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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
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المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

ت�ضعيد ال�ضالع وهجوم عدن.. خطة اإخوانية 
حوثية لإرهاق اجلنوب ع�ضكرًيا

رئا�ضة النتقايل: العنا�ضر التي ارتكبت اجلرمية 
الإرهابية بالتواهي لن تفلت من العقاب

�ضحيفة دولية: احلوثي والإخوان امل�ضتفيدان من عودة الغتيالت اإىل العا�ضمة عدن

عدن / األمناء / خاص :
االنتقايل  املجلــس  رئاســة  هيئة  أدانت 
الجنويب، يف اجتامعها، أمس االثنني، التفجري 
اإلرهايب يف منطقة حجيف الستهداف موكب 
محافــظ العاصمة عــدن، ووزيــر الزراعة، 

بسيارة مفخخة.
برئاسة  االجتامع،  يف  الحارضون  ووقف 
أمــني عام املجلس، محافــظ العاصمة عدن، 
أحمد حامــد مللس، دقيقة حــداد عىل أرواح 

شهداء.
العنارص  املجلس  رئاســة  وتوعدت هيئة 
الغادرة،  الجرميــة  يف  املتورطة  اإلرهابيــة 
التي خلفت ســتة شهداء وســبعة جرحى، 
بعدم اإلفالت من العقاب، ُمشــددًة عىل اتخاذ 

إجراءات رادعة ملواجهة أعامل اإلرهاب.

ودعت األجهزة األمنية إىل تعزيز انتشارها 
بشــكل دائم ملواجهــة العنــارص اإلرهابية 
الســكينة  إلقالق  اإلجرامية،  ومخططاتهــا 
العامــة وزعزعة األمــن يف العاصمة عدن، 

وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض.
واإلدانات  الــدويل  التضامــن  ومثنــت 
الواسعة للعملية اإلرهابية، عىل رأسها مواقف 
الواليــات املتحدة، وبريطانيا، والســعودية، 
العربيــة، ومجلس  الدول  ومرص، وجامعــة 

التعاون الخليجي.
وطالبــت الهيئــة بتقديم الدعــم الالزم 
للســلطة املحلية، والقوات املسلحة الجنوبية 
ملواجهه األعامل اإلرهابيــة، وتهديدها األمن 
األهمية  إىل  مشــرية  والــدويل،  اإلقليمــي 
االســراتيجية للعاصمة عدن والجنوب املطل 

عىل خط املالحة الدولية.

عدن / األمناء :
أعادت محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد 
حامد مللس إىل األذهان سلســلة من العمليات 
املشابهة التي اســتهدفت املسؤولني املحليني 
يف عدن منــذ تحرير املدينة من امليليشــيات 
الحوثية عام 2015، حيث أودت عملية مشابهة 
مبحافظ عدن األســبق جعفر محمد سعد يف 
ديسمرب 2015 إثر تفجري سيارة مفخخة أثناء 
مرور موكبه غرب عــدن وتبنى تنظيم داعش 

املسؤولية عن العملية حينها.
والرثوة  والري  الزراعة  ووزير  مللس  ونجا 
الســمكية يف الحكومة املنبثقــة عن اتفاق 
السقطري من تفجري استهدف  الرياض سامل 
“التواهي”  منطقة  يف  األحد  صباح  موكبهام 

بالعاصمة عدن.
وقالت مصادر مطلعة إن الحادث أســفر 
عن استشــهاد أربعة مــن مرافقي املحافظ، 
من بينهم ســكرتريه، كانــوا عىل منت إحدى 
الذي  التفجري  أثناء  للموكب  املرافقة  السيارات 
تسبب يف اشتعال عدد من السيارات وإصابة 

عدد من املارة.
أكــد منصور  لـ”العرب”  ويف ترصيــح 
صالــح، نائب رئيــس الدائــرة اإلعالمية يف 
الحادث تسبب  أن  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
يف سقوط أربع ضحايا من مرافقي املحافظ 
إضافــة إىل مواطن مســّن كان موجودا يف 

موقع االنفجار.
الحادث  خلــف  تقف  التي  الجهــة  وعن 
قــال منصور إن التفجري اســتمرار ملا اعتربه 
“اســتهداف الجنوب من خالل اإلرهاب بهدف 
إدخاله يف دوامة من العنف والفوىض لتسهل 

إعادة احتالله”.
وأضاف “الجهات التي تقف خلف مثل هذه 
العملية هــي ذاتها التي وقفت خلف العمليات 
الســابقة، وهي عــىل صلة بأحــزاب مينية 

متطرفة ترعى اإلرهاب ومتول أنشطته”.
أنها تقف  املحتمل  التي من  وعن األسباب 
خلف محاولة اغتيال املحافظ والقيادي البارز 
يف املجلس االنتقايل الجنويب تابع “املحافظ 
بعد أن اتخذ جملة من اإلجــراءات التي أثارت 
حفيظة القوى اليمنية الساعية للسيطرة عىل 

عدن أصبح محل استهداف بطبيعة الحال”.
االتهام  وأصابــع  التفســريات  وتتباين 
املوجهة إىل الطــرف الذي يقف خلف عمليات 

االغتيال األخرية التي شــهدتها محافظة عدن 
والتــي كان آخرها قتل قائــد مقاومة جبهة 
الحازمية يف جبهة البيضاء موىس املشــديل 

بعبوة ناسفة زرعت يف سيارته.
التي  ويرجع مراقبــون حالــة الضبابية 
تحيط بالجهــة التي رمبا تقف خلف الحوادث 
األخــرية يف عدن إىل تعقيــدات الرصاع بني 
أطــراف الرشعية وحالة االخــراق واألجندة 
الحوثية يف املناطق املحررة، األمر الذي يجعل 
مــن الصعب تحديد الطرف الــذي يقف خلف 
الحادث األخري الذي اســتهدف رئيس السلطة 
املحلية يف العاصمة عدن، مع بروز مؤرشات 
عىل أن املســتفيد األول من مثل هذه الحوادث 
يف هذه الظروف هو الجامعة الحوثية التي ال 
تخفي انزعاجها من أي عودة للحكومة اليمنية 
املنبثقــة عن اتفاق الريــاض إىل املحافظات 
املحررة، والتي سبق لها أن قامت بقصف مطار 
املســرية  والطائرات  بالصواريخ  الدويل  عدن 
املؤقتة  العاصمة  الحكومــة إىل  أثناء وصول 
يف الثالثني من ديسمرب 2020 للبدء مبامرسة 

مهامها.
وتتقاطع رغبة الحوثيني يف إفشال مهام 
الحكومــة اليمنية املعرف بهــا دوليا، والتي 
عاد رئيســها مؤخرا إىل عدن، مع تطلعاتهم 
إىل تعزيــز حضورهم غري املبارش جنوبا، بعد 
تقدمهم العســكري األخري يف مأرب وبعض 

مديريات شبوة الغربية.
واعترب الباحث الســيايس اليمني محمود 
الطاهر يف ترصيــح لـ”العــرب” أن عملية 
استهداف مللس تشبه كثريا العمليات اإلرهابية 
التي تستهدف مسؤولني حكوميني، مشريا إىل 
أن هذه العملية تعد الثانية يف غضون شــهر، 
بعد اســتهداف القيــادي يف جبهة الحازمية 

مبحافظة البيضاء موىس املشديل.
الفراغ  أن  إىل  وتشــري مصادر مطلعــة 
األمنــي الكبري يف املحافظــات املحررة مّكن 
الحوثيني من بسط ســيطرتهم االستخبارية 
عىل تلك املناطــق والعمل من داخلها لتحقيق 
أهداف الجامعة يف ظل غياب تام ألي نشاط 
اســتخباري مضاد مــن قبل أجهــزة األمن 
السيايس والقومي التابعة للحكومة ، والتي مل 
تتم إعادة بنائها بشــكل حقيقي منذ االنقالب 
وسيطرة الحوثيني عىل املؤسسات األمنية يف 

صنعاء.
وعــن خلفيــات ودالالت الحــادث تابع 
الباحث الســيايس “هذه االستهدافات جاءت 
بعد اتفاقيات غري معلنة بني الحوثيني وتنظيم 
القاعــدة، إضافة إىل إفــراج جامعة الحويث 
عن قيــادات يف التنظيم اإلرهــايب، وهو ما 
يعني أن هناك تنسيًقا بني القاعدة والحوثيني 
الســتهداف الحكومة وزعزعة االستقرار يف 

املناطق املحررة”.

عدن / األمناء :
أكرث  أعــداءه عىل  الجنوب  يجابه 
من جبهة، مــا ُيوّثق حجــم الجهود 
التي تبذلها وُتسطرها القوات املسلحة 
الجنوبية منــذ فرة طويلة، مبا يوطد 

عضد أمن الجنوب واستقراره.
االعتداءات  يف  التزامن  ويكشــف 
التــي يتعــرض لها الجنــوب، حجم 
اإلخوانية  املليشــيات  بني  التنســيق 
تكالبهام  حجم  "الحوثية"،  وحليفتها 
عــىل الجنوب ومســاعيهام الخبيثة 
الراميــة إىل رضب أمــن واســتقرار 

الجنوب.
هــذا التزامــن ظهــر يف هجوم 
إرهايب رضب منطقة حجيف مبديرية 
التواهــي يف العاصمــة عــدن، إىل 
جانب تصعيد حويث غاشم يف جبهة 
الضالــع، وهو ما يؤكــد أّن الحليفني 
اإلرهابيني يسعيان إىل إرهاق الجنوب 

يف مواجهة عسكرية مفتوحة.
ففي العاصمــة عدن، وقع هجوم 
إرهــايب منطقــة حجيــف مبديرية 
استهدف  عدن،  العاصمة  يف  التواهي 

موكــب املحافظ أحمد مللــس ووزير 
ستة  وخلّف  السقطري،  سامل  الزراعة 
شــهداء وســبعة جرحى، يف رضبة 
غادرة ســعت لرضب أمن واســتقرار 

العاصمة.
بالتزامن مع ذلك، اهتزت محافظة 
الضالع بتصعيد حويث جديد بل وعىل 
نطاق واسع إذ خرج من ثالثة مسارات، 
الجنوبية متّكنت  القوات املسلحة  لكّن 
من إحباط هجامت املليشيات الحوثية 
التي اســتهدفت الوحدات املرابطة يف 
قطاع صبــرية - الجب شــامل غرب 

جبهات الضالع.
وحاولــت املليشــيات الحوثيــة 
باتجــاه مواقع  التقــدم  اإلرهابيــة 
القوات الجنوبية شامل معسكر الجب 
القوات  أبطــال  لكّن  االســراتيجي، 

املسلحة تصدوا لهم.
وتحــت تغطيــة ناريــة مكثفة 
مبختلف العيارات املتوسطة والقذائف، 
شــنت املليشــيات الحوثية اإلرهابية 
عدوانهــا مــن ثالثة مســارات، لكّن 
الجنوبية واجهتها يف  القوات  وحدات 
ونصف  ساعة  اســتغرقت  اشتباكات 

الساعة، عرب رضبات ناجحة استهدفت 
املليشــيات  أســلحة  مرابض  متركز 

اإلجرامية، وكبدتها خسائر فادحة.
تزامن التصعيد امليداين عىل األرض 
عدن  العاصمة  اســتهداف  عرب  سواء 
أو  إرهايب خسيس،  من جانب بهجوم 
التصعيد الحادث يف جبهة الضالع عىل 
التكالب بني  يوّثق حجــم  النحو،  هذا 
وحليفتها  اإلخوانية  الرشعية  مليشيا 

الحوثية يف استهداف الجنوب.
وتشــري التطــورات امليدانية عىل 
األرض إىل أن الرشعية بالتنســيق مع 
الحوثيني تعمــالن عىل خنق الجنوب 
والنعرات  باألزمــات  إثارته  ومحاولة 
مفتوحة  مواجهــات  يف  بــه  والزج 
وعماًل  املسلحة  لقواته  إرهاًقا  تتضمن 
عىل الحيلولة دون متكينه من تحقيق 

املزيد من النجاحات عىل كل األصعدة.
وفيام تفــرض هذه السياســات 
املعادية الجنوبية واقًعا شــديد التأزم، 
فإّن الشــعب يثق يف قــدرات قواته 
املسلحة التي متلك يف األساس تاريًخا 
ناصًعا يف دحــر التنظيامت املتطرفة 

واإلرهابية وتلقينها هزائم فادحة.
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