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»األمناء« قسم التقارير:

منذ ما بعد إعالن ما تسمى بالوحدة اليمنية يف 21 
مايو/ أيار 1990م، وما تالها من حرب غاشــمة شنها 
نظام صنعاء ضد أرض الجنوب يف صيف 1994م، وكل 
أبناء الجنوب يرون يف تنظيم القاعدة، الذي تشّكل من 
عنارص من األفغان العــرب واملجندين املحليني، والذي 
ظهر يف محافظات الجنوب بعد الوحدة اليمنية، يرونه 
عىل أنه ذراع نظام صنعاء املســتخدم لتطبيق الوحدة 
اليمنية والدفاع عنها بالقوة، كام فعل »األفغان العرب« 
خالل حرب صيف 1994م الظاملــة، حيث أظهرت أدلة 
دامغة وعديدة أن الهالك عيل عبد لله صالح اســتخدم 
ورقة القاعدة ضّد الشــعب يف الجنوب، وكذا لســحب 
األمــوال من الواليات املتحدة وغريهــا من دول الغرب 

والعرب.

اإلخوان وجبهة الوادي
حالًيا، وبعد هالك صالح، وتحرير أغلب محافظات 
الحويث،  الجنوب من ميليشيا نظام صنعاء، وميليشيا 
وميليشــيا اإلخــوان، وتنظيم القاعــدة، تبقى وادي 
حرضموت واملهرة، لذا فقد لجأ تنظيم اإلخوان الدويل، 
والذي يعترب حزب اإلصــالح ذراعه الرئيس باليمن، إىل 
جعل وادي حرضموت جبهة لشن حرٍب ضد الجنوبيني 

ودول التحالف العريب.
ويتوقع خرباء أنه إذا ما تحــرر وادي حرضموت 
من ميليشيا اإلخوان، املتمثلة بقوات املنطقة العسكرية 
األوىل، فإن اإلخوان سيســعون لجعــل املهرة جبهة 
أخرى، فهدفهم أرض الجنــب وثرواته، وليس هزمية 

ميليشيا الحويث.
وقبــل أيام، ظهر حقــد اإلخوان ضــد الجنوب 
والسياسية، من خالل محاولة  العسكرية  وانتصاراته 
إخراج عدد من األشــخاص، والتي تقول املصادر إنهم 
جنود يف قوات املنطقة العســكرية األوىل، للمطالبة 
بانفصال حرضموت عن الجنوب، يف محاولة فاشــلة 

لشق صف الجنوب املتامسك الصلب.
وعن تلك املطالب الوهمية، قال السيايس حسني 
لقور: »من ســنغافورة إىل ماليزيا إىل اندونيسيا إىل 
دول الخليج إىل تركيا.. حرضوا وحشــدوا، قلنا مبارك 
لهم ســيخرج معهم ربع مليــون متظاهر، ومتخض 

الفيل فولد فأًرا!«.
وأردف: »خرج ٢٥٠ شــخًصا ملفلفني وملثمني 
من مأرب وجاي، سقطوا أخالقيا بخروجهم بشاصات 
مســلحة وقذائــف آر يب يف فانتازيــا جاهلية، ثم 

أسقطتهم الجامهري«.
وبحسب الخرباء، فإن حزب اإلصالح، ذراع تنظيم 
اإلخوان الدويل، يحــاول جعل وادي حرضموت جبهة 

بحد ذاتها إلرباك انتصارات القوات املســلحة الجنوبية 
ضد اإلرهاب، وضد ميليشيا الحويث، وكذا جعلها جبهة 

ملحاربة دول التحالف العريب.
التي أكدت  وما يؤكــد ذلك، املصــادر الخاصــة 
لـ«األمنــاء« أن تنظيم اإلخوان العاملي أرســل صالح 
باتيس إىل حرضموت بهدف بعرثة األوراق، ال سيام يف 

هذا التوقيت الحساس.
وأشارت ذات املصادر إىل أنه يف حني تتجه األنظار 
ملعــارك الحويث يقوم اإلخوان بقيــادة باتيس بتأجيج 

الوضع بهدف خلق مساحة للحويث للهجوم.

اإلخوان والبحث عن الوطن البديل
بدورهــم، اعترب سياســيون يف أحاديث متفرقة 
لـ«األمناء« أن كل األفعال التي يقوم بها تنظيم اإلخوان 
يف وادي حرضموت تؤكد أن اإلخوان يبحثون عن وطن 

بديل لهم.
وعللوا ذلك بأنه بعد أن خرس اإلخوان مســاحات 
شاسعة يف الجنوب ابتداًء من العاصمة الجنوبية عدن 
التي ُطردوا منها يف أغسطس 2019م، مروًرا مبحافظة 
أبني التي تم تظهريها من ميليشيا اإلخوان والتنظيامت 
اإلرهابية، وصواًل إىل محافظة شبوة التي كانت ُتعترب 
معقلهم املهم للرثوات النفطية التي تزخر بها شــبوة، 

والتي ُطردوا منها مؤخًرا.
وأكدوا أن جامعة اإلخــوان أصبحت بال وطن، فال 
وجود لهم يف الشامل عدا مديرية واحدة يف محافظة 
مــأرب اليمنية، ويف جزء من حرضمــوت، وهو وادي 
حرضموت، ويف املهرة، ما يعني ان كل افعالهم الحالية 
تربهــن ان التنظيم اإلرهايب يســعى للبحث عن وطن 

بديل لهم، يف حني تركوا وطنهم األصيل يف الشــامل 
مليليشيا الحويث يرسح ومترح فيه كيفام تشاء. 

واســتغرب السياســيون يف أحاديــث املتفرقة 
لـ«األمناء« من عدم خجل اإلخوان يف تزمتهم بالبقاء 
يف وادي حرضمــوت واملهــرة يف حــني ان ديارهم، 
ومنازلهم يسيطر عليها الحويث، اإلضافة لوجود أقارب 

ألغلب قيادات اإلخوان متواجدين يف صفوف ميليشيا 
الحويث املدعومة إيرانًيا.

كيف يريد اإلخوان مواجهة التحالف من الوادي؟
محللــون سياســيون تحدثوا عن مغــزى أفعال 

اإلخوان يف وادي حرضموت.
إن حزب  لـ«األمنــاء«  وقالــوا يف ترصيحــات 
اإلصالح، ذراع تنظيم اإلخوان باليمن، يريد ســاعًيا إىل 
مواجهة دول التحالف العريب علًنا من وادي حرضموت.

واعتربوا أن ذلك املخطط ليس بغريب عن جامعة 
كجامعة اإلخوان، فهي ال تضمر أي خري للعرب أجمع.

واكدوا أن حزب اإلصالح يســعى بقوة إىل تحويل 
وادي حرضموت إىل جبهة منفصلة عن الجبهات التي 
تدور حالًيا كجبهة محاربة ميليشــيا الحويث، وجبهة 
محاربة التنظيامت اإلرهابية، بهدف تشتيت انتصارات 
القــوات املســلحة الجنوبية ضد اإلرهاب وميليشــيا 
الحويث، وإىل جانب تحويل وادي حرضموت إىل جبهة 

رصيحة ملحاربة ومناهضة دول التحالف العريب.

“باتيس” وتكرار سيناريو 2015م
يف سياق متصل، أكدت مصادر خاصة لـ«األمناء« 
أن القيــادي يف حزب اإلصــالح، ذراع تنظيم اإلخوان 
الدويل، صالح مســلم سامل باتيس، الذي ميتلئ سجله 
القذرة، والذي  السوداء والنشاطات اإلرهابية  باألعامل 
يعترب أحد الذين أُدرجت أسامؤهم يف الخزانة األمريكية 
ضمن قامئة املتورطني بدعم اإلرهاب، وشــقيقه ُقتل 
بغارة أمريكية عام 2016م مبحافظة شبوة، أنه يسعى 

إىل تكرار سيناريو عام 2015م.

وقالت املصادر الخاصة لـ«األمناء« إن ســيناريو 
عام 2015م الذي سعى باتيس إىل تكراره يتمثل بقيام 

اإلخوان بإدخال القاعدة إىل حرضموت.
ومطلع شهر أبريل من عام 2015م سيطر مقاتلو 
تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب عىل مدينة املكال، غري 
أن يف أواخر عام 2015م قامت قوات النخبة الحرضمية 

بدعم وإسناد من قوات التحالف العريب بتجنيد وتدريب 
أكرث من عــرة آالف من أجل اإلعــداد للمعركة، ليتم 

تطهريها فيام بعد، وتحديًدا يف 24 أبريل 2016م.
وأعلن التحالف عن العمليــة يف بيان له صبيحة 
يوم 25 أبريل 2016 وأعلن يف البيان عن تحرير مدينة 
املكال، ومقتل 800 من القاعدة وانسحاب بقية مقاتلني 

القاعدة.
ومعركة تحرير املكال هي عملية عسكرية متت يف 
24 أبريل 2016 للســيطرة عىل مدينة املكال العاصمة 
اإلداريــة ملحافظة حرضموت مــن تنظيم القاعدة يف 

جزيرة العرب.
وكان مقاتيل القاعدة اســتولوا عىل مدينة املكال 
يف 2 أبريل 2015م، وفرضوا سيطرتهم عىل العديد من 
املباين الحكومية، مبــا يف ذلك القرص الرئايس ومقر 
املنطقة العسكرية الثانية، وهاجموا السجن املركزي يف 
املدينة بقذيفة صاروخية وحرروا 300 ســجينا، بينهم 
خالــد باطريف، الذي نرت له عدة صور يف وســائل 
التواصل االجتامعي، وهو داخل القرص الرئايس مبدينة 
املكال، وقاموا مبهاجمة مقر رشطة املكال ومبنى اإلدارة 

املحلية ملحافظة حرضموت.
وجاءت تلك الهجامت حينذاك مع انسحاب مفاجئ 
لوحدات عســكرية موالية للرئيس عيل عبد الله صالح 
ولتنظيم االخوان من مقارها يف محافظة حرضموت، 
مام سهل ملســلحي القاعدة السيطرة عىل املدينة بأقل 

الخسائر.
وكانت املــكال معقال لدولة مصغــرة ثرية أعلنها 
تنظيم القاعدة يف 2015م إثر سيطرته عىل نحو 600 
كيلومرت من الريط الســاحيل املطل عىل بحر العرب 
وتقايض الرســوم الجمركية من الســفن التي كانت 

ترسو يف ميناء املدينة.
املصــادر الخاصــة لـ«األمناء« أكــدت أن تكرار 
سيناريو عام 2015م الذي يســعى باتيس لتكراره لن 

ينجح يف ظل وجود القوات املسلحة الجنوبية.
وأشــاروا إىل أن 2015م، ليــس 2022م، ففــي 
كيفام  وميرحون  يرسحــون  اإلخــوان  كان  2015م، 
يشاؤون، أما حالًيا، ويف عام 2022م، فاألمر مختلف، 
وصعب للغاية، ومحاولة اإلخــوان إدخال القاعدة إىل 

حرضموت حلم ُيستحال تحقيقه.

صفعة جنوبية لدسائس اإلخوان
ووجه أبناء الجنــوب يف وادي حرضموت صفعة 

مدوية لإلخوان.
وشــهدت منطقة بور يف مديرية سيئون، األحد، 
برتحيل  للمطالبة  حاشــدة  سلمية  جامهريية  مسرية 
قوات املنطقة العسكرية األوىل التابعة ملليشيا اإلخوان 

اإلرهابية.
وشــارك يف الفعالية الســلمية أعضــاء الهيئة 
الجنــويب يف مديرية  االنتقايل  للمجلــس  التنفيذية 

سيئون، ومراكزها.
ورفع املتظاهرون شعارات تطالب املجلس الرئايس 
والتحالــف العريب بإبعــاد أفراد املنطقة العســكرية 
األوىل من وادي وصحراء حرضمــوت، تنفيذا التفاق 
الرياض، وإســناد مهام فــرض األمن  ومشــاورات 
25 ألف  لقوات النخبة، مطالبني بتجنيد قــوة قوامها 
جندي من أبناء حرضمــوت، داعني إىل رسعة معالجة 
انهيار العملة املحلية والغالء املعييش وارتفاع أســعار 
املحروقات، مشــددين عىل اســتجابة مجلس القيادة 

الرئايس للمطالب الشعبية.
كام شهد قرص الرناد مبدينة تريم بوادي حرضموت 
مسرية جامهريية حاشدة أشارك فيها اآلالف من أبناء 

مدينة تريم.
وردد املشــاركون يف املســرية الحاشدة شعارات 
طالبــت مجلس القيادة الرئايس باســتكامل تنفيذ ما 
تبقى من اتفاق الرياض ومتكني أبناء حرضموت إدارة 

شؤونهم إداريًا وعسكريًا وأمنيًا.
الجامهريية األكرب من نوعها منذ  وتعترب املسرية 
بدأ التصعيد الشــعبي املطالب برحيل قــوات املنطقة 

العسكرية األوىل من وادي حرضموت.

دعوات للزحف إىل وادي حرضموت
بدورها، دعت القيــادة املحلية للمجلس االنتقايل 
الجنويب مبديرية أرياف املكال، أبناء املديرية للمشاركة 
والزحف والحشــد إىل مدينة سيئون لحضور )مليونية 

الخالص( الجمعة القادمة.
جاء ذلك خالل االجتامع الدوري العام الذي عقدته 
القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب باملديرية، 
برئاســة األســتاذ عيل باقوز، مدير اإلدارة التنظيمية 

بالهيئة التنفيذية.
ورئيســية  فرعية  لجان  تشــكيل  االجتامع  وأقر 
لإلرشاف لعملية الحشــد، وتكليــف املراكز املحلية يف 

أحياء ومناطق املديرية.

الإخوان وجبهة الوادي”ألمناء” تكشف مخطًطا إخوانًيا إلعادة القاعدة إلى حضرموت وكيفية التصدي له والهيجان الشعبي ضد مشاريع اإلخوان..

• اإلخوان والبحث عن الوطن البديل

• كيف يريد اإلخوان مواجهة التحالف من الوادي؟

• أبناء الجنوب بوادي حضرموت يوجهون صفعة مدوية لإلخوان

• هل يكرر »باتيس« سيناريو 2015م؟


