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تقارير

»األمناء« عن العرب اللندنية بتصرف:

انتقــد حــزب التجمع لإلصــاح، الواجهة 
السياسية لجامعة اإلخوان باليمن، القرارات التي 
الرئايس بشأن محافظة  القيادة  اتخذها مجلس 
الجوف، داعيا املوالني لــه يف املحافظة القريبة 

مــن الحدود الســعودية إىل 
التمرد عليها.

مجلس  رئيــس  وعــني 
القيــادة الرئــايس رشــاد 
االثنــني محافظا  العليمــي 
جديدا ملحافظة الجوف، كربى 
وقائدا  الشــامل،  محافظات 
عســكريا ملحــور املحافظة 
أمني  اإلخواين  للقيادي  خلفا 
العكيمي الذي كان يجمع بني 

املنصبني.
وأعــاد العليمــي تعيني 
العوايض  العجــي  حســني 
محافظــا للجــوف، وهــو 
محسوبة  سياسية  شخصية 
عىل اليســار، تولــت قيادة 
فرتة  وبعــد  خال  الجــوف 
أن  قبل   ،2016 عام  تحريرها 
تتم اإلطاحــة به عرب انقاب 
من  رشعنته  متــت  إخواين، 
الرئيس  أصــدره  قرار  خال 
منصور  عبدربــه  الســابق 
الشيخ  بتعيني  قىض  هادي، 
القبيل اإلخواين أمني العكيمي 

محافظا للجوف وقائدا ملحورها العسكري.
وأثار قــرار العليمي، مثلــام كان متوقعا، 
غضب حزب اإلصاح، الذي أطل مســاء الثاثاء 

ببيان تحرييض عىل قرار الرئيس.
وقال الحزب يف بيانه: “نرفض التعاطي مع 
هذه القرارات حتى عودة اللــواء أمني العكيمي 

محافظ املحافظة إىل أرض الوطن«.

القــرارات ال تخدم  أن »هذه  البيان  وأوضح 
املصلحــة العامة وال تراعي إنجــاح املعركة ضد 

ميليشيا الحويث االنقابية«.
وجاء هذا التمرد اإلخواين بالجوف بعد نحو 
شــهرين عىل مترد مامثل عىل قرارات مجلس 
القيادة الرئايس بشبوة، والتي كان الحزب يحكم 

سيطرته عليها.
وكان املجلــس الرئايس أجــرى تغيريا يف 
صفوف قيادات عسكرية وأمنية بشبوة، اعتربها 
له، وقاد  حزب اإلصاح حينها استهدافا مبارشا 
عىل إثرهــا مواجهات دامية مــع قوات موالية 
ملحافظ شبوة عوض ابن الوزير، انتهت بإحكام 

األخري سيطرته الكاملة عىل املحافظة.

وقال بيــان اإلصاح األخــري إن »أي تغيري 
يتجاهــل أبنــاء املحافظة وقواها السياســية 
بقرارها،  التفرد  ومحاولة  والقبلية  واالجتامعية 
أمر غري مقبول«، مشــريا إىل صدور القرار يف 
ظروف حساســة، ويف ظل اســتمرار احتجاز 
العكيمي ألكرث من ســنة خارج الوطن، ونسيان 

كل جهــوده وتضحياتــه إىل جانــب الرشعية 
والتحالف.

وحّمل البيان »مجلــس القيادة الرئايس ما 
قد يرتتب عليه من تداعيات قد تؤدي إىل تشظي 
قوى الرشعيــة يف املحافظة. وهو ما يصب يف 

خدمة ميليشيا الحويث االنقابية«.
واعترب نشطاء مينيون موقف اإلصاح حيال 

التغيريات يف الجوف، قد يعقبه مترد عســكري 
مثلام حصل يف شبوة.

وحذرت الناشطة اليمنية أروى الشمريي من 
تكرار سيناريو مترد شــبوة، خصوصا أن ألوية 
قوات الجوف تهيمن عليها عنارص حزب اإلصاح، 
ومنها خمســة ألوية تحت سيطرة العكيمي يف 
املحور األوسط، ولن يسلمها األخري 

بل سيحارب بها قرار اإلقالة.
ما  تكرار  أن  الشمريي  واعتربت 
حدث يف شــبوة دليل أكيد عىل أن 
حزب اإلصــاح يبتز مجلس القيادة 
الرئــايس بقــوة الســاح لتنفيذ 
مجلس  أن  إىل  منبهــة  مطالبــه، 
أن  إدراك  الرئايس عليــه  القيــادة 
الجيش اليمني الحايل أغلبه حزيب، 
ال يخضع لوزارة الدفاع، وأن قراراته 

تصدر من حزب اإلصاح.
وقالت مصادر مطلعة يف وقت 
سابق إن قرار إقالة املحافظ السابق 
العكيمي كان محسوما، بعد سقوط 
املحافظة يف أيدي ميليشيا الحويث 
دون مقاومــة تذكر، رغــم الدعم 
الهائل الذي قدمه  العسكري واملايل 
التحالف العريب بقيادة الســعودية 
لتشكيل وحدات عسكرية جديدة يف 

املحافظة وتسليحها.
قرار  أن  إىل  املصادر  وأشــارت 
جديد  محافــظ  وتعيني  اإلقالــة، 
التحوالت  نتيجــة  تعــرث  للجوف، 
التي شهدها  املتســارعة  السياسية 
امللف اليمني ومامنعــة اإلخوان لتعيني محافظ 
جديد من خارج منظومتهم الحزبية، إضافة إىل 
بعد  الرئايس  باملجلــس  عصفت  التي  الخافات 
إقالة عدد من  تشــكيله، وخصوصا يف أعقاب 
املسؤولني املحســوبني عىل حزب اإلصاح مثل 

محافظ شبوة السابق محمد بن عديو.

حضرموت »األمناء« خاص:

قالت مصادر خاصة إن هناك فسادا كبريا 
يف برتومسيلة مبحافظة حرضموت.

وكشــفت املصــادر وبالوثائق أســامء 
منازلهم  يف  وهم  رواتب  يتقاضون  أشخاص 
راتب  أقل  الـ)800(، شــخص  يفوق عددهم 

مليون ريال. 
وتساءلت املصادر: “أليس أبناء حرضموت 
أوىل بهــذه األموال؟«. وأضافــت: »إن أغلب 

راتب  أقل  يتقاضون  الذيــن  الـ)800(  هؤالء 
مليون ريال، ماكثــون يف منازلهم بصنعاء 
أو ذمــار اليمنيتني، وترســل لهــم رواتبهم 

بأريحية«.
أبناء  وتابعت: »ضاعت ثــروات وخريات 
الجنــوب بحرضموت، وأبناؤكــم يتخطفهم 
الجــوع والتعب والغربة والكفيــل والكفالة 
ونظــام اإلقامة، فكم من أبنــاء حرضموت 
جالــس يف عزبــة مل يجد عمــًا، يف حني 

خرياتهم تذهب للشامليني!”.

”األمناء” عن املشهد العربي:

التي  بعد سلســلة من العمليات اإلرهابية 
ارتكبتهــا مليشــيا الحويث، طالــب املجلس 
االنتقايل باتخاذ موقف حاسم تجاه إرهاب هذا 

الفصيل املدعوم من إيران.
الحوثيــة األخرية عىل مينايئ  االعتداءات 
وشــبوة،  حرضموت  يف  والنشــيمة  الضبة 
انتهاء  بأنها تعني  الجنوبيــة  القيادة  تها  فسَّ
كافة االتفاقيات املوقعة مع مليشــيا الحويث 

من طرف واحد.
املجلس قال إن هذا األمر يســتوجب معه 
إلغاء كل التسهيات املقدمة لها مبوجب اتفاقي 

ستوكهومل، والهدنة األممية.
استند املجلس االنتقايل يف ذلك، إىل رفض 
املليشــيات الحوثية تجديــد الهدنة ومواصلة 
الجبهات  بكافة  الشــامل  العسكري  التصعيد 

واالعتداء عىل مينايئ الضبة والنشيمة.
اســتمرار العمل بأي من االتفاقيتني، وفق 
املجلس االنتقايل، ســيدفع املليشيات الحوثية 
للتامدي أكرث، ما يســتدعي التعامل معها بكل 

صابة.
يف هذا الســياق، جــدد املجلس االنتقايل 
مطالبتــه ملجلــس القيادة الرئــايس بسعة 
بوادي  األوىل  العســكرية  املنطقة  قوات  نقل 

حرضموت إىل الجبهات للقيام مبســؤولياتها 
يف مواجهة التهديدات الحوثية.

دعوات املجلس االنتقايل ترسم اسرتاتيجية 
لطبيعة حازمة تكون شــعارا للمرحلة املقبلة، 
ويكــون عنوانها العمل عىل اتخــاذ إجراءات 

حازمة يف مجابهة إرهاب املليشيا.
أوىل خطوات الحزم ســيكون متمثا يف 
إلغاء اتفاق السويد والتعامل معه كأن مل يكن 
الحوثية مل تحرتم هذا  املليشــيات  أن  باعتبار 

املسار.
هذا األمر الذي ُيطالب به املجلس االنتقايل، 
ســيكون مقدمة إلجراءات عملية يتم اتخاذها 
ضد املليشــيات يف محاولة للجم إرهابها الذي 
تهديدا مبارشا ورصيحــا لألمن يف  يشــكل 

الجنوب.
رضورة اإلرساع باتخاذ هذه اإلجراءات هو 
أن املليشــيات الحوثية تعتزم مواصلة طريقة 
التصعيد العسكري، وقد عربت عن ذلك برسائل 

مبارشة أطلقتها خال الفرتة املاضية.
إزاء ذلك، فــإن التعويل عىل جنوح حويث 
نحو الســام ســيكون مبثابة إضاعة جديدة 
للوقت، لن يكــون له عواقــب محمودة بأي 
حال من األحوال، بل ســتضاعف من التحديات 

األمنية.

هل يعيد الإخوان �شيناريو متردهم يف �شبوة بتمرد مثله يف اجلوف؟  

فيما أبناء احملافظة يعانون األمرين..
بالأ�شماء.. )800( فرد يف منازلهم ب�شنعاء وذمار 

يتقا�شون مليون ريال �شهرًيا يف برتوم�شيلة بح�شرموت
ملاذا طلب املجل�س النتقايل وقف التعامل باتفاق ال�شويد؟


