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فيما متضي التطورات صوب احلسم..

وادي حضرموت »األمناء« 
خاص:

التطورات الحاصلة يف مناطق 
وادي حرضموت متيض نحو حسم 
كبري، ســيكون عنوانــا للمرحلة 
اإلخوان  مليشــيا  إلخراج  املقبلة، 
التي ُيشــكل وجودها هناك سبًبا 

رئيًسا لصناعة اإلرهاب بالجنوب.
الجنوبية  القيــادة  وتعتــر 
املتمثلــة يف املجلــس االنتقايل، 
معنية بالعمل عىل إزاحة التحديات 
من وادي حرضموت، والضغط نحو 
العسكرية  املنطقة  عنارص  إخراج 
األوىل، التــي تحشــد العنــارص 
اإلرهابية الستهداف الجنوب وأمنه 

واستقراره.
ويف هذا السياق، ترأس عضو 
هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 

للمجلس  الرسمي  املتحدث  الجنويب 
األســتاذ عــي عبداللــه الكثريي، 
لقيادات  مشرتكا  استثنائيًا  اجتامعا 
املجلس االنتقايل لشــؤون مديريات 
بالهيئة  ممثلة  والصحــراء،  الوادي 
التنفيذية املساعدة وأعضاء الجمعية 
الهيئة  رئيــس  مبشــاركة  الوطنية 
التنفيذية املســاعدة محمد عبدامللك 
بن  كرامه  الشــيخ  ونائبه  الزبيدي، 

الصقــري، للرد عىل اســتفزازات قــوات املنطقة 
العسكرية األوىل والتأكيد عىل إرادة الشعب.

قرارات  الحــارضون  أصدر  االجتامع،  وخالل 
للتصدي ودحــر مترد قوات املنطقة العســكرية 
األوىل وتطاولهــا يف محارصة قاعــة االحتفال 
بســيئون ومنعهــم إقامة الحفــل الوطني لعيد 
االســتقالل املجيــد واالحتفال باليــوم الوطني 

لألشقاء يف دولة اإلمارات.
وأكد املجتمعــون أن الحفل الذي منع من قبل 
املنطقة العســكرية األوىل كان برعاية رســمية 
من نائب رئيس مجلس القيــادة الرئايس، رئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي، ومحافظ محافظة حرضموت  بن قاسم 
مبخوت مبارك بــن مايض، وبترصيح مبارش من 
الســلطة املحلية بالوادي، ومع ذلك التزمت الهيئة 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  املســاعدة  التنفيذية 

وادي وصحــراء حرضموت،  لشــؤون مديريات 
املنظمة للحفل، بضبط النفس حفاظا عىل األرواح 
وعدم تعريض الحارضين لألذى الذي كان سيلحق 
بهم من قبل تلــك العنارص التي حولت الصالة إىل 

ثكنة عسكرية.
وشدد املجتمعون عىل أن املنع سيكون نقطة 
انطالق لعمل شــعبي ســلمي للمطالبــة بتنفيذ 
نصوص اتفاق الرياض وخروج املنطقة العسكرية 
األوىل من مدن وادي وصحراء حرضموت ومتكني 
أبناء حرضموت من إدارة شؤون محافظتهم أمنيا 

وعسكريا.
العريب،  التحالف  بقيادة  املجتمعون  وأشــاد 
السعودية ودولة اإلمارات  العربية  ممثلة باململكة 
العربية املتحدة، عــىل جهودهم يف حفظ األمن 
واالســتقرار ودحر مليشــيا الحــويث اإلرهابية 

املتمردة.
وطالــب االجتــامع قيادة التحالــف العريب 

بالجلوس والتحاور مع جميع  بالوادي والصحراء 
األطراف، وأال تســتمع لصوت واحــد ال ميثل إال 
نفسه وملصالحه، وأن ال تتلقى املعلومات املغلوطة 
من طرف واحد والتي تهدف إىل شــيطنة مطالب 
أبناء حرضموت بانتزاع حقوقهم وإخراج املنطقة 

العسكرية األوىل.
لالستعداد  حرضموت  بأبناء  االجتامع  وأهاب 
التي متهد إىل  التصعيدية  الخطوات  والتفاعل مع 
انتفاضة شــعبية )ســلمية( عارمة تنتزع وادي 

حرضموت من براثن اإلرهاب.
ويعد االجتامع االستثنايئ النتقايل حرضموت 
خطوة أوىل ورئيسية يف إطار تصدي حرضموت 
لإلرهاب اإلخواين الغاشم، وبالتايل ستشهد األيام 
املقبلة حراكا متصاعدا وكبريا يف سبيل العمل عىل 

إزاحة التهديدات اإلخوانية الغاشمة.
القيادة الجنوبية  وسيكون أي إجراء ستتخذه 
من منطلق دفــاع رشعي عن النفــس بعد تعمد 

اتفاق  أي  عرقلــة  اإلخوان  ميليشــيا 
وحالــت دون التوافق الــذي ينزل إىل 

تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
كام أن اإلجراءات التي ســتتخذها 
بإرادة شعبية  الجنوبية تحظى  القيادة 
كاملــة، باعتبــار أن شــعار املرحلة 
الحالية هو تحرير وادي حرضموت من 
اإلرهاب اإلخواين بشــكل كامل، وهو 
إليه مهام  ترتكن  الذي  الرئيس  العنرص 
فرض األمن واالســتقرار يف كل أرجاء 

الجنوب.

رفض قــرار الرئايس ودعوة 
للتصعيد

وتصاعــد الغضب الشــعبي جراء 
العسكرية  املنطقة  أفراد  اســتفزازات 
العسكري  الشق  تنفيذها  وعدم  األوىل 
من اتفاق الرياض وتهرب الحكومة من 

التزاماتها مبكافحة الفساد.
وأصدر شــباب الغضب بحرضموت 
بيانا حــّذروا فيه من عدم االســتجابة 
ملطالب أبناء املحافظة بإخراج العسكرية 

األوىل من الوادي.
القرار  ويأيت بيان شــباب ردا عىل 
الرئــايس الصادر أمــس األول وقىض 
باإلطاحــة بأركان املنطقة العســكرية 
األوىل يحيى ابو عوجاء وتعيني آخر بدال 
عنه، واعتروا القرار التفاًفا عىل مطالب 
أبنــاء املحافظة املطالبني برحيــل قوات املنطقة 

العسكرية برمتها من أرضهم.
ودعا شــباب الغضب بحرضموت كافة أنباء 
املحافظة لالســتعداد للمشــاركة باالحتجاجات 

والتصعيد السلمي.

عصيان مدين
كام أعلن شباب الغضب بوادي حرضموت عن 
اليوم الخميس يف  عصيان مدين سلمي شــامل 
أنحاء مديرية تريم، استجابة لدعوات التصعيد بعد 
محاولة االلتفاف عىل إرادة أبناء حرضموت بطرد 

املنطقة العسكرية األوىل من الوادي.
وكشف بيان لشــباب الغضب امتداد العصيان 
عىل مســتوى مديرية تريم بجميع مؤسســات 
الدولة والقطاع الخاص والعام باســتثناء القطاع 

الصحي وطوارئ الكهرباء واملياه.

شبوة »األمناء« عادل احلنشي:
كشفت “منظمة حق” للحقوق والحريات يف 
تقريرها األخري الذي أشــهرته يف مؤمتر صحفي 
يف فندق كــورال بالعاصمة عدن، بحضور عدد من 
املدين  املجتمع  ومنظامت  والصحفيني  الحقوقيني 
واملهتمني بهذا الشــأن - آالف الجرائم واالنتهاكات 
التي ارتكبتها مليشيا اإلخوان املسلمني والحوثيون 
يف محافظة شــبوة بعد ســقوطها بيد مليشــيا 
اإلخوان يف أغســطس 2019م وسقوط مديريات 
بيحان )عني – عســيالن – بيحان( بيد مليشــيا 

الحويث حتى أغسطس 2022م.
وأوضحت منظمة حق أن فريق النزول امليداين 
للمنظمة قد رصد تلك الجرائم واالنتهاكات من خالل 
عملية الرصــد امليداين واللقاء بعدد من ضحايا تلك 

االنتهاكات.

جرائم وانتهاكات اإلخوان
رصــد تقرير منظمة حــق )3727( حالة يف 
شــبوة خالل الفرتة مــن أغســطس 2019 م إىل 
أغسطس 2022م منها )1524( جرميًة وانتهاكًا ضد 
املدنيني ارتكبتها مليشيا االخوان، و)33( جرمية قتل 
وإعدامات خارج إطــار القانون، و)1048( جرمية 
إخفاء قرسي وســجون رسيــة وتعذيب وحيش، 
و)61( جرمية مداهامت واعتقاالت تعســفية بتهم 
كيدية، و)137( قرارا تعســفيا حزبيا ضد قيادات 
مدنيــة وإداريــة، و)13( حالة اعتقال تعســفي 
ومالحقات طالت إعالميني وصحفيني من وســائل 
إعالمية مختلفة بشبوة، و)65( جريحا مدنيا بنريان 
مليشيا اإلخوان خالل قمعها احتجاجات ومظاهرات 

سلمية ومطاردة ناشطني سلميني.
كام قتل )5( مدنيــني وجرح )5( آخرين أثناء 
استهداف مليشيا اإلخوان ملرافق صحية ومدنية أثناء 

محاولة التمرد املســلح للقوات األمنية والعسكرية 
املوالية لها ضد الســلطة املحلية الجديدة بشبوة يف 

أغسطس 2022م.
ووفقا لتقرير املنظمة وعملية الرصد والتوثيق 
وإفادات وشــهادات الضحايا تبــني أن هناك )11( 
جهة عســكرية وأمنية تابعة لإلخوان متورطة يف 
ارتكاب تلك الجرائــم واالنتهاكات، وهي عىل النحو 
التايل: )القــوات الخاصة بشــبوة ارتكبت )872( 
جرميــة وانتهــاكا، واللــواء )21( ارتكب )158( 
جرمية وانتهاكا، واللواء 163 ارتكب )127( جرمية 
153 )الشــدادي(  اللواء  وانتهاكا، وحراســة قائد 
ارتكبت انتهاكا واحدا، واللواء الثاين مشــاة جبي 
ارتكب )89( جرمية وانتهاكا، وقوات النجدة شبوة 
العام  األمن  اعتقاالت تعسفية، وقوات  ارتكبت )9( 
والقوات  وانتهــاكا،  جرمية  ارتكبت)55(  شــبوة 
والبحث  وانتهاكا،  جرمية   )55( املشــاركة  األمنية 

الجنايئ عتق ارتكب اعتقالني تعســفيني، وحراسة 
املحافظ الســابق محمد صالح بــن عديو ارتكبت 

انتهاكا واحدا.

السجون الرسية
وكشف تقرير املنظمة عن وجود ثالثة سجون 
الوحيش منها  والتعذيــب  القرسي  رسية لإلخفاء 
ســجن رسي تحت األرض داخل معســكر القوات 
الخاصة يف عتــق مكون من 21 عنــرا منها 14 
الذي  الشهداء الرسي  انفراديا و7 جامعية، وسجن 
يقع عىل مشــارف عتق وهو مبنــى للمعهد الفني 
والتدريب املهني حولته القوات الخاصة اىل ســجن 
ومعسكر لها، وسجن الضغاطة الرهيب وهو سجن 
رسي تابع للقــوات الخاصة يوجد بداخل ســجن 
الشهداء عبارة عن غرفة صغرية ضيقة تحت األرض 

عىل مشارف عتق متارس فيه أبشع أنواع التعذيب.

• ماذا كان رد »شباب الغضب بحضرموت« على اإلطاحة بـ)أبو عوجاء(؟

• رفض قرار الرئاسي ودعوة للتصعيد واليوم عصيان مدني بتريم

كيف ير�ضم اجلنوب خطة حترير وادي ح�ضرموت من الإخوان؟

تنبيه واعتذارجرائم و�ضجون �ضرية.. تقرير حقوقي يف�ضح ملي�ضيا الإخوان
تعتــذر »األمنــاء« 
لقرائهــا الكــرام عــن 
يف  املصدر  اسم  سقوط 
عدد  يف  املنشور  التقرير 
تحت  الثالثاء  األول  أمس 
خطة  »تفاصيل  عنوان: 
حوثية إللغــاء قطاعات 
مبؤسســات  املــرأة 
حكومية«، حيث ســقط 
األوسط(،  )الرشق  اسم 
منها  التقرير  ُنقل  والذي 
املحرر،  مــن  بتــرصف 
وورد اســم )عالء عادل 
حنش(.. لذا وجب التنبيه 

واالعتذار.


