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اإلرهابيون اجلدد يف املهمة األخطر إلسقاط اجلنوب..

كميات النفط التي ت�شدرها �شلطات الإخوان عرب ميناء الن�شيمة تك�شف اللغز
األمناء / خاص :

 

يقرأ سياســيون التحــركات التي 

جنوب  شــبوة  محافظــة  شــهدتها 

البــاد ملليشــيا االخــوان مؤخــرا 

تــأيت يف اطــار محاولــة الوصول 

اىل ســواحل املحافظة واستقدام 

شحنات اســلحة ومدرعات وعربات 

وآليات عسكرية دفعت قيمتها قطر 

وســتقوم تركيا بإيصالها ملليشــيا 

حزب االصاح االخواين يف شــبوة، 

ضمــن الدور التخريبــي والعدواين 

الذي تلعبــه قطر وتركيا يف العديد 

من دول املنطقة.

 تركيا ومساعي إسقاط الجنوب..

املساعي الحثيثة إلسقاط الجنوب 
بأيــدي إخوان اليمــن- وفقا للمحلل 
الســيايس خالد بن طالب- يف غفلة 
من دول التحالف العريب بل ان املخطط 
واملؤامرة ترســخت بعــد متكن قطر 
اليمنية  الحكومة  وتركيا من تخديــر 
الرشعية من خالل االخرتاق اإلخواين 
الكبري ملؤسســات وهيئات الحكومة 

الرشعية حسب تعبريه .
والتنظيم  تركيا وقطر   وتســعى 
الدويل لإلخوان إىل اســقاط الجنوب 
بأيــدي إخوان اليمن وبقاء املليشــيا 
االيرانية شــااًل ضمن مخطط حلف 
يتكون مــن »قطر –تركيــا- إيران.. 

وأذرعها: الحويث- اإلخوان« .
قامئة نفوذ بدعم قطري..

 وتقع شــبوة النفطية عىل طول 
ســاحل البحر العريب، مــا زاد من 
مطامع تركيا لتكثيف مساعيها للنفوذ 
والتوغل كجــزء من الرصاع ومحاربة 
العريب  التحالف  تركيا وحلفائها لدول 

بقيادة اململكة العربية السعودية.
  ويقول الناشط السيايس محمد 
قويدر لـ”مين الغد” ان حزب االصالح 
االخواين فشــل يف احداث أي تغيري 
بشــبوة غري عودة االرهاب وارتكاب 

الجرائم. 
وتقوم سلطة االخوان بــ)ملشنة 
املحافظــة وأخونتهــا( عرب محافظ 
املحافظــة املنتمــي إلخــوان اليمن 
)محمد صالح بن عديو( حملة اقصاء 
وتهميش لكوادر شــبوة من اإلدارات 
واملناصب العسكرية واالدارية وتعيني 
بدياًل عنهم اعضاء يف جاعة اخوان 

اليمن. 
اليمن يف شــبوة  اخوان  وفرض 
قيــادات تابعة لهم يف املؤسســات 
واالدارات الحساســة مثــل رشكــة 
والرضائب  والتعليم  والرتبيــة  النفط 
والتعاون  والتخطيــط  والواجبــات 
املحافظة  تحســني  وصندوق  الدويل 

وغريها.
 وتســعى الجاعة االخوانية اىل 
التمكــن من الســيطرة الكاملة عىل 
املحافظة وضمهــا اىل قامئة النفوذ 
الرتيك القطــري لتعزيز موقف تركيا 
عىل  والهجوم  الضغط  وزيادة  وقطر 

التحالف العريب بقيادة السعودية.

االرهابيون الجدد..

وعــزا مراقبون تصعيد ســلطة 
محافظ شــبوة املنتمي إلخوان اليمن 
لحديثهــا االعالمــي حــول )موانئ 
)بلحاف(  مقدمتهــا  ويف  شــبوة( 
اىل عجــز جاعة اخــوان اليمن عن 
تهريب أي اســلحة او معدات واليات 
من  جدد  ارهابيني  استقبال  او  قتالية 
تركيا، ويسعون للسيطرة عىل بلحاف 

لتسهل لهم مهمة التهريب.
باسم  الرســمي  املتحدث  واتهم   
املجلس االنتقــايل الجنويب املهندس 
املسلمني  اإلخوان  جاعة  هيثم،  نزار 
اليمن )حزب اإلصــالح(، بالتآمر  يف 

املجلس  عىل  الحويث  مليشــيات  مع 
والتحالــف العريب تنفيــًذا ألجندات 

قطرية تركية إيرانية.
 وأكد نزار هيثــم، يف تغريدة له 
عىل حســابه يف “تويرت”، استمرار 
املؤامرات التي تحاك ضد الجنوب وضد 
التحالــف العريب، من قبــل التنظيم 
اإلرهــايب الرسي املعــروف إعالمًيا 
وتنظيمًيا بـ”اإلخوان املســلمني” مل 

تتوقف”.

 توسيع املصادر املالية..

وكان وزيــر النفــط واملعان يف 
حكومة ترصيف األعال، اعلن رسميًا 
اقرتاب موعــد تصدير نفط محافظة 
تم  أنبــوب جديد  الخــام عرب  مأرب 
مده مــن مارب إىل ميناء النشــيمة 

مبحافظة شبوة.
 وال تــورد “مــأرب” أي مبالــغ 
للخزينة العامة للدولة منذ تحررها من 
وباءت  2016م،  يف  الحويث  سلطات 
كل محاوالت البنك املركزي بالفشــل 

املستحقات  بتوريد  ســلطتها  إلقناع 
التي تتوىل  العامة، خالفا لحرضموت 
الحكومة تصديــر النفط ولعدن التي 
يتــم توظيف مواردهــا للرشعية مبا 
فيها مرتبات جيش اإلخوان يف مأرب 

وتعز املسمى بـ”الجيش الوطني”.

وال توجــد إحصائيــة رســمية 
سلطات  صدرتها  التي  النفط  بكميات 
منذ  النشــيمة  ميناء  عــرب  اإلخوان 
ســيطرتها عليــه أواخر أغســطس 
2019م، عقــب معارك مع  العام  من 
فيها  شاركت  الشبوانية  النخبة  قوات 
إخوانية قدمت من  تعزيزات عسكرية 

مأرب.
 لكــن آخــر كمية كانــت تعتزم 
تصديرها بالتزامن مع حادث التفجري، 
بلغت 600 ألف برميل من النفط الخام، 
الحادثة  الباخرة جراء  بعد ترضر  لكن 
الغامضة، مل يتم تصدير ســوى 400 

ألف برميل.
 وبإعالن الوزيــر، يكون اإلخوان 
قــد وســعوا مصادرهــم املالية يف 
والغاز، مارب  النفــط  كل محافظات 
وحرضمــوت وشــبوة، حيث تنترش 
عن  تخليهم  بعــد  املســلحة  قواتهم 
والتمركز  مــأرب  من  الغربية  األجزاء 

حول حقول صافر النفطية.
التي  الرفض  حالــة  ذلك  ويفرس 
يحاولون بها إفشــال تشكيل حكومة 
“اتفاق الرياض” إذ ستهدد مشاريعهم 

الخاصة.
 واعترب ناشطون اعالن الوزير عن 
الغموض وراء  التصدير يكشــف  بدء 
تكتم ســلطات اإلخــوان عىل حادثة 
انفجار لغمني بحريني مطلع الشــهر 
محاولة  خالل  النشــيمة  يف  الجاري 

ألف برميــل من نفط   600 تصديــر 
شبوة. 

اللغمني ســبب أرضارًا  انفجــار 
يف أنبــوب النفط املوصــل إىل الرب، 
قامت  ما  رسعان  امليناء  سلطات  لكن 
مصادر  أفــادت  حســبا  بإصالحه 
مالحية، والتــي أكدت أيضًا أن إصالح 
هذا الرضر تم خالل أقل من يوم، ورغم 
خطورة وجود ألغام بحرية يف شاطئ 
البحر العريب الذي ينشط القاعدة فيه، 
التكتم  وتم  إعالميــا،  الحادثة  تَث  مل 
حولها، ومل يعلــن عن أي تحقيق يف 
الحــادث، والتزمت ســلطة اإلخوان 
الصمت ومل تعلق عىل الحادثة إطالقًا.

 ترصيح الوزير املداوم بني شبوة 
وصافر منذ شهر، يكشف عن مخاوف 
ســلطات اإلخــوان من تأثــري هذه 
الحادثة الغامضة عىل ســمعة امليناء 
الذي يعتــرب بوابتها لتجــارة النفط 
النفط  قطاعات  من  املستخرج  والغاز 
اململوكة  حرضموت  ووادي  شبوة  يف 
لرشكات تتبع قيــادات إخوانية بارزة 
بينها نائب الرئيس اليمني عيل محسن 

األحمر. 
وسواًء كان اللغان إشارة لحركة 
خفية لتجار الســالح يف الســواحل 
تحت ســيطرة اإلخوان، أو لرصاع بني 
النفط فإنه ســيؤثر  أطراف تجــارة 
عىل صفقــات النفط التــي أبرمتها 
ســلطات اإلخوان لبيع نفط شــبوة 
يف  مأرب،  وقريبًا  حرضموت،  ووادي 
وقت تعيش فيــه املحافظات املحررة 
وتحديــدًا العاصمة عدن وحرضموت 
العامة،  الخدمات  يف  مستمرًا  تدهورًا 
وتغرق شبوة يف الظالم وتعيش بدون 

خدمات صحية.

كيف متكنت تركيا وقطر من تخدير حكومة ال�شرعية؟


