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»األمناء« تقرير خاص:

يف آخر شهرين، شهدت محافظة 
مأرب اليمنية حوادث اغتيال وتصفيات 
لقيادات عســكرية بارزة، ورصاعات 
وفوىض واقتتال عســكري مع قبائل 

املحافظة.
اليمنية،  مــأرب  مدينة  وأصبحت 
اغتيال مستشار  الثالثاء، عىل جرمية 
وزيــر الدفاع اللواء محمــد الجرادي 
وأحد مرافقيه من قبل مسلحني وسط 

مدينة مأرب اليمنية.
كام شــهدت مأرب اليمنية اقتتال 
بني كتيبة من الحرس الرئايس املوالية 
لإلخوان يقودها سعيد بن معييل، مع 
قبائل الدماشقة خلفت عدًدا كبرًيا من 
القتىل والجرحى، وال تزال االشتباكات 

مستمرة.
ووقعت أربع حــوادث اغتيال يف  
مــأرب اليمنية يف أقل من شــهرين 
حيث  مجهول،  ضد  تقييدها  تم  وكلها 
ربه  عبد  العميد  الســلفي  القائد  قتل 
االحرق وأركان حرب اللواء 159 مشاة 
املقدم نرص الدين الخذايف )أبو عبيدة(، 
أحد ضباط محــور آزال، وآخرها أمس 
مستشار  الجرادي  محمد  اللواء  األول 
السابق  املؤسس والقائد  الدفاع،  وزير 

للواء81 مشاة.

مــن اغتــال مستشــار وزيــر 

الدفاع؟ وكيف؟
اللواء محمد  وكشــف مقرب من 
أنها  أكد  حيث  اغتياله،  قصة  الجرادي 
عملية مدبرة ومجهزة من قبل جامعة 

اإلخوان وحلفيهم الحويث.
وتؤكد املصــادر املقربة، إنه جاء 
اتصــال هاتفي للواء الجــرادي، بأن 
هناك اجتامع وال بد أن يحرض، وذهب 
الجرادي مع مرافقيه حتى وصل أبعد 

من مكان االغتيال.
وتضيف املصادر أنه تم االتصال به 
بأن االجتامع تأجل فعاد وتم التقطع له 
والوادي  الطريق بني مدينة مأرب  يف 
خارج الحــزام األمني للمدينة وقاموا 

بقتله وقتل املرافق ورموا بجثثهم.
عامر  الجنويب  الصحفــي  وقال 
ثابــت العولقي: “إن مــأرب اليمنية 
اغتيال ومل  أربعة حــوادث  شــهدت 
يضبط أمن اإلخوان أي مشتبهني عىل 
األقل، ما يعنــي أن هذا القتل ممنهج 
نافــذه هناك ال  ويقف خلفــه جهة 

يستطيع أحد أن يحاسبها”.
القيادي  فإن  سياسيني،  وبحسب 
العســكري الجرادي، قبل اغتياله كان 
عىل خالف شديد مع اإلخوان يف مأرب 
اليمنية، حيث متت محاربته وإقصائه 

وتهمشيه وقطع جميع مستحقاته.
اليمني  فيام وصــف الصحفــي 
اللواء  اغتيال  الغريب، عملية  ســياف 
الركــن محمــد الجــرادي يف مدينة 
سياسية،  تصفية  جرمية  بأنها  مأرب 
موضحا أن نهب سيارته بعد تصفيته 
مجرد محاولــة إلضفاء طابع جنايئ 

عىل الجرمية.

القائد  أن هــذا  الغربــاين،  وأكد 
العسكري االســتثنايئ اغتيل معنويا 
قبــل اغتياله جســديا، عندما أقيص 
من قيادة اللواء 81 الذي أسســه من 

الصفر.
يف حني يؤكــد قائد قوات محور 
ســبأ حمزة طليان املــرادي أن اللواء 
محمد عيل الجرادي، مستشــار وزير 
الدفاع، الذي تم اغتياله يف مأرب كان 
عىل خالف كبري مع عصابات اإلخوان 

يف مأرب اليمنية.
إن  املــرادي  وقــال 
املستشار الجرادي تعرض 
من  والتهميش  لإلقصاء 
قبل اإلخــوان، وتم قطع 
ومستحقات  مستحقاته 
االعتداء  وتــم  مرافقيه 
عليــه أكــر مــن مرة 
وتهديــده بالتصفية من 
العصابات  هــذه  قبــل 

اإلرهابية.
قال  جانبــه،  مــن 
الناشــط حسني عاطف 
جابر إن االغتياالت سالح 

اإلخوان  ويستخدمه  بامتياز،  إخواين 
املفسدون ضد خصومهم يف كل مكان 
وكذلك يستخدمون التفخيخ والتفجري 
اإلعالمي،  التأجيج  ذلك  كل  ويســبق 
وقنواتهم خري شــاهد عــىل خبثهم 

وتورطهم.

مســتودعات  انفجار  تفاصيل 

األسلحة
يذكــر أن مأرب اليمنية شــهدت 

داخل  االثنني  مساء  عنيفة  انفجارات 
مســتودعات األســلحة يف املنطقة 
العســكرية الثالثة، نفــى الحوثيون 

وقوفهم خلفها.
تفجــري  إن  مصــادر  وقالــت 
مســتودعات األســلحة يف املنطقة 
العســكرية الثالثة عملية مفتعلة من 
وصول  عقب  جــاءت  حيث  اإلخوان، 
اللجنة العسكرية املشكلة من املجلس 
الرئــايس لجرد مخــازن الجيش يف 

مأرب اليمنية.
وقال املرادي إن اللواء محمد 
الجرادي كان عــىل علم بعملية 
تهريب األســلحة مــن مخازن 
مــأرب إىل أماكــن مجهولة ثم 
ناســفة  بعبوات  املخازن  تعبئة 
وألغــام وتفجريهــا لذلك متت 

تصفيته.
أن  اغتيال  سياسيون  ويؤكد 
ومرافقه  الدفاع  وزير  مستشار 
ونهب ســيارته ورمــي جثثهم 
يف العراء، يــدق ناقوس الخطر 
اليمنية ليســت  أن مدينة  مأرب 
بخري وقد تشــهد املدينة حوادث 

مشابهة تخدم أهداف أجندات إخوانية 
خفية بالتنســيق مــع الحوثيني يف 
حال إقالة سلطان العرادة من منصب 

املحافظ.

أربــع اغتيــاالت يف أقــل من 

شهرين
أربع  اليمنيــة  مأرب  وشــهدت 
حاالت اغتيال خالل أقل من شــهرين 
تقييدها ضد مجهول ومرت  تم  وكلها 
مرور الكرام ومل يضبط أمن مأرب أي 
مشــتبهني عىل األقل ما يعني أن هذا 
القتل ممنهج ويقف خلفه جهة نافذة 

هناك ال يستطيع أحد أن يحاسبها.
القائد  اغتيلوا هم كل من:  والذين 
والعميد عبد  أبو حذيفــة،  الســلفي 
 159 اللواء  حــرب  أركان  االحرق  ربه 
الخذايف  الدين  واملقدم نرص  مشــاة، 
)أبو عبيــدة(، أحد ضباط محور آزال، 
وأخريا اللواء محمد الجرادي، مستشار 
السابق  املؤسس والقائد  الدفاع،  وزير 

للواء81 مشاة.
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• )4( اغتياالت في أقل من شهرين بمأرب.. ماذا بعد؟
• تفاصيل انفجار مستودعات األسلحة ومن يقف خلفها

من اغتال م�شت�شار وزير الدفاع؟ وكيف؟ ومع من كان على خالف؟
مأرب يف عهد اإلخوان.. فوضى واغتياالت وصراعات مع القبائل


