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واذا  كانت الدراجات النارية  في اليمن  قد تحولت الى رعب 
حقيقي  بذلك الكم من ضحايا الجيش واالمن وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام الذين سقطوا برصاص االرهابيين الذين نفذوا 
جرائمهم من على متن تلك الدراجات النارية.. األمر الذي اثار 
غضبًا شعبيًا عارمًا، ما دفع اللجنة االمنية العليا الى اتخاذ قرار 
بحظر حركة سير الدراجات النارية في العاصمة صنعاء منذ 
شهرين ، ولذلك  لوحظ تراجع نسبة الجريمة خالل فترة المنع 

الى ادنى مستوياتها.
إن دخول الدراجات النارية في مصر  لتنفيذ االعمال االرهابية 
يبين ان  جماعة االخوان هم تنظيم واحد في مصر او اليمن او 
غيرهما ..حيث تبرز تساؤالت  ملحة تطرح نفسها بشدة عن 
سر التشابه بين ما يحدث في اليمن وما يحدث اليوم في مصر 
.. فهذه الحقائق تؤكد عبر تشابه االعمال االجرامية ان من 
يخطط لها هو تنظيم واحد، من النزول للساحات الى  تحويل 
سيناء لصورة من الحرب التي شهدتها منطقة ارح��ب وبيت 
دهرة وغيرها.. واخيرًا ها هي حرب  الدراجات النارية  تدخل  
الخدمة في مصر بعد ان نجحت في تصفية العديد من العناصر 

الوطنية في اليمن ..
االغ��ت��ي��االت استخدام ال��دراج��ات النارية في تنفيذ عملية 

أثار حالة غضب كبيرة في الشارع اليمني ضد 
وزارة الداخلية التي  تتبع  تنظيم االخ��وان  
المسلمين، وفي محاولة منها المتصاص الغضب 

الشعبي ق���ررت  اللجنة  االمنية العليا  ان تحظر 
استخدام الدراجات النارية في صنعاء لمدة أسبوعين في االول 
من ديسمبر 2013م ، وذلك بهدف مواجهة موجة االغتياالت 
والمساعدة على حفظ األمن. وإن الحظر سيستمر الى  15 ديسمبر 
الماضي ، تطبيقًا لقرار اللجنة االمنية العليا، وعلى اثر ذلك اختفت 
الدراجات نوعًا ما من شوارع العاصمة  صنعاء التي  كانت  تعج بها 

ستخدم في نقل المواطنين مقابل الحصول على أجر متواضع.
ُ
وت

وك���ان  تقرير حكومي ق��د كشف ع��ن اغتيال أكثر 250 
شخصية عسكرية وأمنية منذ بداية 
2012م  معظمهم  سقطوا برصاص 
مسلحين على دراج��ات نارية.. ونظرًا 
لتزايد خطر الدراجات النارية  فقد 
تم  تمديد الحظر ومازال مستمرًا الى 

اليوم..
 م���ن ال����واض����ح ان ف��ك��ر االخ�����وان 

االجتثاثي ال يفرق بين االوضاع في 
اليمن أو بين مصر فمبررات ضرب 

الغاز وتصفية الخصوم وضرب 
الكهرباء وقطع الطرق وتخريب 

السكك الحديدية كلها تدار 
وفقًا لمخطط تدمير إلسقاط 
كل مؤسسات الدولة في البالد 

إْن لم ينفردوا بالحكم ..
ال����ي����وم ت���ت���ه���م ج��م��اع��ة 
االخ��وان بسفك دم��اء االبرياء 
ف��ي مصر باسم الجهاد من 
اج���ل اس��ت��ع��ادة  الشرعية 
ال��دس��ت��وري��ة ب��ع��د ان كانت 
ر 

ّ
هذه الجماعة باالمس تكف

الجميع وتعتبر شرعية الساحات هي الدين بكله..  
التطورات في مصر  كشفت مؤخرًا عن مفاجأة مفزعة تمثلت  
رتكب بواسطة 

ُ
بتزايد األعمال اإلجرامية واإلرهابية التي ت

الدراجات النارية ، والتي كان آخرها حادثا اغتيال اللواء محمد 
السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية المصري االسبوع 

الماضي ، وإطالق نار على كنيسة العذراء في أكتوبر. 
هذه الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة "الموتوسيكالت"  
تكتسب بعًدا جديًدا ، بعدما كان يتم  استخدامها في جرائم 
السرقة والخطف وتوزيع المخدرات، مثلما هو الحال في اليمن .. 
لكن الالفت ان مصر شهدت الثالثاء الماضي جريمتين إرهابيتين 
بطلهما الرئيسي "الموتوسيكل"، إي��ذاًن��ا بانضمام مهمات 
االغتياالت والقتل اليها نظرًا لسرعتها وسهولة اختفائها 

وصعوبة مطاردتها في األحياء واألزقة الضيقة.
الوضع في مصر يبدو اكثر تعقيدًا خصوصًا وقد تم رصد 

تزايد تلك الظاهرة، حيث يقول غريب عبدربه، رئيس 
شعبة ال��دراج��ات والموتوسيكالت: إن مصر تستورد 

سنويًا ما يقرب من نصف مليون موتوسيكل، نصفها 
تقريبًا غير مرخص، يستخدمها اإلرهابيون. 

وأضاف: أن أكثر أنواع الموتوسيكالت رواًجا هي 
الصينية نظًرا لرخص ثمنها 

حيث تتراوح 

ما بين 2500 و3 آالف جنيه، أي ما يعادل ثمن موبايل ذكي، 
ويمكن تقسيطه بدون مقدم ب�100 جنيه شهرًيا، وتلك هي 

العّينة المستخدمة في الجرائم. 
 الالفت ان االشقاء المصريين صدموا من تعدد انواع الجرائم 
التي ظهرت بشكل مفاجئ عليهم مؤخرًا ولهذا نجدهم  
يراهنون - كما يقول رئيس شعبة الدراجات النارية على 
ات االستباقية، وتضمينها في قانون  اتخاذ بعض اإلج��راء
المرور، ومنها تضمين رقم اللوحات المعدنية عند اإلفراج 
الجمركي، باإلضافة إلى رقم الموتور مع ض��رورة تكثيف 
الحمالت لضبط تلك الموتوسيكالت للحد من تلك الجرائم. 

الحلول المصرية لمواجهة درج��ات الموت تبدو غير 
مجدية ولن تستطيع هذه األساليب التقليدية ان تحد 
من االعمال االجرامية.. واذا لم يتم حظر حركة الدراجات 
النارية بعد جريمة االغتيال االخيرة فستسقط  
مصر كلها تحت رحمة رص��اص��ات اصحاب 
الدراجات النارية وستعجز الدولة المصرية 
بكل أجهزتها عن إلقاء القبض على الدراجة 

النارية كما هو الحال بالنسبة لليمن.

☐ اغتيال عبدالكريم جدبان

الدراجات النارية من اليمن إلى  مصر  
عج��زت كل أجه��زة الدولة في اليم��ن  عن إلقاء القبض على دراجة نارية مرعبة تصط��اد الضحايا من الجيش واألمن  

وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وتختفي من وسط شوارع مدننا المزدحمة في غمضة عين ..
اليوم فها هو السر الغامض يتكشف لجميع بعد أن اتضح للجميع ان سالح االخوان االرهابيين واحد في المنطقة.. التفكير 
نف��س التفكي��ر من اليمن الى مصر الى ليبيا الى س��وريا.. من اس��تخدام الدراج��ات النارية.. الى ضرب انابي��ب النفط والغاز.. 
واس��تخدام االطف��ال والفتيات من طالب المدارس والجامعات لتحقيق مخططاتهم الى الس��يارات المفخخة.. واس��تهداف 

الجيش واالمن.. الى االقصاء من الوظيفة العامة.. والنهب للمال العام وغير ذلك ..

 محمد شرف الدين 

27يناير 2014م
-إصابة» 4« أشخاص بينهم جنديان في مواجهات بين مسلحي 

الحراك واألمن  بشبوة..
-عشرات القتلى والجرحى في مواجهات مسلحه بين مليشيات 

تابعه لحزب االصالح ومقاتلين حوثيين في منطقة ارحب..
- مقتل المواطن صالح عزي الدوشان على يد مسلحين مجهولين 

كانوا يستقلون دراجة نارية بوسط مدينة رداع..
28يناير 

-28 قتياًل في مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومليشيات تابعه 
لالصالح في منطقة ارحب..

-اطالق قذيفه "آر بي جي" دون سقوط ضحايا على مركز شرطة 
كريتر من قبل مسلحين تابعين للحراك.

- مقتل الشيخ  عبد الغني السحامي أحد مشائخ بني الحارث على 
يد مسلحين في منطقة بني الحارث واصابة اخر 

-استهداف طقم عسكري تابع للواء 37 م��درع في شبام 
حضرموت بعبوة ناسفة واصابة اربعه جنود

-مسلحون قبليون يفرضون ح��ص��ارًا مسلحًا على المجمع.. 
الحكومي وادارة أمن المحويت ويقطعون طريق صنعاء..

- عناصر القاعدة بأبين يستولون على ناقلة عسكرية 
ويأسرون جنودها..

29يناير 
-مقتل المواطن عبد الله قحطان منصر على يد مجهول 

في مديرية المخادر..
30يناير

-مسلحون يعتدون على خطوط الكهرباء بصنعاء 
وآخرون يفجرون أنبوب النفط بحضرموت..

-مقتل 4 أشخاص بينهم جنديان في كمين مسلح بمحافظة 
لحج..

- مقتل شخصين في مديرية المالح ردفان بمحافظة لحج..
-38 قتياًل في معارك عنيفة بين الحوثيين ومسلحين تابعين 

البناء االحمر..
31يناير

-سقوط عدد من القتلى والجرحى، فى قصف نفذته طائرة 
أمريكية بدون طيار، على مواقع يشتبه تواجد عناصر للقاعدة 

بها، فى محافظة أبين..
-مسلحون مجهولون يطلقون صاروخين من نوع )لو( على مرسى 

السفن في ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال بمحافظة 
شبوة..

- مقتل جندي وإص��اب��ة آخ��ر ف��ي هجوم لمسلحين 
ل��روض��ة  مجهولين على نقطة عسكرية بمنطقة ا

محافظة البيضاء..
-مقتل أكثر من 20 جنديًا في هجوم مسلح على 
نقطة أمنية بشبام حضرموت أثناء أداء أفرادها صالة 

الجمعة..
-مقتل اكثر من 60 شخصًا خالل المعارك الداميه في منطقة 

حاشد بين مقاتلي الحوثيين ومليشيات ابناء االحمر.
- مقتل مواطن وجرح آخر في عنس محافظة ذمار.

1فبراير 
ات لقوات االمن على متظاهرين  -إصابة 13 شخصًا في اعتداء

في صنعاء يطالبون بأسقاط الحكومة..
-عناصر تخريبية في خوالن تستهدف أنبوب النفط.

-مقتل شخص واصابة آخر  بمديرية شرعب السالم بمحافظة 
تعز..

-78 قتيال حصيلة االشتباكات بين الحوثيين ومسلحي ابناء 

االحمر في منطقة عمران..
� تعرض سيارتي القياديين في حزب المؤتمر االخ حميد

السدعي واالخ الدكتور عبد السالم االرياني ، العتداء همجي 
سبب فيهما أضرارًا كبيرة.

-اعتداء تخريبي يخرج محطة مأرب عن الخدمة 
-اطالق مسلحين النار على مبنى المجمع الحكومي وإدارة

أمن رداع محافظة البيضاء.
- إطالق مسلحين النار على الشاب »صالح جراد الحميري« ونهب 
بندقيته وجنبيته الشخصية، ورميه من على مرتفع عاٍل مما أدى 

الى وفاته في الحال في طريق المحابشه- حجه
 2فبراير 

- اصابة العقيد علي حليف رئيس عمليات القوات الخاصة في 
عدن بانفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته.

-اختطاف مسلحين من رجال قبيلة "المراقشة" بمحافظة أبين  
ضابط برتبة رفيعة في الجيش مطالبين اطالق سراح احد ابنائهم 

من السجن 
-احباط حراسة المجمع الحكومي بمحافظة الضالع ، محاولة 

تفجير المجمع والهجوم عليه من قبل عناصر مسلحة..

استشهاد أكثر من 20 جنديًا في 
حضرموت و2 في شبوة و2 في لحج

 في حروب 
ً
أكثر من 150 قتيال

أبناء األحمر والحوثيين

الت
النف

د ا
صا

ح

مصادر دبلوماسية:

مصر تهدد باتخاذ تدابير ضد اليمن
التلويح بحظر قيادات من حزب االصالح من دخول مصر

ق��ال��ت م���ص���ادر دب��ل��وم��اس��ي��ة في  
العاصمة المصرية ال��ق��اه��رة ، إن 
الحكومة المصرية ت��درس ات��خ��اذ ع��دد من 
ات األمنية والسياسية تجاه اليمن، خالل  اإلجراء
األيام القادمة ومنها قطع العالقات التجارية 

والدبلوماسية بين البلدين. 
وكشف مصدر دبلوماسي عربي رفيع -رفض 
الكشف ع��ن اس��م��ه -، أن م��ص��ادر سياسية 
ودبلوماسية في الخارجية المصرية حذرت من 
ات سياسية كبيرة بشأن اليمن،  اتخاذ إج��راء
اذا استمرت )جماعة إخوان اليمن( بتهديد 
أم��ن وس��ي��ادة البالد ، ومساعدة الجماعات 
المحظورة واإلرهابيين في مصر ،ومن خالل 
استقبال عدد كبير من المصريين للتدريب في 
معسكرات تخضع لإلخوان في اليمن ،وأن مصر 
عبرت عن قلقها المتزايد للرئيس والحكومة 
في اليمن ووزارة الخارجية اليمنية ، مؤكدا أن 
الحكومة المصرية سلمت اليمن, بشكل غير 
معلن, قبل اشهر, رسالة احتجاجية عن "دور 
جماعة اإلخوان المسلمين في اليمن في دعم 
جماعة اإلخوان المصرية اإلرهابية ،من خالل 
إيواء قيادات وعناصر منها, وتدريب إرهابيين 
وإرسالهم إلى مصر للقيام بأعمال إرهابية ضد 
الجيش واألمن المصري ". ولكن لآلسف 
إخوان اليمن هم من يسيطرون 
على القرار الحالي في اليمن .. 
وبحسب موقع )وفاق برس 
( االخباري فقد رجح المصدر 
الدبلوماسي ،أن تتخذ الحكومة المصرية 
،خالل األيام القادمة قرارًا بتجميد عدد من 
فروع البنوك التابعة إلخوان اليمن في مصر 
،ومنع التعامل مع عدد من البنوك التي يملكها 
إخ��وان اليمن مع تجار مصريين ،وقد 
تم في وقت سابق تجميد استثمارات 
للشيخ حميد األحمر في مصر ب300 

مليون دوالر. 
وع���ل���ى ص��ع��ي��د متصل 
أك��دت السلطات األمنية 
ف��ي مصر ، أن قائمة 
ال��م��ح��ظ��وري��ن من 
دخ��ول مصر سيتم 
اإلع��الن عنها في القريب 
ال��ع��اج��ل وسيتم 
على  تعميمها 
ال������م������ط������ارات 
وال������م������داخ������ل 
ال�����م�����ص�����ري�����ة 
وتشمل العديد 
م������ن ع���ن���اص���ر 
وقيادات جماعة 

إخ��وان اليمن ومنهم ، رجل الدين المتشدد 
"ع��ب��د المجيد ال��زن��دان��ي"، ورج���ل األع��م��ال 
الملياردير الشيخ "حميد األحمر" الذي يتمتع 
بعالقات قوية مع ق��ي��ادات اإلخ���وان بمصر، 
وال��ذي زار الرئيس المعزول " مرسي "خالل 
الفترة الماضية، وتربطه عالقات تجارية 
واسعة مع نائب المرشد العام خيرت الشاطر، 
وكذلك اللواء "علي محسن األحمر" مستشار 
رئيس اليمن الحالي، قائد قوات الفرقة األولى 
ا، والقيادية اإلخوانية "توكل كرمان 

ً
مدرع سابق

"الحائزة على جائزة نوبل، وآخرين من اإلخوان 
وعدد من التجار وأوالد األحمر. 

هذا وكانت وسائل إعالمية يمنية وعربية 
قد نقلت في وقت سابق ،اعترافات مصدر 
امني كبير من أن تهريب السالح إل��ى داخل 
مصر، يجري بمساعدة إخ��وان اليمن ، ويتم 
التهريب والشراء عبر تجار ا)إلخ��وان( الذي 
تربطهم شراكه مع إخوان مصر، والتنظيم 

الدولي لإلخوان المسلمين. 
وأوضحت أن التهريب للسالح يتم بتعاون 
مصانع أسلحة تركية وأسلحة أخ���رى يتم 
شراؤها عبر عصابات المافيا الروسية ويتم 
شحنها إلى اليمن ومن ثم تهريبها إلى مصر 

عبر العديد من الطرق المختلفة . 
وذك��رت تلك الوسائل اإلعالمية، أن نائب 
المرشد خيرت الشاطر، نزيل سجن طرة، 
يمتلك م��زرع��ة بالعاصمة اليمنية صنعاء، 
تستعد لتكون مقر المطاردين من إخ��وان 
مصر، كما قام محمد بديع المرشد، المسجون 
حاليا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وإثارة 
ال��ف��وض��ى، خ��الل وج���وده باليمن ف��ي الفترة 
1982- 1986، بإنشاء مزرعة يمتلكها, 
في مدينة تهامة, وتشير تقارير إعالمية 
يمنية، أن هناك معلومات تؤكد أن القيادي 
اإلخواني محمود عزت، موجود في العاصمة 
اليمنية صنعاء، مضيفة أن" عزت "يقيم في 
فيال فاخرة بمدينة حدة السكنية يمتلكها 
أح��د المليارديرات في اليمن، وأن��ه يحظى 
بحراسة م��ش��ددة، وينتقل بشكل محدود 
بواسطة سيارة دبلوماسية تعود ملكيتها 
لدولة خليجية، وتقتصر تنقالته على زيارة 
عدد من قيادات اإلخوان المسلمين في اليمن.
واخ��ط��رت الخارجية المصرية 17 دول��ة 
عربية موقعة على اتفاقية مكافحة اإلرهاب 
لعام 1998 بقرارها اعتبار جماعة اإلخوان 

المسلمين »جماعة إرهابية«.
وأعلنت الحكومة المصرية ف��ي ديسمبر 
الماضي جماعة اإلخ��وان المسلمين »جماعة 
إرهابية«، واتهمتها بالمسؤولية عن تفجير 

مديرية أمن الدقهلية.

اتهام »إخوان« اليمن بدعم وتدريب 
وإرسال إرهابيين الى مصر


