
8 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 28 Jul 2020 - No: 1140 الثالثاء -  ٢8 يوليو ٢٠٢٠ م- املوافق 6 ذو احلجة ١٤٤١ هـ

تقرير

"األمناء" قسم الرصد:
مينية  سياســية  مصادر  وصفت 
التي تشــهدها محافظة  التوتر  حالة 
وتعز  اليمــن(  رشق  )أقــى  املهرة 
)وســط( بأنها جزًءا من اسرتاتيجية 
اإلخــوان وتيار قطــر يف الحكومة 
اليمنية إلجهاض التقدم يف مشاورات 
تنفيذ اتفــاق الرياض التــي أحرزت 
القليلة  األيــام  خالل  ملحوظا  تقدما 
بني  الهــوة  تضييق  بعــد  املاضيــة 
الجنويب  االنتقايل  واملجلس  الحكومة 
املناصفة بني  حول تشــكيل حكومة 
بإجراءات  والبدء  والجنوب  الشــال 
وهي  العسكري،  قبل  السيايس  الشق 
التــي كانت تعيق  الخالف  أبرز نقاط 
التقــدم يف املشــاورات التي ترعاها 

الحكومة السعودية.
وكشــفت مصادر لصحيفة العرب 
الدولية عن تحشــيد عســكري غري 
املهرة،  محافظة  شــهدته  مســبوق 
املجلس  إعالن  بعد  املنرصم،  الســبت 
فعالية  تنظيم  عن  الجنويب  االنتقايل 
جاهريية لدعم اإلدارة الذاتية، مشرية 
القطري  التيار  وجوه  أبرز  وصول  إىل 
املحافظة  إىل  اليمنيــة  الحكومة  يف 

بهدف إفشال تظاهرة االنتقايل.
النقل  وأكدت املصادر وصول وزير 
املستقيل صالح الجبواين ونائب رئيس 
مجلس النــواب عبدالعزيز جباري من 
عليها  يسيطر  التي  شــبوة  محافظة 
اإلخوان برفقة مئات العنارص املسلحة 
التي تم تدريبها يف معسكرات أنشأها 

الجبواين يف شبوة بتمويل قطري.
وأشــارت املصادر إىل انضام كل 
مــن الجبواين وجبــاري إىل اجتاع 
ضم وزير الداخلية املوايل لقطر أحمد 
الحريزي رجل  امليرسي وعيل ســامل 

املهرة بهدف تنسيق  الدوحة األول يف 
الجهود لعرقلة وصول املشــاركني يف 
التظاهــرة إىل مدينــة الغيضة مركز 

محافظة املهرة.
وأفاد شهود عيان يف هذا السياق 
بانتشــار ميليشــيات تتبع الحريزي 
والجبواين وعنارص عســكرية تابعة 
محافظة  مداخل  عىل  اليمني  للجيش 
املهرة ومنعت املتظاهرين من الوصول 
إىل موقع التجمع تحت تهديد السالح.
وأكدت مصــادر محلية يف املهرة 
نجــاح التظاهرة بالرغــم من عرقلة 
ملنعهم  املهرة،  مديريات  املشاركني من 
من الوصــول، وإطالق النــار عليهم 

واحتجاز الطواقم اإلعالمية.
لسان  عىل  االنتقايل  املجلس  وندد 
الجمعة  نزار هيثم،  الرســمي  ناطقه 
املاضية، مبا وصفه محاوالت "إسكات 
املجلس  خلف  ووقوفها  املهرة،  صوت 
أنها  معتــرا  الجنويب"،  االنتقــايل 

"ستفشل.
له عىل  تغريدة  وذكر هيثــم، يف 
تويــرت، أن "ما تقوم به امليليشــيات 
التابعة لعيل محســن واملوالية ملحور 
القطــري والرتيك يف  اإليراين  الرش 
املهرة، هو اســتمرار لالنتهاكات ضد 
الصحافيني واإلعالميني، وقمع حرية 

التعبري ألبناء املهرة".
ويف تطور الحق، اتهم القيادي يف 
املجلس االنتقايل الجنويب باملهرة خالد 
)العصابات(  ســّاها  من  سعيد  طه 
بإطالق األعــرية الناريــة يف الهواء 
بالقرب من مكان منصة تظاهرة املهرة 

بهدف تخويف املتظاهرين.
وكشــف ســعيد يف تغريدة عىل 
تويرت عن "اعتقال الشــيخ سامل عمر 
مدير القيادة املحلية النتقايل العاصمة 
الغيضة مــن قبل ميليشــيات أمنية 

تابعة لإلخوان التي تستلم أوامرها من 
مأرب".

من  اســتغرابهم  مراقبون  وأبدى 
حالة التناغم بني امليليشــيات املوالية 
لقطر والســلطة املحلية يف املحافظة 
التي انحازت إىل جانب التيار القطري 
لقاء جمع محافظ  أيام قليلة من  بعد 
بالرئيس  يــارس  عيل  محمــد  املهرة 
اليمني عبد ربه منصور هادي يف مقر 

إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.
أن حالة  إىل  املراقبــون  ويشــري 
التصالح بني بعض مكونات الحكومة 
اليمنية يف املهــرة واألجندة املدعومة 
النفوذ  الدوحة تؤكد عــىل حجم  من 
القطري املتزايــد يف املحافظات التي 
تهيمن عليها جاعة اإلخوان املسلمني 

مثل شبوة واملهرة وتعز ومأرب.
وحذرت مصادر مينية من استمرار 
حالة التخادم والتنســيق املشرتك بني 
القيــادات النافــذة املوالية لقطر يف 
اإلخوان  وجاعة  اليمنيــة  الحكومة 
املحافظات  التي تســيطر عىل بعض 
املحررة التي تشــري املعطيات إىل أنها 
باتت بيئة حاضنــة لألجندة القطرية 
العريب  للتحالف  ومعاديــة  والرتكية 
قد  الذي  األمر  وهــو  الرشعية،  لدعم 
يفرز واقعا جديدا خالل الفرتة املقبلة.

ووفقــا ملصــادر مطلعــة يقوم 
الداخلية  نائب رئيس الــوزراء ووزير 
امليــرسي بدور  املوايل لقطــر أحمد 
رئييس يف تطويع املؤسسات األمنية 
الدوحة مستغال موقعه  لصالح أجندة 

الرسمي.
ويف هــذا الصــدد نــرش املوقع 
الرســمي لــوزارة الداخليــة التابعة 
للرشعية قرارا مثريا لالستغراب بحسب 
مراقبني، متت فيه إحالة مثانية ضباط 
يف وزارة الداخلية إىل املجلس التأديبي 

وإيقافهــم عن العمــل، ويف مقدمة 
هؤالء الضباط العميد مطهر الشعيبي 
عدن  رشطة  ملنصب  املرشــحني  أبرز 
مبوجب املشاورات الجارية، ليتم بذلك 

نفي اتفاق الرياض.
أن  سياســية  مصادر  واعتــرت 
هذا القرار يــأيت يف إطار الدور الذي 
لقطر  التابع  والتيــار  امليرسي  يلعبه 
اليمنية إلفشــال اتفاق  يف الحكومة 

الرياض.
باألحداث  وعىل صعيــد متصــل 
ويف  املهرة  محافظة  تشــهدها  التي 
توقيت متزامن عــىل وقع األنباء عن 
إحــراز تقــدم يف مشــاورات تنفيذ 
اتفاق الرياض، صعد تيار قطر وحزب 
اإلصــالح )اإلخــوان املســلمون يف 
اليمن( من هجومه عىل مناطق ريف 
تعز الجنويب يف سياق خطة لالقرتاب 

من باب املندب.
يســمى  ما  ميليشــيات  وجددت 
حمود  يقودها  التي  الشعبي،  بالحشد 
الدوحة،  ومتولهــا  املخاليف  ســعيد 
اللواء  ومواقع  مقــرات  عىل  الهجوم 
35 مدرع، بالتزامن مع عملية يشوبها 
الغمــوض أفضت إىل تســليم اللواء 
الذي ميثل آخر قوة عسكرية مناهضة 
للمرشوع القطري إىل قائد جديد موال 
لإلخــوان بعد اغتيال القائد الســابق 
الذي  الحادي  عدنــان  العميد  اللواء 
تشري أصابع االتهام إىل تورط اإلخوان 

يف تصفيته.
وكشــف بيان صــادر عن ضباط 
وجنود اللــواء 35 مدرع مالبســات 
استهداف اللواء بعد ساعات من إعالن 
املتظاهرين  منــع  املحلية  الســلطة 
)املواســط(  مديرية  يف  التجمع  من 
بعدم  املحافظة  محافــظ  وتوجيهات 
املســريتني  أي مواجهات بني  حدوث 

املتضادتــني اللتني دعــا إليها أبناء 
منطقة الحجرية وحزب اإلصالح.

وقال البيان إن قيادة اللواء تفاجأت 
"بنقــل أركان حرب اللــواء 35 مدرع 
العقيد عبدامللك األهدل بعرشات األطقم 
من مكان محارصته وإقامته الجرية 
يف منــزل العقيد أمــني األكحيل يف 
)الخيامي(  منطقة  إىل  ونقله  الرتبة، 

وإجباره عىل تسليم اللواء".
وأكــد مراقبون مينيــون أن ضم 
اللواء 35 مــدرع لدائرة نفوذ اإلخوان 
اليمنية  الحكومة  يف  القطري  والتيار 
هو مبثابة متكني هذا التيار من إحكام 
الســيطرة عىل محافظة تعز، والبدء 
الغريب  الســاحل  إىل  املعركــة  بنقل 
وباب املندب يف سياق خطة ممنهجة 
لتســوية الطريق أمام التدخل الرتيك 

يف اليمن.
باســم  الرســمي  الناطق  ونفى 
املقاومــة الوطنيــة العميــد صادق 
دويــد أي عالقة للمقاومــة الوطنية 
الرتبة  املتقطعــة يف  باالشــتباكات 
منذ أســابيع، مشــددا عىل أن حملة 
أطراف  تنفذهــا  التــي  التحريــض 
سياســية، يف إشــارة إىل اإلخوان، 
تشكل غطاء لالنتهاكات التي يتعرض 
لها النازحون من قبل مجاميع مسلحة 

تنتمي إىل هذه األطراف املحرضة.
وجــاءت التطــورات األخرية يف 
محافظتي املهرة وتعز بعد فرتة وجيزة 
مناوئة  حاشدة  مظاهرات  خروج  من 
للتغول اإلخــواين يف محافظتي تعز 
وحرضمــوت أعــادت للواجهة حالة 
الرفض الشــعبي للدور الــذي يلعبه 
اليمــن وأدوات  تنظيم اإلخــوان يف 
الدوحة وأنقرة إلرباك املشــهد اليمني 

وخلق واقع جديد عىل األرض.

تن�صيق م�صرتك بني قيادات موالية لقطر بال�صرعية وجماعة الإخوان وم�صادر حتذر
حتشيد عسكري باملهرة وتعز إلجهاض اتفاق الرياض


