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ورقة الإرهاب وال�سيناريو القادم..ورقة الإرهاب وال�سيناريو القادم..

اإلرهاب اإلخواني يعود مجددا مستهدفا خصوم أذرع محور الشر  "قطر - تركيا - إيران" يف اجلنوب..
ورقة الإرهاب بهذا التوقيت؟¿ لم��اذا يح��رك الإخ��وان 
في الأيام القادمة¿ هكذا �سيتعامل النتقالي 
يجري؟¿ م��ا موق��ف التحالف مما 
ع��ودة  وراء  يق��ف  م��ن  اإل��ى ¿  والإره��اب  الغتي��الت 

الواجه

تقرير

األمناء/ غازي العلـــــــــوي:
عادت العمليات اإلرهابية إىل الواجهة 
مجــددًا يف العاصمــة الجنوبيــة عدن 
ومحافظة أبــن، التي تتخذها الجامعات 
لجامعة  العســكري  )الجناح  املتطرفــة 
ملعسكراتها،  معقال  املســلمن(  اإلخوان 
اليمنية،  ضمن قوات ما تسمى بالرشعية 
التي تسيطر عىل قراراتها جامعة اإلخوان، 
لتستهدف القوات الجنوبية، فبعد ساعات 
من اغتيال العقيد حيدرة جربان الجعدين، 
املســؤول البارز يف قوات الحزام األمني 
إرهايب  تفجري  يستهدف  بالعاصمة عدن، 
مفخخ ســيارة متوين للقوات الجنوبية، 
بلدة زنجبار  األسواق يف  أحد  بالقرب من 
مبحافظــة  أبن، موقعــا العرشات بن 

شهيد وجريح.
العمليات  وتــرية  تصاعــد  ويــأيت 
اإلرهابية ضد قوات الحزام األمني يف ظل 
تحشــيد متواصل لهذه العنارص من ِقبل 
مليشــيا الرشعية اليمنية لعنارص تنظيم 
بأبن، وتحديًدا  املعســكرات  إىل  القاعدة 
صــوب مدينة شــقرة، متهيــًدا لعملية 
عسكرية  مصادر  وفق  تهدف  عســكرية 
إىل السيطرة عىل مدينة زنجبار باعتبارها 

مركز محافظة أبن.

ملاذا يحرك اإلخوان ورقة اإلرهاب 
بهذا التوقيت؟

يف  سياســية  مصــادر  وربطــت 
ترصيحــات خاصة لصحيفــة "األمناء" 
تحريك جامعة اإلخوان املســلمن لورقة 
اإلرهــاب بالجنــوب مبوقــف الرشعية 
اليمنيــة املتعنت والرافــض لتنفيذ بنود 
اتفــاق الرياض، والذي أعلــن عنه خالل 
اليومن املاضين، مــن خالل تقديم وفد 
الرشعية املفاوض الشرتاطات جديدة غري 
قابلة للتنفيذ من شــأنها بأن تزيد األمور 

تعقيدا.
وأضافــت املصــادر: "هناك قاســم 
مشــرتك واتفاق بن الجامعات اإلرهابية 
املنضويــة يف إطــار جامعــة اإلخوان 
املســلمن، والتي بالطبع تهدف من وراء 
حشــد العنارص اإلرهابية إىل أبن، توفري 
بيئة خصبة ملحــور الرش القطري الرتيك 
اإليراين لنقــل املعارك من الشــامل إىل 
محافظات الجنوب التي تحررت من قبضة 
املليشيات الحوثية قبل ست سنوات، تزامنا 

مع تزايد الضغوطات الدولية عىل العنارص 
املدعومة من إيران لالنخراط يف مباحثات 

سالم والقبول بوقف إطالق النار".
العنــارص  "ســتحاول  وأضافــت: 
اإلرهابيــة املوجــودة يف أبــن تصعيد 
جرامئها اإلرهابيــة لخلق أمر واقع جديد 
يف الجنــوب قبل الجلــوس عىل طاولة 
مفاوضات، ألن الرشعية اإلخوانية مل يعد 
املمكن  الشــامل من  لها مراكز قوى يف 
توظيفها يف أي مفاوضات مقبلة، وكذلك 
فإن املليشيات الحوثية تسعى لتأكيد أنها 
قادرة عــىل الوصول إىل نقاط جديدة يف 
أكرث من بقعــة جغرافية جديدة وبالتايل 
فإنها تعقد فرص السالم عىل نحو أكرب".

ما موقف التحالف مما يجري؟
يف خضــم تنامي جرائم اســتهداف 
سيطرة  شــبح  وعودة  الجنوبية  القوات 
الجامعات املتطرفة عىل مدن ومحافظات 
الجنوب يربز الســؤال األبــرز: ما موقف 
التحالف العريب مام يجري؟ وملاذا مل يتخذ 
أي إجــراءات أو خطوات عملية ملســاندة 
اإلرهاب  الجنوبية يف حربها ضد  القوات 

وتجفيف منابعه؟
وقوف  بأن  الجنويب  الشــارع  ويرى 
دول التحالــف العريب مبوقــف املتفرج 
مــام يحدث يضعهــا يف دائــرة االتهام 
ومســاندة  دعم  يف  والتخاذل  بالتقصري 
رصيحة  مواقف  واتخاذ  الجنوبية  القوات 
التي تعمل عىل تغذية ودعم  من األطراف 
عملياتها  لتنفيــذ  املتطرفة  الجامعــات 

اإلرهابية ضد القوات الجنوبية.
وأكد جنوبيون -  وعرب هاشــتاج تم 
اإلرهاب  "اجتثاث  الجمعة  مساء  تدشينه 
مطلبــي" - أنه أصبح من حــق القوات 
والقايس  الحاسم  الرد  الجنوبية  املسلحة 
بالطرق املتاحة لهــا دون الرجوع إىل أي 
طرف، بعد العملية الجبانة التي استهدفت 
القوات املســلحة الجنوبيــة يف زنجبار، 
وأنه آن األوان لتطهري أبن وشبوة ووادي 

حرضموت من مليشيات الرش اإلرهابية.

هكذا سيتعامل النتقالي يف األيام 
القادمة

املجلس  بأن  "األمناء"  علمت صحيفة 
اســتمرار  وإزاء  الجنــويب  االنتقــايل 
استهداف قواته من قبل مليشيات الرشعية 
اإلخوانية سوف يقدم عىل خطوات عملية 

رادعة بحــق تلك الجامعات من شــأنها 
حامية قواته وقياداته من أي اســتهداف. 
وقالت مصــادر مطلعة إن هناك خطوات 
عمليــة - مل تفصح عنها- ســوف يقدم 
عليها املجلــس االنتقايل قد تزعج القوى 
املعادية وتصيبها يف مقتل وهي خطوات 
قالــت املصادر بأنهــا حتمية ورضورية 
شعب  ونداءات  مطالبات  مع  منســجمة 

الجنوب.

من يقف وراء عودة االغتياالت 
واإلرهاب إلى الواجهة؟

ملا يدور  يرى مراقبــون ومتابعــون 
عىل الســاحة الجنوبيــة يف ترصيحات 
والشــحن  التحريض  بــأن  لـ"األمناء" 
ويف  الرشعيــة  إعــالم  يف  والتعبئــة 
معسكراتها عىل قيادات املجلس االنتقايل 
الجنويب وعىل القوات الجنوبية من قوات 
والنخبة  اإلســناد  والدعم  األمني  الحزام 
الشــبوانية والحرضمية هــي من أفرزت 
بارد   بدم  الجنود  يقتلون  الذين  اإلرهابين 
املحافظات  مــن  وغريها  وأبن  عدن  يف 

الجنوبية.  
وقالت مصادر أمنية "إن ميليشــيات 
اإلخوان يف شــقرة تدفع منذ نحو شهر 
والهدف  مأرب،  من  عســكرية  بتعزيزات 
من توجيه هذه الرضبــات لقوات الحزام 
القوات  يف  خلخلة  إحداث  هدفها  األمني، 
املرابطــة يف زنجبــار متهيــدا القتحام 

عاصمة املحافظة". 
الحزام  قــوات  أمني يف  وأكد مصدر 
األمني بخنفر "أن تنظيــم القاعدة عاود 
لشن رضباته مســتهدفا كل من يناهض 
اإلرهابية  املســلمن  اإلخوان  ميليشيات 
التي تعتــرب القاعدة الجناح العســكري 
لهذا التنظيم املتطــرف". وأكد املصدر أن 
تنظيم القاعدة هو جناح عسكري لألذرع 
القطرية والرتكية يف الجنوب، يف إشارة 
إىل جامعة اإلخــوان املمولة من الدوحة 

وتركيا. 
وتعرضــت قوات الحــزام األمني يف 
أبن لهجامت إرهابية أعلن تنظيم القاعدة 
مســؤوليته عــن تلك الهجــامت، إال أن 
التنظيم املفرتض مل يســتهدف قط قوات 
االتهامات  الذي يعزز  األمر  اإلخوان، وهو 
بأن "أشــد فروع القاعــدة تطرفا" بات 
يستهدف بشــكل واضح ورصيح خصوم 
التي تســعى  األذرع القطريــة والرتكية 

للسيطرة عىل أبن وصوال إىل عدن. 

ملاذا التنظيمات اإلرهابية تستهدف 
القوات اجلنوبية؟

علــق القيــادي البــارز يف املجلس 
االنتقــايل الجنويب أحمــد عمر بن فريد 
عىل الهجوم اإلرهــايب الذي طال جنودا 
ومواطنن يف مدينة زنجبار، جراء تفجري 
انتحاري لدراجــة مفخخة ظهر الجمعة، 
وقال بن فريد عرب حســابه عىل تويرت: 
اإلرهابية  التنظيــامت  تســتهدف  “ملاذا 
جميع جنود القــوات الجنوبية التي تؤيد 
االنتقايل وبشــكل حرصي، ومل  املجلس 
يحدث يوما أن رضبت قوات تتبع الرشعية 
أو حتى مليشــيات الحويث؟!”. وأضاف: 
“اإلجابــة: ألن العمل اإلرهــايب هذا يتم 
وفقا لتوجيهات أطراف من الرشعية ومن 
أيضا وجميعهم يرون يف قواتنا  خارجها 

خطرا عليهم”. 

إرهاب رسمي
القيادي الســيايس خالد سلامن، أملح 
إىل وقوف الرئاســة اليمنية وخاليا عىل 
محســن األحمر خلف العمليات اإلرهابية 

يف عدن وأبن، واعتربه إرهابا رسميا.
وقال سلامن : "يف عدن وأبن إرهاب 
رسمي تحت الطلب، يفخخ بأوامر، يظهر 

بأوامر، يختفي بأوامر".
وأضــاف: "كلــام رضب الحويث يف 
مــأرب ، جاء الرد رسيعــًا من خاليا عيل 
أبــن واغتيااًل يف  محســن تفجريًا يف 

عدن".
وأردف: "ما حدث الجمعة من مذبحة 
يف زنجبــار، تؤكد أن الرئاســة تفاوض 
االنتقايل باألحزمة الناســفة". مضيفا : 
"ما ال يستطيع أن يفهمه إرهاب الرئاسة، 

إن الجنوب ليس الخارصة الرخوة".

رسالة على تنوع أدوات القتل 
اإلخوانية

والســيايس صالح  الكاتب  واعتــرب 
عيل الدويل، هجــوم أبن امتدادا إلرهاب 
القتل  أداة  اإلخوان وفتواهم، ورسالة بأن 

لديهم متنوعة.
وقــال الدويل: "اإلخونــج يحرضون 
ويشــيطنون ولوال فتــوى الديلمي التي 
ونسيانها  طمســها  ويريدون  ينكرونها 

والحزام  االنتقايل  بتكفري  فتوى  ألصدروا 
فعنارصهم  لذا  األمنيــة،  والنخب  األمني 
اإلرهابيــة ال تحتاج لفتــوى ديلمية بل 
والهجوم  إخوانيــة  تنظيميــة  لفتــوى 
اإلرهايب يف أبن اليوم رسالة واضحة أن 

أدواتنا القاتلة متنوعة".

القوات اجلنوبية: قادرون على كسر 
اإلرهاب ومظالته السياسية

نعت القوات املسلحة الجنوبية ضحايا 
االعتداء اإلرهايب، الذي وقع يوم الجمعة، 
أبن، وخلف  زنجبار مبحافظة  مدينة  يف 

عرشات الشهداء والجرحى.
وقالت إن األطــراف التي تقف خلفها 
واســتهداف  الدموي،  نهجها  يف  متادت 

شعب الجنوب وقواته املسلحة.
وعربت عن إدراكها مخاطر وتهديدات 
شــعب  لهزمية  كورقة  اإلرهاب  مخطط 
الجنوب وكــر إرادته الصلبــة، مؤكدة 
اإلرهاب  ملواجهــة  القتالية  جاهزيتهــا 
والتطــرف، وتجفيــف منابعــه، وكر 

مظالته وروافعه السياسية والعسكرية.
ودعت دول التحالف العريب واملجتمع 
االضطــالع  إىل  والــدويل  اإلقليمــي 
التنظيامت  مبســؤولياتهم، يف مواجهة 

اإلرهابية املتطرفة بحق شعب الجنوب.
وأكــدت أن وترية عمليــات مكافحة 
اإلرهاب امليدانيــة تراجعت خالل العامن 
املاضيــن، يف محافظتي شــبوة وأبن، 
موضحة أنها فرصة للتنظيامت اإلرهابية 

واملتطرفة لعودة أنشطتها اإلرهابية.
وحذرت القوات الجنوبية من متوضع 
التنظيــامت اإلرهابيــة يف املحافظتن، 
بشكل غري مســبوق، بتواطؤ بن أطراف 
وقيادات  اإلخوانية،  الرشعية  مليشــيات 
مليشــياتها، وعىل رأسها تنظيم اإلخوان 

اإلرهايب.
العنارص  انطــالق  عــن  وكشــفت 
وداعش،  القاعــدة  لتنظيمي  اإلرهابيــة 
من داخل معســكرات مليشيات الرشعية 
اإلخوانية، خدمة ألجندة سياسية وضعها 
أطــراف رافضون للســالم، بالتزامن مع 

جهود استكامل تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكــد البيــان أن "قواتنا املســلحة 
الجنوبية أصبحــت اليوم أمام خيار واحد 
ال سواه وهو القيام مبسؤوليتها الوطنية 
ومكتسباتنا  وأرضنا  شــعبنا  حامية  يف 

الوطنية".
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