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الثامــن  اليــوم  عــن  »األمنــاء« 
بتصرف:

قــدم قــادة الجنــوب رســائل 

ذات أهميــة يف االلتــزام مبكافحة 

اإلرهــاب، جنبا إىل جنــب مع دول 

اململكة  بقيــادة  العــريب  التحالف 

العربية السعودية، ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

جاء ذلك خالل احتفالية خطابية 

مبناســبة تدشــن الــدورة الرابعة 

التابعة  الوطنية  الجمعيــة  النعقاد 

للمجلــس االنتقايل الجنويب، وذلك 

عقــب أيــام مــن عــودة الهجامت 

اإلرهابيــة واالغتيــاالت التي طالت 

املســؤول األمنــي العقيــد حيدرة 

بالعاصمة  جربان، بحي املنصــورة 

عدن، وهجوم إرهايب آخر يف أبن 

أوقع ضحايا بينهم مدنيون.

التابعة  الوطنية  الجمعية  وعقدت 

يونيو   16 األربعاء  االنتقايل،  للمجلس 

الســنوي،  الدوري  اجتامعها  الجاري، 

بحضــور الرئيــس القائــد عيدروس 

الزبيدي، رئيــس املجلس، واللواء أحمد 

ســعيد بن بريــك، رئيــس الجمعية، 

ومحافــظ العاصمــة عــدن أحمــد 

واجتامعية  سياســية  وقيادات  مللس، 

من  الهدف  وكان  وأمنية،  وعســكرية 

ما  استعراض  للجمعية  الرابع  االنعقاد 

تحقق للجنوب »سياســيا وعسكريا«، 

خــال عام مــى، وبحــث امللفات 

الخدميــة، ومنها االنقطــاع املتواصل 

للتيار الكهربايئ.

وتحدث الرئيس الزبيدي، واللواء بن 

بريك، يف خطابني منفصلني، أكدا عىل 

انتقال الجنوب من مرحلة الفعل الثوري 

والعســكري إىل بناء الدولة ومكافحة 

الفســاد وفرض رقابة عىل املؤسسات 

املواطن  بحاجيات  تتصل  التي  الخدمية 

بدرجة رئيسية.

وجــدد الرئيــس الزبيــدي التزام 

املجلس االنتقــايل الجنويب مبكافحة 

»إن  قائا:  اجتثاثــه،  حتــى  اإلرهاب 

معركتنا مع اإلرهــاب معركة وجودية 

منذ أن وطئــت جحافل الغــزاة دعاة 

أرض  الضال  والفكر  والتطرف  اإلرهاب 

الجنوب الطاهــرة صيف عام 1994م، 

بناء عىل فتاواهم التكفريية التي أرادت 

أن تجعل من أرض الجنوب موطنًا بديًا 

للجامعات اإلرهابية لكسـر إرادة شعب 

الجنوب، ومن أجل تهديد األمن والسلم 

اإلرهابية  الجامعــات  تلك  الدوليــني، 

التي عاثت فســادًا مبامرسة الرتهيب 

الفكري وتغيــري مناهج التعليم وخلق 

االغتياالت  أعامل  وتنفيذ  متطرفة،  بؤر 

والتفجريات والقتل الجامعي«.

لنجدد  مناســبة  »نجدها  وقــال: 

ونؤكد عىل املضـــي قدمًا يف محاربة 

الجامعات اإلرهابيــة واملتطرفة، حتى 

اآلفة،  هذه  من  الجنوب  وحامية  تأمني 

ورغم إننا نواجــه اإلرهاب بإمكانيات 

محــدودة، وبجهوٍد فرديــة دفاعًا عن 

أمننا الوطني، واألمن القومي للمنطقة، 

واألمن والســلم الدوليــني، إال إننا لن 

نتواىن عن مواصلة معركتنا املســتمرة 

وتجفيف  اجتثاثه  حتــى  اإلرهاب  ضد 

منابعه«.

 أمــا اللواء بــن بريك فقد أشــاد 

باليقظة التي تتمتع بها القوات املسلحة 

الجنوبية وبدورها يف الدفاع عن أرضها 

والوعي الكبري لــدى أفرادها واإلميان 

بيقظتها وتصديهم لكل محاوالت غزو 

الجنوب وكافة أشكال اإلرهاب والحرب 

الشــعواء التي تشــنها قوى اإلرهاب 

املدعومــة من قبل اإلخوان ومليشــيا 

من  الســياق  ذات  يف  الحويث،  محذرا 

أن اســتمرار التحشيد العسكري صوب 

أتون  املنطقــة يف  الجنوب ســيدخل 

فوىض ال تحمد عقباها.

تأكيــد قادة الجنــوب عىل أهمية 

مكافحــة اإلرهابيــة ليســت مغازلة 

سياســية للغرب، فاإلرهاب مل يرضب 

أحدا سوى الجنوبيني منذ العام 1994م، 

حني اعترب قادة اإلخوان أن الوحدة بني 

»صنعاء وعــدن« باطلة رشعًا، بل قال 

الداعية اإلخواين عبداملجيد الزنداين »إن 

الوحدة كانت صفقة سياسية فقط، أي 

أنها ليست مرشوعا للسام واالستقرار 

والتنمية«.

كان  التي  اليمنية  الوحدة  فشــلت 

يقدر لها أن تكــون منوذجًا ناجحا يف 

العربية، بفعــل إرصار إخوان  املنطقة 

اليمن وقادة األفغان العرب عىل رضورة 

االشــرتايك،  الجنوب  اجتثاث نظــام 

رغم محاوالت أطــراف إقليمية، أبرزها 

الطرفني  بني  الخافــات  إزالة  األردن، 

املوقعني عىل اتفاقية الوحدة.

وقعــت الحرب ورشعــن اإلخوان 

الدينية، فلم  للحرب املفتوحة بالفتاوى 

يعش الجنوب طوال ثاثة عقود ماضية 

»أي استقرار«، هجامت إرهابية ترضب 

الــرب والبحر يف الجنوب، املســتهدف 

هم قادة جنوبيون، حتى من كانوا مع 

1994م، مل  تحالف صنعاء يف حــرب 

ينجوا من الهجامت اإلرهابية.

مــع مجــيء املجلــس االنتقايل 

الجنويب يف مايو )أيار( 2017م، تغريت 

املعادلــة، فالجنوب الــذي كان يتلقى 

الرضبات من التنظيامت اإلرهابية، بات 

هو من يرضب اإلرهاب يف أوكاره.

مــع  اإلخــوان  رشعيــة  تحالــف 

التنظيامت املتطرفة

ويربهن املجلس االنتقايل الجنويب 

وقادته عىل وجود تحالف علني وواضح 

بــني التنظيامت اإلرهابيــة »القاعدة 

وداعش«، وتنظيــم اإلخوان املمول من 

أطراف إقليميــة »أبرزها قطر وتركيا«، 

من خال الكشــف بني الفينة واألخرى 

عن أســامء قيادات يف التنظيم تشارك 

يف قيادة الحرب ضد القوات األمنية يف 

أبني وشبوة.

أمــا وادي حرضموت الذي يخضع 

الرئيس  نائــب  تتبع  قوات  لســيطرة 

اليمني عيل محســن األحمر، فا يزال 

مرسحــا للعمليــات اإلرهابيــة التي 

مدنيني  املحافظــة،  أبناء  تســتهدف 

الحال يف شبوة  وعســكريني، وكذلك 

نجحت قوات النخبة يف تأمينها بشكل 

كامل، وهي التــي كانت املعقل الرئيس 

لتنظيم القاعدة، لكن التنظيم عاد بقوة 

بعد ســقوطها يف قبضة اإلخوان يف 

أغسطس )آب( 2019م، ولعل اختطاف 

الجنايئ يوم  البحث  خمسة من ضباط 

الثاثــاء الـ15 من يونيــو )حزيران( 

الجــاري، من قبــل تنظيــم القاعدة 

اإلرهايب، الــذي يبدو أنه كان عىل علم 

بتحرك ضبــاط البحث قبل اإليقاع بهم 

قرب بلــدة ريفيــة، واقتيادهم ناحية 

الخاضعة  اليمنية  البيضــاء  محافظة 

لسيطرة الحوثيني املوالني إليران والتي 

آمنة هي  أنها قد أصبحت منطقة  يبدو 

األخرى ملعســكرات التنظيم، عىل غرار 

مأرب اليمنية التي شهدت واقعة مقتل 

أمري القاعدة يف الجزيرة العربية قاسم 

الرميي.

الجنويب  االنتقايل  املجلس  وميتلك 

سجا حافا يف مكافحة اإلرهاب، عىل 

عكس حكومــة الرئيس اليمني املؤقت 

عبدربــه منصور هــادي، التي يتضح 

أنها أصبحــت متحالفة مع التنظيامت 

املتطرفــة، لهذا يؤكد االلتــزام املتكرر 

لقادة الجنوب بأهمية مكافحة اإلرهاب 

قد  وإقليمية  دولية  رسائل  وجود  عىل 

السابقة  الدولة  بحدود  الجنوب،  متنح 

عىل ما قبل 21 مايــو / آيار 1990م، 

حكام ذاتيــا عىل األقــل، خاصة أنه 

أصبح مــن الصعوبة اســتعادة مدن 

الحوثيون  عليها  يسيطر  التي  الشامل 

املوالون إليران.

الجنوب يف هذا  قــادة  وتأكيدات 

الشــأن توحي بأن هناك رغبة إقليمية 

يف تحصني الجنوب من أي مشــاريع 

»خارجية« تســتهدف املنطقة واملاحة 

الدولية برمتها.

تقــرير

كيف انكشف حتالف شرعية 
اإلخوان مع التنظيمات املتطرفة؟

تفاصيل رسائل سياسية جنوبية للعالم.. ما هي؟

هل يقرب التزام اجلنوب مبكافحة اإلرهاب من احلكم الذاتي؟
بو�در رغبة �إقليمية لتح�شني �جلنوب من �أي م�شاريع خارجية


