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ثورة الجيش ضد لجان الرواتب

منع مجندون تابعون ل��ل��واء 115 مشاة لجنة صرف 
المرتبات من دخول مقر اللواء لمباشرة اعمال صرف مرتبات 
العسكريين القدامى، وقام المجندون برشق سيارة اللجنة 
بالحجارة ما دفعها للمغادرة، وك��ان اف��راد اللواء 115 
مشاة في مديرية ل��ودر أبين قد شكوا من تالعب لجنة 
صرف الرواتب ومماطلتهم دون مراعاة لما يعانيه الجنود 
الذين قدموا من مناطق بعيدة كبيحان والضالع وردفان 

والصبييحة وشبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية .

خالفات داخل المؤتمر الحضرمي

تنعقد التحضيرات المتعلقة بمؤتمر حضرموت الجامع 
-ال��س��ب��ت- بأغلبية م��ن واف���دي ال��س��ع��ودي��ة، وت��أت��ي تلك 
التطورات المتصلة بالمؤتمر الحضرمي، وسط معارضة 
قوية ونشوب خالفات بين مؤيدي السعودية واإلمارات، 
كما فّجر المؤتمر معارضة قوية بإعالن ق��وام المجلس 
االستشاري للهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الذي ضم 
نحو 52 شخصية حضرمية اغلبها ال تمثل وزن��ًا داخل 

حضرموت او خارجها.

معارك النفط مستمرة
قالت مصادر مطلعة ان الوضع األمني في مديرية البريقة 
يشهد توترًا غير مسبوق منذ ساعات صباح االربعاء عقب 
قيام شركة النفط في عدن بالتحفظ على قاطرة نفط تم 
احتجازها من ِقبل األمن وتسليمها للشركة، وأن الوضع 
ما يزال محتدمًا وقاباًل لالنفجار في أي لحظة ال سيما في 
ظل إصرار التاجر "العيسي" على اقتحام المنشأة النفطية 
التابعة للشركة وتحرير القاطرة المحتجزة، وفي ظل وجود 
قوتين مسلحتين بحالة تأهب في منطقة خطرة جدًا تعج 
بخزانات النفط والغاز، وهو ما قد ينذر بكارثة في حالة 

حصول أي اشتباك.

إقصاء سعودي لقيادات عسكرية 
كشف موقع مقرب من حزب االصالح عن تقديم قائد ما 
يسمى بالحزام األمني في مدينتي جعار وشقرة بمحافظة 
أبين عبداللطيف السيد استقالته لقيادة التحالف السعودي، 
ه من  ونقل موقع "المصدر اونالين" عن أن السيد طلب اعفاء

مهمته، دون ايراد األسباب التي دفعته لذلك.

شالل يتهم هادي باإلرهاب
قامت مجاميع مسلحة بقطع الطرقات ف��ي مديرية 
المنصورة في عدن، وقال مصدر أمني: ان قوى معروفة 
-لم يسّمها- هي من تقف خلف تلك االعمال المخلة باألمن، 
وتهدف الى اث��ارة الفوضى في المديرية بعد ان شهدت 
استقرارًا امنيًا كبيرًا خالل اكثر من عام، ونوه المصدر الى 
ان األطراف السياسية التي تدفع الى الفوضى بالمنصورة 
وغيرها هي معروفة ومكشوفة، وكلما فشلت في ورقة تلجأ 

الى استخدام ورقة أخرى.

سجناء الرأي ينتحرون
ت محاولة سجين باالنتحار بسجن زنجبار المركزي  باء
بالفشل الخميس، وبحسب مصادر محلية فإن السجين 
يدعى م. س.س من ابناء زنجبار زج به الى السجن على 
خلفية قضايا ينفي السجين صلته بها، وأوضحت المصادر 
ان السجين حاول االنتحار، وتم انقاذه في اللحظة االخيرة 

ونقل الى مشفى المدينة للعالج .

قتل عشوائي في عدن
قتل شاب في العشرينات من عمره مساء الخميس بجولة 
السفينة في الشيخ عثمان بعدن.. وأفاد شهود عيان: ان 
شابين من ابناء حي العريش كانا يقفان بجولة السفينة حينما 
اقتربت منهما سيارة كورال ليطلق منها مسلحون النار، 

ويتسببوا بمقتل الشاب "سالم المانجو".

دعوى ضدحكومة هادي
أعلنت جمعية المتقاعدين والمبعدين قسرًا اعتزامها 
رفع دعوى قضائية ضد حكومة هادي التي لم تنفذ قراراتها 
التي اتخذتها لمعالجة مشكلة الجنوبيين الذين تم إبعادهم 
عقب حرب صيف 1994م.. ودانت الجمعية في بيانها 
أساليب القهر واإلذالل التي تمارسها ضد العسكريين 
الجنوبيين المقعدين قسرًا، وتواصلت عملية اإلذالل إلى 
محاربة العسكريين ف��ي ق��وت أطفالهم لعدم تسوية 
رواتبهم وامتناعها عن تسليمها لفترة 5 أشهر متتالية، 
ودعا المتقاعدون المحامين الراغبين في مساعدتهم الى 

رفع دعوى قضائية ضد حكومة معاشيق.

حراك باعوم في الجنوب محتل

عقد مجلس الحراك الثوري تيار باعوم بمحافظة أبين 
-السبت- مؤتمره السياسي األول، ورفض البيان الصادر 
عنه االرهاب والتطرف ومقاومته والتصدي له واجتثاثه 
من جذوره، واعتبر الوضع الجنوبي الراهن وضعًا احتالليًا، 
اذ كانت الحرب األخيرة بنتائجها الكارثية ال تقل خطورة 
عن وضع ما قبل تلك الحرب التي اثرت على الجنوب بشكل 
مباشر وأثرت على قضية الجنوب اذ اصبحت نتيجتها اليوم 

اكثر سوداوية وقتامة.

انهيار كهرباء الحسوة 
خرجت -السبت- محطة الحسوة الكهروحرارية عن 
العمل بشكل كامل، وقال عاملون في المحطة: ان المحطة 
خرجت بسبب خلل فني.. ُيذكر أن عدن تشهد صيفًا ساخنًا 
بال كهرباء للسنة الثانية على التوالي بالرغم من مزاعم 
حكومة الفنادق تحسين الكهرباء واستيراد محطات من 
دول عربية وأجنبية لتجنيب عدن والمحافظات المجاورة 

لها االنقطاع المتكرر للكهرباء.

أخبار الجنوب عدن مرتع للميليشيات والفوضى واإلرهاب

نعم تحررت العاصمة عدن من جيشها وأمنها ومن ثقافة الدولة والتعايش 
لتسقط في براثن فوضى الميليشيات العسكرية والحزبية والسياسية وأصبحت 
مستعمرة لالرتزاق والعمالة وتتكرس العمليات العسكرية شبه اليومية بين 
المليشيات وتقسيم مديريات ومناطق عدن بين مليشيات السعودية واإلمارات 
واإلخوان والسلفيين والقاعدة، وأصبحت كل مديرية ومنطقة محسوبة على ميليشيا 
تقيم فيها معسكراتها وتفرض مربعها االمني وتقيم سجونها ومستعمراتها 
وتفرض الجبايات والضرائب على المواطنين، وكثيرا ما تشتعل الصراعات العسكرية 
بين تلك المليشيات لترسم حدودها او لتوسع نفوذها او لتطلق مساجينها لتكون 
عدن عاصمة للميليشيات والفوضى والعنف واإلرهاب، بينما تكتفي حكومة الفار 
ه بإبرام الصفقات وتهدئة المليشيات واحتواء صراعاتها  هادي ورئيس وزراء

وتعويض قتالها وعالج جرحاها.
وفي هذا السياق تضاربت األنباء حول سبب المواجهات المسلحة العنيفة وأعمال 
الفوضى التي عاشتها محافظة ع��دن الخميس التي ب��دأت شرارتها بمديرية 
خورمكسر تحت مطالب حقوقية مطالبة برواتب العسكريين والموظفين لتتمدد 
لمديريات كريتر والمنصورة والتواهي ودار سعد والشيخ عثمان لتتداخل مطالب 
المتحاربين من اطالق مساجين بمعسكرات مليشيات حزبية متصارعة، مرورا 
باتهام شرطة الشيخ عثمان بتهريب مساجين متهمين باإلرهاب، لتنتقل لتحسين 
االوضاع الميدانية بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للفار هادي والسعودية 
والقاعدة من جهة الهادفة لإلطاحة بقوات الحزام االمني وسلطة عيدروس الزبيدي، 
محافظ عدن، وشالل شايع مدير امنها المتحالفين مع السلفيين وقوات الحزام 
االمني وقبائل الضالع من جهة اخرى الموالين لدولة االمارات، فيما يعرف بالصراع 

السعودي االماراتي.
وفي هذا االتجاه تعددت الروايات لتوثيق اشتباكات ومعارك خومكسر، فقد 
ذكرت مصادر صحفية ان االشتباكات بدأت في محيط ادارة أمن عدن بمديرية 
خور مكسر، عقب قيام قوة أمنية بمحاولة فتح طرق اغلقها محتجون يطالبون 
باإلفراج عن معتقلين، قيل ان قوات األمن تمنع عنهم الزيارة، وال يعلم أهاليهم 
عن المعتقالت التي يقبعون فيها، وحسب المصادر ادى اطالق قوات األمن النار 
لتفريق المحتجين إلى اطالق نار على قوات األمن، لتتطور األمور إلى اشتباكات 

امتدت إلى مديرية المنصورة لتشمل اغلب مديريات العاصمة عدن.
وفي رواي��ة ثانية ذك��رت مصادر محلية: ان مسلحين من ما يسمى بالمقاومة 
الجنوبية الموالين ل�"هادي" اشتبكوا مع ق��وات أمنية قرب ادارة األم��ن، وتفيد 
المصادر أن االشتباكات امتدت إلى داخل األحياء القريبة من ادارة األمن، وتمددت 
نحو أحياء مجاورة استدرجت اليها قوات األمن بقطع الشوارع التي تمر عبرها، 

وأكدت المصادر أن مسلحين اغلقوا شوارع في أحياء السعادة واألحمدي والعريش 
ما أدى إلى مصادمات مع قوات األمن، وأوضحت: أن مسلحين اعتلوا بنايات في حي 
العريش وحول جولة كالتكس وأطلقوا النيران على قوات األمن، ما أدى إلى اصابة 
4 جنودا حسب افادة الناطق باسم شرطة عدن، فيما تقول مصادر صحفية ان 

عددهم بلغ 7 جنود.
كما افادت معلومات بان االشتباكات وصلت بين الطرفين إلى مديرية المنصورة، 
عقب مهاجمة مسلحين قوة أمنية في جولة كالتكس، وحسب المعلومات فإن 
مديرية المنصورة باتت خارج سيطرة قوات األمن، حيث انتشر عشرات المسلحين 
في أحياء المنصورة، بعد أن قطعوا الشوارع المؤدية إلى جولة كالتكس، وذكرت 
مصادر محلية: ان مسلحين هاجموا سجن المنصورة المركزي الذي تديره قوات 
الحزام األمني وهربوا أكثر من 20 شخصًا اعتقلتهم قوات الحزام األمني بتهمة 

االرهاب.
وقد ادت االشتباكات العسكرية بين المليشيات لمقتل الجندي في قوات الحماية 
الرئاسية أصيل عبد الوهاب الوهاشي في خور مكسر، وهو مجند في اللواء الرابع 
حماية رئاسية الذي يقوده السلفي مهران القباطي الموالي ل�"علي محسن" حسب 
بيان صدر عن قيادة اللواء الذي اشار: بان الوهاشي لم يكن مشاركا في المواجهات، 
وإنما كان متجها إلى معسكر اللواء لممارسة عمله، منوها إلى أن الجندي أصيل 
قتل بطلقة قناص وكان يرتدي زيه العسكري عند مروره بالقرب من االشتباكات 

بمديرية خور مكسر. 
وفي سياق متصل قال مراقبون: بان مطالبة لواء الحماية الرئاسية لألجهزة األمنية 
والسلطة المحلية في عدن، وليس لوزارة الداخلية بالكشف عن حجم االحتقان بين 
الطرفين، ويعد ذلك مؤشرا على أن المواجهات مرتبطة بالصراع بين الفصيل 
الموالي ل�"هادي" المدعوم سعوديا والفصيل الموالي لإلمارات، المتمثل بالسلطة 
المحلية وإدارة شرطة عدن وقوات الحزام األمني. كما ذكر مواطنون بأنهم شاهدوا 
عناصر من تنظيم القاعدة اعتلت مباني في جولة كالتكس، وأطلقت نيران على 
قوات الحزام األمني، وأفادت المصادر: بان معظم العناصر المسلحة التي تسيطر 
على أحياء المنصورة القريبة من جولة كالتكس تتبع تنظيم القاعدة وأخرى من 
فصيل االصالح في المقاومة وآخرين سلفيين مواليين ل�"هادي ". وذكر المراقبون 
بان تحرك السعودية وحلفائها تهدف لجر قوات الحزام االمني الموالية لإلمارات إلى 
الصدام مع المجتمع في عدن لخلق حالة من الغضب الشعبي، مستغلين عمليات 
االعتقاالت والقمع واإلخفاء القسري والتعذيب التي تقوم بها المليشيات المسيطرة 

على عدن وبعض قوات األمن والحزام األمني.
وفي سياق مختلف فجرت حادثة اعتقال شاحنة اموال بنقطة امنية في محافظة 

الضالع الصراع العسكري والسياسي واالعالمي بين تلك المليشيات المتصارعة في 
المحافظات الجنوبية وخاصة عدن ولحج والضالع، فقد افادت معلومات بأن مسلحين 
من ما يسمى بالمقاومة الجنوبية تمكنوا من استعادة سيارتين محملة أموال تابعة 
لمصرف الكريمي، تم احتجازها في نقطة أمنية بمحافظة الضالع السبت، ونقلها 
إلى مكان مجهول، وتشير المعلومات ان السيارتين تم نقلهما إلى معسكر الجرباء 
في أطراف مدينة الضالع، فيما ال تزال السيارة الثالثة مفقودة. هذا وأعلن مصرف 
الكريمي االثنين عن احتجاز سيارات تابعة له في نقطة أمنية بمنطقة سناح شمال 
مدينة الضالع، وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة المعين من قبل الفار هادي 
اللواء فضل حسن في تصريحات صحفية بأنه ارسل 5 أطقم إلى الضالع الستعادة 

االموال، مؤكدا بان المبالغ تخص محافظ تعز المعمري المعين من هادي.
وفي هذا االتجاه قال حسين عرب وزير الداخلية في حكومة الفار هادي انه 
اعطى اوامره مباشرة بمجرد احتجاز سيارات تحمل اشارات تابعة للصليب االحمر 
الدولي، والذي تم التحفظ عليها في نقطة سناح الضالع من قبل المقاومة الجنوبية، 
وعلى متنها ملياري ومائتي مليون ريال يمني في طريقها الى صنعاء وليس الى تعز، 
موضحا انه تواصل مع نائب وزير المالية الذي اوضح ان المبالغ المعتمدة الى مصراف 
الكريمي هي فقط 900 مليون ريال يمني فقط ال غير، وان المبلغ الباقي ال نعلم 

كيف تم وضعها فوق السيارات.
هذا وقد نفت اللجنة الدولية للصليب االحمر بعدن االتهامات االعالمية عن تورط 
المنظمة في عمليات الفساد وغسيل االموال، حيث اعربت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر في اليمن في بيان صفحى عن قلقها البالغ إزاء أحدث التقارير اإلعالمية التي 
تناقلت خبر استخدام سيارتها في قضية " تهريب أموال "، وجاء في البيان: خالل 
األسبوع الماضي لم تكن هناك أي تحركات من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر من 
عدن إلى صنعاء، كما ال تستخدم اللجنة الدولية أبدا وال تمتلك السيارات المدرعة، 

وإنما تنقل اللجنة الدولية األموال من خالل القنوات الرسمية البنوك.
وفي هذا االطار ذكر المراقبون بان الكشف عن نقل االموال من محافظة عدن 
بطرق مشبوهة بدون ان ترافق هذه االموال سيارات حراسة ولم تعلم حكومة الفار 
هادي النقاط االمنية بمسار االموال يؤكد عن نقل اموال وأسلحة لجماعات ارهابية 
وعصابات اجرامية بطريقة بدائية تفاديا لمراقبة دولية على البنوك والمصارف، 
كما توضح العملية بان هناك نشاط محموم لنقل اموال مشبوهة بشكل متواصل من 
قبل حكومة هادي ليتم غسلها وإعادة تدويرها من قبل مرتزقة ما تسمى الشرعية، 
وأبدى مراقبون ...... عن تورط صرافة الكريمي في نقل االموال المشبوهة ما يؤشر 

لتوسع شبكة االرهاب والفساد في ما يعرف بالمحافظات المحررة.

تعيش محافظة عدن فوضى عسكرية وأمنية كاملة، فقد صارت المليشيات العسكرية المدججة بأسلحتها 
المتوسطة والثقيلة بعد حوالي سنتين من مزاعم التحرير امرا واقعا في حياة المواطنين الذين يعانون من 
سطوتها االمنية والعسكرية وتفرض اوامرها وسلطتها على ما تبقى من مرافق ومؤسسات الدولة وصادرت 
مؤسسات السلطة المحلية، بل اصبحت هذه المليشيات المتصارعة والمتنازعة المصلحة واألهداف واالنتماء 
السياسي والحزبي واإلقليمي، هي السلطة الحاكمة، في ظل غياب تام عسكريا وامنيا وإداريا لسلطة الفنادق 
والقصور، التي لم تعد قصور وأسوار وحواجز المنطقة الخضراء بمستعمرة معاشيق تحميهم وتمنعهم عن 
الوقفات االحتجاجات اليومية من قبل الموظفين والمواطنين المطالبين بحقوقهم ورواتبهم، فاختارت حكومة 
العمالة واالرتزاق حكم اليمن من فنادق الرياض وابوظبي وقطر وتركيا ومصر واالكتفاء بالتصريحات االعالمية.

وفي هذا االتجاه تدفع االم��ارات والسعودية بمليشياتها 
ومرتزقتها من االرهابيين وحلفاء العدوان لنشر القتل والعنف 
والتطرف لخدمة مشاريعهم االستعمارية في السيطرة 
والوصاية على اليمن، حيث غابت أي عملية عسكرية للتنظيمات 
االرهابية في المحافظات الجنوبية هذا االسبوع ؛ لتشتعل تلك 
التنظيمات االرهابية والمليشيات االجرامية لمعاركها في 
السيطرة على عدن ومديرياتها وتكريس سلطة االحتالل 
لعدن لفرض احتاللها المباشر لجزر وموانئ والمنافذ البحرية 
والمحافظات اليمنية باالستعانة باإلرهاب ومليشياته بفرض 

امرا واقعا على الجغرافية اليمنية.
وفي هذا السياق اعلنت وزارة الدفاع األمريكية البنتاغون عن 
تواجد للقوات االمريكية في االرض اليمنية بعد ان كانت تدعي 
بأنها تحارب االرهاب عن طريق الطائرات بال طيار والضربات 
العسكرية ومن بوارجها البحرية مستعينة بقوات عسكرية 
للعدوان وقوات ما يؤكد األطماع االمريكية المتماهية مع دول 
العدوان في استعمال االرهاب، ودعم ما يسمى بقوات الشرعية 
لفرض تواجد عسكري وإنشاء قواعد اجنبية على جزرنا وموانئنا 
ومضايقنا البحرية. فقد اعترفت وزارة الدفاع األمريكية االربعاء 
بوجود قوات أمريكية "محدودة" على األراضي اليمنية في إطار 
الحرب ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث قال 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع األمريكية جيف ديفيس 
في حديث للشرق األوسط: ما تزال الحكومة األمريكية قلقة 
بشأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيره من 
التنظيمات المتطرفة العنيفة العاملة في اليمن التي تهدد 
مصالحنا وال سيما تنظيم القاعدة، وأض��اف: يمكن ألع��داد 
محدودة من القوات األمريكية أن تتواجد في بعض األحيان 
داخ��ل اليمن نظرًا للمخاوف األمنية العملياتية على األرض 
فإننا ال نناقش نوع وحجم وموقع األنشطة التي ستقوم بها أي 
قوات قد تعمل على األراضي اليمنية، وأورد في رسالة بالبريد 
اإللكتروني خصها للصحيفة: ثالثة أهداف رئيسية وراء تكثيف 
واشنطن ضرباتها باليمن منها ضمان عدم قدرة التنظيم على 
سمى بحكومة 

ُ
إدارة عملياته من مناطق استولى عليها من ما ت

الشرعية  والحد من قدراته على تنسيق الهجمات اإلرهابية في 
الخارج والضغط بشكل متواصل للحيلولة دون التآمر وتنفيذ 

الهجمات ضد الواليات المتحدة وحلفائها.
وف��ي سياق مشابه تنفذ التنظيمات االرهابية عملياتها 
العسكرية في اليمن دون ان يكون هناك تحركا دوليا او محليا 
من قوات العدوان او تحرك محلي من قبل مرتزقته لمواجهة 
االرهاب وطرد المنظمات االرهابية من المحافظات اليمنية 
ومدنها، وف��ك ارت��ب��اط حكومة ه��ادي ومليشياته تحالفها 
االستراتيجي مع المنظمات االرهابية، بل عملت ما تسمى 
الشرعية على توظيف االرهاب إلرسال العناصر االرهابية للقتال 
في جبهات: نهم وعسيالن وتعز والمخا والبقع وميدي ساحة 
تدريب وإعداد وتجهيز. فقد اغتال مسلحون مجهولون يعتقد 
انهم من تنظيم القاعدة الخميس قائد قوات الحزام األمني في 
مديرية " شقرة " بمحافظة أبين، وذكرت مصادر محلية: ان 
مسلحين على دراج��ة نارية اعترضوا سيارة العقيد " صالح 
حيدرة معجوج " في مفرق الوضيع ما ادى الى مقتله فيما جرح 
نجله، وأضاف مصدر في الحزام االمني بشقرة ان القتيل كان في 
طريقة الى منزله شرق مدينة شقرة، وتم استهدافه من عناصر 

القاعدة بوابل من النيران استهدفت سيارته. 
وفي شان متصل كشفت صور عن عمليات تهريب   
أسلحة تتم عبر سواحل محافظة لحج من قبل مليشيات 
تسيطر عليها القوات الموالية للسعودية بالتحالف مع عناصر 
ارهابية، ونقل " موقع عدن الغد " عن مصادر محلية بمنطقة 
رأس العارة بمديرية المضاربة محافظة لحج، أنه تم العثور 
على العديد من المواد المتفجرة في المنطقة، وأشارت المصادر 

العثور على قذائف ومتفجرات بأنواع مختلفة تركها المهربين 
في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل أخ��رى. كما تعرضت 
سفينة أسلحة للنهب بعد ضبطها من قبل قوات خفر السواحل 
في محافظة المهرة، وقالت مصادر صحفية: ان قوات خفر 
السواحل ضبطت الثالثاء سفينة محملة بأسلحة في ساحل 
فيدمي بالغيضة، وحسب المصادر تم افراغ حمولة السفينة في 
الشاطئ، غير أن األسلحة التي كانت على متن السفينة تعرضت 
للنهب من قبل مسئولين أمنيين، وأفادت المصادر: بأنه لم تصل 
إلى إدارة أمن الغيضة سوى كمية قليلة من األسلحة المضبوطة 
على متن السفينة، وأوضحت تقارير صحفية ان عمليات تهريب 
تتم عبر سواحل محافظة المهرة، نظرا لعدم نشر قوات أمنية 
وعسكرية في تلك السواحل لمنع التهريب، وحسب التقارير فإن 
عمليات تهريب كثيرة تتم عبر سواحل المهرة يقف خلفها 
مسئولين حكوميين رفيعين في حكومة الفار هادي، وهم من 

يعيقون نشر قوات عسكرية في تلك السواحل. 
وفي ذات السياق كشفت االح��داث والوقائع العسكرية في 
المحافظات الجنوبية عن توظيف المرتزق هادي وحكومته 
ومليشياته االرهاب لتصفية حساباتهم السياسية والحزبية 
والمناطيقية وتحقيق مصالح شخصية ومنفعية، حيث عاودت 
قنوات وصحف عربية بث خبر تمكن قوة مكافحة االرهاب بعدن 
من احباط محاولة انتحاري لتفجير نفسه بنقطة عسكرية بعد 
ان تزايدت الشكوك في مصداقية تلك العمليات عن احباط 
عمليات انتحارية. فقد رصد " موقع عدن الغد " ما نقلته قناة 

العربية السعودية تحت عنوان: " شاهد طريقة هوليوودية 
في إحباط عملية انتحاري بعدن "، وجاء في نص الخبر:كشفت 
ق��وات مكافحة اإلره���اب اليمنية عن شريط فيديو يظهر 
نجاحها في إحباط هجوم انتحاري كان يستهدف عددًا كبيرًا 
من قوات األمن بإحدى نقاط التفتيش، وقال ناشطون: إن قوات 
مكافحة اإلره��اب تلقت معلومات بشأن المخطط االنتحاري، 
فقامت بمراقبة شخص مسلح برشاش كان يرتدي بزة مماثلة 
للزي العسكري المستخدم من قبل الجنود، عندما كان يتجه 
صوب نقطة تفتيش في منطقة التواهي في عدن، ولم تكشف 
المصادر بعد عن هوية االنتحاري والجهات التي خططت 

للعملية، ولم تكشف التحقيقات حقيقة االدعاء.
وفي سياق اخر تكاثرت عمليات االعتقال التي تقوم بها 
المليشيات للمواطنين بتهمة االرهاب ليتم ابتزازهم وسجنهم 
بظروف غير انسانية وبطريقة غير قانونية، فقد كشف مدير 
عام مديرية خور مكسر عوض مشبح ان سبب االشتباكات 
األخيرة بخور مكسر قيام قوة أمنية باعتقال شاب على خلفية 
خالف حول كفتيريا بساحل أبين، وتوجيه اتهام للشاب بأنه 
متورط بقضايا اإلرهاب بعد توجيه قوة أمنية العتقاله، وأوضح 
مشبح ان االعتقال سببه الخالف بين الشاب المعتقل وشخص 
أخر وليس للواقعة أي صلة بقضايا اإلرهاب، وأكد "مشبح" انه 
تم االتفاق بعد معارك خور مكسر على تشكيل لجنة للتحقيق 

في االعتقاالت التعسفية.
 موضحا ان عدد من االشخاص ال يزالون رهن االعتقال دون 
ان تثبت عليهم أي تهمة، وأضاف: سيتم تحديد كشف بأسماء 
المعتقلين الذين اعتقلوا دون اتهام واضح وصريح بحقهم. كما 
قال رئيس قسم شرطة البساتين بعدن علي الذيب الكازمي 
وهو قيادي في ما تسمى المقاومة الجنوبية: ان حالة االحتقان 
التي تعيشها عدن التي تسببت بنشوب اشتباكات بخور مكسر 
سببها المداهمات الليلية بحجة مكافحة االره��اب واعتقال 
أغلبية من شباب المقاومة في معتقالت سرية، وأضاف قائال: 
المطلوب السماح ألهاليهم بزيارتهم ونقلهم من السجون 
السرية الى سجن المنصورة المركزي ومباشرة القضاء عمله 
وإع��دام اي شخص يثبت تورطه بأعمال اجرامية وارهابية 

وإطالق من اعتقل فقط لالشتباه دون دليل .

العمليات األمريكية ضد اإلرهاب باليمن تتوافق مع توجهات ترامب
البنتاغون: لدينا تواجد عسكري وقواعد في اليمن

القاعدة تتخذ جبهات القتال ساحة تدريب وإعداد وتجهيز 

سواحل لحج والمهرة مكان لتهريب السالح

الصراع السعودي اإلماراتي يمكن اإلرهاب في اليمن
تؤكد كل الوقائع الميدانية والعسكرية للحملة العسكرية االمريكية لمكافحة االرهاب في اليمن بأن االرهاب يوظف عسكريًا وسياسيًا لخدمة العدوان وأهدافه محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث شنت ادارة 
ترامب االمريكية حملة اعالمية واسعة رافقها تصعيد مفاجئ للعمليات العسكرية للبوارج والطائرات بال طيار في محافظة شبوة ؛ لتغيب فجأة تلك الحملة االمريكية العسكرية واإلعالمية لمكافحة 
االرهاب في اليمن، ويعود الوضع لحالة السبات والركود العسكري على وجه الخصوص ؛ النشغال ادارة ترامب بمغامراتها العسكرية في سوريا وكوريا الشمالية، ما يؤكد بان االدارة االمريكية ال تملك أي 
استراتيجية عسكرية او سياسية لمحاربة االرهاب في اليمن وهزيمته وتجفيف منابعه، بل سلوك أمريكي يوظف ألغراض سياسية وعسكرية واقتصادية الستنزاف دول الخليج عسكريا وماليا واستعمال 

االرهاب في اليمن ذريعة لتبرير تداخالتهم العسكرية واالستعمارية في اليمن بما يخدم استمرار العدوان وتمدد االرهاب وتوسيع سيطرته وتمكين عناصره.


