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 »األمناء« تقرير خاص:

متكن املجلــس االنتقايل الجنويب 
مــن إحباط وإفشــال أكــر مخطط 
العاصمة  تستهدف  وتفجريات  إرهايب 
عدن وإثارة الفوىض وإلحاق أكر رضر 

بعدن يف تاريخها.
استخباراتية  معلومات  وكشــفت 
هامة أن هناك مخططــا إرهابيا كبريا 
العاصمة عدن تشرتك  كان يســتهدف 
فيه جامعتا اإلخــوان وحزب اإلصالح 
ومليشــيا الحويث وتنظيــام القاعدة 

وداعش.
يبدأ  األمنيــة  املعلومــات  ووفق 
املخطط بتنفيذ أعامل شغب وتفجريات 
إرهابيــة يتم تنفيذهــا يف وقت واحد 
يسبقها تنفيذ هجوم بصواريخ حوثية 
تستهدف منشآت هامة بعدن عسكرية 
ومدنيــة بينها مقــر التحالف العريب 
املسلحة  للقوات  ومعسكرات  بالريقة 

الجنوبية.
األساليب  من  واحدا  املخطط  ويعد 
والخطــط التــي وضعــت بإحــكام 
الستهداف العاصمة عدن وتم التخطيط 
الحوثيني  اإلخــوان مبعية  قبل  له من 
وجامعتي القاعــدة وداعش وقد اطلع 
عليه مســؤولون من الصف األول يف 
الرشعية اليمنية وجهات إقليمية داعمة 

وممولة ملثل هكذا إرهاب وتخريب.
وعــى إثر هــذه املعلومات متكن 
املجلس االنتقايل الجنويب من إفشــال 
املخطط وإنقاذ العاصمة عدن من أكر 

هجوم إرهايب وعدواين يف تاريخها.
يقوم عى  الــذي  املخطط  ويقوم 
احتجاجات شــعبية جنوبية  استغالل 
االقتصاد  انهيار  نتيجة  اندلعت  عفوية 
واملعيشة، وأشــارت إىل أن االندساس 
الــذي يســتهدف الجنــوب يف عدن 
وحرضموت ويسعى إللحاق أكر رضر 
بالتحالف العــريب ويأيت نتيجة تواجد 
تدار من جهات  خاليا إخوانية وحوثية 
بالتنسيق  وتقوم  ذاتها  الرشعية  داخل 

فيام بني الخاليا.
كام أكدت املعلومات االستخباراتية 
عــى أن العمليــات اإلرهابيــة التي 
تســتهدف عدن والجنــوب هي أيضا 
تستهدف التحالف والجنوب وتتم بشكل 
مرتب كشــفت عنها أحداث العند التي 
من  بتسهيل  الحويث  مليشــيا  نفذتها 

داخل الرشعية واإلخوان املسلمني. كام 
ذكرت املعلومــات إىل أن أحداث مرخة 
وبيحان وتقدم الحويث يف شبوة وكذا 
يف مكرياس أبني هــي ضمن مخطط 
التنســيق بني إخوان اليمن ومليشــيا 
الحويث. وقد ييل املخطط تسليم قوات 
اإلخوان وادي حرضموت إىل مليشــيا 

الحويث.
وأكــدت املعلومــات أن املجلــس 
االنتقايل وضع خطة للتصدي وإفشال 
املخطط العدواين باتخاذه عدة خطوات 
منها تأييد خروج املظاهرات وحاميتها 
ومتكنه مــن التفريق بــني املحتجني 
الســلميني وبني الخاليا اإلرهابية التي 

االحتجاجات  اســتغالل  كانت مهمتها 
أعامل  لتنفيذ  واخرتاقهــا  واملظاهرات 
إرهابية والتي شــملها املخطط وبينها 
تفجريات واســتهداف رجــال وجنود 

األمن واألطقم األمنية.
وقد أبلغ االنتقايل كل دول التحالف 
وبينهــا مــر وأخــرى دول عظمى 
الستهداف  اإلرهابية  املزدوجة  بالخطة 
ســيواجه  أنه  وأكد  الفــوىض  وإثارة 

عن  يتــواىن  ولن  قــوة  بكل  املخطط 
حامية العاصمة عــدن ورضب الخاليا 
اإلرهابيــة واملخربة التي تريد أن تخدم 

مليشيا الحويث وإيران.
ومتكــن االنتقــايل من إفشــال 
إجراءات  باتخاذه  عدن  وإنقاذ  املخطط 
عدة  مبداهمة  متثلت  واستباقية  رسية 
بينهم  إرهابيني  إرهابية واعتقال  أوكار 
إرهابية قدموا من ســيئون  قيــادات 
ودخلوا  ومــأرب  البيضاء  من  وآخرين 
عدن عى شكل )نازحني( بينهم خاليا 

حوثية تتبع كتائب الحسني اإليرانية.
وأدت العمليــات االســتباقية إىل 
وعنارص  الخاليا  بعض  قيادات  اعتقال 

منفــذة للمخطط اإلرهــايب وتفكيك 
سيارة مفخخة ومداهمة أوكار عنارص 
ومفخخات  ناسفة  أحزمة  تجهز  كانت 

إلثارة الفوىض بعدن.
وأتباعها  اليمنية  الرشعية  وتسعى 
الجنوب  العريب يف  التحالف  ابتزاز  إىل 
بعد أن وافق التحالف عى خطة السالم 
وإنهاء  الرشعية  بإزاحــة  التي تقيض 
الدولية  الســالم  دورها ضمــن خطة 

التي يجري تنفيذها واعتمدها املجتمع 
الدويل مبشاركة املمثل للجنوب املجلس 
االنتقايل الجنويب. األمر الذي ال تريده 
الرشعية ويســعون البتــزاز التحالف 
إليقاف خطة السالم وتعطيلها ورفض 
الجنويب يف مرحلة  االنتقايل  مشاركة 

قادمة.
وتســتخدم الرشعية عادة فوىض 
تحرره  مل  الــذي  الجنوب  يف  اإلرهاب 
وال عالقــة لها به تســتخدمه لالبتزاز 
والتهديــد بإثارة الفوىض واســتدعاء 
دويل للجنوب وعدن وإشــعاله براع 

دويل وإقليمي.
وكثريًا ما قام حزب اإلصالح بتنفيذ 

عدن  الســتهداف  مدعومة  مخططات 
ومحاولة الســيطرة عليها إال أن قوات 
املســنود  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
بقــوات التحالف العــريب، حالت دون 
تحقيــق الحويث واإلخــوان رغباتهم، 
األمــر الذي جعــل اإلخــوان يعيدون 
التحالف  موافقة  إلفشــال  مخططهم 
التي تستبعد  العريب عى خطة السالم 
الرشعيــة وتنهــي أي دور لإلخــوان 

املتشــدد  والفكر  لإلرهاب  الداعمــني 
والتطرف والذين يعيشون عى الفوىض 
واإلرهاب لتنفيذ توجهاتهم األيدلوجية 

الخطرية عى املنطقة العربية.

تحذيرات
يف ســياق متصل، حــذر مصدر 
مسؤول يف السلطة املحلية بالعاصمة 
عــدن من دعــوات مشــبوهة تروج 
لها بعض وســائل اإلعالم املشــبوهة 
واملعروف تبعيتها لجهات معادية باسم 

جهات مختصة بعدن.
وأكد املصدر املســؤول يف تريح 
أدىل بــه لـ”األمنــاء” بــأن الدعوات 
جميع  وإغالق  مــدين  عصيان  لتنفيذ 
املرافــق الحكومية واملحــال التجارية 
ومحــالت الرافة مل تصــدر من أي 
جهة يف الســلطة املحلية، وهي دعوة 
تقف وراءها مطابخ إعالمية جندت كل 
طاقاتها إلثارة الفوىض واستهداف أمن 

واستقرار العاصمة عدن.
ودعا املصدر كافة وســائل اإلعالم 
إىل  االجتامعي  التواصل  وسائل  ورواد 
عــدم التعاطي مع مثــل هكذا دعوات 
وإقالق  واالســتقرار  األمــن  لزعزعة 
العامة للمواطنني، مؤكدا بأن  السكينة 
قيادة السلطة املحلية واألجهزة األمنية 
مل ولن تسمح لكل من تسول له نفسه 
املواطنني  مبصالح  اإلرضار  أو  املساس 
وتعطيل العمل يف املرافق الحكومية أو 

محاوالت إلرباك الوضع.
وأشار املصدر بأن األبواق اإلعالمية 
التي دأبت عى نرش األكاذيب والرتويج 
ألخبــار ال أســاس لها مــن الصحة 
واألجهزة  املحافظة  لقيادة  واإلســاءة 
األمنيــة ولالحتجاجات الســلمية من 
خالل محاولة حرف مســارها وتأليف 
خيال  نســج  من  وحكايــات  قصص 
القامئــني عليها مرصــودة ومعروفة 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  يتم  وسوف 

بحقها يف الوقت املناسب.
وجدد املصدر يف ســياق تريحه 
لـ”األمناء” تأكيده بأن السلطة املحلية 
أبناء  الحرص عى حصول  حريصة كل 
عدن عى حقوقهم كاملة غري منقوصة 
بالطرق املرشوعة وسوف تكون معهم 
وإىل جانبهم ولن تألو جهدا يف الحفاظ 
عى األمن واالستقرار والسكينة العامة 

يف كافة مديريات العاصمة.

تقريـــر

ما اخلطة التي و�شعها االنتقايل للت�شدي واإف�شال املخطط العدواين؟
تفاصيل جناح االنتقالي بإنقاذ عدن وإحباطه أكبر مخطط لتفجيرات إرهابية

ملاذا اأبلغ االنتقايل دول التحالف وم�شر 
ودواًل عظمى باخلطة االإرهابية املزدوجة؟
ما غر�ض �شعي �شرعية االإخوان البتزاز التحالف؟

معلومات ا�شتخباراتية: عمليات اإرهابية كانت 
ت�شتهدف عدن واجلنوب والتحالف العربي


