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وتتزامن تلك الخطوات مع سعي تحالف العدوان ومرتزقته إلى 
م في 

ّ
السيطرة على مضيق باب المندب وميناء المخا الذي يتحك

مدخل البحر األحمر حيث تمّر يوميًا عشرات السفن المحّملة بالنفط 
الخام ومشتقاته، ما يعني أن هناك مخططًا لتنظيمي القاعدة وداعش 
لتهديدالتجارة الدولية التي تمر عبر هذا الممر المالحي الحيوي 

واالستراتيجي.
ووّج��ه الفار علي محسن بتشكيل لجنة لوضع كافة الترتيبات 
لنقل النفط الخام من "شركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج" 

وتصديره، في إطار السعي لتمكين تنظيم القاعدة والتنظيمات 
حة المتشّددة من استكمال السيطرة على 

ّ
المسل

النفط واالستيالء على عائداته لتمويل 
أن��ش��ط��ت��ه��م س�������واًء ف��ي 
استقطاب الشباب أو تنفيذ 
العمليات اإلرهابية، السيما 

وأن آب����ار ال��ن��ف��ط وم��ص��ف��اة 
التكرير في صافر والمنشآت 

الغازية أصبحت في قبضتهم 
ح��ي��ث ي��دي��ر س��ل��ط��ان ال��ع��رادة 

وقيادة القاعدة هذه الثروة منذ 
بداية العدوان..

مصادر مطلعة لصحيفة »الميثاق« 
أكدت أن الجماعات اإلرهابية استعانت 

بعناصر من داع��ش في العراق للقيام 
بتكرير سبعة آالف برميل نفط يوميًا 

ف���ي م��ص��ف��اة م�����أرب وت���ذه���ب ع���ائ���دات 
تلك المبيعات ل��خ��زائ��ن اإلره����اب وعمالء 

السعودية.. كما استطاعوا م��ؤخ��رًا إحكام 
السيطرة على مبيعات الغاز المنزلي في مأرب 

يوميًا.التي تتجاوز عائدات مبيعاته 300 مليون ريال 
ات نقل النفط  وأوضحت أن حكومة بن دغر تناقش إجراء

الخام من شركة صافر، على أن يبدأ العمل على وجه 
السرعة لترتيب نقل خام شركة صافر في مأرب إلى 

شركة بترو مسيلة في حضرموت".
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر: إن ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة 
ومسئولين في حكومة بن دغر يعملون أيضًا ومن 
خ��الل خبرات داع��ش في العراق على استمرار 
تهريب النفط والشروع بتهريب الغاز الطبيعي 

المسال بعيدًا عن الشركات المختصة.
وفي سياق تمكين اإلرهابيين من السيطرة على 

ه الفار هادي بتخصيص  النفط والغاز وباب المندب وجَّ
20% من عائدات النفط والغاز باسم دعم التنمية في 

مأرب، وفقًا لزعمه، فيما الهدف من وراء ذلك التوجيه هو 
تمويل أنشطة الجماعات اإلرهابية الذين يسيطرون على أجزاء 

واسعة من مأرب وأبين وشبوة والبيضاء وحضرموت ولحج وتعز 
وعدن، حيث تحتضن هذه المحافظات متشّددين يقاتلون في صف 
قوات تحالف العدوان ومرتزقة السعودية.وكان الفار هادي أصدر 
االسبوع الماضي سلسلة قرارات بتعيينات عسكرية في حضرموت 
شملت شخصيات منضوية في تنظيم القاعدة ومتوّرطة في عمليات 
إرهابية وإجرامية، فضاًل عن تعيين شخصيات أخرى مّتهمة بالفساد 

في قطاع النفط.
هامات التي تعرضت لها حكومة هادي في وقت 

ّ
لت االت

ّ
هذا ومث

سابق بهذا الشأن مقّدمة لسطوها على مبيعات شحنة نفط الضبة 

البالغة 
مليون برميل 3.5 

قيمتها 142 مليون دوالر، وال�����ت�����ي ت���ت���ج���اوز 
التي تم االتفاق على بيعها أواخر رمضان الماضي غير أن صندوق 
النقد الدولي تدخل واشترط توريد 100 مليون دوالر منها إلى 
حساب البنك المركزي بصنعاء، وذلك بعد فشلها خالل النصف األّول 
من العام الجاري من السيطرة على إعانات الفقراء والمعدمين من 
ي الضمان االجتماعي المقّدمة من البنك الدولي والدول المانحة 

ّ
مستحق

والبالغة 900 مليون دوالر وإصرار األمم المتحدة على أن تحّول إلى 

حساب البنك المركزي في صنعاء وهو ما قابلته تلك الحكومة بالرفض.
الجدير بالذكر أن السيطرة على منابع النفط جاءت بعد فضح بدر 
باسلمة أحد وزراء حكومة الفار هادي لعمليات مرعبة من تهريب 
النفط وجنى تنظيم القاعدة الماليين يوميًا من مبيعات المشتقات 
النفطية، هذه الفضيحة دفعت الفار هادي الى ابعاده من الوزارة 
وبالمقابل توج تنظيم القاعدة للسيطرة على منابع النفط والغاز 
حيث قامت عناصر التنظيم بإعادة السيطرة على منطقة عزان 
بشبوة في بداية العام الجاري والتي تقع على بعد بضعة كيلومترات 
من حقول النفط ومحطة تصدير الغاز في بلحاف بشبوة المحافظة 

التي تنتج 50 ألف برميل نفط يوميًا..
وق��د أعلن محسن صالح محافظة شبوة السابق في فبراير 
2016م أن مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة قدمت 
من المكال وسيطرة على مدينة ع��زان والمؤسسات 

الحكومية والخدمية فيها.
بيد أن تنظيم القاعدة استغل استمرار 
العدوان السعودي لتعزيز تواجده وتوسيع 
انشطته حيث واصل تهريب المشتقات 
ل��م��واد  النفطية وبقية السلع وا
الغذائية لتمويل أنشطته في 
بقية محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد متصل كشفت 
ال��وث��ائ��ق ال��رس��م��ي��ة ل��م��ا تسمى 
بمقاومة تعز االس��ب��وع الماضي أن 
تنظيم القاعدة أصبح يسيطر على مفاصل 
إدارة شئون حياة المواطنين في مدينة تعز 
والمديريات الخاضعة لقوات االحتالل وميليشيات 
هادي، يؤكد ذلك المعامالت المتبعة في إدارة شئون 
المواطنين كتوجيه خطابات عليها شعار تنظيم القاعدة 
إلدارة البحث الجنائي لحل قضايا مدنية بسيطة.. ما يؤكد أن 
تنظيم القاعدة يتمدد بشكل مخيف نحو باب المندب تحت غطاء 

قوات تحالف العدوان وجماعة االخوان المسلمين.
واألخطر أنه بدأت تنتشر في تعز معسكرات تدريب 
للقاعدة، وقد أقدم التنظيم مؤخرًا على اقامة عروض 

مسلحة لعناصره داخل مدينة تعز وخارجها.
ال��ى ذل��ك كشفت مواقع اخبارية اليومين الماضيين 
عن أن من يقود األعمال العسكرية في مدينة تعز ضد 
الجيش اليمني واللجان الشعبية ه��و شخص سعودي 
»الميثاق«  يسمى »الشهري.هذا وأكدت مصادر مطلعة ل�
أن قيادات من تنظيم القاعدة ممن أفرج عنهم من معتقل 
جوانتانامو يمنيون وسعوديون أصبحوا يقودون مجاميع 
مسلحة في تعز ومنهم شخص يدعي العداهي وهو شقيق قيادي 
بتنظيم القاعدة ممن سافروا إلى افغانستان منتصف التسعينيات 
واعتقل في جوانتانامو، هذا الشخص أصبح يقود مجاميع من عناصر 
القاعدة في مدينة تعز، وقام قبل أيام بذبح المواطن نبيل ناجي 

سعيد من أبناء مدينة تعز القديمة أمام مرأى من الناس..
يتزامن ه��ذا مع تعيين حكومة الفار ه��ادي أح��د المتطرفين 
المنتمين للقاعدة مسئواًل عن شركة النفط في عدن ويدعى ناصر 
مانع حدور وهو من العناصر المعروفة باالنتماء للقاعدة، حيث قام 
بداية الشهر الجاري بمداهمة مقر الشركة بمدينة عدن بمجاميع 
كبيرة من عناصر التنظيم واالستيالء عليه.. وتفيد المصادر أن 

حدور كان من ضمن عناصر الخاليا النائمة داخل الشركة.

م.. ولم يكتِف بذلك بل ذهب الرتكاب مذابح أبشع بحق أبناء الشعب اليمني كافة منذ أن استعان 
بالعدوان السعودي الذي اتخذ من هادي مطية لالنتقام من الشعب اليمني في ارتكاب مئات 

الجرائم بحق اآلالف من أبناء اليمن معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ.
وضع تفاصيل نهاية الدموي هادي الذي وصل الى عدن 

ُ
ومنذ صباح السبت 26 نوفمبر ُبدئت ت

لتهم السعودية مثلما ترّحل المتسللين بصورة غير  ومعه طابور اإلجرام والخيانة بعد أن رحَّ
جبرت على اتخاذ هذا القرار إلنقاذ نفسها من 

ُ
قانونية الى أراضيها للعمل في سوق البطحاء، وأ

السقوط واالنهيار بعد أن أغرقها هذا المجرم والغدار والخائن في مستنقع اليمن.. وظل طوال 
عامين يبيع الوهم واالنتصارات الكاذبة حتى استنزف أموال الخليج وأغرق جيوشها في رمال 

اليمن التي ستظل مقبرة للغزاة.
التطورات السياسية األخيرة والمواجهات العسكرية في مختلف الجبهات والموقف االقليمي 
والدولي كلها تؤكد وبإجماع غير مسبوق على اقتراب نهاية هادي، أرادها المبعوث الدولي 
اسماعيل ولد الشيخ أن تكون عبر الخارطة األممية نهاية سلمية بإخراج هادي من المشهد 
السياسي الى األب��د، وه��ذه هي قناعة ورغبة مجموعة ال��دول األرب��ع )أمريكا + بريطانيا+ 
السعودية + اإلمارات(، لكن هادي رفض ذلك الخيار السلمي، كما رفض أيضًا اتفاق مسقط الذي 
تم التوصل اليه برعاية السيد جون كيري وزير الخارجية األمريكي وتم التوقيع عليه منتصف 
الشهر الجاري بمسقط ووافق عليه الطرف اليمني ممثاًل بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله..

م نفسه الى الشعب اليمني وللعدالة، وليس للسلطة التي 
ّ
إذًا.. يبدو أن هادي قادته األقدار ليسل

عجز عن استعادتها وبجانبه تقف جيوش سبع عشرة دولة.. وبعودة هادي الى عدن تتأكد 
حقيقة القاعدة المعروفة أمنيًا والتي تقول: »إن المجرم يظل يدور أو يتردد على مسرح الجريمة 
التي ارتكبها..«.. وقد تكون لهادي مبرراته من وراء العودة الى عدن، ولعل أهمها خشية أن 

م كمجرم حرب..
َ
تسلمه السعودية الى محكمة الجنايات الدولية ليحاك

وعقب وصوله الى عدن بات واضحًا أن المعارك المستعرة في جبهات القتال تتجه من جديد نحو 
عدن وتتقهقر ميليشيات هادي في تعز ومأرب والجوف ونهم وحرض وميدي وكرش، تزامنًا 
مع أوضاع متردية يعيشها أبناء الشعب اليمني في عدن وحضرموت ولحج وبقية المحافظات 
ي 

َّ
بسبب عدم صرف مرتبات الموظفين وانقطاع الكهرباء واالنفالت األمني غير المسبوق وتفش

الفساد، فهذه األوضاع تؤكد أنه ليس هناك بيئة شعبية حاضنة للفار هادي وبقية المرتزقة 
والخونة.

زد على ذلك أن هادي قام منذ اسبوعين بإصدار عشرات القرارات التي استهدفت التواجد 
االماراتي في عدن وحضرموت ولحج وغيرها ،وإحالل بداًل عنهم االخوان المسلمين بطريقة تعد 
ه لدولة اإلمارات.. إضافة الى ذلك أن هادي عمل مع المدعو حسين عرب  بمثابة طعنة غادرة توجَّ
على التخلص من أبناء محافظات لحج والضالع وعدن من المناصب المهمة واستبدالهم بأبناء أبين.
فهذه السياسات اإلقصائية سوف تعجل من نهاية هادي بعد أن خسر الداخل والخارج في 

آن واحد.
ويبقى األهم  أن ثمة أسئلة ملحة منها: هل ستتخلى دول تحالف العدوان عن هادي عسكريًا 
ت عنه سياسيًا؟!.. أم أنها سلمته لمصيره األخير الذي يعد مصير 

َّ
وماديًا وإعالميًا بعد أن تخل

كل خائن لوطنه؟!!
وهل ستخرج من العدوان وتترك باب المندب ومنابع النفط والغاز ليسلمها هادي للقاعدة 
وداعش انتقامًا من السعودية واإلمارات وسلطنة عمان وأمريكا وبريطانيا؟ وماذا عن مصير 
جيوشها وقواتها المتواجدة في عدن وحضرموت والعند.. وهل لديها ضمانات بأن ال تتحول 

هذه القوات الى ورقة يضغط هادي بها على دول الخليج؟
كل االحتماالت واردة والسيناريوهات مطروحة.. وال نستبعد أن يرد هادي للسعودية واإلمارات 
الصاع صاعين، فهو َمْن غدر بمن أوصله الى رئاسة الجمهورية، فكيف سيظل وفيًا للنظامين 
يا عنه وشاركا بوضع مبادرة إلزاحته من المشهد السياسي 

ّ
السعودي واإلماراتي وهما من تخل

الى األبد..

تنظيم القاعدة يعدم 5 
مواطنين بتهمة التجسس

أعدم تنظيم القاعدة اإلرهابي خمسة مواطنين بتهمة التجسس بينهم أحد مشائخ قبائل 
دهم في محافظة الجوف . وأوضح مصدر محلي أن تنظيم القاعدة اإلرهابي أعدم خمسة 
مواطنين شنقًا بعد إدانتهم بالتجسس بينهم الشيخ حمد حسن العوززي أحد مشائخ قبيلة 

آل حمد بالجوف، مشيرًا الى أن المواطنين الذين اعدمهم التنظيم هم صالح سالم علي 
دربان , علي أحمد ثابت حسن التعزي ,محمد أحمد علوي الجنيدي ,طالل خالد قايد 

الوراق .وحسب وكالة االنباء اليمنية )سبأ( ينشط تنظيم القاعدة اإلرهابي 
بالمناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان وينفذ إعدامات 

واختطافات بحق المواطنين األبرياء .

نفط وغـاز اليمن
 في قبضــــة القاعــــدة

نقل خام مأرب إلى حضرموت وتخصيص 20% من عائدات النفط والغاز للجماعات المتطرفة
تعيين عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة في مناصب عسكرية وشركة النفط

تهريب النفط لم يتوقف من ِقَبل عناصر القاعدة
ل��م يكت��ف تحالف العدوان الس��عودي ومرتزقته بفرض الحصار البحري والج��ّوي والبّري على اليمن وإغالق الموانئ ومن��ع تصدير النفط والغاز 
ووقف االستيراد، بل تعّداه إلى تصدير النفط والتصّرف بشكل غير قانوني وغير شرعي في عائداته، وتمكين تنظيم القاعدة الذي ينشط في 
مأرب وحضرموت وشبوة من السيطرة على منابع النفط والغاز من خالل تعيين شخصيات مرتبطة باإلرهاب واالنتماء إلى التنظيمات المتطرفة 

كالقاعدة وداعش في مواقع عسكرية مهمة في حضرموت ومناصب في قطاع النفط والغاز.

مراء القاعدة 
ُ
دار عبر أ

ُ
تعز ت

ومعسكرات ترفد جبهات 
المواجهة في باب المندب

السعودية ترّحل »هادي«..
 فهل سيواجه نهاية »الشاه«؟

  محمد شرف الدين

> عقب إعالن قطع السعودية المخصصات المالية التي كانت 
تصرفها للخائن هادي وإغالق أبواب فنادق الرياض التي كانوا 
ينزلون فيها.. وتوقيف وجبات الكبسة الدسمة المجانية التي 
بسببها باعوا اليمن والشعب ومكنوا تحالف العدوان من إحراق 

وتدمير كل جميل في أرض السعيدة..

غلقت دول العالم أمام هادي مثلما أغلقت السعودية غرف 
ُ
أ

فنادقها بشكل نهائي أمامه.. ضاقت الدنيا ورفضت كل دول 
تحالف العدوان أن تقبل هادي للعيش على أراضيها ليواجه 
نفس نهاية شاه إيران، وربما أسوأ من ذلك ألن الشاه وجد في 
مصر الكنانة مالذًا له ليموت مشردًا مثل أي مخلوق أجرب.. 
بينما هادي السفاح جرفته دماء آالف األبرياء الذين سقطوا في 
المذابح البشعة في تاريخ اليمن والتي ارتكبها هذا المجرم في 

عدن عام 1986


