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»األمناء« تقرير خاص:
 

محمد  اإلخواين  شــبوة  محافظ  ظهر 

صالح بن عديو يف مقطــع فيديو مهزوًزا، 

وهو بلباس عســكري، غري أن ظهوره جاء 

بعد تســليم ثالث مديريات اسرتاتيجية يف 

شبوة مليليشــيا الحويث، املدعومة من إيران، 

األمر الذي يربهن عىل املؤامرة املكشوفة بني 

إخوان الرشعية والحوثيني.

أكــدوا، يف ترصيحــات  سياســيون 

لـ”األمناء”، أن تلك الصــورة التي ظهر بها 

محافظ شبوة اإلخواين بن عديو ُتعد مقابل 

الثالث املديريات التي تم تســليمها مليليشيا 

الحويث يف األسبوع املنرصم.

املدعومة  الحــويث،  ميليشــيا  وكانت 

إيرانًيا، قد ســيطرت عىل بيحان وعسيالن 

بشــكل كامل خالل أقل من خمس ساعات، 

ُتذكر من قبل ميليشــيا  دون أي مقاومــة 

اإلخــوان التابعة للرشعيــة اليمنية، بعد أن 

انســحبت من مدينة بيحان بشــكل علني 

وواضح أمام الجميع.

السياســيون أشــاروا إىل أن انسحاب 

ميليشــيا اإلخوان التابعة للرشعية اليمنية، 

بشــكل علني، وتســليم مديريات بشــبوة 

مليليشــيا الحويث أثار موجة سخط غاضبة 

لدى املواطنــني باعتبارهــا خيانة عظمى، 

وتسليم واســتالم، كام يحصل يف محافظة 

مــأرب اليمنيــة وبتوجيهات مــن الجرنال 

الرئيس  نائب  اإلخواين عيل محسن األحمر، 

هادي”.

النهضة  مرشوع  يســلم  شبوة  مهاتري 

للحويث

)بن عديو( سلم مرشوع  مهاتري شبوة 

النهضة للحويث عىل طبق من ذهب.

اتفاق  تفاصيل  عىل  »األمناء«  وحصلت 

رسي بني محافظ شبوة بن عديو وميليشيا 

الحويث.

وقالــت مصادر خاصــة إن “اجتامعا 

رسيا عقد يوم األربعاء 2021-09-22م بني 

محافظ شــبوة محمد صالح بن عديو وأحد 

الحوثية بواسطة وتنسيق من قبل  القيادات 

إحدى القبائل باملحافظة”.

وكشــفت املصادر عن اتفــاق تم بني 

الطرفني مشــابه التفاق تم توقيعه من قبل 

يخص مــأرب اليمنية، وكشــف بعض أهم 

بنوده وهي:

1( بقاء مديريتي عسيالن وبيحان تحت 

سلطة الحويث.

2( إنشــاء جبهة جديــدة يف منطقة 

تقدم  بدون  مناوشات  عىل  تقترص  الصفراء 

أو أي زحف للطرفني مع تحشيد مستمر بني 

الفينة واألخرى.

3( يقوم محافظ شبوة بتشغيل اإلنتاج 

من حقل جنة النفطــي يف مدة )15( يوما 

ويستأثر املحافظ باإليرادات للمحافظ بحجة 

وجود جبهة.

4( تــم االتفاق عــىل أن يكون للحويث 

النصف مــن إيرادات اإلنتاج أســوة باتفاق 

اليمنية ويســتمر الوضــع عىل هذا  مأرب 

الحال.

5( يتم دعم املحافظ بقوات وأسلحة من 

قبل الحوثيني وترتكز تلك القوات يف منطقه 

بلحاف مع محاوله اســتفزاز قوات التحالف 

العريب املتواجدة داخل املنشأة من أجل جرها 

للعنف.

والحويث  اإلصــالح  قــوات  تتوحد   )6

ملواجهة أي محاوله للقوات املسلحة الجنوبية 

للتقدم باتجاه شبوة.

7( يتم دعم املحافظ بالبقاء يف منصبه 

ورفض أي قرار إقالته ويف حالة اتخاذ هادي 

قرارا بإقالة بن عديو تنسحب قوات اإلصالح 

والجيــش من جميــع مواقعها ويســيطر 

الحويث عىل املحافظة.

يف ســياق متصل، قال موقع صحيفة 

الرصاص توقف  أزيــز  إن  الثامــن«  »اليوم 

متاما يف البلدات الريفية التي ســقطت يف 

قبضة الحوثيني، عقــب مواجهات محدودة 

خالل األيام املاضية، األمر الذي تؤكد مصادر 

وثيقة الصلة عــن وجود اتفاقية مربمة بني 

حاكم املحافظة اإلخــواين محمد بن عديو، 

وميليشيا الحويث.

وأضافت: “ميليشيا الحويث توقفت يف 

بلدة الصفراء، واتجهت صوب ريف محافظة 

مأرب اليمنية، فيام ساد الهدوء مدينة عتق، 

مركز املحافظة، عقب ساعات من لقاء جمع 

حاكم شــبوة مع مواٍل للحوثيني يف مركز 

“ظلمــني” مبرخة، مســاء الخميس، عىل 

مشريًة  بالتساوي”.  املحافظة  موارد  تقاسم 

باالتفاق  انتهت  املربمــة  أن: “االتفاقية  إىل 

عىل تقاسم إيرادات شبوة النفطية أن تذهب 

50 % إىل املركز يف صنعــاء، مقابل الـ50 

تبقى تحت تــرصف حاكم  أن  األخــرى   %

شــبوة اإلخواين”. مشرية إىل أن: “بن عديو 

أكد استعداد ســلطته ملساعدة الحوثيني يف 

الهجوم عىل منشأة بلحاف وقاعدة العلم”.

وأكدت أن: “محافظ شــبوة املعني من 

قبل الحوثيني عوض محمد فريد الطوسيل، 

وجه بإيقاف القتال والبدء يف تنفيذ اتفاقية 

تقاسم موارد شــبوة النفطية”، مشريا إىل 

أن ميليشيا اإلخواين عاودت الجمعة حربها 

ضد قوات النخبة وقامت باختطاف جنديني، 

وأوقفت القوات من مواجهة الحوثيني”.

الجدير ذكره أن هذه ليســت املرة األوىل 

التي يتم فيها االتفاق بني اإلخوان والحوثيني، 

فقد ســبق ووقعوا اتفاقيــات كانت األوىل 

للحوثيني يف  بعد تســليم محافظة عمران 

اتفاقية  وقعوا  حني  2014م،  يوليو/متوز   7

مع عبدامللك الحــويث، كانت كفيلة بتمكني 

األذرع اإليرانية من الوصــول إىل العاصمة 

وتوقيع  مقاومة،  أي  دون  صنعــاء  اليمنية 

اتفاقية السلم والرشاكة، ثم توالت االتفاقية 

باالنســحاب من نهــم رشق صنعاء وصوال 

إىل الجوف ومأرب، وكلهــا اتفاقيات كانت 

اتفاقية  ميليشــيا الحويث تحصل عقب كل 

عــىل كميات كبــرية من أســلحة التحالف 

العريب املقدم لقوات عيل محسن األحمر.

نقل السجناء من بيحان إىل عتق

وأكدت مصــادر خاصة عــن قيام بن 

عديو بنقل السجناء من بيحان إىل عتق، يف 

مؤامرة إخوانية حوثية مفضوحة.

لحمر  الشيخ  البارز  القبيل  الزعيم  وأكد 

بن لســود أن: “جامعة الحويث لن تدخل أي 

مرت يف شــبوة اال باتفــاق، ألن الهدف من 

هذه الحرب واالستســالم والتســليم يؤكد 

أن املســتهدف هو الجنوب وقضيته العادلة 

وثرواته الطبيعية”. الفًتا إىل أن “ميليشــيا 

أســبوعني سجناء  نحو  قبل  نقلت  اإلخوان 

من بيحان إىل عتق، وهذا دليل عىل أن هناك 

اتفاق بني كبار ما يسمى بالحكومة الرشعية 

الحويث  التي يتحكم فيها اإلخوان وميليشيا 

يف صنعاء، عىل تســليم ثالث من مديريات 

بيحان للحوثيني دون أي قتال أو مواجهة”.

وأكد بن لســود أن “ميليشيا الحوثيني 

واإلخــوان يتواجدون مبنطقــة ال تزيد عن 

أربعة كيلو مرت مربع وال توجد أي مواجهات 

والهدوء يســود كل الجبهــات التي يفرتض 

أنها نقاط متاس بني قوات شــبوة وقوات 

الحوثيني”.

وقال إن “هنــاك بالفعل اتفاقية أبرمت 

لكنها ليســت بني جامعة اإلخوان بشــبوة 

االتفاقية  بل  بصنعــاء،  الحوثيني  وجامعة 

أبرمــت بني الكبــار بقيادة جــرنال الحرب 

عيل محســن األحمر، يف مسقط والرياض 

والدوحــة وأنقرة وطهــران، والهدف ليس 

تقاسم الرثوة ونفط شبوة، بل ما هو أبعد من 

ذلك، والهدف هو الســيطرة عىل حرضموت 

العرب  وعدن، والســيطرة عىل رشيط بحر 

وخليج عدن وباب املنــدب، فاالتفاقية أكرب 

من االتفاق عىل تقاســم الرثوة بشبوة، وما 

األدوات املحليــة بشــبوة إال منفذين ملا تم 

االتفاق عليه يف الخارج”.

بشــبوة  التامدي  مغبــة  مــن  وحذر 

أمام  نهــب خرياتها  االتفاقية عىل  وتوقيع 

مرأى ومســمع اإلقليم والعامل، وأن شــبوة 

لــن تكون األخرية التي سيســلمها اإلخوان 

للحوثيني، فالتمــدد قد يصل اىل حرضموت 

وعدن”، مؤكًدا أن: “الجنوب لن يكون حديقة 

خلفية ألي طرف ميني أو إقليمي يريد العبث 

مبقدرات شعب حر ستكون الكلمة الفاصلة 

له، ولن يبقى عىل أرض الجنوب محتل”.

املطالبة بالقبض عىل بن عديو

بدورها، قالــت مصادر أن أبناء بلحارث 

شبوة  محافظ  عىل  القبض  برضورة  طالبوا 

اإلخواين محمــد بن عديــو، باعتباره أحد 

املتورطني بتســليم ثالث مديريات بشــبوة 

مليليشيا الحويث اإليرانية.

أنه من  بلحارث  قبائل  “أكدت  وأضافت: 

بــن عديو وتقدميه  القبض عىل  الرضوري 

للمحاكمة باعتباره ارتكب خيانة عظمى من 

خالل تسليمه ثالث مديريات للحوثيني”.

مؤامرة التسليم

ملؤامرة  تطرقوا  وسياسيون  عسكريون 

تسليم مديريات مهمة يف شبوة، حيث قال 

رئيس التحالف املوحد ألبناء شبوة، املستشار 

أحمد صالح العولقي: “كالعادة عندما تعجز 

الدولــة عن مواجهة الحويث ســيقوم أبناء 

شبوة بالدفاع عنها”. داعني التحالف العريب 

لتمكني أبناء شبوة من الدفاع عن أرضهم.

فيام علق الناشــط الســيايس محمد 

بامزعب بأنه: “من املتوقع أن تســلم قوات 

إىل  األرض  حرضمــوت  وادي  يف  الرشعية 

الدالئل  أن  إىل  مشــريا  الحويث”،  مليشــيا 

واملــؤرشات واألحداث التــي حصلت خالل 

الفــرتة املاضية وصوال إىل اليــوم تؤكد أن 

الرشعية ومليشــيا الحــويث وجهان لعملة 

والعمل  األهداف  واحدة وخاصة من حيــث 

عــىل خدمة املصالــح الخاصــة ومحاربة 

الشعب”.

الكاتب محمــد مظفر أن: “هناك  وأكد 

بالفعل أنباء تتحدث حشــد عسكري إخواين 

كبري ينترش يف رضوم حول منشاة بالحاف 

بعد ما سلموا ثالث مديريات بيحان”.

وقال املحلل الســيايس سعيد بكران أن 

“الهدوء ســيد املوقف يف مديريات شــبوة 

التي اســتلمها من بن عديو ال اشتباكات وال 

تحركات من محــور عتق وال ترتيب ملقاومة 

الســتعادتها وال حتى مؤرشات عىل ترتيب 

خطوط دفاع ملا بعدها”. مؤكدا أن: “كل هذا 

يثبت حقيقة االتفاق الذي ابرمه بن عديو مع 

الحوثيني”.

بقيادة  العريب  التحالف  بكران  وخاطب 

السعودية، بشأن ما يجري بشبوة قائال: “يا 

تحالف العرب من سلم ثالث مديريات نفطية 

بادروا  الباقي،  للحويث يف ساعة سيســلم 

بتسليم قبائل شبوة أرضها وادعموها ورتبوا 

أرضهم من  صفوفها وقفوا معهم النتــزاع 

سلطة الخيانة والتســليم للحوثيني، الوقت 

الشمس  وضوح  واضحة  والصورة  كالسيف 

يف رابعة النهار”.

ملاذ� نقل بن عديو �ل�سجناء من بيحان �إىل عتق؟

كيف ظهر مهزوًز� بعد ت�سليم ثالث مديريات؟

�أبناء بلحارث يطالبون بالقب�ض على بن عديو

»مهاتير شبوة« يسلم مشروع النهضة للحوثي!


