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األمناء/ خاص :
املالية،  للمــوارد  العليــا  اللجنة  تبــذل 
الرئايس،  القيــادة  مجلس  عضو  برئاســة 
اللــواء عيــدروس الزبيدي، جهــودًا كبرية 
واملحلية  الســيادية  املوارد  لضبط وتحصيل 
البنك  إىل  وتوريدها  املحررة،  املحافظات  يف 

املركزي اليمني يف العاصمة عدن.
ويعّول أبناء الجنوب عىل مجلس القيادة 
الرئــايس واللجنة العليا الســتعادة املوارد 
والفساد  العبث  وإنهاء  واملحلية،  الســيادية 
وتصحيح  الحكوميــة،  املؤسســات  داخل 
الوضع االقتصادي واملعييش يف املحافظات 

املحررة. 
وكلفت اللجنة العليا يف اجتامعها األخري 
وزارة املالية بتعميــم مذكرات إىل محافظي 
املحافظات املحررة، تلزمهم بتوريد اإليرادات 

إىل البنك املركزي. 
ووجه رئيس اللجنة العليا للموارد املالية 
امليازين  بتســليم  الزبيدي،  عيدروس  اللواء 
الخاصة مبركبات النقل يف عموم املحافظات 

املحررة إىل صندوق الطرق والجسور.
وقــال مدير صندوق الطرق والجســور 
معني املــاس، إن قرار الزبيدي باســتعادة 
امليازين، سيشــكل نقلــة نوعية يف صيانة 
الشــبكات والطرق، وتصحيــح الوضع يف 

املناطق املحررة.
مطالب  أهــم  اإلجــراءات  هــذه  وتعد 
اإلصالحات التي ينتظرهــا التحالف العريب 
إلنجــاز مرشوع الوديعة املعلــن عنها أثناء 

تشكيل مجلس القيادة، إىل جانب النفقات.
وحتــى اآلن مل يعلــن يشء عن موقف 
مأرب التي منحتها حكومة بن دغر حًقا يف 
عدم توريد أموالهــا إىل البنك املركزي ضمن 

االختالالت التي رضبت املالية العامة واضطر 
معها إىل فتح حساب بنيك للنفط والكهرباء 
يف البنك األهيل الســعودي وإقــرار املنحة 

السعودية الحقا.
وال يتحدث اإلخوان عن توحيد اإليرادات، 
كام يتخوفون مــن عملية تصحيح للنفقات 
للرشعية  املايل  اإلنفاق  هيكلة  ستعيد  والتي 
التي  الوهمية  املناصــب  الكثري من  وإيقاف 

يستلم أفرادها آالف الدوالرات.
وتعز  مأرب  صحفيــة،  تقارير  واتهمت 
الخاضعتني لسيطرة اإلخوان، بالوقوف أمام 
اإلصالحات االقتصادية التي يقودها املجلس 
الرئايس، باالمتناع عن توريد مبيعات الغاز، 
املشــتقات  أســعار  بتوحيد  االلتزام  وعدم 

النفطية. 

زين،  أحمــد  مســعود  املهندس  واتهم 
اإلخــوان يف مــأرب وتعز بتخريب الشــق 
واإلرصار عىل  الريــاض  التفاق  االقتصادي 
االنفصال املايل عن املؤسســات املركزية يف 

عدن. 
وقال مســعود زين، يف منشور له عىل 
الفيســبوك، إنه ال توجد أي حجة لدى مأرب 
لالمتناع عن توريــد مبيعات الغاز ومصايف 
مــأرب إىل مركزي عدن وااللتزام بسياســة 
سعرية واحدة للمشتقات النفطية مثل بقية 

املحافظات.
وأوضح أن اإلرصار عىل االنفصال املايل 
املؤسسات  عن  وتعز  مأرب  لقيادة  لإليرادات 
املركزية يف عــدن، تخريب واضــح للبنود 

االقتصادية التفاق الرياض.

األمناء/ خاص :
يف تطور ال ميكن إرجاعه إال للنجاحات 
الجنوب، فقد  التي حققهــا  الدبلوماســية 
تغريت نظــرات ورؤى املواقف الدولية تجاه 
األزمة الراهنة، مبا يف ذلك حق الجنوب يف 

استعادة دولته.
الواضــح تجىل يف ترصيح  التغري  هذا 
مهم للغايــة صدر عن املبعوث األمرييك تيم 
ليندركينج، الذي تحدث عن مستقبل ما تعرف 
الشعب  بالتزامن مع مطالب  وذلك  بالوحدة، 

الجنويب باستعادة دولته.
أجــاب الدبلومايس األمريــيك املحنك، 
قائــاًل: "إن القرار يجب أن يكون داخلًيا دون 
إمالء خارجي"، وذلك يف إشارة واضحة إىل 
منح كل األطراف حرية تحديد قرارها مبا يف 

ذلك الشعب الجنويب.
األمر يجب  أن هذا  ليندركينج إىل  وأشار 
أن يكــون املحدد الرئييس ملســتقبل ما بعد 

الحرب.
املوقف األمرييك يعيد إىل األذهان موقف 
كان قد صدر عن بريطانيا قبل أشــهر، وذلك 
عندما دعا الســفري الربيطــاين لدى اليمن 
ريتشــارد أوبنهايم، إىل إيجاد قرار بديل عن 

قرار مجلس األمــن الدويل رقم 2216، علام 
بأن قرار مجلــس األمن يتضمن مصطلح ما 

تعرف بالوحدة.
التوجه الربيطــاين كان الهدف منه هو 
إيجاد صيغة توافقية انخراطا يف إطار العمل 
عىل التوصل إىل تسوية سياسية شاملة، مبا 
يعني مراعاة حق الجنوب يف استعادة دولته.
هذا التغري الواضــح يف اللهجة الدولية، 
ميكــن القول إن ســبب الرئييس هي حجم 
النجاحات التي حققها املجلس االنتقايل عىل 

مدار الفرتات املاضية.
فقــد اتبع املجلــس االنتقــايل بقيادة 
الرئيــس عيدروس الُزبيدي، سياســات يف 
غايــة الحكمة، وضعــت الجنوب يف وضع 

سيايس وأمني ومجتمعي شديد االستقرار.
ومع االنتصارات العسكرية يف مكافحة 
أهمية  الــدويل  للمجتمع  تيقــن  اإلرهاب، 
الجنوب يف حامية االســتقرار يف املنطقة 
برمتها، باعتباره رأس الحرب القوي والناجع 
املنخرط  اإلرهاب وهو  والفعال يف مكافحة 
التحالف  بشــكل حقيقي وجدي إىل جانب 

العريب يف تلك املعركة.
كام أن حــرص القيــادة الجنوبية عىل 

خطوة  بــأي  والرتحيب  االســتقرار  تغليب 
االستقرار،  سياسية تساهم يف تحقيق هذا 
حاز برتحيب كبــري من قبــل كل األطراف 

الدولية.
يف الوقت نفسه، فإن الحالة الفريدة يف 
الجنوب وحجم التالحم من قبل الشعب وراء 
الدويل  للمجتمع  أعطى  السياســية  قيادته 
إشارة واضحة بأن الجنوب مجتمع متامسك 
بكل قطاعاته ما يعضد من مســار استعادة 

الدولة.
يعقوب  الجنــويب  الصحفــي  وعلــق 
السفياين، عىل ترصيحات املبعوث األمرييك 
الخــاص إىل اليمن  حول الوحدة، معترًبا ذلك 
تجاه  األمرييك  للموقف  تطوًرا غري مسبوق 

الوحدة. 
وأكــد الســفياين أن  املواقــف الدولية 
اليمنية بدأت تتغري  الوحــدة  واإلقليمية من 
باتجاه اعتبارها شــأن داخيل يخضع إلرادة 

اليمنني. 
وأوضح أن عىل املجلس االنتقايل والقوى 
الجنوبية يف هذه الحالة امتالك مدافع أكرث 
لضامن الدفاع عن الجنوب ومواصلة السعي 

للحصول عىل حق تقرير املصري.

األمناء/ خاص :
للرقابة  املركزي  للجهاز  تقرير  كشــف 
واملحاسبة مبحافظة شبوة عن فساد كبري 
داخل رشكة النفط باملحافظة، تجاوز املليار 

ريال خالل عام 2021م.
قيادة  التقرير فقد قامــت  وبحســب 
رشكة النفط بشــبوة يف عهد اإلخواين بن 
عديو باالختالس واالستيالء عىل املال العام، 
للعــام 2021م مببلغ وقــدره مليار و170 

مليون ريال ميني. 

وأحــال الجهــاز املركــزي للرقابــة 
واملحاســبة، قيادة رشكة النفط باملحافظة 
االختالس  بتهمــة  االســتئناف  نيابة  إىل 
املال  عىل  االســتيالء  وتسهيل  واالستيالء 

العام. 
وبحســب الوثيقة، فقد أحــال الجهاز 
املركزي للرقابة واملحاسبة مدير عام الرشكة 
سابقا ونائبه للشؤون املالية، ومدير املالية 
يف الفرع، ورئيس قسم الحسابات، ورئيس 
اختصايص  مــن  واثنني  الخزينة،  قســم 

الخزينة إىل نيابة االستئناف.

األمناء/ خاص:
ســخر ناشــطون عىل مواقع التواصل االجتامعــي مام وصفوه 
بالتناقــض والرتاجع يف مواقف جامعة اإلخوان املســلمني يف اليمن 

وخصوصا موقفها من الوحدة اليمنية.
وأكدوا بأن محاوالت وســائل إعالم جامعة اإلخوان تحريف مطالب 
االنتفاضة الشعبية مبحافظة حرضموت بأنها إفالس حقيقي ومحاولة 
للتغطيــة عىل هزائم التنظيــم التي تعرض لها يف شــبوة وحاليا يف 

حرضموت.
وأشار الناشــطون يف تناوالتهم التي رصدها محرر "األمناء" إىل 
التغري الواضح والتناقــض الكبري مبواقف جامعة اإلخوان حول الوحدة 
اليمنية التي كانت قيادات الجامعة تتغنى بها وتؤكد بأنها من الخطوط 

الحمراء التي ال ميكن املساس بها أو االقرتاب منها.
وأضافوا: "إنه ملن السخرية أن تطالب قيادات ووسائل إعالم جامعة 
اإلخوان املســلمني اليــوم أن تكون حرضموت دولة مســتقلة بدال من 

املطالبة باإلقليم ضمن ما تصفه باليمن الكبري".
وزعمت وســائل إعالم جامعة اإلخوان املســلمني، التي ســخرت 
تغطياتهــا للحديــث عن االنتفاضــة يف وادي حرضموت، بــأن أبناء 

حرضموت رفعوا سقف مطالبهم ليك يصبحوا دولة مستقلة.

األمناء / خاص :
تواصل املليشيات الحوثية مامرســاتها الخبيثة واملشبوهة التي تعّمق 
من حجم املأساة اإلنسانية الناجمة عن الحرب الراهنة، عرب رضب االقتصاد 

الذي يعيش يف األساس حالة من املوت الرسيري بفعل الحرب.
وتعمد املليشيات إىل تفخيخ مسار االقتصاد بهدف تعميق تلك األزمات 
اإلنسانية بشــكل مروع، باعتبار أن هذه االنهيارات املعيشية املتعاقبة هي 

وقود املليشيات للبقاء قامئة عىل األرض.
أحدث الخطوات الحوثية يف هذا املسار، هو اتجاه املليشيات نحو إصدار 

ترشيع جديد يتعلق بالنظام املرصيف قد يؤدي إلفالس وغلق البنوك.
الترشيع الحــويث الجديد يقيض بإلغاء الفوائد عىل الودائع يف البنوك 
التي تعمل داخل املناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية اإلرهابية املدعومة 

من إيران.
برأي محللني، فإن الخطوة الحوثية من شأنها أن تدمر االقتصاد كونها 
تنــذر بإغالق البنوك، وهو ما يحتــم رضورة التصدي لهذا اإلجرام الحويث 

املتوحش.
كــام أن هذا اإلجراء الحويث من شــأنه أن يفاقــم أزمة توقف رصف 
الرواتب، كام أن املودعني سيســجلون خسائر ضخمة للغاية من جراء تلك 

الخطوة.
املثــري للقلق أيضا أن اإلجراء الحويث من شــأنه أن يتيح للمليشــيات 
الحوثية اإلرهابية فرصة للتوســع يف السطو عىل أموال قطاعات عريضة 

من السكان ما يوسع من دائرة الفقر عىل صعيد واسع.
كام تفرض املليشيات الحوثية عىل البنوك الدخول عىل رشاكات قهرية 
متارس فيها املليشيات ســلطة طاغية وقمعية، ما يؤدي إىل حدوث هزات 

وأزمات مالية تقيض عىل أي استقرار مجتمعي.
مثل هذه اإلجراءات التي تتخذها املليشــيات الحوثية، أّدت إىل تحويل 

أغلب املنشآت والكيانات االقتصادية إىل أطالل.
وتنوع هذا االســتهداف الحويث بني شن عمليات إرهابية غادرة دمرت 
مئات املنشــآت إىل جانب تعطيلها عن العمل، ما يحّمل املليشيات الحوثية 

مسؤولية مبارشة عن الرتدي املعييش.

األمناء/خاص:
قال األكادميي الجنويب د. حسني لقور بأن حقبة الوحدة بني الجنوب 

والشامل تصل إىل محطتها األخرية.
وكتب لقور يف صفحته عىل "تويرت": "أوشــكت حقبة وهم الوحدة 
بني الجنوب واليمن واإليهام الــذي زرع بأذهان غزاة الجنوب أن تصل إىل 

محطتها األخرية ويسدل عليها الستار".
وتابع: "ال اســتقرار تحقق، ال دولة أقيمت خــالل ثالثة عقود، ما بدا 
واضًحا هو الرصاع عىل ســلطة غري مستقرة يف املركز املقدس تحت وطأة 

التنافس بني الديني القبيل والعسكري".

أخبار

انف�صال الإخوان وجلنة الرئا�صي برئا�صة الزبيدي.. الإ�صالحات والوديعة

تغري وا�صح يف اللهجة الدولية جتاه ق�صية �صعب اجلنوب

تقرير جلهاز الرقابة واملحا�صبة يف�صح �صلطة بن عديو

الإخوان.. من اليمن الكبري اإىل انف�صال ح�صرموت

قرار حوثي ينذر بتدمري ما تبقى من 
رفات القت�صاد.. ما الق�صة؟!

اأكادميي وحملل �صيا�صي: الوحدة بني اجلنوب وال�صمال 
و�صلت اإىل حمطتها الأخرية

الخطاب األمريكي حول الوحدة.. كيف كان؟ وكيف أصبح بعد تشكيل املجلس االنتقالي؟


