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األمناء/ تقرير خاص :

أصدرت الســلطات الرتكية، قبل 
اإلخوانية  للقيادات  إنذار  آخر  أيام، 
املقيمة يف أراضيها للمغادرة، حيث 
النهايئ  للخروج  يوما   30 أمهلتهم 
مبا يف ذلك أصحاب اإلقامة الدامئة. 
الخطــوات التي أقدمــت عليها 
الســلطات الرتكية جــاءت تزامنا 
مع املتغــرات السياســة الرتكية 
والتقارب مع الــدول العربية ويف 
مقدمتها السعودية ودولة اإلمارات 
ومرص، وهي الدول األشــد عداوة 
مع اإلخوان املســلمني، األمر الذي 
يف  اإلخوانية  الجامعــة  وضــع 
مأزق، وجعل تركيا تقدم عىل قرار 

التخلص منهم. 

التقارب الرتيك اإلمارايت
وربطت مصادر سياســية هذه 
الخطوة بالتقارب الرتيك اإلمارايت 
وعزم األمر محمــد بن زايد زيارة 
تركيا واللقاء بالرئيس الرتيك رجب 
طيــب أردوغان، لتعزيــز العالقة، 
سنوات  بعد  واقتصاديا،  سياســيا 
من القطيعة بســبب الدعم الرتيك 

للتنظيم الدويل لإلخوان املسلمني.
وأبدت تركيــا ترحيبها بالتقارب 
النور  وأكدها  العربيــة،  الدول  مع 
الرئيس  مستشــاري  كبر  شفيق، 
أردوغان، بفتح  الرتيك رجب طيب 
صفحــة جديدة مــع دول عربية، 

وقــال يف حديثه قبل أســبوع إن 
اإلخوان وأن  تنظيم  تدعم  بالده “ال 

هذا االعتقاد ناتج عن سوء فهم”. 
ويعترب النظام الرتيك، برئاســة 
املهندس  هو  أردوغان،  طيب  رجب 
لثورات الربيع العــريب، الذي دمر 
األنظمة والــدول العربية، والداعم 
األبــرز للتنظيم الــدويل لإلخوان 
املسلمني يف عموم البلدان العربية. 

قيادات إخوانية غادرت وكرمان 
تستعد للرحيل إىل أمريكا 

صحيفة  كشــفت  السياق  ويف 
السعودية،  الصحف  كربى  عكاظ، 
القيادات  مــن  عدد  مغــادرة  عن 
اإلخوانية اليمنية من تركيا إىل دول 
من  إنذارات  تلقيهــا  بعد  أوروبية، 
السلطات الرتكية برضورة الحد من 

أنشطتها وتصحيح وضعها. 
وأكــدت الصحيفــة، بحســب 
أن  لها،  مصادر مينيــة موثوقــة 
الرتتيب  بدأت  كرمان  توكل  املرتزقة 
للرحيل إىل الواليات املتحدة، مشرة 
إىل أن قيــادات اإلخوان تلقت قبل 
فرتة إنذارًا بأن أي عمل أو نشــاط 
يريدون القيام بــه ال بد أن يحصل 
السلطات  من  املســبق  اإلذن  عىل 
الرتكية، وتم إبالغهم برضورة الحد 
من أنشطتهم ووقف هجامتهم ضد 

اآلخرين. 
وقالت صحيفة عكاظ إن األتراك 
أبلغوا اإلخوان بشكل واضح »نحن 

أن ال  لدينا مصالح خارجية ويجب 
تتأثر بســبب مواقفكم من قيادات 

بلدانكم”. 
السعودية  الصحيفة  وبحســب 
فإن بعض العنارص اإلخوانية تلقت 
الرتكية  الســلطات  من  الرســالة 
عىل أنها إنــذار بالرتحيل أو الطرد، 
ورشعت يف ترتيب أوضاعها خارج 
تركيا خصوصــًا يف دول أوروبية 
وأمريكا، ويف مقدمة هذه العنارص 

“املأجورة” توكل كرمان.
وقيــادات  عنــارص  ويعيــش 
“اإلخــوان” يف حالــة هلع عىل 
خلفية اإلجــراءات الرتكية، مؤكدة 
والكتاب  النشطاء  أن مجموعة من 
وبعض قيادات مــن الصف الثاين 
غادروا تركيا إىل دول أوروبية، فيام 
الباقون ال يزالون يبحثون عن ملجأ 
لهم ويخططــون للفرار مبن فيهم 
القيادات التي كانت قد حصلت عىل 
إقامات دامئة، وســيكون طردهم 
خالل األيــام القادمة، خصوصًا أن 
الجميــع تفهم أن هــذه اإلنذارات 

مقدمة للطرد.

إخوان  ممتلــكات  مصــادرة 
اليمن

اإلصالح  حــزب  قيادات  وتتخذ 
من  اليمن”  يف  اإلخــوان  “فــرع 
األرايض الرتكية مقرا دامئا لها، بعد 
أن انتقلت لرتكيا، خالل الســنوات 
املاضية، عقــب هروبها من اليمن 

بعد تسليم الدولة ملليشيات الحويث 
قبل سبع سنوات. 

إقامة  الرتكية  السلطات  ومنحت 
اإلخوان  وأعضــاء  لقيادات  دامئة 
املتطرف  الداعيــة  رأســهم  وعىل 
عبداملجيد الزنداين، وحميد األحمر، 
توكل  اإلخوانية  الحطــب  وحاملة 
كرمان، حيث استخدمتهم تركيا يف 
اليمن والتحالف  مخططاتها ضــد 

العريب، من املدن الرتكية. 
الرتكيــة  الســلطات  وتعتــزم 
ممتلــكات  جميــع  مصــادرة 
أعضاء وقيادات حزب  واستثامرات 
بلغت  التــي  اإلخــواين،  اإلصالح 
املليارات من الدوالرات، حيث تعترب  
اليمن من أبرز الدول اســتثامرا يف 
تركيا وقد حصــدت املراكز األوىل، 
نتيجة النهب والسلب التي مارسته 

قيادات الحزب طوال الحكم. 
الصحفي  قال  ذلك  عىل  وتعليقا 
محمد ســعيد الرشعبي: “إن  تركيا 
التغريد  عن  اإلخوان  أعضاء  منعت 
ضــد دول الخليــج، وطلبــت من 
بعضهم مغــادرة أراضيها، وتعتزم 

مصادرة جميع أمالكهم”. 
وأضــاف يف تغريدة أخرى: »إن 
بلدانهم،  ثــروات  اإلخوان  نهبــوا 
وذهبوا مع أرسهم الفاســدة لبناء 
وطنهم البديل، واســتثامر األموال 
املنهوبة يف تركيا، ومل تدم نعمتهم 
كثــرًا”.  مؤكدا أن عــني الخليفة 
املفلــس “أردوغــان” عــىل تلك 

األموال، يف ظــل هبوط حاد للرة 
الرتكية أمام الدوالر. 

إخوان  أن  اليمني  الصحفي  وأكد 
اليمن هم ثاين أكرب مســتثمر يف 
عامل العقــارات الرتكية، مؤكدا أن 
العــد التنازيل ســيبدأ قريبًا وفقا 
للقانون الجديد، وســيتم مصادرة 

جميع االستثامرات. 

وســائل إعالم عربية: الطرد 
من تركيا رضبة أخرى لإلخوان 

وســائل إعالمية عربية تناولت 
موضوع الرتحيــل والطرد ألعضاء 
املسلمني،  لإلخوان  الدويل  التنظيم 
مبــن فيهم إخــوان اليمــن، من 
األرايض الرتكيــة، واعتــربت ذلك 
صفعــة مدوية يتلقاهــا التنظيم 

اإلرهايب.
إن  العربية،  الصحــف  وقالــت 
الســلطات الرتكية بــدأت برتحيل 
تنظيم  قيــادات  مــن  عدد  وطرد 
اإلخــوان اإلرهــايب يف اليمــن، 
املقيمني عىل أرضها، بعد أن أبلغتهم 
بأنهم غر مرحب بهم، واملهلة التي 
منحتهم إياها لتســوية أوضاعهم 

اقرتبت من النهاية.
العــني  صحيفــة  واعتــربت 
الرتيك  القرار  اإلماراتية،  اإلخبارية 
رضبة موجعة يتلقاها اإلخوان يف 
تعرضت  سيايس  زلزال  بعد  اليمن، 
املســلمني يف  اإلخوان  له جامعة 
عدة دول كان آخرها املغرب وتونس.

أعضاء بوفد احلكومة اليمنية املشارك يف مؤمتر املناخ يطلبون اللجوء يف بريطانيا
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مدير �سركة النفط بعدن يك�سف لـ)الأمناء( اأ�سباب الزيادة يف اأ�سعار الوقود
�سيا�سيون: القوات املدعومة اإماراتيا ت�سحق ذراع اإيران وحترج جي�ش الإخوان

الرئي�ش الزبيدي ينتزع تعهدا دوليا بطرح الق�سية اجلنوبية يف املفاو�سات الأممية

قوات العمالقة.. فخر القوات الم�صلحة الجنوبية
هكذا اأثبت اجلنوب اأنه الطرف الأقوى يف قلب موازين املعركة 

�سعفل عمر.. ماأ�ساة الثائر الذي مل يعد اإل ملعانقة الرثى

التركية طرد الإخوان من ¿ لماذا قررت ال�صلطات 
اأرا�صيها؟

بالتقارب التركي الإماراتي؟¿ ما عالقة هذه الخطوة 
تركيا وتوكل ت�صتعد للرحيل اإلى ¿ قيادات اإخوانية غادرت 

اأمريكا
الطرد من تركيا �صربة اأخرى ¿ و�صائل اإعالم عربية: 

يتلقاها الإخوان

مهندسة الربيع العربي متنح إخوان اليمن مهلة نهائية للمغادرة أو الترحيل القسري..

تركيا تطرد حّمالة احلطب!

دللت انت�سارات 
ال�ساحل الغربي
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غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء/ تقرير خاص:
يف  العســكرية  القــوات  بعــض  قامت 
الساحل الغريب، بإعادة متوضعها منذ يومني، 
وانســحبت من عدد من املواقع العسكرية يف 
جبهة الحديدة، املتوقفة منذ اتفاق استوكهومل 

قبل ثالثة أعوام.
وخالل األيــام األخرية املاضية انســحبت 
من  الجنوبية  العاملقة  تتبع  عســكرية  قوات 
مفاجئ،  بشــكل  الحديدة  يف  متقدمة  مواقع 
لتعلن مليشيات الحويث الحقا السيطرة عليها، 
غري أن مقربني من طــارق صالح أكدوا أن ما 
حدث ليس انســحابا بل إعادة متوضع للقوات 
العسكرية يف الساحل الغريب، ويأيت يف سياق 

تنفيذ اتفاق السويد املوقع أواخر 2018م. 
وينص االتفاق عىل إعادة انتشــار مشرتك 
بني قوات الســاحل ومليشــيات الحويث من 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس ومدينة 

الحديدة إىل مواقع خارج املدينة واملوانئ.

ملاذا انسحبت العمالقة من احلديدة؟ 
أن  الحديدة،  يف  املشرتكة  القوات  واعتربت 
قرار إخالء املناطق املحكومة باتفاق )السويد(، 
نتيجــة خضوعهــا التفــاق دويل يحفظها 

كمناطق منزوعة السالح وآمنة للمدنيني.
وقالــت يف بيان، تحصلــت "األمناء عىل 
نســخة منه، أن قرار إعادة االنتشار جزء من 
القومي  األمن  معركة مواجهة مخاطر تهــدد 
العريب، موضحة أن قرار خطة إعادة االنتشار 
نتيجة متسك الرشعية اإلخوانية باالتفاق عىل 
الرغم من انتهاكات مليشيات الحويث املدعومة 

من إيران يف محاولة لنسفه.
وكشــفت عن عدم تلقيها الضوء األخرض 
لتحرير مدينة الحديدة، باإلضافة إىل حرمانها 
مــن تحقيق هدف اســرتاتيجي، إلنهاء وجود 

املليشيات الحوثية اإلرهابية.
وأكــدت أن البقاء يف مناطــق محكومة 

باتفــاق دويل مينع فيها الحــرب خطأ، فيام 
األشــكال  بكل  تتطلب دعام  األخرى  الجبهات 
ومنها فتح جبهات أخــرى توقف الحويث عند 

حده. 
والعون  الدعم  توفري  وشددت عىل رضورة 
يف مواجهة املليشــيا الحوثية اإلرهابية، التي 
تعيث خراًبا يف البيضاء والجوف، مشــرية إىل 

دخولها 3 مديريات يف شبوة.
وحــول ذلك قــال الباحث الجنــويب بدر 
قاسم: "إن االنســحاب العسكري الذي يجري 
يف الســاحل الغريب مبحافظة الحديدة، حدث 
مبوجب اتفاق علنــي وقعته الحكومة اليمنية 
التي كان يســيطر عىل قرارها جامعة اإلخوان 

مع الحوثيني".

أين الوجهة القادمة للقوات املنسحبة من 
الساحل؟ 

ومل توضــح القوات املشــرتكة يف بيانها 
عن وجهتها القادمــة تحديدا، واكتفت بالقول 
إن هناك جبهــات ذات أهمية ينقصها دفاعات 
كافية وتغييب دويل يردع املليشيا اإلرهابية من 

التقدم. 
مصادر قالت إن هناك ألوية تتبع العاملقة 
الجنوبية وصلت إىل مدينة املخا، خالل اليومني 

املاضيني، وذلك ضمن خطة إعادة االنتشار.
وأجمع مراقبون، عــىل أن قوات العاملقة 
الجنوبية، وجهتها القادمة ســتكون شــبوة 
لتطهري مديريــات بيحان الثالث، وأيضا تحرير 
جبهــة ثرة يف محافظة أبــني والتقدم صوب 

البيضاء لتحريرها من مليشيات الحويث. 
ومن املتوقع أن تشهد شبوة وأبني تحركات 
الجنوبية،  العاملقة  ألوية  تقودها  عســكرية، 
وقد ســبق ووصلت قوات تتبــع العاملقة إىل 
زنجبار عاصمة محافظة أبني استعدادا للتقدم 
لتحرير ما تبقى من شــبوة وإبعاد الخطر عن 

أبني.
أن  الســيايس صالح فاضل،  املحلل  ويرى 

الورقة الرابحة األبرز التي ممكن إيقاف الحويث 
بها من اقتحــام مأرب أو مقايضتها هي جبهة 

كيلو 16 يف الحديدة. 
وأكد يف منشــور له عىل الفيســبوك، أن 
ُطعم  العاملقة  تنفــذه  الذي  التموضع  "إعادة 
ُوضع عىل طاولة الحويث للتقدم وكرس خطوط 
ودخول  الجبهة  لفتح  كاٍف  وهذا  )ستوكهومل( 

الحديدة مقابل مأرب". 

ماذا يجري خلف الكواليس؟ 
عقب  جاءت  املفاجئة  العسكرية  التحوالت 
زيارة املبعوث األممي لليمن هانس غروندبرغ، 
إىل الساحل الغريب، والتقى خالل زيارته العميد 
طارق صالح رئيس املجلس السيايس للمقاومة 

الوطنية اليمنية هناك.
"األمناء":  وقالت مصادر خاصة لصحيفة 
املبعوث األممــي هانس غروندبرغ  "إن زيارة 
األخرية، خرجت باتفاق مع القوات املشــرتكة، 
تقيض بانســحابها من كامل الحديدة، ويقابل 
ذلك انســحاب ملليشــيات الحويث من الحديدة 

وإيقاف الهجوم عىل مأرب".
املبعوث  العميد طــارق صالح مع  وناقش 
األممي مؤخرا تنفيذ اتفاق استوكهومل، وتكراره 
يف محافظــة مــأرب إلنقاذه من مليشــيات 
الحويث وفق ما نقلته وســائل إعالمية تابعة 

للمقاومة الوطنية يف الساحل الغريب.
وأوضحــت املصــادر أن الحوثيني رفضوا 
تنفيــذ االتفاق، رغــم الضغوطــات األممية 
وإيقاف  الحديدة  يف  استوكهومل  اتفاق  لتنفيذ 
الجانب اآلخر  هجومهم عىل مــأرب، وعــىل 
أظهرت القوات املشرتكة حسن النية وانسحبت 

من مواقع متقدمة يف الحديدة. 
وأكدت املصادر أيضا أن مليشــيات الحويث 
متردت عىل كل االتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك 
األمريكان الذين نارصوهم رسا ولكنهم متردوا 

عليهم علنا. 

ما السيناريو القادم؟
وتكشــف االنســحابات وإعادة التموضع 
للقوات العســكرية يف الســاحل الغريب، عن 
املعركة  الذي يقــود  العريب،  التحالــف  تغيري 
عىل  واالعتامد  اســرتاتيجيته،  الحوثيني،  ضد 
قوات قادرة عىل صنع االنتصار ضد مليشيات 
الحويث، بعد حصول خيانات يف جبهة الرشعية 
التي يسيطر عليها حزب اإلصالح اإلخواين يف 
املناطق  من  وغريهــا  وبيحان  والجوف  مأرب 

التي سلمت للحويث من دون قتال.
وذكــرت مصادر لصحيفــة "األمناء" عن 
تحركات وخطط عســكرية تدار من قبل قيادة 
الساحل  الجنوبية من  العاملقة  بنقل  التحالف، 
الغريب إىل جبهة ثرة بأبــني وجبهات بيحان، 

وهو ما أشار إليه بيان القوات املشرتكة. 
ويــرى مراقبون أن محافظة شــبوة عىل 
موعــد مع التطهــري من مليشــيات الحويث 
واملتآمرين، يف تســليم مديريات بيحان بدون 
قتال، ومن املتوقــع تحريك العاملقة الجنوبية 
باتجاه شــقرة، خالل األيام القادمة، تزامنا مع 
الغضب الشــعبي والقبيل من سلطة بن عديو 

واتهامها بالتنسيق مع الحويث. 
وستشهد محافظة شــبوة الثالثاء القادم 
املحافظة مبختلف  أبنــاء  تاريخًيا يجمع  لقاًء 
رشائحهم، يف منزل سلطان العوالق عوض ابن 

الوزير، للتشاور واالتفاق عىل مصري شبوة. 
وقــال سياســيون إن هنــاك توجه لدى 
التحالف، واالعتامد عىل ألوية العاملقة ملواجهة 
أي تقدم ملليشــيات الحــويث يف كل من أبني 
وشبوة ولحج والضالع ومأرب، وتسليم مهمة 
الســاحل الغريب بشــكل كامل لطارق صالح، 
وهذا التوجــه دفع بطارق صالــح إىل إعادة 
ترتيب خيارات قواته تحسبًا ألي مستجدات قد 
تنتج عن متكن مليشيات الحويث من السيطرة 
عىل مدينة مأرب ومنابع الغاز والنفط، وهو ما 
يهدد بنقل املعركة من قبل الحويث إىل الساحل 

الغريب.

¿ لماذا ان�صحبت العمالقة من الحديدة؟
¿ اأين الوجهة القادمة للقوات المن�صحبة من ال�صاحل؟

¿ هل ما يجري في الحديدة ثمنه وقف الهجوم على ماأرب؟

هذا ما يجري خلف الكوالي�س.. وهذا هو ال�سيناريو القادم!

هل ما يجري يف احلديدة ضمن اتفاق استوكهولم الذي رفض احلوثيون تنفيذه؟


