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تقرير

"األمناء" قسم املتابعات والرصد:
بــرزت يف األيام املاضيــة تحركات 
إخوانية خبيثة لتحريك ورقة القبيلة بهدف 

كبح جامح تحرير وادي حرضموت.
وشــهدت املكال، عاصمة حرضموت، 
حرضموت  يف  الساخن  املشهد  وقع  عىل 
- اجتامعني بارزيــن وبعناوين مختلفة 
تعيشــه  الذي  الــراع  حالة  عكســت 
املحافظة، يف ظــل التهديدات والهجامت 
الحويث  التي تتعرض لها من قبل مليشيا 

اإلرهابية.
للقيادة  اجتامعــًا  املكال  وشــهدت 
املحليــة للمجلــس االنتقــايل الجنويب 
بحرضموت تحت شــعار "تحرير الوادي 
أولويتنا"، بحضور أعضاء من هيئة رئاسة 
املجلس التــي أكدت عــىل قضية إخراج 
واملوالية  األوىل  العسكرية  املنطقة  قوات 
وصحراء  وادي  مــن  اإلخــوان  لجامعة 

حرضموت.
وأشار الناطق الرسمي باسم املجلس 
االنتقايل، عيل الكثريي، يف كلمته إىل أن 
حرضموت تعيش هذه األيام لحظة حرجة، 
"تكثــف فيها القــوى املعادية للمرشوع 
الجنــويب من مؤامراتهــا، بهدف عرقلة 
مساعي أبناء املحافظة يف تحرير أرضهم 
وإدارة شؤونهم بأنفسهم" - حسب قوله. 
املحلية  القيادة  أعضاء  الكثريي  ودعا 
إىل "كشــف أكاذيــب تلــك القوى ويف 
مقدمتهــا جامعة اإلخوان املســلمني"، 
مشــريا إىل أن تلــك الجامعــة والقوى 
"لجــأت إىل دغدغة عواطــف املواطنني 
الواقع،  بعيدة عن  بتبني مشاريع وهمية 
وإىل التحريض ونرش الفنت بهدف متزيق 

النسيج االجتامعي".
املشــاريع الوهميــة التــي يتحدث 
عنها ناطــق االنتقايل، هي إشــارة إىل 
الحراك الــذي تقوم به بعــض الكيانات 
تحت  أشهر  منذ  الحرضمية  والشخصيات 
الفتة "دولــة حرضموت"، وتحظى بدعم 
وتأييد من قبل قيادات إخوانية باملحافظة 
وكذا وســائل إعالم الجامعــة، التي ترى 
فيه حاًل ملواجهة مرشوع الدولة الجنوبية 
الذي يتبناه املجلس االنتقايل ويلقى تأييدًا 

واسعًا من قبل أبناء املحافظة.
كــام تــرى الجامعــة بــأن رضب 
إثــارة مرشوع  االنتقايل عرب  مــرشوع 
"دولــة حرضمــوت"، ســيعني أيضــًا 
القضــاء أو االلتفاف عــىل مطالب أبناء 
وادي حرضموت بإخــراج قوات املنطقة 
نفوذها  بقاء  يعني  ما  األوىل،  العسكرية 

ومنع تكرار سيناريو شبوة.
هــذا االلتفــاف يجســد – كام يرى 
املراقبون- يف البيان الصادر عن االجتامع 
قبائل  "حلــف  عقده  الذي  االســتثنايئ 
عمر  املحافظة  وكيل  برئاسة  حرضموت" 
توعد  والذي  باملكال،  السبت،  بن حربيش، 

بالتصعيد يف حالة رفض املطالب الواردة 
يف البيان.

التي  والشعارات  العبارات  كرر  البيان 
باتت ترفع من قبل املتبنني ملرشوع "دولة 
حرضمــوت"، بالتأكيد عــىل "أن مكانة 
واعتبار  االعتبارات"،  كل  فوق  حرضموت 
أن "كل ما يخص حرضموت شــأن أهلها، 
وهم أهل السيادة والقرار فيها"، ورفضه 

"لتمثيل حرضموت من خارجها".
الالفت يف البيان كانت رسائل التهديد 
غري املبارشة إىل املجلــس االنتقايل، من 
خالل تحذيره "كل األطراف التي تستهدف 
حرضموت من خارجها والكف عن جميع 
التدخالت التخريبية"، والدعوة إىل "إخراج 
كافة القوات العســكرية غري الحرضمية 
واستبدالها بقوات من أبناء حرضموت مع 
إضافة عدد أربعني ألف جندي مستجد من 

خالل فتح باب التجنيد الجديد".
كافة  "إخــراج  إىل  البيان  وإشــارة 
الحرضمية"،  غــري  العســكرية  القوات 
تتناقــض مع اكتفائه بــرضورة "إصدار 
بتعيني  الرسعة  وجــه  عىل  رئايس  قرار 
قائــد وأركان حرب وعمليــات للمنطقة 
العســكرية األوىل من أبناء حرضموت"، 
بداًل من الدعوة إلخراجها لكون أن قيادتها 
وأفرادها من خــارج حرضموت وهو ما 

يطالب به االنتقايل وأبناء املحافظة.
كام أن الالفت أيضًا ما ورد يف البيان 
بهــذه النقطة من أن "الحلــف" هو من 
املنطقة  لقيادات  أسامء  برتشيح  سيقوم 
األوىل، وهو ما يعــزز االتهامات – برأي 
املراقبني- بوقــوف جامعة اإلخوان خلف 
هذه الخطوة بهدف االلتفاف عىل مطالب 
املنطقة  قــوات  بإخراج  حرضموت  أبناء 

األوىل.
مطالبة  أن  إىل  مراقبــون  ويشــري 
الحلف ورئيســه بن حربيــش بـ"إخراج 
كافة القوات العسكرية غري الحرضمية"، 
يقصد بها بشكل واضح لواء بارشيد أحد 
أقوى ألوية النخبــة الحرضمية املنضوية 
الثانية،  ضمن قوات املنطقة العســكرية 
والذي بات مؤخرًا يف مرمى االســتهداف 

اإلخواين.
القوة  ويأيت اســتهداف عىل خلفية 
العسكرية التي ميثلها اللواء، والدور البارز 
الذي لعبــه يف تحرير وتأمــني املنطقة 
الغربية من حرضموت واملجاورة ملحافظة 
شبوة من العنارص والتنظيامت اإلرهابية 
ومتكنه من الوصول إىل أكرب معاقل هذه 
التنظيامت والذي ظلت متحصنة بداخلها 

لعرشات السنني.
ويتألــف اللواء - الذي تشــكل عقب 
تحريــر املكال - مــن عنــارص القاعدة 
من خليط واســع من أبنــاء حرضموت 
ومحافظات الجنوب ويقوده العميد الركن 
الذي ينتمي ملحافظة  الشعيبي  الدائم  عبد 
الضالع، وهو ما تســتغله الشــخصيات 
والتي  اإلخوان  املوالية لجامعة  واملكونات 

ترفع شعار "دولة حرضموت"، لتضعه يف 
العسكرية  املنطقة  قوات  مع  واحدة  سلة 
األوىل كـ"قوات عسكرية غري حرضمية" 

وتطالب بإخراجها جميعًا.
ورقة ابتزاز متارسها الجامعة والقوى 
الحليفة معها بحرضموت كمحاولة منها 
ملقاومة خســارة نفوذها باملحافظة كام 
حدث بشبوة قبل 3 أشهر، إدراكًا منها بأن 
هذه الخســارة قد تكتب بداية النهاية لها 

يف املشهد باليمن بأكمله.

التأهب خلوض معركة حترير وادي 
حضرموت

الساحة  عىل  املعطيات  كل  وتشــري 
الجنوبية يف الوقت الحايل، إىل أن تحرير 
أصبح مسألة وقت، يف  وادي حرضموت 
ظل العراقيل التي تواصل مليشيا اإلخوان 
وضعها أمام مســار اتفاق الرياض الذي 
ينص عىل إخراج هذه العنارص املســلحة 
مــن الجنــوب وتوجيههــا إىل جبهات 

االشتباك مع مليشيا الحويث.
املســاعدة  التنفيذية  الهيئــة  رئيس 
لشــؤون  الجنويب  االنتقايل  للمجلــس 
حرضموت،  وصحــراء  وادي  مديريــات 
محمــد عبدامللــك الزبيــدي، تحدث عن 
التحضريات الكبرية التي يشــهدها وادي 
حرضموت استعداًدا لساعة الصفر لتحرير 

وادي حرضموت.
وقــال الزبيدي إن هنــاك تحضريات 
كبــرية يتم القيام بها مــع جميع القوى 
الحرضمية، والتي أبدت استعدادها الكامل 

للتحرك يف ساعة الصفر.
إبقاؤها  تم  الصفر  ساعة  أن  وأضاف 
عليه  واالنقضاض  العدو  ملباغتة  مجهولة 

وشل أركانه.
التي سيتم  العمليات  أن  إىل  وأشــار 
للقوات  تواجــد  آخر  ســتدحر  إطالقها، 
اليمنية يف أرض الجنوب، واستعادة الحلم 
املنشــود وإعالن دولة الجنــوب العربية 

بكامل السيادة.
هذه التريحات املهمة تأيت بعد يوم 
من عقد الهيئــة التنفيذية للقيادة املحلية 
مبحافظة  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس 
مبقرها  الــدوري  اجتامعها  حرضموت، 
مبدينة املكال، برئاسة العميد الركن سعيد 

أحمد املحمدي رئيس الهيئة.
ودعا العميد املحمدي خالل االجتامع، 
إىل  واالرتقاء  الجهــود،  مضاعفــة  إىل 
مســتوى التحديات، التــي فرضها تعنت 
األوىل،  العســكرية  املنطقــة  قــوات 
بالخروج  الســلمية  للمطالبات  برفضها 
من املحافظــة، والتخادم بني املرشوعني 

الحويث واإلخواين.
حرضموت  انتقــايل  دعم  عن  وعرب 
الشيخ  قيادة  تحت  الشعبية،  الهبة  للجنة 
تلك  التي منحت  الجابري،  حسن ســعيد 
القوات مهلــة للرحيل، وانتهت املهلة قبل 

أيام.
وأكــد املحمــدي، تأييــد انتقــايل 
تصعيدية  خطوات  ألي  املطلق  حرضموت 
تتخذها لجنة الهبة، لتحقيق تطلعات أبناء 
املحافظة يف السيادة عىل أرضهم وتحرير 
واديهم، داعيــا أبناء املحافظة جميعا إىل 
قيادة  خلف  والوقــوف  الصفوف  توحيد 

الهبة، وانتزاع حقوقهم بشتى الوسائل.
تعطي هذه املواقف املتســارعة داللة 
واضحــة بأن التحرك نحــو تحرير وادي 
حرضموت أصبح مســألة وقــت بعدما 
أتــاح الجنوب فرصة كبــرية أمام خروج 
القوات اليمنية تنفيًذا ملا ينص عليه اتفاق 
الرياض يف نوفمرب 2019، والذي يتعرض 

لخروقات إخوانية متواصلة.
وادي  لتحريــر  تحرك  أي  ويحظــى 
حرضموت بتأييد شــعبي جارف، باعتبار 
أن هذه النقطة ستساهم بشكل جدي يف 
غرس أطر األمن واالستقرار يف الجنوب، 
وذلــك من خالل وقف تحشــيد العنارص 
اإلرهابية التي تنفذ أجندة رضب األمن يف 

الجنوب.

ب ساعة الصفر ر وترقُّ توتُّ
وتعيــش مناطــق وادي وصحــراء 
حرضمــوت، منذ أيام، حالــة من الرتقب 
تصاعــد  عقــب  الشــديدين  والتوتــر 
إطالق  قرب  عىل  والتأكيدات  التريحات 
عملية واســعة لتحرير تلــك املناطق من 
األوىل،  العسكرية  املنطقة  قوات  سيطرة 
التــي تربطها عىل مزدوجــة مع تنظيم 
اإلخوان اإلرهايب وميليشيا الحويث- ذراع 

إيران باليمن.
الفرق  أن  الزبيــدي  محمــد  وأكــد 
واللجان املنتــرشة عىل كل مدن ومناطق 
إنهاء  الــوادي والصحراء شــارفت عىل 
بوادي وصحراء  التحرير  عملية  تجهيزات 

حرضموت.
الزبيــدي، يف تريح خاص:  وقال 
أبناء وادي وصحراء حرضموت  "عىل كل 
اإلعالن  تم  التي  الصفر  لساعة  االستعداد 
عنها يف مليونية الخالص لتحرير الوادي 
والصحراء من قوات املنطقة العســكرية 
املســؤولية  أن  اإلرهابية"، مؤكدا  األوىل 
كبرية وتقع عىل عاتق كل أبناء حرضموت؛ 
لذا واجب عليهم التهيؤ واالستعداد للحظة 
الحســم التاريخية واملشاركة كل بحسب 
التحرير  تتم عمليــة  اســتطاعته؛ حتى 
وحفــظ املصالــح واملمتلــكات العامة 

والخاصة.
االنتقايل  املجلس  يف  القيادي  وبعث 
الجنويب رســالة لجميع أبناء حرضموت 
وأطيافهم،  بكافة رشائحهــم  الرشفــاء 
فحوها يتضمن االبتعاد عن أي خالفات أو 
رصاعات ليكونوا ُلحمة واحدة تســتطيع 
وتاريخها،  وهويتهــا  أرضها  اســتعادة 
وليكونوا ســندا وعونا للفــرق واللجان 

التي ســتعمل عىل التحريــر يف الوادي 
والصحراء.

فقط  أيام  عقب  التريحات  وجاءت 
انتهاء املهلة التي حددها املجلس االنتقايل 
الجنويب يف فعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبر 
اليمنية  الحكومة  املايض، والتي أعطــت 
مهلة شــهر واحد لخروج قوات املنطقة 

العسكرية األوىل من وادي حرضموت.
ويطالب املجلــس االنتقايل الجنويب 
وقبلية  ومجتمعية  سياســية  ومكونات 
بــارزة يف وادي حرضمــوت بــرضورة 
اســتكامل تنفيذ اتفاق الرياض، وإخراج 
إىل  األوىل  العســكرية  املنطقــة  قوات 
جبهات القتال ملوجهة ميليشــيا الحويث 
وإحالل قوات محلية من أبناء الوادي بدياًل 

عنها.
وادي حرضموت  أن  مراقبني  ويتوقع 
سيشــهد تصعيدا كبــريا، خصوصا مع 
قيادات يف  أطلقتها  التي  املتكررة  الوعود 
بحرضموت  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
وقيــادة الهبة الحرضمية الثانية بشــأن 
تلك  إلخراج  وعســكري  سيايس  تصعيد 

القوات املعروف والئها لإلخوان.
الشــيخ  الحرضمية  الهبة  قائد  وأكد 
حسن بن سعيد الجابري، أن تحرير وادي 
وصحــراء حرضموت ســيتم قريبًا، وأن 
ساعة الصفر ســتكون مفاجئة للجميع 
وستكون الرضبة القاضية والقاصمة لكل 

عدو.
املهلة  "إن  لــه:  تريح  يف  وأضاف 
واملجلس  للحكومــة  أعطيت  الســابقة 
الرئايس ألجل إصدار قرار يقيض بخروج 
قوات املنطقة العسكرية األوىل سلميًا، إال 

أنهم عجزوا عن إصدار القرار".
وأكد الشــيخ الجابري أنــه تم اتخاذ 
فيه  ماضون  الجميــع  وأن  التحرير  قرار 

وقادمون عىل تنفيذه.
الهبة  قائد  املاضية عقد  األيام  وخالل 
مع  اللقــاءات  من  سلســلة  الحرضمية 
مشايخ وأعيان عدد من القبائل البارزة يف 
وادي وصحراء حرضموت لتوحيد الجهود 
والصفوف نحو هــدف تحرير مناطقهم 
وإخراج قوات املنطقة األوىل بعد انقضاء 

املهلة السلمية يف 15 نوفمرب الجاري.
من جانبــه أكد عضو هيئة رئاســة 
املجلــس االنتقايل الجنويب ســامل ثابت 
العولقي، أن ألبناء حرضموت كلمة الفصل 
وإدارة شــؤونها ساحاًل  يف محافظتهم 

وواديًا.
وكتب العولقــي تغريدة أوضح فيها: 
"تجربة تحرير وتأمني ساحل حرضموت 
منــوذج ُيحتذى بــه يك يكــون حامة 
الوادي والصحراء مــن جنود حرضموت 
وضباطها الغيورين عىل أمن واســتقرار 
حرضموت حارضها ومستقبلها". مشريا 
الفصل  كلمة  "ألبناء حرضمــوت  أن  اىل 
وإدارة شــؤونها ساحاًل  يف محافظتهم 

وواديًا".

¿ هل هناك موؤامرة لخلط الأوراق؟ وهل يتكرر �ضيناريو �ضبوة؟¿ ما وراء تحريك ورقة )القبيلة( في ح�ضرموت؟
¿ تحركات اإخوانية خبيثة لكبح جماح تحرير وادي ح�ضرموت

¿ الإخوان يرون اأن �ضرب م�ضروع الجنوب باإثارة م�ضروع دولة ح�ضرموت
¿ الإعالن عن قرب اإطالق عملية تحرير وادي ح�ضرموت

¿ مراقبون: نتوقع اأن ي�ضهد وادي ح�ضرموت ت�ضعيًدا كبيًرا

ب ل�صاعة ال�صفر ر وترقُّ ب ل�صاعة ال�صفرتوتُّ ر وترقُّ توتُّ


