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خبراء :معركة شبوة أظهرت ترسانة عسكرية لإلصالح يدخرها الجتياح اجلنوب!

الأحداث املا�ضية ك�شفت حتالف (الإ�صالح) مع القاعدة وداع�ش!
«األمناء» قسم الرصد:

أكد خرباء ومتحدثون عســكريون
وسياســيون مينيون عىل أن التطورات
املتســارعة أظهرت حجم الرتابط الكبري
بني ثــايث الرش واإلرهــاب يف اليمن،
فبينام «إخوان» اليمن يشــعلون معارك
جانبية داخــل الجنوب املحــرر تنفيذ ًا
ألجندات قطريــة ،تصعد ميليشــيات
الحــويث عــى الجبهــات الجنوبية
الحدودية ،وتأيت «القاعدة» الوجه اآلخر
لـ «اإلخوان» لتكمــل مثلث الرش وذلك
باســتهداف قوات «الحزام األمني» التي
حاربت اإلرهاب يف أبني .
وأشاروا إىل أن ارتباط «إخوان» اليمن
بتنظيم «القاعدة» ليــس وليد اللحظة
وإمنا ميتد إىل أكرث مــن عقدين ،وأتت
أحداث عدن وأبني وشبوة لتجدده وتبني
إرشاك «اإلخوان» لعنارص «القاعدة» يف
صفوفهم ،ومل يستبعدوا ظهور تحالف
عسكري حويث إخواين ،سيام والطرفني
أوقفا جبهات القتال.

ارتباط وثيق
ويدلــل الخبري العســكري العميد الركن
ثابت حســن صالح عىل ارتباط مليشيات
«اإلخوان» بـ«القاعدة» ،واألخرية تســتخدم
كبديــل لهزامئهم ،باإلضافــة إىل ترابطهم
وارتباطهم مع الحويث ،مشري ًا إىل أن تحالف
«اإلخوان» و«القاعدة» ليــس وليد اللحظة،
فقد اســتخدم «اإلخوان» عنارص متشــددة
يف الحرب عىل الجنوب العام  ،1994وحالي ًا
صعد «اإلخوان» وبإرشاك عنارص «القاعدة»
من أعاملهم يف عدن وأبني وشــبوة ،خدم ًة
ألجندات خارجية .
وأضاف ثابت« :كان الفت ًا أن ميليشــيات
اإلخوان وجامعات اإلرهاب التي اعتمد عليها
الحوثيون يف حربهم الثانيــة ضد الجنوب
عــام2015م ،وحينــا اضطــر الحوثيون
لالنسحاب تحت رضبات املقاومة والتحالف
العريب ،كان البديل جاهــز ًا ،ممث ًال بالقاعدة
وداعش وبقايا األمن القومي والســيايس،
فأعلنت املكال وأبني وشــبوة إمــارات لهذه
الجامعات ،وكادت عدن أن تصبح هي األخرى
إمارة للقاعدة» ،مضيف ًا« :فكان عىل املقاومة
أن تخــوض حرب ًا جديدة ورشســة لتطهري
عدن وكل مناطق الجنوب من تلك الجامعات
اإلرهابيــة املرتبطــة باإلخــوان والحويث
وجيشهم،
وبدعــم التحالــف أمكــن تحرير عدن
مــن الجامعــات اإلرهابية ،وكذلــك أبني
ومعظم شــبوة وساحل
حرضموت».
واعتــر الخبــر
ثابــت حســن صالح
أن التصعيــد األخــر
مــن قبل ميليشــيات
«اإلخــوان» يف عدن
وأبني وشــبوة ،ارتبط
بـ«القاعدة» و«داعش»
واللذيــن اشــركا يف
املعارك .وقــال ثابت:
«بعــودة حكومــة
الســابقة بقيــادة بن
دغر ،وجدت ميليشيات
حزب اإلصالح والقاعدة
وداعش الحضن الدافئ
الســتعادة تواجدهــا
ونشــاطها اإلرهايب،
إىل درجــة أن هــذه
امليليشــيات وبقيادة
حــزب اإلصــاح هذه

املرة ،ودعم الحوثيني شنت الحرب الثالثة عىل
الجنوب عام 2019م ،بدء ًا من الضالع ثم عدن،
فأبني واآلن يف شبوة».وأردف« :باتجاه شبوة
النفطية ،حشد اإلخوان قواتهم وأدوات القتل
واإلرهاب الهاربة من عــدن وأبني ،وتحولت
مأرب إىل مركز الحشــد والتعبئة واالنطالق
ورأس الحربة ضد الجنوب ،فسقطت أكذوبة
الحرب عىل الحوثيني».

تصعيد حوثي
وقال املتحدث الرســمي بـِــاسم ألوية
العاملقــة الجنوبية مأمــون املهجمي :إن
ميليشــيات الحويث صعــدت مؤخر ًا من
عملياتها العســكرية يف املحاور املختلفة
مبدينــة الحديــدة ،وذلك بقصــف املنازل
ومواقع القوات املشــركة ،واســتخدمت

جميــع أنواع األســلحة يف قصف املحاور
املتقدمة عىل تخوم مركــز املدينة ،ومنها
قصــف مستشــفى « 22مايــو» .ولفت
املهجمي إىل أن «تصاعد األعامل العسكرية
مليليشيات الحويث مل يقترص عىل الساحل
الغريب ،بل امتد ليصل جبهات أخرى ،حيث
صعدت امليليشــيات عســكري ًا يف جبهات
الضالــع ،وأصبحــت تســتهدف القوات
الجنوبية املشــركة بشكل شــبهه يومي،
باإلضافــة إىل التصعيد يف جبهات أخرى،
ومنها جبهات ثرة يف أبني».
وأكد املتحدث الرســمي باســم ألوية
العاملقة عــى جمود الجبهات التي يرشف
عليها «إخوان» اليمــن يف مأرب والجوف
والبيضاء ،بل وتوقف تلك الجبهات بشــكل
تام مؤخر ًا.
أكدت مصادر عســكرية يف شبوة أن
قيــادات عســكرية مواليــة لـ«اإلخوان»

أصــدرت أوامر بوقف جبهــات القتال يف
مــأرب والجوف ،وتوجيــه القوات صوب
محافظة شــبوة ،لقتال قوات النخبة التي
تقود عمليات تأمني مدينة «عتق» عاصمة
محافظة شبوة من عبث وإرهاب «اإلخوان»
املدعوم من قطر.
وقالــت املصادر :إن «تعزيــزات تابعة
لإلخوان وصلت من مأرب والجوف ووادي
حرضمــوت إىل عتق ومحافظة شــبوة،
وذلك لتعزيز ميليشــيات اإلخــوان ،فيام
عربت قبائل شــبوة وأبنــاء املحافظة عن
اســتنكارهم ملا يقوم به اإلخوان من الدفع
بتعزيزات شاملية إىل عتق».

دعم القاعدة لإلخوان
ضبط عنارص من «القاعدة» تقاتل
إىل جانــب «اإلخوان»،
أكد ارتبــاط «اإلخوان»
بـ«القاعدة» ،واستقدام
عنــارص إرهابية من
مــأرب إىل عتق لقتال
أبناء شــبوة وقواتها
يف النخبة الشــبوانية
التي طهــرت املحافظة
من اإلرهاب ،وقال بيان
النخبــة إن« :اإلخوان
فرصــة
اســتغلوا
التهدئــة يف عتق تلك
الستقدام تعزيزات من
ميليشياتهم يف مأرب
وكذلــك عصابات من
اإلرهابيني».
كام أكدت شهادات
محلية وأخــرى أمنية
لــدى قــوات الحزام
األمنــي يف عدن عىل
مشــاركة عنارص من

تنظيــم «القاعــدة» إىل جانب قوات
ومليشيات «اإلخوان» خالل املعارك التي
درات مع قوات املجلــس االنتقايل يف
عدن وأبني.
ويف شبوة أكدت شــهادات محلية
عىل انتشــار عنــارص إرهابية برفقة
قوات «اإلخوان» يف عتق ،باإلضافة إىل
مقتل أحد عنــارص «اإلخوان» يف عتق
وأرس آخر ،تبني فيام بعد أن العنرصين
من «القاعدة» قدما من محافظة مأرب.

حقيقة اإلخوان
يشــر املحلــل الســيايس صالح
السقلدي إىل أن حقيقة امليليشيات التي
جرى إنشــاؤها من قبل قيادات اإلخوان
«حــزب اإلصــاح اليمنــي» يف مأرب
وبعض املناطق املحررة ،كشــفت عنها
أحداث شبوة األخرية ،وأظهرت أنه ميتلك
ترسانة عســكرية يدخرها للحرب عىل
الجنوب ،ويحيدها عن محاربة الحويث،
ومل يستبعد إقامة تحالف إخواين حويث
مســتقبيل ،داعي ًا التحالف إلعادة النظر
يف هذا األمر.
وقال السقلدي« :أماطت أحداث شبوة
األخرية اللثام عن عــدة أمور ظل حزب
اإلصالح يخفيها طوي ًال ،منها أنه ميتلك
ترســانة أســلحة هائلة ،كام أن تحرك
اإلصــاح الرسيع من مأرب إىل شــبوة
ّ
يبــن أن مبقدوره
وبصــورة خاطفة،
التحرك صوب صنعاء ،لكن يتثاقل بصورة
مريبة ،فهو بالتأكيــد يدّخر هذه القوة
لــرب الجنوب اليوم وغــد ًا ،يف وقت
ينتظر من اآلخرين أن ينوبوا عنه باملهمة
مبحاربة الحوثيني ،مع أنه أيض ًا يهيمن
عىل املنطقة العســكرية يف حرضموت،
هذا عىل افرتاض أنه فع ًال يسعى لهزمية
الحوثيني يف الشامل».

