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عدن/ غازي العلوي :
صحة  مطلعة  سياســية  مصادر  أكدت 
الخــر الذي نرشته صحيفــة "األمناء" يف 
ســياق تقريرها الــذي أبــرزت فيه غالف 
صفحتهــا األوىل لعددهــا رقــم "1422 " 
املايض حول  6 ســبتمر  بتاريــخ  الصادر 
القيادة  أعضاء مجلس  يحاول  التي  الرشوط 
الرئــايس املنتمني لحزب اإلصــالح فرضها 
للعودة ملامرســة مهام عملهم من العاصمة 

عدن.
وأوضحــت املصــادر بأن ما أســمتها 
بـ"كتلة حزب اإلصــالح" باملجلس الرئايس 
وضعــت من بني الــرشوط - التي اعترتها 
ضمن املطالب الرئيســية إلنهــاء الخالف - 
الشيخ عوض  إقالة محافظ محافظة شبوة 
ابن الوزير واختيار محافظ جديد مســتقل 

خلفا له .
السياسية يف سياق  املصادر  وأشــارت 
إفادتهــا لـ"األمناء" أن مــن بني الرشوط 
التــي وصفت املصادر تنفيذها باملســتحيل 
إىل  وشبوة  أبني  مبحافظتي  األوضاع  إعادة 
ما كانت عليه قبل متكــن القوات الجنوبية 
األمنية  الســيطرة  اســتعادة  من  املشرتكة 

عليهام .
اإلخوان  جامعة  فــإن  للمصادر  وطبقا 
التحركات  مــن  انزعاجها  أبدت  املســلمني 
عيدروس  الرئيــس  يجريها  التــي  الحثيثة 

الجنويب  االنتقايل  املجلــس  رئيس  الزبيدي 
نائب رئيــس مجلس القيــادة الرئايس يف 

سبيل استقرار األوضاع ومحاربة الفساد .
ونوهت ذات املصــادر بأن كتلة اإلخوان 
تّص عىل تحديد صالحيــات كل عضو من 
أعضــاء مجلس القيــادة الرئايس وترفض 
تعيني محافظ ملــأرب أو الحديث عن توريد 
إيراداتها إىل البنك املركزي بعدن معترة بأن 
قرار منــح مأرب إليراداتها جــاء بقرار من 

رئيس الوزراء أحمد بن دغر .
جامعة  إن  سياســية  مصــادر  وقالت 
اإلخــوان متــارس ضغوطــا متزايدة عىل 
التغيري  الرئايس لكبح عجلة  القيادة  مجلس 
واإلصالحــات التــي رشع فيهــا املجلس، 
ملوحــني يف وجــه قيادة املجلــس بورقة 

عودة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي 
بالتأكيــد عىل أنه مل يســتقل وهو ما يزال 

رئيسا للجمهورية .
وأشارت املصادر إىل أن تحركات اإلخوان 
الرئايس  القيادة  املناهضة ملجلس  اليمن  يف 
مل تتوقــف عنــد التلويح باالنســحاب من 
الحكومــة الرشعية، وشــن حملة إعالمية 
والنائب  الرئايس  املجلس  رئيس  تســتهدف 
عيــدروس الزبيدي ، حيث تجاوز النشــاط 
اإلخواين ذلك إىل تقديم شكاوى ومعلومات 
العضوية يف  الدول دامئة  خاطئة لســفراء 
مجلس األمن حول عدم وجود أّي انســجام 
بني أعضاء املجلس وإشــهار ورقة التشكيك 

يف مرشوعية مجلس القيادة الرئايس ذاته.

األمناء / متابعات:
قبل أشــهر فّجر الســفري السعودي، 
بإعادة  تتعلــق  آل جابــر، مفاجأة  محمد 
تذكــري األطــراف اليمنية بــأن "الوحدة" 
شــأن "ميني" يقرره أطرافها.. وأن اململكة 
العربية الســعودية ال تــزال عند موقفها 
1993م "ال وحدة باإلكراه  أزمة  الثابت منذ 

وال انفصال بالقوة".
األمرييك  املبعــوث  انضم  وباألمــس 
أنه  يبدو  الذي  التوجــه  لذات  "ليندركينغ" 

يستهدف موقفا مزدوجا، شامال وجنوبا.
فشــامال، يجب أن تسمع األطراف التي 
عسكري"،  "خيار  وكأنها  بالوحدة  تتشدق 
فالعامل الــذي دعم عملية عســكرية ضد 
الحويث لن يقف مع أي خيار آخر يعتقد أنه 
ســيقرر الخيارات السياسية بالسالح، وأن 
وليست  أطرافها  بني  ثنايئ  شــأن  الوحدة 

شعاًرا لطرف واحد.
وجنوبا، فإن اســتحالة قبــول العامل 
بالوحدة املفروضة بالقوة يســاوي رفضه 
ألي خيارات مضادة لهــذه الوحدة بالقوة 
أيضــا.. فلن يتــم االعــرتاف باالنفصال 
الحويث بالشــامل كام لن يعرتف بأي دولة 
تضع حــدودا بالقوة بــني اليمنيني ما مل 
تتم بالطرق الســلمية والرتايض والنقاش 

السيايس والقانوين.
"ليندركينغ" قــال بأن قرار بقاء وحدة 
اليمن من عدمه "ال ميكن أن يتخذ بالنيابة 
عــن اليمن"، مؤكــدًا بــأن "األمر مرتوك 

لليمنيني".
مع  له  حــوار  ويف  األمرييك  املبعوث 
"اندبندنــت عربيــة" حول مــا إذا كانت 
"اليمن  سياســة  تدعم  املتحــدة  الواليات 
الواحد" عىل غرار "الصني الواحدة"، أجاب 
قائاًل: "نعتقــد أن اليمنيني يجب أن يتخذوا 
قراراتهم الخاصة يف شأن مستقبل بلدهم 

مبا يف ذلك هذه القضية".
وكان ليندر كينغ قد قال يف تصيحات 
سابقة أدىل بها لقناة الجزيرة القطرية، بأن 

مستقبل اليمن يحدد من خالل التفاوض.
وكان الســفري محمد آل جابر رد خالل 
لقاء لــه مع قناة "روتانــا خليجية" عىل 
سؤال حول موقف بالده إن كان مع الوحدة 
أو االنفصال؟، بالقول بأن "الســعودية مع 
القرار اليمني والتوافق والحوار الوطني أيا 
كانت النتيجة دون اســتخدام القوة طرف 

ضد طرف".
السفري السعودي أشــار حينها إىل ما 
نص عليه اتفاق الرياض بأن تكون القضية 
الجنوبيــة حارضة يف مفاوضــات الحل 
النهايئ يف اليمن، وتواجد املجلس االنتقايل 

الجنويب يف املفاوضات كممثل عنها.
وكان رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
عيدروس  اللــواء  القيــادة  مجلس  عضو 
الزبيدي قــد أكد أن االنتقــايل حدد ثالثة 
مســارات، أحدها بقاء الوحــدة بصورتها 
والثالث  الفيدراليــة،  والثــاين  الحاليــة، 
اســتعادة الدولــة الجنوبيــة.. قائال انها 
خيارات يقررها الشعب الجنويب الذي يجب 

أن مينح حقه يف تقرير مصريه كمقتىض 
دميقراطي ومدخل للسالم والتعايش، مقرا 
بأن ذلك خيــارات ملا بعــد تحرير صنعاء، 
واســتعادتها من املحور اإليراين العدواين 

ضد الجزيرة والخليج.
مجلس  رئيــس  يســعى  املقابل  ويف 
القيادة "رشاد العليمي" إىل التهدئة بشأن 
والتعامل  وجنوبا،  شامال  الوحدة  رصاعات 
بواقعية باعتبار هذا الصدام لن يخدم سوى 

"الحويث"، والذي يسيطر عىل الشامل.
اليوم أي  وال متلك األطراف الشــاملية 
دعم شعبي جنويب، وأن أي حركة لألطراف 
الشــاملية يف الجنوب اليوم ليست سوى 
الجنوبية  الجنوبية  الصاعــات  من  زيادة 
والتي تتنازع متثيل الجنوب ولكن ليس لها 

أي امتداد أو تواجد شاميل.
النقاشات املوقف اإلمارايت  وتعزز هذه 
الذي أكد منذ اندالع الحرب عىل أن مســألة 
الوحدة وبقاءهــا أمر يقرره اليمنيون عىل 
طاولــة املفاوضات دون فــرض أي خيار 
بالقوة، وحص املعركــة يف الوقت الراهن 

ضد مليشيات الحويث.

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمناء" بأن دبلوماســًيا غربًيا رفيع املستوى أخر 
أطراًفا يف الرشعية اليمنيــة بالرياض بأنه أبلغ الحوثيني أثناء اللقاءات 
التي أجراها معهم يف ســلطنه عامن  بشــأن مفاوضات الهدنة - بأن 
الجنوبيني سيكون لديهم الحق يف استعاده دولتهم طاملا وهناك تهديدات 

بالهجوم عليهم يف كل مرة. 
وقــال الدبلومايس بأنه أبلغ الحوثيني بأن الوضع بعد الهدنة طويلة 
األمد - إن وجدت - ســيكون لكل طرف ما يســيطر عليه حتى الرشوع 
يف مفاوضات سياسية تشــرتك فيها كل األطراف الفاعلة بوجود فرتة 

انتقالية يتم االتفاق عليها الحقا.
ويأيت حديث الدبلومايس الغريب عقــب تصاعد التهديدات الحوثية 
باجتياح الجنوب واستهداف املنشــآت الحيوية والخدمية بعد أن عجزت 
مليشــياته تحقيق أي انتصار يف أي جبهة من الجبهات الواقعة ضمن 

نطاق املناطق الجنوبية.

األمناء / خاص :
بالتزامن مع انتهاء الهدنة الثانية التي ترعاها األمم املتحدة يف اليمن، 
بدأ عدد من املســؤولني املنخرطني ضمن الرشعية اليمنية واملتواجدين يف 

العاصمة السعودية الرياض مبغازلة مليشيات الحويث.
وقال أمني العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل، املتواجد يف الرياض، 
إن البقاء يف اليمن للطرف األقوى، يف إشــارة إىل مليشيات الحويث، التي 

تفرض أمًرا واقًعا يف الشامل.
وكتــب عبدالغني جميل تغريــدة له عىل تويــرت : " الخالصة )البقاء 
لألقوى(، تفهم ما تفهم مشكلتك مش مشــكلتي". ترجمها مراقبون أنها 

مغازلة ملليشيات الحويث، استعدادا للقفز إىل حضن ذراع إيران.
وقال سياســيون إن عبدالغني جميل، أكرث القيادات يف الرشعية التي 

خدمت مليشيات الحويث، بطرق خبيثة منذ سنوات.
ويهاجم أمني العاصمة صنعاء اللواء عبدالغني جميل التحالف العريب 
ودوره العسكري يف اليمن، كام يهاجم املجلس االنتقايل الجنويب وقواته 

العسكرية، خدمة ملليشيات الحويث.
وقال جميل يف تغريدة أخرى: "إن الهدنة إذا متت بدون فتح طريق تعز 

وبقية الطرقات فورًا قبل التمديد، ستقرأ الرشعية عىل نفسها الفاتحة".
ويتقــاىض  عبدالغني جميل مبالغ ضخمة تصفها له الرشعية بذريعة 

ميزانية محافظة أمانة العاصمة وهو يتواجد يف فنادق الرياض. 
جدير بالذكر أن أقارب عبدالغني يقاتلون مع الحويث يف الجبهات ضد 

الرشعية والتحالف العريب.

األمناء/خاص:
اســتقدمت مليشــيا الحويث اإلرهابية املدعومة من إيران, فجر أمس، 
تعزيزات عســكرية جديدة إىل مواقعها الحدودية بجبهة حيفان شــاميل 

الصبيحة يف محافظة لحج.
وقال مصدر عسكري: ”رصدت القوات املسلحة الجنوبية تصعيًدا جديًدا 
للمليشــيا بالتزامن مع رفضها متديد الهدنة األممية من خالل اســتقدام 
عنارص مســلحة ملواقعها يف نقاط التامس بالقرب مــن مناطق حيفان 

الحدودية مع الصبيحة”.
وكشف املصدر وصول تعزيزات للمليشيات تضم عرشة أطقم عسكرية 
بأفرادها وعتادها قادمة من منطقة الرح وذلك بهدف إسناد عنارصها يف 

املناطق املجاورة لحيفان.
وأشــار املصدر إىل أن مليشيا الحويث تســتعد لتصعيد هجامتها ضد 
قوات اللواء الرابع حزم, مضيفًا أن كل األعامل العدائية التي ترتكبها مليشيا 

الحويث يتم التعامل معها عىل الفور وبكل حزم.

أخبار
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مصداًقا ملا نشرته "األمناء".. 


