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تقرير

»األمناء« تقرير/ عــــاء عــادل 
حــنش:

غليانها  حرضموت  وادي  مناطق  تواصل 
الشعبي رفًضا للتواجد اإلخواين يف حرضموت، 
وتنفيذ  الحرضمية،  النخبة  بتمكني  وللمطالبة 
كامل بنود اتفاق الريــاض، منها توجه قوات 
املنطقة العســكرية األوىل إىل جبهات القتال 

ملواجهة ميليشيا الحويث املدعومة إيرانًيا.

تفاصيل غليان أبناء الوادي
ومســاء يوم الجمعة )أمس األول(، شهد 
وادي حرضموت غلياًنا كبــًرا متثل بتظاهرة 
شــعبية حاشــدة يف مدينة ســيئون بوادي 
حرضمــوت للمطالبة بطرد مليشــيا اإلخوان 

اإلرهابية وتنفيذ اتفاق الرياض.
أبناء ســيئون ومناطق وادي حرضموت 
الشــهيد بن حربيش قبيل  توافدوا إىل جولة 
تحرك مســرة ضخمة، رفعت دعوات لتمكني 
قوات النخبة الحرضمية من االنتشار يف وادي 

حرضموت وفرض األمن.
وشهدت الفعالية السلمية انتشاًرا مكثًفا 
لقوات املنطقة العسكرية األوىل، حيث دهس 
العسكرية  املنطقة  تابع ألفراد  طقم عسكري 
األوىل الخاضعة لســيطرة مليشــيا اإلخوان 

اإلرهابية أحد املواطنني.
أبناء  من  اآلالف  املســرة  يف  وشــارك 
والذين  املجاورة،  واملديريات  ســيئون  مدينة 
خرجوا رافعني أعالم دولــة الجنوب وقادته، 

والشعارات املعربة عن مطالبهم.
وطالب املشــاركون يف الفعالية الكربى 
برحيــل قوات املنطقــة األوىل اإلخوانية من 
وادي حرضمــوت، وذلــك عرب تنفيذ الشــق 
الذي ينص عىل  الرياض  اتفاق  العسكري من 

خروج تلك القوات إىل جبهات القتال.
انتشار  التظاهرة الحاشدة وسط  وجاءت 
عســكري للقوات اإلخوانية يف املدينة، والتي 

منعت توافد أبناء حرضموت ملوقع الفعالية.
حرضمــوت  وادي  مديريــات  وتشــهد 
فعاليات يومية ضمن التصعيد الشــعبي الذي 
املجلس  بالتعاون مع  الغضب  أعلن عنه شباب 

االنتقايل الجنويب يف املديريات، منذ أسابيع.
كــا تأيت هــذه الفعاليات واملســرات 
ضمن برنامج التصعيد الشــعبي الذي تشهده 
مديريات وادي حرضموت منذ أسابيع وبشكل 
يومي كتهيئــة لتنفيذ مطالب أبناء حرضموت 
بتمكينهم من شؤونهم إداريًا وعسكريًا وأمنيا 

وقبل ذلك رحيل القوات اإلخوانية.

كرس تجييش قوات اإلخوان
أبناء وادي  وقبل الفعالية الحاشدة، كرس 
حرضموت، هيمنة القــوات اإلخوانية املتمثلة 
باملنطقــة العســكرية األوىل، والتي انترشت 
بعد عرص يــوم الجمعة، أي قبل التظاهرة، يف 
محاولة ملنع فعالية دعــوا لها ضمن التصعيد 

الشعبي.
أقام  الكثيف  العســكري  االنتشار  ورغم 
أبناء وادي حرضموت فعالية مليونية يف مدينة 
سيئون للمطالبة برحيل تلك القوات اإلخوانية.

وقامــت القوات اإلخوانيــة بنرش أطقم 
عســكرية بصورة كبرة يف مدينة ســيئون، 
وسط أنباء عن منع مواطنني من املشاركة يف 
الفعالية الكربى، إال أن أبناء حرضموت كرسوا 
هذا التجييش العســكري وأقامــوا فعاليتهم 
وســط حضور هو األول من نوعه منذ انطالق 

التصعيد يف الوادي.
بدوره، قال مراســل قنــاة )الغد املرشق( 
محمد باحفني عن منع مسرة الغضب: “انتهت 
بسلمية  الحشــود  وخرجت  بســالم  املسرة 
األوىل  العســكرية  املنطقة  بإخراج  يطالبون 
ولكن تفاجؤوا منذ بداية عرص هذا اليوم )أمس 
األول الجمعــة( بتواجد أطقــم ومدرعات بها 

مضاد للطران تنترش يف مكان انطالق املسرة 
لكن هذه األطقم التي جاءت لقمع املســرة مل 
تتمكن من إيقاف الناس الذين اتجهوا بشــكل 

كبر إىل مكان انطالق املسرة«.
وتابع: »الحشد الكبر كان أكرث ما يتخيل 
جميعهم خرجوا إىل موقع ولكن قوات املنطقة 
العسكرية األوىل بأسلحتها الثقيلة واملتوسطة 
والخفيفة انسحبوا عندما رأوا الحشود الكبرة 
التي تتدفــق لهذا املكان، وخرجت املســرات 
تجوب سيئون حتى وصلوا إىل قلب املدينة أمام 

قرص السلطان الكثري قرص سيئون«.

رد حازم من االنتقايل
االنتقايل  املجلس  باسم  الرسمي  املتحدث 
الجنــويب، األســتاذ عيل الكثــري، قال يف 
الجاهرية  املســرة  حول  صحايف  ترصيح 
الحاشــدة التي شــهدتها ســيئون: »سيئون 
حــارضة وادي حرضموت تقــول كلمتها من 
جديد مطالبة بتنفيذ نصوص اتفاق ومشاورات 
الرياض ومن ذلك نقل قوات املنطقة العسكرية 
األوىل إىل خطوط التاس يف الجبهات.. تحية 

لوادينا املبارك وأهله«.
بــدوره، عقــدت هيئة رئاســة املجلس 
امس  الدوري  اجتاعهــا  الجنويب،  االنتقايل 
الســبت، برئاسة اللواء أحمد ســعيد بن بريك 
القائم بأعــال رئيس املجلس، رئيس الجمعية 

الوطنية.
عىل  تأكيدها  الرئاســة  هيئــة  وجددت 
أبنــاء محافظة حرضموت من  أهمية متكني 
املجاالت،  إدارة شــؤون محافظتهم يف شتى 
وتأمينها،  ثرواتها،  من  االستفادة  يف  وحقهم 
وحايتها بعيدا عن تدخالت أي قوى سياسية، 
للحشــود  املرشوعة  للمطالب  تأييدهــا  وكذا 
التي خرجت يف وادي حرضموت  الجاهرية 
وإخراج  الرياض  اتفاق  باســتكال  للمطالبة 
الوادي  املتواجــدة يف مناطق  اليمنية  القوات 
ميليشــيا  املواجهة مع  إىل جبهــات  ونقلها 

الحويث.

آخر أوراق اإلخــوان.. االعتداء عىل 
نساء حرضموت

يبدو أن االعتداء عىل النســاء يظل غاية 
واضحــة بني اليمنيــني، ففــي الوقت الذي 
تتوسع فيه مليشيا الحويث يف ارتكاب جرائم 
الجنوب يظل قيد  النساء، فإن  واعتداءات ضد 

استهداف ماثل.
حرضموت،  محافظــة  يف  ذلــك  حدث 
وتحديــدا يف مدينة ســيئون، عندما اعتدت 
عنارص مينية تابعة لتنظيم اإلخوان اإلرهايب، 

ضد عدد من سيدات الجنوب.
واعرتضــت العنارص اليمنيــة املعتدية، 
حافلة عــىل متنهــا مجموعة مــن حرائر 
حرضموت والجنوب، يف شــارع الجزائر أمام 

جولة هيئة مستشفى سيئون العام.
ومارســت العنارص املعتدية تطاوال عىل 
النســاء يف محاولة لنزع علم الجنوب العريب 
منهم بالقوة، يف اعتداء سافر ينم عن إرهاب 
اليمني ضد  النظــام  خبيث وطائفي من قبل 

الجنوب وشعبه.
غضبا  الغــادرة،  الجرمية  هــذه  والقت 
جنوبيا عارما، وعىل الصعيد الرســمي نددت 
الهيئة التنفيذية املســاعدة للمجلس االنتقايل 
الجنويب لشــؤون مديريات وادي حرضموت، 

بذلك االعتداء السافر.
حرضموت  وادي  انتقايل  هيئة  ووصفت 
املشــهد بأنه بعيد عــن النخــوة والرجولة، 
وقالت إنه يعكس أقــى درجات االنحطاط 
األخالقي واألدب العام وينايف القيم واألعراف 

املجتمعية.
املجتمعي  الســلم  تهديد  من  حذرت  كا 
يف وادي حرضموت، وما يرتتب عنه ردة فعل 
قوية، محذرة من نفــاد الصرب تجاه األعال 
والترصفــات الدنيئة التي متــس بكل معاين 

الرشف والعرض.
وطالبــت العميد الركن عبدالله ســاملني 
بن حبيش مدير عام األمــن والرشطة بوادي 
حرضمــوت بــاإلرساع يف ضبــط الجنــاة 
وتقدميهم للمحاســبة لينالــوا الجزاء العادل 
وفق القانون، ليكونوا عربة ملن تسول له نفسه 
املســاس بأعراض الناس وإقالق السكينة يف 

مدينة سيئون وغرها بالوادي.
وأكدت أن هؤالء الرعاع ال يعرفون معنى 
الرشف بدليل تهجمهم عىل نســاء عزل وسط 
املدينة عــىل مرأى ومســمع دون خوف من 

عقاب رادع.
وأضافت: »نحذر كل من تسول له نفسه 
املساس بأعراضنا ســيكون الرد قاسيا ومؤملا 
يف حال مل تقم الجهات األمنية بالقبض عىل 
الجناة ومحاسبتهم ومعاقبتهم العقاب الرادع 
ليكونوا عربة، وإننا نحمل املســؤولية الكاملة 
لقيــادة املنطقة العســكرية األوىل واللجنة 

األمنية يف الوادي«.
حرضموت  وادي  انتقايل  هيئة  تحذيرات 
تنسجم بشكل كبر مع حالة الغضب الجنوبية 
العارمة، التي تهيمــن عىل األجواء واألوضاع 

يف تلك املنطقة.
ويبدو أن مليشيا اإلخوان اإلرهابية سعت 
لتوجيه رســالة تهديد للشعب الجنويب الحر، 
ال ســّيا أن وادي حرضمــوت باتت مرسحا 
بشكل  الجنوبيون  ينظمها  غاضبة  لتظاهرات 
العســكرية  املنطقة  بإخراج  للمطالبة  يومي 

األوىل من الوادي.
اإلخواين  مليشــيا  مارســات  وتحمل 
اليمنية قدرا من االســتفزاز قــد يعجل بنقل 
وترة املعركــة إىل وادي حرضموت، باعتبار 
أن الجنوب لــن يقبل بأي حــال من األحوال 

باملساس بأمنه واستقراره أو تهديد شعبه.
الجنوبية  املســلحة  القوات  أكدت  وفيا 
اعتزامها تحرير كل أراضيها من خطر اإلرهاب، 
مبا يف ذلك وادي حرضمــوت، فهذا يعني أن 

التهديدات اإلخوانيــة يف وادي حرضموت 
قد ترتد يف وجه تلك املليشيا نفسها، لتدفع 

مثن ما تقرتفه من جرائم.

»الخرقــة« التي أرعبــت الفيالق 
العسكرية

الســيايس  املحلل  قال  الســياق،  يف 
د.عيدروس النقيب: »تداول ناشطو التواصل 
االجتاعي الجنوبيــون )وغر الجنوبيني( 
مقاطع فيديو وصوًرا فوتوغرافية ملجاميع 
من العسكر وهم يطاردون عددا من الشباب 
الجنوبية  األعالم  يحملون  الذين  الجنوبيني 
مبقابلة العسكر الذين أرصوا عىل االحتفال 
بذكرى سبتمرب املجيدة يف وادي حرضموت 
وخوض املواجهــة مع املعرتضني عىل هذه 

الفعالية”.
املنطقــة  نفــس  »ويف  وأضــاف: 
مجموعــة  اعتــدى  حرضمــوت(  )وادي 
مــن جنود وضبــاط املنطقة العســكرية 
النساء  األوىل )الشــاليني( عىل عدد من 
الجنوبية  لألعــالم  الحامالت  الحرضميات 
من خــالل اقتحــام الحافلة التــي كانت 
تقلهن بعد مشــاركتهن يف إحدى فعاليات 
التصعيد الشــعبي يف الوادي اعرتاضا عىل 
ســلوك قيادات وجنود املنطقة العســكرية 
األوىل يف التعامل مــع أبناء وبنات الوادي 
وحرضمــوت والجنوب عمومــا، واملطالبة 
برحيل قوات املنطقة العســكرية األوىل من 
صحــراء ووادي حرضمــوت واملهرة، وقام 
الجنوبني  األعالم  بانتــزاع  املعتديون  هؤالء 
بقوة السالح واالعتداء عىل إحداهن وتهديد 
السيدات حرائر حرضموت العزل من السالح 
اللوايت ال يتســلحن إال بعلــم دولة الجنوب 
وإرادتهــن الحرة التي ال ســلطان عليها إال 
سلطان ضائرهن الحرب وقبل هذا سلطان 

رب العاملني”.
وتابع: »القــوات التي تواجه أبناء وبنات 
السالح إلجبارهم عىل  وادي حرضموت بقوة 
)الخرقــة( هي نفس  الجنويب  العلــم  إنزال 
القــوات التي كانت متــارس القتل واإلرهاب 
بحق نشطاء ثورة الحراك السلمي منذ 2007م 
يف مناطق عــدن ولحج وردفــان والضالع 
وأبني وشــبوة، وملن نيس نعيــد إىل الذاكرة 
الراحة  الحمزة يف منطقة  أن قائد معســكر 
بردفان، كان اســمه يحيى أبو العوجاء وقام 
بنفســه بتوجيه قواته بقتــل كل من يحمل 
العلم الجنويب، وبلغ عدد ضحايا هذه الحملة 
باآلالف، منــذ 2007 حتى 2012م حينا نقله 
الرئيس عبد ربه منصــور هادي إىل املنطقة 
العسكرية األوىل وهو اليوم من ميارس نفس 
السياســة ونفس البطش والقتــل ضد أبناء 

وبنات حرضموت”.
وأكمل: »أمثال أبو العوجاء وهم كرث وما 
يزالون يتحكمون يف صناعة القرار السيايس 
من داخــل الرشعية ومن خارجها، مل يتعلموا 
من الخيبات التي أذاقهــم الدهر مراراتها ومل 
يدركــوا أن الشــعوب لهــا إرادات ال تقهرها 
الفيالق وال الدبابــات والطائرات، ومل يتعلموا 
أن مواجهة إرادة الشــعب هي أشبه بالوقوف 
الذي سيجرفهم من  الجرار  الســيل  يف وجه 

طريقه”.
واختتم بالقول: »)الخرقة( التي يتحدثون 
عنهــا هزمت أقوى جيــش بالجزيرة العربية 
اليمني،  التاريخ  وأعتى مليشيا وأرشسها يف 
واندحــر هؤالء خائبني وارتفعــت )الخرقة( 
ترفرف يف عنان ساء الجنوب كله، والذين ال 
يزالون ينظرون إليها عىل إنها مجرد )خرقة(، 
هم اليوم مرشدون يبحثون عن مأوى يلوذون 
به يف شــتى بقاع الدنيا، ومن نجا منهم هو 
اليوم تحت هيمنة الســيد القادم من كهوف 

القرون الوسطى”.

”األمناء” تسلط الضوء على انتفاضة أبناء حضرموت ضد العسكرية األولى وتداعيات استخدام العنف ضد املتظاهرين..

غليان �شعبي كبري ب�شيئون للمطالبة بطرد ملي�شيا الإخوان وتنفيذ اتفاق الريا�ض

 •  تفاصيل أكبر مسيرة جماهيرية بسيئون منذ انطالق التصعيد الشعبي

 • آخر أوراق اإلخوان.. االعتداء على نساء حضرموت

 •  لماذا منعت ميليشيا اإلخوان توافد أبناء حضرموت لموقع الفعالية؟ وكيف كسر الحضارم 

الـــــوادي يغلـــــــي!


