أخبار 6
الإ�صالح يح�شد يف الرتبة واحلجرية ويبيح قتال التحالف ونهب مع�سكراته يف عدن اجلرنال الأحمر والعرادة يح�شدان
من م�أرب �إىل عدن و�شبوة
www.alomanaa.net

الثالثاء � ١٠ -سبتمرب  - ٢٠١٩املوافق  ٩حمرم  14٤١هـ

األمناء/خاص:

أفادت مصــادر خاصة لصحيفة
"األمنــاء" بــأن اإلصــاح يقوم ــ
منــذ أيام ــ بحشــد مقاتلني من كل
املحافظات الشــالية إىل الحجرية
والرتبة ومناطق عدة يف تعز .
وأفادت تلك املصــادر بأن عنارص
جهادية؛ قد وصلــت بالفعل يف تلك
املناطق وتوزع بعضها يف معســكر
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اللواء الرابع الذي يقوده الجبويل .
وأوضحت تلك املصادر لـ"األمناء"
بأن التحشيد رافقه خطب تحريضية
ضد التحالف العريب بجــواز قتالهم
ونهب معســكراتهم يف عــدن وكل
الجنوب .
تلك املصــادر أكدت بأن ما يحصل
خطــر من قبل اإلصالح
يف تعز أم ٌر
ٌ
وهو يدل عىل أن اإلصالح يف طريقه

بالتصعيــد وبدء مرحلــة جديدة من
العنف يف الجنــوب بناء عىل فتاوى
دينية .
وأضافت ذات املصادر يف ســياق
ترصيحها لـ"األمنــاء" بأن اإلصالح
يوهم الناس بالتعزيزات العســكرية
يف العرقوب؛ بينام يقوم بالحشد يف
الرتبة التي ســينطلق منها أي تج ّمع
صوب الجنوب .

لهــا رغم مــا توفر لها من دعم ســيايس
وعسكري كبري ".
وأضــاف " :الرغبــة يف الطــاق بني
الشــال والجنوب مل تعد مجرد نزوة؛ إمنا
هي حقيقــة واقعية ال ميكــن للجنوبيني
التخيل عنها السيام عندما وجدوا أنفسهم
من دون أي غطاء مــن الرشعية التي بدال
من جمع األطراف املناوئة للحويث سارعت
للتحالف مع حــزب اإلصالح اإلخواين الذي
كان واليزال حصان طروادة متر من خالله
جامعــات اإلرهاب كافة،بــدء من القاعدة
وداعش وصــوال إىل الحوثيــن وجامعة
االنقــاب؛ ألن هدفــه اإلبقــاء عىل خلط
األوراق حتى الوصــول إىل أحياء املرشوع
اإلخــواين حتى لوكان ذلــك بالتحالف مع
الحوثيني ".

واســتطرد الجار الله كلمتــه بالقول
" :عملــت الرشعية باملثــل الكويتي (أبوي
ما يقــدر إال عىل أمي) فهــي تتغنى حاليا
بتنظيف املدن من قوات االنتقايل علام أنها
قوات شــعبية جنوبية فيام مل نسمع منها
طوال الخمس السنوات املاضية تتحدث عن
دحر الحوثيني أو تنظيف مدينة منهم .
وأضاف  " :بــات من الرضوري أن تعيد
الرشعية حساباتها بدال من التعنت والتبجح
بأنها لن تفاوض الجنوبيني ".
وأكد الجار الله بــأن "الرشعية تهرب
وتبحث عن حجج ال تعرتف بحقيقة فشلها
يف املواجهة وهي أنها عاجزة وليست أهال
للبقاء عىل اليمن موحدا وأصبح من الحتمي
أن تتجرع الرشعية الــكاس املر يف القبول
بالخيار الجنويب ".

للحوار مع االنتقايل؛ إال بتنفيذ عدة رشوط؛
اشرتطت تنفيذها قبل أي حوا ٍر .
مراقبون قالوا لـ "األمناء" إن حكومة
الرشعية قبلت الجلوس عىل طاولة الحوار
مع املجلس االنتقايل الجنويب بعد فشــلها
يف تحقيق أي انتصــارات عىل األرض يف
عــدن وأبني وشــبوة ومحاوالتها املتكررة
تفجري األوضاع وتســخري كل إمكانياتها
لعمليات التحشــيد لقــوات اإلصالح لغزو
الجنوب .
وأوضح املراقبون بأن البيان السعودي

اإلمارايت املشرتك الذي صدر يوم أمس األول
مثل صفعة قويــة لحكومة الرشعية حطم
كل آمالها وأحالمها الوردية التي بنتها طوال
الفرتة املاضية عقب صدور البيان السعودي
ّ
املايض .
الخميس
ناشــطون جنوبيون علقوا عرب مواقع
التواصل االجتامعي حــول موقف حكومة
الرشعية مــن الحوار بالقــول  ":حكومة
الفنادق أخريا قبلــت الجلوس عىل طاولة
الحوار مع املجلس االنتقايل الجنويب بدون
رشوط أو مهر أو مؤخر صداق"

ال�سيا�سة الكويتية :الطالق بني ال�شمال واجلنوب مل يعد رغبة؛ بل �ضرورة �إقليمية!
األمناء/خاص :

نرشت صحيفة السياسة الكويتية يف
افتتاحيتها مقاال لعميد الصحافة الكويتية
ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية
حمد عبدالعزيز الجار الله .
وقال الجار الله يف كلمــة االفتتاحية
" :موقــف الحكومة الرشعيــة اليمنية ال
ميكن للمراقب تفســره إال بأنه انكفاء عن
املرشوع األســايس يف القضاء عىل العدو
األول والتلهي برصاع جانبي ،ما كان ليندلع
لو أنها أدت دورهــا الحقيقي وهو التصدي
للمرشوع اإليراين التوســعي عرب الخارصة
الجنوبية لشبه الجزيرة العربية عرب عصابة
الحويث التي مل تســتطع الرشعية التصدي

حكومة (معني) تقبل احلوار مع االنتقايل بدون �شروط �أو مهر �أو م�ؤخر �صداق!
األمناء/خاص :

مل يكن أمام حكومة الرشعية وبعد عدة
مناورات واختالق لألعذار ونســج للقصص
والحكايات الوهمية؛ إال الخضوع والجلوس
عىل طاولة الحوار مــع املجلس االنتقايل
الجنــويب والذي دعت لــه اململكة العربية
السعودية .
وبحســب مصادر سياسية؛ فقد قبلت
حكومة معني عبدامللك الجلوس عىل طاولة
الحوار بــدون أي رشوط مســبقة خالفا
للمرات السابقة التي رفضت فيها الجلوس

م�صدر م�س�ؤول  :ال�شرعية ت�ستخدم العقاب اجلماعي لل�ضغط على التحالف واالنتقايل
عدن  /األمناء  /خاص :

سخر مصدر مسؤول من محاوالت
أطراف سياســية يف الحكومة التهام
املجلس االنتقايل الجنــويب وتحميله
مسؤولية انطفاء الكهرباء يف عدن أو
تســببه يف تعطيل عملية توفري وقود
محطات الكهرباء خاصــة والخدمات
بشكل عام .
وأشــار املصدر بأن تلــك الجهات
املحسوبة عىل الحكومية من جهة تشدد
عىل أهمية تحصيل مليــارات الرياالت
من رضائب الجــارك وفواتري الكهرباء
ومبيعات الوقود وغريها وتوريدها إىل
البنك املركزي اليمنــي ومن جهة أخرى
تريد من االنتقايل تســدد قيمة سفينة
الوقود وتتهمــه بالرغم من عدم تدخله
يف هذا الجانب عىل اإلطالق.
وكذب املصدر أن يكون الســبب يف
عدم توفري وقود محطات الكهرباء لعدم
ثقــة املورد وتخوفه مــن األوضاع يف

فورا؛ حيث
العاصمة عدن وطلبه الدفع ً
قد قام املورد بتفريغ كمية من املشتقات
النفطية للســوق املحــي بضامن من
املجلس االنتقايل لدفع كافة مستحقاته
وتوريدهــا يف الحــال بنفــس اآللية
السابقة وبدون تدخل أو تعطيل منه أو
أي جهة أخرى .
وقال املصدر :إنه يجب عىل التحالف
العريب تحمل مسؤولية جرائم حكومة
الرشعيــة يف املناطق املحررة وأن يقف
ضد مامرســاتها يف التعذيب املمنهج
للمواطنني واستغاللها للخدمات العامة
واملرتبات كوســيلة للضغط  ,أو كورقة
سياسية؛ فالعقاب الجامعي يعد جرمية
إنسانية ال ميكن ألحد أن يقبل بها.
وأفاد املصدر بــأن املجلس ال يعطل
أي عمل ويســمح للحكومــة بتوصيل
اإليــرادات للبنك املركــزي فيام يعمل
بعــض وزرائها عىل رفــض رصف ما
عىل الحكومة من ديون يتطلب ســداده
للــركات وعــدم موافقتهم عىل دفع

مرتبــات رجــال الجيــش واألمن عرب
مرصف الكرميــي وذلك بهــدف أن ال
يحســب أي نجاح يف هذا الجانب عىل
املجلس االنتقايل .
وأضاف املصدر بأن الشعب الجنويب
يعلم حقيقة عمــل الحكومة الخبيث ؛
يقوم بعض وزرائها ومسؤولوها بعدم
التوقيــع عىل شــيكات وأوراق رصف
مرتبات الجيش واألمن كام تعرقل سري
الخدمــات العامة من منطلــق إعاقة
دورها وعملها يف العاصمة عدن لخلق
حالة من الضغط عىل التحالف ونكاية
باملجلس االنتقايل .
ونوه املصدر إىل أن إيرادات الشامل
تنهب من قبــل الحوثيني وغريهم يف
مأرب واملهرة وال تــورد للبنك املركزي؛
بينام تلتزم الحكومة بتســديد ماعليها
من التزامــات بنكية لهــم ويف حني
إيــرادات الجنوب تذهــب للبنك تقوم
الحكومــة مبعاقبتهــم بعدم تســديد
التزاماتها.

األمناء/خاص:

قالت مصادر محلية لـ"األمناء" بأن نائــب الرئيس اليمني الجرنال /
عيل محسن األحمر ومحافظ مأرب اللواء العرادة يحشدان قوات عسكرية
ضخمة تابعة لحزب اإلصالح للتحرك صوب شبوة وعدن .
وأوضحت املصادر بأن الجرنال األحمر واللواء العرادة قاما مساء األحد
ويف تح ٍد سافر لدعوات التهدئة والدخول يف الحوار والذي تضمنهام البيان
الســعودي واإلمارايت املشرتك بإرسال تعزيزات عسكرية باتجاه محافظة
شبوة .
وتأيت تلك الخطوة بعد ساعات من بيان مشرتك لإلمارات والسعودية،
أبرز عضوين يف التحالف العريب ،طالب برضورة ”التوقف بشــكل كامل
عن القيام بأي تحركات أو نشــاطات عسكرية أو القيام بأي مامرسات أو
انتهاكات ضد املكونات األخرى أو املمتلكات العامة والخاصة“ ،وذلك بعدما
قالت إنّ الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل استجابا للحوار .

القربي يهاجم ال�شرعية والإ�صالح ويطالب ب�إعادة
النظر يف خمرجات م�ؤمتر احلوار
األمناء /خاص :

قال وزير الخارجية اليمنية األســبق ,أمني عام حزب املؤمتر الشعبي
العام /أبو بكر القريب :إن الرشعية أثبتت عجزها يف إدارة األزمة وفشــلت
يف إدارة الدولة سياسيا وعسكريا ولذلك تتعرض للتهميش .
واتهم القريب حزب اإلصالح باعتبار السلطة غاية ال وسيلة ،والوقوف
خلف حادثة دار الرئاســة التي كانت تســتهدف قيادات نظام صالح عام
2011م ،قائال إن هذه الحادثة وضعت حدا للعالقة بني حزب املؤمتر الشعبي
العام وتنظيم اإلصالح.
ودعا القريب إىل إعادة النظر يف بعض مخرجات مؤمتر الحوار الوطني
التي مل تحظ باإلجامع  ،لضامن التوافق والخروج إىل مين جديد؛ بدستوره
وقوانينه التي تعالج اختالالت اإلدارة يف املايض ،ويف نفس الوقت تحافظ
عىل وحدة اليمن وعىل نســيجه االجتامعي" ،مشــرا إىل أن هذا هو ما
يفرض الواقع السيايس والعسكري واألمني عىل األرض اليوم .

وثيقة تك�شف ت�سخري حزب الإ�صالح الوديعة
ال�سعودية لتمويل حربه �ضد اجلنوب!
مارب  /األمناء  /خاص :

يواصــل حزب اإلصالح " إخــوان اليمن
" انقالبهم عىل التحالــف العريب وعبثهم
بالوديعة الســعودية ،للدفــع باملزيد من
القوات صوب املحافظات الجنوبية املحررة .
الوثيقــة الصــادرة عن وزيــر املالية
واملوجهة إىل محافــظ البنك املركزي تأمره
برصف مبلــغ  5مليار ريال مينــي لوزارة
الدفــاع يف مارب ،بهدف حشــد املزيد من
القوات صوب الجنوب .
وبحســب الوثيقة أن بند الرصف يأيت
عىل حساب قوت الشــعب ،حيث تم خصم
املبلغ من بند الســلع والخدمات املدعوم من
الوديعة الســعودية ،وهو مــا يؤكد العبث
بالوديعة الســعودية لصالح مشاريع حزب
اإلصالح ورغبته التوســعية عىل حســاب
تضحيات التحالف العريب وأهدافه الرئيسية .
مراقبون قالوا لـ"األمناء" إن هذه الخطوة تأيت لتؤكد ســيطرة حزب
اإلصالح عىل القرار يف الدولة وتسخريه ميزانية الدولة والوديعة السعودية
للعمل ضد التحالف العريب وخدمة أجندة خاصة بجامعة اإلخوان .
واعترب املراقبون أن التعزيزات العســكرية التي يدفع بها حزب اإلصالح
صوب الجنوب يتم متويلها من الوديعة الســعودية وبند السلع والخدمات
كام تظهر الوثيقة املرفقة .
وقالوا :إنه يف الوقت الذي تســعى فيه اإلمارات والســعودية للتهدئة
ينقلب حزب اإلصالح عىل التفاهامت لتفجري الوضع مجدد ًا وحرف بوصلة
التحالف وبأموال الوديعة السعودية املخصصة للشعب اليمني .

