
9 www.alomanaa.net

Thursday - 22 oct 2020 - No: 1172 اخلميــــ�س  - ٢٢  اكتوبر ٢٠٢٠ م- املوافق  ٥  ربيع االول  ١٤٤٢ هـ

 ”األمناء” تقرير/ صالح لزرق:

تتعرض محافظات الجنوب لحرب 

مبختلف الوســائل من قبل ما تســمى 

برشعيــة حــزب االصالح الــذي تعمل 

بشــكل متواصل عىل اخضاع الشــعب 

الجنويب واحتالل اراضيه كام حدث يف 

عام 94م.

وتعــزز قيــادات حــزب االصــالح 

االخــواين مــن نفوذهــا يف املناطق 

الجنوبيــة التي تتواجــد فيها الرثوات 

حيث قامــت قيادة الحزب بالســيطرة 

عــىل مناطــق النفــط يف حرضمــوت 

وشــبوة منذ احتالل الجنوب يف صيف 

94م وتحاول فرض سيطرتها عليه رغم 

الرفض من قبل الشعب الجنويب الذي 

يناضل منذ ما بعد احتالله اراضيه حتى 

اللحظة لطرد االحتالل الشاميل.

الوقت ذاته، تدعــم تركيا وقطر  ويف 
يف  اإلخــواين  الجنــاح  اإلصــاح  حزب 
الجنوب لتوســيع نفــوذه يف محافظات 
الجنوب ليتيح من خاله تســهيل تحركات 
األتــراك والقطريني للســيطرة عىل البحر 
الذي يعد هدفا  املندب  باب  العريب ومضيق 

اسرتاتيجيا ومطمع لكثري من الدول.
وتخدم تحــركات اإلخوان يف الجنوب 
تركيا  نجحــت  حيث  ومليشــياتها،  إيران 
عرب حــزب االصاح بتغيري مســار املعركة 
يف اليمن  من تحرير الشــال إىل تحرير 
الجنــوب املحرر، حيث بات الشــال تحت 
نفسه  وفرض  الحويث  مليشــيات  سيطرة 
قوة عىل األرض واملتغريات العسكرية هناك 

تؤكد ذلك.

مخطط إخواين ببلحاف لتوسيع نفوذ 
األتراك

حزب  بيد  شبوة  محافظة  سقوط  منذ 
االصاح االخواين يف اغســطس من العام 
الشبوانية،  النخبة  قوات  وانسحاب  املايض 
وميليشــيات اإلخــوان عــرب قيادتها يف 
املحافظة يحرضــون ضد القوات اإلماراتية 
يف معســكر بلحاف ويف معســكر العلم 

بشبوة.
ويصعد محافظ شبوة اإلخواين محمد 
صالح بن عديو بشكل متواصل ضد القوات 
االماراتيــة يف بلحاف الهداف سياســية 
تخدم توجهات املرشوع القطري الرتيك يف 

املنطقة.
القــوات االخوانية  ووجه بــن عديو 
يف شــبوة إىل االنتشار بالقرب من منشأة 
بالحاف الغازية واستمر االنتشار الكرث من 
عرشين يومــا قبل أن يتدخل الرئيس هادي 
املنترشة  االخوانية  للقــوات  اوامر  ويصدر 
بالقرب من بلحاف باالنسحاب الفوري من 

مواقعها.
وتعليقا عىل األمر، قال د.حسني لقور 
بن عيدان  عــرب )تويرت(: »بلحاف وهرطقة 
بروباجندا  عودتنا  كا  اإلخونجية..  أطفال 
اإلخوان يف مناســبات كثرية عن الرشعية 
والسيادة أثارت مليشياتهم بشبوة موضوع 
ميناء بلحاف حيــث ملوا الدنيا ضجيج عن 

تحريره«.
وتابع بــن عيدان: »يف اآلخر عرفوا أن 
القرارات الكبرية ليست شانهم وأنهم مجرد 
أدوات ال تقدم وال تؤخر يف مسائل أكرب من 

حجمهم«.

اإلخوان ينتحرون عىل حدود الجنوب
االخوان يف شــبوة  وجاءت تحركات 
العسكري يف شقرة  التصعيد  بالتزامن مع 
والتحــركات يف لحج وعىل مــا يبدو ان 
املخطط كبري جدا يستهدف التحالف العريب 
قبل أن يستهدف الجنوب واملجلس االنتقايل 

الجنويب.
وبعد ســقوط الحجريــة والرتبة يف 
محافظة تعز وســقوط معسكر 35 مدرع 
هناك بيد االخوان توسعت مطامع االخوان 
حيــث باتت الســواحل يف لحــج هدف 
عسكري للمليشيات اإلخوانية ويقربها من 

اسقاط عدن وباب املندب.
واوضحت مصادر خاصة بأن: »قيادات 
قبليــة مدعومة من حــزب االخوان قامت 
باستحداثات عسكرية يف مناطق حدودية 
بــني الحجريــة ومناطــق الصبيحة يف 

الجنوب«.
واكدت املصادر أن هذه االســتحداثات 
تأيت بدعم مبارش من قبل البكريي الذي يعد 
من العنارص املوالية لإلخوان وتربطه عاقة 
الجوبيل  ابوبكر  اإلخــواين  بالعميد  قوية 
قائــد اللواء الرابع مشــاة جبــيل التابع 
لإلخوان والذي يتمركز يف املقاطرة وميثل 

رأس حربة عسكرية لإلخوان«.
وكشــفت املصادر عن تحركات حثيثة 

يقوم بهــا البكريي الذي ينتمي إىل قبيلة 
العطويــني بدعم مبارش مــن الجبويل 
إلنشــاء معســكر تابع للواء الرابع يف 
القبيلة، ضمــن مخطط إخواين  مناطق 
لخلق ألوية عســكرية بهدف إنشــاء ما 
يســمى مبحور طور الباحة وبتوجيهات 
مبارشة من الجرنال عيل محسن األحمر«.

بتعزيزات  الجنوبيــة  القوات  ودفعت 
كبرية إىل طــور الباحة ومناطق الصبيحة 
لوقــف تلك تحركات مليشــيات الحشــد 

االخواين.
ويعد نجــاح مليشــيات االخوان يف 
فرض الســيطرة التامة عــىل تعز وريفها 
الحجرية جعلها تطمع يف التوسع عسكريا 
حيث وســعت الجاعة اإلخوانية معركتها 
املحتمل  الغريب جنوبًا ومن  الســاحل  إىل 
التقــدم نحو عــدن يف حــال نجحت يف 

معركتها.
ووفق مصادر عســكرية فان مساعي 
وهي  أال  كبرية  بصخرة  ستصطدم  االخوان 
»الصبيحة« وقبائلها التي فشــلت جاعة 
اإلخوان يف خلق أي تواجد لها عسكري أو 

حتى فكري يف مناطقها منذ سنوات.
مراقبون سياسيون اكدوا أن اي تحرك 
عسكري اخواين يف لحج والساحل الغريب 

املليشــيات  نتائجها كبرية عىل  ســتكون 
االخوانية نظرا لعدم وجود حاضنة شعبية 

لتلك املليشيات املدعومة من تركيا وقطر.

فشلت مخططات االخوان بتفكيك أمن 
عدن وافشال مللس

عرب  االخوانية  مليشيات  واستخدمت   
مخابراتهــا مخططات قــذرة يف مناطق 
ســيطرة املجلس االنتقايل الجنويب لهدف 
ارباك القوات الجنوبية وتحريض الشــارع 

الجنويب ضد االجهزة االمنية.
واثــارت ضجة اعامية عــرب مواقع 
التواصل االجتاعي مطلع األسبوع املايض 
عن تعرض فتاتني »عبري ووالء« لاختطاف 
من قبــل مجهولني لتتضــح الصورة أكرث 
بأنها حملة كاذبة تستهدف محافظ  الحقا 

عدن احمد حامد مللس والقوات االمنية.
العميد  أمن عــدن  نائــب مدير  وقال 

أبو بكر جــرب إن: »الفتاتــني اللتان أثريت 
الضجــة حــول اختطافها مؤخــرًا عىل 
التواصــل االجتاعي بهدف عرقلة  مواقع 
جهود محافظ عدن ومحاولة لزعزعة األمن 
واالســتقرار يف املدينة ال أســاس لها من 

الصحة«.
وأوضح العميد جــرب: »إدارة أمن عدن 
واالعرتافات  والرباهني  األدلــة  كافة  لديها 
الفتاتني عبــري ووالء مل  تثبت بــأن  التي 
تتعرضــا لاختطــاف؛ غــري أن إدارة أمن 
املواطنني  ومصلحة  مســؤولة  جهة  عدن 
وسمعتهم أولوية لديها وال ميكنها التاهي 
البعض  التي يكيلها  الزعيق واالتهامات  مع 
بهدف تحقيق أغراض سياســية وإن كانت 

أعراض الناس هي الوسيلة اىل ذلك«.
واكد جــرب أن أمن عــدن حريص كل 
وأعراضها  النــاس  ســمعة  عىل  الحرص 
حتى وإن كان مثن ذلك ســببا يف اتهامه 

بالتقصري«.
أمن عدن  أن  استهداف  ويرى مراقبون 
إرصار  مع  تزامنًا  يأيت  املغرضة  بالشائعات 
لويب اإلخوان وقطــر ويف الحكومة عىل 
تفكيك القوات األمنية الجنوبية تحت مربر 

»اتفاق الرياض«، وعرقلة إنجاحه.
واكدوا أن هذا األســلوب هو أســلوب 
استخباري عفى عليه الزمن وينصدم بوعي 

شعبي.
الجنويب  الصحفي  قال  الســياق،  يف 
ماجد الداعري أن: »إعام اإلخوان املسلمني 
وبعض أتباع الرشعية إعام ساقط ومنحط 
وال يرتدد يف اســتعال أحقر الوسائل يف 
القضايــا واألخبار لإلرضار  فربكة وتلفيق 
بخصومه عىل حساب قيم وأخاق وأعراف 

املجتمع«.
ودعا الداعــري املواطنني يف الجنوب 
إىل الحذر منه وال يجعلوا من أنفسهم أداة 
يستعملها هذا اإلعام القذر، »فا تسلمونه 
مصائركم وال تحملون أنفسكم وزر تصديق 

فربكاته«.

تحركات اخوانية بالجنوب.. خطر يهدد 
العملية السياسية

االخوان  لرشعية  االعامي  التحريض   
باإلضافة إىل التحشيد العسكري سواًء يف 
شبوة او شــقرة أو طور الباحة بلحج ضد 
املجلــس االنتقايل الجنويب يشــكل خطر 
حقيقي عىل إتفــاق الرياض ويهدد جهود 

اململكة يف انجاح االتفاق بني الطرفني.
ويطالب الجنوبيون بعودة وفد املجلس 
االنتقــايل من الرياض إىل عــدن أو تحرك 
التحركات  الجنوبية لوقف  عسكري للقوات 
واالســتفزازات العســكرية التي تقوم به 

مليشيات االصاح االخوانية.
لـ«األمناء«   وقال سياسيون جنوبيون 
أن عىل قيــادة املجلس االنتقــايل التحرك 

النعاش اتفاق الرياض.
واكــدوا أن: »مــا يحدث مــن تحرك 
ملليشــيات االخوان االرهابيني عىل االرض 
الجنوبية ال يطمن.. حشــد يف شبوة حرب 
يف ابــني ومؤخرا فتحــوا جبهة يف طور 

تقريـــر

ما الذي تعنيه حتركات الإخوان باجلنوب يف ظل �صمت التحالف؟

ملاذا توقف احلوثي عن اجتياح ماأرب؟ وما �صر الت�صعيد الإخواين جنوبًا؟
عامر: باإمكان �صعب اجلنوب ا�صتعادة دولته بفر�ض اأمر واقع 

وال�صيطرة امليدانية على كامل اأرا�صيه على ما قبل 90م

تقرير لـ«الأمناء« ير�سد خطورة تحركات الإخوان على حدود الجنوب وانعكا�ساتها على العملية ال�سيا�سية..


