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تقريــــر

»الأمناء« تقرير/ �شربي ها�شم:

التأكيــدات عىل ارمتاء  تزايدت 

الرئيــس اليمنــي املنتهيــة واليته 

يف حضــن تركيــا، التــي موّلــت 

ميليشــيا إخــوان اليمــن يف أبني 

وشبوة باألسلحة وطائرات الدرون 

الرتكية، التي نفذت أواخر الشــهر 

املنــرم عمليــة عســكرية ضد 

القوات املســلحة الجنوبية، فيام 

كشف مســؤول جنويب بارز عن أن 

امليليشــيا ســبق لها واستخدمت 

الطائــرات الرتكيــة املســرة منذ 

وقت مبكرة لرصــد مواقع القوات 

املسلحة الجنوبية يف جبهة أبني.

 وفشل الرئيس اليمني املنتهية واليته 
يف عــام 2014م، يف إحــراز أي تقدم 
صوب استعادة صنعاء اليمنية من قبضة 
االنقالبيني الحوثيني املوالني إليران، غري 
الـ30 من نوفمرب وّجه إشــادة  أنه يف 
بقوات مأرب التي تقاتل وحدات منها يف 
محافظة أبني مسقط رأسه، يف مسعى 
التقاسم  تطلعات مرشوع  لتحقيق  منها 
بني إيــران من جهة وقطــر وتركيا من 

جهة أخرى.
إن:  مينية  سياســية  مصادر  وقالت 
يتوافق  »خطاب حكومة هــادي أصبح 
مع خطاب الحوثيني، فالجميع ينظر إىل 
التحالف العريب بقيادة الســعودية عىل 

أنه »احتالل«.
وقال مصدر سيايس ميني إن: »نجل 
هادي )جالل( أشــار عىل بعض اتباعه 
بالحديث عن رغبتهم بالعودة إىل صنعاء، 

يف محاولة ابتزاز واضحة للسعودية«.
صحيفة  »مراســل  أن:  املصدر  وأكد 
اليمن، ذهب مع  عكاظ الســعودية يف 
التوجه وعمد عىل نرش تقرير رّوج فيه 
الرئاسة  متارسها  التي  االبتزاز  لسياسة 

يتم  كيف  اســتغرابه  مبديا  اليمنيــة«، 
مترير مثل هكذا التوجهات يف الصحافة 

السعودية العريقة«.
مينيني  مســؤولني  إن  املصدر  وقال 
املناهض  الخطاب  تناول  يتم  أن  اقرتحوا 
للســعودية يف قنوات اليمن والرشعية 
ووكالة ســبأ، إال إن هــذا املقرتح قوبل 
برفض من مدير عام قناة اليمن الرسمية 
التي تبث من الرياض بتمويل سعودي«.

وتبث قناة اليمن الرسمية من الرياض 
بتمويل سعودي، لكنها دأبت عىل توجيه 
خطابها العدايئ ضد الجنوب، يف صورة 

متكررة.
وغادر العاصمة الســعودية الرياض 
تباعا قيادات تنظيــم اخوان اليمن، يف 
اعقــاب اصدار هيئة علامء الســعودية 
بيانا اعتربت فيه تنظيم اإلخوان جامعة 
إرهابيــة، وكان اخــر املغادرين محمد 
ورئيس  السابق  املخابرات  رجل  اليدومي 
الحــزب، وعبداملجيد الزنداين رجل الدين 
املتطــرف، واليد الطــوىل للنظام اليمن 

بتجنيد العنارص اإلرهابية.
إلخوان  الوجهة  هــي  تركيا،  وكانت 
اليمــن، الفارين من عاصمــة التحالف 
الزنداين  عبداملجيد  وصول  ومع  العريب، 
تركيا، كان زعيم الحزب قد بعث برسالة 
بدأت  التي  التنظيم  مليليشــيا  مشــفرة 
هجومًا واســعًا، عىل القوات املســلحة 
الجنوبية يف أبــني، قبل أن تكرر هجوم 
الرتيك  للطــريان  علنــي  باســتخدام 
املســري، وهو األمر الذي كشف بوضوح 
امليليشــيا  التدخل الرتيك يف دعم  عىل 

اإلخوانية.
بدوره، كشــف نائب رئيــس الدائرة 
الجنويب  االنتقايل  باملجلــس  اإلعالمية 
منصور صالح، عن تهريب أنقرة السالح 
إىل حزب التجمع لإلصالح، مشــريا إىل 
وجــود ضباط أتراك داخــل اليمن تحت 

غطاء إنساين.
وقال صالح، يف ترصيحات لصحيفة 
العني الخليجية، إن: »طائرات بدون طيار 
متطورة دخلــت مؤخرا عىل خط الحرب 
للعمليات  قتالية  مهــام  لتنفيذ  باليمن، 

العسكرية ملليشيا اإلخوان«.
الطائرات هي  أن هذه  وأوضح صالح 
»جزء مــن دعم نظــام الرئيس الرتيك 
اإلخوان  لتنظيم  أردوغــان،  طيب  رجب 

املسلمني باليمن«.
القيادي  وظهرت تلك املُسريات- وفق 
نفسه- للعلن يف سبتمرب/أيلول املايض، 
أنواعا  امليليشيا اإلرهابية  »عندما أدخلت 
رصد  مبهامت  للقيام  الطائرات  هذه  من 
القوات  مواقع  عىل  حريب  واســتطالع 

املسلحة الجنوبية يف محافظة أبني«.
مل يكــن ليتجىل يف هــذا الجزء من 
الجغرافيــا اليمنية، لــوال تتبع القوات 
املســلحة الجنوبيــة لســري العمليات 
العسكرية، ليكشف وجود طائرات تركية 
قتالية  مهام  بتنفيــذ  تقوم  طيار  بدون 

ازدادت حركتها مؤخرا.
وتأيت ترصيحات املســؤول الجنويب 
بعد أيام من اســتخدام ميليشيا اإلخوان 
طائرة بدون طيار، تركية الصنع، يف شن 
غارات جوية الغتيــال قيادات بارزة يف 

القوات الجنوبية.
وشّكلت سابقة هي األوىل منذ دخول 
الطريان الرتيك إلسناد ميليشيا اإلصالح 
لوجيستيا والقيام بالتجسس يف مناطق 

خارج سيطرة الحزب.
وراح ضحيــة ذلك االعتــداء، رئيس 

الدعم واإلسناد مبحافظة  ألوية  عمليات 
أبني، العقيد عوض الســعدي، والقيادي 
عبداملجيد بن شــجاع، و3 جنود آخرين، 
أثناء العمــل عىل ترتيب متوضع القوات 
الجنوبية ببلــدة »الطرية«، ضمن جهود 
يرعاهــا التحالف العريب لتثبيت التهدئة 

وتنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت صحيفــة العني إن: »اإلخوان 
استغلوا سيطرتهم عىل الحكومة اليمنية 
املؤقتة ووزارة الدفاع اليمنية باتخاذ هذه 
املؤسسات كغطاء الستحداث معسكرات 
وإدخال  بتمويل سخي من قطر،  مغلقة 
ضباط أتراك لتدريب ميليشــياتهم عىل 
ملهام  محاكاة  والجوية،  الربية  األسلحة 
تدريب  يف  اإليــراين  الثــوري  الحرس 

االنقالبيني الحوثيني«.
وأشار صالح إىل أن ميليشيا اإلخوان 
أنشأت معســكرات خاصة بدعم قطري 
وتدريب تريك، وتعتمد بشكل كبري عىل 
السالح املهرب القادم من أنقرة عرب أحد 

منافذ بحر العرب والخاضع لسيطرتها.
التدخل  فإن  ووفق منصور صالــح، 
بعد وصول  بدأ يظهر بوضــوح  الرتيك 
ضباط أتراك إىل محافظة شبوة الجنوبية 
الغنيــة بالنفط، موضحــا أنهم يتولون 
عىل  اإلخــوان  عنارص  تدريــب  مهمة 
الطريان املسري والصواريخ  »اســتخدام 

الحرارية«.

رس يافطة )العمل اإلنساين(
سلك  اإلنساين،  العمل  يافطة  وتحت 
طرق  أتراك،  عسكريون  وخرباء  اإلخوان 
اليمــن للتنقل والتســلل والتهريب عرب 
املنافــذ إىل معســكراتهم املنترشة يف 

محافظات متفرقة.
صالح  يشــري  األخرية  الجزئية  ويف 
إىل أن وصــول الضباط األتــراك لليمن 
بينها حصولهم  بأشــكال مختلفة،  يتم 

عىل ترصيح حكومي تحت غطاء العمل 
اإلنساين.

أما السالح الرتيك الذي يتضمن قطعا 
مجزأة للُمسريات، فيصل- وفق املسؤول 
نفســه، »من خالل التهريب خاصة بعد 
قيــام التنظيم اإلرهايب بإنشــاء منفذ 

بحــري خاصا لذلك ويســمى ميناء قنا 
عقب فشلهم يف الســيطرة عىل ميناء 

بلحاف النفطي«.
الرتكية  القطرية  التحــركات  وحول 
بالتنسيق مع ميليشيات اإلخوان القتحام 
قال  عــدن،  املؤقتة  اليمنية  العاصمــة 
صالح، إنها موجودة منذ تحرير التحالف 
العريب املدينة عــام 2015 »لكن كل تلك 

املحاوالت باءت بالفشل«.
وذكــرت الصحيفة وجود »تنســيق 
تريك قطري اشــتدت وتريته بشكل غري 
مســبوق عقب تنفيذ اتفــاق الرياض، 
وبأشــكال مختلفة تتخذ مــن الجانب 
العســكري والسيايس واإلعالمي، بوابة 

للتخريب.
الدعم  وأكد املســؤول الجنــويب أن 
القطــري الرتيك للســيطرة عىل عدن 
»يتجسد  اإلخوان  عرب  الحيوية  واملناطق 
وسياســيا  عســكريا  عدة  بأشــكال 
من  وبكثافة  يتواصــل  دعٌم  وإعالميًا.« 
من  العديد  واحتضــان  »إنشــاء  خالل 
القنوات الفضائية والوســائل اإلعالمية 
التي تكــرس كل خطابها لدعم مرشوع 
املســؤول  ُيكمل  التدمريي«،  اإلخــوان 

نفسه.
اليمنية  الحكومة  إعالن  اقرتاب  ومع 
الجديدة، كثفت ميليشــيات اإلخوان من 
تحركاتها لوأد آليــة ترسيع تنفيذ اتفاق 

الرياض.
وهنا، أكد صالــح أن اتفاق الرياض 
»قطع شــوطا مهام ومل يتبق ســوى 
إعالن الحكومة ثــم امليض بتنفيذ باقي 
املامطلة  أن عمليات  إال  اآللية،  مصفوفة 
ومحــاوالت التعطيل من قبــل الجناح 
اإلخواين املتطــرف يف الرشعية هو من 

يعيق ذلك«.
اتفاق  أمام  العراقيل  ويختلق اإلخوان 
الريــاض من خالل وضع أســامء غري 
املتواصل  العســكري  والتصعيد  مقبولة 
الســتفزاز القوات الجنوبية يف جبهات 
من  مدعومة  بتهدئــة  املشــمولة  أبني 

التحالف.
عراقيــل يضيف عليهــا نائب رئيس 
الدائرة اإلعالميــة يف املجلس االنتقايل 
أخرى  إخوانيــة  أســاليب  الجنــويب، 

»لاللتفاف عىل تعهدات االتفاق«.

كيف تتم عمليات تهريب الأ�سلحة وال�سباط الأتراك حتت يافطة العمل الإن�ساين؟
معلومات خطيرة يكشفها مسؤول جنوبي بارز.. ما هي؟

�سرعية الإخوان ترمتي باأح�سان اأنقرة
كيف اأ�سبح خطاب الإخوان متوافًقا مع خطاب احلوثي �سد ال�سعودية؟


