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»األمناء« تقرير/ عــــالء عـــادل 
حـــنش:

 
اإلخوان،  ميليشــيا  تواصــل 
التابعــة للرشعيــة اليمنية، التي 
حزب  مفاصلهــا  عىل  يســيطر 
اإلصالح، مامرســاتها العنجهية، 
ومامرساتها التي تربهن عىل أنها 

مامرسات عصابات تقطع.
وكان آخر تلك املامرســات، قيام ميليشيا 
إقليمية،  أطــراف  من  املدعومــة  اإلخوان، 
باختطاف رئيس القيــادة املحلية مبحافظة 
حرضموت، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ 
أبو بكر، ومرافقيــه، فجر الخميس املايض، 
عند حاجز أمني مبحافظة شبوة واقتادتهم 
إىل جهة غري معلومة، يف استهداف واضح 
االنتقايل  املجلس  لقيادات  امليليشيا  قبل  من 
الجنويب، قبــل أن تفرج عنهــم بعد مرور 

ساعات.

القصة الكاملة
ويف تفاصيــل االختطاف، قالت مصادر: 
»إن عنارص مســلحة من ميليشيا اإلخوان 
بشــبوة،  )الخبية(  أمني  حاجز  عند  ترابط 
القيادة املحلية  أقدمت عىل اعتقال رئيــس 
جعفر  محمد  الدكتور  حرضموت  مبحافظة 
بن الشــيخ أبو بكر ونائبه لشئون منسقية 
الجامعة الدكتور حســن صالــح العمودي 
الطفي  الوطنية إســكندر  الجمعية  وعضو 
ورئيس اإلدارة التنظيميــة بالقيادة املحلية 
املحلية  القيادة  باتيس وعضو  محمد صالح 
باملحافظة ســامل بــاراس، واقتيادهم إىل 
جهة مجهولــة وهم يف طريــق عودتهم 
بعد  العاصمــة عدن إىل حرضمــوت،  من 

مشاركتهم يف اجتامع الدورة الرابعة للجمعية 
الوطنية للمجلس”.

وبعد مــرور ســاعات، وتعليــق املجلس 
االنتقايل الجنويب مشــاركته يف مشــاورات 
تنفيذ اتفاق الرياض، أفرجت مليشــيا اإلخوان 
يف محافظة شبوة عن رئيس الهيئة التنفيذية 
للقيــادة املحلية للمجلــس بحرضموت وعدد 
من قيــادات املجلس باملحافظــة، بعد عملية 

االختطاف الغادرة التي نفذتها.
ووجهت مليشيا الرشعية اإلخوانية، إهانات 
وشــتائم وتهديدات بالتصفية الجســدية إىل 
للمجلــس، ورفضت  املحلية  القيــادة  أعضاء 
اإلفراج عنهــم إال بعد ضغوط مــن التحالف 

العريب.

موقف االنتقايل
وبعد عملية االختطاف بســاعة، علق وفد 
املجلــس االنتقــايل الجنويب مشــاركته يف 

مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال املتحدث الرســمي للمجلس االنتقايل 
الجنويب، األســتاذ عيل عبدالله الكثريي، يف 
بيان صحايف: »ال يــزال مصري الدكتور محمد 
جعفــر بن الشــيخ أبوبكر - رئيــس القيادة 
مبحافظة  الجنويب  االنتقايل  للمجلس  املحلية 
الجامعة  لشئون منسقية  ونائبه   - حرضموت 
الدكتور حســن صالح الغالم العمودي، وعدد 
من قيــادات املجلس باملحافظــة مجهواًل بعد 
عملية االختطاف الغادرة التي نفذتها مليشيات 
اإلخوان املســلمني يف محافظة شبوة عندما 
اقتادتهــم مــن الحاجز العســكري مبنطقة 
الخبية ببرئ عيل محافظة شبوة إىل جهة غري 

معلومة يف تعدِّ صارخ عىل الحقوق السياسية 
واملدنية”.

وأضاف: »إننــا أمام هــذا العمل اإلرهايب 
نحمل ميليشــيات اإلخوان املسلمني املغتصبة 
ملحافظة شــبوة املســئولية الكاملة عن حياة 
القيــادات املختطفة، ونعلن عــن تعليق وفد 
املجلــس االنتقــايل الجنويب مشــاركته يف 
مشــاورات تنفيذ اتفاق الرياض، محملني تلك 
الرشعية  منظومة  يف  ومراجعها  املليشــيات 
اليمنية املسئولية عام يرتتب عىل هذه األعامل 

التي ال تصدر إال عن عصابات إرهابية”.

ماذا قال اإلخــوان لرئيس انتقايل 
حرضموت؟ ومباذا رد؟

وبعد اإلفراج عنه بيــوم واحد، ظهر رئيس 
القيادة املحليــة مبحافظة حرضموت الدكتور 
محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر عىل قناة )الغد 
املــرشق( لريوي تفاصيل عمليــة االختطاف، 
ال ســيام بعد إنكار ميليشــيا اإلخوان عملية 

االختطاف.
وقال رئيس انتقــايل حرضموت عىل قناة 
)الغد املرشق(: »مليشيا اإلخوان يف شبوة قالوا 
يل إنهم ســيبيعونا لتنظيم القاعدة بخمســة 
مليون ســعودي، وعندما قلنا لهم إن القيادة 
تعلم أنكم أنتم مــن اختطفنا، رجعوها دعابة 
وضحكــة!«. يف إشــارة إىل العالقة الوطيدة 
بــني التنظيامت اإلرهابيــة وجامعة اإلخوان 

املسيطرة عىل الرشعية اليمنية.
املختطفني، حرص عدد  اإلفراج عــن  وبعد 
من أبناء مدينة املكال، للخروج إىل نقطة بروم 
عســكرية  قيادات  عرّبت  وقد  الســتقبالهم، 
كانت يف اســتقبالهم عن إدانتها لهذه العملية 

اإلجرامية النكراء.
الجنوبية عىل  املسلحة  القوات  وأكدوا قدرة 
الرد عىل هذه االنتهــاكات الخطرية وكف أذى 

مليشيا اإلخوان اإلرهابية.

التقطــع  إىل  التنميــة  مــن  شــبوة.. 
والخطف!

بدورهم، اعترب سياســيون قيام ميليشــيا 
اإلخوان باختطاف قيادات من املجلس االنتقايل 
تعديــا صارخا عــىل حرمة الطريــق العام، 
وانتهاكا رصيحا للحقوق السياســية واملدنية، 
ونسفا كامال لكل جهود التهدئة التي يقوم بها 

األشقاء يف اململكة العربية السعودية.
وحذر السياســيون، يف ترصيحات خاصة 
لـ«األمناء«، من الشــعار الذي يرفعه اإلخوان 
بأن شــبوة تشــهد تنمية كبرية، مؤكدين أن 
شــبوة تشــهد حالة من الفــوىض، وتردي 
الخدمات، وانتشــار ظاهرة التقطع والخطف، 
وهو ما أكدتــه يف اختطافها لقيادات انتقايل 

حرضموت.
وأكدوا أن شبوة دخلت مرحلة خطرية للغاية 
بأرسع  الوقوف عندها، وتحريرها  تســتدعي 

وقت ممكن.
وقالوا: »جرمية اختطاف مليشــيا اإلخوان 
لعدد مــن قيادات انتقــايل حرضموت، مثلت 
محاولة جديدة إلفشــال اتفاق الرياض، فيام 
لجأ املجلس االنتقايل إىل وســيلة ضغط عرب 
قراره بتعليق املشــاركة يف مشــاورات إعادة 

استكامل االتفاق«.
التابعة  وأضافوا: »نفذت مليشــيا اإلخوان 
للرشعية جرميتها الغادرة يف محافظة شبوة، 
وتحديًدا عند الحاجز العسكري مبنطقة الخبية 
ببرئ عيل، بينام كانت قيــادات القيادة املحلية 

للمجلس االنتقايل يف طريق عودتهم من 
العاصمة عدن إىل حرضموت«.

وتابعــوا: »إعالن املجلس االنتقايل 
يف  مشــاركته  تعليــق  الجنــويب 
املشاورات لعب الدور األبرز يف اإلفراج 
وذلك  حرضموت،  انتقايل  قيادات  عن 
بعد ضغوط مورســت عىل الرشعية، 
أجربتها عىل اإلفراج عنهم بعد ساعات 
من اعتقالهم، عىل غري عادة مليشيا الرشعية 
التي دامًئا ما تطيل أمد االعتقال أليام وأسابيع 

ورمبا عدة أشهر«.
وأكملوا: »محافظة شبوة تخضع الحتالل 
ممنهج من ِقبل مليشــيا الرشعية اإلخواين 
عملت  وقد   ،2019 أغســطس  عــدوان  منذ 
املليشيا عىل نرش الكثري من النقاط والحواجز 
األمنيــة التي أصبح شــغلها الشــاغل هو 
للجنوبيني  واعتقاالت  اســتفزازات  مامرسة 
سواء مواطنني أو من قوات النخبة الشبوانية 
باإلضافــة إىل قيادات ومســؤويل املجلس 

االنتقايل«.
واستطردوا: »مليشــيا الرشعية اإلخوانية 
تعتمــد عىل سياســة تفخيــخ األرض عرب 
استفزاز الجنوب وجره إىل مواجهة مفتوحة 
بعد توســيع دائرة االعتداءات والجرائم التي 

ترتكبها عىل كافة األصعدة«.
ا الجتياح  وأكدوا أن »الرشعية تجهــز حاليًّ
مدينــة زنجبار بأبني، مســتعينة بالكثري من 
العنــارص اإلرهابية التي حشــدتها عىل مدار 
الفــرتات املاضية من تنظيــم القاعدة، ضمن 
إرهــاب تغذيه أجندة اإلخــوان عىل األرض«. 
مشــريين إىل أن »تصاعــد حــدة الجرائــم 
اإلخوانية، التي بــدأت الجمعة املاضية بهجوم 
اختطاف  اإلرهايب وانتهــت  بجرمية  زنجبار 
قيــادات انتقــايل حرضموت، قــاد املجلس 
االنتقــايل إىل اتخاذ خطوة ضغط سياســية 
متثلت بتعليق مشاركته يف مشاورات الرياض 

الستكامل تنفيذ بنوده«.
وتابعوا: »إقدام االنتقايل عىل هذه الخطوة 
مثل وسيلة ضغط ناجزة وفاعلة عىل الرشعية 
أجربتها عىل إطالق رساح املختطفني، فيام من 
املأمول أن تكون هذه خطوة أوىل تردع الرشعية 
واعتداءاتها  مامرساتها  عن  بالتوقف  وتلزمها 

التي تطال الجنوبيني، شعًبا وجيًشا وقيادة«.
وأشاروا إىل أنه »رمبا يفرض قرار االنتقايل 
بتعليق مشاركته يف املشــاورات واقًعا جديًدا 
فيام يخص كل االعتــداءات اإلخوانية، يتعلق 
بأن مُتــاَرس ضغوط عىل الرشعية لوقف هذه 
األعامل االستفزازية، ال سّيام أن إنجاح اتفاق 
الرياض ميّثل للتحالف العريب أولوية قصوى؛ 
تنظيم  لكن  االســتقرار،  تحقيــق  نحو  دفًعا 
ُيقِدم  املهيمــن عىل الرشعية رمبــا  اإلخوان 
سواء  االســتفزازية  الخطوات  من  مزيد  عىل 
فيام يتعلق بتحريك عنارصه اإلرهابية لشــن 
التوسع يف سياسة  أو  الجنوب،  هجامت عىل 
لفتح جبهة رصاع  االختطافات يف محاولــة 

جديدة مع الجنوب«.

الرشعية تسلم )5( ضباط للقاعدة
يف ســياق متصل، أكدت مصــادر خاصة 
لـ«األمناء« أن الرشعية اليمنية اإلخوانية قامت 

بتسليم عدد من ضباطها لتنظيم القاعدة.
وقالت املصــادر لـ«األمنــاء« إن الرشعية 
بتســليم خمسة من  قامت  اإلخوانية  اليمنية 

ضباطها لتنظيم القاعدة.
ومل تكشف املصادر عن مزيد من التفاصيل.

تقريـــــر

تقرير لـ«األمناء« يكشف تداعيات اختطاف ميليشيا اإلخوان قيادات جنوبية ومستقبل اتفاق الرياض..

�شبوة.. من التنمية اإىل التقطع واخلطف

الق�شة الكاملة الختطاف قيادات انتقايل 
ح�شرموت وكيف اأُطلق �شراحهم

هل دخلت شبوة مرحلة اخلطر؟ وما موقف االنتقالي؟
كيف سلمت الشرعية خمسة من ضباطها للقاعدة؟


