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»األمناء« تقرير خاص:

 بالتزامــن مــع عــودة العمليــات 
األمريكيــة ملكافحة اإلرهــاب باليمن - 
وتحديدا أمس األول االثنني، باســتهداف 
طائرة درونز عنارص إرهابية يف شــبوة 
مبحيــط معســكر إخــواين، وتحليق 
طريان يف شــبوة وأطراف أبني مبناطق 
ســيطرة الرشعية اليمنية، التي يسيطر 
عليها حزب اإلصــاح اإلخواين - أطلق 
سياسيون جنوبيون هاشتاج حمل وسم 

(معسكرات اإلرهاب يف شبوة(.
وهدف السياســيون من الهاشــتاج 
اإلخواين  شبوة  محافظ  مساعي  كشف 
املحافظة إىل قاعدة  بن عديو لتحويــل 
سلطة  ورعاية  بتنسيق  لإلرهاب،  ارتكاز 
واإلدارية  واألمنية  العســكرية  شــبوة 

املوالية لإلخوان.

معســكرات إرهابية مدعومة من 
اإلخوان

 وقال املستشــار اإلعامــي للرئيس 
عيدروس الُزبيدي، أســتاذ قسم اإلعام 
يف جامعــة عــدن د.صــدام عبدالله: 
»املجتمع الدويل يراقب عن كثب تحركات 
لإلرهاب  الداعمة  اإلخوانية  املليشــيات 
التي عاد نشــاطها بقــوة يف أجزاء من 
شــبوة بعد رحيل النخبة الشبوانية، وما 
تحرك يوم أمس )أمــس األول( لطائرات 
بعض  واســتهدافها  األمريكية  الدرونز 
التحركات املشــبوهة إال دليل عىل أن كل 
معســكرات اإلرهاب يف شبوة مدعومة 

من اإلخوان«.
للقوات  اإلعامي  املتحدث  قال  بدوره 
املســلحة الجنوبيــة يف محــور أبني 
واملنطقــة العســكرية الرابعــة محمد 
النقيــب:  «حني ســقطت زنجبــار بيد 
القاعــدة يف 2011 قتــل وجرح ورشد 
عرشات اآلالف من املدنيني وُدمر 12000 
منزل، وقتها كان مثــة رسداب وتلفون 
الفرقــة األوىل ما يجمع القاعدة بجيش 
األحمر«. مضيفا: »اليوم تطورت املؤامرة 
يف شــبوة حــد الجمع بني معســكر 
للقاعدة وآخر لجيــش اإلخوان يف إطار 

سور واحد«.

تاريخ بن عديو وحزب اإلصاح
الوطنية  الجمعيــة  عضــو  وعــدد 
للمجلس االنتقــايل الجنويب وضاح بن 
عطية، أبرز تطورات املشــهد يف شبوة 
قيادة  تحت  املحافظــة،  أصبحت  وكيف 
ســلطتها اإلخوانية ممثلة باملحافظ بن 

عديو، مصدًرا لإلرهاب.
وقــال: »تاريــخ بن عديــو وحزب 

اإلصاح بشبوة:
الطــريان األمرييك إىل  عودة رضب 

شبوة.
العامل كله يتحدث عن عودة اإلرهاب 

إىل شبوة.
االغتياالت يف شبوة شبه يومية.

ظهــور قيادات إرهابيــة تتجول يف 
شوارع شبوة.

فتح ميناء قناء إلدخال الدواعش.
فتح شبوة االستخبارات الرتكية«.

وفيام يخص نشاط سلطة شبوة قال 
بن عطية: » من أعامل ســلطات شــبوة 

اإلخوانية: 
تســليم مصفحات سعودية لعنارص 

إرهابية.
 تنسيق مع استخبارات تركية لتهريب 

الدواعش من سوريا عرب ميناء قناء.
وتسليمهم  اإلرهابيني  تحرك  تسهيل   

املعسكرات.
 تهريب الوقود للحوثيني.

 محاربة القبائل التي قاومت الحويث 
واإلرهاب«.

ووضع بن عطيه عدة استفســارات، 
وارتباطها  اإلخــوان  معســكرات  حول 
باإلرهاب، وقال: » ملــاذا جيش الرشعية 
يف شــبوة ومــأرب ووادي حرضموت 
يحتضن عنارص اإلرهاب؟ وملاذا الطريان 
وملاذا  املعسكرات؟  تلك  يرضب  األمرييك 
معســكرات  من  بالقرب  االغتياالت  تتم 
جيــش الرشعية؟ وملــاذا كل االغتياالت 
أسئلة ال  اإلصاح؟..  تســتهدف خصوم 
تحتاج إىل جواب ألن الجواب يف بطنها«.

وقال الصحفي أمجد يســلم صبيح: 

يف  اإلرهابية  العنــارص  قصــف  » بعد 
شبوة بات واضح اآلن للجميع من يدعم 
اإلرهاب ومن يوفر املعســكرات والدعم 
لإلرهاب وعنارصه، يف شــبوة اختفت 
ســابقًا كل العنــارص اإلرهابية بفضل 
النخبة الشــبوانية وعندما عاد اإلخوان 
العنارص بقوة، يجب تخليص  عادت تلك 

شبوة من اإلخوان«. 
وأضــاف صبيــح: » أينــام حلــت 
نجد  وبعدها  اإلخــوان  نجــد  الرشعية 
واملهرة  شــبوة  اإلرهابيــة  العنــارص 
ووادي حرضموت خــري دليل عىل ذلك. 
العسكري  والشق  الرياض  اتفاق  تطبيق 
يبدأ  املجلس  التنفيــذ  بعد  مهم جدا ألن 
االنتقايل الجنويب يف فرض الســيطرة 
عىل تلك املناطق وتطهريها من العنارص 

اإلرهابية«.
صحيفة  تحرير  مدير  قال  جانبه  من 
)4 مايو( الصحفي عــاء عادل حنش: 
» قصــف الطريان الــدويل أمس )أمس 
األول( لعنــارص إرهابيــة يف محيــط 
معســكر مرة التابع مليليشــيا اإلخوان 
بشــبوة دليل دامغ عىل تورط اإلخوان 
بنرش اإلرهاب يف الجنــوب بغية خلط 
أنُه  عىل  الجنــوب  وتصويــر  األوراق، 
وكر لإلرهــاب، لذا يجــب تطهري باقي 
محافظات الجنوب بأرسع وقت ممكن«.

عادل  الســيايس  الكاتب  وتســاءل 
املــدوري:  «كيــف ميكــن لإلرهابيني 
املبحوث عنهم عامليًا أن يعيشوا يف مأمن 
داخل معســكرات شــبوة وحرضموت 

وأبني ومأرب وكل املناطق التي تســيطر 
عليها الحكومة اليمنية؟«.

وأضــاف: »الحكومــة اليمنية توفر 
املخبــأ املثايل لإلرهابيــني وعىل الدول 
التي تكافح اإلرهــاب التعامل بحزم مع 

اإلرهاب وداعميه«.

تبني تنظيم القاعدة االستهداف
يف ســياق متصل، أعلنــت جامعة 
أنصار الرشيعة، أحد أفرع تنظيم القاعدة 
اإلرهابيــة، أمس األول الثاثــاء، تبنيها 
الســتهداف مقر قوات التحالف العريب 
يف بلحاف بشــبوة، وهــو التبني الذي 
يكشــف عن تخادم مــع اإلخوان تحت 

مظلة الرشعية اليمنية.
وحســب موقع )زايــت( األمرييك، 
والذي ترجمه موقع سوث24،  فقد تبنى 
تنظيم القاعدة الهجوم عىل مقر القوات 
اإلماراتيــة العاملة ضمن قوات التحالف 

العريب يف شبوة.
ويف ســاعة متأخرة من مساء األحد 
املايض، سقطت ثاثة قذائف يف منشأة 
من  وبالقرب  بشــبوة،  النفطية  بلحاف 
تتواجد  التــي  املنطقة  مطارها، وهــي 
فيها قوات إماراتيــة عاملة ضمن قوات 
النخبة  مــن  وجنود  العــريب  التحالف 
الشــبوانية، وتقوم بعمليــات حاميتها 

وتأمينها منذ سنوات.
أن   - وأفادت مصادر محلية - حينها 
االســتهداف كان ملقــر التحالف العريب 
يف املنشــأة، ومل تــرد معلومات عن أي 

إصابــات، وهــي العملية التــي تبنتها 
القاعدة حسب ما أورد املوقع األمرييك.

ما وراء تبني القاعدة للهجوم؟
بني  وسياسيون  عســكريون  وربط 
تبني تنظيــم القاعدة وتوعــد القيادي 
اليمني املتشــدد املوايل إلخــوان اليمن، 
عــادل الحســني، باســتهداف القوات 

اإلماراتية يف بلحاف.
التخادم بني  واعتربوا ذلك تأكيد عىل 
مظلة  تحت  القاعــدة،  وتنظيم  اإلخوان 

الرشعية اليمنية.
املتحدث  قــال  الصــدد،  ويف هــذا 
الرابعة  العســكرية  للمنطقة  اإلعامي 
محمــد النقيــب:  «يثبت املدعــو عادل 
الحسني يف كل مرة أنه املعرب املعتمد عن 
السلطة املحلية  توجهات وأجندات قيادة 
بشبوة ومليشــياتها اإلخوانية والناطق 
اإلرهايب،  القاعــدة  لتنظيم  الرســمي 
قطرية  وبرعاية  )الرشعية(  مظلة  تحت 
- تركية حاز عىل ســبق االنفراد بشهرة 

املتحدث باسم اإلرهاب«.
بدوره قال الكاتب الســيايس صالح 
أبو عــوذل: »عادل موفجــة، أو )عادل 
الحســني(، توعد قبل أيام باســتهداف 
القوات اإلماراتية العاملة ضمن التحالف 
العريب يف بلحــاف، وهو ما تم قبل أيام 
)قصف بلحــاف(، القاعدة اليوم )أمس( 
يعلن مسؤوليته عن الهجوم )من يا ترى 
ميــول ويوجه التنظيم املتطــرف(.. أما 

موفجة فهو متحدث ليس إال«.

  تقريــر

سياسيون يكشفون تفاصيل مخطط إخواني خطير بشبوة

هل يهدف بن عديو حتويل شبوة إلى قاعدة لإلرهاب؟

هذا هو تاريخ بن عديو وحزب اإلصالح

دالالت قصف الطيران الدولي حمليط معسكر مرة التابع لإلخوان

ما وراء تبني القاعدة استهداف مقر التحالف بعتق؟

د. صدام: كل معسكرات اإلرهاب بشبوة مدعومة من اإلخوان

تقرير لـ«الأمناء« يبحث خطورة الو�شع ب�شبوة ودللت الهجمات الإرهابية الأخرية..

اإرهاب حتت غطاء ال�سلطة


