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كيف تقوي مليشيا اإلخوان عالقاتها مبليشيا احلوثي؟

م�صادر :الإخوان هربوا ( )200قاطرة نفط للحوثي خالل �أ�سبوع

مواطنون ب�شبوة يروون معاناتهم يف ظل �سلطة الإخوان
«األمناء» قسم التقارير:

«األمناء» قسم التقارير:
تواصــل مليشــيا اإلخــوان
التابعــة للرشعيــة اليمنية نهب
الــروة النفطيــة الضخمة التي
تزخر بها محافظة شــبوة ،ليس
فقط للتامدي يف صناعة األعباء
املعيشــية عىل الجنوبيني لكن
ً
عمــا لتقوية أوارص عالقاتها مع
مليشيا الحويث.
وأكدت مصادر مطلعة بشــبوة أن:
«جرمية اإلخوان تتمثّل يف قيام مليشيا
اإلخــوان التابعة للرشعيــة اليمنية عىل
تهريب ( )200قاطرة نفط للحوثيني عرب
قرية (واسط) بشبوة».
وقالت املصــادر« :اســتقبلت قرية
(واســط) يف مديرية مرخة الســفىل
مبحافظة شبوة ،أكرث من ( )200قاطرة
محملة مبحروقات مهربة إىل مليشــيا
الحويث اإلرهابية ،خالل أقل من أسبوع».
واضافــت« :القاطــرات قدمت من
ميناء قنا اإلخــواين ،وفرغت حموالتها
إىل صهاريــج صغرية لتتحمــل الطرق
الوعرة يف طريقها إىل محافظة البيضاء
الخاضعة لســيطرة مليشــيات الحويث
املدعومة من إيران».

عالقات إخوانية حوثية

مراقبون قالوا ان« :مليشــيا اإلخوان
اإلرهابيــة وهي ترتكب هــذه الجرمية،
فهي تتامدى يف الوقت نفســه بصناعة
األزمات املعيشــية يف محافظة شبوة،
ضمن مخطط غادر يقوده املحافظ املدعو
محمد صالح بــن عديو الذي يرشف عىل
غرس بــذور تردي الخدمات يف شــبوة
بشــكل كامل مع العمل يف الوقت نفسه
التوسع يف نهب ثرواتها».
عىل
ّ
واضافوا« :منذ فــرة طويلة ،تعيش
محافظــة شــبوة الخاضعة لســيطرة
مليشيا اإلخوان التابعة للرشعية اليمنية
أزمات متعددة ،وانهيار شــبكة الكهرباء
يف عموم أنحاء محافظة شبوة ،يف ظل
انقطاعات للكهرباء تصل إىل  23ســاعة
يف بعض املناطق».
وتابعوا« :وبعيدً ا عن التف ّنن اإلخواين
يف صنع األزمات القامئة عىل نهب النفط
اإلخواين ،فــإنّ إقدام مليشــيا اإلخوان
عىل نهب هذه الــروة املهمة وتهريبها
إىل الحوثيني أم ٌر يوضّ ح حجم العالقات
الخبيثة التي تجمع بني هذين الفصيلني».
وأكملوا« :الســلطة اإلخوانية وهي
تتامدى يف نهب نفط شبوة فهي تعتمد
بشــكل مبارش عىل ميناء قنا ،ذلك املمر
الذي تم إنشــاؤه لخدمة أغراض إخوانية
التوســع يف جرائم
خبيثــة ،تقوم عىل
ّ

النهب والسطو لرثوات الجنوب».
وأكدوا ان« :مينــاء قنا الذي توظّفه
مليشيا اإلخوان يف جرائم النهب ،وتر ّوج
ســلطة بن عديو بأنّه يهدف إىل إحداث
تنمية خدمية يف محافظة شــبوة ،لكن
األمر رسعــان ما افتضح أمــره ،بعدما
ريا جرائــم النهب اإلخوانية
تفاقمت كث ً
بالتنسيق مع مليشيا الحويث».
وأشــاروا إىل أن« :متادي مليشــيا
اإلخوان يف ارتــكاب هذه الجرائم يربهن
أنّ هذا الفصيل يهــدف من وراء احتالله
للجنــوب إىل التامدي يف نهــب ثرواته
ومصــادرة مقدراته ،مبا يؤدي بشــكل
مبارش إىل تأزيــم الوضع املعييش عىل
الجنوبيني بشكل كبري».
واختتموا بالقول« :ال تظهر أي نوايا

تجاه الرتاجع اإلخواين عن إشــهار هذا
الســاح الغاشــم يف وجه الجنوبيني،
فإنّ املرحلــة املقبلة تحتــاج إىل العمل
عىل تكثيــف الضغــوط والتحركات مبا
يرمي إىل استئصال النفوذ اإلخواين من
الجنوب بشــكل كامل لحامية ثرواته من
االستهداف املروع».

مواطنون يروون معاناتهم

ورغم ان شــبوة تُعد محافظة غنية
بالنفــط إال أنّ الواقع املعييش فيها يتجه
نحو مزي ٍد من الرتدي الذي ال ُيطاق نظ ًرا
إىل حجم املؤامــرة الخبيثة التي تتع ّرض
لها شــبوة من ِقبل الســلطة اإلخوانية
املحتلة.
مواطنون قالوا ان« :معاناة شــبوة

الواقعة تحت ســيطرة مليشيا اإلخوان
التابعة للرشعية ،مــن االرتفاع الجنوين
يف أســعار املشــتقات النفطيــة ،وكذا
اختفائها يف معظم املديريات».
واضافوا« :وصل ســعر اللرت الواحد
من البــرول إىل ً 490
ريال ،والدبة الـ20
لرت لـ 9800ريال ،بعدما كانت يف السابق
 7600ريال».
وتابعوا« :واتســعت دائــرة إغالق
محطــات الوقود العام لصالح انتشــار
املحطات الخاصة التــي يرتبط أصحابها
مبصالح مع املحافظ اإلخــواين املدعو
محمد صالح بن عديو».
واكملــوا« :وتزامنت أزمــة اختفاء
املشــتقات النفطية يف شبوة مع توقُّف
غالبية محطات توليد الكهرباء عن العمل

لنفاد شــحنات الوقود مــن خزاناتها،
ليعــاين أكرث من  600ألــف مواطن من
الظالم».
واشاروا إىل ان« :الواقع املعييش يف
محافظة شــبوة ُيسجل حالة تر ٍد فظيعة
بالنظر إىل حجم األعبــاء التي صنعتها
الســلطة اإلخوانية املحتلــة للمحافظة
إدار ًّيا».
وأكدوا أن« :الشــغل الشاغل لرشعية
اإلخــوان هو صناعة األزمــات واألعباء
الحياتية واملعيشية أمام الجنوبيني بغية
تأزيم الوضع املعييش أمامهم ،إلفســاح
املجــال أمام صناعة فــوىض مجتمعية
تساهم يف التمدّ د اإلخواين عىل األرض،
مشــرين إىل أن« :الخنــق اإلخــواين
لشــبوة نفط ًّيا عرب إثارة كل هذه األعباء
عىل املواطنني تــأيت يف ٍ
وقت تزخر فيه
فتض
املحافظة برثوة نفطية ضخمةُ ،ي َ
أنّهــا تضمن واق ًعا معيشــ ًّيا مســتق ًرا
للمواطنني يخلو من أي أزمات معيشية»،
حد تعبريهم.
وقالوا ان« :ثروة شــبوة النفطية ال
ميكن أن تأيت بالنفــع علينا كمواطنني
طاملا أنّ السلطة اإلخوانية املحتلة تواصل
العمــل عىل نهــب هذه الرثوة بشــكل
موسع ،بل وصل األمر إىل اندالع خالفات
تصل إىل حد االقتتال املسلح بني عنارص
مليشــيا اإلخوان يف إطار التسابق عىل
نهب نفط شبوة».
واضافوا« :مليشيا اإلخوان ال تكتفي
بنهب نفط شــبوة فحســب ،بل تواصل
العمل عىل تهريبه إىل مناطق ســيطرة
ً
اســتغالل مليناء قنا الذي ير ّوج
الحوثيني
املدعــو بن عديو بأنّه يهــدف إىل إحداث
رسا نحو
التنمية ،لك ّنه يف الواقع ميثّل ج ً
تهريب النفط ملليشــيا الحويث املدعومة
إيران ًيا».
واختتمــوا احاديثهــم بالقــول ان:
«جرائم اإلخواين يف خنق الجنوب يهدف
إىل إحداث فوىض مجتمعية عارمة ،تقوم
عىل صناعة االختالالت املعيشــية بشكل
كبري ،مبــا ُيعقّد من األوضــاع الحياتية
يف شــبوة وذلك إلتاحة إمكانية للسلطة
اإلخوانية املحتلة بالتمدّ د عىل األرض».

