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بعد خم�سة �أعوام من الف�شل والإخفاق  ...احلكومة ال�شرعية ت�سعى لإحراق عدن اقت�صاد ًيا

كيف اخرتق امرباطور مملكة النفط قرار الرئي�س ( هادي ) ؟

ال�شرعية تدخل حرب النفط �إىل عدن

األمناء  /تقرير/عبداهلل جاحب:

يف تطــور وتغيــر جذري
تســعي الحكومة الرشعية من
خاللــه إىل إحداث متغي ّـــرات
وأحداث تعود بآثار وانعكاسات
سلبي ّـة  ,وذلك من خالل افتعال
وإحداث حرب مــن نوع جديد ؛
أال وهي حرب النفط هو السالح
الجديــد الذي تســتخدمه لخلق
حرب اقتصاديــة يف العاصمة
عدن .
غريت الحكومة الرشعية خط
سريها واتجهت صوب « النفط
« يف ســبيل إغــراق عدن يف
مستنقع حرب « النفط « وإيجاد
اســطوانة جديدة من شــأنها
إحداث توتــرات ورصاع ونزاع ال
تختلف أثــاره ونتائجه عن دمار
وخراب الحروب  ,وذلك من خالل
إيقاف تزويد املحطات وانعدامه
من الســوق والتحكم بأسعاره ,
واحتكار توريده لتاجر معني .

حرب جديدة

حرب جديدة مبعامل ومالمح
متطــورة تهــدف الرشعية من
خاللها إلشعال فتيل االحتجاجات
والفــوىض يف العاصمة عدن
التي اختارت حكومة الفساد أن

تكون نــار وقودها وجعلها يف
دائرتها مغلقة .
تلك الحرب التي تشــعل نريان
ولهب اشــتعالها  ,يتم تغذيتها
مــن الحكومــة الرشعية عرب
أطراف محســوبة عــى حزب
اإلصالح اليمني (جناح اإلخوان
املسلمني).
حرب النفط الــذي تنتهجها
الحكومة عرب مافيا وأخطبوطات
وهوامــر الفســاد لهــا أبعاد
واســراتيجيات سياســية من
شأنها تحقيق مكاسب ومصالح
شــخصية لقطيع تلك الحكومة
املسامة رشعية .

العليمي يبيع النفط
في مزاد العيسي :
يعــود الرئيــس الخفي إىل
املشهد مجددا بعد املحاوالت التي
أضحت إىل ســقوط مخططات
ومؤامــرات تهــدف إىل إذالل
وإخضاع شعب الجنوب .
يــر مدير مكتــب الرئيس
هادي املدعو عبداللــه العليمي
عىل إســقاط وتثبيت ( الرئيس
) الخفــي وذلك من خالل متكني
رجل األعــال  /أحمد العييس
الــذي يديرامرباطورية ومملكة

النفــط العيســية إلدارة ملف
النفط حتى يتمكــن من خالله
السيطرة الكلية عىل سوق النفط
واخرتاق كل القوانني واألنظمة
واللوائح وتجاوز كل الصالحيات
والقرارات .

اتهامات رسمية
اتهم موظفو رشكــة النفط
العليمــي مدير مكتــب الرئيس
هــادي بتمكني التاجــر أحمد
العييس من مؤسســات الدولة,
ونفذ موظفــو رشكة النفط يف
العاصمة عدن صبــاح الثالثاء
أمام القرص الجمهوري مبنطقة
معاشيق وقفة احتجاجية تنديدا
بالقرارات التعسفية بشأن إغالق
مساكب الوقود .
ويأيت ذلــك بعد تدخل رشكة
مصــايف عدن ببيع املشــتقات
النفطية وتســويقها األمر الذي
يعد مخالفا للقانون وتجاوزا لكل
اللوائح واألنظمة .
كل ذلك يوحي ويفرز حقيقة
حتمية أن العليمــي يبيع النفط
يف مزاد العييس دون أي مراعاة
قانونية او أخالقية ودون حسيب
أو رقيب ودون خجل من معاناة
الشعب .

الشرعية تحرق عدن
اقتصاديـا !
ً

بعد فشلها وإخفاقها عسكريا
وسياسيا  ,لجأت الحكومة الرشعية
إىل إحراق عدن اقتصاديا ومحاولة
اســتخدام ســاح االقتصــاد يف
حجب اإلخفاقات املتتالية سياسيا
ودبلوماسيا وعسكريا  ,فقد فقدت
الحكومة الرشعية بوصلة النجاح
وأبجديات وحــروف العمل اإلداري
واملايل وأضحت الوجه القبيح لكل
أشــكال وأصناف وأنواع الفشــل
واإلخفــاق  ,وتحــاول اليوم خلق
مســتنقع وبؤر اقتصادية جديدة
من شأنها إغراق عدن يف مستنقع
الفوىض والفساد املايل واإلداري .
حيث عجزت الحكومة الرشعية
عن تحقيق تــوازن يف أداء عملها
 ,ومل تســتطيع أحداث ولو طفرة
بســيطة يف الجوانــب والنواحي
السياسية والعسكرية واالقتصادية
واليوم تبحث عن منغصات وعوائق
جديدة من شــأنها إرباك املشــهد
وإعادة دوامة ضبابية األوضاع عىل
أرض الواقع .
وبعد خمســة أعوام من الفشل
واإلخفــاق يف الحكومة الرشعية
تسعى إىل إحراق عدن اقتصاديا .

كيف اخترق امبراطور
مملكة النفط قرار
الرئيس ( هادي ) ؟
ميــي امللــك املتــوج عىل
عرش مملكة النفــط يف تكوين
االمرباطورية الخاصــة به  ,التي
التخضــع أو تخر ســاجدة عىل
ســجاد النظام والقانون واحرتام
الدولة وكيانها وحضورها وأسس
ومبادئ قوانينها .
يف تجــاوز لــكل اللوائــح
والقانونــن وقــرار رئيــس
الجمهورية الذي اتخــذه مؤخ ًرا
بشــأن منع مصايف عدن من أي
تسويق للنفط خارج عن نطاقها
القانوين  ,وهو الحــق القانوين
والحــري لرشكة نفــط عدن
قــام نائــب مدير مكتــب رئيس
الجمهورية أحمد العييس الشخص
الوحيد املحتكر الســترياد النفط
 ,قام بإيقــاف ضخ النفط لرشكة
النفط منذ أكرث من أسبوع وأكرث
يف الوقت الذي يســمح ملصايف
عدن ببيع النفط وتسويقه محلي ًا
األمر الذي يعــد مخالفا للقانون
وقرار رئيس الجمهورية .

