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املوقف إىل شفري الهاوية، ويعقد األزمة.

العســكريون الجنوبيون يحذر من 
محاولة غزو الجنوب

حذر االجتامع الدوري للقادة العسكريني 
واألمنيني برئاسة الرئيس عيدروس الُزبيدي، 
رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب، الثالثاء، 
من متادي مليشــيا الحويث وقوى اإلرهاب 

والتطرف، مبحاوالت غزو الجنوب.
وشــدد عــى أن أحالم احتــالل أرض 
الجنوب ستتحطم أمام صالبة أبطال القوات 
بكافة  القــوات  داعًيا  الجنوبية،  املســلحة 
تشكيالتها إىل رفع الجاهزية القتالية، وحالة 

االستنفار، للدفاع عن األرض.
وشدد عى االســتعداد للمهام القتالية 
إيران،  املدعومة من  الحويث  ملواجهة مليشيا 
وردع أي تهديدات أو مخاطــر، مؤكدا أنه ال 

تفريط بشرب من أرض الجنوب.
الرشعية  مليشــيا  تســليم  ووصــف 
اإلخوانية مناطق واسعة يف محافظة شبوة 
ملليشــيا الحويث اإلرهابية، بأنه تخادم جيل، 

وواضح بني تلك املليشيات.

التكالــب الحــويث اإلخــواين عىل 
شبوة يفرض حتمية عودة النخبة

أثار التمّدد الحويث يف محافظة شبوة، 
بتنســيق واضح للعيان مع مليشيا الرشعية 
اإلخوانيــة، مطالــب جنوبيــة متصاعدة، 
بــرورة عــودة النخبــة الشــبوانية إىل 

املحافظة، التي تكّبدت عناء التآمر اإلخواين.
فلم تكد مليشــيا الحويث تسيطر عى 
مركز الصومعة بعد انســحاب إخواين، حتى 
تبــني أّن املخطط أكرب من ذلك بكثري، وأن ما 
حدث يف محافظة البيضاء مل يكن إال خطوة 
أوىل أمــام متاهي التقارب بــني الحوثيني 

والرشعية وتشكيلهم تحالًفا ضد الجنوب.
باالنسحاب  الرشعية  مليشيا  تكتِفي  مل 
من املواقع العسكرية وتركها أمام الحوثيني، 
لكن الكثري من العنــارص اإلخوانية انضمت 
للقتال إىل صفوف املليشــيات املدعومة من 
إيران، وقد حدث ذلك تحديًدا يف يريتي بيحان 

العلياء وعني مبحافظة شبوة.
جاء ذلــك بعد عقد كل من املليشــيات 
مبوجبه  تقوم  اتفاًقــا،  واإلخوانية  الحوثية 
مليشــيا الرشعية باالنســحاب من املواقع 
للمليشيات  ســيطرتها  ومنح  فيها  املنترشة 

الجانبني  توافــق بني  الحوثية هناك، ضمن 
لتشكيل تحالف ضد الجنوب.

بإيجاد  اإلخواين،  اإلصالح  ويحلم حزب 
وهو  الجنوب،  يف  الحوثية  للمليشيات  نفوذ 
عليه  ينطبق  محللــني،  وفق  يهدف  مخطط 
وصف األرض املحروقــة، إذ تحاول الرشعية 
بث الفوىض وتغييــب األمن يف كافة أرجاء 
الجنوب، مبا مينح هــذه الفصائل اإلرهابية 

نفوًذا عى األرض.
اســتامتة اإلخوان تجلّــت واضحة يف 
السياسات التي يتبعها املحافظ املدعو محمد 
صالــح بن عديو، الذي يرشف بنفســه عى 
عمليات التنســيق العسكري عى األرض مع 
املليشــيات  أنه وّجه عنارص  الحوثيني، كام 
اإلخوانية باســتخدام القوة الباطشــة ضد 

الجنوبيني.
كام أّن إقدام مليشيا اإلخوان عى تسليم 
مناطق بيحان عني عســيالن للمليشــيات 
الحوثية، يرتبط يف أحد جوانبه إىل الوصول 
إىل منابــع النفط ومحاولة فرض ســيطرة 
كاملة عليها، وبالتــايل يكتمل املخطط ضد 
السطو  أو  الجنوب سواء عرب احتالل األرض 

عى املوارد.

هذه األوضاع امللتهبة عى األرض، وإزاء 
خوفهم عى قضيتهم وأمنهم مواردهم أكرث 
مــن أي وقت مىض، فقد صّعــد الجنوبيون 
إىل  الشبوانية  النخبة  برورة  مطالبهم  من 
التي  اإلخوانية،  املليشيات  وسحب  املحافظة 
ورصيحة  واضحة  مخالفــة  وجودها  ميّثل 

للشق العسكري لبنود اتفاق الرياض.
تزايدت  الشبوانية  النخبة  بعودة  املناداة 
بعدما أثبتت مليشــيا الرشعية اإلخوانية أن 
وجودها يف شــبوة ما هو إال وسيلة لقمع 
الجنوبيني ونهب ثرواتهم ومواردهم، وصواًل 
إىل املرحلة األخطر يف املخطط وهي التنسيق 

مع الحوثيني عى األرض.

ويثق عموم الجنوبيني، ومواطنو شبوة 
عى وجــه التحديد، أن قــوات النخبة لديها 
قدرة عــى حامية املحافظة مام ُيخطط لها، 
ال سّيام أّنها صاحبة الفضل يف تطهري شبوة 
يف ســنوات ماضية من براثن اإلرهاب مبا 
يف ذلك املليشيات الحوثية نفسها، فضاًل عن 
جهودها يف استئصال وجود تنظيم القاعدة، 

قبل أن تعيده الرشعية إىل هناك.

تفاصيل مخطط تطويق الجنوب
العســكرية  التطــورات  كل  تكشــف 
القامئة عل األرض، حجم املساعي اإلخوانية 
والحوثيــة لتطويق الجنوب عــرب أكرث من 

جبهة، يف محاولة لإلجهاز عليه.
األوضاع  ففي توقيت متزامن، استعرت 
يف محافظتــي الضالع وشــبوة، بالتزامن 
ِقبل  املواقع من  انسحابات متواصلة من  مع 
ن  مليشــيا الرشعية اإلخوانية، عى نحو مكَّ
التمّدد عى  من  اإلرهابية  الحوثية  املليشيات 

األرض.
يف جبهــة مريــس، أفشــلت القوات 
املســلحة الجنوبية واملشــركة املرابطة يف 
محور مريس، محاولة تســلل للمليشــيات 
الحوثيــة أعقبها محاولــة هجومية أخرى 
باتجــاه مواقع القــوات يف وينان وحصن 

شداد والقائم والزيلة والقهرة.
وقال الناطق باســم القوات املســلحة 
النقيب إن عدًدا كبرًيا  املقدم محمد  الجنوبية 
من عنــارص العدو الحوثية املتســللة لقيت 

مرصعها يف مواجهات مبارشة.
اشــتباكات  اندلعت  أيًضــا،  ــا  ميدانيًّ
متقطعة يف جبهة كرش بني القوات املسلحة 
عى  اإلرهابية  الحويث  ومليشــيا  الجنوبية 
امتداد قطاعات الجبهة، فيام تعاملت القوات 
املســلحة مع مصادر نريان العدو وتحركاته 

بقوة وحزم.
وفيام حاول الحوثيون إشعال املواجهات 

وتصعيدها يف محافظــة الضالع، فقد كان 
املشهد مشابًها يف محافظة شبوة، إذ تواصل 
املليشيات املدعومة من إيران عدوانها املسلح 
بتنسيق كبري مع مليشيا الرشعية اإلخوانية.

يوم أمس، انســحبت عنارص مليشــيا 
الرشعية اإلخوانية مــن مناطق يف بيحان، 
الحوثية، يف مشهد فّسه  املليشيات  لصالح 
أدوار وصفقات رسية  تبــادل  بأنه  محللون 

تجري بني الجانبني.
الالفــت أنه يف الوقت الــذي يبذل فيه 
الجنوبية جهــوًدا بطولية  املقاومــة  رجال 
فقد  الحوثيــة،  املليشــيات  مواجهــة  يف 
ُرصــدت محــاوالت إخوانية للســطو عى 
هذه االنتصــارات، وقد تجــّى ذلك واضًحا 
يف معلومات ترّوجها وســائل إعالم موالية 
لإلخوان، أو محللني ينتمون للتنظيم فكًرا أو 
بأّن الرشعية تحّقق تقدًما يف  أموال،  مقابل 

مواجهة املليشيات.
ولعّل ما تروجه كتائب اإلخوان يف هذا 
اإلطار، يرد عليه الجنوبيــون بعديد الوقائع 
عى مدار الفرات املاضية، التي أظهرت حجم 
والتنسيق  الحوثيني،  لصالح  اإلخواين  التآمر 

املشرك بني الجانبني.
من كل هــذه التطورات، ُيســتدل عى 
أّن الرشعية تحاول  حقيقة واحــدة وهــي 
بالتنســيق مع الحوثيــني، تطويق الجنوب 
عرب أكرث من جبهة، تشــهد جميعها تصعيًدا 
عليه  تنطيل  نحو  عى  متواصاًل،  ا  عســكريًّ
مخاوف ضخمة عى أمن الجنوب واستقراره.

هنــاك الكثري من األســباب التي تدفع 
هذا  الحوثيــني يف  مع  للتعــاون  الرشعية 
إىل  الطرفان  يســعى  جانب  فمــن  اإلطار، 
اإلجهاز عى القضية الجنوبية ومن ثم عرقلة 
تحركات الجنوب، شعًبا وقيادة نحو استعادة 

دولته.
يرتبط هذا املســعى اإلخواين بشــكل 
واضح، بأن الرشعية تحاول النيل من القضية 

الجنوبيــة أواًل، ومن ثم يســهل التوافق مع 
الحوثيــني عــى أرضية مشــركة، تضمن 
إيران الســيطرة  املدعومة من  للمليشــيات 
شــاماًل، بينام يكون الجنــوب رهن احتالل 

الرشعية اإلخوانية.
إىل جانــب ذلــك، فإّن خطــة تطويق 
الجنوب ال تخلو من مســاٍع مادية أو مالية، 
فالرثوات التــي يزخر بها ال ســّيام الرثوة 
النفطية يضعهــا كل ن الرشعية والحوثيني 
عــى رأس األولويات يف محاولة للســطو 
لتشمل  نطاًقا  أوســع  عليها، ضمن مؤامرة 

العمل عى إذالل الجنوب وإفقار مواطنيه.
 ملاذا اختفى املحافظ اإلخواين بن عديو؟

عــى الرغــم أن محافظ شــبوة كان 
يسارع لعقد اجتامع باللجنة األمنية قبل أي 
تظاهرة تشهدها املحافظة ويقر منع إقامتها 
أنه ومع  اال  ويعد لقمعها عســكريا وامنيا، 
تجاه  املوالية إليران،  الحويث  تقدم مليشيات 
مديريات يف شــبوة، واحتالل بعض املناطق 
يف مديريــات بيحان، مل يظهــر أو يعقد أي 

اجتامع باللجنة األمنية.
سياســيون اعتربوا - يف تعليقات لهم 
- هذا الغيــاب للمحافظ محمــد صالح بن 
عديو املوايل وسلطته لتنظيم حزب اإلصالح 
)إخوان اليمن(، يدينه بالتواطؤ مع مليشيات 
الحويث، وال يوجد تفسري لهذا الغياب غري أن 
ما يحدث نتاج صفقــة عقدها املحافظ مع 

الحويث.
ويف هذا الصدد قال املحلل الســيايس 
سعيد بكران: “عدم ظهور املحافظ بن عديو 
وخروجه للناس يف شبوة ومواجهة املوقف 
ودعوة ابناء شــبوة للنفــري.. يعني ان كل 
بتنسيق معه وترتيب ضمن صفقه  مايحدث 
تبقي عليــه محافظًا لشــبوة وتبقي قوات 

لعكب ايضًا ومجاميع القمع االخوانية”.
وأردف : “ال يوجد تفسري لهذا االختفاء 
غري أن هذا املحافظ قد عقد صفقة قذرة مع 
الحوثيني برعاية سلطنة عامن لتغيري قواعد 

اللعبة باتجاه الخصوم”.
مــن جانبه قــال الصحفــي واملحلل 
السيايس يارس اليافعي : “خرجت تظاهرات 
ســلمية يف عدد من أرياف شــبوة وأرسل 
املحافظ بــن عديو قوة ضاربــة لقمع هذه 
التظاهرات التي تدافع عن شبوة ومستقبلها، 
فقصف القرى واملطارح وأحرق املزارع بهدف 

كس إرادة أبناء شبوة”.

األمناء/ غــــازي العلـــــــــــوي:
مل تكــن التطــورات الراجيديــة التي 
شهدتها وما تزال تشــهدها محافظة شبوة 
بالنســبة ألبناء  الجديــد واملفاجئ  باليشء 
الجنوب اللذين ســبق وحــذروا من التخادم 
عن  الناجمة  واملخاطــر  اإلخــواين  الحويث 
العريب  التحالــف  لــدول  املخيف  الصمــت 
وللمجتمــع الدويل تجاه تحالف مليشــيات 
املســلمني  اإلخوان  مليشــيات  مع  الحويث 
الرشعية  قيــادة  ضمن  قياداتها  املنضويــة 

اليمنية.
يرى مراقبون ومتابعون لهذه التطورات 
لـ«األمنــاء« بــأن موقف  يف ترصيحــات 
التحالف العريب حتى اللحظة مل يكن واضحا، 
مؤكدين بــأن صمته عى تقدم مليشــيات 
الحــويث واقراب فرض ســيطرتها الكاملة 
عى املناطــق النفطية مؤرش خطري لن يدفع 
مثنه أبناء الجنوب فحســب بل دول التحالف 

واملنطقة برمتها .
تعزيز  التحالــف  دول  عــى  إن  وقالوا 
التنســيق مع الحليف األقوى واملؤمتن، وهو 
الجنويب، لكس شوكة تلك  املجلس االنتقايل 
االنتقايل  املجلس  بأن  مشــريين  املليشيات، 
وخلفه شــعب الجنوب وقواته املســلحة لن 
تصمت أمام سقوط أي محافظة جنوبية بيد 

الحوثيني.

اإلصالح يقاتل إلخراج التحالف من 
“بلحاف”

يف الوقت الذي كانت مليشــيا الحويث، 
تسقط فيه أوىل مناطق محافظة شبوة كانت 
الفصائل املســلحة املواليــة لحزب اإلصالح، 
الفرع املحيل لتنظيــم اإلخوان، منهمكة يف 
املحلية  القــوات  ضد  كبري  ميــداين  تصعيد 

املسنودة بالتحالف يف بلحاف.
غري أن تحقيق الحوثيني فعل الســيطرة 
الغنية  املحافظــة  عى ثالث مديريــات يف 
بالنفط والغاز، دون قتال، حمل دليال إضافيا 
عــى التخادم الحويث اإلخواين يف شــبوة، 
املفتوح عى إمالءات قطر وتركيا، والذي بلغ 

مديات عليا يف اآلونة األخرية.
الثالثاء، ســيطرت  ويف وقت ســابق، 
مليشــيا الحويث، عى مديريات بيحان شبوة 
“عــني وعســيالن والعليــا”، بالتزامن مع 
مأرب  مديريتني يف محافظة  استيالئها عى 
املحاذيــة، دون قتال، حيث انســحبت قوات 
“اإلخوان” املحســوبة عى الحكومة اليمنية 
الرشعية، من تلك املناطق قبل وصول مقاتيل 

الحويث.
بيحان،  يف  األخرية،  التطورات  وتكشف 
مديريات،  ثالث  عى  الحوثيني  ســيطرة  مع 
الدافــع الفعيل للتصعيد اإلخواين املســتمر 
ضد التحالف، والذي ال يخرج عن سياق رغبة 
الجامعة يف اختــالق ذريعة لتغطية ما يبدو 

توجها لتسليم أجزاء من املحافظة للحويث.
لجهة  اإلخواين،  التواطــؤ  هذا  ومقابل 
متكني الحــويث من الســيطرة عى مناطق 
جديــدة، كثفت مليشــيا اإلخوان النشــاط 
املعادي لقــوات التحالف يف منطقة “العلم”، 
إذ تعرضت العتداءات متكررة بقذائف الهاون 
يف  والتموين،  الغذائيــة  اإلمــدادات  وقطع 

محاولــة إلخراج تلك القــوات والوصول إىل 
والسيطرة عى  االســراتيجي  بلحاف  ميناء 
الســواحل املفتوحة عى بحر العرب، التي قد 
واستقبال  الريك  للتدخل  كبوابة  تســتخدم 

الدعم العسكري.
ولــن كانت ســلطة “اإلخــوان” عى 
بن  صالح  محمــد  املحافظ  بزعامة  شــبوة 
عديو تخــوض معركة التنظيــم، ضد قوات 
التحالف يف بلحــاف، تحت ذريعة منع إعادة 
تشغيل املنشــأة الغازية، فإن هذه املهمة من 
أجنبية  ورشكات  فرنســية  رشكة  اختصاص 
أخرى مبوجب اتفاقيات رســمية موقعة مع 

الحكومة اليمنية.
بتشــغيل  املخولة  الــرشكات  وغادرت 
بلحــاف، اليمن مع بداية الحرب املســتمرة، 
منــذ 2015، بينام تؤمن قــوات من النخبة 
الشبوانية، مبعية قوة إماراتية ضمن التحالف 
العريب، املنشأة، منذ 2016 عندما كانت معظم 
محافظة شبوة تحت سيطرة تنظيم القاعدة. 
ويهدف اإلخوان مــن التحركات العدائية 
الحملة  وأيضا من  “بلحــاف”،  األخرية حول 
اإلعالميــة، ضد قوات التحالــف، إىل إخراج 
القوات املتبقية من النخبة يف شبوة، وعرقلة 
عمل التحالف العــريب يف مكافحة تنظيمي 

القاعدة وداعش.
كام أن حزب اإلصالح يحاول اســتكامل 
ســيطرته عى موارد الرثوة ومنشــآتها يف 
كل من مأرب وشبوة بشــكل كامل، رغم أن 
سلطات اإلخوان عى املحافظتني ترفض منذ 
سنوات توريد عائدات الدولة إىل البنك املركزي 

اليمني يف العاصمة عدن.

اإلخوان يســلمون بيحان وعسيالن 
للحويث دون أي مقاومة 

بتواطؤ إخواين خبيث، سلمت مليشيات 
الرشعيــة اإلخوانية، ثالث مديرية ملليشــيا 
العليا بيحان  الحويث اإلرهابية، بعد مديريتي 

وعني.
وكشــفت مصــادر محلية عــن تخيل 

عســيالن   مديرية  عن  اإلخوانية  الرشعيــة 
ملليشيا الحويث اإلجرامية، بعد أيام من التنكيل 

اإلخواين مبواطنيها بالسالح الثقيل.
وكشفت مصادر طلعة عن إبرام محافظ 
شبوة اإلخواين املدعو محمد بن عديو، اتفاًقا 
مع مليشيا الحويث اإلرهابية – عرب وسطاء – 

عى تسليم مناطق واسعة يف املحافظة.
الرشعية  والتحق مســلحو مليشــيات 
الحويث،  مليشيا  عنارص  بصفوف  اإلخوانية، 
عقب االتفاق بني الطرفني عى تسليم مناطق 

املحافظة.
وندد مغردون جنوبيون بتواطؤ الرشعية 
اإلخوانية مع مليشــيا الحويث املدعومة من 
إيران، عى تســليم شــبوة إىل األخرية، يف 
هاشتاج “اإلخوان يسلمون بيحان للحويث”، 

كاشفني عن خيانة املليشيا اإلخوانية.

الرشعية تخون شهداء التحرير
اإلخوانية  املليشيا  املغردون تخيل  ورصد 
عن مواقعها وتسليمها بعتادها إىل الحوثيني 
اإلرهابيــني، لتنفيذ مخطط تقاســم الرثوة 
عن  التخيل  مســتنكرين  بينهــام،  والنفوذ 
تضحيات أبنــاء الجنوب يف تحرير املحافظة 

من املليشيات الحوثية.

وأشــاروا إىل وحــدة أهداف املليشــيا 
اإلخوانية والحوثيــة يف الجنوب، عرب إبقاء 
الجنوب تحت سيطرة صنعاء، بغض النظر عن 
الجنوبيني،  ثروات  الستنزاف  السلطة،  هوية 

واستغالل أراضيهم وخرياتها.
بأهميــة مديريــة بيحــان  ونوهــوا 
لدى مليشــيا الحــويث اإلرهابيــة، ملوقعها 
االســراتيجي بني محافظات مأرب وشبوة 
والبيضــاء، مطالبــني بسعة اســردادها 
وحامية مناطق الجنوب الواقعة تحت سيطرة 

الرشعية اإلخوانية من خيانات مليشياتها.

د طريق الحوثيني  خيانات “اإلخوان” ُتعبِّ
إىل الجنوب مجددًا

 قال جنوبيون بأنهم مل يســتغربوا من 

تسليم مليشيات حزب اإلصالح، الفرع املحيل 
لتنظيم اإلخوان، مناطق شــبوة ملليشــيات 
الحويث اإلرهابية، فقد ســلموا قبلها صنعاء 
الكرة بتســليمهم  أعادوا  املحافظات ثم  وكل 
نهم وحجــة والبيضاء وأجزاء واســعة من 

مأرب.
يســلمون  ) #اإلخوان  هاشــتاج  وعرب 
بيحان_للحويث (، قال الناطق الرسمي للقوات 
الجنوبية املســلحة، محمــد النقيب: “حذرنا 
منذ وقت مبكر من أن تســليم شبوة لإلخوان 
ســتكون نتائجه عودة التنظيامت اإلرهابية 
والحويث ، وكانت شــواهد خطورة ما حذرنا 
منه تتجى بســلوك مليشيات اإلخوان، سواء 
يف تخليهــا عــن مواجهة الحــويث أو يف 
حمالتها العســكرية التي حاولت من خاللها 

كس روح املقاومة”. 
 وأكــد الصحفي صالح بن لغرب، يف هذه 
املرة لــن يكون األمر مجرد تســليم، فاتفاق 
خلية )فليتة( نص عى توحيد السالح الحويث 

واإلخواين إلسقاط الجنوب واحتالله. 
وغرد القيــادي الجنويب أحمد بن فريد: 

“متعن..
 يف 2015م الحويث يسيطر عى شبوة.

 يف نهايــة 2015م املقاومــة الجنوبية 

تحرر شبوة. 
 يف 2019م اإلخــوان يســيطرون عى 

شبوة.
 يف 2021م 
االستنتاج:

وهو  واحد،  هدفهــم  واإلخوان   الحويث 
بقاء الجنوب تحت هيمنة صنعاء أيا كان من 

يحكمها”.
 وأكد بن فريد بأن الحقيقة أن الجنوب لن 

يخضع لصنعاء مطلقًا.
ودعا الصحفي زيــد الجمل الجميع ألن 
يكونــوا عى أهبــة االســتعداد، للدفاع عن 
األرض والعرض والدين والهوية قائاًل: “هكذا 
خاطب الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أبناء 
الجنوب. ليعلموا أن األرض جنوبية وسُتطهر 

من رجس الحويث واإلخوان وســاعة الصفر 
اقربت”.

األلوية التي ســلمها األحمر للحويث 
يف بيحان

وفّند عضو الجمعية العمومية الجنوبية، 
التي ســلمها  األلوية  بــن عطيــة،  وضاح 
اإلخواين عيل محسن للحويث مبحور بيحان، 
هي  خمســة ألوية: لواء 26 ميكا ، لواء 19 ، 
لواء 153 مشــاة، قتل قائده العميد العقييل 
بشــقرة قبل أكرث من عام ،  لواء 163 مشاة ، 

لواء 173 مشاة.
باإلضافة إىل خمس كتائب متفرقة تتبع 

املحور”.  
وتداول سياســيون وناشــطون صورا 
لدخول مليشيات الحويث دون طلقة رصاص، 
بعــد أن تركت مليشــيات اإلصــالح التابعة 
للرشعية أماكنها، مشريين بأنه يجب القضاء 
عى كلتا املليشــيات التي تتبادل األدوار فيام 

بينها.
وأكد جنوبيون بوجوب توحيد الصفوف 
خلف القائد الُزبيــدي والبدء بتطهري الجنوب 

من الغزاة الحوثة واإلخوان.

مفاوضات تســليم بيحان متت مع 
لعكب ومشايخ اإلخوان

أفادت مصادر خاصة لصحيفة “األمناء” 
بأن مفاوضات متت قبل أسبوعني بني قيادات 
حوثية ووكيل األمن الوقايئ للحوثيني “صالح 
العولقــي” ولعكــب قائد القــوات الخاصة 

ومشايخ من اإلخوان يف بيحان.
وأوضحت املصادر بأن املفاوضات كانت 
تتمحور حول تســليم بيحــان وعدم دخول 

الحوثيني عسيالن النفطية.
وعى إثر ذلك قام لعكب األسبوع املايض 
بنقل املساجني من بيحان إىل عتق دون علم 
وكيــل النيابة الذي أخى مســؤوليته عن ما 
حصل من نقل املســاجني من خالل منشور 

عى صفحته الشخصية فيسبوك .
“األمناء”  لصحيفــة  املصــادر  وأكدت 
بأن محافظ شــبوة “بن عديــو” عى علم 
التي متت، وكتأكيد عى االتفاق  باملفاوضات 
قــام املحافظ بإرســال قوة عســكرية إىل 
عســيالن بناء عى االتفاق املربم بني لعكب 
والحوثيني ومشايخ اإلخوان ، ولذلك تم تسليم 
منطقة بيحان ملليشيات الحويث دون أي قتال.

االنتقــايل: التحركات عــىل األرض 
تفضح التخادم الحويث اإلخواين

االنتقايل  املجلس  رئاســة  هيئة  حذرت 
الجنويب، مــن مؤامرة تســتهدف محافظة 
شــبوة وأبنائها، مؤكــدة أن التحركات عى 
األرض تفضح التخادم بني مليشــيا الرشعية 
اإلخوانية ومليشــيا الحــويث املدعومة من 

إيران.
وأشــارت إىل الصــالت الوثيقــة بني 
املحافظة، مشــددة  وتآمرهام عى  الطرفني 

عى أن شبوة العصية لن ُتهزم.
ترأســه  الذي  االجتامع  خــالل  ونبهت 
املجلس،  رئيس  الُزبيــدي،  عيدروس  الرئيس 
إىل أن غيــاب حق شــعب الجنوب يف دولته 
املســتقلة عن يقني املجتمع الــدويل، يدفع 

تقريرتقريـــر

ما خيارات االنتقايل؟ وهل �ضيتخذ التحالف موقفا وا�ضحا؟
جبهات ال�ضالع وال�ضبيحة تت�ضدى لزحف احلوثي وتتقدم

”األمناء” تنشر خفايا وأسرار وكواليس تسليم بيحان وعسيالن وعني  للحوثيني دون قتال..

 ما موقف املحافظ االإخواين بن عديو؟
 وملاذا اختفى يف هذا التوقيت؟

د طريق احلوثيني اإىل اجلنوب جمدًدا خيانات »االإخوان« ُتعِبّ

م�ضادر: مفاو�ضات ت�ضليم بيحان متت مع لعكب وم�ضايخ االإخوان

هكذا تتك�ضف خفايا التحالف بني االإخوان واحلوثي
اجلنوب يف خطر!


