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  »األمناء« قسم التقارير:

تصعيــد خطري مــن قبل 
وادي  يف  اإلرهابيــة  العنارص 
تتوســع  التــي  حرضمــوت، 
املعادي  الخبيــث  إجرامها  يف 

للجنوب.
وقع  انفجار  عــن  الحديث 
مبدينة  الشيشــان  منطقة  يف 
ســيئون، يف اســتهداف ملنزل 
مديــر أمــن وادي حرضموت، 

عبدالله بن حبيش.
وقالــت مصــادر مطلعة، 
إن تبــادال إلطالق النار وقع يف 
محيط املنطقة، دون ورود أنباء 

عن وقوع أي إصابات.
االســتهداف  هذا  ويضاف 
إىل سلسلة طويلة من العمليات 
قوى  ترتكبها  التــي  اإلرهابية 
اإلرهــاب ضد الجنــوب، وهو 
إرهــاب تفاقم طــوال الفرتات 

املاضية.
االستهداف  هذا  أن  صحيح 
يعبِّ عــن حقد مهــول موجه 
ضد الجنوب وشــعبه، فإن هذا 
الهجــوم اإلرهــايب رمبا ميثل 
مغامرة غري محســوبة من قبل 

تلك التنظيامت اإلرهابية.
الذي يحمل  الهجــوم  فهذا 
طابًعا اســتفزازًيا ضد الجنوب، 
ســيكون الرد عليه هو توسيع 
نطــاق العمليات التــي تنفذها 
القــوات املســلحة الجنوبيــة 

يف معركتهــا ضد اإلرهــاب بغية دحره 
والقضاء عليه.

ويبدو أن التنظيامت اإلرهابية تتعجل 
ألن تتوجه القوات املسلحة الجنوبية إىل 
وادي حرضمــوت، ورمبا يكون غرضها 
الجنوبية  املســلحة  القوات  تشتيت  هو 
وعرقلتها عــن التمكن من تحقيق مزيد 

من النجاحات العسكرية.

إال أن أغلب القراءات تشــري إىل أن 
ســتتوجه  الجنوبية  املســلحة  القوات 
وادي  تحريــر  مهمة  لخــوض  بالفعل 
كبرية  متركز  جهة  باعتبارها  حرضموت 

لقوى اإلرهاب التابعة لالحتالل اليمني.
العمليــات مبثابة  وســتكون هذه 
الرضبة الناجزة جــدا يف إطار تحركات 
القــوات املســلحة الجنوبيــة لتحرير 
أراضيها مــن اإلرهاب الذي تم التخطيط 

له إلغراق الجنوب يف فوىض شاملة.
حرضموت  وادي  تحريــر  ويعنــي 
تخليــص الجنوب بأكمله مــن املنطقة 
بؤرة تجمع  التي متثل  األوىل  العسكرية 
ألعداد ضخمة من عنارص تنظيم القاعدة 

اإلرهايب.
وهذه العنارص يتم تحشيدها صوب 
الجنــوب لتهديد أمنه واســتقراره عىل 
صعيد واســع، مبا يعني أن تحرير وادي 

حرضموت سيقيض عىل أحد أخطر أطر 
االستهداف ضد الجنوب.

هجــوم شــبوة ووادي حرضموت 
اإلرهابيان

مل تجــد قــوى اإلرهــاب التابعة 
عمليات  توجيــه  إال  اليمني  لالحتــالل 
استهداف غاشــمة، لرجال الجنوب من 
القيادات العســكرية يف محاولة لبعرثة 

األوراق األمنية يف الجنوب.
ففي هذا اإلطــار، هاجمت عنارص 
إجرامية مجهولة، ســيارة أركان القوات 
الخاصة يف محافظة شبوة العميد نارص 

الخليفي.
الرصاص  من  وابالً  املسلحون  وفتح 
عىل الســيارة خالل عودتها من منطقة 
خمر، يف هجــوم يحمل بصامت تنظيم 

اإلخوان اإلرهايب.
رائحة  منــه  تفوح  الــذي  الهجوم 
تنظيــم اإلخــوان اإلرهايب، يــأيت بعد 
ســاعات من هجوم مشابه، عندما وقع 
انفجــار يف منطقة الشيشــان مبدينة 
أمن  سيئون، يف اســتهداف ملنزل مدير 

وادي حرضموت، عبدالله بن حبيش.
تزامن هذه العمليات اإلرهابية ميكن 
أن يعب عن التكتيــك الذي يتبعه تنظيم 
اإلخــوان اإلرهايب، الذي يقوم بشــكل 
كبري اعتامدا عىل محاولة إرهاق الجنوب 

بعمليات واسعة النطاق.
تحاول  اإلخــوان  مليشــيا  أن  كام 
استفزاز الجنوب وبث رسالة إحباط بني 
الجنوبيني بأن أراضيهم تظل قيد التهديد 
األمنــي من قبل قوى اإلرهــاب التابعة 

لالحتالل اليمني.
العمليات اإلرهابية التي تقف وراءها 
مليشيا اإلخوان هي شبيهة عىل ما يبدو 
بالتكتيك الذي يتبعــه تنظيم داعش يف 

عملياته اإلرهابية.
التنظيم النهيار عىل  فبعدما تعرض 
كل املستويات ويف أكرث من منطقة، مل 
يجد أمامه سوى ارتكاب عمليات إرهابية 
مرتاميــة األطــراف عــبت عام ميكن 
اعتبارها »حالوة روح« ليس أكرث لإليحاء 

بأن له حضورا عىل األرض.
هذا الســيناريو عىل األرجح يتبعه 
تنظيــم اإلخــوان يف الوقــت الحايل، 
لإليحاء بأنه ال يزال موجودا يف الجنوب، 
يف مســعى خبيث ومشــبوه لتقويض 

حالة االستقرار يف الجنوب.

ما وراء هجومي شبوة ووادي حضرموت اإلرهابيني؟

• كيف سيكون رد الجنوب وقواته المسلحة ضد الهجمات؟

 • ما األهمية الكبرى لتحرير وادي حضرموت؟

• وهل ستتوسع نطاق العمليات التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية؟

هل يغ�مر الإره�ب ب�أوراقه الأخرية؟

 أبني »األمناء« يوسف ثابت:

املوقع  القاعدة ذلــك  اختــار تنظيــم  ملاذا 
القاعدة  اختــار تنظيم  وتحديدًا وادي عومران؟ 
محافظة أبني وتحديــدًا وادي عومران الحتوائه 
عىل كميــات كبرية من األحجار الكرمية والزمرد 

»االكموامارين”.
إن اختيــار تنظيم القاعدة لــوادي عومران 
مل يأِت عبثًا بل هو هدف أســايس للتنقيب عن 

األحجار الكرمية والزمرد »االكموامارين”.
وقد وثقنا يف فيديو لعينة يسرية من الرثوات 
التي ميتلكهــا وادي عومران، بالطبع كل الجبال 
تحتــوي عىل الكثري من هذه الــرثوات الظاهرة 

وما خفي كان أعظــم، باإلضافة إىل أنه تم إيجاد 
كسارات للحجارة بينام هي ليست كسارات بل هي 

مناجم لتنقيب الزمرد واألحجار الكرمية.
ويبدو أن عمليــات التنقيب التي تحدث هناك 
تشــرتك فيها دول أخرى، وهذا يرجحه عدم دعم 
قواتنا املسلحة الجنوبية بالشكل املطلوب لتطهري 
أبني من تلــك الخاليــا اإلرهابية رغــم الجرائم 
اإلرهابيــة التــي ترتكبها إال أن قواتنا املســلحة 
الجنوبية الباسلة استطاعت تطهري وادي عومران 
من تلك العنــارص بتضحيات أبطالنــا، ثبت الله 

أقدامهم.
رسالتنا إىل قيادتنا نقول فيها ان عليهم إنزال 
فرق متخصصة بالبحث والتنقيب عن تلك األحجار 

والرثوة التي تســتثمرها تلك الخاليــا اإلرهابية 
والعمل عىل االســتفادة منها ملا يخدم شــعبنا 

الجنويب وقواته بشكل عام.
لهذا يتواجد تنظيم القاعدة يف محافظة أبني، 
يا أهلنا وناسنا يف أبني ال تدعوا تلك الخاليا تعبث 
برثواتكم، حاربوها فكريا وسياســيا واجتامعيا 
واقتصاديا ودينيا، فهؤالء ال دين لهم وال إنسانية.

بحثت عن هــذا املوضــوع يف جوجل، أول 
صفحة طلع معي “أين يتواجد الزمرد يف اليمن”، 
ويتواجد يف كٍل من شبوة وأبني والبيضاء وأجزاء 
من تعز، وهذه املناطــق التي تتواجد فيها الخاليا 
اإلرهابية بكرثة مســتحدثة املعسكرات الضخمة 

يف مواقع اسرتاتيجية مليئة بالرثوات.

ملاذا اختار تنظيم القاعدة وادي عومران؟ وما عالقة التنقيب عن احلجار الكرمية بذلك؟

كيف جعلت عن��سر تنظيم الق�عدة وادي عومران م�أوى لأكرب مع�سكراته�؟


