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"األمناء" قسم الرصد واملتابعات:
بدأت املليشيا اإلخوانية مبحاكاة القمع 
واإلرهــاب الحويث يف ترويــع النازحني 
مبناطــق ســيطرتها، ما يكشــف حجم 
التناغم بني الطرفني وخصوصا يف سجل 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
وأقدمت عنارص حزب اإلصالح )الذراع 
اليمنية لتنظيم اإلخــوان اإلرهايب(، عىل 
يف  النازحة  األرس  إحــدى  منزل  مداهمة 
مدينــة الرتبة، جنويب تعــز، كام قامت 
النســاء  وأرعبت  محتوياتــه،  ونهبــت 

واألطفال.
العرشات  "الرتبــة"  مدينة  وتحتضن 
من األرس النازحة التــي فرت من مناطق 
ســيطرة املليشــيا الحوثيــة يف صنعاء 
صفوف  ضمن  أربابها  وينخــرط  وذمار، 
املقاومة الوطنيــة التي تقاتل االنقالبيني 

الحوثيني بالساحل الغريب.
وقالت املقاومــة الوطنية املرابطة يف 
الســاحل الغريب، إن املنزل يعود للمواطن 
"محمد الســاموي"، وهو أحد منتسبيها، 
يحتفل  كان  عندمــا  االقتحــام  تم  حيث 

بزفاف شقيقته.
وقامت املليشــيا اإلخوانية، بإشــهار 

السالح يف وجه النساء واألطفال، ووفقا 
للمقاومة الوطنية، فقد تم نهب مجوهرات 
من املنزل، يف جرمية قوبلت باســتنكار 

شعبي واسع لدى مدينة الرتبة.
وقالت مصادر لـ"العني اإلخبارية"، إن 
عملية االقتحام جاءت يف إطار املســاعي 
اإلخوانيــة بتفجري رصاع مســلح بريف 
إىل  الوطنية  املقاومة  تعز ومحاولتها جر 
معارك جانبية بعيد عــن املعركة األم ضد 

املليشيا اإلخوانية.
وكشــفت املقاومة الوطنية، يف بيان، 
العميد طــارق محمد عبدالله  قائدها،  أن 
صالح، أجرى اتصاالت هاتفية مع محافظ 
محافظة تعز، نبيل شمسان، وقائد محور 
تعز العسكري، اللواء خالد فاضل، للوقوف 

حول قضية ترويع النازحني.
للبيــان، فقد بحــث طارق  ووفقــا 
صالــح، يف اتصالــني منفصلني، قضية 
االعتــداء املســلحة عىل منــزل املواطن 
"محمد الســاموي"، وكذلك حامية األرس 
النازحة يف مدينــة الرتبة وباقي مناطق 
"الحجرية"، حيث وعد محافظ تعز وقائد 
املحور، باتخــاذ اإلجراءات الالزمة وضبط 

الجناة.

تنديد واسع باجلرمية
ارتكبها اإلخوان،  التي  الجرمية  قوبلت 
بتنديد واســع يف األوســاط الشــعبية 
والسياسية ومنصات التواصل االجتامعي، 
وقالوا إنها تندرج ضمن مخطط ملليشــيا 
اإلخوان، بافتعال رصاعات ال تخدم سوى 

املليشيا الحوثية بالدرجة األوىل.
املؤمتر  حــزب  فــروع  واســتنكرت 
الشعبي العام يف منطقة الحجرية، األحد، 
النازحــني واالعتداء عىل  التحريض عىل 
يتبعون  قبل مســلحني  أحدهم من  منزل 

طرفا سياسيا، يف إشارة لحزب اإلصالح.

ودعا البيان، قياديت الســلطة املحلية 
واملحــور واللجنــة األمنيــة إىل ضبط 
مســلحني قاموا بإطالق النــار واقتحام 
ونهب منزل النازح محمد الســاموي، يف 

مدينة الرتبة، أكرب مدن الحجرية.
البيان، االعتداء اإلخواين بأنه  ووصف 
"وصمة عار يف جبني كل مواطن من أبناء 
تعز الذين ال ميكن أن يقبلوا عىل أنفسهم 
أو عــىل غريهم من املواطنــني النازحني 
مثل هذه املامرسات اإلجرامية التي تطال 
وتروع  البيوت  حرمات  وتنتهك  املواطنني 

النساء واألطفال يف منازلهم".

اإلنسان  لحقوق  املعونة  رابطة  وأدانت 
االعتداءات  نيويــورك،  ومقرها  والهجرة، 
مسلحة  ميليشيات  نفذتها  التي  املمنهجة 
تتبع تنظيم اإلخوان املســلمني يف اليمن 
حــزب اإلصالح ومتولها قطــر، ضد أرس 
نازحة مــن الحرب الداخليــة، تقطن يف 

مدينة الرتبة.
واعتربت الرابطــة، يف بيان صحفي، 
االعتــداءات بأنها "جرائــم ممنهجة ضد 
للقوانني  صارخــا  وانتهاكا  اإلنســانية 
واملواثيق الدوليــة، وكذلك لألعراف والقيم 
الوطنية التي تجرم العدوان عىل النازحني 

والالجئني تحت أي مربر".
مــن جانبه، وصــف مركــز التنمية 
االعتداء  اإلنســان  وحقوق  الدميقراطية 
يهدد  خطري  "تطــور  بأنه  النازحني  عىل 
النازحــة"، فيام اعترب  حياة مئات األرس 
بيان ملجلس شــباب الحجرية االنتهاكات 
بحق النازحني ترصفات صبيانية وطائشة 

"ممن امتهنوا اإلرهاب والتطرف".
وطالبت البيانات، محافظ تعز، بإخراج 
كل املليشــيات والعصابــات مــن داخل 
آمنة مطمئنة  "التي كانــت  الرتبة  مدينة 
ومــالذا لكل الجــئ كام أنهــا الرشيان 
إشارة  يف  للمحافظة"،  والوحيد  الرئييس 

للمليشيات اإلخوانية.

ملي�صيا الإ�صالح حتاكي جتارب الإرهاب احلوثية بالتنكيل بالنازحني

تقارير

"األمناء تقرير خاص:
شــكا عدد من الجنود التابعني للواء الرابع مدرع 
حامية رئاســية التابع للرشعية اليمنيــة من ابتزاز 
وتعسف قائد اللواء املوايل لجامعة اإلخوان املسلمني 
)مهران القباطــي( يف رصف مرتباتهم املنقطعة منُذ 

أشهر.
وقال عدد من الجنود، يف شــكواهم التي حصلت 
"األمناء" عىل نسخة منها، أن "املدعو مهران القباطي 

رفض رصف مرتباتهم إال برشوط تعسفية".
وأضافوا: "اشــرتط علينا املدعو مهران القباطي 
إخواننا وأبناءنا  بالذهاب إىل مأرب وشــقرة ملقاتلة 

الجنوبيني".
وأكدوا أن "املدعو مهــران القباطي هددهم بعدم 
رصف مرتباتهم، واستبدال االســم والرقم العسكري 
لكل جندي ال يذهب للقتال مبأرب وشــقرة بأســامء 
عسكريني وهميني"، يف إشــارة إىل االبتزاز القهري 
بعدم رصف مرتبات الجنود العسكريني املتواجدين يف 

املناطق التي تسيطر عليها القوات الجنوبية.
القباطي رواتبنا ألكرث من  وتابعوا: "قطع مهران 
ســنة ونصف بسبب أنُه كان يريدنا أن نذهب معه إىل 
مأرب، واآلن يريدنا أن نذهب إىل شقرة لنقاتل إخواننا 

الجنوبيني مقابل رصف مرتباتنا ومستحقاتنا".
وطالب الجنود قيــادة املجلس االنتقايل الجنويب 
بــرورة التدخــل، وإنقاذهم من ابتزاز وتعســف 
املدعو مهران القباطي، وإيجاد حل جذري ملامرسات 

القباطي التعسفية.
وكان مهران القباطي قد أرســل كتيبة كاملة من 
الجنود الجنوبيني إىل مأرب قبل أشهر ُقتلوا جميعهم 

يف كمني غادر، وبتنسيق إخواين حويث.
يف سياق متصل، شــكا جنود اللواء األول حامية 
رئاســية من قطع قائد اللواء )50 ألف ريال( من راتب 
الشــهرين اللذين رصفا لهم، حيث جرى تســليم كل 
جندي )70 ألف ريال فقط( من أصل )120 ألف ريال(.

الثالث حامية رئاسية قطع  اللواء  كام شكا جنود 
قائد اللواء )60 ألف ريال( من راتب الشــهرين اللذين 
رصفا لهم، حيث تم تسليمهم )60 ألف ريال فقط( من 

أصل )120 ألف ريال(.
من جانبهم، طالب سياســيون املجلس االنتقايل 
الجنــويب واإلدارة الذاتية للجنــوب برورة الضغط 
عىل قادة ألوية الرشعية اليمنية التي متارس االبتزاز 
والتعسف تجاه الجنود الجنوبيني بعذر أنهم مل يقاتلوا 

ضد إخوانهم الجنوبيني.

كسب املال احلرام سالح الشرعية
وتواصل حكومــة الرشعية املخرتقــة من حزب 
ع يف نهب األموال،  اإلصالح اإلخواين اإلرهايب، التوسُّ
تعبرًيا عن كون هذا الفصيل عبارة عن مكون مليشاوي 

يسعى إىل تكوين الرثوات الضخمة.
الرئاسية  الحامية  تتعمد قيادات  اإلطار،  ففي هذا 
التابعــة للرشعيــة والخاضعــة لهيمنــة إخوانية، 
االســتقطاع من رواتب الجنود، من أجل زيادة رواتب 

هذه القيادات وتضخيم ثرواتهم.
وشــكا جنــود بألويــة الحامية الرئاســية من 
وُخصم  الشــهرية،  رواتبهم  طالت  كبرية  خصومات 
أكــرث من )50 ألف ريال( من راتب آخر شــهرين لكل 
جندي باأللوية، حيث جرى تسليم كل منهم مبلغ 70 

ألف ريال فقط عن شهرين.
نجل  نارص  يقودهــا  الرئاســية  الحامية  وألوية 
الرئيس املؤقت عبد ربه منصور هادي، وتضم فصائل 
إرهابيــة موالية لتنظيــم القاعدة بشــكل مبارش، 
باإلضافة إىل عنارص شــاملية تابعة لحزب اإلصالح، 

اإلخواين واســتهداف  النفوذ  تبارش مهام حاميــة 
الجنوب ومعاداته ليل نهار.

ــقها ويدبرها  تحركات "األلوية الرئاســية" ُينسِّ
اإلرهايب عيل محسن األحمر )نائب هادي(، وقد أعّد 
األحمر معيارين أساســيني لضــم العنارص إىل هذه 
األلوية، وهام: إّما االنتامء إىل مسقط رأس هادي يف 
أبني، أو التبعية لحزب اإلصالح اإلخواين، ورّكز - إىل 
جانب نجل هادي - عىل جْعل العنارص املتواجدة يف 
العاصمة عدن من أكرث عنارص األولية الرئاسية والًء 
لـ"اإلصالح"، ما كشــف نوايا الجرنال )املتورط يف 

دعم اإلرهاب( ضد الجنوب منذ زمن بعيد.
وإقدام هذه الفصائــل عىل نهب األموال أمر يعربِّ 
عن أن الرشعية تضم تجار حرب، ال يشغلهم إال تكوين 
الرثوات ونهب األموال، يف وقٍت يعاين فيه الســكان 

من أزمات إنسانية قامتة.

هددهم باستبدال أرقامهم العسكرية إذا لم يقاتلوا بصفوف الشرعية..
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لكسب املال الحرام

¿ سياســيون يطالبون 
عبــث  بإيقــاف  االنتقــايل 
الجنــود  تجــاه  الرشعيــة 

الجنوبيني


