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ال�شيخ  /مهدي العقربي � :إيجاد �شراكة جنوبية هي احلل الأمثل لإنعا�ش احلياة يف املناطق اجلنوبية املحررة
عدن  /األمناء  /خاص :

أكد الشيخ القبيل البارز مهدي العقريب
بأن اســتقرار األوضاع واســتباب األمن
واالستقرار يف العاصمة عدن بات املطلب
الرئييس والهــام لعامة املواطنني والنخب
السياســية واالجتامعيــة والقبلية عىل
اعتبار بأن الحفاظ عىل األمن والســكينة
العامــة وحامية املواطنــن وممتلكاتهم
مقدمة عىل كافة املطالب واملهام األخرى .
وأوضح الشــيخ  /مهــدي العقريب
بأن ماشــهدته العاصمة عدن خالل األيام
املاضية من مامرســات وأخطاء ينبغي أن
يتــم أخذها بعني االعتبار مــن قبل قيادة
املجلــس االنتقايل الجنــويب والعمل مع
مختلف فئــات ورشائح املجتمع الحتوائها
والحيلولة دون استمرارها واتساع رقعتها
لتقديم منوذج أفضل يعطي األمل للمواطن
البسيط مبستقبل أفضل وحياة كرمية .

ودعا الشــيخ  /مهــدي العقريب يف
رسالة ب ِـــاسم املجتمع العدين قيادة دول
التحالف العــريب لدعم الرشعية يف اليمن
إىل دعم الوضــع الراهــن والقائم الذي
تشــهده العاصمة عدن ومنــع أي احتدام
قادم للرصاع حفاظا عىل املجتمع العدين
خاصة والجنويب عامة وعــدم إتاحة أي
فرصة للمليشيات االنقالبية املدعومة من
إيران ألخذ أنفاسها وتنفيذ مخططاتها .
وحث الشــيخ مهدي العقــريب قيادة
التحالف العريب إىل الســعي الجاد إليجاد
رشاكة جنوبية حقيقية تسهم يف استتاب
األوضاع معتربا بأنها الحل األمثل إلنعاش
الحيــاة يف املناطق الجنوبيــة املحررة ،
كام أنها ســتحافظ عــى الرشعية التي
يعمل التحالف العريب بوجودها يف اليمن
بشطريه .
وشدد الشــيخ العقريب عىل رضورة

تكريس الجهود والطاقات لتطبيع األوضاع
والحفاظ عىل االنتصارات التي تحققت يف
جبهات القتال واســتكامل تحقيق أهداف
عاصفة الحــزم يف القضاء عىل املرشوع
اإليراين الذي يتم تنفيذه عرب مليشــيات
الحويث باعتبارها العــدو الحقيقي الذي
يرتبص باليمن واملنطقة بأكملها .
وقــال شــيخ منطقة بــر أحمد يف
العاصمة عدن الشــيخ  /مهدي العقريب:
إن عىل الرشعية احرتام نتائج ماحدث من
رصاع والكف عن أي مراوغات ومجازفات
باملجتمــع ومقدراتــه املحــدودة وعدم
اإلسهام يف زيادة انهيار األوضاع وسفك
املزيد من الدماء .
وعرب الشيخ مهدي العقريب عن شكره
وتقديره لقيادة املجلس االنتقايل الجنويب
لقيامه بالحفاظ عىل مؤسســات الدولة
وهــذا أمر قــال :إنه يســهم يف تكريس

التالحم الجنــويب ويعد بــادرة ممتازة
إلرســاء دعائم أوضاع يســودها النظام
والقانون بعيدا عن ثقافة السلب والنهب
والفيد الذي كان سائدا فيام مىض .
ودعا الشــيخ العقريب قيادة املجلس
االنتقــايل إىل ضبــط األوضــاع أو أي
اختالالت أمنية ومحاســبة كل من يقوم
باقتحام منازل القيادات املوالية للرشعية
ونهبها أو أي ممتلــكات عامة أو خاصة
لتقديم منوذج أفضــل يكون دافعا لكافة
قوى املجتمع لاللتفاف حول املجلس .
وختم الشيخ مهدي العقريب ترصيحه
بدعوة الجميع إىل إشاعة املحبة والسالم
وجرب الرضر واالبتعاد عن التشفي واإلذالل
للخصوم واملعارضني وفتح صفحة جديدة
تؤسس ملســتقبل يسوده العدل واملساواة
والســام ونبذ العنف والتطرف واإلرهاب
والعادات الدخيلة .
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األمناء  /وكاالت :

حذر خــراء عســكريون أوروبيون
وعرب من إشــعال إخوان اليمن (حزب
اإلصــاح) للوضع يف جنــوب اليمن،
مســتغ ً
ال حلفــاءه مــن التنظيــات
اإلرهابيــة واملتطرفة ،الفتني يف الوقت
ذاته إىل أن الحزب يســعى اآلن لتوسيع
تلك التحالفات مع التنظيامت املتطرفة،
بفتح خطــوط اتصــال جديــدة مع
جامعات وتيــارات وأفــراد متطرفني،
وتوســيع نطاق االســتقطاب لتقوية
شوكة التيار اإلرهايب يف محاولة لخلط
األوراق للســيطرة عىل نطاق جغرايف
تنطلق منه عمليات السيطرة عىل البالد،
وهو التكتيك الذي اتبعه تنظيم «داعش»
يف كل مــن العراق وســوريا ،مؤكدين
لـ«البيان» أن مــا يزيد األمر تعقيد ًا هو
وجود ارتبــاط واتصــال ملحوظ بني
تنظيمــي القاعدة وداعــش من جهة
وأحزاب سياســية مثل حزب اإلصالح،
وهو ما أكدته العمليات اإلرهابية األخرية
وتعليق بعض املسؤولني اليمنيني ورموز
اإلخوان وشخصيات أخرى عىل األحداث.
وقال الضابط الســابق لــدى وزارة
الدفاع الفرنســية واألستاذ يف املدرسة
العســكرية بباريــس ديلــون غوادر،
لـ«البيــان» ،إن الحــوادث اإلرهابيــة
األخرية التــي وقعت يف املناطق املحررة
جنــوب اليمــن تؤكــد أن التنظيامت
اإلرهابية وخاصة القاعدة وجدت الضوء
األخرض مــن حليفها حــزب اإلصالح
الحليف األهم والجهة القادرة عىل توفري
السالح والعنارص اإلرهابية ،وهو نفسه
الحزب املرتبــص القتناص فرصة القفز
عىل أي سلطة ولو محدودة ،وهنا يلعب
أشــخاص محددون -دور املنســق بني
الفصائل والفلول لتوحيد الصف ،خاصة
من لديهم مراكز قيادية يف «القاعدة»،
ويف الوقت نفســه لديهم صداقات مع
مسؤولني يف الحكومة ،هذه املعطيات
تؤكد أن التنظيــات املتطرفة وخاصة
القاعــدة تتحرك يف ســباق مع الزمن
لقلب موازين القوة يف اليمن ،وتحويلها
إىل قنبلــة موقوته كام كان الوضع يف
العراق قبل تحريره من «داعش» ما يهدد
املجتمع الدويل وينسف جهود التحالف
العــريب لتحريــر اليمن مــن التطرف
واإلرهاب خالل أربع سنوات مضت.
وأضــاف ،إميانويــل غونزاليــس،
الضابط الســابق لدى القــوات الجوية
اإلســبانية واملحارض املتعاون يف كلية
الدفاع يف حلف شامل األطليس «الناتو»

يف روما :إن الوضع السيايس الحايل يف
اليمن يكشف مخطط «اإلخوان» القائم
عىل متدد تنظيم القاعدة تحديد ًا ملعرفته
الكاملة يف البالد ،وبتحالف مع تنظيامت
أخــرى بايعهــا وأعلن الــوالء لها مثل
«داعش» ،ليسيطر عىل نقاط جغرافية
متفرقة بواســطة فصائــل صغرية من
املقاتلني تتمركز عىل شكل دائرة واسعة
وتتحرك نحو مركز الدائرة للسيطرة عىل
جميع املناطق املمثلة ملحيط الدائرة التي
قد يكون نطاقها جنوب اليمن بالكامل،
وهو أســلوب حــروب العصابات الذي
انتهجته التنظيــات اإلرهابية منذ أول
القرن الحايل ،مستفيدين من اإلضعاف
املتعمد لقــوات األمن والنخب واألحزمة
األمنية التي بذل التحالف جهود ًا جبارة
لتدريبهــا خالل أكرث من أربع ســنوات
مضت ،وخاصة يف عــدن وأبني ولحج
وحرضمــوت ،مــا يعنــي أن الحاجة
ُملحة اآلن لتعزيز قــوى األمن ودعمها
ملواجهة امليليشيا والفصائل والتنظيامت
اإلرهابيــة املتحالفــة مؤخــر ًا وإعادة
االستقرار للمناطق املحررة مرة أخرى.
واختتــم ،أولفــر كليــج ،الضابط
السابق يف إدارة االستخبارات الداخلية
الربيطانية «إم أي  »5ســابق ًا ،بالتأكيد
عىل أن الحــوادث اإلرهابية التي وقعت
يف عدن يوم الجمعة ،جاءت بعد ساعات
فقط من طرد ميليشــيا حزب اإلصالح
من عدن ،واحــد منها فقط تبناه تنظيم
ومعان
«داعــش» وهذا يحمــل دالالت
ٍ
كثرية جد ًا ،ويؤكد التنســيق بينهم ،وأن
هناك خطــوط اتصال قوية بينهم وبني
القاعدة ،أكــر التنظيــات اإلرهابية
معرفة باليمن ودروبه وتضاريسه ،حيث
متركزت القاعدة يف املناطق الجبلية يف
«أبني وشبوة والبيضاء» منذ تسعينيات
القرن املايض ،ومتركزت بشــكل متفرق
يف صــورة فصائل صغــرة وما زالت
موجودة حتى اآلن ورمبا بشــكل أقوى
مــا كان يف الســابق ،واليوم وجدت
«العقــل» أو املحرك لها املتمثل يف حزب
اإلصالح ،وبدأت تتحــرك وفق خريطة
تفوح منها رائحة هذا الحزب أو التنظيم
أو الفصيل اإلخواين ،وبصامته واضحة
جد ًا ،ال ســيام يف حالة العدائية الثأرية
تجاه قــوات النخب واألحزمة واملقاومة
الجنوبية ،وهو عداء ســيايس يفضح
دور حزب اإلصالح وعالقاته بالتنظيامت
اإلرهابية ،ومخططاتهم املســتقبلية،
التي يجب أن يتصدى لها التحالف العريب
والقــوى الدولية يك ال تتحول إىل عراق
جديد.

األمناء /خاص:

علق نجل شيخ مشــائخ الصبيحة الشيخ
عبدالرحمن جالل شاهر الصبيحي عىل أحداث
األربعاء املــايض ،وذلك يف ســياق ترصيح
خاص لكشف املالبســات التي يحاول البعض
تسويقها وترويجها هنا وهناك منذ الساعات
التي تلــت املواجهات املســلحة بني املجلس
االنتقايل وقوات الرشعية يف ك ٍل من العاصمة
عدن ولحج .
وقال نجــل شــيخ مشــائخ الصبيحة:
«إننا جنبنــا املحافظة وأبناءهــا واملمتلكات
الخاصة والعامة وأوقفنــا إراقة أي قطرة دم
يف محافظتنا لحج ،حرصــا منا عىل لحمتنا
وعىل كافة إخواننا أبناء املحافظة من جميع املناطق واملديريات
كواجب إنســاين وأخالقي وقبيل يتحتم علينا الوقوف إىل جانب
كافة إخواننا مهــا كانت انتامءات الجميــع؛ لكن كان هدفنا
االنطالق من واجب أخالقي وقبيل وال نؤمن بأي انتامءات حزبية
أو جهوية ،واليستطيع أحد أن يفرض علينا انتامءاته مهام كانت،
وكان الهدف ينطلق مــن دافعنا الوطني وحبنا ملحافظتنا وأهلنا
يف لحج فوق كل االعتبارات .
وقال «شاهر « :إنه ومنذ اللحظات األوىل ملغادرة قوات األمن
وأجهزته العسكرية محافظة لحج وجدت نفيس ملزما بالجلوس
مع معظم األطراف ملناقشــة تأمني املحافظة ومقرات الحكومة
يف لحج وحاميتها من الســقوط يف يد أي جامعة مسلحة وهو
ماحــدث بالفعل؛ حيــث اجتمعنا يف منــزل األخ القائد حمدي
شكري وبحضور قادة وعقالء آخرين ,ووضعنا العديد من اآلراء
التي تجنب محافظتنا أتون الرصاعات والفوىض .
وأضاف شــاهر  »:جرت العديد من النقاشات وخرجنا برؤية
موحدة تتمثل بانتشــار قوات العاملقة وعدد مــن أبناء قبائل
الصبيحــة لتأمني مقرات املحافظة وتأمــن الخطوط ومنع أي
مظاهر للفوىض والتقطع وهذا ماحدث بالفعل وفرضنا استباب
األمن يف املحافظة .
وتابع شــيخ الصبيحة  :يف ذلك الوقت أثناء ما كنا مع القائد

حمدي وصل إىل تنب ك ٌل من القائد زيك الحاج
قائد الدفاع الساحيل والقائد أبو بكر الجبويل
وكانوا يف طريقهم إىل عدن والتقينا بهم نحن
والشيخ حمدي شكري يف صرب وأبلغ شكري
الجميع بأنه لديه تعليامت الستالم مقر اللواء
الخامس ونقطة الربــاط ،ومل يعرتض أي أحد
وكان رأينا جميعا واحد واملتمثل بالهدف األعىل
هو حامية املحافظة وأبنائها ومنع إراقة قطرة
دم يف املحافظة وحفاظا عىل لحمتنا الوطنية
يف لحــج وكان لنا ما أردنا وقمنا بالتنســيق
والرتتيبــات وبواجبنــا الوطنــي واألخالقي
والقبيل الذي يتحتم علينا عىل أكمل وج ٍه .
وتابــع  :أنزلنا القائدين أبــو بكر الجبويل
وزيك الحاج إىل مقر الرشطة العســكرية وأمناهم لحني هدأت
األوضاع وعادوا إىل حيث أتوا .
وأضاف نجل شيخ مشــائخ الصبيحة عبدالرحمن شاهر »:
استمرينا يف مواقعنا لتأمني املحافظة وسكانها جنبا إىل جنب
مع إخوتنا القادة والرشفاء من أبنــاء املحافظة إىل حني عادت
القوات العســكرية من جهة العند مســاء األربعاء إىل مواقعها
وعدنا نحــن إىل منازلنا وأهلنــا وقد اطأمنينــا متاما بتأمني
املحافظة ،وبفضل اللــه ,ث ّم أبناء لحج الرشفــاء مل ترق قطرة
دم واحدة ،وجنبوها الفتنة وحافظوا عىل لحمتهم ونســيجهم
االجتامعي والقبيل .
وبخصوص تواجده يف مقر الرشطة العسكرية يف لحج؛ قال
« :يعلم الجميع األحداث التي شهدها عيد األضحى ومغادرة قائد
ّ
يتبق فيها ســوى
الرشطة وجنودها مقرها منذ ذلك الوقت ومل
بعض أفراد الحراســة من إخواننا أبنــاء الصبيحة وهو ماوجب
علينا التواجد معهم يوم األحداث األخرية لتأمني حياتهم أســوة
بباقي املقرات واملنشــآت األمنية والحكوميــة التي قمنا والقائد
حمدي بتأمينها .
واختتم نجل شيخ مشائخ الصبيحة عبدالرحمن شاهر حديثة
قائال  :كنا ومانزال دعاة ســام وإخاء يف لحج وســنظل كذلك
ونرفض أي شكل من أشكال العنف والفوىض « .

فتوى هيئة علماء اليمن التابعة حلزب اال�صالح ت�شعل فتيل الغ�ضب واالحتجاجات يف اجلنوب
عدن  /خاص :

اجتاحت املحافظات الجنوبية ردود أفعال
غاضبة جراء صدور فتوى مام تســمى هيئة
علــاء اليمن تدعو اىل الجهاد ضد الشــعب
الجنويب باسم الدين.
وتلقت املحافظــات الجنوبيــة الفتوى
الجديــدة التــي تدعو للجهاد ضــد الجنوب
بصدمة بالغة نتج عنها غضب عارم واستياء
كبري اعتربتها االوساط يف الشارع الجنويب
بانها فتــوى تكرر تحليل دمــاء الجنوبيني
وقتلهم تحت اسم الدين .
واعترب الجنوبيون ان الفتوى هي جرمية
ارهابية كبرية ودعــوة للجامعات االرهابية
بالقيام بتفجريات واغتيــاالت يف الجنوب.
االمر الذي يعد جرائم ممنهجة متسرتة بالدين
.
واضافوا »:ان الفتوى الجديدة هي فتوى

ارهابية وتتطلــب موقف دويل وقبله موقف
من علامء املســلمني ودار االفتاء السعودية
واملرصيــة كونها تشــوه الدين االســامي
وتجعله محرف ًا وفق اهــواء ورغبات حزبية
ومامرسات ارهابية تنعكس سلب ًا عىل الدين
االسالمي.
ودعت االوســاط الجنوبيــة كل العلامء
ورجال الدين الجنوبيني بتحديد موقف واضح
للرد عىل فتاوى حزب االصالح التي ستخدمها
لتلبية توجهاته السياسية.
وكرر حــزب االصالح وما تســمى هيئة
علامء اليمن الشــالية فتــوى الجهاد ضد
الجنوبيني تلبية لتوجهــات حزب االصالح (
اخوان املسلمني ).
وعرب سياســيون وقادة ونشــطاء عن
رفضهم ملثــل هذه الفتــاوى التي وصفوها
بالباطلــة والتــي تكــرس الديــن وتحرف
نصوص اآليات واالحاديث بحســب أهواء ثلة

ممن سخروا الدين ســل ً
ام لتحقيق رغباتهم
والوصول اىل الحكم .
وقال االعالمي هاين مسهور ( :ما أشبه
فتــوى  ١٩٩٤بفتــوى  ٢٠١٩مازالــت ذات
مفــردة (الردة) تــري يف دمائهم وتخرج
من أفواههم ،لغــة واحدة تحمل التكفري لكل
مخالف لتوجهاتهم الشيطانية ،إىل متى يظل
الجنوب ضحية تكفريهم واستباحتهم بأسم
الدين؟ ،سؤال للعقالء واملنصفني.).
أما الناشــط جــال الخــر امليرسي
فقال ( :فتوى علامء اليمن بإســتباحة دماء
الجنوبيني ارهاب  ..وعــى املجتمع الدويل
حامية الشــعب الجنويب مــن ارهاب اليمن
والرشعية).
واضــاف امليرسي ) الجرميــة ان علامء
االرهــاب اصدروا هذه الفتــوى وهي تكرار
لفتواهــم يف حــرب احتالل الجنــوب عام
1994م .)..

