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األمناء/ خاص:
دعا ناشــطون قيــادة املجلس 
املحلية  السلطة  تغيري  إىل  الرئايس 
يف محافظة مأرب وإجراء تصحيح 
وهيكلة للقوات هناك بسبب سيطرة 
اإلخــوان عليها ما جعلهــا الداعم 
املحررة  املناطق  يف  للفوىض  األول 

واملمول لجامعة الحويث.
سيطرة  "إن  ناشــطون:  وقال 
املحافظــة جعلهم  اإلخــوان عىل 
ويســلمونها  بجبهاتها  يتحكمون 
متى شاؤوا للحصول عىل مكاسب، 
الجامعات  بدعم  أنهم يقومون  كام 
املتمــردة املوالية لهــم يف املناطق 
املحــررة، كام حصــل مؤخرا يف 

محافظة شبوة".
وقال الصحفي صالح أبو عوذل 
له: " قوة رئيس مجلس  يف تغريدة 

القيادة الرئايس تكمن يف اإلطاحة 
متى  العرادة،  سلطان  مأرب  بحاكم 
ما صــدر قرار إقالتــه من منصبه 
كحاكم ملأرب منذ عقد ونيف، عندها 
ندرك أن االبتزاز الذي متارسه األذرع 

القطرية مل يعد ينطيل عىل أحد". 
وأكد الناشــط السيايس وضاح 
بن عطية، أن ســلطة مــارب تنفذ 
أجنــدات قطرية بعيــًدا عن الدولة 

اليمنية.
له:  تغريدة  يف  عطية  ابن  وقال 
إخوانية  دويلة  مأرب  أصبحت  "  لقد 
خارجة عن سلطة املجلس الرئايس 
أبناء مأرب  ومن الرضوري تخليص 
التطرف اإلخواين، وحتى  من نريان 
ال تكــون مأرب بــؤرة للتنظيامت 
اإلرهابية وتنفيذ األجندات القطرية 
يجــب أن يتــم تطهري مــأرب من 

اإلخوان ورشورهم"

ويف تغريــدة أخرى قــال ابن 
عطية: " كل شبوة وكل الجنوب وكل 
الشــامل مع محافظ شبوة  أحرار 
الوزير وهو محل إجامع  عوض بن 

الكل باستثناء دعاة الفوىض".
"إرســال قــوات من  وأضاف: 
مــأرب لنرش الفوىض يف شــبوة 
يدلل أن  دويلة مأرب اإلخوانية تنفذ 
أجندات قطرية وال بد من تغيري تلك 
الســلطات لتأمن باقي املحافظات 

املحررة". 
كام أكد الباحث السيايس سعيد 
بكــران أن  الحرية ملــأرب من حكم 

املرشد باتت قريبة. 
مارب  أن  إىل  بكــران  وأشــار 
ســتعود إىل حضن الوطن ويذهب 
كام   - صنعاء  ســائلة  إىل  الخونة 

قال.

األمناء/ خاص:
عىل  الجنوبية  القــوات  عــرت 
الخاصة  للقوات  تابعة  رسية  سجون 
املوالية لإلخوان يف شبوة، والتي كان 

يقودها عبدربه لعكب.
السجون  الكشــف عن هذه  وأىت 
القوات  بعد تحرير معســكر  الرسية 
التمــرد من محافظة  الخاصة ودحر 

شبوة.
أن  مصورة  تســجيالت  وأظهرت 
الســجون الرسية تــم وضعها تحت 
األرض بصــورة محصنــة وبداخلها 
باإلضافة  وانفرادية،  جامعية  زنازين 

إىل ما تسمى بالضغاطة.
وكانت القوات الخاصة تســتخدم 

هــذه الســجون إلخفــاء املعتقلني 
مــن املواطنني وأفراد قــوات النخبة 

الشبوانية وكذلك مامرسة شتى أنواع 
العذاب بحقهم داخل هذه السجون.

األمناء/ خاص:
املختصة  األمريكية  الخبــرية  قالت 
القومــي والحركات  بشــؤون األمــن 
الراديكالية، ارينا تســوكرمان، إن مترد 
قــوات اإلخــوان يف محافظة شــبوة 
)جنــوب رشقي اليمــن( "يؤكد أهمية 
قلقنا الســابق بشــأن أهميــة تطهري 
من  والسياسية  العســكرية  املؤسسات 

اإلخوان املسلمني".
الخبرية األمريكية يف حديث  وقالت 
إنه "بعــد اإلطاحة  لوســائل إعالمية، 
مبحافظ اإلصالح يف شبوة من السلطة، 
كان من الواضح أن أنصاره ســيعودون 
إما من خالل جهود القوة الناعمة أو من 

خالل انقالب".
وأضافــت: "أدى اإلخفاق يف تحديد 
العنارص املثــرية للفتنة يف الجيش إىل 
شملت  والتي  املأســاوية،  النتيجة  هذه 

مقتل مدنيني من بني أمور أخرى".
وشددت تسوكرمان أن "الدرس الذي 
يجب تعلمه مــن هذه األحداث للمجتمع 
الدويل هو أن جامعة اإلخوان املسلمني 
متثل تحدًيا للحكومة اليمنية مثلها مثل 
الحوثيني، وأن سعيهم إىل السلطة كبري 

بنفس القدر".

الهدنة  أن  املفارقات  "من  إنه  وقالت 
املتجددة مــع الحوثيني التــي انتهكها 
مساحة  أعطت  فاشل  صاروخي  هجوم 
لهذا العمل الغادر". يف إشــارة إىل مترد 
قوات اإلخوان عىل قرارات محافظ شبوة 

ومجلس القيادة الرئايس يف اليمن.
وأكــدت الخبــرية األمريكيــة، أن 
اإلصالح مل يكــن أبًدا مهتاًم بتقاســم 
التعامل مع الحكومة، لقد  أو  الســلطة 
كان مجرد تحالف مؤقت. مضيفة: "لقد 
كان من الخطأ من قبل الواليات املتحدة 
اإلصالح  أنصــار  دعم  املتحــدة  واألمم 
رسًا وعلنــًا وتركيز جهودهم فقط عىل 
التعامل مع هذه الجامعات الدميقراطية 

الزائفة".
يكن  مل  الواقع،  "يف  قائلة:  وتابعت 
أســاليبهم  يف  دميقراطي  يشء  هناك 
وأهدافهم حيث ســعوا إللغاء قرار عزل 
للقوى  العسكري  القائد  ثم  أواًل  املحافظ 
الرئايس  املجلــس  عينه  الــذي  املحلية 

اليمني".
وشددت أنه "يجب عىل املجلس اآلن 
أن يرى بوضوح أن اإلصالح يســعى إىل 
السلطة املطلقة ويجب تقديم عنارصهم 
عىل  القضاء  ويجب  للمحاكمة،  املخربة 
أيديولوجيتها ذاتهــا. يجب إيصال هذه 

الرسالة بوضوح إىل الغرب".
وأكــدت تســوكرمان أن املجلــس 
الرئايس اليمني فعل اليشء الصواب يف 
تأييد قــرار املحافظ الجديد ولكن يحتاج 
إىل أن يكون أكر جرأة يف الكشــف عن 

املتآمرين وفضحهم.
"الحملــة  قائلــة:  واســتطردت 
العسكرية التي أعلنتها الحكومة مؤخًرا 
بعد اســتنفاد جميع الخيارات السلمية 
للسيطرة عىل جامعة اإلخوان املسلمني 
بالحل  أن اإلصالح غري مهتــم  ُتظهــر 
االتجاه  وأن  الدبلومايس  أو  الســيايس 
الجديد لليمن يثري قلقهم، وهم يشعرون 
إىل  الوصول  باليأس من خطر فقــدان 
نهــب املــوارد والقدرة عــىل مواصلة 

التالعب بالسكان".
ولفتت أن حــزب اإلصالح اإلخواين 
مســتعد للجوء إىل العنف للوصول إىل 
السلطة، وأضافت: "كل وعودهم كاذبة، 
وإنهم أخطر بكثري مــام يقر به معظم 

الخرباء".
ورأت الخبــرية األمريكيــة ارينــا 
الجوار  أن "أولئك يف دول  تســوكرمان 
العنارص  واحتضنــوا هذه  دعموا  الذين 
)عنارص اإلخوان( هم جزء من مشــكلة 

االنتشار اإلقليمي للمتطرفني".

األمناء/ خاص:
علمت "األمناء" بأن القيــادي اإلخواين حميد األحمر أجــرى خالل اليومني 
املاضيني عدًدا من االتصاالت الهاتفية من مقــر إقامته يف تركيا بعدد من قيادات 

اإلخوان يف الداخل والخارج.
وجاءت االتصــاالت التي أجراها األحمر عقب هزمية مليشــيات اإلخوان يف 
محافظة شــبوة ومتكن قوات العاملقة ودفاع شبوة من السيطرة عىل بعض املدن 

التي كان يسيطر عليها اإلخوان.
وطبًقــا للمصادر فإن من بــني القيادات التي أجرى حميــد األحمر اتصاالت 
هاتفية معها عبدربه لعكب وأركان املنطقة العسكرية األوىل يحيى أبو عوجاء الذي 

تربطه به صلة قرابة.
وبحســب مصادر موثوقة لصحيفة "األمناء" فإن حميد األحمر أجرى اتصاال 
بعضو املجلس الرئايس عبدالله العليمي وأعطى له توجيهات مبغادرة معاشيق وهو 

ما تم بالفعل، حيث غادر العليمي قرص املعاشيق إىل منزله يف مدينة خورمكرس.
وبحســب املصادر فقد توّعد القيادي اإلخواين الهارب يف فنادق إســطنبول 
حميد األحمر باستعادة شــبوة مؤكدا بالقول: "سنضحي بأموالنا وأنفسنا وكل ما 
منلك الستعادة شبوة". داعًيا الجميع إىل التكاتف والعمل الستعادة شبوة بأي مثن 

- حد قوله.

األمناء/ خاص:
تستمر مليشيا تنظيم اإلخوان يف إرسال املسلحني إىل مناطق شبوة، ملساندة 
التمرد الذي قادته الوحدات العسكرية واألمنية املوالية للتنظيم عىل السلطة املحلية 

مطلع أغسطس الجاري وتم القضاء عليه نهائيًا يف عتق.
وخالل الساعات املاضية، اســتطاعت قوات العاملقة الجنوبية ودفاع شبوة، 
صد العديد من تعزيزات امليليشــيات اإلخوانية القادمــة عرب صحراء مأرب باتجاه 
مدينة عتق عاصمة املحافظة، وبالتزامن يستمر نواح نشطاء اإلصالح املقيمون يف 
الخارج وتضليلهم بشأن حقيقة التمرد الذي تم إنهاؤه وأسبابه ودوافعه الحقيقية.

ويرى نشــطاء سياسيون وإعالميون، أن استمرار إرسال الحشود املسلحة من 
مأرب إىل شبوة، يضع سلطات األوىل يف دائرة التمرد عىل مجلس القيادة الرئايس 

والذي محافظها سلطان العرادة عضو فيه.
ويف هذا الصدد، أطلق نشــطاء محليون عىل موقع تويرت، هاشــتاج بوسم 
"#انقالب_يف_مأرب" حذروا خالله من التحشيد العسكري املستمر من قبل إخوان 
مأرب نحو محافظة شــبوة عىل الرغم من توجيهات مجلس القيادة الرئايس بهذا 

الشأن.

األمناء/ خاص:
عرّبت قيادات بارزة بجامعة الحويث عن اســتعدادها للتحالف عســكريًا مع 
جامعة اإلخوان ضد املجلــس الرئايس والتحالف العــريب يف اليمن، عقب تهديد 
األخرية باالنسحاب من الرشاكة داخل املجلس الرئايس احتجاجًا عىل إخامد التمرد 

مبحافظة شبوة جنويب اليمن.
وأصدر حزب التجمع اليمني لإلصالح )الذراع املحيل لجامعة اإلخوان باليمن( 
بيانًا شديد اللهجة، مساء الخميس، عقب نجاح السلطات املحلية يف شبوة بإخامد 
التمرد ضدها وضد قرارات املجلس الرئايس والذي قادته تشكيالت عسكرية وأمنية 

موالية للجامعة.
الحزب يف بيانه طالب مجلس القيادة الرئايس بإقالة محافظ شــبوة عوض 
بن الوزير العولقي وإحالته للتحقيق، مهددًا بـ"إعادة النظر يف مشاركته يف كافة 
املجاالت"، وسط هجوم رشس يشنه إعالم الحزب وناشطوه ضد املجلس وقياداته 

واتهامه بالخيانة وإسقاط الرشعية عنه.
وانضمــت قيادات الحزب يف مهاجمة مجلس القيــادة الرئايس، حيث اتهمه 
رئيس إصالح مأرب مبخوت بن عبود الرشيف "بإسقاط الوطن"، معتربًا بأن ما قام 

به أسوأ من انقالب جامعة الحويث، حد وصفه.
وقال الرشيف يف تغريدة له عىل "تويرت": " املجلس السيايس لجامعة الحويث 
أسقط دولًة واملجلس الرئايس أسقط وطًنا.. إعادة دولة سهل، وإعادة وطن صعب".

حديث رئيس إصالح مأرب، والذي يعد من القيادات البارزة بجامعة اإلخوان يف 
اليمن، تضمن تلميحًا بإمكانية إعالن الجامعة التحالف مع جامعة الحويث، يف ظل 

تصاعد الفت لدعوات من هذا القبيل أطلقها نشطاء وإعالميون إخوان.

أخبار

تغيري �صلطة ماأرب.. تاأمني للمناطق املحررة وت�صحيح مل�صار املعركة نحو �صنعاء

العثور على �صجون �صرية حتت الأر�ض تتبع قوات لعكب يف �صبوة

خبرية اأمريكية: الإخوان ميثلون حتدًيا لـ)الرئا�صي اليمني( مثل احلوثيني

حميد الأحمر: يجب ا�صتعادة �صبوة باأي ثمن

تعنت الإخوان وا�صتمرار تعزيزاتهم اإىل 
�صبوة يجر �صلطات ماأرب اإىل دائرة التمرد

ترحيب حوثي بدعوات اإخوانية للتحالف 
ع�صكرًيا �صد التحالف والرئا�صي

ملاذا غادر العليمي معاشيق بعد تلقيه اتصاًل هاتفًيا؟


