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تتفاقم التوترات بين السلفيين في 
حضرموت المنخرطين ف��ي م��ا يسمى 
بالمجلس األهلي الحضرمي وبين عناصر 
القاعدة، حيث اتهم المدعو منصور 
ب��اوادي -القيادي في جمعية الحكمة 
التابعة للشيخ السلفي أحمد بن حسن 
المعلم- تنظيم القاعدة بعدم تطبيقه 
الشريعة والخروج عن تعاليم الجهاد- 
في مقالة له بعنوان "من منصور باوادي 
إل���ى األم��ي��ر ال��م��ب��ّج��ل: وج���ودك���م جبل 
عثرة"- متهمًا فيها التنظيم بالفشل 
الذريع في إدارة شئون البلد والتضييق 

على الناس..
بينما جاء الرد من قبل تنظيم القاعدة 
على لسان الناطق باسم أمير التنظيم 
بالمكال متهمًا السلفيين بخضوعهم 
للسعودية وب��أن��ه��م ي��ري��دون تسليم 
المكال لقوات هادي المجرمة بالتعاون مع 
الحراك الجنوبي وجعلها مسرحًا للجريمة 

كما هو حاصل في عدن حسب رده.
وفي سياق الممارسات اإلجرامية التي 
يمارسها التنظيم وعناصره في حق 
المواطنين والممتلكات العامة والخاصة 
صادرت عناصر القاعدة منزل محافظ 
حضرموت المستقيل ع��ادل باحميد 
في مدينة المكال ضمن حملة مصادرة 
شهدتها ال��م��دي��ن��ة ل��ع��دد م��ن م��ن��ازل 
مسؤولين في السلطة المحلية اتباعًا 
لفتوى ص��درت ع��ن محكمة التنظيم 
بحجة حصول المسؤولين على منازلهم 
من الطاغوت، وأكدت مصادر محلية أن 
القاعدة داهمت أيضًا منزل المحافظ 
األس��ب��ق خالد الديني وك��ذل��ك داهمت 
م��ن��زل ع��م��ر ال��ع��ك��ب��ري � وك��ي��ل وزارة 
اإلدارة المحلية ، إال أنهم لم يتمكنوا 

م��ن م��ص��ادرة ال��م��ن��زل��ي��ن ب��ع��د تصدي 
مسحلين قبليين لهم ليضطر التنظيم 
إلى االعتذار واالحتكام لألعراف القبلية.
كما قامت عناصر ال��ق��اع��دة بصرف 
م��ت��ن��زه��ات ف��ي م��دي��ن��ة ال��م��ك��ال لبعض 
م��ن��اص��ري��ه��م، وأف����اد أب��ن��اء المحافظة 
ب��س��ي��ط��رة ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة على 
المنتزهات العامة في المكال مثل جولة 
اب��ن ع���زون بمنطقة ال��ش��رج وحديقة 
المكال بحي السالم، والمساحات الخضراء 
بمنطقة ف��وه غ��رب المكال، وصرفها 

لمتنفذين من مناصريهم..
 إلى قيام التنظيم في مدينة 

ً
إضافة

المكال بكسب المزيد من األموال من خالل 
فرض الضرائب والجبايات الباهظة على 
المواد الغذائية والمشتقات النفطية 
التي تدخل المدينة ، وفي هذا الخصوص 
كشف ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ار أن عناصر 
القاعدة وم��ا يسمى بالمجلس األهلى 
الحضرمي قامت برفع الرسوم الجمركية 

ال���م���ف���روض���ة ع��ل��ى 
الحاويات التجارية 
ف��ي م��ي��ن��اء المكال 
إل��ى مبالغ طائلة 
ت��ص��ل ل��ع��ش��رة 
م��الي��ي��ن ري��ال 
على الحاوية 
ال�����واح�����دة.. 
ك����م����ا ق����ام 
ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ب�����ف�����رض 

ضرائب على تعاطي 
القات بمديريات ساحل حضرموت 

بعد حملة على منابر المساجد شنها 
خطباء التنظيم بتحريم القات زاعمين 

أن أموال القات تذهب لدعم الحوثيين، 
وق����ام ال��ت��ن��ظ��ي��م أي��ض��ًا ب���إص���دار بيان 
للمواطنين في حضرموت يمنع تعاطي 
القات أو ادخاله وحدد عقوبات صارمة 
لكل من يخالف ذل��ك، لكنه تراجع عن 
تهديداته وأحكامه بتحريم تعاطي 
القات بالسماح بإدخال القات للمحافظة 
وم��دي��ري��ات��ه��ا وت��ع��اط��ي��ه ف���ي ال��م��دن 
والمديريات بطريقة رسمية مقابل 
حصولهم على مبلغ ستة ماليين ريال 

يدفعها باعة القات يوميًا للتنظيم.
وفي سياق آخر يقوم تنظيم القاعدة 
بالتجسس على مكالمات المواطنين 
ورسائلهم، حيث أفاد عاملون بشركة 
االت��ص��االت "يمن موبايل" عن تواجد 
عناصر من القاعدة بغرفة السنترال 
تقوم بالتنصت على المشتركين من 
مركز السنترال في منطقة »باجعمان 
ب��ال��م��ك��ال« وذل����ك م��ن خ���الل »األل��ي��اف 
الصوتية« التي تمكنهم م��ن مراقبة 
ال��ه��ات��ف ال��ث��اب��ت وال��م��ح��م��ول ال��ت��اب��ع 
لشركة »يمن موبايل«.. ومن 
ج����ه����ة أخ������رى 
رف��ض��ت ش��رك��ة 
 »M T N «
ف���رع ح��ض��رم��وت 
ال������ت������ع������اون م���ع 
ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة 
ف���ي ال��ت��ج��س��س على 
لهاتفية  لمكالمات ا ا
للمواطنين ؛ مما تسبب 
في إغالق مكتب الشركة 
من قبل عناصر القاعدة 
بحجة ع��دم دف��ع اإليجار 

لصاحب المبنى!!

س��ادت تنظي��م القاع��دة ف��ي مدين��ة 
الم��كال خالل األي��ام الماضي��ة حالة من 
االرتب��اك والفوض��ى والترق��ب، وقامت 
عناص��ر التنظي��م باس��تحداث نق��اط 
بتفتي��ش  تق��وم  جدي��دة  عس��كرية 
السيارات الداخلة والخارجة من مداخل 
المدينة، وس��بب هذا االستنفار األمني 
والعس��كري التحليق المفاج��ئ لطيران 
العدوان الس��عودي على سواحل المكال 
بعد عشرة أشهر من التجاهل والتغافل 
عن سقوط مديريات ساحل حضرموت 

بيد تنظيم القاعدة.

وذكر مراقبون أن سبب تحرك قوات العدوان وطيرانه 
لمحاصرة السواحل البحرية والموانئ التي يسيطر عليها 
التنظيم يعود لفشل وساطة سعودية إماراتية قادها الفار 
هادي طالبت من القاعدة تسليم مدينتي عدن والمكال لما 
يسمى بقوات الشرعية مقابل سيطرة التنظيم الكاملة 
على محافظتي شبوة وأبين ، وم��ده ب��األم��وال والعتاد 
العسكري، وكذلك حاولت الوساطة اغراء التنظيم بانخراط 
عناصره فيما يسمى بالجيش الوطني ، وأشار المراقبون 
إلى أن المفاوضات جرت في مدينة عدن األسبوع الماضي 
بعد دع��وة رسمية وجهها ه��ادي لقيادات إرهابية في 
كٍل من تعز وم��أرب والبيضاء وأبين وحضرموت ، وأكد 
المراقبون أن جالل بلعيدي الذي حضر االجتماع رفض 
ضغوطات هادي والسعودية رفضًا قاطعًا متوعدًا هادي 
وميليشياته بمزيد من العمليات االستشهادية.. وعلى 
إثر هذا الرفض قام طيران العدوان السعودي بفرض 
حصار بحري على البواخر القادمة لموانئ المكال والشحر 
وميناء ضبه النفطي للضغط على القاعدة بقبول العروض 

السعودية ، وفسر المراقبون مسارعة القاعدة للسيطرة 
على الممتلكات الخاصة والعامة بشكل هيستيري لتعويض 
النقص في الموارد المالية التي كانت تجنيها من تجارة 
السالح والمخدرات والبضائع والمواد النفطية من المنافذ 
البحرية والبرية المسيطرة عليها في محافظة حضرموت.
وف��ي سياق التوتر بين السعودية وتنظيم القاعدة 
تعددت الروايات التي تصف التحرك العسكري لطيران 
العدوان في شواطئ ساحل حضرموت ، فقد ذكرت بعض 
المصادر المحلية مشاهدة تحليق ثالث طائرات هيلوكبتر 
فوق ميناء المكال بعد الساعة العاشرة  من صباح يوم 
الثالثاء الماضي، وأفادت المصادر قيام طائرات االحتالل 
بتمشيط المناطق الساحلية الممتدة من بلحاف في شبوة 
إلى ميناء المكال شرقًا وسواحل الشحر والحامي ، وفي الوقت 
نفسه تقدمت ب��وارج بحرية نحو السفن الراسية بميناء 
المكال وخرجت منها زوارق عليها قوات عسكرية توجهت 
إلي السفن وأمرتهم بالرجوع إلى المياه اإلقليمية للتفتيش 

وإعطائها تراخيص من قبل قوات العدوان..

وفي هذا السياق قال القبطان صالح القعيطي- مدير 
ميناء المكال : قامت طائرات تابعة للتحالف بتوجيه تحذير 
عن طريق الرادارات واالتصاالت وطالبوا السفن الراسية 
بميناء المكال التي ال تملك ترخيصًا من ق��وات التحالف 

بالخروج من المنطقة.
وبهذا الخصوص أف��اد موقع "ص��دى المكال" بتفاجؤ 
التنظيم من تحليق طائرة عمودية )اباتشي( تطلب من 
السفن الراسية بالقرب من ميناء المكال وتتهيأ لدخول 
الميناء لتفريغ حمولتها برقم التصريح الممنوح لها من 
قوات تحالف العدوان، وطلبت من التي ال تحمل أي تصريح 
المغادرة ف��ورًا، وأش��ار الموقع إل��ى أن عناصر القاعدة 
قاموا بتوزيع المنشورات في المساجد واألماكن العامة 
التي تحذر المواطنين من االنخراط أو تقديم أي مساعدة 
لمن أسمتهم بالصحوات، التي حددها التنظيم بصحوات 
الشرعية وصحوات السعودية وصحوات الحراك الجنوبي ، 
منّوهًا إلى أن القاعدة توعدت من يشاركهم أو يساعدهم 

باإلعدام .  

وفي سياق متصل سادت مدينة المكال حالة خوف وذعر 
بعد ساعات من تحليق طيران العدوان في سماء المدينة، 
حيث شهدت محطات الوقود تزاحمًا شديدًا من قبل 
األهالي الذين تخوفوا من وقوع أزمة مشتقات نفطية في 
المدينة ، وذكر شهود محليون ارتفاعًا شديدًا في سعر 
السلع والمواد الغذائية خوفًا من مواجهات عسكرية بين 

القاعدة وقوات تحالف العدوان بقيادة السعودية.
الجدير ذكره أن التحرك المفاجئ لطيران تحالف العدوان 
في سماء مديريات الساحل رافقه تحرك عسكري للطائرات 
األمريكية بال طيار بعد أن أوقفت أمريكا طلعاتها الجوية 
في اليمن بشكل رسمي والتي تنطلق من قاعدة عسكرية 
في جيبوتي.. وفي هذا الشأن لقي شخصان مصرعهما إثر 
قصف لطائرة من دون طيار سيارة كانت في طريقها في 
الخط السريع بمنطقة مدهر بمديرية القطن ، وذكر 
شهود عيان مشاهدة سكان المنطقة طائرة بدون طيار 
تقوم بقصف السيارة التي كانت تقل شخصين يعتقد أنهما 
ينتميان لتنظيم القاعدة ما أدى الى احتراقها على الفور..

وعدت بضم عناصرها لميليشيات العمالء

ضغوط سعودية على القاعدة لتسليم المكال لحكومة هادي

بعد أن عجز الغزاة ومرتزقتهم عن تأمينها

عدن ساحة للقتل والنهب

تشهد مدينة عدن استمرار المسلسل األسود 
من جرائم االغتياالت والقتل والخطف وتدمير 
ل��ت��ي تعيش تحت  ا لتحتية للمحافظة  ا لبنية  ا
رحمة ميليشيات ال��ري��اض ومتنفذي الفيد على 
ال��م��دارس وال��ش��وارع والمعسكرات والممتلكات 
الخاصة والعامة.. فلم تفلح حشود تحالف العدوان 
وال مرتزقة وب��الك ووت��ر في ف��رض األم��ن وع��ودة 
االستقرار للمحافظة ، على الرغم من الوعود الكاذبة 
التي تروج لها وسائل إعالم العدوان بعودة مظفرة 
لحكومة الرياض التي تكتفي بنشر االدانات وإصدار 
القرارات والتعيينات العشوائية إلرضاء أسيادهم 

ات الحزبية والسياسية. ولشراء الذمم والوالء
وف����ي ه����ذا ال���ش���أن اغ���ت���ال م��س��ل��ح��ون   
مجهولون- عصر ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي- ف��ي ال��ش��ارع 
الرئيسي بمديرية المنصورة القاضي عبدالهادي 
المفلحي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة 
بقضايا اإلرهاب، كما قام مجهولون باستهداف دبابة 
إماراتية مطلع األسبوع الماضي بعبوة ناسفة لحظة 
مرور موكب لمدرعات إماراتية بالقرب من كلية 

التربية بخور مكسر.
وعلى ذات الصعيد ُجرح شخص جراء إطالق نار 
في منطقة جولد مور بمديرية التواهي ، وأكد عاقل 
المنطقة أن مسلحين داهموا فندق »حياة عدن« 
واعتدوا على حارس الفندق قبل أن يحاصرهم عدد 
من سكان الحي ويقبضوا عليهم عقب تبادل إلطالق 

الرصاص..
 إل���ى ذل���ك ذك���رت م��ص��ادر محلية ع��ن تعرض 
المواطن عبيد محسن- مساء األرب��ع��اء الماضي- 
العتداء من قبل عصابة مسلحة في الخط العام 
بمنطقة اللحوم شمال عدن وقامت بنهب سيارته 

بعد تهديده بالسالح.

وفي سياق متصل تقوم الميليشيات المسلحة 
والتنظيمات اإلرهابية في محافظة عدن بالمتاجرة 
ب��ال��م��خ��درات وق��ط��ع ال��ط��رق��ات وال��س��ي��ط��رة على 
المساحات العامة والخاصة لتوفير األموال لخدمة 
مشاريعها واستمرار جرائمها تحت مسمع ومرأى 
من ميليشيات هادي وشرعيته الزائفة، فقد استولت 
عناصر مما يسمى بالمقاومة الجنوبية في محافظة 
أبين- عصر األربعاء الماضي- على شاحنات محملة 
باالسمنت قادمة من مصنع الوحدة في أبين في 
طريقها إلى محافظة ع��دن.. وبرر قائد ما يسمى 
بالمقاومة ف��ي أبين يوسف العاقل تلك األفعال 
اإلجرامية بسبب التهميش واإلهمال الذي تعاني 
منه المقاومة وعدم االستماع لمطالبها المتكررة 
لدمجها بالجيش.. ومن جهة أخرى ضبطت نقطة 
عسكرية في منطقة الفيوش بين عدن ولحج شحنة 
من المخدرات خالل محاولة إدخالها الى مدينة عدن 
، وذكرت عناصر النقطة ل� عدن تايم: أن مركبتين 
ة( تم  مَّ

َ
نوع دينا تحمالن هيروين وسط شحنة )ش

ضبطهما في نقطة منطقة الفيوش خالل محاولة 
ادخالهما الى عدن. 

هذا وتعيش عدن فوضى معيشية ومأساة إنسانية 
ج��راء انعدام الخدمات وغياب ض��روري��ات الحياة 
األساسية التي صارت تجارة رائجة لتجار األزمات 
وعناصر الميليشيات ، فقد شكا ع��دد من وكالء 
بيع الغاز في المحافظة من الممارسات المجحفة 
لشركة النفط والغاز في عدن التي تفرض عليهم 
التعامل مع وكالء آخرين )سماسرة(، لشراء الغاز 
منهم بسعر ألفين وثالثمائة ريال على أن يبيعوا 
للمواطن ب����2500 ري���ال.. وف��ي ش��ان آخ��ر ألقت 
حراسة مستشفى ابن خلدون القبض على موظف 
بتهمة السطو على أدوي���ة المستشفى، وذك��ر 
مدير المستشفى قيام الحراسة بضبط الموظف 
وت��م العثور على األدوي��ة في سيارته، مؤكدًا أن 
المستشفى فقد الكثير من المعدات واألجهزة 
مؤخرًا.. ومن جهة أخرى تنتشر في محافظة عدن 
عامة ومدينة الشيخ عثمان خاصة ظاهرة السطو 
على األراضي والممتلكات العامة من قبل جماعات 
مسلحة، حيث انتشرت االكشاك والمحالت التجارية 
حول أسوار مدارس عدن وتم البسط على األراضي 
والممتلكات التربوية، وشكا عدد من التربويين 
والمواطنين من تزايد البسط على األراضي المحيطة 
بأسوار ثانوية عثمان عبده للبنين بالشيخ عثمان 
حيث تم تقسيم األراضي المحيطة بالسور الخارجي 
للثانوية الى قطع بين المتفّيدين، وكذلك االكشاك 
التي تحيط بمدرسة عبدالله حاتم للبنين التي تقع 
بين سوق عدن الدولية وس��وق شمسان ، وأشار 
التربيون إلى أن كل هذا يحدث وسط صمت رهيب 
من إدارة التربية والتعليم والسلطة المحلية في 

المديرية .

الميليشيات تتاجر 
بالمخدرات وتقطع الطرقات 

وتنهب الممتلكات
 العامة والخاصة 

جديد القاعدة في المكال:
ة محاربة الطاغوت  < االستيالء على منازل المواطنين بُحجَّ

< السيطرة على المتنزهات العامة وتمليكها لمتنفذين
< التراجع عن تحريم القات مقابل دفع ستة ماليين ريال يوميًا 

ت على الهواتف الثابتة والمحمولة < التنصُّ

ر مواجهة بين السلفيين والقاعدة بحضرموت
ُ
ذ

ُ
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