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»األمناء« قسم التقارير:

كشفت مصادر مينية مطلعة 

عن مخطــط مدعوم من الدوحة 

التحالــف  قــوات  الســتهداف 

شــبوة،  محافظــة  يف  العــريب 

مؤكــدة أن تيــار قطــر وجامعة 

عــى  فيهــا  يعمــان  اإلخــوان 

التحالف  معســكرات  محــارصة 

االحتــكاك  ويحــاوالن  العــريب 

بهــا متهيــدا لتفجــر املوقــف 

العسكري.

أن  ولفتت هذه املصــادر إىل 
تكثف  اإلخوان يف شبوة  جامعة 
تواجدهــا يف محيط معســكر 
بلحاف،  يف  العــريب  التحالــف 
رســائل  توجيه  مع  بالتــوازي 
سياســية وإعالمية عــر قيادة 
الســلطة املحليــة يف املحافظة 
)إخوان( تتضمــن تهديدا مبطنا 
ســتكون  بأنها  التحالف  لقوات 
عرضة الستهداف شعبي يف حال 

مل تغادر املنطقة.
شــبوة  محافــظ  وظهــر 
املحسوب عىل اإلخوان محمد بن 
عديو برفقــة وزير النفط اليمني 
أوس العود عىل قنــاة )املهرية( 
القطرية أثناء زيارة إىل منشــأة 

املحافظــة،  يف  نفطيــة 
تتهم  بترصيحات  وأدليــا 
ضمنيا  العــريب  التحالف 
النفط  بعرقلــة تصديــر 
والغاز، وهي الذريعة التي 
قطر  إعالم  يســتخدمها 
واإلخــوان للتحريض ضد 
التحالف العريب يف اآلونة 

األخرية.
مصــادر  وكشــفت 
لصحيفة »العرب اللندنية« 
وجود  عــن  شــبوة  يف 
تنســيق إخواين – حويث 
الســتهداف  شــبوة  يف 
العريب،  التحالــف  قوات 
محاوالت  ترتافــق  حيث 
التحالف  بقوات  االحتكاك 
مع  بلحاف  منطقــة  يف 

اعتصامات قبلية أمام مقر 
العلم عر  التحالف يف منطقــة 
مجاميع قبلية من املحافظة عرف 
عنها االرتباط بالحوثيني عقائديا 
وسياسيا، وســبق لها أن رفعت 
شــعارات حوثية، كام ظهر أحد 
املحضار(  نارص  )سيف  شيوخها 
خالل  الحــويث  قنــوات  عــىل 
اســتقباله يف صنعــاء من قبل 
رئيس املجلس الســيايس األعىل 
مهدي املشــاط، أثناء املواجهات 

بني قبيلته وقوات التحالف.

قبيلة  إن  املصــادر  وقالــت 
التي  املحضــار(  )آل  )الســادة( 
قوات  مــع  مواجهات  خاضــت 
والتحالف  الشــبوانية  النخبــة 
العريب يف يوليو من العام املايض 
بتنظيم  بدأت  الحويث،  من  بإيعاز 
مســلحة  احتجاجية  فعاليــات 
أمام معســكر التحالف يف العلم 
بالتنســيق مع اإلخوان والسلطة 
املحلية يف شبوة، يف مؤرش عىل 
طبيعة التناغم الحويث – اإلخواين 
للعلن بشكل الفت يف  الذي ظهر 
التي يهيمن  املحافظات املحــررة 
عليها التيار القطري يف الحكومة 
الرشعية مثل تعز وشبوة واملهرة.

وتبدي قطــر وتركيا اهتامما 
الغنية  متزايدا مبحافظة شــبوة 
بالنفط والغاز واملطلة عىل البحر 
مراقبون  يحتمــل  والتي  األحمر 
أن تكون نقطة عبــور أنقرة إىل 
النشاط  بالنظر إىل  اليمني،  امللف 
االســتخباري الرتيك الالفت يف 
)املنظامت  ستار  تحت  املحافظة 
اإلنســانية(، إىل جانب إنشــاء 
من  ممولة  إخوانية  معســكرات 
قطر بقيادة وزيــر النقل اليمني 
املســتقيل صالح الجبواين وعدد 

من العسكريني املوالني للدوحة.
وربطــت مصادر سياســية 
بني زيادة النشــاط القطري يف 
قرب  عىل  املؤرشات  وتزايد  اليمن 
الجديدة  الحكومــة  عن  اإلعالن 
املوقع  الريــاض  التفــاق  وفقا 

واملجلس  اليمنية  الحكومــة  بني 
يعارضه  الذي  الجنويب  االنتقايل 
بشــدة تيار قطــر يف الرشعية 
وجامعة اإلخوان خوفا من تسببه 
يف تحجيم النفوذ القطري املتزايد 

يف املناطق املحررة.
تسارعا  اليمني  امللف  ويشهد 
يف مســار التصعيد العســكري 
بني الحكومة اليمنية والحوثيني، 
بالتوازي مع جهود تفعيل املسار 
الســيايس عــر تنفيــذ اتفاق 
الرياض، ودفع حالة التوافق عىل 

خطة املبعــوث األممي إىل اليمن 
مارتن غريفيث )اإلعالن املشرتك( 
نحو أعىل درجات التوافق املمكنة 
قبل متريرها عــر مجلس األمن 

الدويل.
مصادر  أفادت  الســياق،  يف 

داخلية  بــني وزير  باتفاق  قبلية 
وقيادات  امليــري  أحمد  هادي 
من حزب اإلصالح تقيض بتجهيز 
تعز لنرشهم يف  ألفي مقاتل من 
محافظة شــبوة تحت مســمى 
إىل  الخاصة«، مشــرية  »القوات 
وصولها  املرتقــب  »العنارص  أن 
إىل شبوة يتم تجميعها حاليا يف 
معسكر الخيامي مبديرية املعافر، 

جنوب غرب تعز«.
وأكدت املصــادر »تجنيد هذه 

لإلصالح«،  التابعــة  العنــارص 
مشــرية إىل أنه يتم حاليا نقلها 
إىل شــبوة التي تشهد تحشيدات 
إطار  يف  مسبوقة  غري  عسكرية 

الرتتيب لتصعيد عسكري.

التصارع على 
حلبة أسواق القات 

بعتق

املليشــيات  وترهن 
اإلخوانية التابعة لحكومة 
يوًما  اليمنية،  الرشعيــة 
بعد يوم، عىل أّنها فصيل 
إرهــايب، ال يشــغله إال 
والتصارع  األموال  جمع 
وإن  حتى  حصدها،  عىل 
يف  الدخول  األمــر  كلف 

اشتباكات دموية.
املليشيات  تكتِف  ومل 
شــّنت  بأن  اإلخوانيــة 
عــىل  غــادًرا  احتــالاًل 
لكّنها  شــبوة،  محافظة 
عمــدت إىل نهب ثرواتهــا وفرض 
اإلتاوات عىل مواطنيها، بغية تحقيق 
األعباء  وصناعــة  ضخمــة  ثروات 

الحياتية عىل الجنوبيني هناك.
وأصبحت أســواق القات مبثابة 
مرح لتصــارع خبيث بني عنارص 
تبحث  التي  اإلخوانيــة  املليشــيات 
عــن جمع أكــر قدر مــن األموال 
واالســتئثار بها، من أجــل تجميع 

األرباح الضخمة.
وشهدت مدينة عتق يف محافظة 

شبوة اشــتباًكا مسلًحا بني فصائل 
اإلرهابية  اإلخوان  ملليشــيا  مسلحة 
التابعة للرشعيــة اليمنية إثر خالف 
بني عنارصها عىل موقع نقل سوق 

القات املركزية.
اندلعــت  التفاصيــل،  ويف 
القوات  من  فصائل  بني  االشتباكات 
الخاصة وقوات النجدة وأمن الطرق، 
يف سوق القات القديم، وفًقا ملصادر 

خاصة.
وأشــارت تلك املصــادر إىل أّن 
املواجهات املســلحة خلفت خمسة 
جرحى مــن املواطنني، علــاًم بأّن 

إصابات بعضهم خطرية.
اإلخواين  التشابك  هذا  ويرهن 
يف مدينــة عتق عــىل أّن الرشعية 
تضم مكونات إرهابية ال يشغلها إال 
جمع األموال وتكوين الرثوات، وكل 
تام  استعداد  عىل  بينهم  فيام  عضو 
ألن يقتل زميله حتى ال تضيع فرصة 

نهب هذه األموال.
وتوّســعت املليشيات اإلخوانية 
اإلرهابيــة، طوال الفــرتة املاضية، 
يف جرائــم النهــب والســطو يف 
بالعديد  تزخر  التي  شبوة،  محافظة 
أن  األوىل  الــرثوات كان مــن  من 
يهنأ بها الجنوبيون لكّن املليشــيات 
اإلخوانية تواصــل العمل عىل نهب 

هذه الرثوات.
وفيام تفاقمت هذه الجرائم عىل 
صعيد واسع، فلم يعد هناك مزيد من 
الوقت ليك يتحّمــل الجنوبيون هذا 
الوباء الرطاين املتمّثل يف االحتالل 
اإلخواين الغاشــم الذي تســلّل يف 
محافظة شــبوة كرطان خبيث مل 
تستطع اإلنسانية التوّصل لعالج له.

تقرير

»بن عديو« و«العود« يوجهان تهديًدا مبطًنا لقوات التحالف
 ميلي�سيا الإخوان تت�سارع على حلبة اأ�سواق القات بعتق

تن�سيق اإخواني حوثي ال�ستهداف التحالف ب�سبوة وتفجير الموقف ع�سكرًيا

• نهب لثروات شبوة وفرض إتاوات على المواطنين
• ما سبب الخالف بين حميد األحمر وقبائل مراد؟


