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تقرير

"األمناء" تقرير خاص:
تأىب الخروقــات اإلخوانية املتواصلة 
واالعتــداءات ضد الجنوب وشــعبه من 
أن تكشف حجم تفيش اإلرهاب يف  دون 

معسكر الرشعية.
ومتتلــك حكومة الرشعيــة عالقات 
قوية مع تنظيامت متطرفة يف مقدمتها 
تنظيــم القاعدة، ويقود هــذه العالقات 

اإلرهايب عيل محسن األحمر.
املاضية، أرشف األحمر  الفرتة  وطوال 
تنظيم  لعنارص  إرهابية  عىل تحشــيدات 
القاعدة ضد الجنــوب وتحديًدا يف جبهة 
أبــن، عماًل عــىل التصعيد العســكري 
وخرق اتفاق الرياض من أجل إفشال هذا 
املسار الذي يستأصل النفوذ اإلخواين من 

معسكر الرشعية.
محافظة  يف  جــرى  إخواين  هجوم 
الغاشم،  اإلرهاب  أبن كشــف حجم هذا 
بعدما فتحت العنارص اإلخوانية اإلرهابية 
النار عىل مواقع القوات املسلحة الجنوبية 
يف هجومن متتالين بأسلحة ثقيلة من 

عيار 37 و23.
وكشــفت مصادر ميدانية عن تغيري 
تكتيكاتها  اإلرهابية  اإلخوانية  املليشيات 
املتحركة  النريان  باعتامدها عىل  القتالية، 
عن بعد والتســلالت االنتحارية، ووصفت 
التحول التكتييك بأنه يشــري إىل العقيدة 
لتنظيمي  التطبيقية  والتجربــة  القتالية 
عىل  مشددة  اإلرهابين،  وداعش  القاعدة 
أن التبدل الجوهري، يعد دليال عىل هيمنة 

التنظيمن عىل صناعة القرار.
حجم  تكشف  امليدانية  التطورات  هذه 
تفــيش اإلرهاب يف معســكر الرشعية، 
املخرتقة  الحكومــة  اســتعانة  ومــدى 
من حــزب اإلصالح اإلخــواين اإلرهايب 
بتنظيــامت إرهابية، مثــل القاعدة، يف 

العدوان عىل الجنوب.
وتأكيًدا عىل ذلك، ُكشف النقاب مؤخًرا 
عن اتفاق مجاميــع من تنظيمي القاعدة 
وداعش عىل التوحد يف تنظيم جديد تحت 
لقاءات  بعد  وذلك  املهدي(  )أنصار  اســم 
استمرت ألكرث من شهر يف  ومفاوضات 
املنطقة الوسطى برعاية غري مبارشة من 
املدعو أحمد امليــري وعرب مدير مكتبه 

ومساعده جديب ولؤي الزاميك وآخرون.
وتّم االتفــاق عىل أن تكــون املهمة 
األساســية أن ينترش التنظيم الجديد يف 
املنطقة الوسطى ويبدأ حربا عىل القوات 
الجنوبية فور انسحاب قوات اإلخوان من 
مجاميعه  وبدأت  الدلتا،  إىل  ويتمدد  أبن، 

منذ أسابيع بالتدفق من مختلف املناطق.
مام سبق، بات لزاًما العمل استئصال 
الرشعية،  اإلخواين من معســكر  النفوذ 
وهو أمٌر ميكن أن يتحقق من خالل إلزام 
الرشعيــة باحرتام بنود اتفــاق الرياض 
والسري يف هذا الطريق رغاًم عنها، نظًرا 
الخطــوة يف ضبط بوصلة  ألهمية هذه 

الحرب عىل الحوثين.

الشرعية.. بني معاداة اجلنوب 
واستهداف التحالف

ال صوت إال صــوت املعركة.. يواصل 
القطاع الساحيل يف جبهة أبن، تسجيل 
دأبت  التي  املتواصلة  اإلخوانية  الخروقات 
التابعة  اإلرهابية  املليشيات  ارتكابها  عىل 
عىل حكومة الرشعية، ضمن حرٍب تحمل 

كثرًيا من الدالالت.
ففي الســاعات املاضية، اندلع قصف 
متبادل بــن القوات املســلحة الجنوبية 
ومليشــيا اإلخــوان اإلرهابيــة التابعة 
بجبهة  الســاحيل  القطاع  يف  للرشعية، 

أبن.
وتصاعدت االشــتباكات باألســلحة 
مواجهات  وســط  املتوسطة،  الرشاشة 

تردد صداها بقوة يف مدينة شقرة.
الخروقــات اإلخوانية يف جبهة أبن 
تندرج يف إطار املساعي الخبيثة لحكومة 
الرشعيــة الســاعية إىل إفشــال اتفاق 
الرياض عرب تصعيد عســكري غاشم ضد 

الجنوب.
أكــرث من عرشة  اآلن، وبعــد مرور 
أشهر عىل اتفاق الرياض، أصبحت األمور 
واضحة املعامل أمام مختلف األطراف، وقد 
تبّن للقــايص والداين أّن الرشعية، وهي 
رهن الهيمنة اإلخوانية، لن تلتزم باالتفاق 
وتواصل عبثها بهذا املسار من أجل إفشاله 

بأي وسيلة.
وبرهنــت الرشعيــة كذلــك عىل أّن 
والءهــا األول واألخــري إىل دولتي قطر 
وتركيا اللتن وضعتــا خطة خبيثة ترمي 
إىل إفشــال اتفاق الرياض من جانب، مع 
النفــوذ اإلخواين وبل  العمل عىل خدمة 

وتوسعته بأكرب قدٍر ممكن.
املعسكر  أحضان  يف  الرشعية  ارمتاء 
القطري الرتيك وحجم التنسيق الكبري يف 
هذا اإلطار يفضح أّن هذه الحكومة ترص 
عىل الســري يف طريق معــاداة التحالف 
العريب، وهو أمر ال ينفصل وال يبتعد كثرًيا 
عن إقدام املليشيات اإلخوانية عىل تسليم 
للمليشــيات  الحيوية  واملواقع  الجبهات 

الحوثية.
الرشعية التــي من املفرتض أن تكون 
بوصلتها متوجهة نحــو تحرير أراضيها 
من االحتالل الحويث، وّجهت عداءها ضد 
الجنوب وشعبه؛ عماًل عىل السيطرة عىل 

أراضيه ونهب ثرواته ومقدراته.
تريد  الرشعيــة  حكومة  أّن  ويبــدو 
اســتمرار هذا الوضع العبثي ألطول فرتة 
ممكنة، يف محاولة شيطانية أواًل لفرض 
هيمنتها العســكرية عىل الجنوب بشكل 
كامل، ومن ثّم قد يتم البحث عن تفاهامت 

مع الحوثين يف مرحلة الحقة.
هــذا املخطــط الشــيطاين، واضح 
املعامل، واملوّثق بتحركات عسكرية خبيثة 
مغازلة  تحمــل  سياســية  وترصيحات 
متبادلة بــن الحوثين واإلخوان، تفرض 
عىل القيادة الجنوبيــة أن تتوّخى أقىص 
ُتقِدم  الحذر فيام يتعلق بتحركات  درجات 
عليها الرشعية يف املرحلة املقبلة، تسعى 
لتحقيق هــذا املخطط، عــرب زرع خاليا 
إرهابيــة تعيث يف أرض الجنوب لصناعة 

الفوىض.
أبدى  الذي  الجنوب  أمام كل هذا، فإّن 
التزاًما كاماًل ببنــود اتفاق الرياض عماًل 
عىل إنجاحه؛ نظًرا ألهميته االسرتاتيجية 
فإّن  السعودي يف رعايته،  للدور  وتقديًرا 
الجنوب ميلك يف الوقت نفسه حق اتخاذ 
الخطوات التي من شــأنها حامية أراضيه 

من مؤامرة أهل الرش.

ضغوط دولية حتاصر الشرعية
اإلخوانية  الخروقات  دت  تعدَّ وبعدما 
املتواصلة لبنــود اتفاق الرياض، تتواصل 
الضغــوط الدولية من أجــل ضبط هذه 

البوصلة التي حرّفتها حكومة الرشعية.
أحدث هذه الضغوط السياسية جاءت 
من أملانيا، حيث اعترب مندوبها لدى مجلس 
أّن  األمن الدويل كريســتوف هويسجن، 
تنفيذ اتفاق الرياض وجهود األمم املتحدة 
لوقف النار والتوقيع عىل اإلعالن املشرتك 

"طوق نجاة".
األملاين خالل  الدبلومايس  واستهجن 
جلســة مبجلس األمن حول األوضاع يف 
اليمــن، من تدهور األوضاع السياســية 
واإلنســانية، وتســاءل عن مدى تدهور 
األزمة خالل الفرتة املقبلة، مستنكرا تخيل 

املانحن عن تعهداتهم.
الرياض  اتفاق  لتنفيــذ  أخرى  دعوة 
جاءت من ِقبل روسيا، حيث شّدد سفريها 
لدى مجلس األمن فاســييل نيبينزيا عىل 
الرياض  اتفاق  رضورة االلتزام بتطبيــق 
وكذا اتفاق الســويد، وعربَّ عن قلق بالده 
من تقارير توقف األنشــطة اإلغاثية يف 

اليمن لغياب التمويل.
املجلس، خالل  أمام  وشدد يف كلمته 
اليمن، عىل رضورة تسوية  جلسته حول 
الوضــع الســيايس واإلنســاين، ودعا 
مختلف األطراف إىل تفهم معاناة املدنين 
عــىل األرض، مؤكدا أن الرصاع يؤثر عىل 

دول الجوار.
وأعرب عن اســتعداد بالده املساهمة 
الثقة،  آلية لتحقيق  يف العمل عىل إنشاء 
مشريا إىل أن هناك مبادرات كثرية إلحالل 

السالم.
التوافق الرويس األملاين حول رضورة 
ا  تنفيذ اتفاق الرياض ميّثل ضغًطا سياسيًّ
عىل حكومــة الرشعية التي فضح أمرها 
أمام العامل أجمع، وتبن حجم خروقاتها 

لبنود اتفاق الرياض.

ــع يف الخامس من  وهذا االتفاق وقِّ
نوفمــرب املايض بن املجلــس االنتقايل 
الرشعية، وكان يهدف  الجنويب وحكومة 
إىل ضبط بوصلة الحرب عىل املليشــيات 

الحوثية.
ا  وفيام نظرت مختلف األطراف إقليميًّ
اتفاق  بتقدير شديد ألهمية مسار  ا  ودوليًّ
أّن حكومة الرشعية مارست  إال  الرياض، 
دوًرا خبيًثــا قام عىل خــرق االتفاق عرب 
ضد  العسكري  التصعيد  من  طويلة  جملة 

الجنوب.
قوبلت  املسلحة  اإلخوانية  الخروقات 
السياسية  القيادة  ِقبل  للنفس من  بضبٍط 
االنتقايل  املجلس  حرص  حيث  الجنوبية، 
عىل إفساح املجال أمام إنجاح هذا املسار، 
االنتقايل،  بها  ضمن خطة مرحلية يسري 
تهــدف يف هذه اآلونــة إىل القضاء عىل 

املرشوع الحويث اإليراين.
رئيس  عــرّب  ســابقة،  مقابلة  ويف 
يف  صاعقة  الثامــن  اللــواء  عمليــات 
محافظــة أبــن العقيد أحمــد بن دحه 
املحوري عن ضبط النفس الجنويب، حيث 
أّكد أّن القوات املســلحة الجنوبية ما زالت 
يف مواقعها ملتزمة باتفاق التهدئة املعلن 
رغــم أّن الطرف اآلخر غري ملتزم باالتفاق 

محاواًل استفزازها.
وأضاف: "لدينــا أوامر بضبط النفس 
واحــرتام االتفاقيــات ويف نفس الوقت 
هجوم  ألي  للتصــدي  مســتعدة  قواتنا 
مباغت وكــر أي محاولة للتقدم صوب 
مواقعنــا، فنحن صحيح نحــرتم اتفاق 
التهدئــة لكننا ما زلنــا محتفظن بحق 

الدفاع عن النفس".
النفس  ضبط  عــىل  الجنوب  وإقدام 
وإفســاح املجال أمام إنجــاح االتفاق ال 
يصادر عــن الجنوب حقــه األصيل يف 
حامية أراضيه وصد االعتداءات التي ُتحاك 

ضد أمنه واستقراره.

ماذا بعد مأرب؟
جبهة  يف  اإلخوانية  الخيانة  وفتحت 
مأرب الباب من جديد عام ُتسّدده حكومة 
الرشعيــة من طعنات غــادرة بالتحالف 
املليشيات  الذي يخدم  النحو  العريب، عىل 

الحوثية اإلرهابية.
من  مــأرب  يف  األحداث  مجريــات 
تخاذل الرشعية عن حامية املحافظة من 
السقوط تحت ســيطرة مليشيا الحويث، 
يعد اســتمراًرا لسياســة طعن التحالف 
الظهــر، وتفريًطا معيًبا يف  العريب يف 
ســت  مدى  عىل  العســكرية  تضحياته 

سنوات كاملة.
الغدر بالتحالف  وإقدام الرشعية عىل 
العمل عىل  يجــّدد املطالــب بــرورة 
النفوذ اإلخواين من حكومة  اســتئصال 
الرشعية، وهو أمــٌر ميكن تحقيقه إذا ما 
تّم الضغط عىل حكومة الرشعية من أجل 

إلزامها بتنفيذ اتفاق الرياض.
الطريق  الرشعية وهي تسري يف هذا 
للتحالف  بعدائهــا  تجاهر  "الظالمــي" 
يف  ارمتاءها  رصاحــًة  وتعلــن  العريب 
أحضــان األجندة القطريــة الرتكية التي 
تقوم عىل تعزيز التمّدد الحويث اإلخواين 
عــىل األرض، عمــاًل عىل تهديــد األمن 

اإلقليمي برمته.
ال ينفصل عن كل ذلك العداء اإلخواين 
تقّدم  التي  الرشعية  فمليشــيا  للجنوب، 
املواقع والجبهات للحوثين تواصل العمل 
عىل معاداة الجنوب وشــعبه عرب جملة 
طويلة من التصعيد العســكري، وهو أمٌر 
من املتوقــع أن يتصاعد بقوة ال ســّيام 
بالنظر إىل حجم التنســيق املتصاعد بن 

الحويث والرشعية.
الراهن بات يتطلــب قراءة  املشــهد 
أّن  ثاقبة ملا يجري عىل األرض، وبخاصًة 
الرشعية  اإلخوانية عــىل جيش  الهيمنة 
أصبحت متّثل رسطاًنا لعيًنا يحمل الكثري 

من األرضار عىل التحالف العريب.

كيف ف�شح تكتيك الإخوان باأبني عالقة ال�شرعية بالإرهاب؟
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