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مــع تصاعــد األوضــاع يف طورالباحة 

بلحــج، ومــا تشــهده مــن توتــرات بــن 

مليشــيات تابعــة لإلخــوان اإلرهابين من 

طرف والقــوات الجنوبية مــن جانب آخر، 

وتوســعها يف اســتحداث مواقع عسكرية 

عىل الجبال املطلة عىل املديرية بل وصل 

بها األمر لرشاهتها التوســعية الســتحداث 

نقطــة عســكرية عــىل الخــط الرابط بن 

العاصمــة الجنوبية عدن ومركــز املديرية 

اإلداري داخــل أرايض الصبيحــة يف تحٍد 

صارخ ألبناء وقبائل الصبيحة ومشــايخها، 

كنواة لتشكيل لواء عسكري اخواين بقيادة 

شــخص يدعى )منيف العنازي(، حســب ما 

روج له إعــام اإلخوان ليكــون خنجرا يف 

خارصة الصبيحة لتنفيــذ اجندات اإلخوان 

الهادفة إىل الســيطرة عــىل العاصمة عدن 

بعد عجز قواتها يف شقرة.
كل تلك التحركات استفزت القبائل وهو ما حدا بشيخ 
مشــائخ الصبيحة عبدالرحمن جالل بتوجيه تحذير شديد 
اللهجة لقائد اللواء الرابع مشــاه جبيل )غري املعرتف فيه، 
ومل يصدر به أي قرار جمهوري حســب تأكيدات قيادات 
عسكرية يف املنطقة الرابعة(، إىل ازالة كل االستحداثات 
والنقاط العســكرية املســتحدثة مــن قبلهم يف أرايض 
الصبيحة محمال املســئولية الكاملة له وملدير عام مديرية 

طورالباحة.
الصبيحة  وإعالمية يف  وبحسب مصادر سياســية 
أكــدت أن كل تلك التحركات التي تقوم بها قيادات إخوانية 
بتعليامت من محور تعز الذي تسيطر عليه جامعة اإلخوان 
املدعومــة من قطــر وتركيا، يقف خلفهــا مدير مديرية 
اجندات اإلخوان  الذي أصبح ينفــذ  البكريي،  طورالباحة 

بتعليامت مبارشة من نائب الرئيس عيل محسن األحمر.
وعزا مراقبون ذلك التحــول للبكريي لتنفيذ اجندات 
اإلخوان وجــر الصبيحة اىل مربع العنــف واالقتتال منذ 
العام الفائت بعد لقاء جمعه مع عيل محســن األحمر يف 
مأرب، وتم اســتالم األموال الطائلة لتنفيذ تلك املخططات 
التي بدأ العمل عليها منذ وقت مبكر يف التحشــيد وبناء 
الخنادق واالنتشار العســكري عىل الجبال التي تطل عىل 

الصبيحة مثل جبال )محمية اراف الطبيعة(.
وأكدت املصادر أنه: »تم انشاء معسكر تدريبي يف تلك 
املحمية التي تغطيها األشجار، ويتم فيه تدريب الجامعات 
اإلرهابيــة يقوم باالرشاف عليه قيــادات تابعة لإلرهايب 
زيك ابو العابد قائد الدفاع ســاحيل جميعهم ينتمون إىل 

الجامعات املتطرفة )القاعدة وداعش(«.
باملقابل، دفعت القوات الجنوبية بتعزيزات عسكرية 
هائلة إىل الصبيحة، واســتعداد قتــايل للقوات الجنوبية 

املرابطــة يف الصبيحــة ممثلة باللواء التاســع صاعقة 
جنوبية واللواء الرابع حزم والحزام األمني ملحور الصبيحة 

ملواجهة تلك املليشيات اإلرهابية.
وأمــس األول الثالثاء اندلعت اشــتباكات بني قوات 
اللواء الرابع مشاه جبيل اإلخواين مع قوات اللواء التاسع 
صاعقة جنوبية اســتخدمت فيها األسلحة املتوسطة من 
الطرفــني مل تخلف اي إصابات ورسعــان ما توقفت بعد 

تدخل بعض القيادات العسكرية بالصبيحة.
ومتكنت نقطة عسكرية تابعة للواء التاسع صاعقة 
جنوبية عــىل مدخــل طورالباحة من ضبــط وتوقيف 
شــاحنات محملة باألسلحة والذخائر متوجهه إىل محور 

تعز.
هذا األمر جعل الكثري مــن املراقبون وأبناء الصبيحة 
يتســاءلون ما وراء هذا الدعم الكبري بالسالح ملحور تعز 
الذي تسيطر عليه قيادات إخوانية مدعومة من قطر وتركيا 
وأظهرت عداءها جليــا ضد التحالف العريب وارتهانها اىل 
قطر وتركيا، وهي التي أوقفت مواجهتها العســكرية مع 
الحويث املدعوم مــن إيران وحركت قواتها باتجاه الجنوب 
يف مناطق الصبيحة والساحل الغريب للسيطرة عىل ميناء 

املخا البحري؟

أفاعي إخوانية تبث سمومها مجددا عىل الجنوب 
واالنتقايل يرتصد لها

وشــهدت منطقة طور الباحــة يف محافظة لحج 
شاميل عدن مواجهات هي األوىل من نوعها بني القوات 
الجنوبية وقوات حكومية مدعومة مام يعرف بالحشــد 

الشعبي املمّول من قطر.
وقالت مصــادر محلية يف طــور الباحة لصحيفة 
»العرب اللندنية« إن املواجهات جــاءت يف أعقاب تزايد 
نشاط القوات اإلخوانية املدعومة من قطر واللواء الرابع 
مشاة جبيل، ومحاولة التمدد يف مناطق محافظة لحج 

وتطويــق العاصمة الجنوبية عدن من الشــامل، بهدف 
إكامل مثلث الحصار الذي يســتهدف محارصة عدن من 
رشقها حيث تتواجد قوات اإلخوان يف أبني، وشاملها من 
خالل انتشار قوات تابعة للحشد الشعبي يف لحج، إضافة 
إىل ميليشــيات اإلخوان التي تهاجــم محافظة الضالع 

بشكل مستمر.
وأكدت املصــادر أن تعزيزات تابعة للقوات الجنوبية 
متكنت، بإســناد من قبائل طور الباحة، من إجبار قوات 
الحشد عىل االنسحاب من املنطقة باتجاه محافظة تعز 
التي يسيطر عليها اإلخوان بشكل كامل بعد اغتيال قائد 

اللواء 35 مدرع وتعيني قائد جديد موال لإلخوان.
ووفقا للمصادر جاء تحــرك املجلس االنتقايل بعد 
رصد نشاط متزايد للقوات املدعومة من قطر والتي تسعى 
الســتحداث محور عسكري جديد شــاميل لحج يضم 
عددا من األلوية التابعة ملا يعرف بقوات الحشــد الشعبي 
التي يقودها اإلخواين حمود ســعيد املخاليف وتزامنت 
املواجهات يف منطقــة طور الباحة بني محافظتي لحج 
وتعــز، مع تجــدد املواجهات رشقي عدن بــني القوات 
الجنوبية والحكومة اليمنية، يف ظل أنباء عن سعي التيار 
املوايل للدوحــة يف الحكومة اليمنية إىل إجهاض اتفاق 

الرياض وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وكشــفت مصادر سياســية عن تعرث اإلعالن عن 
الحكومة الجديدة برئاسة معني عبدامللك، نتيجة تحفظات 
أطراف سياسية تشــرتط تنفيذ الشق العسكري واألمني 
من اتفاق الرياض قبل اإلعالن عن حكومة املناصفة بني 
الشــامل والجنوب التي يشــارك فيها املجلس االنتقايل 

الجنويب.
وأشارت املصادر إىل استالم الرئيس اليمني عبدرّبه 
منصور هادي لقامئة األســامء املرشحة لشغل الحقائب 
الوزارية التي تقدمت بها املكونات السياســية والتي كان 
من املفــرتض اإلعالن عنها بعد شــهر فقط من تكليف 

معني عبدامللك بتشكيل الحكومة الجديدة بناء 
عىل اتفاق الرياض.

ووفقا للمصادر فقد عملت شــخصيات 
اإلخوان  لقطر وجامعة  تابعة  وأطراف مؤثرة 
عىل عرقلة تنفيــذ االتفاق عرب فرض رشوط 
جديدة حالت دون اإلعــالن عن الحكومة يف 
عدة مواعيد تم تحديدهــا مبوجب تفاهامت 
بني قيــادة الرشعية والتحالــف العريب كان 

آخرها التاسع عرش من الشهر الجاري.
وكانــت “العرب” قد كشــفت يف وقت 
ســابق عن تصاعد النشاط القطري يف اليمن 
اللعب بورقة  ودخوله مرحلة جديدة باتجــاه 
التشــكيالت العســكرية التي مولتها الدوحة 
خالل الفــرتة األخرية يف تعز وشــبوة عىل 
وجه التحديد والتي سيتم استخدامها لتصعيد 
جديد  واقع  وفــرض  العســكرية  املواجهات 
يف عــدد مــن املحافظات التــي تتمتع فيها 
الدوحة بنفوذ كبري عــرب جامعة اإلخوان أو 
الشــخصيات املوالية، كتعز وشــبوة واملهرة 
ارتباط شــخصيات عسكرية يف  إىل  إضافة 
الجيش اليمني باألجنــدة القطرية تعمل عىل 

إفشال أي تهدئة يف مناطق املواجهات بأبني.
قادة  أحــد  اتصال مرّسب بني  وكشــف 
الجيش اليمني يف شقرة وضابط استخبارات قطري عن 
حجم االخرتاق يف املؤسسة العسكرية التابعة للرشعية، 
إىل جانب بروز مؤرشات متزايدة عىل النشاط الرتيك يف 

بعض املحافظات اليمنية املحررة.
ودأبت وســائل إعالم قطريــة وإخوانية مينية يف 
اآلونة األخرية عىل اتهــام قوات الحزام األمني يف عدن 
أنها استخباراتية تعمل  باستهداف عنارص تركية يعتقد 

تحت مظلة املنظامت اإلنسانية بعدن.
وبعد اتهام القــوات األمنية يف عدن باحتجاز عدد 
من املسؤولني يف املنظامت اإلنســانية الرتكية العاملة 
يف اليمن، ومن ثم الحديث عــن إطالق رساحهم، اتهم 
القيادي اإلخواين املقيم يف إســطنبول عادل الحسني 
قوات الحزام األمني باملســؤولية عن إصابة املســؤول 
املايل يف الهالل األحمر الرتيك بعدن إثر محاولة اغتيال 

استهدفته.
وأردف الحسني: “حادثة ستكون لها تبعاتها”، يف 
مؤرش عىل محاولة إيجاد ذرائع لزيادة الدور الرتيك يف 

اليمن.
وتوقعــت مصادر خاصة تحّدثت يف وقت ســابق 
لـ”العرب” أن تشــهد محافظة شــبوة الغنية بالنفط 
والغاز، التي يســيطر عليها اإلخوان وينشط فيها الدور 
الرتيك والقطري، مواجهة وشــيكة مع قوات التحالف 
التي تقوم بها ميليشيات  العريب نتيجة االســتفزازات 
اإلخــوان يف املحافظة يف محيط املعســكرات التابعة 

للتحالف يف منطقتي بلحاف والعلم.
وربطت املصــادر بني تحــركات تيــار قطر يف 
الحكومة اليمنية الرامي إىل نسف اتفاق الرياض، وبني 
التطور الالفت يف نشــاط الدوحة الداعم للحوثيني من 
جهة والساعي إىل إشــهار الورقة العسكرية يف وجه 

التحالف العريب باليمن.

تقريـــر

من يقف وراء دعم حمور تعز الإخواين؟
اأفاعي اإخوانية تبث �صمومها مجددا على الجنوب واالنتقالي يتر�صد لها

م�سائخ ال�سبيحة حتذر الإخوان من ال�ستحداثات 
والنقاط الع�سكرية امل�ستحدثة يف اأرا�سيهم


