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تقرير

»األمناء« تقرير خاص:

تعاين محافظة شبوة، الواقعة 

تحــت ســيطرة مليشــيا اإلخوان، 

أوضاعا صعبة عىل مســتويات عدة 

بفعــل جرائم محافظهــا اإلخواين 

مبشــاركة  عديــو،  بــن  املدعــو 

التنظيــات اإلرهابيــة التي تعيث 

فسادا يف شبوة تحت مرأى ومسمع 

الجميــع، وهو ما كان مــن نتائجه 

االعتقــاالت وحاالت  وتــرة  زيادة 

النفط  رسقــات  وتعدد  التعذيــب 

عىل مستوى واسع مبا أدى لحدوث 

أزمــات يف املشــتقات البرتوليــة 

داخل املحافظة الغنية بالنفط.

القفز على نتائج اتفاق الريا�ض
“تنظيم  إن  سياســيون  ويقول 
اإلخوان يعمل عىل أن تكون شــبوة 
مبثابة حصن له يف مواجهة حكومة 
والشــال  الجنوب  املناصفــة بني 
التي متارس أعالهــا من العاصمة 
الجنوبيــة عدن«. مشــرين إىل أن 
»اإلخوان يسعون إىل أن تكون شبوة 
مبثابة ثغــرة تنفذ منهــا العنارص 
الشــق  نتائج  عىل  للقفز  اإلرهابية 
الســيايس والعســكري من اتفاق 
الرياض، والتحفــز الدائم ألن تكون 
املستقبيل  التصعيد  املحافظة مصدر 
يف الجنوب بدال من محافظة أبني«.

املحافظ  »يحــاول  وأضافــوا: 
يف  التادي  عديــو  بــن  اإلخواين 
جرامئه داخل شبوة، وهو ما يربهن 
عىل أن هناك رسائل إخوانية تسعى 
املليشــيا إلرســالها من خالل هذا 
املدعــو بأنها ماضيــة يف تخريب 
تســمح  لن  وأنها  الريــاض  اتفاق 
لحكومة املناصفة أن تؤدي أعالها، 
وهــو ما يتضح من خــالل تصوير 
ســيطرة  خارج  أنها  عىل  املحافظة 
حكومة املناصفة، ولعل افتتاح ميناء 
)قنا( دون التشــاور مع وزير النقل 
يف حكومة املناصفة أكرب دليل عىل 

ذلك«.
مليشــيا  »تســتهدف  وتابعوا: 
اإلخوان تحويل شــبوة إىل منطقة 
منكوبة مبا يُفســح الطريق أمامها 
لنــر الفوىض عىل نطاق واســع 
تهديدا مبارشا  داخلها وهو ما ميثل 
املحافظات  الريــاض وألمن  التفاق 
املجاورة لهــا والتي قد تكون عرضة 
املارســات يف ظل  لنفــس  أيضا 
اســتمرار هيمنة مليشــيا اإلخوان 
املحلية يف محافظات  املناصب  عىل 

الجنوب«.

اإيقاف انتهاكات ملي�شيا 
الإخوان �شد مواطني �شبوة

يف السياق، طالبت خلية األزمات 
العامة لهيئة رئاســة  يف األمانــة 
املجلس االنتقــايل الجنويب، األحد، 
التحالف العــريب بوقف االنتهاكات 
بحق  اإلخوان  مليشيا  التي متارسها 

لتادي  نتيجــة  شــبوة،  مواطني 
مليشيا اإلخوان يف جرامئها.

اجتاعها  يف  الخليــة  ووقفت 
الــدوري برئاســة الدكتــور خالد 
بامدهف، رئيس الدائرة السياســية، 
عىل تطــورات الحالــة األمنية يف 
محافظة شبوة، وحمالت االعتقاالت 
واملداهات ملنازل املواطنني بدون أي 

أسباب قانونية.
وبحثــت جملــة مــن األزمات 
وأهمها القرارات االســتفزازية التي 
صدرت عن الرئيــس اليمني املؤقت، 
التفاق  واضًحا  خرًقــا  مثلت  والتي 

الرياض.
كانت  القــرارات  تلك  أن  وأكدت 
لالتفاق،  مبثابــة طعنــة غــادرة 
ليستدعي املوقف التدخل من املجلس 
االنتقايل الجنويب نظًرا ملا متثله من 

خطورة عىل هيبة ومكانة االتفاق.
واســتنكرت الخليــة اإلجراءات 
نصوص  مع  تتوافق  ال  التي  األخرة 
اتفاق الريــاض، واملتمثلة يف إقدام 
محافظ شبوة عىل تدشني العمل يف 
ميناء قنا، دون الرجوع إىل سلطات 
أو خليج عدن،  العريب  البحر  موانئ 
أو وزارة النقــل ومجلس الوزراء، ما 
يزيد من شكوك استخدام ذلك امليناء 
كممر لتهريب املشــتقات النفطية، 

والعنارص اإلرهابية والسالح.
رواتــب  تأخــر  وناقشــت 
أوصت  حيث  واألمنيني،  العسكريني 
بدورها  الحكومة  اضطالع  برضورة 
وواجباتها بــرف الرواتب بأرسع 
اعتقال  أدانــت  وقت ممكــن، كا 
النقاط  واحتجــاز املســافرين يف 

العســكرية مبحافظة أبني من قبل 
مليشيا اإلخوان، الرافضة لالنسحاب 

من مواقعها.

اعتقالت وانتهاكات فظيعة 
ب�شبوة.. اإىل متى؟

مليشيا  اعتقلت  آخر،  جانب  من 
الرعيــة اإلخوانية الشــاب مازن 
الجفري، األحد، يف النقبة مبحافظة 

شبوة.
وقالت مصادر محلية إن القوات 
الخاصــة التابعة ملليشــيا اإلخوان 
اإلرهابيــة اعتقلتــه لحمله بطاقة 

عسكرية أللوية املقاومة الجنوبية.
اقتياده ملعســكر  تم  أنه  وأكدت 

القوات الخاصة.
ويؤكــد مراقبــون أن »عنارص 
الخاصة مبليشــيا  للقــوات  تابعة 
أقدمت عىل  اإلخوانيــة  الرعيــة 
تعذيب املُعتقل أحمد نارص قردع بن 
رسيع الهاليل، واستخدمت العنارص 
الريف،  لعكب  املدعــو  تتبع  التي 
يف  ومناطقية  وحشــية  طريقــة 

تعذيبه«.
اإلخــوان  مليشــيا  وتواصــل 
صنوف  أبشع  مارســة  اإلرهابية 
الجنوبيني  ضد  واالعتداءات  الجرائم 
يف محافظــة شــبوة، وذلــك يف 
إنشائها  توّســع يف  التي  السجون 

هذا الفصيل اإلرهايب.
الذي  وحــده  ليس  »الهــاليل« 
طالته يد الغــدر اإلخوانية املجرمة، 
يُضاف إىل سلسلة طويلة من  لكّنه 
ارتكبتها  التي  الخبيثــة  االعتداءات 

الرعية ضد  لنظام  التابعة  املليشيا 
الجنوبيني.

اإلخوانية  املليشــيا  وتوّسعت 
يف إنشــاء الكثر من الســجون 
يف شــبوة، وهي مبــاٍن يتعرّض 
شديدة  العتداءات  الجنوبيون  فيها 
املليشيات  التي ترتكبها  البشــاعة 

اإلرهابية.
املعلومات  مــن  العديد  وتوثّق 
واالنتهاكات  الجرائم  أّن  الحقوقية 
اإلخوانيــة الجســيمة يف مجال 
حقــوق اإلنســان تنوعــت بني 
وكذا  املنازل،  ومداهمــة  إعدامات 
من  أكرث  قتــل  وقد  االختطــاف، 
بعدما  اإلخوان  سجون  يف  معتقل 

تعرَّضوا لتعذيب بشع.
وفيــا يتفاقم هــذا اإلرهاب 
القيادة  فــإّن  الغــادر،  اإلخواين 
يف  ممثلة  الجنوبية،  السياســية 
املجلــس االنتقايل الجنويب، تويل 
اهتاًما كبرًا بتوثيق الجرائم التي 
ترتكبها املليشيات اإلخوانية التابعة 
الجنوبيني،  ضد  الرعية  لحكومة 
من  املواطنني  لحقــوق  حفظًــا 
تســقط  لن  تطالهم،  انتهــاكات 

بالتقادم.
توثيق  أّن  عىل  محللون  ويتفق 
الجنوبيني  تطــال  التي  الجرائــم 
األنظمة  ِقبــل  منــذ عقود مــن 
الشال،  يف  الحكم  عىل  املتعاقبة 
أمام املحافــل الدولية يحمل أيًضا 
القضية  مستقبل  يف  كبرة  أهمية 
الجنوبية، فيــا يتعلق عىل وجه 
التحديــد بخدمة القضية وعدالتها 

أمام املجتمع العاملي.

تداعيات افتتاح ميناء »قنا« 
وت�شعيد متوقع �شد اجلنوب

مليشيا  تدشــني  دالالت  وتشر 
اإلخوان اإلرهابية مليناء »قنا« بشبوة 
عىل أن هناك تصعيًدا إخوانًيا متوقًعا 
ضد الجنوب ردا عــىل تنفيذ اتفاق 
املناصفة  حكومة  وتشكيل  الرياض 
ظل  يف  والشــال،  الجنــوب  بني 
مأرب  من  اإلرهايب  الحشد  استمرار 
إىل شبوة والتي شــهدت انتهاكات 
خالل  املحافظة  أبناء  ضد  متصاعدة 

األيام املاضية.
»اإلخوان  أن  مراقبــون  ويقول 
يسعون إىل اســتغالل امليناء الجديد 
لها  القادم  اللوجيستي  الدعم  بتلقي 
مــن الخارج وتســهيل مهمة قطر 
وتركيا اللتــان تجدان صعوبات يف 
للعمليات  التمويــل  توصيل  عملية 
اإلرهابيــة، ومبا يقلل مــن تكلفة 
نقل هــذه األموال، كــا أن امليناء 
الباب أمام انخراط تلك القوى  يفتح 
اليمنية، كا  األزمة  أكرب يف  بشكل 
هو حال أنقرة التي تتواجد قواعدها 
الصومال  ســواحل  يف  العسكرية 

عىل مرمى حجر من ميناء )قنا(«.
وأضافوا: »يبدو واضحا أن تركيا 
تسعى لتحويل ميناء قنا إىل محطة 
قررت  حال  باليمن  مصالحها  تدعم 
الدخول بشكل أكرب يف املعرتك، وقد 
ملوانئ  امليناء وسيلة مشابهة  يكون 
توظفها  حيث  ومراتة،  طرابلس 
لصالح توصيل الدعم الالزم للمليشيا 
اإلرهابية يف الغرب الليبي، وهو أمر 
قابل للتكرار يف شــبوة مع هيمنة 

تنظيم اإلخوان عىل املحافظة«.
»مليشــيا  أن  املراقبون  ويــرى 
اإلخــوان قــد تُقدم عــىل تصعيد 
عملياتها العســكرية ضــد القوات 
الطريق  لتمهيد  الجنوبية  املســلحة 
األزمة  أكــرب يف  تواجد تريك  أمام 
اليمنية، وقد تــرضب بهذا التصعيد 
عــدة عصافر بحجــر واحد ألنها 
ســتضيف املزيد مــن املتاعب أمام 
حكومة املناصفة وســُتفرع اتفاق 
الريــاض من مضمونــه، كا أنها 
بالجنوب  ضدها  االحتقان  ســتزيد 
ولن يكون من السهل التعامل بضبط 

نفس مع تصعيد من هذا النوع«.
اإلخوان  مليشيا  »تعمل  وتابعوا: 
حكومة  تجاهل  عىل  مستمر  بشكل 
اعرتافها  للتأكيد عىل عدم  املناصفة 
بها، وبالتايل فإنه تم تدشــني هذا 
املينــاء مــن قبل اإلخــوان مؤخرا 
بشــبوة، من دون الرجوع إىل وزير 
النقل يف حكومة املناصفة أو مترير 
قانون املوافقة عىل تشــغيل امليناء 
ينص  الــوزراء، كا  عرب مجلــس 
قانون املوانــئ البحرية الذي أصدره 
منصور  عبدربــه  املؤقت  الرئيــس 

هادي يف عام 2013م«.
واختتمــوا أحاديثهــم بالقول: 
“افتتــاح مينــاء قنا بشــبوة يف 
ظل غيــاب وزير النقــل، يؤكد أنه 
التنظيات  لتمويــل  تهريب  ميناء 

اإلرهابية«.

تداعيات افتتاح ميناء )قنا( وت�ضعيد متوقع �ضد اجلنوب
اعتقاالت وانتهاكات فظيعة بشبوة.. إلى متى؟

سياسيون: اإلخوان يسعون لتكون شبوة ثغرة للقفز على نتائج اتفاق الرياض  
 ملاذا لم يشاور بن عديو وزير النقل بحكومة املناصفة عن افتتاح ميناء )قنا(؟

مطالبات للتحالف بوقف انتهاكات مليشيا اإلخوان ضد مواطني شبوة  


