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تقرير

»األمناء« القسم السياسي : 

بعدما ســلكت حكومــة الرشعية 
مســاًرا خبيًثا عمــد إىل التصعيد ضد 
الجنوب واســتهداف أمنه واستقراره، 
فقــد أصبح من حــق الجنوب حامية 
أراضيه من تكالب األعداء املتآمرين ليًل 

ونهاًرا.
القوات املســلحة الجنوبية شــّنت 
هجوًما مباغًتا، اســتطاعت من خلله 
تدمري عدٍد من آليات مليشــيات العدو 
لحكومة  التابعة  اإلرهابيــة  اإلخوانية 

الرشعية، يف أبني.
بحسب   – النوعية  العملية  ونجحت 
مصادر عسكرية ميدانية - يف إعطاب 
ملليشــيا  مصفحني  وطقمني  دبابــة 

اإلخوان اإلرهابية.
الجنوبية  العســكرية  الجهود  هذه 
الجنوب بالدفاع  التزام  تندرج يف إطار 
عن نفسه مام ُيحاك ضده من مؤامرات 
التي  أعّدتها وتنفذها حكومة الرشعية 
إرهابية  وعنارص  بتنظيامت  استعانت 

لشن اعتداءاتها عىل الجنوب.
آماٌل قــد علّقت عىل دعوة  وكانت 

تهدئة وّجههــا التحالف العريب، 
تضمّنت عمــًل عىل وقف إطلق 
النــار يف محافظــة أبني، وهو 
السياســية  القيادة  ما رّحبت به 
الجنوبيــة، ممثلــة يف املجلس 

االنتقايل.
حكومة  طريق  كان  املقابــل،  يف 
الرشعيــة مليًئــا باملفخخــات التي 
اســتهدفت هذه الدعوة وأرّصت عىل 

السري يف طريق التصعيد العسكري ضد الجنوب 
وشعبه.

تصعيــد الرشعية ضــد الجنــوب تجىّل يف 
هجامت شــنتها مليشــيا اإلخوان عىل مواقع 
القــوات الجنوبية يف الطريــة، انتهت مبرصع 
العرشات مــن عنارص املليشــيات املعتدية، كام 
جّددت املليشــيات اإلخوانية هجومها من اتجاه 
آخر عىل الطرية يف محاولة للتقدم صوب املواقع 
الجنوبية، إال أّن القوات املسلحة الجنوبية نجحت 

يف دحرها.
إقدام املليشــيات اإلخوانية عىل التصعيد ضد 
الجنــوب يحمل تأكيًدا عىل خبــث نوايا حكومة 
الرشعية، وإرصارها عىل تشــويه بوصلة الحرب 
عىل املليشــيات الحوثية، وتجــىّل ذلك جيًدا يف 

خروقاتها التي مل تتوّقف لبنود اتفاق الرياض.
يف الوقت نفســه، فإّن الجنوب يســري عىل 
خطــني متناغمــني، األول هو االلتــزام ببنود 
التي  التهدئة  الرياض وكذا احرتام دعــوة  اتفاق 
أطلقها التحالف العريب، بينام الثاين هو التزامه 
بحق الدفاع عن نفســه، وصــّد االعتداءات التي 
يتعرض لها الوطن من ِقبل املليشــيات اإلخوانية 

ق معها. والجامعات اإلرهابية التي تتعاون وتنسِّ

التحالف يستطلع إجرام إخوان الشرعية
خطوة جديــدة أقدم عليهــا التحالف العريب 
لضبــط الوضع العبثــي الذي أحدثتــه حكومة 
ا بأبــني، يف محاولة  الرشعيــة املخرتقة إخوانيًّ

لتحقيق الهدوء واالستقرار يف هذه املنطقة.
وُظهر يوم الجمعة، شــنت مقاتلت التحالف 
العريب طلعات اســتطلعية يف سامء أبني عىل 

امتداد خطوط الجبهات.
خطــوة التحالــف اســتهدفت االطلع عىل 
مجريــات األمور عــىل األرض، وما آلــت إليه 
األوضاع، بعدما كان قــد أطلق دعوة هدفت إىل 
وقف إطلق النار يف أبــني، ولعّل التحالف يكون 
قد اطلع عىل الخروقات التي مارستها املليشيات 
يف  واســتمرارها  للرشعية،  التابعة  اإلخوانيــة 

التصعيد امليداين ضد الجنوب وشعبه.
وميكن القول إّن املليشــيات اإلخوانية أطلقت 
رصاصها الغــادر عىل دعوة التهدئة الصادرة عن 
التصعيد  يف  االســتمرار  عىل  وعملت  التحالف، 
العســكري، ما يعنــي إرصارهــا الخبيث عىل 

الذي يجد نفســه مضطًرا  الجنوب،  اســتهداف 
للدفاع عن نفسه وصد هذه االعتداءات الخبيثة.

اللفــت أّن حكومة الرشعيــة التي ترص عىل 
الجنــوب وأراضيه، وتشــعل حرًبا  اســتهداف 
مســعورة بأبني يف هذه اآلونــة، فإّنها متارس 
الكثري من الخــذالن واالنبطاح يف الجبهات التي 
يفرتض أن تكون ملتهبة، لتدافع عن أراضيها من 

قبضة املليشيات الحوثية.
الواقع امليداين يعطي رســالة أخرى، مفادها 
أّن حكومة الرشعية تعمل عىل استهداف الجنوب 
وشعبه وتسعى لنهب ومصادرة ثرواته ومقدراته، 
بينام ترتك أراضيها للمليشــيات الحوثية ترسح 

فيها ومترح كام يحلو لها.
اآلن، أصبحــت الحقيقة جليــًة أمام التحالف 
العريب، بــأّن حكومة الرشعية بهيكلها اإلخواين 
الراهن، ستظل تدير املشهد بكل هذا العبث، عمًل 
عىل تحقيق مصالحها والحفاظ عىل نفوذها يف 

املقام األول واألخري، دون أن يشغلها يشٌء آخر.
ُيشري ذلك إىل أّن دعوات التهدئة وتثبيت الوضع 
الراهن وفًقا إلطار من أطر االستقرار أصبح غري 
مجٍد عىل اإلطلق، وبات عىل التحالف مامرســة 
الضغــط اللزم من أجل تطبيــق اتفاق الرياض، 
الذي يوقف االستهداف اإلخواين ضد  النحو  عىل 
الجنوب، كام يضبط بوصلة الحرب عىل املليشيات 
الحوثية، باعتبار أّن ذلك هو الهدف األول يف هذه 

املرحلة.

تكتم الشرعية على جرحى القاعدة بأبني
يوًما بعد يــوم، ُيفتضح أمر حكومة الرشعية 
- املخرتقــة من حزب اإلصــلح اإلخواين - عىل 
املأل، ويّطلع العامل أجمــع عىل رعايتها لإلرهاب 

وعلقاتها بالتنظيامت املتطرفة.
ففي الوقت الذي تشــن فيه مليشــيا إخوان 
الرشعية اعتداءات خبيثة ومسعورة ضد الجنوب 
وشــعبه، فقد أبت هذه الجرائم أن متر من دون 
أن تفضح دليًل جديــًدا عىل العلقات اآلمثة التي 
تجمع بــني »الرشعية« وجامعــات إرهابية يف 

مقدمتها تنظيم القاعدة.
فبينام كان يقاتل إىل جانب مليشيا الرشعية 
يف أبــني، أصيــب القيادي يف تنظيــم القاعدة 
لبرت، وهو مــا حاولت  أحمد حســني  اإلرهايب 
حكومــة الرشعية إخفاءه لكّنهــا أمرها افتضح 

عىل املأل.

اإلرهايب »لبــرت« أصيب وهو يقاتل إىل جانب 
صفــوف اللــواء الثالث حامية رئاســية بقيادة 
اإلرهايب املدعو لؤي الزاميك، يف جبهة الطرية، 
خلل مواجهات مع القوات املســلحة الجنوبية، 
حيث كشــفت مصادر موثوقة عن نقل لبرت بعد 

إصابته إىل مستشفى عتق لتلقي العلج.
واســتقطب اللــواء الثالث حامية رئاســية، 
الخاضع لسيطرة مليشيا اإلخوان اإلرهابية، لبرت 
وعرشات آخرين من تنظيم القاعدة للعدوان عىل 

الجنوب.
و«لبرت« من أخطر قيــادات التنظيم اإلرهايب 
الحزام األمني يف  الذين استهدفوا قيادات وأفراد 
أّن  التي رّجحت  املناطق الوســطى وفق املصادر 
غالبية عنارص اللواء الثالث حامية رئاســية، من 
املجندين لشــن  اإلرهايب  القاعدة  تنظيم  أعضاء 
عمليات إرهابية ضد القوات املســلحة الجنوبية، 

واملدنيني األبرياء.
ا متلك  حكومــة الرشعيــة املخرتقــة إخوانيًّ
علقات مشبوهة مع تنظيامت إرهابية، استعانت 
بها يف عدوانها املسعور عىل الجنوب، عىل النحو 
الذي برهن عىل حجم تفيش اإلرهاب يف معسكر 

الرشعية.
الذي  القاعــدي الوحيد  »لبرت« ليس اإلرهايب 
ظهر وهو يقاتل إىل جانب مسلحي الرشعية يف 
أبني، فقبل أيام قليلة ظهــر أيًضا اإلرهايب زيك 
أبو العابد، مرافق أسامة بن الدن، وهو يقاتل إىل 
املليشيات اإلخوانية اإلرهابية يف عدوانها  جانب 
ألوية  األخري عىل محافظــة أبني، ويقــود أحد 

املليشيات اإلخوانية اإلرهابية التابعة للرشعية.
د قتلها  ومع خســائر الرشعية يف أبني وتعدُّ
املخرتقة  الحكومــة  ســارعت  فقد  ومصابيها، 
ا نحو نقل عنارصها اإلرهابية التي تخىش  إخوانيًّ

خسارتهم لتلقي العلج يف الخارج.
ويف مطلع يونيو الجاري، أصدر اإلرهايب عيل 
محســن األحمر تعليامت مليشيا اإلخوان التابعة 
لحكومة الرشعية يتم تنفيذها بأي شــكل حتى 
وإن كان تحت قوة السلح، إلجبار مسؤويل مطار 
سيئون عىل نقل ستة مصابني من عنارص تنظيم 
القاعدة اإلرهايب، املشاركني يف غزو الجنوب، إىل 

األردن لتلقي العلج.
وآنذاك، أخطرت ســلطات مطار سيئون، وكيل 
عصام  الــوادي،  لشــؤون  حرضموت  محافظة 
الكثريي، بحسب مصادر مطلعة، باقتحام عنارص 

العرادة«  من حراسة محافظ مأرب »سلطان 
للمطار، لتســفري مجموعــة من مجهويل 

الهوية.
وحّذر فريق املطار الكثريي من أن الطائرة 
املتاحة مخصصة إلعادة العالقني يف الخارج، 
ونّبهتــه إىل تداعيــات القرار عىل ســمعة 
الخطوط الجويــة اليمنية، لكّن الكثريي برر 
املوقف بصدور أوامر مبارشة إليه من األحمر، 
تقيض بنقل الجرحى الـــ 6 ومرافقيهم من 

عنارص مليشيا اإلخوان اإلرهابية.
إجاماًل، متثل العلقات مع تنظيم القاعدة، 
أحد أوجه اإلرهاب الذي اتســمت به حكومة 
الرشعية املخرتقة من حزب اإلصلح اإلخواين، 
ومن أجل أن ينّفذ أجندته اإلرهابية، ســيطر 
»اإلصــلح« عىل مفاصل جيــش الرشعية، 

بعدما ألحق إىل صفوفه عنارص إرهابية.
ويرتبط محســن األحمر بتنظيم القاعدة 
منذ تأسيســه، حيث أتاح األحمــر للتنظيم 
التنظيم عىل  للنتشار ساعدت  أرًضا خصبًة 
مهدت  متطرفة  وفصائل  مجموعات  تشكيل 

لتحوله إىل كيان إرهايب دويل.

انضامم قيادات اإلخوان إىل الحوثيني
واصلت املليشــيات اإلخوانيــة اإلرهابية 
تآمرها  الرشعيــة  لحكومة  التابعــة 
الخبيــث عــىل التحالــف العــريب، 

وخياناتها املفضوحة عىل األرض.
أحــدث حلقات الخيانــة اإلخوانية 
متّثــل يف انضــامم قيــادي إخواين 
وعســكريني إىل صفوف املليشــيات 
الحوثيــة، يف حلقة جديدة من مسلســل 

التآمر التي ال تنتهي حلقاته.
محمد  الحويث  القيادي  كشفها  الواقعة 
البخيتي التي نرش عرب حسابه عىل تويرت، صوًرا 
ُتظهــر انضامم القيادي اإلخــواين إىل صفوف 
املليشــيات الحوثية، وهو إبراهيم محمد حسني 
الهلين، قيادي يف حــزب اإلصلح وإعلمي يف 
جبهة نهم، باإلضافــة إىل أحمد صادق عبد الله 
العقيبي قائد الكتيبة األوىل لواء الفرسان جبهة 
حرض، مع زميله مشــعل حامــد صالح عبدالله 

غادر.
وبحســب رواية البخبيتي، فإّن هذه العنارص 
التــي انضمت إىل صفــوف الحوثيــني ذهبت 
محملة بطقمني، أحدهام مدرع محمل باألسلحة 

ونواضري حرارية وليلية.
أي استغراب، فاملليشيات  الواقعة ال تثري  هذه 
اإلخوانية ُعرِف عنها عىل مدار الوقت أّنها مبثابة 
فصيل خائن، يجيب اللعب عىل كل الحبال، عمًل 
يف املقــام األول عىل تحقيق مصالحه وكســب 

نفوذه.
ومتلك املليشــيات اإلخوانية والحوثية قواسم 
مشرتكة يف العلقات املشبوهة، قبل أن تصل إىل 
حد االلتحاق املبارش الذي نتحدث عنه اآلن، ففي 
اإلخوانية  املليشيات  دأبت  أوقات ســابقة كثرية 
عىل تســليم مواقع اســرتاتيجية للمليشــيات 

الحوثية، باإلضافة إىل تجميد جبهات مهمة.
هذه الخيانة اإلخوانية كّبدت التحالف خسائر 
ا،  ر حســم الحرب عســكريًّ عدة، لعل أبزرها تأخُّ

حتى تخّطت عامها السادس.
يرتبــط بذلك أيًضا ما صدر يف الفرتة األخرية، 
مــن توجيهات لعــدٍد من القيادات السياســية 
»الرشعية«  اإلخــوان يف  تيار  املحســوبة عىل 
بإشهار ورقة التقارب مع الحوثيني، بهدف ابتزاز 
التحالف، ومحارصة أي محاوالت للضغط باتجاه 
التي  الرشعية  االختلالت يف مؤسسات  معالجة 
تعاين من تغول اإلخوان وســيطرة تيار تركيا – 

قطر.
ا مل يقترص عىل  املشهد العبثي املصنوع إخوانيًّ
ذلك، فاملليشيات اإلرهابية التابعة للرشعية قامت 
بالتنســيق مع املليشــيات الحوثية يف االعتداء 

الجنوب واستهداف شعبه وأمنه واستقراره.
وفيام بطوالت القوات املســلحة الجنوبية يف 
مواجهة هــذا املحور الرشير، فقد أرس »أســود 
الوطن« يف وقت ســابق، عنارص حوثية تقاتل 
إىل جانب املليشيات اإلخوانية ضد الجنوب، عىل 

النحو الذي فضح حجم التقارب فيام بينهام.

خرق إخواني وحسم جنوبي يف أبني

التح�لف ي�شتطلع اإجرام اإخوان ال�شرعية بطلع�ت جوية ب�أبني

انضمام قيادات اإلخوان إلى احلوثي.. خيانٌة يف وضح النهار!
 جرحى القاعدة.. إرهاب إخواني حتاول الشرعية التكتم عليه


