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»األمناء« تقرير خاص: 

إىل  اإلخوانية  الرشعيــة  تلجأ  ما  دامًئا 

زيادة أســعار النفط، كلام وجدت نفســها 

بحاجة إىل مزيد من األموال، وهو ما يحقق 

أرباحا طائلة بالنســبة لهــا ويدفعها نحو 

الجرائــم واالنتهاكات بحق  تنفيذ مزيد من 

األبريــاء، األمر الذي يربهــن عىل أن محور 

الرصاع الحايل يدور حول السيطرة عىل اآلبار 

النفطية والتحكم بأسعارها.

محافظــات الجنوب تشــهد ارتفاعات 

متتالية يف أســعار املحروقات من دون أن 

يكون هناك سبب أو مربر لهذه االرتفاعات، 

يف الوقت الذي تقوم فيه الرشعية بتســليم 

مواقع نفطية ملليشــيا الحــويث مبا يدعم 

أن  ويؤكد  الطرفني،  بني  الشيطاين  التحالف 

أداة سياســية  الجنوب أضحى مبثابة  نفط 

تســتخدمها الرشعية بحًثا عن مكاسب من 

أن تعوضها عن فشــلها وخسارتها  املمكن 

غالبية املواقع التي كانت تســيطر عليها من 

قبل.

وطالبت مليشيا الرشعية اإلخوانية، عرب 

ما يســمى محور طور الباحة، يف محافظة 

لحج، رشكة الغاز بفرض زيادة عىل ســعر 

لرت الغاز لصالحها، إذ وجه القيادي اإلخواين 

املدعو أبوبكر الجبويل قائد ما يسمى محور 

طــور الباحة، واللــواء الرابع حرس رئايس 

التابع ملليشــيا اإلخوان، خطاًبــا إىل مدير 

رشكة الغــاز، ملطالبته بتحصيــل 5 رياالت 

إضافية عن كل لرت غــاز لصالح ما وصفه 

بالدعم للجبهات، عىل الرغم من خمولها.

الغاز من  وحذر عاملــون يف رشكــة 

املرتقبة، عىل  الســعرية  الزيــادة  تداعيات 

أســعار أســطوانة الغاز املنزيل، مرجحني 

النعدام  الســوداء،  الســوق  يف  تضاعفها 

وجودها يف مستودعات الوكالء واملوزعني.

وتبتز الرشعية اإلخوانية ومليشــياتها 

املؤسســات اإليرادية تحت مســميات دعم 

الجبهات ورعاية الجرحى، يف حني ال تخوض 

أي من جبهاتهــا مواجهات أمام املليشــيا 

وتســلم معســكراتها  إيران،  من  املدعومة 

بعتادها طواعية للحوثيني اإلرهابيني.

وقال مراقبون إن عمليات تهريب النفط 

إىل محافظات الشامل تشــكل موردا مهاًم 

فســادها  عىل  للتغطية  اإلخوانية  للرشعية 

الذي انترش عىل نحو واســع ومل يعد هناك 

رغبــة أو قدرة يف الســيطرة عليــه، وأنها 

توظف حالة الوفاق بينها وبني املليشــيات 

الحوثية لتهريب املحروقات بعيدا عن الطرق 

الرسمية حتى يكون لديها مصادر متويل من 

املمكن أن تســاعدها عىل تنفيذ مخططاتها 

اإلرهابية.

ويذهــب مراقبــون للتأكيــد عىل أن 

الرشعية ليس لديها خطط واضحة بشــأن 

التعامل مع أســعار النفــط ولكنها تصدر 

قــرارات منفصلــة بالزيــادات يف مناطق 

متفرقة بحســب حاجتها إىل التمويل، وهو 

األسعار يف مناطق  تفاوت  ينعكس عىل  ما 

عديدة، يف حني أنهــا تذهب باتجاه اختالق 

أزمات الغاز املنــزيل ومحطات الوقود حتى 

بقرارات  املواطنني  أمــام  املربر  لديها  يكون 

الزيادة يف حــني أن جرامئها التي ال تتوقف 

بشأن عدم استغالل الرثوة النفطية بالشكل 

األمثل هو ما يقود لتلك األزمات.

وسجلت أسعار املحروقات يف محافظة 

أبــني قفزة جديدة، األحد، مع ارتفاع ســعر 

دبة الديزل )ســعة 20 لرًتا( إىل 17 ألف ريال 

صعوًدا من 14 ألف ريال، ووصل ســعر دبة 

البنزيــن إىل 16 ألف ريــال، ارتفاًعا من 15 

ألف ريال، يف مشــهد يوحي بتفاقم األزمة 

الزيادة الســعرية  املعيشــية، وانعكســت 

للمحروقــات عىل تعريفــة املواصالت، مع 

وصول أجرة أبني – عدن إىل 1500 ريال.

وقبل أيام رفعت الســلطة اإلخوانية يف 

محافظة شبوة، سعر املحروقات مجدًدا إىل 

استمراًرا  قياسية وغري مسبوقة،  مستويات 

البتزاز املواطنني.

الجديدة،  الســعرية  الزيــادة  ودفعت 

أســعار البرتول والديــزل إىل 16 ألف ريال 

للدبة )ســعة 20 لرًتا(، يف محاولة لتنظيم 

اإلخوان اإلرهايب متويــل أجندته اإلجرامية 

يف املحافظة.

املاضية  القليلة  األســابيع  وشــهدت 

زيادات متتالية يف أسعار املحروقات بشبوة 

دون غريها، بالتزامن مع توســع الســلطة 

اإلخوانيــة بقيادة املدعــو صالح عديو يف 

فرض اإلتاوات والجبايات عىل املواطنني.

طمع وانتحار

ا،  ويلعب املعسكر الحويث، املدعوم إيرانيًّ

بنريان لن يتحمل اكتــواءه بها وهو يتوغل 

خيانات  مستغاًل  ا،  عســكريًّ الجنوب  صوب 

اإلخوان يف محافظتي شبوة وأبني.

للســعي ألن  الحوثيني  إيــران  وتحرك 

تكون للمليشيات كلمة النفوذ عىل الجنوب، 

وبالتايل كان اعتامدها عىل مليشيا اإلخوان 

التي ترتبط يف األساس بعالقات تقارب مع 

أكرث  التكتيك  الحوثيني، وبالتايل كان هــذا 

أّن املليشيات مل  سهولة وأقل دموية باعتبار 

تحتج إلطالق رصاصة واحدة.

ومنذ عدة أشهر، تحاول املليشيا الحوثية 

الســيطرة عــىل محافظة مأرب مســتغلة 

انســحاب مليشــيا الرشعية من مواقعها، 

لكّنها اصطدمت مبقاومة حاســمة من ِقبل 

القبائل، فيام شــهدت األيام القليلة املاضية 

تحّواًل لبوصلة التحرك العســكري عىل نحو 

مفاجئ لكنه مل يكن مستغرًبا.

وترى املليشــيا الحوثية، بالتنسيق مع 

الرشعية اإلخوانيــة، أّن الجنوب ميّثل حائط 

الصد ملؤامراتهم الرشيــرة يف املنطقة، وأن 

احتالل أراضيه ضامنــة لكرس الجهود التي 

تبذلها القوات املســلحة الجنوبية لصد متّدد 

هذه الفصائل اإلرهابية يف املنطقة.

التوغل  الحوثية عىل  املليشــيا  وعملت 

صوب شبوة وأبني، وخّفضت وترية التصعيد 

يف مأرب، لحني اإلطباق عــىل هذا املحيط 

الجغرايف واسع النطاق، يف محاولة لرضب 

تسعى  جانب  فمن  واحد،  بحجر  عصفورين 

إليجــاد موطئ قدم لهــا يف الجنوب، ويف 

الوقت نفسه تعمل عىل تطويق مأرب لحسم 

هذه املواجهة رسيًعا.

ط مليشيا الحويث، لتوظيف هذه  وُتخطِّ

خيانات  ِقبل  من  املدعومة  امليدانية  املكاسب 

إخوانية واســعة النطاق، لتحقيق انتصارات 

سياسية تضمن إليران من خالل أذرعها التي 

بات حــزب اإلصالح واحًدا منهــا نفوًذا يف 

الجنوب، لرضب قضيته من جانب، مع العمل 

عىل السطو عىل موارده وثرواته النفطية.

ويتعامل التحالف الحويث اإلخواين مع 

مجريات الحرب بشــكل مرحيل، مبعنى أن 

املخطط يعتمد عىل توســعة النفوذ الحويث 

عــىل األرض، وتوجيه بوصلة االســتهداف 

أمنه واستقراره بشكل  الجنوب لرضب  تجاه 

كامل.

ويرتبط هذا التوجه بأّن عالقات التقارب 

التي تصل إىل درجــة “املودة” بني الرشعية 

بأنهم  متبادلة  قناعــة  تتضّمن  والحوثيني، 

إذا متّكنوا مــن التخلص من ضغط الجنوب 

أرضية مشــرتكة فيام  إيجاد  عليهم، ميكن 

مبا  النفوذ،  ملناطــق  توزيًعا  تتضّمن  بينهم 

يعكس أّن الرشعيــة ال تعادي الحوثيني من 

األساس.

كل هذه املخططــات التي تحمل تهديًدا 

ا ضــد الجنوب، من املؤكد أن الجنوب  وجوديًّ

سيقابلها بعني الحزم والحسم، عرب التصدي 

للمرتبصني بأمن الوطــن وقضيته العادلة، 

وهو ما يثق فيه الجنوبيون بشــكل كامل؛ 

الجنوبية  املسلحة  القوات  قدراته  يف  قناعة 

يف مجابهة التحديات.

الرشعية  إقدام  فإن  ذلك،  إىل  اســتناًدا 

الحمراء  الخطوط  والحوثيني عىل تخطــي 

يف التصعيد العسكري ضد الجنوب عىل هذا 

أّنهام يخوضان معركة خارسة  النحو، يعني 

عىل أرض تضاريســها صعبة عىل مثل هذه 

التي ال تحــارب عىل قضية وال  التنظيامت 

تجمعها هوية، لكّن قاسمها املشرتك مرتبط 

املنطقة بشكل  أمن  تعادي  إرهابية  بأجندات 

كامل.

تفا�ضيل موؤامرة حوثية اإخوانية ل�ضمان اأذرع اإيران يف اجلنوب

هل يدفع الطمع بالرثوات ال�ضرعية واحلوثي لالنتحار على اأعتاب اجلنوب؟

موؤ�ضرات توؤكد اأن نفط اجلنوب اأ�ضبح 
اأداة �ضيا�ضية ت�ضتخدمها ال�ضرعية

هكذا توظف شرعية اإلخوان ثروة الجنوب النفطية لتعويض فشلها


