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تقرير

"األمناء" تقرير خاص:

يبدو أن موعد رحيل قوات املنطقة 
العسكرية األوىل من وادي حرضموت 
الترصيحات  بعد  اقــرب،  قد  واملهرة، 
االنتقايل  املجلس  قيادة  أطلقتها  التي 
الجنــويب وقيادة الهبــة الحرضمية 
من  القوات  هذه  خروج  بشأن  الثانية، 

املحافظة الغنية بالرثوات النفطية.
العسكرية  املنطقة  قوات  وتتواجد 
األوىل يف حرضمــوت، منذ أكرث من 
مثانية وعرشين عاًمــا، حيث جاءت 
أثناء احتــال الجنوب يف حرب صيف 
94م، كــا ينتمــي جميــع أفرادها 
وقيادتهــا إىل املحافظات الشــالية 

الخاضعة لسيطرة مليشيا الحويث.
املنطقة  قــوات  خــروج  وأصبح 
العسكرية األوىل من حرضموت واملهرة 
الجنوبية إىل مــأرب والجوف اليمنية 
ومشاورات  اتفاق  لبنود  وفًقا  رضورة 
الشالية  املحافظات  لتحرير  الرياض، 

من مليشيا الحويث.
ورغم مرور أكــرث من ثاثة أعوام 
بني  الرياض  اتفاقيــة  توقيــع  عىل 
والرشعية  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
اليمنية، ما زالــت هذه القوات املوالية 
لجاعة اإلخــوان ترفض الخروج من 

حرضموت واملهرة.
ويبدو أن التعنت الواضح من هذه 
ورفض  اإلخوانية،  وقيادتهــا  القوات 
الخروج من حرضمــوت وفًقا التفاق 
االنتقايل  باملجلــس  دفــع  الرياض، 
وقيادة الهبــة الحرضمية إىل التلويح 
بخيــارات عســكرية ضــد اإلخوان 

وقواتهم هناك.

حضرموت تتأهب للخالص من 
قوات اإلخوان

وقال املجلــس االنتقايل الجنويب 
الرســمي عيل  عىل لســان متحدثه 
الكثــري، إن أبنــاء وادي حرضموت 
من  والخاص  كلمتهم  لقول  يتأهبون 

قوات املنطقة العسكرية األوىل.
يف  كلمته  خــال  الكثري،  وأكد 
احتفاليــة القيادة املحليــة للمجلس 
االنتقــايل بذكرى أكتوبــر ونوفمرب 
املجيدتني: "إن أفراد املنطقة العسكرية 
واإلرهاب  التقتيل  ميارســون  األوىل 
ثروات  لصوص  حاية  عىل  ويعملون 
حرضموت  أن  مضيفــا  حرضموت". 
عامــة لن تكون إال عــىل اتجاه واحد 
متواجدة مبختلف أطيافها ومكوناتها 
تطلعات  واســتكال  قراراها  النتزاع 
أبنائها يف تحرير أرضهم، بهدف إقامة 

دولة الجنوب الفيدرالية.
ودعا املتحدث الرســمي للمجلس 
االنتقــايل، األشــقاء يف التحالــف 
اتفاق  العــريب، إىل فــرض تنفيــذ 
الخاص  العســكري  وشقه  الرياض، 
بإخراج القوات الشــالية إىل جبهات 
التاس مع مليشــيا الحويث املصنفة 

جاعة إرهابية.
متحدث االنتقــايل الجنويب، وعد 
يف وقت ســابق بأن القوات املسلحة 
العاجل  القريب  يف  ستنرش  الجنوبية 
عىل كامــل تراب حرضمــوت وتراب 

الجنوب.

قرب حترير الوادي والصحراء
الهبة  قيــادة  قالــت  بدورهــا، 
الشــيخ  بقيادة  الثانية  الحرضميــة 
تحرير  موعــد  إن  الجابري،  حســن 

املنطقة  قــوات  من  حرضموت  وادي 
العســكرية األوىل املواليــة لجاعة 

اإلخوان قد اقرب.
وقال املتحدث الرسمي باسم الهبة 
التميمي،  مرعي  الحرضمية  الشــيخ 
إن معركتهــم األساســية هي تحرير 
وادي وصحــراء حرضمــوت ورشارة 
التحريــر، وهــي معركــة كل أحرار 
املنطقة  قوات  ورشفاء حرضموت من 

العسكرية األوىل.
وأضاف التميمي يف ترصيحه: "إن 
شمس الحرية ســترشق بعد ٢٨ عاًما 
والنهب  الدماء  وســفك  االحتال  من 

والعبث، وإن غدًا لناظره قريب".
وكان قائد الهبة الحرضمية الثانية 
خطابه  يف  الجابري،  حســن  الشيخ 
سيئون،  مبدينة  الخاص  مليونية  يف 
مبناســبة ذكرى الـــ)59( لثورة 14 
يف  اإلخوان  قــوات  أمهل  قد  أكتوبر، 
الوادي 30 يوًما للرحيل من حرضموت، 
مؤكــدا أن لديهم خيــارات، يف حال 
رفضــت هــذه القوات الخــروج من 

حرضموت.
وعقب ذلك أعلنــت كتائب ورسايا 
لــواء درع حرضمــوت انضامهــا 
الثانية  وتأييدهــا للهبة الحرضميــة 
بقيادة الشيخ حسن الجابري، مؤكدين 
اســتعدادهم ليكونــوا يف مقدمــة 
وصحراء  وادي  لتحريــر  الصفــوف 

حرضموت عند إعان ساعة الصفر.
كا أعلنت قبيلة "آل كثر" تأييدها 
الكامل للهبة الحرضمية الثانية بقيادة 
الشــيخ حســن الجابري، كا أكدت 
استعدادها عىل تقدم الصفوف لتحرير 
املنطقة  قــوات  من  حرضموت   وادي 

العسكرية األوىل اإلخوانية.

قوات جديدة لتأمني الوادي 
والصحراء

فيــا تؤكــد مصــادر خاصــة 
لـ"األمنــاء" أن قــرار نقــل القوات 
اإلخوانيــة، وتســليم وادي وصحراء 
الحرضمية،  النخبة  لقوات  حرضموت 
قد اتخذ، ومن املتوقع يتم نرش القوات 
املســلحة الجنوبيــة يف املناطق يف 

القريب العاجل.
وقالت مصادر عســكرية خاصة 
قوة  تجهيــز  تم  إنــه  لـ"األمنــاء" 
عســكرية ضخمــة من أبنــاء وادي 
وصحراء حرضمــوت من أجل إحالها 
كقوة محلية بداًل عــن قوات املنطقة 
لتنظيم  املواليــة  األوىل  العســكرية 

اإلخوان.
القــوة  أن  أوضحــت  املصــادر 
لها  التحضر  التي يجري  العســكرية 
قوامها نحــو 30 ألف جندي، ويجري 
تدريبهــا منــذ فــرة يف عــدد من 
املعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية 

الثانية يف املكا.
تلك  أفراد  فإن  املصادر  وبحســب 
القوة ينتمــون لعدة مناطق يف وادي 
حرضموت وسيشــكلون نواة "نخبة 
حرضمية جديدة" ســتوكل لها مهمة 
حفظ األمن واالســتقرار وإنهاء حالة 
الفوىض األمنية التي خلفتها األجهزة 
املوالية لإلخوان  األمنية والعســكرية 
يف وادي وصحــراء حرضموت خال 

السنوات املاضية.
وأوضحت املصادر أن القوات جرى 
عدة  يف  كتائب  شــكل  عىل  توزيعها 
معســكرات، ويرشف عــىل تدريبهم 
ضبــاط ومدربون ذو كفــاءة وخربة 

عالية وإعطائهــم تدريبات كثيفة يف 
العســكرية  املواجهات  التعامل مــع 
ومحاربة اإلرهــاب وتعقب املطلوبني 
التدريبات  واالقتحامات وغرهــا من 

العسكرية.
وكان محافــظ حرضموت مبارك 
بن مايض أكــد مطلع أكتوبر املايض، 
عقب عودته من زيارة اململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة، أن امللــف األمنــي يتصدر 
خصوصا  ومتابعاتــه،  اهتاماتــه 
عملية بســط األمن عىل كامل أرايض 
وعســكرية  أمنية  بكوادر  حرضموت 

من أبنائها.
كا دعا يف ترصيح له قبل يومني، 
تســليم  إىل  الرئايس  القيادة  مجلس 
الوديعة  منفذ  وتأمــني  حاية  مهام 

الربي للنخبة الحرضمية.
حرضموت  محافــظ  ترصيحات 
كامل  عىل  الحرضميــة  النخبة  لنرش 
املطالبة  لتلبية  جاءت  املحافظة،  تراب 
الشعبية التي تصاعدت مؤخًرا إلخراج 
قــوات املنطقــة العســكرية األوىل 
وإحال بــدال عنها قوات عســكرية 

جديدة من أبناء حرضموت.
الجنويب  الســيايس  طأمن  فيا 
حرضموت،  أبنــاء  بكــران،  ســعيد 
بالقول: "إن الخطر اإليراين واإلخواين 
واإلرهايب سيزول من حرضموت لألبد 

يف القريب العاجل".
وقــال بكران عــىل )توير(: " ال 
أدواتها  املسرة وال  إيران وال طائراتها 
اإلخوانية ستعيق حرضموت، مسنودة 
الوادي  بجنوب النرص، عن اســتعادة 
والصحراء وتأمني كل شــرب يف أرض 

األحقاف".

هل اقرتب رحيل قوات الإخوان من ح�ضرموت؟هل اقرتب رحيل قوات الإخوان من ح�ضرموت؟

تت�أه��ب  ح�ضرم��وت   : االنتق�ل��ي  للخال�ص من االإخوان¿ 
وادي  تحري��ر  الهب��ة:  قي���دة  ح�ضرموت في القريب الع�جل¿ 
جندي يت�أهبون لت�أمين وادي ح�ضرموت¿ م�ض���در ل�)االأمن���ء(: )30 األ��ف( 
ح�ضرموت¿ تجهي��ز قوات جديدة لت�أمين وادي 
هل ُت�ض��رق �ضم���ص الحرية بح�ضرموت 

بعد ٢٨ ع�ًم� من االحتالل؟


