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»األمناء« خاص:

 تشــر جملة من الوقائع، التي كان آخرها 
حــادث زنجبــار اإلرهــايب، إىل أن الرشعية 
العمليات  اإلخوانية ماضية يف إشــهار سالح 
اإلرهابية يف وجه الجنوب، متاشيا مع مساعيها 
وبعرثة  الريــاض  اتفاق  إفشــال  إىل  الحثيثة 
أوراقه، ومبا يدعم انخراطها بشكل موسع يف 
التحالف مع املليشيات الحوثية اإليرانية إلعاقة 
جهود السالم، ما يتطلب إجراءات أمنية مشددة 

للتعامل مع تلك املخططات.
واستبق املجلس االنتقايل الجنويب محاوالت 
التصعيــد األخرة، وأصــدر الرئيس  عيدروس 
الُزبيــدي، قرارا يف 29 مايــو املايض، بتعيني 
اللواء شالل شائع قائًدا لقوات مكافحة اإلرهاب 

يف الجنوب.
وكان قــرار الرئيس الُزبيــدي مبثابة إدراك 
محافظات  تهدد  التي  األخطار  بطبيعة  جنويب 
الجنوب خالل األشــهر املقبلــة، وهو ما جعل 
الرشعية اإلخوانية يف املقابل تشــن حمالتها 
اإلعالميــة ضد القرار الــذي كان مباغتا وغر 

متوقع بالنسبة لها.
الجنويب عند  االنتقايل  ومل تتوقف خطوات 

هذا الحد، إذ أن األجهزة األمنية الجنوبية تجهز 
إلصدار قرار مينع حمل الســالح يف العاصمة 
عدن من املقــرر أن يدخل حيــز التنفيذ اليوم 
الثالثاء 15 يونيو / حزيران 2021م، إىل جانب 
القبض عىل  تحركها عىل نحو رسيع إللقــاء 
زنجبار  حادث  ارتكبــت  التي  اإلرهابية  الخلية 

اإلرهايب وهو ما نجحت فيه أمس األول األحد.

الجنويب عىل  االنتقــايل  املجلــس  ويعمل 
وتضييق  اإلخوانية  الرشعيــة  إرهاب  مالحقة 
الخناق عىل العنــارص اإلرهابية التي زجت بها 
من محافظات الشــال إىل معســكراتها يف 
أبني وشبوة وحرضموت، وذلك عرب مستويات 

سياسية وأمنية وثقافية مختلفة.
الجنويب  االنتقايل  املجلس  قيادة  تقوم  كا 

بشكل  اإلرهابية  الرشعية  مارســات  بفضح 
يومي عرب اللقــاءات املختلفة التي تعقدها مع 
أطراف دولية مختلفة، إىل جانب اتخاذها قرارا 
باإلرصار عىل استكال اتفاق الرياض وتفويت 

الفرصة عىل محاوالت تجاوزه.
الــدور املهم الذي يركز عليــه االنتقايل إىل 
جانــب الجهود السياســية واألمنيــة يرتبط 
بــاألدوار الثقافيــة للمجلــس، التي تشــمل 
إقامة الفعاليات األدبية واملســابقات الرياضة 
والثقافية عرب الوحــدات املحلية التابعة له يف 
باإلضافة  املختلفــة،  واملحافظات  املديريــات 
إىل ترتيب البيــت اإلعالمي الجنويب عرب إعادة 
تشكيل الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، ونهاية 
بالتأكيد عىل دعم الهوية الجنوبية التي تشكل 

حائط صد أمام مؤامرات األطراف املعادية.
ويعمــل املجلس االنتقــايل الجنويب لخلق 
التنظيات  خطــورة  مع  للتعامل  مواتية  بيئة 
اإلرهابيــة املتحالفة مع الرشعيــة اإلخوانية 
لتكون هنــاك مجابهة  لوائها،  وتعمل تحــت 
شاملة لخطر اإلرهاب، يف ظل مساعي تنظيم 
القاعدة اإلرهايب اســتعادة حضوره يف بعض 
محافظات الجنوب مســتفيدا من التنسيق مع 

قوات الرشعية اإلخوانية.

“األمناء« كتب/ يوسف احلزيبي:

وسط تآمرات وتصعيدات عسكرية 
وسياسية مستمرة يقف الجنوب أمام 
تغيرات مفصلية ومســتقبلية لتتجه 
األنظــار يف  الداخل عىل مســتوى 
الجنوب نحو حــدث تاريخي النعقاد 
الدورة الرابعة للجمعية الوطنية ملمثل 

الجنوب املجلس االنتقايل الجنويب.
والذي ترتقب أوســاطه إلجراءات 
هامة واتخــاذ قــرارات مهمة حول 
املؤامــرات التي تحاك ضــد الجنوب، 
وكذا محاولــة عرقلة تنفيذ آلية اتفاق 
السالم  لتحقيق  تسعى  التي  الرياض، 
باملنطقة، وذلــك خالل الربملان الكبر 
الوطنية  للجمعيــة  الرابعة  للــدورة 
ســيبدأ  الذي  االنتقــايل  للمجلــس 
يونيو   16 األربعــاء  غــدا  انعقادها 

2021م.
يف  الرابعة  الــدورة  انعقاد  وتأيت 
مرحلة »حساسة« وذات أهمية خاصة، 
نظرا ملا شــهدته األســابيع واألشهر 
املاضية مــن الحكومــة اليمنية من 
مارســات غر مقبولة بحق الشعب 
الجنــويب كحرب الخدمــات، إضافة 
التي  اإلرهابية  التحــركات  بعض  إىل 
أقدمت عليها مليشــيات اإلخوان يف 

محافظات الجنوب الستهداف القوات 
املســلحة الجنوبيــة وتنفيذ عمليات 
االغتياالت والتفجــرات وكان آخرها 
مجزرة أبني التي نفذتها قوى اإلرهاب 
ضــد القوات املســلحة الجنوبية راح 
ضحيتها عرشات الشــهداء والجرحى 

من قوات الحزام األمني.
ويف هــذا املنطلق فــإن الجنوب 
افتتاحية  ترتقــب  عــدن  والعاصمة 
انعقاد هذا الحــدث التاريخي للممثل 
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  الجنوب 
بعقد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية 
ملــا لها مــن دالالت وأبعاد سياســة 
النظر  وعســكرية فيا يخص إعادة 
املجاالت  الجنوب بشتى  ملا يعاين منه 
وكذلك مــا يواجهه اتفاق الرياض من 
قبل قوى مخرتقة  عرقلة متعمدة من 
لهدف  إفشاله  تعتزم  اليمنية  للرشعية 
توسيع املخطط اإلخواين يف الجنوب.

وإزاء ذلك تواصــل العاصمة عدن 
التحضرات املوســعة النعقاد الدورة 
للمجلس  الوطنية  للجمعيــة  الرابعة 
الجنــويب تحت شــعار  االنتقــايل 
الرياض  اتفــاق  تنفيد  “اســتكال 

مطلبنا«.

تقاريـــــر

هكذا يالحق االنتقالي إرهاب شرعية اإلخوان

اجلنوب يقف اأمام تغيريات مف�صلية
هل تثق بهم الرياض أم تتحاشى مواجهتهم؟وسط تآمرات وتصعيدات عسكرية وسياسية مستمرة..

الإخوان.. احلليف اخلطر

يعمل النتقايل خللق بيئة مواتية للتعامل مع خطورة تنظيمات الإرهاب

األمناء / خاص :

طرف  مــن  الحــب 
ميكن  هكــذا  واحــد.. 
توصيــف العالقــة بني 
اإلخوان املســلمني، فرع 
العربية  واململكة  اليمن، 
أثبتت  التي  الســعودية، 
إلخوان  وفــاًء  أكرث  أنها 

اليمن منذ نصف قرن.
مل يبادل إخوان اليمن 
عىل  الوفــاء  الريــاض 

دعمها لهم طيلة العقود الســابقة واحتضانها قياداتهم قبل عام 
90م وحتى بعد عام 2014م.. لكنهم كانوا صادقني يف التنكر لها 
ولخدماتها الكبرة لهم والتي ميكن اعتبارها متثل حضورًا مركزيًا 

يف تنامي قوة التنظيم.
حــزب اإلصالح، هو االســم لفــرع اإلخــوان يف اليمن أو 
الذراع الســيايس للفرع، وهو صاحــب الحضور األكرب يف قرار 
ونفوذ الرشعية، وصاحب الوجــود األقوى يف الجيش من حيث 
الســيطرة عىل املناصب القيادية، غر أن هذا النفوذ منذ بدايات 
حرب التحالف والرشعية ضد الحوثيني شــكل عائقًا أمام انتصار 

السعودية أو تحقيقها نرصًا ضد خصمها العتيق إيران.
مل يخــِف اإلخوان خصومتهم ومجاهرتهــم بالعداء للرياض 
والنزوع إىل بناء عالقات رصيحة معادية للرياض بعد خروج قطر 
من التحالف وتشكيلها تحالفا ثالثيا مع تركيا واإلخوان املسلمني 

يف اليمن والعامل.
فتح اإلخوان معارك جانبية، وشنوا حمالت بال هوادة لشيطنة 
التحالف الذي تقوده الرياض، وكان التكتيك بداية هو اســتهداف 
اإلمارات وبعض الــود يبقى للمملكة، وحني غــادرت اإلمارات 
وقواتها اليمن خرج اإلخوان رصاحة يطالبون بتحالف إســالمي 

يضم إىل جانب الرياض تركيا وقطر.
تفرعت حمالت اإلخــوان إىل أجنحة كثــرة، غر أن جميع 
تحركاتها تصب يف مجرى واحد يســتهدف الرياض ومعركتها 
يف اليمــن، وكان مربر اإلخوان، دومــًا، أنه مبجرد القضاء عىل 
الحوثيني ســيتفرغ التحالف للتخلص من اإلخوان، وهذا التربير 
هو الذي ســاقه اإلخــوان وروجوه ضد اململكــة، كونها تقود 

التحالف.
يف املهرة يعترب اإلخوان، أو جناح منهم، الوجود العســكري 

الســعودي احتالاًل، ويعملون مع 
املهرة،  لتحريــر  عان  ســلطنة 
بينا  املعلــن،  خطابهم  حســب 
يف مأرب يعتــرب جناح آخر الدور 
الســعودي ضد الحوثيني عروبيا 
وإسالميا وموقفا يستحق التقدير.

يرى اإلخوان أن إغراق الرياض 
اليمن يتمثل بتمكني  يف مستنقع 
الحوثيني من السيطرة وتسليمهم 
مســاحات جديــدة ذات جغرافيا 
وكانت  اململكــة،  مع  مشــرتكة 
الجوف وبعدهــا مأرب هي الثمن 
املدفوع لهكذا مؤامرة، ومن أجل مترير البيعة ذهبت نهم وخرس 

التحالف والرشعية تواجدًا عىل مشارف صنعاء.
ما يسعى إليه اإلخوان وما يطلبونه من الرياض مقابل وقف 
ابتزازها مثنه يتجاوز قدرة الرياض عىل دفعه، وإقدام السعودية 
عىل ذلك يفتح أبواب الخراب يف كل اليمن، وحينها تصبح مهمة 
مليشــيات الحويث وإيران يسرة البتالع ما تحرر من محافظات 

اليمن.
هذا الثمن هو إعالن الريــاض الحرب عىل املجلس االنتقايل، 
وتســليم الجنوب لإلخوان، وتفكيك قوات الســاحل املشــرتكة 
وإلحاقها بوزارة دفاع الرشعية، أي تحت ســيطرة الجرنال عيل 

محسن، وبذلك تتحول إىل قوة سيتم توجيهها ضد الجنوب.
سلم اإلخوان الشــال أو استســلموا لبقائه تحت سيطرة 
املليشيات الحوثية وفخخوا كل الجهود التي تهدف لتوحيد الجهد 
العســكري ملحاربة الحوثيني، واتفاق الرياض كان آخر جهد يف 

هذا الجانب.
ويف زحمــة كل هذه الفوىض التي يصنعهــا اإلخوان تقف 
الرياض ضحية ابتــزاز وقلة وفاء وانعدام مســؤولية من قبل 
حلفائهم الذين كان وفاء اململكة لهم كبرًا سواًء كحلفاء سابقني 
أو كمكون ضمن مكونات بلد يتواجد يف الجوار وقوة ال يستهان 

بها سياسياً يف هذا البلد.
رمبا أحد عيوب الرياض أنهــا ال ترى يف امليدان مكونات لها 
قوة وحضور وبإمكانها أن تشــكل حليفــًا موثوقًا عىل قاعدة 
املصلحة املشرتكة للبلدين، وإرصار الجانب السعودي عىل امليض 
يف مســار يســلكه اإلخوان لصنع عرثات للمملكة وحضورها 
وحربها وأمنها القومي يعد إســهامًا يف تعقيد خيارات الخالص 

من مستنقع املليشيات اإلخوانية الحوثية عىل حد سواء.


