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ويؤكــد حويدر وجود اتفاق اســتالم 
الرشعية  قوات  انســحاب  والدليل  وتسليم 
من  وداعش  القاعــدة  وحلفاهم  االخوانية 
مســوره والصومعة والحازمية  قبل وصول 
12 ساعة, ولن تطلق رصاصة  الحوثيني بـ 
واحدة بل تركوا لهم األسلحة الثقيلة وبعض 

العربات وانسحبوا  وقادتهم بهدوء ملدينة 
عتق, ليصلوا الحوثة إىل بيحان.

ويضيــف: “من الطبيعــي أن يوجه 
اإلخوان الجنــود الجنوبيــني للدفاع عن 
مأرب, ألن قادة هذه الوحدات من اإلخوان 
الجنوبيــني مع األســف وأصحاب مأرب 

يقاتلوننا يف شقرة«.
وأشــار العميد نارص إىل أن” الوقت 
حــان للتحالــف أن يتخــذ قــراره بحق 
الجنوبيني يف استعادة دولة الجنوب كاملة 
السيادة مع احرتامنا للحفاظ عىل مصالح 
العريب  القومي  األمن  والدفاع عن  الجميع 

والعاملي من خالل أمن املمرات البحرية”.
وكشــف حويدر أن لوجــود الرثوات 
النفطية الــدور األبرز يف مجريات أحداث 
بيحان فالهدف االسرتاتيجي األول الوصول 
العقلــة ثم وادي  النفط يف  إىل حقــول 
العاصمة عتق  .فبعد سيناريو بيحان  جنة 

وحقول النفط.

بإعادة احتالل  سقوط بيحان بدأ 
عقبة القندع

محســن  عصام  املستشــار  ويــرى 
الواحــدي - نائب رئيــس التحالف املوحد 
ألبناء شــبوة-  أن سقوط بيحان بدأ بإعادة 
احتالل عقبة القندع املحاذية لشبوة. مؤكدًا 
اكتفت باالنسحاب وهذا  أن سلطة شــبوة 
اتفاق بني اإلخوان والحويث لتســليم شبوة 
للحويث وقوات الرشعية اإلخوانية وألويتها 
املتعددة تريــد معاقبة التحالف والجنوبيني 
عىل استجابتهم لدعوات االنتقايل الجنويب 
النتزاع  ودعواتهــم  جهــة  من  للتظاهــر 
حقوقهم يف املشــتقات النفطية من جهة 

أخرى.
ويضيــف: “التغطيــة اإلعالمية  التي 
الحويث,  قامت بها سلطة شــبوة ملواجهة 
فقط بعض الشــيالت التي ســأمها الناس 

طوال سنوات الحرب”.
ويعتقــد الواحدي “أن هنــاك مؤامرة 
كبرية بدأت خيوطها منذ املشــكلة األخرية 
يف بالحــاف. وأن مــا حدث طــوال هذه 
الســنوات جعل كل شــئ واضح للجميع. 
مؤكًدا أن لرثوات شبوة النفطية دور يف هذا 
املخطط فالرثوات النفطية يســيطر عليها 
بعض املتنفذين وعىل رأســهم عيل محسن 

األحمر”.
ويرى الواحدي “أن بعد سيناريو بيحان 
املزيد من صفقات البيع واملزيد من املناورات 

الفاشلة التي يكون مثنها دماء األبرياء”.

سلطة شــبوة إســاءة ألبناء شبوة 
ونسفت روح مقاومتها

وحــول اإلجــراءات العســكرية التي 

اعتمدتها ســلطة شــبوة ملواجهة الحويث 
يؤكد العميد صالح عيل بالل رئيس جمعية 
شهداء شــبوة: “عمدت املنطقة العسكرية 
الثالثة منذ االحتالل األول لشبوة إىل تعزيز 
وجودهــا عىل األرض واســتحدثت محور 
ألوية مشــاة هي:)  بيحان املكون من عدة 

اللواء 36 و 19 و153 و163 و173( كل هذه 
األلوية هــي أرقام كانت تتبع الفرقة األوىل 
مــدرع بقيادة عيل محســن األحمر وهذه 
األرقام تــم تعبئتها بأفراد ذات توجه حزيب 
وبتســهيل من نافذين يف الرشعية ووزارة 
الدفاع وبــداء التخطيط لها من املعســكر 
التدريبــي يف منطقة العرب والذي اســتمر 
التدريــب والجاهزية فيه من  أبريل 2015م 
إىل يونيو 2016م, ومل تشــارك بعض هذه 
الوحــدات يف مواجهة الحويث يف شــبوة 
ســوى اللواء 19 الذي انضــم إىل املقاومة 
الجنوبية وظل يف ميــدان املعركة, وكانت 
أول مشاركة يف معارك تحرير بيحان للقوة 
البرشية التي تحركت من العرب واملحســوبة 

عىل حزب اإلصالح يف 16 يونيو 2016م”.
ويضيــف: “وبعدها بثالثــة أعوام تم 
تفريخ ما سمي بـــ محور بيحان وُضم له 
يف نطاقه الجغــرايف3  مديريات من مأرب 
وكذلك ضم اللــواء 36 الذي يتكون من أفراد 
من مــأرب . وأصبحت  هذه القوة هي القوة 
التي ســطا بها حزب اإلصالح عىل املقاومة 
الجنوبية وأخرج جاهزية املقاومة الجنوبية 
واللواء 19 من مرسح العمليات, وذلك بقطع 
النافذين  مع  بالتنسيق  عنها  والدعم  اإلمداد 
واملنطقة  الدفاع  قيادة وزارة  الشامليني يف 

الثالثة “.
وأردف: “ال أســتطيع أن أُوكد أن هناك 
اتفاق بني االخوان والحويث لتســليم شبوة 
للحويث لكن األهداف نحو الجنوب وقضيته 
تكاد تكون واحدة لدى الطرفني ولكن هناك 
خالف فقــط عىل الوســيلة  للحكم لنهب 
الجنــوب واحتالله, ومن خــالل مجريات 

الوهمية  واالنتصارات  واالنسحابات  املعارك 
هناك شكوك لداء الكثري وحتى من املنتسبني 

لهذه الوحدات” .
ويؤكد: “أن قــوات ووحدات الرشعية  
ألهداف  بنيت  وهــي  الخاصة  عقيدتها  لها 
وأغراض ليس وطنية بسبب التوجه الحزيب 

وتحريضهــا من خــالل التبعيــة الحزبية 
التي تديــر التوجيه املعنوي فيها, وأصبحت 
له  بالوالء  وتدين  قائدها  باســام  تســمى 
وتجد املســميات لواء فالن ولواء أبو فالن 
نســبة لقائدهم, وكانت شديدة القمع ضد 
الناشطني وضد املسريات السلمية لكن حني 
واجهها الحــويث حاول  بعض أفرداها نهب 

املمتلكات.” 
التغطيــة اإلعالمية  لنوع  وبالنســبة 
التي قامت بها ألعداد أهل شــبوة للمواجهة  
املحلية  للسلطة  املامرسات  أن  يكشف بالل: 
بشــبوة والقوات املحســوبة عليها اساءة 
ألبناء شبوة ونسفت روح مقاومتها وأحدثت 
رشخ وجراح يف النسيج االجتامعي.. مثاًل : 
هل تستطيع قبيلة شبوانية أن تدفع بأبنائها 
إىل املعركة وجزء منهم يف سجون السلطات 
ومليشياتها هل تتحمل أن تقاتل إىل جانبهم 
وهم قمعوا ونكلوا بأغلب مديريات شــبوة 
من مديرية حبان إىل ميفعه إىل رضوم إىل 
الروضة إىل بيحان إىل جردان وكل املديريات 
األخرى إىل عســيالن  لقد ارتكبت السلطة 
وأدواتها العســكرية أخطاء سفكت خاللها 
الدماء وقمعــت الحريات لذلــك ظلت تلك 

املامرسات حاجز بني السلطة واملواطن .
الشاملية  السياسية  األحزاب  أن  ويرى 
والنافذين العســكريني والقبليني واملدنيني 
الشامليني يرغبون يف سيطرة الشامل عىل 
انتظار  الجنوب وذلك  أغلب مســاحات يف 
لنتائج التســوية السياســية القادمة وان 
الجغرافيا  من  األسد  بنصيب  الشامل  يخرج 
التي تقــع فيها املوارد النفطيــة والغازية 
واملعــادن األخــرى ويركزون عىل شــبوة 

وحرضموت . 
ويوضح العميد بالل: “أن شبوة قدمت 
أعداد سقطوا  2000 شهيد ومنهم  أكرث من 
يف املعارك  يف جميع املحافظات يف مأرب 
ويف صنعــاء ويف الجــوف وصعده ويف 
شبوة  ولذلك  الجنوب,  محافظات  وكل  عدن 

مستهدفه يف كل املراحل وقد انتقمت سلطة 
شبوة حتى من معرض صور شهداء شبوة 
وقامــت باجتثاث ذلك املعــرض الذي يوثق 
تضحيات ابناء شــبوة,  لكن نحن نعرف أن 
ما يهم السياسيني حاليًا هي مصالحهم يف 

شبوة ويستثنون مصالح أبناء شبوة”. 
ويشــدد “عىل الجنوبيني أن ينســوا 
ماضيهم التآمري عىل بعضهم البعض, وأن 
يرصوا صفوفهم ويقبلــوا بعضهم البعض 
ما مل فإن معاناتهم ســوف تستمر وسيجد 
العدو كثري من نقاط الضعف لرضب الجنوب 
وقضيته وهويتــه، مؤكدا أن: “الرصاع عىل 
شــبوة رصاع دويل وإقليمــي وقد وجدت 
للوصول  الســهل  طريقها  األطــامع  هذه 
لرثوات الجنوب وذلك منــذ العام 90م عرب 
الجنوب  الذي ال يهمهم  الشامليني  النافذين 
ولكــن يهمهم بيعه وبيع كل ما عىل األرض 
ومــا تحتها وما يف الــرب والبحر وما زالت 
تلك القوى متمســكة مبا حصلت عليه من 
تسهيالت يف ظل حكم عفاش واالصالح ما 

بعد احتالل الجنوب يف العام 1994م”.

تضليل إعالمي وتسويق انتصارات 
وهمية

ويقول املستشار أحمد عجروم العولقي 
)رئيــس التحالــف الوحد ألبناء شــبوة(: 
“الحويث كان يحشد ويستعد الجتياح بيحان 
عىل مرأى ومســمع الرشعيــة ومل تحرك 
ساكنا بل جهزوا لواء عسكري للهجوم عىل 
قبيلة بلحارث  والســيطرة عىل حراســات 
رشكات النفط وكأن ال يشء يهدد مديريات 
بيحان .موضًحا : أن الوقائع العسكرية التي 

تم اعتامدها يف بيحان ال تختلف كثريًا عام 
انســحبت جميع  تم يف فرضة نهم, حيث 
املرابطة يف مديريات بيحان   الوحدات  أفراد 
وتركوا كافة املعدات والسالح الثقيل، كل هذا 
مل يحــدث عفويًا يف وقت واحد مامل يكون 
هناك  قرار من جهة ما للتسليم للحويث دون 

قتال” . 
محور  “يتكون  ويضيــف: 
ألوية  خمســة  مــن  بيحــان 
عســكرية بتعــداد برشي وفق 
القوام الرســمي مــن 12 ألف 
جندي ، اين ذهبت!!!  وبحســب 
انهم  بيحان  شــهود عيان من  
تركــوا الســالح الثقيــل والعتاد 
واستغلوا ســيارات الدفع الرباعي 
بواقع 20 فرد يف كل سيارة باتجاه 

عتق عاصمة محافظة شبوة .” 
ويؤكد عجــروم:”  مل يتطرق 
إعالم الرشعية ملا يحدث يف شبوة 
أو حتى التنبيه مبا ســيحدث قبل 
بيحان  مديريات  الحويث  دخول 
وحتى اآلن ميارســون التضليل 
النتصارات  بالتسويق  اإلعالمي 
وهميــة ليس لها اســاس يف 
واقع املعركة لتخدير العامة عام 

حدث”.
وعن إعادة اجتياح شــبوة 
يرى عجروم:  “يشء يدور يف الخفاء حول 
تغيري اسرتاتيجية الحويث من معركة مأرب 
إىل شــبوة ويتمثل يف عامل اســرتاتيجي 
هام لدى الحوثيني بأنهم لن يســريو يف أي 
عملية وقف إطــالق النار دون وضع أيديهم 
عىل بعض مناطق الرثوات فقد تكون شبوة 
أحد هذه الخيارات بداًل عــن مأرب.الفتا أن 
السلطة املحلية والعسكرية يف شبوة تنطلق 
التبعية  إدارة شــبوة وفق مفهوم  يف فهم 
للقيادة املركزية ، فقيادة املنطقة العسكرية 
الثالثة التي تتبعها شــبوة هي يف محافظة 
مأرب, وســارت الســلطة املحلية عىل هذا 
النهج وبنًا عىل ذلك فان املحافظة عىل مركز 
القيادة يف مأرب أهم من املحافظة عىل فرع 

للقيادة  يف شبوة  .
ويشدد عجرون أنه: بعد الذي حصل يف 
بيحان ال خيار أمام التحالف العريب ســوء 
وضع يده يف أيادي الحلفاء االسرتاتيجيني 

لهم,  وهم أبناء املقاومة الجنوبية .
ويضيف: “نحن يف اخر بيان لنا باسم 
التحالف املوحد ألبناء شــبوة أكدنا عىل هذا 

املبدأ واستعدادنا لذلك” . 
ويكشــف عجروم: “أن أهمية شــبوة 
متثل  والجغرافية  والتاريخيــة  االقتصادية 
األســاس  لقــرار احتاللها ســوء من قبل 
جامعة حــزب االصالح أو الحويث, موضًحا 
:أن هناك حشــود عسكريه حوثيه يف أعىل 
عقبة مرخة  للنزول إىل مديرية مرخة ومن 
ثم مديرية نصاب متهيدًا لدخول مدينة عتق 
عاصمة محافظة شبوة التي تبعد 55 كيلوا 

مرت تقريبًا من مركز الحشود حالياً”.

مــرمي  اســتطالع/  »األمنــاء« 
بارحمة:

تقع مديرية بيحان بشبوة عىل بعد200  
كيلو مرت من مدينة عتق عاصمة املحافظة، 
ضحت بيحان بقافلة شــهداء رووا بدمائهم 
الزكية تراب شــبوة الطاهر ليجسدوا أروع  
مالحم النضال والدفــاع عن األرض والدين، 
التحرير وســقطت يف  بهذا  تنعم  ولكن مل 
أن تتجه ســلطة  الحويث. وما معنى  براثن 
شــبوة وتتحرك بعد ســقوط كل مديريات 
بيحــان؟ وهل هنــاك اتفاق بــني اإلخوان 

والحويث لتسليم شبوة للحويث؟
وأين ذهبت قــوات الرشعية اإلخوانية 
وألويتها املتعــددة؟ وملــاذا مل تقاوم حتى 
ســاعة؟ وما نوع التغطيــة اإلعالمية التي 
قامت بها إلعــداد أهل شــبوة للمواجهة؟ 
وهل هناك أمر ما وراء إعادة اجتياح شبوة؟ 
وهل حان للتحالف أن يسلم الجنوب للقوات 
الجنوبية لتحرير البــالد من براثن االحتالل 
اإلخــواين؟ وهل لوجود الــرثوات النفطية 
بشــبوة دور يف هذا املخطــط؟ وماذا بعد 

سيناريو بيحان؟
كل هذه األســئلة نجيب عنها يف هذا 
االستطالع الذي ســلط الضوء عىل اقتحام 
مليشــيا الحويث وســقوط بيحان بشبوة 
وإلزاحة الغموض واإلجابات عىل التساؤالت 
التقينا نخبة من قيادات شــبوة العسكرية 

والكتاب واملحللني السياسيني.

ترتيبات
قال الكاتب واملحلل الســيايس األستاذ 
صالح عيل الدويل بــاراس حول ما إذا كان 
هناك اتفاق بني اإلخوان والحويث لتســليم 
شــبوة: “بالنسبة إلخوان شــبوة ال أعتقد 
أن يصلوا إىل هذا الــدرك، أما الرتتيبات بني 
فهي  والحويث  لإلخــوان  العليــا  القيادات 

مؤكدة”.
ويســتطرد: “لكن أين هم بعد سقوط 
طالئع  ووصــول  البيضــاء  جبهــات  آخر 
ومشــارف  القندع  إىل  الحويث  مليشــيات 
محافظة شبوة.. أين استعدادهم  ملنع حدوث 
ما حدث من ســقوط لكل مديريات بيحان 
يف بضع من يوم؟ سؤال مل ولن تجب عليه 

سلطة شبوة”.
الرشعية  لقوات  “بالنســبة  ويضيف: 
وألويتها املتعددة هناك محور بيحان ضجوا 
به اإلعــالم ضجيجا وأن هــذا املحور الذي 
حرر بيحان قوامه األلوية التالية: لواء 26, 
لواء 19, لواء 153, لواء 163, لواء173 هذه 
مسميات ألوية للرشعية والتمكني اإلخواين 
تبخرت  بيحان, وكلهــا  وســموها محور 
ومل تقاوم عــدا القوات الخاصة, والرشطة 

العسكرية, وأمن الطرق والنجدة ..إلخ”.
وأردف الدويل متسائاًل: “كيف تبخرت؟ 
هذا الســؤال الذي يؤكــد ترتيبات عليا بني 
قيادات اإلخوان وقيادات الحويث أما إخوان 
شبوة فيوجب الســيناريو لو أحسنا الظن 

بهم فهم كاألطرش يف الزفة.. فهناك يشء 
العليا والحويث  ما وقع بني قيادات اإلخوان 
عرب الوفــد العامين الذي زار محافظة مأرب 

فهل هذا اليشء يف شبوة؟«.
وأكد أن “شــبوة لن يدافــع عنها من 
يفصلها عن ســياقها الجنــويب واإلخوان 
يفصلونها عن ســياقها الجنــويب, وعداء 
مرشوعهم الســتقالل الجنــوب يف نفس 
عداء الحــويث له, واإلخــوان يدركون أن ال 
قبــول ملرشوعهــم يف الجنوب فالقاســم 
املشرتك بينهام هو عدم التفريط يف الجنوب 
أتباعهم مبثابة  أذهان  الوحدة يف  ويضعون 
النهائية فإن  املحصلــة  لذا ففــي  العقيد،  
التوافق اإلخــواين الحويث, ومن خالل هذه 
الرؤية فام جرى يف بيحان هو تســليم من 
اليد اليمني لليمننة إىل اليد الشامل وحقيقة 
أن الكثــري من قيــادات اإلخــوان يحميهم 
الحــويث يف صنعاء وهؤالء هــم القنوات 
اإلخوانية مع الحويث عدا القنوات اإلقليمية 
التي تسرّي املرشوعني”. مشريا أن: »لرثوات 
النفطية بشــبوة دور يف هــذا املخطط بل 
إن فشــل التحالف يف الحرب والقضاء عىل 
الحــويث يعطي مــؤرشات أن بعض حلوله 

ستكون يف الجنوب”.
ويردف: “لألســف مارس إخوان شبوة 
تعبئة إعالميــة وتضليال وأن األمور عىل ما 
يرام بل قام نشــطاؤهم بقمــع فكري لكل 
من كتب عن أخبــار الجبهة وخطر الحويث 
عىل شبوة وأنه متعاون معه وجهاز توجيه 
معنوي له حتى استفاق أهل شبوة والحويث 
قد احتل بيحــان كلها, بل إنهم بعد االحتالل 
يروجون عن صد للحويث وحمالت عسكرية 
الواقــع ذر للرماد عىل  يجردونها وهي يف 
العيون فلن يغري املعادلة إال قرار حاسم من 

التحالف«.
أن: “الحــويث صاحب مرشوع  ويؤكد 
مرتبط اقليميا مبــرشوع إيران يف املنطقة 
وأيضا يدعي حقوق تاريخية دينية ودنيوية 
ليس يف الجنوب بل أوســع مــن الجنوب 
لذا فإن رصخته أوســع من جغرافيا اليمن 

بشامله وجنوبه”.

سلطة شبوة وخلخلة الجبهات
البعيس  حســني  د.فيصل  ويضيــف 
)ناشط ســيايس وأســتاذ التاريخ واآلثار 
القدمية  بكلية الرتبية شبوة(: “بعد سقوط 
البيضــاء ووصول  آخر جبهــات محافظة 

طالئع مليشيات الحويث إىل القندع وأطراف 
ومشارف بيحان كنا نتوقع أن تسارع سلطة 
ومتتني  الجبهات  تعزيز  إىل  شــبوة  إخوان 

املفروض  العسكري  اإلجراء  الدفاعات، وهذا 
اتباعه، ولكن لألسف مل يحدث يشء من هذا 
إطالقا, بل عملت سلطة شبوة عىل اصطناع 
مشاكل أدت إىل خلخلة الجبهات وذلك عندما 
املشهود  القادة  لبعض  تغيريات  بعمل  قامت 
لهم بالخربة والحنكة العسكرية منذ املواجهة 
مع الحويث يف2015م. ولقنوه دروًســا لن 
ينساها وحرروا جميع مديريات بيحان خالل 
فرتة وجيزة بل وحــرروا ثالث مديريات يف 
البيضاء ولكنها استبدلتهم بقادة جدد وليس 
لديهم خــربة وال معرفــة باملنطقة وكل ما 
لديهم هو والؤهم لإلخوان, وهو إجراء غري 
مربر وغري رضوري وخاصة يف هذا الوقت 
الذي يحتاج لتظافر جهود الجميع والحفاظ 

جعل  وهذا  ومتاسكها،  الجبهات  وحدة  عىل 
كثــريا من الجنود ينســحبون من الجبهات 

احتجاًجا عىل هذه اإلجراءات”.
أن: »ســلطة إخوان شبوة  ويشري إىل 
عملت عىل اختالق مشاكل مع قوات التحالف 
العــريب يف بلحاف والعلــم ومنها التقطع 
للقوات اإلماراتية يف منطقة البياض بجوار 
مدينة عتق وكاد األمــر أن يؤدي إىل كارثة 
.أضــف إىل ذلك اختالق املشــكلة مع قبائل 
بلحارث يف عسيالن والذي تم تجهيز ضدهم 
قوات ضخمة رغم أنه كان ميكن حل القضية 
بقليل من الحكمة والصرب حيث إن مطالبهم 
الرشكات  حراســة  يف  التوظيف  تتجاوز  ال 

وكذا توفري املشتقات بأسعار مارب”.
وأكد البعــيس أن: “الدالئل عىل وجود 

تخــادم وتفاهامت بني الحــويث واإلخوان 
كثرية،  فإضافة إىل ما ســبق توضيحه فإن 
تهاوي وســقوط الجبهات يف بيحان دون 

أي معركة حقيقية بل ومتدد مليشيا الحويث 
وسيطرتها عىل ثالث مديريات مبا يشبه دور 

االستالم والتسليم يرجح وجود اتفاق”.
ويردف: أضف إىل ذلك أنه قد تم سحب 
ألويــة وقوات من جبهــات بيحان املختلفة 
والزج بها يف شقرة ويف عاصمة املحافظة 
ملواجهة املدنيني وقمع املظاهرات الســلمية 
وكذلك اإلهــامل الذي تعرضت لــه القوات 
املرابطة يف الجبهات عموًما وجبهات بيحان 
حقوقها  أبسط  من  وحرمانها  خاص  بشكل 
حتى يف الغذاء واملاء الذي تم قطعه عليهم, 
إضافة إىل املرتبــات املنقطعة منذ أكرث من 

عام واالستقطاعات الجائرة.”
وأوضــح البعيس أن »انشــغال إعالم 

سيطرتهم  بسط  منذ  شــبوة  إخوان  سلطة 
2019 م بكل  عىل املحافظة يف أغســطس 
أبواقهم وناشطيهم وذبابهم لألسف بالحرب 
العربية املتحدة  اإلعالمية ضد دولة اإلمارات 
وضــد املجلس االنتقايل الجنــويب وتلفيق 
االتجــاه فقط,  املفربكــة يف هذه  األخبار 
إضافــة إىل الحديــث عن التنميــة الزائفة 
التحريض يف املساجد ويف  ووصل ذلك إىل 
املحارضات اليومية يف املعســكرات وبسبب 
ذلك كاد الناس يف شــبوة أن ينسوا أن هناك 

عدو حويث يرتبص بالجميع”.
يرى  شــبوة  اجتياح  وراء  مــا  وحول 
البعيس: “أن الرؤية يف هذا الجانب ضبابية 
جًدا وال يستطيع أن يفتي فيها إال املطلعون 
عىل خفايا األمور وعــىل تداخالت املصالح 

املحلية واإلقليمية والدولية. 
أن  ويضيف: “ومع ذلك فإن األدلة عىل 
هنــاك أمرا قد دبر بليل كثــرية, ولكن ثقتنا 
بالله تبارك وتعاىل أوال ثم بإرادة أبناء شبوة 
وأبنــاء الجنوب عامة أكــرب وأقوى من كل 
تدبــري وهذا ما يجعلنا نثــق أننا منترصون 
يتم  التحديــات واملؤامرات.. مل  مهام كربت 
للدفاع عن مأرب فقط  أبناء شــبوة  توجيه 
بل إنه نودي إىل الجهاد عرب املساجد ودعي 
إىل النكــف القبيل، ولألســف إن ســلطة 
اإلخوان يف شبوة قد حولت شبوة بعظمتها 
وتاريخها املجيد وقبائلها وثرواتها وجعلتها 
يف مرتبة أحــد املديريات التابعة ملأرب وذلك 
كله انطالقا من الوالء والتبعية الحزبية فقط 
بينام يتم اختالق األزمــات جنوبا مع عدن 
وحرضموت  ويافع  وأبــني  والضالع  ولحج 
بشــكل يومي وبدون مــربرات تذكر مقابل 
طاعة عميــاء لتعليامت مجمع مأرب, أما رد 

الجميل فقد تم ولكــن بالطريقة اإلخوانية 
حيث تم حشــد القوات من مــأرب ملواجهة 

مطالب قبائل بلحارث”.
ويرى البعيس: أن التحالف إذا مل يسلم 
الجنوب للقــوات الجنوبية لتحرير البالد من 
براثن االحتالل الحويث واإلخواين يف أرسع 
وقت ممكن, فإن الثمن سيكون باهًضا عىل 
الجميــع فاملرشوعان اإلرهابيــان الحويث 
واإلخواين ال يستهدفان الجنوب وحده بقدر 
ما يســتهدفان املنطقة ككل, ويســتهدفان 
الســعودية  العربية  اململكة  خــاص  بوجه 
والدالئــل عىل قــرب إعــالن التحالف بني 
مرشوعي الحــويث واإلخوان كثرية ونتوقع 
قريًبا أن يتم كشف القناع عنه.”  ويستطرد 
قائال: “ولكن وبكل أســف نقــول إن هناك 
تواطؤ كبري بني سلطة إخوان شبوة وممثل 
القوات الســعودية يف مطار وهو تواطؤ ال 
يخفى عىل أحد بل إن معظــم أعاملهم تتم 
برعاية هذا القائد وبعــد إطالعه وموافقته 

عليها”.
وحول دور الرثوات النفطية بشبوة يف 
هذا املخطط يقول البعيس “أســاس الرصاع 
والدولية  واإلقليميــة  املحلية  والتداخــالت 
هو النفط وما تختزنه محافظة شــبوة من 
مخزون نفطي هائــل جعلها محل لكل هذه 

األطامع والتدخالت”.
ويرى البعيس أن” هناك ســيناريوهني 
اإلخوان  بــني  االتفاق  نوع  حســب  اثنني, 
أن  األول يف حالة  الســيناريو  والحــويث: 
االتفــاق بينهام ينص عىل تقاســم حقول 
النفط بينهام بحيث تكون حقول عســيالن 
للحــويث مقابــل حقول العقلــة لإلخوان، 
وهــذا املرجــح وخاصة يف ضــوء تجريد 
بلحارث  عىل  اإلخوانية  العســكرية  الحملة 
فإن الحويث يف هذه الحالة ســيتوقف عند 
مدينة النقوب وســتتوقف قــوات اإلخوان 
دفاعاتها  تقوي  الصفراء, حيث  عند منطقة 
اليوم هناك فعال حســب إفــادات كثري من 
سكان املنطقة ويرجح ذلك أيضا ترصيحات 
بعض القادة الحوثيــني وتأكيدهم بأنهم ال 
ينون التوغل يف شــبوة وأنهم نزلوا بيحان 
ملطاردة فلول اإلرهاب، أما السيناريو الثاين : 
وهذا يف حال وجود اتفاق بني الطرفني عىل 
اجتياح الجنوب ففي هــذه الحالة فاملتوقع 
أن مليشــيات ســتتوغل مقابل انسحابات 
متفق عليها إىل أن تلتحم القوتان يف شقرة 
ملهاجمة القوات الجنوبية هناك والســيطرة 

عىل عدن”.
تلــك  كل  فــإن  األحــوال  كل  ويف 
الســيناريوهات تبقى أحالما تداعب إخوان 
الزيود وحوثيهم وستبددها اإلرادة الجنوبية 

بإذن الله يف القريب العاجل.

طلقــة  دون  وتســليم  اســتالم 
رصاص واحدة!

أحمــد عوض  نــارص  العميد  يقــول 
الوطنية باملجلس  الجمعيــة  حويدر )عضو 
الدفاع(: “يف بيحان  االنتقايل ورئيس لجنة 
عدة ألوية أســامء هيكلية, اللواء ال يتجاوز  
300 شــخص, ناهيك عن االخرتاق من قبل 
الحوثة من خالل عنارص اإلخوان واألرشاف 

املتحوثني”.

تقريرتقريـــر

قيادات �سبوة الع�سكرية وكتاب وحمللون �سيا�سيون يتحدثون عن املوؤامرة.. ماذا قالوا؟
ملاذا اإعادة اجتياح �سبوة يف هذا التوقيت؟

 تفاصيل مؤامرة إسقاط بيحان شبوة

اأين ذهبت قوات ال�سرعية الإخوانية واألويتها 
املتعددة؟ وملاذا مل تقاوم حتى �ساعة؟

ماذا يعني حترك �سلطة �سبوة بعد �سقوط كل مديريات بيحان؟

هل هناك اتفاق بني الإخوان واحلوثي لال�ستالم والت�سليم؟


