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»األمناء« تقرير خاص:

 توســع التصعيــد اإلخواين 
يف محافظــة الجــوف اليمنية 
رفًضــا لقرار املجلــس الرئايس 
بعزل اإلخواين أمني العكيمي من 
وتعيني  الجوف،  محافظ  منصب 
اللواء حسني العجي محافًظا لها.

اإلصالح  حــزب  رفض  وبعد 
الحزب  ع  العكيمي، وسَّ قرار عزل 
املحافظة  يف  التصعيد  اإلخواين 
ضد الرئايس، ودعا القبائل املوالية 
باملشــاركة يف  الحويث  لجامعة 
التصعيد الذي أقامته عىل الحدود 

مع السعودية.
مكان  اإلخواين  الحزب  ونقل 
منطقة  إىل  واالعتصام  االحتشاد 
مرت  كيلو   60 تبعــد  التي  الريان 
عن منفــذ الوديعة الحدودي مع 

اململكة العربية السعودية.
وكشف هذا التحرك والتصعيد، 
الــذي شــارك فيــه الحوثيون، 
التخــادم الواضح بني مليشــيا 
الحويث املدعومة من إيران، وبني 
حزب اإلصالح اإلخواين، ويفصح 
تؤكد وقوف  أمور خطــرة،  عن 
اإلخوان وراء ســقوط املحافظة 

بيد الحويث.
وهدد اإلخوان مجلس القيادة 
الرئايس، بخيارات قادمة يف حال 
العجي  حسني  املحافظ  فرض  تم 
محافًظا ملحافظة الجوف اليمنية 

بدال عن العكيمي.
وقال رئيــس تحرير صحيفة 
عــي محســن األحمر، ســيف 
الحــارضي، إن سياســة فرض 
األمــر الواقع من قبــل املجلس 
الرئــايس ســتكون كارثية عىل 
الجميع، يف إشــارة إىل أن هناك 
تصعيد عسكري إخواين قادم ضد 

الرئايس.
فيام قال املسؤول يف حكومة 
املناصفة، فهد طالب الرشيف، إن 
موالية  مســلحة  مجاميع  هناك 
ملليشيا الحويث تخرج من مناطق 
سيطرتها يف الجوف، تحت سمع 
اإلخــوان وبرصهم، لالحتشــاد 
واالعتصــام يف منطقة حدودية 
االعرتاض  بدعوى  السعودية  مع 
الجوف،  تغير محافظ  قرار  عىل 
الــذي صــدر قرار مــن مجلس 

القيادة الرئايس بتغيره.
وأكــد أن هــذه الفضيحــة 
املدوية لإلخوان، تؤكد أن املحافظ 
العكيمــي الــذي كان معيًنا من 
الحوثيون  بقوة  يدعمه  الرشعية، 
الذيــن غضبوا لتغيــره، وإال ملا 
سقطت الجوف بيد الحوثيني بكل 

سهولة.

ملاذا عاد حنتف إىل مأرب؟
املنطقة  قائــد  وكشــف 
العســكرية السادســة اللواء 
الركــن هيــكل حنتــف، من 
محافظــة مــأرب اليمنيــة، 
عــن خفايا وأرسار ســقوط 
محافظة الجــوف اليمنية بيد 

مليشيا الحويث.
احتجزته  الــذي  حنتــف 
قبل  السعودية  العربية  اململكة 
شــهرين ووجهت له اتهامات 
العسكرية  املنطقة  بتســليم 
مبعســكراتها  السادســة 

وعتادها دون قتال.
معلومــات  وبحســب 
تحصلــت عليهــا صحيفــة 
“األمنــاء”، اتهم قائد املنطقة 
هيكل  السادسة  العســكرية 
املقال  الجوف  محافظ  حنتف 
بتسليم  العكيمي  أمني  الشيخ 
محافظة الجــوف اليمنية بيد 

مليشيا الحويث.
وقــال هيــكل حنتف بأن 
العســكرية  القوات  وجه  من 
بتسليم الجوف ملليشيا الحويث 

هو املحافظ أمني العكيمي.
املحافظ  إقالة  قرار  وحول 
أمــني العكيمي، قــال حنتف 
منصب  من  العكيمي  إقالة  إن 
اتخــذ  الجــوف،  محافــظ 
مبوافقة جميع أعضاء املجلس 

الرئايس.

الخيانة الكربى
سقوط  أحداث  زالت  وما 
الجوف اليمنيــة بيد الحويث 
تضــع تســاؤالت كثرة عن 
بهــذه  ســقوطها  كيفيــة 
األطراف  هي  ومن  السهولة، 

والقوى التي نفذت املخطط.
الحويث  التقــارب  لكــن 
اإلخــواين األخر يف الجوف 
الــذي حظــي به  والدعــم 
العكيمي  املقال أمني  املحافظ 
من الحوثيني، كشــف الجهة 

التي دعمت سقوط الجوف.
خاصة  مصــادر  وقالت 
“ســقوط  إن  لـ«األمنــاء« 
أطراف  خلفه  تقــف  الجوف 
مينية، بتوجيهات من أطراف 
للمرشوع  معاديــة  خارجية 
العريب الذي تقــوده اململكة 
العربية السعودية يف اليمن”.

املصــادر،  وأوضحــت 
أن هنــاك أجنــدة خارجية، 
منهــا دولة قطــر، هي من 
تقف خلف تســليم العكيمي 

وباقي  الجــوف  عاصمة  الحزم 
املحافظات.

العكيمي،  الشــيخ  ويعتــرب 

الرئيس  املوايل لإلخــوان، املتهم 
وأحد  للحويث،  الجوف  بتســليم 
أبرز حلفــاء قطر داخل الرشعية 
اليمنية، حيث ســبق وأن نفذ لها 

أجندة ضد التحالف العريب.

للتمــرد  منطلــق  مــأرب.. 
اإلخواين عىل الرشعية

سياسيون  اتهم  بدورهم، 
املوالية  اليمنية،  مأرب  سلطة 
بدعم  اإلخــوان،  لجامعــة 
القيادة  مجلس  ضد  التمردين 
املحافظــات  يف  الرئــايس 

املحررة.
الرشيف  طالب  فهد  وقال 
إن التمرد عىل قرارات مجلس 
بدأت  الرئايس ظاهرة  القيادة 
ومتارس  الجنوبية  شبوة  يف 
اليمنية،  الجــوف  علًنــا يف 
مصممون  اإلخوان  أن  مؤكدا 
قرار  أي  تنفيــذ  عــدم  عىل 
للمجلــس الرئايس، وهم من 
شــيطن كل اليمنيني بدعوى 
رشعية  عن  خارجــون  أنهم 

الرئيس السابق هادي.
من جانبــه قال الصحفي 
التمرد  إنه “أثناء  خالد بقالن، 
عىل  شــبوة  شــهدته  الذي 
قرارات مجلس القيادة، عززت 
مأرب  يف  حزبيــة  مجاميع 

املتمردين يف شبوة”.
وأضاف بقالن يف منشور 
“بعد  )الفيســبوك(:  عىل  له 
صدور قرار جمهوري بتعيني 
محافظًا  العــوايض  اللــواء 
لإلخوان  يــرُق  للجــوف، مل 
القــرار، فأقاموا فعاليات يف 
جامعة )إقليم ســبأ(، ضمن 
اســتباق  هدفه  منظم  عمل 
جمهورية  قــرارات  وتعطيل 

جديدة”.
تحت  يحتشد  من  أن  وأكد 
قبلية وهمية ضد  مســميات 
فصيل  هم  الرئــايس  قرارات 
سيايس له ارتباطاته اإلقليمية 
بدول - لألسف الشديد - تعزز 
وتهدف  اليمن  يف  الفــوىض 
إلفشــال مجلــس القيــادة 
اإلخوان  بني  واضح  وبتخادم 

والحوثيني برعاية إقليمية”.
أن “قرار  وأوضح بقــالن 
يخص  فيام  القيــادة  مجلس 
أبناء  ملصلحــة  هــو  الجوف 
متثله  وملا  الجــوف  محافظة 
املهمة  أوكلت  فقد  أهمية،  من 
لشــخصية قيادية متتلك من 
القدرات ما يجعلها تعيد األمور 
للمواطنة  انتصــاًرا  لنصابها 
ودولتها التــي نريد ولرشاكة 

والبناء والتنمية والتحرير”.
ويرى بقــالن أن اعرتاض 
اإلخوان عــىل تغير محافظ 
الجوف املحتلــة من الحويث، 
تفسره  العجيب،  الشكل  بهذا 
تحريرها  رفــض  هو  الوحيد 
بيــد  بقائهــا  عــىل  واإلرصار 

الحوثيني.

تقرير

• هل أصبحت مأرب اليمنية 
منطلًقا للتمرد على الشرعية؟

• ما وراء نقل اإلخوان االعتصام إلى 
منطقة حدودية مع السعودية؟

• لماذا عاد “حنتف” إلى مأرب؟ وما وراء اتهامه 
للمقال العكيمي بتسليم الجوف للحوثي؟

ملاذا ي�ضعد الإخوان واحلوثي �ضد قرار عزل العكيمي؟
وقُيِّدت القضية ضد كتلي!

هذه التفا�ضيل الكاملة للخيانة الكربى..!


