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األمناء/خاص :
يبــدو أن مخططات حزب اإلصالح 
اإلخواين أصبحت واضحة فيام يخص 
الجنوب، حيث صّعد الحزب املدعوم من 
تقف  العريب،  للتحالف  معادية  أطراف 
عىل رأسها تركيا وقطر، إلفشال اتفاق 
املناصفة  حكومة  وإفشــال  الرياض، 
املنبثقة عن االتفــاق الذي جاء برعاية 
من اململكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية املتحدة.
وتؤكد املؤرشات أن معركة استعادة 
الشــامل من الحــويث مل تعــد تهم 
قيادات اإلصالح، حيــث أصبح مجمل 
اهتاممهم توسيع نفوذهم يف الجنوب 
الجنويب،  االنتقايل  املجلــس  وتفكيك 
الطــرف الجنويب الذي يســيطر عىل 
أجزاء واســعة من الجنــوب والحليف 
يف  العريب  للتحالــف  االســراتيجي 

الجنوب.
وصعــد حزب اإلصــالح اإلخواين 
مؤخــًرا تجــاه الجنــوب عســكريا 
التحالف  وهاجم  وإعالميا  وسياســيا 
تركية،  العريب، خدمة ألجندات قطرية 
حيث وجه الحزب رســائل عديدة تؤكد 

مساعيهم القادمة.

استهداف مقر التحالف يف 
باحلاف

تعرض مقر التحالف العريب وقوات 
بشبوة،  بالحاف  يف  الشبوانية  النخبة 
مســاء يــوم األحد املــايض، لقصف 

صاروخي أطلقته مليشيات اإلخوان. 
وبحســب مصــدر أكــد أن ثالثة 
صواريخ كاتيوشا وهاون سقطت يف 
أبراج املطار  منشأة بلحاف بالقرب من 
العريب  التحالف  قــوات  تتخذها  التي 

والنخبة الشبوانية مقًرا لها. 
الصواريخ  أن  املصــدر  وأوضــح 
ســقطت يف القاعدة الجوية ومصنع 
للمنشأة  التابع  املطار  ووسط  التحلية 

بالحاف. 
وأكــد املصــدر أن األماكــن التي 
تعرضت للقصف يتواجد فيها جنود من 
قوات  النخبة الشبوانية ومل تسفر عن 
سقوط أي خســائر برشية أو مادية - 

بحسب ما ذكره املصدر.
اإلرهايب  االستهداف  عىل  و تعليقا 
ملقر التحالف العريب يف بالحاف شبوة، 
قال ســامل ثابت العولقي، عضو هيئة 
رئاسة املجلس االنتقايل "إنه ال يتصور 
أحد حجم الدمار الذي سيلحق باملنطقة 
القذائف  هــذه  أصابت  لو  ومواطنيها 

خزانات الغاز!".
وأشــار العولقي إىل أن التحريض 
اإلعالمــي واالعتــداءات املتكررة عىل 
املنشأة تكشــف عن ضيق أفق جامعة 
اإلخــوان وتغييــب مصلحــة الناس 

واملحافظة. 
ويرى مراقبون أن اســتهداف مقر 
التحالف العريب يف بالحالف بشــبوة 
تشــنها  التي  الحرب  إطــار  تأيت يف 
مليشــيات اإلخوان عىل الجنوب بدعم 

من قطر وتركيا.

اإلخــوان  مليشــيات  وتســتغل 
ســيطرتها عــىل محافظة شــبوة، 
لتمكني األتــراك من وضع موطئ قدم 
لها لتوســيع نفوذها، ملجاراة الرياض 
الجنوبيــة  املناطــق  يف  وأبوظبــي 
الســاحيل  الرشيط  والســيطرة عىل 

ومضيق باب املندب االسراتيجي.
تستخدم  اإلخوان  ســلطة  أن  كام 
من املوانئ يف شبوة لتهريب األسلحة 
الركيــة إىل املحافظــة، وهو ما أكده  
ضيف  أحمد  د.  الســعودي  األكادميي 
اللــه القــرين الذي وصــف محافظ 
محافظــة شــبوة محمــد صالح بن 
يف  الركية  املصالح  بـ"مهندس  عديو 

شبوة". 
وقال ضيــف اللــه يف تغريدة له 
أبرز  أحد  " محافظة  شبوة  توير:  عىل 
معاقل اإلخوان السياســية". موضحا 
أن  "شبوة أصبحت منطقة نفوذ كاملة 

وسجون رسية للمعتقلني ".
قنا  ميناء  "افتتحــوا  قائال:  وتابع 
وســيطروا عليــه، بوابة الســتقبال 
األســلحة من تركيا، منفذ بحري نحو 
األســواق العاملية، يبنون فيه خزانات 
عامئة للمشــتقات". مختتام تغريدته 
بالقول: "بن عديو  يعد مهندس املصالح 

الركية اإلخوانية يف شبوة".

حزب اإلخوان يحرك أدواته اجلنوبية 
الستهداف االنتقالي والتحالف

دفع حزب اإلصالح قيادات جنوبية 
محســوبة عىل حزب اإلصالح للظهور 
يف وسائل إعالمية، وإطالق ترصيحات 
والتحالف  الجنــويب  االنتقــايل  ضد 
العريب، وآخرهم وزير الداخلية السابق 
أحمد امليرسي الذي كشف من عىل قناة 
الجزيرة مخططات اإلصالح ومساعيهم 

يف الجنوب.
وأكــد امليــرسي أن معركتهم مع 
التحالــف العريب من املهــرة إىل باب 
اإلخوان  يطلقه  خطــاب  وهو  املندب، 
محاور  امليرسي  حدد  كام  املســلمني، 
املعركة وأماكن تواجد القوات اإلخوانية 

للسيطرة عىل العاصمة عدن. 
ويف ذات الســياق قال أحمد ضيف 
اللــه أن  مخّططــات  حــزب اإلصالح 
اّتجاه معاكس متاما لغايات  تسري يف 

الرشعية والتحالف.
وأضاف ضيف أن "تحركات اإلخوان  
متّثل وصفة إلفشال حكومة املناصفة، 
وإعادة  عدن وشــبوة وأبني إىل مرّبع 
الرصاع الدامي الذي جاء  اتفاق الرياض 
لوقفه". وأشــار إىل أن اإلصالح يجّند 
ويحشد قواته يف منطقة واسعة عىل 
شــكل هالل يطّوق عــدن من الرشق 

والشامل والغرب. 

اإلصالح يحشد على تخوم عدن 
وامليسري يرسل كلمة سر لبدء معركة 

اإلخوان على أبني 
ومن الرســائل التي يطلقها حزب 
الرياض  اتفاق  إلفشال  جنوبا  اإلصالح 
من خالل إسقاط قوة املجلس االنتقايل 
الجنويب يف املحافظات التي تقع تحت 

سيطرته كام حدث يف شبوة. 
حيث يرى حزب اإلصالح أن  إفشال 
اتفاق الرياض لن يأيت إال بإسقاط قوة 
االنتقايل عســكريا، ولهذا أقدم الحزب 
عىل دفع مليشــيات إىل تخوم عدن، 

لبدء املخطط. 
وعزز اإلصالح من قوته عىل حدود 
لحج  ويف شقرة بأبني، دون أن يحسب 
ملا يحــدث يف مأرب أي حســاب، ما 
يؤكد أن الحزب فقد األمل يف استعادة 
الشــامل من الحويث لهــذا يركز عىل 
األدوات  بعــض  مســتخدما  الجنوب 
الجنوبيــة التي تدعي أنهــا كانت مع 
القضيــة الجنوبية وأصبحت يف صف 

الحزب اآلن تحت أعذار واهية. 
باسم  العســكري  املتحدث  واعترب 
املنطقة العسكرية الرابعة ومحور أبني 
النقيب محمد النقيب أن حديث امليرسي 
لبدء  كلمة رس  الجزيــرة،  األخري عىل 

معركة اإلخوان عىل أبني. 
النقيــب يف تغريدة له عىل  وقال 
تويــر: "الجميع أدرك من هو امليرسي 

من حديثه األخري ومــا الدور الدموي 
الجديد الذي اســتهله مــن عىل قناة 
الجزيــرة".  وأضاف: "يف إطاللة بدت 
أنها اســتعراض لحامقته، لكنها أقرب 
لبــدء معركة  الرس  ألن تكــون كلمة 

وحرب جديدة عىل أبني". 
وتابع النقيب: "إن معاودة العنارص 
اإلرهابية ومليشيات اإلخوان التحضري 
واالنتشار،  التحشــيد  من  مبوجة  لها 
مؤرش واضح إلعالن الحرب عىل أبني". 
مختتام بالقــول: "لكن أبني اإلباء هي 

أبني الصمود".

إفشال حكومة املناصفة وتفكيك 
االنتقالي 

مل تتعرض القضية الجنوبية للحرب 
األطراف  تســتخدم  بل  فقط  عسكريا 
التي تســيطر عىل قرار هادي أبشــع 
الحروب لركيع االنتقايل مقابل التنازل 
الذي نشــأ ألجله وهو  عىل مرشوعه 

استعادة دولة الجنوب كام كانت. 
ما تشــهده العاصمة عدن، وبقية 
التي ال تخضع لسلطة  املحررة  املناطق 
اإلخوان من حــرب عىل جميع امللفات 
عىل الرغم من وجود حكومة املناصفة 
املنبثقة عن اتفاق الرياض، التي وصلت 
قبــل أكرث من ثالثة أشــهر، إال أن ذلك 
مل يعيد لعدن والجنــوب حقوقه التي 

تتحكم بها تلك القوى النافذة. 
أزمة  من  والجنــوب  عدن  وتعاين 
وقود حادة تســببت يف انقطاع التيار 
الكهربايئ وعن األسواق باإلضافة إىل 
انهيار يف امللــف االقتصادي وانقطاع 
املرتبات وغياب الخدمات األساســية. 
وكل هذا يأيت يف إطار الحرب اإلخوانية 
الجنويب  االنتقايل  ضــد  متارس  التي 
الشعب إلضعاف  اســتخدام  يتم  حيث 

االنتقايل. 
مل يقترص األمر عن هذا بالنســبة 
لحــزب اإلصالح، حيث يدعــم الحزب 
كنتونــات  إلنشــاء  جنوبيــة  أدوات 
ودكاكني جنوبية تتحدث باسم القضية 
القضية  تفريــخ  هدفها  الجنوبيــة، 

الجنوبية وإضعــاف املجلس االنتقايل 
الجنويب املفوض من الشــعب لتمثيل 

الجنوب. 
السياسية  املكونات  جميع  وفشلت 
أمام  إثبــات قوتها  الجنــوب يف  يف 
الرجل  حاول  حيث  الجنويب،  االنتقايل 
وفشل  جنويب  ائتالف  تشــكيل  النافذ 
أمام قوة االنتقــايل رغم الدعم الكبري 
الذي يقدمه وتلقاه من أطراف خارجية. 
ويبقى أحمد امليرسي ورقة اإلخوان 
الرجل  أعلن  الجنوب، حيث  األخرية يف 
أن يجري ترتيبات إلعالن تكتل جنويب 
جديد يضم كال من الوزير املقال صالح 
رمزي  ســقطرى  ومحافظ  الجبواين 
محــروس باإلضافة إىل بعض األدوات 
الجنوبيــة التي كانت تدعــي أنها مع 
الحقا  لتســقط  الجنوبية،  القضيــة 
يف مســتنقع اإلخوان ومشــاريعهم 
وســيكون  الجنوب،  يف  التدمرييــة 
مصــري أي تشــكيل أو مكــون طاملا 
وينفذ مخططات تعيدنا إىل باب اليمن 

والوحدة مرة أخرى. 

تسليم مأرب للحوثي والبحث 
عنها يف اجلنوب 

كام أن حزب اإلصالح كشــف عن 
حقيقته منــذ البداية، حيث إنه مل يكن 
جادا يف الحرب مع الحويث واســتثمر 
معركته يف مــأرب وبقية املحافظات 
الشاملية من أجل الدعم العسكري الذي 
العريب، واســتخدامه  التحالف  يقدمه 
الحقا وفق سياسة داعميه اإلقليميني. 
صحة  مــأرب  معارك  وأوضحــت 
للحويث  قواته  اإلصالح  ذلك حيث سلم 
وانســحب من كثري من املواقع وخذل 
القبائل واملقاومة الشعبية هناك ليتجه 
إىل الجنوب لنهب ثرواته وإفشال اتفاق 
الرياض، كام أنه يرفض الدفع بالقوات 
العســكرية  املنطقة  يف  العســكرية 
األوىل نحو مــأرب والدفاع عنها كام 
نص اتفاق الرياض، وهو مؤرش واضح 
يؤكد أن اإلصالح معركته الحقيقية هي 

الجنوب دون غريها.
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ا�شتهدف مقر التحالف يف �شبوة
حزب اإلصالح يبعث رسائل حرب تهدد بنسف  اتفاق الرياض: 

حشد مليشياته على تخوم 
عدن لتفجير الوضع عسكرًيا 

أفشل حكومة المناصفة 
لتفكيك االنتقالي الجنوبي 

حرك أدواته الجنوبية 
إعالميا الستهداف االنتقالي 

والتحالف العربي

سلم المناطق للحوثي في 
مأرب وعزز قوته في الجنوب


