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»األمناء« غرفة التحرير:
استهجن ناشطون وسياسيون 
إعدام تسعة  جنوبيون من طريقة 
أبرياء يف العاصمة اليمنية صنعاء 
بطريقة  الحويث  ميليشيا  قبل  من 
وحشــية ال ســيام طريقة إعدام 

القارص التهامي.
وأكدت جرمية الحوثيني الفرق 
الشاسع بني الدولة وبني امليليشيا، 
وبني الدولة املوجودة يف العاصمة 
امليليشــيا  وبني  عدن  الجنوبيــة 
املتواجــدة يف العاصمــة اليمنية 

صنعاء.

وحضــن  الدولــة  حضــن 
املليشيا

السنمي  الناشــط خالد  وكتب 
منشــوًرا تحت عنوان: )الفرق بني 
حضــن الدولة وحضن املليشــيا، 
الفرق بني قوات الدولة ومليشيات 
الحويث(، وقال فيه: “أمامكم هاتان 
الحياة  تعني  أحدهــام  الصورتان 
لبطل تابع للقوات الجنوبية خاطر 
والرصاص  القذائــف  بني  بحياته 
للصليب  تابعــة  موظفــة  لينقذ 
األحمر غامر بحياته ليمنح الحياه 

لجندي  واألخرى  لآلخرين، 
تابع مليشيات الحويث بذل 
طاقاته  وحشــد  قواه  كل 
وأنصــاره ليك يعدم طفال 
قارصا مل يبلــغ 14 ربيعا، 
وفوق  دمه  وســفك  أخذه 
جثته أطلقوا زغاريد الفرح 
وأمام  النــر،  ورقصات 
هكذا مشهد نجد الكثري من 
تجاهلت  الرخيصة  األقالم 
وتبحث عن  الحويث  جرائم 
ضد  ســبه  وكل  كذبة  كل 
قوات االنتقايل الجنويب”.

وأضاف يف منشــوره، 
محــرر  رصــده  الــذي 
»األمنــاء«: “ورغم ذلك لن 
متســنا كلامتهم وقبحهم 
بخطوات  يسري  فاالنتقايل 
الخطوة  وواثــق  ثابتــة 
ميــي ملكا، ســنحرتم 

اإلنسان  وحقوق  اإلعالم 
السواء  بالعني  تعامل  إذا 
مــع كل الجرائــم التي 
ويف  صنعاء  يف  ترتكب 
مأرب وعــدن مش أمام 

جرائم الحويث تقتلبون صام بكام 
عميــا عجام! عيب اإلنســانية ال 

تتجزأ”.

مثن الحرية غاٍل
حمدان  الناشــط   قال  بدوره، 

القعيطــي: “هنا يف عدن.. ممكن 
تســب لالنتقايل أشــد العبارات، 
عيدروس  الرئيس  ســيادة  وتسب 

الزبيــدي، ولن يتعرض لك أحد 
أو  بالكالم  صوتك  يســكت  أو 
الكتابة.. أنتقد مثل ما تشاء لك 

حريتك”.
يف  القعيطــي  وأضــاف 
محرر  رصده  الذي  منشــوره، 
»األمناء«: “لكن يف صنعاء إن 
الكل يبلع لسانه  وقعت حادثة 
الحــويث حتى وإن  خوفًا من 

كان الشخص خارج الوطن”.
وتابــع: »يحدثني صديقي 
خارج الوطن يقول يل ســوف 
يتم مضايقه أرسيت وأهيل إن 

قمت بالكتابة عىل الحويث”.
مثنها  »الحرية  واستطرد: 
غاٍل، حيث تكون الحرية يكون 
الوطــن.. فالحريــة أمثن ما 
يف الوجود، لذلــك كان مثنها 
والحرية  الكرامة  مثن  باهظًا.. 

فادح، لكن مثن الذل أفدح”.
منشــوره  واختتــم 
كالمي  »وآخــر  بالقــول: 
الصامتني  للناشطني  أقوله 
جوعًا  متوت  أن  بالشامل: 
وأنت حر خري من أن تعيش 

عبدًا وأنت سمني”.

”األمناء” قسم الرصد:
قال موقع أمرييك، إن تحركات املســلحني املوالني 

لحزب اإلصالح، الفرع اليمني لتنظيم اإلخوان املســلمني، 

يف بلدة شــقرة مبحافظة أبني، أعاقت عمليات تحقيق 

االســتقرار يف املحافظات الجنوبية منــذ توقيع اتفاق 

الرياض.

وقال موقــع )فري أوبزرفر األمريــيك(، يف تقرير 

حديــث، إن الراع احتدم بني حــزب اإلصالح واملجلس 

االنتقايل الجنويب وســط مظاهــرات تلقي باللوم عىل 

الحزب اإلخــواين يف تدهور األمن وانهيار العملة املحلية 

وتزايد مكاسب الحوثيني.

وأضــاف إن »الحوثيني حققوا تقدمــًا ضد القوات 

املوالية للحكومــة يف محافظة البيضــاء، بينام انتقل 

املقاتلــون املوالون لحكومة هــادي إىل محافظتي أبني 

وشبوة، ما زاد من عدم االستقرار يف املناطق التي تواجه 

فيها القــوات الحكومية املتحالفة مــع الرئيس عبد ربه 

التابــع لجامعة اإلخوان  منصور هادي وحزب اإلصالح 

املسلمني معارضة رشسة من قوات األمن الجنوبية«.

وذكر أن »الجنوبيني يخشون من تحركات املسلحني 

التابعني للقاعدة مــن البيضاء إىل أماكن مثل مودية يف 

شــامل محافظة أبني، وكذلك إىل الجنــوب الغريب من 

شبوة«.

وأشــار إىل أن هذه التحركات دقــت ناقوس الخطر 

بالنســبة للقوات الجنوبية، مبــا يف ذلك وحدات الحزام 

األمني يف أبني التــي قاتلت الحوثيني مع القوات املوالية 

للحكومة.

وقال التقرير، إن املجلــس االنتقايل الجنويب، وهو 

جزء من حكومة هادي اليوم، يعتقد أن تحرك القوات من 

البيضاء ومأرب إىل أبني أو شــبوة ينتهك اتفاق الرياض 

لعام 2019 واتفاق 2020 لتشكيل حكومة ائتالفية.

وتابع: »يشكل حشــد القوات دون تنسيق مبوجب 

هذه االتفاقات تهديدًا التفاق أكرث شمواًل رعته السعودية 

للرتكيز عىل القتال ضد الحوثيني يف املناطق الشاملية«.

وأكــد أن: »تدفق املســلحني إىل مناطق مثل مودية 

الدولة  الجديدة عىل مســؤويل أمن  وأبني والهجــامت 

يف أماكن مثــل الربيقة يف عدن تثــري قلق الجنوبيني. 

ويرى األخريون أن الراع يتســع ليتجاوز االشتباكات 

مع القوات العســكرية والقبلية يف أبني املوالية للرئيس 

هادي والقوات تحت إرشاف نائب الرئيس عيل محســن 

واملنتسبني إىل اإلصالح«.

فوىض وتأمني مالذ
وقال التقرير، إن القوات املوالية لإلصالح عززت من 

تواجدها حول حقول النفط يف عســيالن شاميل شبوة. 

كام أنهم يحاولون باستامتة للسيطرة عىل منشأة بلحاف 

للغاز الطبيعي املسال، املحمية حاليًا من قبل قوات النخبة 

الشبوانية.

وأضاف: »يف حــني أن قضية الجنوب للحكم الذايت 

ال تزال مســتبعدة مــن محادثات الســالم التي تقودها 

األمم املتحــدة – يقول التقرير- فإن التحالف الذي تقوده 

الســعودية يعرتف باملجلس االنتقــايل الجنويب كممثل 

رشعي للجنوبيــني والقوات املتحالفــة املكلفة بتأمني 

األرايض الجنوبية “تحت إرشاف التحالف”.

ولفت إىل أن حشد القوات الحكومية املوالية لإلخوان 

يف أبني وشــبوة نتيجة هزامئها يف البيضاء ومأرب أدى 

إىل تصعيد التوترات مع قوات الحزام األمني، مام زاد من 

زعزعة استقرار هذه املناطق الهشة.

وُينظر اآلن إىل انسحاب القوات الحكومية من مأرب 

إىل شامل شبوة - تم نرش بعضها لحامية البنية التحتية 

النفطيــة - عىل أنــه يهدف إىل تعزيــز وجود اإلصالح 

وتأمــني مالذ آمن يف حالة ســقوط مدينة مأرب بأيدي 

الحوثيني. وتساءلت القوات الجنوبية عن سبب انسحاب 

القوات الحكومية إىل شــبوة بينام يتقدم الحوثيون عرب 

مراد واآلن منطقة الرحبة.

صالت بني تنظيم القاعدة والقوات الحكومية
وفيام أشــار التقرير إىل أن تنظيم القاعدة مسؤول 

عن عدد مــن العمليات ضد وحدات الحــزام األمني، قال 

إن التنظيم مل يعلن بعد عن عملياته عىل طول الســاحل 

الغريب لشقرة )مرسح انتشــار القوات املوالية لإلخوان 

وعيل محسن( من دون تأكيد صالت محددة بني مقاتيل 

القاعدة والقوات الحكومية.

ويف األشهر األخرية، أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته 

عن عدد من العمليات ضد الحوثيني يف البيضاء والقوات 

الجنوبية يف أبني وعدن.

ووصفت الخبــرية والدكتــورة الربيطانية إليزابيث 

كيندال من جامعة أكســفورد املظاهــر الحالية للقاعدة 

بأنها نشــطة وملتزمة وواقعيــة ومزيفة. إن أصل ونية 

الفصيل “املزيف” هام ما يقلــق الجنوبيني، الذين يرون 

يف ذلــك أداة للتوجيه الخاطــئ يف معركة تأمني ملجأ 

لجامعات مثل اإلصالح، وفقا للتقرير.

ويرجع ذلك يف املقام األول إىل أن العديد من العمليات 

التي مل يعلن القاعدة عن مســؤوليته استهدفت القوات 

الجنوبيــة يف مناطق املواجهة مع القــوات الحكومية 

التابعة لإلصالح.

وخلــص املوقع األمريــيك إىل القــول، إن توقيت 

تحــركات مقاتيل القاعدة عرب أبني وشــبوة، إىل جانب 

العمليات املتزايدة منذ وفاة رئيس مكافحة اإلرهاب، منري 

اليافعي عــام 2019، يضيف مصداقية لالدعاءات القائلة 

بأن الهدف هو خلق الفوىض والتســبب يف انهيار اتفاق 

الرياض.

ما الفرق بني قوات الدولة وميلي�شيا احلوثي؟
الفرق بين حضن الدولة وحضن المليشيا

نا�شطون: ثمن احلرية غاٍل وحيث تكون احلرية يكون الوطن

اجلنوبيون يخ�شون حتركات م�شلحي القاعدة من البي�شاء اإىل �شمايل اأبني وغربي �شبوة
ما الصالت الوثيقة بني تنظيم القاعدة والقوات احلكومية؟

ماذا يدل توقيت حتركات مقاتلي 
القاعدة وعملياتها املتزايدة منذ 

وفاة ال�شهيد اأبو اليمامة؟


