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ال�شرعية ترتنح يف �شبوة!

""األمناء" تقرير /عبد اهلل جاحب:

بعد خمســة أعوام مــن الجمود يف
جبهات القتال أمام الحوثيني ،والشكاوي
والبكاء عىل القنوات الفضائية من نقص
يف العتاد والتســليح ،وفقر يف الدعم من
قبــل التحالف العريب ،يكشــف لنا نفط
شــبوة الجنوبية العتاد والتســليح الذي
متلكه الحكومة الرشعيــة ،وظهرت يف
مدينة عتق مركز محافظة شبوة الجنوبية
خــال اليومني املاضيني بعــد مواجهات
اندلعــت عىل أطراف املدينــة بني القوات
الرشعية واإلخوانية والنخبة الشــبوانية
واملقاومة الجنوبية .
وخــال املواجهات ظهــرت دبابات
تتجول يف أزقــة وحواري عتق ،ومدفعية
ترضب بهسترييا وهوس منقطع النظري
عىل الشجر والحجر يف عتق.
مراقبون أكــدوا أن" :تلــك الدبابات
واملدفعيــة التي تالشــت واختفت طيلة
خمســة أعوام يف جبهــات القتال أمام
الحوثيــون ،وظهرت اليوم يف عتق يظهر
مدى تأمر اإلخوان عىل التحالف العريب".
وقالــوا ،يف أحاديــث متفرقــة مع
"األمنــاء"" :بعــد أن ظلــت الرشعيــة
اإلخوانية محلك رس بني التباب والهضاب
بني رصاوح ونهم ،وال تحرك ساكنـ ًـا ،أو
ترفع بندقيــة أو تطلق من فوهة املدفعية
والدبابة طلقة واحــدة أصبحت اليوم يف
شبوة متتلك مدفعية ودبابات وسالح ثقيل
يســتهدف به األرايض الجنوبية بعيدا عن
املواقع واألرايض الشــالية الحوثية يف
جبهات القتال".
وأضافوا" :ظلــت الحكومة الرشعية
اليمنيــة اإلخوانية طيلة خمســة أعوام
تشــكوى من نقص اإلمكانيــات والعتاد
والتســليح ،وأنها تعاين من شحة العتاد
العســكري ،لكــن كل ذلك نســف وذاب
وتالشــت وحضور يف عاصمة محافظة
شبوة (عتق) ،وكشف نفط شبوة الجنوبية
حجم السالح والتسليح الحكومة الرشعية
اليمنيــة اإلخوانية ،فقد هــدت دبابات
ومدفعيــة الرشعيــة اليمنية يف رصاوح
ونهم ،واشــتعلت وظهرت ونشــطت يف
عتق وعىل معســكرات النخبة واملقاومة
الجنوبية".
وتابعوا" :فقد أشــعل مخاوف فقدان
النفط والغاز دبابــات ومدفعية الرشعية
اليمنية اإلخوانية يف شبوة".
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¿ مــا داللة ظهور دبابات ومدفعية الرشعية

رسميا( ..األحمر) يبدأ مخطط غزو الجنوب

يف شبوة؟
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ما مؤرشات انكشــاف التحالف (اإلخواين
الحويث الداعيش)؟
مخطط غزو اجلنوب

وأشار املراقبون إىل أن" :قوى الشامل
وقيادته ظلت طيلة خمســة أعوام تعمل
عىل تجييش الجيوش يف محافظة مأرب،
وتعمل عىل حشد مايقارب مائة وعرشون
ألف جندي يف محافظة مارب ،وجعل من
الحكومة الرشعيــة للرئيس هادي غطاء
وسقف لكل أهداف وإبعاد واسرتاتيجيات
املخطط اإلخواين األحمــري ،الذي يرمي
إىل تكرار ســيناريوهات غــزو واجتياح
الجنوب يف العام 94م من قبل الشــال
ومنظومته ملتكاملــة من قيادات اخوانية
متطرفة إرهابية".
واســتطردوا" :اليوم يبدأ مخطط غزو
واجتياح الجنوب بعد خمســة أعوام من
األعــداد والتهئية لهــذه املرحلة من قبل
العجوز األحمر ،واتضح املشــهد وأزاحت
الستار عن مخططات إخوانية محسنية،
بعد دخول وبشــكل رســمي وعالين يف
مواجهــات اندلعــت عىل أطــراف مركز
محافظة شــبوة الجنوبية عتق ،وبدخول
محســن األحمر وجنود اإلخوان املسلمني
يف خط املواجهات يف شــبوة الجنوبية،
يغري من معطيات وأحداث املرحلة وينسف
شــاعة واسطوانة الشــعارات السابقة
حول أن الــراع والنزاع واالقتتال جنويب
جنويب ،فقد كان دخول محســن األحمر
يف خط املواجهة العسكرية يف محافظة
شــبوة الجنوبية مســاء الخميس بداية
تنفيذ مخططات اجتيــاح وغزو الجنوب
رســميا من قبل العجوز عيل محســن
األحمر ،وتكون البداية من مركز محافظة

شبوة عتق".

معركة كسر العظم

وقــال املراقبــون السياســيون :يف
أحاديث مع "األمنــاء"" :قرأت مايجري
ويحصل من هسترييا واستامتة شاملية
بقيادة الجــرال العجوز عيل محســن
األحمر يف شبوة ،يضعنا أمام منعطفني
وطريقــن ســوف يســلكهام كل من
النخبة الشــبوانية واملقاومــة الجنوبية
يف الجنــوب ،وقطيع وفضالت محســن
األحمر ،يف شــبوة الجنوبية أكرب منشأة
يف اليمن شامال وجنوب ًا ،ويف شبوة ثالث
آبار وحقول نفطية تنتج مايقارب خمسة
ألف براميل يوميا ،بخالف الحقول األخرى،
والرشكات االســتثامرية النفطية التابعة
للجرنال العجوز عيل محســن األحمر ،كل
ذلك يجعل من محسن األحمر يف هسترييا
وجنون منقطع النظري ،فســقوط شبوة
من بني أيادي وأحضــان تجار آبار النفط
والغاز ،يعتــر لهم موت لــكل املصالح
والرثوات ،وبذلك تجد مســألة االستامتة
من السامت البارزة لهم".
وأضافــوا" :بينــا يختلــف املجلس
االنتقايل الجنــويب واملقاومة الجنوبية
عن تجار آبار النفط والغاز ،فهم يعلمون
بأن معركة شــبوة بالنسبة لهم هي كرس
العظم األحمري عىل مفاصل الرثوات يف
الجنوب ،كرس العظم االستحواذ والسيطرة
والعبث والفســاد باملقــدرات والخريات
الجنوبية عــى أرض تخوم حقول النفط
وآبار الغاز يف املواقع الجغرافية الحيوية
يف شبوة الجنوبية".

وتابعــوا" :وبذلــك نجــد أن األحمر
يعترب من شــبوة الجنوبية معركة تخوم
حقول النفط وآبار الغــاز ،بينام يعتربها
الجنوبيــون من حزام ونخــب ومقاومة
ومجلــس انتقايل جنــويب معركة كرس
العظم األحمري يف الجنوب".

حتالف حوثي داعشي!

أسقطت معركة شبوة كثري من األقنعة
والعديد مايدور خلف الوجوه ،وكشــفت
عورة التحالف اإلخواين الحويث القاعدي
الداعيش ،والكثري مــن التناغم والتوافق
والتفاهــم بني تلــك األطراف سياســي ًا
وعسكريا.
قبل منتصف أغســطس  /آب الجاري
سيطرت قوات املجلس االنتقايل الجنويب
واملقاومــة الجنوبية عىل معظم مفاصل
املؤسســات الحكومة الرشعيــة اليمنية
يف العاصمة عدن ،بعــد معارك ضارية
دامت  4أيــام ضد قوات إخوانية تتخذ من
معسكرات األلوية الرئاسية غطاء وسقف
لكل األهداف واألبعاد واالســراتيجيات
اإلخوانية.
والثالثاء املايض سيطرت قوات املجلس
االنتقايل الجنــويب واملقاومة الجنوبية
والحــزام األمنــي عىل مقــر الرشطة
العســكرية يف محافظة أبني يف مدينة

الكود قرب مركز محافظة أبني بعد معارك
عنيفة ،وسقوط معسكر القوات الخاصة
أبني يف عاصمة املحافظة زنجبار.
واتجــاه املجلس االنتقــايل الجنويب
واملقاومة الجنوبية والنخبة الشــبوانية
صــوب محافظة شــبوة وتحديدا صوب
مدينة عتق.
فذهب اإلخوان املســلمني وزعيمهم
األحمر إىل الحشــد والتجيــش الحويث
القاعدي الداعــي ،وأظهرت قناة الحدث
مقطعا مصورا للقيادي يف تنظيم القاعدة
أبوالرباء البيضاين وهو يقاتل يف صفوف
الرشعية بكلية النفط بشــبوة ضد النخبة
الشبوانية.
وذكــرت تقاريــر القاعــدة إىل أن
"البيضاين" وهو قيادي بتنظيم القاعدة
ومطلوب دولي ًا.
حيث ظهر وهــو يقاتل ضــد قوات
النخبة الشــبوانية يف كلية النفط بشبوة
بعد إعالن قوات الرشعية سيطرتهم عليها.
وتقول تقارير إعالميــة إن الرشعية
تستخدم متشــددين منتميني إىل القاعدة
لقتال النخبة من أجل أبعادهم عن املناطق
النفطية التي يســتويل عليها مسؤولون
كبار يف الرشعية اليمنية .
وبذلــك فقد كشــفت معركة شــبوة
املستور من تحالف إخواين حويث قاعدي
داعيش .

