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تقارير

عدن/ األمناء:
أثبتت األحداث املؤسفة التي شهدتها محافظة شبوة األسبوع املايض، 
بسبب مترد بعض الفصائل األمنية والعســكرية اإلخوانية، حقيقة الوالء 
الوطني الذي يتغنى به حزب اإلصالح، الفرع املحيل لتنظيم اإلخوان الدويل، 

املصنف إرهابيًا يف معظم دول العامل.
وأكدت األحداث التي بدأت عقب إقالة قيادات إخوانية أمنية وعسكرية 
يف شــبوة، أن والء هذه الجامعة هو للحزب أواًل وليس للوطن كام كانت 

تزعم.
وتســتمر أبواق امليليشــيات اإلخوانية يف ترديد عبــارة "الرشعية" 
و"الوطنية" يف كل أطروحاتها، يف حني هــي ال تعرتف بأي منهام عىل 

الواقع وتتمرد عليها دام أنها ال تخدم مصالح حزبها.
وعىل مدى ســبع ســنوات من حكم حزب اإلصالح، فرع اإلخوان يف 
اليمن، خالل فرتة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، تم أخونة مختلف 
قطاعات الدولة السياســية والدبلوماســية واالقتصادية، وجرى إقصاء 

القيادات الوطنية التوافقية واستبدالهم بآخرين خاضعني لفكرة األخونة.
كام عمــل حزب اإلصالح عىل أخونة الجيش واألمن وانقلب عىل رفقاء 
السالح من فصائل املقاومة الشعبية بهدف االنفراد بالحكم يف تعز ومأرب 
واملحافظات املحررة، وذلك قبل الصحــوة الجنوبية التي حررت العاصمة 
عدن ولحج وأبني والضالع وســقطرى من نفوذ اإلخوان وأنهت تواجدهم 

األمني والعسكري فيها. 
ولعل البيــان الصادر عن حزب اإلصالح بشــأن أحداث شــبوة، يؤكد 
حقيقة انتهازية هذا الحزب واستعداده مقايضة الوطن باملناصب والنفوذ 
والســيطرة يف املناطق النفطية، وكان ذلك واضحًا يف تهديد الحزب بأنه 
سيعلق مشاركته يف مختلف املجاالت ما مل يتم إقالة محافظ شبوة عوض 

الوزير العولقي، بسبب وقوفه يف وجه مترد ميليشياتها يف عتق.
يقول الباحث الســيايس والصحفي، نبيل الصويف بهذا الشأن: "أقال 
مجلس القيادة البحســني، وهو أحد أعضائه، مــن منصب محافظ أكرب 
وأغنى وأهم محافظة، وبّكر يســلم املفاتيح.. بعدها بأسبوع أقال مجلس 
القيادة عدًدا من قيادات معسكرات سيطر عليها اإلخوان يف شبوة فقامت 

حرب ولآلن اإلصالحيون يطالبون بتغيري مجلس القيادة".
وتساءل الصويف: "ماذا سيفعلون حني تعلن إقالة سلطان العرادة من 

مأرب وعبده فرحان سامل من تعز؟".
فيام قــال الصحفي فواز منرص يف تعليقه عــىل البيان: "بيان حزب 
اإلصالح - فرع إخوان اليمن، الفرع املتبقي يف املنطقة - وضعه يف مكان 
الحوثيني بإعــالن التمرد عىل قرارات املجلس الرئــايس، وبات يلعب دور 

الحوثيني يف ظل الهدنة األممية مع أتباع إيران".
فيام أشار اإلعالمي والناشــط، فارس الجالل، إىل أن آخر سالح حزب 
اإلصالح كان البيان، وقال: "لقد أخرجوا أنفسهم من اللعبة متاًما.. الحزب 
الذي عزل نفســه عن الشــعب واألطراف والكيانات السياســية األخرى 
باحتكاره الســلطة والوظيفة العامة، واحتكر البلد والرشعية فيه.. احتكر 
الدبلوماســية يف أعضائه.. احتكر الدين.. احتكر قــادة الجيش.. احتكر 

الوطنية فيه.. فمن الطبيعي أن يجد نفسه معزوال منبوذا مبطوحا" .

األمناء / خاص :
أكد الصحفي الجنويب صالح السقلدي، أن أحداث شبوة فضحت 
حزب اإلصالح اإلخواين، وأثبتت أنه مجرد بالون منفوخ يف ساحات 
الصدام. وقال السقلدي يف تغريدة، إن أحداث شبوة أثبتت من جديد 
أن حزب اإلصالح اإلخــواين عمالق ال يقهر يف ســاحات التواصل 
االجتامعية، وليس أكرث من بالون منفوخ يف املعارك حني مينع عنه 
توظيفه لطاقات الدولة، ومؤسساتها والجوامع والجمعيات واملراكز 
الدينية.  ويف تغريدة أخرى، فضح السقلدي الحزب اإلخواين، وكيف 
كان يتاجر باسم الرشعية، ضد خصومه من األطراف والقوى اليمنية 

املناهضة للمرشوع الحويث. 
وقال الســقلدي، إن تعريف اإلصالح اإلخــواين ملعنى االنقاليب 
واملتمرد كان مــن ال يعرتف بالرشعية وال ينصــاع لقراراتها وينفذ 

أجندات الخارج ويخدم الحوثيني. 
وخلــص إىل أن اإلصالح بتمرده يف شــبوة يحصد ما زرعه من 

ç.مزايدات واستغالل السم الرشعية عندما كان يسيطر عليها

األمناء/ خاص :
اعترب كاتب وباحث سيايس وأمني 
مينــي القرارات التــي اتخذها مجلس 
القيادة الرئايس بشأن إنهاء األزمة التي 
أشعلتها ميليشــيا اإلخوان يف شبوة، 

رسالة مليليشيا الحويث اإلرهابية.
وقال الباحث محمد الولص بحيبح، 
يف تدوينة عىل حســابه يف فيسبوك: 
اليوم  الرئايس  القيــادة  "قرار مجلس 
أيضا رسالة  أحداث شــبوة هو  بشأن 
للعــدو الحويث بأنه ال ميكــن ترك أي 
يحدث  والخالف  بيننا  لحدوثها  مشكلة 
بني اإلخوة والرفاق والزمالء وهذه سنة 

الحياة وطبيعتها".
القيادة  وأضــاف: "وجه مجلــس 
للحويث  حازمــة  رســالة  الرئــايس 
وللجميــع بأن مجلــس القيادة ميتلك 
اإلرادة يف أي وقــت وأي مرحلة مهام 
القيادة  أن يصف مجلس  البعض  حاول 
وغري  دقيق  غــري  كالم  فهذا  بالضعف 
صحيح".. مشريًا إىل أن هذا تأكيد عىل 
الداخيل  البيت  إصالح  يف  الرتتيبات  أن 
تجري عىل قدم وساق وأن هناك قرارات 

وخطوات ومواقف سوف ترس الصديق 
وتغيض العدو بعون الله.

ووقــف مجلس القيــادة الرئايس، 
الذي  الداخيل  أمام االقتتال  أمس األول، 
شــهدته شبوة بســبب مترد القيادات 
اللجنة  األمنية عىل قــرار  اإلخوانيــة 
األمنية باملحافظة والذي قىض بإقالتها 

من منصبها.
قرارًا  املجلس  أصدر  ساعات  وخالل 
املتسببة  األمنية  القيادات  بإقالة  قىض 

بقيادات  واســتبدلهم  باالشــتباكات، 
أخــرى من أبناء املحافظــة لنزع فتيل 

األزمة.
األمنية  القيــادات  ظلت  ذلك  ورغم 
اإلخوانيــة ممثلة بقائد قــوات األمن 
الخاصة الســابق عبدربه لعكب، وقائد 
محــور عتق الســابق، عزيــر نارص 
العتيقي، استمرت يف التصعيد بانتظار 
وصول تعزيزات لهــا من إخوان مأرب 

واملنطقة العسكرية األوىل.

األمناء/ جالل محمد :
اليمن  تشــهدها  التي  الحــرب،  ألقت 
منذ ســبع ســنوات، بنتائج كارثية عىل 
مختلف القطاعات االقتصادية واملعيشــية 
والخدماتية يف مختلف املحافظات اليمنية.

ومنذ أن ســيطرت ميليشــيا الحويث 
اليمن-  اإليرانيــة يف  الذراع   -
الســلب  ظاهــرة  انتعشــت 
وتفاقمت حاالت  والجرميــة، 
اليأس واإلحبــاط، جراء تردي 
األوضــاع االقتصادية وانهيار 
العملــة الوطنيــة األمر الذي 
أثــر عــىل القــدرة الرشائية 
خصوصًا  اليمنــي،  للمواطن 
التي  الجنوبية  املحافظات  يف 
ألسعار  جنونيًا  ارتفاعًا  تشهد 
رصف العمالت األجنبية مقابل 
الريال اليمني نتيجة جملة من 
العوامل وعىل رأســها سياسة 

"االنفصال املايل" التي تطبقها ميليشــيا 
الحويث تجاه "العملــة النقدية" املطبوعة 

من قبل الحكومة الرشعية.
كل تلك العوامل دفعت بعصابات تزوير 
العملــة وتجار الحروب إىل التوســع يف 
وانتشارهم، مستفيدين من حالة  أعاملهم 
الفوىض التي تعم البالد منذ أكرث من سبع 
ســنوات، وقامت باستغالل حاجة املواطن 
للعمالت األجنبية بعد االنهيار املعييش الذي 
رضب اليمن وتفاقــم حاالت الفقر والعوز 
التي  االهتــزاز  وحالة  األســعار  وارتفاع 

تتعرض لها األجهزة الحكومية اليمنية.
ويشكو عدد من مالك رشكات الصيارفة 
يف العاصمة عدن تزايــد محاوالت مترير 
العمــالت املزورة من فئــة "100$" والتي 
انترشت بشكل غري مسبوق وتسببت بتكّبد 

التجار خسائر باهظة.
يقــول مســؤول إداري يف أحد أفرع 

رشكات الرصافة مبديرية الشــيخ عثامن: 
"يتم اكتشــاف من )3 إىل 15( شــخًصا 
يف الشــهر الواحد يكون من بني أموالهم 
األجنبيــة عملة مزورة وغالبًا ما تكون من 
فئة الـــ)100( الدوالر األمــرييك، وعند 
اكتشاف التزوير يّدعي العميل أنه استلمها 
مــن رصاف أو تاجر، ودامئًا ما ينســحب 
الشــخص فــورًا عند مواجهتــه بالعملة 
املــزورة، فمنهم من يأخذهــا وينرصف، 
والبعــض اآلخر يقدم أعــذاًرا واهية، لكن 
آخريــن يقعون بالفعل بفــخ الخداع، ألن 
التفريق بني  الناس ال يســتطيعون  عامة 

العملــة الحقيقيــة وتلك املــزورة وأكرث 
الضحايا هم من فئة رجال األعامل وماليك 
املحالت التجارية والذين يتعاملون بالعملة 

األجنبية".
لكن خرباء مرصفيني يؤكدون أنه ميكن 
متييز الدوالر األصيل عن املزور مهام كان 
مصنًعا بطريقة متقنة، موضحني أنه توجد 
هناك عالمــات فارقة يصعب 
عكسها عىل الطبعات املزورة.

للكشف  طرق  عدة  وهناك 
ومن  العملــة  حقيقــة  عن 
أســهل الطرق اختبار اللمس، 
ألن مميزات الــدوالر األصيل 
من  مصنوع  وهــو  النعومة 
الكتــان والقطن، بينام املزور 
املقوى  الــورق  من  مصنوع 
الذي عادًة ما ُيصنع من بعض 

مكونات الخشب.
محالت  معرفــة  ورغــم 
الرصافة مبختلف الطرق للكشف عن العملة 
املزورة، إال أنهم يقبلون املزور مجربين، ألن 
من يقوم بترصيفها شباب مسلحون عىل 
استعداد تام الرتكاب أي جرمية يف سبيل 
ترصيف ما بحوزتهــم وعدم إلقاء القبض 

عليهم.
وأجمع الرصافون والتجار عىل وجوب 
قيام أمن عدن والبنك املركزي يف العاصمة 
عدن باتخاذ إجراءات صارمة للحد من مثل 
هذه الســلوكيات لكبــح جامحها قبل أن 
تتحول إىل ظاهرة بعد أن أدت إىل خســارة 

التجار واملواطنني عىل حدٍّ سواء.
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ال�صقلدي: اأحداث �صبوة 
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