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تقرير

”األمناء” تقرير خاص:

وسياسيون  ناشــطون  أكد 
الجنوب يف  أبنــاء  أن  جنوبيون 
تسجيل  أي  يرفضون  حرضموت 
خارج  حرضمــوت  يف  للتجنيد 
إطار وزارة الدفاع، والذي دعا إليه 
باعتباره خارج  حلف حرضموت، 

إطار مؤسسات الدولة.
وقالوا: »يطالب أبناء الجنوب 
يف حرضموت بنرش قوات النخبة 
بوادي  الجنوبيــة  الحرضميــة 
حرضموت كونها املمثل العسكري 

الرشعي الوحيد لحرضموت”.
أي  رفــض  إىل  وأشــاروا 
رشخ  إحداث  تحــاول  محاوالت 
وعودة  الحرضمي  النســيج  يف 
بقوات  لحرضمــوت  الفــوىض 
إطار  وخارج  نظامية  غري  أخرى 
الحرضمية  النخبــة  قوات  عمل 

الجنوبية.
تعميم  مع  »نقــف  وتابعوا: 
أكد  الــذي  حرضموت  محافــظ 
خالله عىل رضورة أن يتوىل أبناء 
املحافظــة زمام الســيطرة عىل 
رفض  مؤكديــن  ممتلكاتهــم”. 
أبناء الجنــوب يف حرضموت أي 
محاوالت يائســة تحاول رشعنة 
غري  بشكل  األوىل  املنطقة  قوات 

مبارش.
وقالوا: »يتناىف التجنيد خارج 
األطر القانونية والرسمية، اعتبارا 
بأنه شــأن قبيل، مع املكتسبات 
حتى  لحرضموت  تحققــت  التي 

اآلن”.
وأكــدوا أن رشذمة من حلف 

إىل  تســعى  حرضموت  قبائــل 
الحشــد إلبراز حضور تفوح منه 
رائحة النفــاق لتحقيق غاية عىل 

حســاب حرضمــوت ومصلحتها 
ومكتســباتها بعد أن تخىل عنهم 

الكثري.
الذي  التوجه  »بــات  وأكملوا: 
حرضموت  أول  وكيــل  ينتهجــه 
بــن حربيش، الذي يــرأس مكوًنا 
حرضمًيا مهــاً ُيفرتض أن تكون 
مصلحة املحافظة يف أوىل قوامئه 

- مفضوحا أمام الجميع”.
وكيــل  »يخــى  وقالــوا: 
أول حرضمــوت بــن حربيش أن 
العلني مع حزب  يفضح تحالفــه 
اإلصالح بشكل رســمي أمام أبناء 

حرضموت”.
أول  وكيل  »يســعى  وأضافوا: 
عرقلة  إىل  حربيش  بن  حرضموت 
جهود املحافظ بن مايض ليشــغل 
جهات  مــن  مبســاعدة  املنصب، 
الوحيد  هدفها  معروفــة،  حزبية 
إدخال حرضموت يف نفق مظلم”.

قــوة حرضمــوت بنخبتهــا 
وشبابها وأهلها

والسياسيون  الناشطون  وأكد 
أصبحت  حرضموت  أن  الجنوبيون 

قوية بنخبتها وشبابها وأهلها، وال 
مكان للتجنيد خارج أطره الرسمية 

يف املحافظة.
الترصيــح  أن  إىل  وأشــاروا 
األخــري للمحافظ بن مايض وقائد 
املنطقة موجــه بالرضورة إىل من 
يســعى للتجنيد من أجل مصلحته 

الشخصية.
أول  وكيل  »يســري  وتابعــوا: 
نفس  عىل  حربيش  بن  حرضموت 
األول يف  اإلصــالح  خطى رجــل 
املهرة الحريزي، لكن الفرق أن األول 
يســعى للظهور فقط، لعلمه أنه ال 

قبول له يف حرضموت”.
وأكــدوا أن أبنــاء الجنوب يف 
حرضموت يطالبون بالسيطرة عىل 
أرضهم ومتكني أبناء املحافظة من 

إدارة شؤونهم، ومنها األمنية.
واستطردوا: »حرضموت اتفقت 
شعبًيا وسياسًيا عىل انتشار قوات 
يف  الجنوبية  الحرضميــة  النخبة 
عىل  والســيطرة  املحافظة،  ربوع 
مناطق وادي حرضموت، وما يؤكد 
ذلــك حديث املحافــظ بن مايض 

واألحداث الشعبية”.
وتابعوا: »تجربة حرضموت مع 

قوات من غري أبنائها كان واضًحا، 
وما ســقوط املكال عىل يد القوات 
السابقة التي ســلمتها للقاعدة إال 

خري دليل«.

التصدي ألي مؤامرة خبيثة
والسياسيون  الناشطون  وحذر 
وادي  يجــري يف  الجنوبيون ما 
حرضموت، مطالبني بالتصدي لتلك 

املؤامرة الخبيثة.
يف  الجنوب  أبنــاء  كل  ودعوا 
حرضمــوت إىل التمســك مبطلب 
األوىل،  املنطقــة  قــوات  خروج 
ترصيحات  جانــب  إىل  والوقوف 
املحافظ بن مايض الذي أكد عىل أن 
سيطرة  تحت  الوديعة  منفذ  يكون 

أبنائه.
ونوهــوا بأن “قــوات النخبة 
يف  حققت  الجنوبية  الحرضميــة 
ربوع حرضمــوت نجاحات كبرية، 
ويجب التصدي ملحاوالت استهداف 
الحرضمية،  النخبــة  معســكرات 

ومنها بارشيد وجثمة”.
العريب،  التحالف  دول  وطالبوا 
بقيادة اململكة العربية الســعودية 
املتحدة،  العربية  اإلمــارات  ودولة 

بنقل قــوات املنطقــة األوىل من 
النخبة  قــوات  ومتكني  الــوادي، 
كونهــا  الجنوبيــة  الحرضميــة 
ألبناء  الرشعي  العســكري  املمثل 

حرضموت.
حرضموت  »محافظ  وقالــوا: 
اإلخوان  قــوات  فضح  مايض  بن 
عندما قــال إن عنــارص املنطقة 
بهم  مرحب  غري  األوىل  العسكرية 
يف حرضمــوت، كا يعــد تأكيد 
محافــظ حرضموت بــن مايض 
للمنطقة  تابع  بارشــيد  لواء  بأن 
العسكرية الثانية ويأمترون بأمره، 
برهان رصيح أن لواء بارشيد يعمل 

ملصلحة حرضموت”.
محافظ  »تأييــد  وأضافــوا: 
محافظــة حرضمــوت للحــراك 
يف  التجنيد  ورفضــه  الشــعبي، 
وادي حرضموت خارج إطار وزارة 
الدفاع، يؤكد متاســك وتوحد أبناء 

حرضموت«.
ووجه رسالة بالقول: »إن كانت 
عنارص املنطقــة األوىل، املنتمون 
ملناطق يســيطر عليها الحوثيون، 
ضــد ســيطرته عــىل مناطقهم 
أن يذهبــوا ويحــرروا  فعليهــم 

كانوا  وإن  األوىل،  فهي  مناطقهم 
معه أو ليسوا ضده فعليهم الرحيل 
من وادي حرضمــوت، فتواجدهم 

غري مرحب به”.
وأكــدوا أن أبنــاء حرضموت 
عســكرية  ترتيبات  إىل  يتطلعون 
وسياســية بحرضمــوت مقاربة 
ملا حصل يف شــبوة، مــن إفراغ 
من  واملدنية  العســكرية  املناصب 
املحسوبني  الشــاليني  املتنفذين 
عىل اإلصالح ومن يشتبه بصالتهم 
الحوثية لحساب عنارص مؤمترية.

وشــددوا عىل أن لواء بارشيد 
يعترب جــزًءا أصياًل مــن املنطقة 
قوات  ومــن  الثانية  العســكرية 

النخبة الحرضمية الجنوبية.
والسياسيون  الناشطون  وأكد 
الجنوبيــون، يف ختام أحاديثهم، 
لن  بحرضموت  الجنــوب  أبناء  أن 
املنطقة  جنــود  طرد  عن  يتنازلوا 
وادي  مــن  األوىل  العســكرية 
بإخراج  مطالبــني  حرضمــوت، 
األوىل  العســكرية  املنطقة  قوات 
الخاضعة لسيطرة مليشيا اإلخوان 
اإلرهابيــة مــن وادي حرضموت 

بأرسع وقت.

اأبناء اجلنوب يرف�ضون عمليات التجنيد احلزبية يف وادي ح�ضرموت
سياسيون:

• حضرموت أصبحت قوية بنخبتها وشبابها وأهلها

• محاوالت شق النسيج الحضرمي فاشلة

• نطالب التحالف بنقل قوات المنطقة األولى من الوادي وتمكين النخبة

• يجب نشر قوات النخبة الحضرمية بالوادي كونها ممثًل عسكرًيا شرعًيا وحيًدا لحضرموت

• نحذر مما يجري في وادي حضرموت ويجب التصدي ألي مؤامرة خبيثة


