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شبوة »األمناء« خاص:
 

أصدر املكتب اإلعالمي ملحافظ شــبوة، 
بياًنــا هاًما حــول ما تضمنــه بيان حزب 
أحداث  عقــب  لإلصالح،  اليمنــي  التجمع 
التمرد واالنقالب العســكري عىل الرشعية 
الدستورية للسلطة املحلية ممثلة مبحافظ 

محافظة شبوة.
وقال البيــان إن »بيان حــزب التجمع 
اليمني لإلصالح؛ تبنى رسمًيا - بشكٍل غري 
مبارش- التمرد واالنقالب العسكري الواضح 
عىل مجلــس القيادة الرئايس والســلطة 
املحلية يف محافظة شــبوة، ويعترب البيان 
اعرتاًفا واضًحا بأنَّ التشــكيالت العسكرية 
واألمنية اّلتي تم تأسيســها عىل أيدلوجية 
والبسوها  املسلمني  االخوان  بنهج  مرتبطة 
ِبالزي والرُتب التي أنســبوها لِلمؤسســة 
العسكرية واألمنية، اّلتي هي بعيدة عنها كل 
البعد، واّلتــي نكن لها كل الوفاء واالحرتام، 
ونثمن دورها لصامم أمان البالد وسلطاتها 

الدستورية”.
اليمني  التجمع  أنَّ حزب  وأضاف: »حيث 
لإلصالح قد عمل ُمبكًرا عىل ترسيح القيادات 
واســتبدالها  املهنية  واألمنية  العســكرية 
برتبويني من اإلخوان املســلمني، ُمستغلني 
سيطرتهم عىل قرارات السلطة الُعليا؛ مِبنح 
هؤالء الرُتب العسكرية خالل الفرتة التي تم 
فيها اختطاف قرار رشعية الدولة ودستورها 

وقوانينها«.
وتابع: »ونشــري إىل أنَّ بيــان التجمع 
اليمنــي لإلصالح ميلء ِبالحزبيــة؛ وٌيثبت 
تخبطهم اإلعالمي عقب فشــلهم السيايس 
شبوة،  محافظة  يف  والعســكري  واألمني 
ولكنهم عقب أن أصدرنــا بيان العفو العام 
بهــدف التهدئة ومللمة الجــراح واعتبار أن 
الحزيب واإلمالءات  العامل  كلنا شبوة ولكن 
لها ذلــك، فعادت اىل  الخارجية ال يــروق 
أنها ترغب  الصــادر، حيث  التأجيج ببيانها 
اىل بالعودة إىل زعزعة األمن واالســتقرار؛ 
وهذا ما الحظناه خالل الـ24 ساعة املاضية، 
بعدما أن تم تطبيع األوضاع بشهادة وزيري 

الدفاع والداخلية«.

متاٍه وتخادم بني اإلصالح والحويث
التجمع  بيــان  بأنَّ  »ونوضح  وأكمــل: 
اليمني لإلصالح أشــار إىل لجوئهم لِتسليم 
ما تبقى لهم يف مناطق ســيطرتهم ملليشيا 
الحويث اإلرهابية، ال سيام بأننا الحظنا دعوة 
الحويث لالنضامم لهــم، متعدين بحاميتهم 
بالقــوة الصاروخية - املدعومــة من إيران، 
وهذا ُيعكس ويؤكد ُمغازلة الطرفني لِبعضهم 
البعض، اّلتي أثبتتها حالة التامهي والتخادم، 
وكان مــن أبرزها تســهيل احتالل مديريات 
بيحان الثالث من قبل مليشــيا الحويث بدون 
أدىن مقاومة عســكرية ُتذكر من قبل اللواء 
163 مشــاة - محور بيحان- بقيادة املُتمرد 
صالح لقصم اّلذي أىت به اإلخوان من القطاع 
الرتبوي املــدين وليس األمني العســكري، 
وكّذلك األلوية العسكرية األخرى )119، 173، 

.”)159
واستطرد: »إذ ندين متركز قيادة وضباط 
املتمردة  والقــوات  األلويــة  وأفــراد  صف 
واملُنقلبــة عســكرًيا؛ عىل ســطوح مباين 
املواطنني والفنادق السياحية واملستشفيات؛ 
َكقواعد عسكرية بحكم القوة والسالح، وهذا 
ما ينتهك مبادى القانون الدويل اإلنســاين 

وقواعد القانون الدويل لِحقوق اإلنسان، كام 
نؤكد عىل املطالبة ملجلــس القيادة الرئايس 
برضورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة 
من املديريــات وعواصم املحافظات واملواقع 
االسرتاتيجية؛ ِبدًءا من فرضة ِنهم ومديريات 
مأرب الـ16 والجوف وتعز، وانتهاًء ِبالسقوط 

املُخزي ملديريات بيحان الثالث”.
التناقض  نتســاءل  »وإذ  البيــان:  وقال 
العجيــب إنُه حينام يتــم االنتصار لِلرشعية 
الدستورية لِلســلطة املحلية ُممثلة مِبحافظ 
محافظة شــبوة عوض بن الوزير العولقي 
رئيس املجلس املحــيل رئيس اللجنة األمنية؛ 
املُســتمدة من رشعية املجلس الرئايس، نراه 
بيان حــزب التجمع اليمني لإلصــالح بياًنا 
التمرد وتأييده وُينسف  ِبنرص  املفاهيم  يقلب 
الرشعية الدستورية لِسلطة الدولة، ونستذكر 
أنه بينــام كان إعالم اإلخــوان يعترب قبائل 
وأعيان شــبوة؛ ونخبها السياسية والثقافية 
واإلعالميــة واملدنية عندما طالبت ِبالتحقيق 
واملُحاسبة لِمن سلموا ُمديريات بيحان الثالث 
يف ســيناريو ُمخجل، اعتربها هذه املطالبة 
مترًدا عــىل الرشعية الدســتورية؛ وتهديدا 

لوحدة الصف الشــبواين، وعنــد هذا التمرد 
وانتهــاك الحرمات مل يحظر قيادات اإلصالح 
ذلك املبدأ، مام يؤكد ازدواجية املعايري لديهم”.

وأضــاف: »إن متســك حــزب التجمع 
املحلية  ِبالسلطة  وتشــبته  لإلصالح  اليمني 
واالســتحواذ عىل الوظيفة العامة؛ قد كلف 
الدماء،  األرواح، وســياًل من  شبوة عرشات 
ما كان لِلمحافظة دفع فواتري الدم املؤسفة، 
وِبَذلك نحمله وحدة تلك النتائج، ال سيام أيًضا 
بأن وحدة الخطاب اإلعالمي لِقنوات ومنابري 
اإلعالم اإلخوانية املختلفة َتتوافق مَع املنابري 

اإلعالمية لِلمليشيات االنقالبية الحوثية”.
وأشــار إىل أن “األفعال املشينة أخالقًيا 
واملنافية دينًيا واملُخالفة قانونًيا من قبل هذه 
قيام  ِبالرضورة  َتستوجب  املتمردة،  الجامعة 
ِبالتحقيق مّع قيادة  الرئايس  القيادة  مجلس 
هذا التمرد، ومن يقــف وراءهم من قيادات 
التشكيالت  ذلك  يف  مبا  وعســكرية  حزبية 
العســكرية التي جاءت من خارج املحافظة 
ومن يقف خلفها، ال ســيام بأنه كان بيانهم 
عبــارة عن كم هائــل من املغالطــات التي 
اعتمدت عىل التالعب باأللفاظ؛ تعكس التنبى 

عن اإلفالس الحقيقي يف املحتوى اإلعالمي 
التابع لهم”.

وأكــد أن “الوحدات العســكرية البطلة 
التي قدمت الشــهداء وتلو الشهداء؛ هي من 
قامت ِبتحرير مديريات بيحان الثالث التي تم 
الوحدات  انسحبت  وعندما  عليها،  السيطرة 
العســكرية التي تــم تشــكيلها وتكوينها 
بأيدلوجيــة إخوانية حزبية بعيًدا عن املهنية 
العســكرية وهم من يدافع عــن الرشعية 
الدســتورية، اليوم، ومِبباركــة وتوجيهات 
القيادة السياســية ممثلــة بقيادة املجلس 
الرئايس واألشقاء يف دول التحالف العريب”.

وتابــع: »وعىل صعيــد متصل بأحداث 
شبوة، ُنشــري إىل إنُه بعد أن تم مترد بعض 
القيادات العسكرية اإلخوانية قاموا بتوجيه 
األســلحة الثقيلــة والطريان املســري ضد 
الســلطة املحلية باملحافظة، وهذا النوع من 
السالح والطريان الذي مل يتم استخدامه ضد 
املليشــيات الحوثية، وتم مــن قبلهم رضب 
وقصف مؤسســات الدولة واملدنيني مبا يف 
املستشفيات والتمرتس فيها، وتعريض  ذلك 
حياة املرىض والعاملني فيها للخطر، رغم أننا 
قد وجهنا لِلمتمردين عدة خطابات ونداء أخري 
بوقف اطالق النار، ووضع مصلحة املحافظة 
وأهلها الطيبني بشكل خاص والوطن بشكل 
عام فــوق مصلحة الحزبية، ونأســف بأن 
القوات املتمردة االنقالبية؛ مل يحكموا العقل 
ووقفوا مع الحزبية، ولكن تم بفضل الله ثم 
بالقيادات العسكرية واألمنية واملخلصني من 
أبناء شبوة؛ دحرهم والسيطرة عىل املحافظة 
24 ســاعة فقط، وبعدها تم  خالل أقل من 
ُمبارشة تطبيع األوضاع األمنية والعسكرية 
قرار  املحافظ  األخ  أصــدر  حيــث  واملدنية، 
العفو العام عن الجميع، وِبَذلك عادت الحياة 
الدفاع  َذلك وزيــري  لِطبيعتها، وقــد باركا 
والداخلية؛ أثناء زيارتهم ولقاءهم لِمحافظة 
شبوة، وعربا وزيري الدفاع والداخلية، خالل 
العسكرية  لقاءهم محافظ شبوة والقيادات 
واألمنية واملدنية، عــن ارتياحهم وتأكيدهم 
للحملة األمنيــة يف املحافظة اّلتي تخلو من 
مظاهر الســالح، ونعرب عــن أملنا بأّن حزب 
التجمع اليمني لإلصالح؛ ال يروق له ذلك، بل 
يرغب يف زعزعة أمن واســتقرار املحافظة، 
وهذا ما مل نســمح بــه باملطلق مهام كلف 
األمر، لِحامية أمن واستقرار وتثبيت السكينة 

العامة لِلمحافظة وفًقا لِلدستور والقانون”.
واألمنية  العســكرية  األلويــة  ودعــا 
املتمردة واملنقلبة عىل الرشعية الدســتورية 
يف املحافظــة؛ إىل إعادة الســالح والعتاد 
القوات  إىل  وتســليمه،  واألمني؛  العسكري 
العســكرية واألمنية تنفيَذا لِتوجيهات وزير 
الدفاع رئيس اللجنة العسكرية األمنية املُكلفة 
من الرئاســة، اّلذي أمر ِبعودة الســالح إىل 
الوحدات العسكرية واألمنية املُكلفة من قبل 
مجلس القيادة الرئايس، مبا يف ذلك الضباط 
وضباط صف واألفراد حسب العفو املعلن من 
قبل محافظ شبوة، َفُهم إخوتنا وِمننا وفينا”.

واختتم البيــان بالقول: »نؤكد بأنَّ قيادة 
الســلطة املحلية؛ قلوبها مفتوحة ونواياها 
صافية، إذ ُترحب مبن يريد العودة واملشاركة 
السياســية واإلدارية للحفــاظ عىل وحدة 
صف أبنــاء محافظة شــبوة، وختاًما نؤكد 
أن املحافظ بــن الوزير يقف عىل مســافة 
واحدة من كافة األحزاب السياسية مِبختلف 
التوجهــات والتعاون معها ملــا فيه خدمة 

محافظة شبوة خاصة والوطن عامة”.

•التشكيالت العسكرية واألمنية التي تم 
تأسيسها على أيدلوجية مرتبطة بنهج اإلخوان

•الوحدات العسكرية البطلة قدمت الشهداء تلو 
الشهداء وهي من حررت مديريات بيحان الثالث

•اإلصالح عمل مبكًرا على تسريح قيادات عسكرية 
وأمنية مهنية واستبدالها بتربويين من اإلخوان 

•بيان اإلصالح يثبت تخبطهم اإلعالمي عقب 
فشلهم السياسي واألمني والعسكري بشبوة

مكتب إعالم محافظ شبوة ُيفند ما ورد يف بيان حزب اإلصالح:

بيان حزب االإ�سالح تنٍب ر�سمي للتمرد واالنقالب الع�سكري


