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داعش تفرض سيطرتها على عدن 
عاشت محافظة عدن- السبت- كارثة التفجير االنتحاري 
للمجندين في معسكر الصولبان ، وكشفت قيادة المنطقة 
العسكرية الرابعة أن التفجير نفذه انتحاري يرتدي حزامًا 
ناسفًا، وأسفر عن مقتل نحو ٥٠ جندي وإصابة العشرات أمام 
معسكر الصولبان في مديرية خور مكسر.. وقال المصدر: إن 
ضحايا التفجير االنتحاري جميعهم من الجنود المستجدين 
التابعين للواء ١١١ مشاة ، وكانوا متواجدين في موقع التفجير 
أمام معسكر الصولبان منذ ايام بانتظار وصول اللجنة ليتم 
ات صرف مرتباتهم.. وأضــاف: أن اللجنة لم  استكمال إجــراء
تحضر، ولكن جاء االنتحاري مرتديًا حزامًا ناسفًا مزودًا بمواد 
شديدة االنفجار، وتمكن من التسلل إلــى مقربة من تجمع 
الجنود، ودعا االنتحاري الجنود المتواجدين أمام المعسكر إلى 
االقتراب منه ليصرف لهم المرتبات، وما ان التفوا حوله حتى 
قام بتفجير نفسه وسطهم.. وكان تنظيم داعش نشر صورًا 
لالنتحاري الذي نفذ العملية وهو أبو أسعد اليافعي وكان من 
ضمن الجنود المسجلين بالمعسكر، وقال التنظيم إن االنتحاري 
انغمس في اوساط الجنود الذين وصفهم بـ"المرتدين" وقام 
بتفجير نفسه ما أوقع نحو ٨٠ قتيًال- كما زعم بيان التنظيم.

الشكوك تتزايد بجريمة الصولبان
ذكر مسعفون بمستشفى الجمهورية التعليمي ان بعض 
جرحى التفجير اإلرهابي الذي وقع عصر السبت امام معسكر 
الصولبان تعرضوا إلطالق نار ، وقال المسعفون وفقًا لوسائل 
لجون اثر تعرضهم 

َ
إعالمية: ان عددًا من الجرحى بالمشفى يعا

لعيارات نارية من أسلحة رشاشة ، وقال احد االطباء: ان عددًا 
من الجرحى مصابون بشظايا التفجير االنتحاري في حين آخرون 
صيبوا بأعيرة نارية ، ويسلط هذا الضوء على معلومات جديدة 

ُ
أ

قد تتضمن اشارة الى قيام مهاجمين آخرين بإطالق نار بعد 
عملية التفجير االنتحارية .

سقطرى تنتفض
*خرجت مظاهرات حاشدة- االحــد- بمحافظة سقطرى 
 الــفــار هــادي وحكومته بمحاسبة المتسببين في 

ً
مطالبة

حادثة الباخرة التي أودت بعشرين مواطنًا من ابناء سقطرى 
وحضرموت، كما طالب المحتجون بفتح المطارات المدنية 
في المحافظة وفي حضرموت ليتسنى للمواطنين االنتقال 
بأمان دون الوقوع في الحوادث البحرية.. هذا وقد كلف الفار 
كعادته محافظ حضرموت احمد بن بريك بمتابعة جهود 
البحث واإلنقاذ التي تقوم بها قوات خفر السواحل وغيرها 
بالتعاون مع قوات التحالف، والجهود الشعبية إلنقاذ ركاب 

سفينة الركاب الغارقة .

عمليات قتل ونهب بالعبر
تل المالزم خالد العرماني- االربــعــاء- وأصيب اثنان من 

ُ
ق

مرافقيه برصاص مسلحين مجهولين على خط الوديعة - 
العبر بمحافظة حضرموت ، وتشير المعلومات إلى ان العرماني 
تل وهو على متن 

ُ
الذي يعمل في اللواء ٨٣ حديث اإلنشاء ق

ناقلة من نوع دينا "تنقل الخضار والمؤن الغذائية للجيش التابع 
لمرتزقة السعودية.. وقــال شهود عيان إن شقيق العميد 
عارف العرماني قائد اللواء ٨٣ المتواجد في منطقة الوديعة 
تل إثر إطالق مسلحين مجهولين النار صوبه بعد اعتراضهم 

ُ
ق

طريقه بالقرب من نقطة عسكرية تقع عقب منطقة العبر 
باتجاه الوديعة في  (كيلو ٣٧)، وقام المسلحون بنهب ناقلته"، 
والذوا بالفرار على متن سيارتين من نوع هايلوكس كانتا 

تقالنهم.

هاَجم بالشحر
ُ
القاعدة ت

قامت قوات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية- 
رون الستهداف 

ّ
الثالثاء- بضبط ستة إرهابيين كانوا يحض

مؤسسات ومواقع عسكرية وأمنية بحضرموت ، وقال مصدر 
عسكري: انه "بناًء على معلومات استخباراتية قامت قوات 
عسكرية بعملية استباقية استهدفت مجموعة إرهابية 
ر لعمل إرهابي وقيامها بتخزين كمية كبيرة من 

ّ
كانت تحض

المتفجرات يبلغ وزنها أكثر من خمسة أطنان في منزل بمدينه 
الشحر بالقرب من المحكمة.. هذا وقد ذكر شهود عيان أن 
نقطة عسكرية تابعة لما يسمى بجيش النخبة الحضرمي 
تعرضت لهجوم من قبل عناصر القاعدة أدى لخسائر في 

االرواح والمعدات .

انفجار في بلحاف
هز انفجار عنيف منطقة النشيمة مديرية رضوم االسبوع 
الماضي، وقال سكان محليون ان االنفجار ناتج عن تفجير انبوب 
الغاز في منطقة العين نقطة رقم ٩ امــام مديرية رضوم 
محافظة شبوة ، وأوضحوا انه نتيجة قوة االنفجار تحول ظالم 
الليل الى نهار بسبب اشتعال النيران بكثافة وغطت الغازات 
الكثيفة سماء مديرية رضــوم، حيث يمتد انبوب الغاز من 
منطقة مأرب الى منطقة بلحاف بمديرية رضوم في شبوة ، 
وقد تبنى تنظيم القاعدة بيانًا ذكر فيه أن عناصره من والية 

شبوة ابين قاموا بعملية عسكرية استهدفت انبوب النفط .

مسلحون يهاجمون الحزام األمني
تفيد معلومات عن مصدر من قوات ما تسمى بالحزام األمني 
في محافظة لحج نشوب مواجهات بينهم وعناصر مسلحة 
في منطقة الوهط بلحج أسفرت عن مقتل أحد عناصر الحزام 
األمني ويدعى نبيل حسين المخنقي ، وقال المصدر: تلقينا 
بالغًا بتواجد أحد المطلوبين األمنيين في منزل يقع في منطقة 
الوهط فتحركت قوة الى موقع المنزل وإذا بمسلحين يقومون 
بإطالق النار مباشرة علينا مما جعلنا نشتبك معهم بشكل قوي 

وبالسالح المتوسط ادى ذلك الى مقتل احد الزمالء  .

هيثم يتاجر بالجنوبيين
فشلت جهود اللواء هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع السابق، 
والتي يبذلها إلقناع ضباط وجنود من أبناء المحافظات الجنوبية 
بالمشاركة في القتال في جبهات القتال المحتدمة بمحافظة 
تعز.. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية أن الــلــواء طاهر 
لم يتمكن األسبوع الماضي من إقناع المئات من المقاتلين 
بالمشاركة في إنزال جوي بصحراء ميدي، في محافظة حجة .

أخبار الجنوب

وكذلك توظف السعودية الفار هادي وعلي محسن باتخاذ قرارات وتعيينات تمكن 
قيادة االصــالح والقاعدة من السلطة في المحافظات الجنوبية إلفشال المخطط 

االماراتي .
وفي هذا السياق اشتدت المواجهات بين االمارات والسعودية لتأخذ طابعًا جديدًا 
عقب تزايد الخالفات حيث تقوم االمارات باللعب بورقة مكافحة االرهاب إلضعاف 
السعودية وحلفائها من القاعدة وميليشيات االصالح من خالل إدراج قيادات القاعدة 
واإلصالح في قوائم االرهاب بتعاون اماراتي امريكي مشترك، مثل هذا بدأ التعاون 
االستخباراتي والعسكري بوضع مؤسسة العمقي للصرافة تحت قائمة االرهاب بقرار 
أصدرته وزارة الخزانة االمريكية، ثم ضم القيادي االصالحي عبدالله االهدل وجمعيته 
الخيرية "جمعية الرحمة الخيرية" ليشمل قيادات ميدانية اصالحية في جبهة مأرب 
والجوف ممثًال بالحسن ابكر، ومن المتوقع أن تتوسع الئحة االرهاب االمريكية لتصل 
لقيادات كبيرة في القاعدة واالصالح تقيم في السعودية وتعتبر رأس التنظيم 

االرهابي في جزيرة العرب .
وكان تنظيم القاعدة اسقط مدينة المكال بعد اسبوع من بداية العدوان مستغًال 
الدعم العسكري والسياسي والمالي واإلعالمي الذي وفرته له السعودية ليتمدد 
التنظيم ويبسط سيطرته على مديريات ساحل حضرموت التسع واتخذ منها قاعدة 
للتدريب وإرسال المقاتلين لكل الجبهات ووفرت المكال لهم الموارد المالية التي 
شكلت رافدًا كبيرًا للتوسع وإسقاط العديد من المديريات في المحافظات الجنوبية، 
كما اعتمد التنظيم حضرموت للتجنيد ونقل السالح والمال والمقاتلين داخل اليمن 
وخارجها.. وبعد مرور عام هاجمت قوة عسكرية اماراتية- مدعومة بميليشيات 
مرتزقة تم تدريبها في حضرموت تسمى جيش النخبة- مدن ساحل حضرموت في 
٢٨ ابريل ٢٠١٦م ، فانسحبت القاعدة أو توارت عناصرها ، وعملت تلك القوات 
االماراتية مع ما تسمى بنخبة حضرموت المدعومة بقوات امريكية متخصصة في 
مكافحة االرهاب على اعتقال العديد من قيادات وأعضاء وكوادر القاعدة وحزب 
االصالح والسلفيين والمتحالفين معهم ممن قدموا الدعم المالي والسياسي ، وأنشئت 
لهذا الغرض ثالثة معسكرات رئيسية هي : مطار الريان ، وميناء ضبة النفطي، وباخرة 

اماراتية عسكرية ترسو بعرض البحر.

وفي هذا الشأن توالت عناصر االستخبارات 
االمــريــكــيــة الــتــحــقــيــق مـــع قـــيـــادات اإلصـــالح 
والسلفيين الذين مكنوا القاعدة أو تعاونوا معها، 
وكــانــت معظم تلك الــقــيــادات مــن الصف الثاني 
والثالث كون قيادات الصف االول متواجدة بالرياض 
او تركيا او قطر، وأثمرت التحقيقات االمريكية 

االســتــخــبــاراتــيــة عن االماراتية المشتركة الكشف عن سيل من المعلومات 
تنظيم القاعدة وقياداته وعناصره وطريقة عمله وشبكته العسكرية والمالية 
واإلعالمية والسياسية واالستخباراتية التي وفرت لها الدعم للتنظيم، وتم إلقاء 
القبض على العديد من الخاليا االرهابية ومداهمة العديد من االوكار والجمعيات 
الخيرية ومساكن وبيوت قيادات اصالحية وسلفية.. يعتقد مراقبون أن تلك الوفرة 
في المعلومات تمثل االساس في القرارات التي أصدرتها الخارجية األمريكية باعتماد 
صرافة العمقي المتحالفة مع حزب االصالح والفار هادي على قوائم الداعمين لإلرهاب 
وتم تجميد أموال مالكيها وأرصدتهم ومراقبة كل التعامالت المالية التي تمت في 

تلك الفترة وما قبل .
هذا ويتوقع مراقبون بعد مرور ثمانية شهور على اقامة المعتقالت االماراتية 
االمريكية بمديريتي المكال والشحر ان تكون غرفة العمليات المشتركة " االمريكية 
االماراتية " تمتلك معلومات كثيرة وتفصيلية عن دور حزب االصالح وقياداته 
وجمعياته وعناصره ومشائخه وتورطهم بدعم االرهاب وتوسعه وتمدد عملياته 
وخالياه باليمن وخارجه وخاصة في سوريا والعراق والصومال وكشف الدعم السعودي 
القطري التركي للعمليات االرهابية لتنظيم القاعدة وداعش وميليشيات االصالح في 
اليمن وخارجها، ما يشكل ادانة لعناصر حزب االصالح والقاعدة المتورطة في الحرب 

على اليمن وعمليات القتل والتفجير والتي ستمتد لخارج اليمن.
يمكننا اجمال نتائج تلك العمليات والخطوات المتوقع اتخاذها  ضد تلك القوى 

االرهابية وحلفائها وداعميها، في التالي:
١-  يتوقع وجود اكثر من مائة عنصر من قيادات القاعدة واإلصالح والسلفيين 
على عالقة مع االرهاب من خارج المحافظة وداخلها بالسجون االمريكية االماراتية ، 

ويقال بوجود قيادات اجنبية سعوديةـ  سوريةـ  شيشانية .
٢-أغلب العناصر المسجونة هم من الصف الثاني والثالث 
للتنظيمات االرهــابــيــة وهــم يمثلون عماد التنظيمات 
االرهابية ، وتلك القيادات يملكون من الخبرة والمعلومات 

ما يشكل كنزًا مهمًا في محاربة القاعدة .
٣-انتجت التحركات االمريكية االستخباراتية لمحاربة 
االرهاب ادانة قيادات عسكرية ومشائخ دين وجمعيات 
ومؤسسات مالية مرتبطة قياداتها وعملها بالسعودية 

ارتباطًا مباشرًا.
ل قرار وزارة الخازنة االمريكية بضم المدعو 

َّ
٤-شك

عبدالله فيصل االهدل وجمعيته الخيرية " جمعية 
الرحمة الخيرية " بمديرية الشحر والحسن أبكر 
القيادي الميداني مع تحالف العدوان بجبهتي مأرب 
والــجــوف نقلة نوعية مــن ادانـــة اشــخــاص الــى ادانــة 

مؤسسات وقيادات عسكرية وجمعيات خيرية اصالحية .
٥- شكل ضم القيادي االصالحي عبدالله االهدل وجمعيته الخيرية ضربة لتحركات 
القاعدة في حضرموت خاصة ولقوات الفار هادي المقاتلة في جبهتي الجوف ومأرب 

، وهي جبهة يراهن عليها حزب االصالح كثيرًا إلسقاط صنعاء .
٦- بلغ التحذير االمريكي بضم المدعو الحسن ابكر المقاتل الرئيس في جبهتي 
مأرب والجوف ادانة لقوات االصالح التي تعتمد على القاعدة والميليشيات في القتال 

ضد من يسمونهم باالنقالبيين.
يشير الخبراء إلى أن قائمة االرهاب االمريكية ستشمل قريبًا شخصيات قريبة من 
العمقي واالهدل كالشيخ احمد المعلم المقيم في الرياض رئيس جمعية الحكمة 
اليمانية، والشيخ صالح باتيس رئيس جمعية البادية الخيرية، ومتابعة الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة اإليمان وغيرهم من المتورطين بدعم االرهاب 

وتمويله .
يتوقع ان تشمل الخطوات االمريكية لمحاربة االرهاب قيادات ومشائخ يمنيين 

وسعوديين وتجارًا يقيمون في السعودية وخارجها.
المراقبون أكدوا أن ضم شركة العمقي لقائمة االرهاب يعتبر ضربة للموارد المالية 
وللجمعيات الخيرية التي وفرها العدوان للتنظيمات االرهابية، وضم االهدل يعتبر 
ضربة للمشائخ والدعاة الداعمين للعدوان في اليمن وخارجه، وان ضم الحسن ابكر 
استهداف للعمل العسكري في جبهات القتال ما يؤشر النهيار جبهات العدوان 

ومخططاته.
هذا ويقابل النشاط االمريكي في محاربة االرهاب السعودي القاعدي االخواني تزايد 
ضربات الطائرة بال طيار وخاصة في الجبهات ذات النشاط االصالحي كجبهات مأرب 

والجوف والبيضاء.

 فيما الخارجية األمريكية تدعوه للقبول بالخارطة دون شروط

هادي يكّرس االنفصال والتشرذم كخطوة انتقامية
يدرك الفار هادي أن صفحة عمالته وارتزاقه ومراهنته 
على الــعــدوان لفرض سلطته وشرعيته الدموية على 
ويت وان كل مساعيه لعرقلة المبادرة االممية 

ُ
اليمن ط

او اصطناع الصراعات العسكرية والسياسية والمراهنة 
على االرهاب لن تمكنه من االستمرار في فرض سيطرته 
على الشعب اليمني ، لذلك عمد الفار هادي إلى تكريس 
شرعيته المزعومة الدموية لتفتيت اليمن وتنفيذ مشاريع 
انفصالية ومناطقية ومذهبية استجابة ألحقاده المريضة 
ضد الشعب اليمني ونخبه.. وشكلت الــزيــارة القصيرة 
والغامضة للفار الى عدن والتي استبقها بمجموعة قرارات 
عسكرية لتفكيك ألوية ومعسكرات المنطقة العسكرية 
الثانية وإفراغها من قوتها وسالحها تمهيدًا لتسليمها 
لحلفائها من قيادات القاعدة وداعش وميليشيات االصالح 
وخلق صراع بين حضرموت الساحل والداخل وتقسيم 
مشائخ وقبائل المحافظة بين وجاهات خاضعة للسعودية 
ـــوادي والــصــحــراء" و"مشائخ وقبائل  "مشائخ وقبائل ال
الساحل" الموالين لإلمارات، كما يعمل الفار على فرض 
وترسيخ كنتونات طائفية ومناطيقية في مأرب والجوف 
وحضرموت وعدن وشبوة بحجة السير بترسيخ مخطط 
الدولة الفيدرالية ودعم االقاليم واالستفادة من العدوان 
لخلق صراعات وأحقاد بين تلك االقاليم المزعومة ، وكذلك 
يدعم قيام وتشكيل الميليشيات المسلحة مثل قوات 
النخبة والجيش الوطني وقوات الحزام االمني وغيرها من 
المسميات الطائفية المذهبية المناطقية التي يعدها 

لحروب أهلية طاحنة.
وفي هذا الشأن دعا الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- لمواجهة االنفصال الذي يقوده 
الفار هادي والعدوان في المحافظات الجنوبية والشرقية 
وإفشاله، وذكر أن هادي يعمل على تدشين المرحلة الثانية 

من االنفصال الذي يقوده مع حركة االخوان المسلمين 
والدواعش والقاعدة وهم يتحركون نحو 
االنفصال والسيطرة على المناطق في 
المحافظات الجنوبية، كما ذكر الزعيم 
صالح أن هذا المخطط االنفصالي سيفشل، 
وكما افشل احـــرار وثـــوار ثــورة اكتوبر 
المستعمر البريطاني وطردوا آخر جنوده 
في الثالثين من نوفمبر ســوف يخرجون 
الغزاة والمحتلين، وأشار الزعيم إلى أن الفار 
يتهرب من خارطة الطريق المقدمة من جون 

كيري وزير الخارجية االمريكية كي يفرض مخططاته 
المشبوهة بتقسيم اليمن على اساس طائفي ومذهبي 

مستعينًا بحزب االصالح والقاعدة وداعش واإلرهاب .
ــفــار هـــادي إلـــى تكريس  وفـــي شـــأن متصل يسعى ال
مخططاته االنتقامية الحاقدة لفرض مشروع االقاليم 
وتكريس الميليشيات وخلق الصراعات بين ابناء الشعب 
اليمني بدعوى تدشين نظام االقاليم.. وقد كشف المغرد 
السعودي الشهير "مجتهد" عن مخطط اماراتي لفصل 
اقليم حضرموت عن اقليم الجنوب ، وقال مجتهد في 
حسابه على " تويتر ": إن الفصل تم رغمًا عن أنف محمد 
بن سلمان ، ونشر مجتهد على حسابه في تويتر تفاصيل 
المخطط االماراتي لفصل ما سماه " اقليم الدولة الجنوبي 

".. وفي هذا االطــار أشار الفار 
فــي كلمته بجامعة عــدن الى 
تجارب االتحادية من حولنا في 
عديد من الدول التي تجاوزت 
مــراحــل الــصــراع على السلطة 

والثروة.
ومــــن جــهــة اخـــــرى تشهد 
لمحلية واإلقليمية  لساحة ا ا
ــحــركــات إزاء ما  والـــدولـــيـــة ت
يقوم الــفــار هــادي ومرتزقته 

ــن مــمــارســات لتكريس  م

االنفصال وتأسيس يمن مفتت ضعيف يسوده االحتراب 
واالقتتال.. وذكــرت مصادر مقربة من اعــالم مرتزقة 
العدوان أن خالفات شديدة نشبت بين نافذين في حكومة 
هادي ووزير خارجيته عبدالملك المخالفي، وأوضحت أن 
المخالفي معتكف في محل اقامته بالرياض منذ أسبوع ، 
ولفتت إلى أن نافذين في حكومة هادي يضغطون باتجاه 
اقــالــة المخالفي مــن رئــاســة الــوفــد التفاوضي، وكشفت 
المصادر عن توجه لدى أطراف اقليمية لتعيين العطاس 
ــارة العطاس األخــيــرة إلى  رئيسًا للوفد، معتبرة أن زي
موسكو والتي تم فيها مناقشة الحل السياسي في اليمن 
مع الجانب الروسي تعد مؤشرًا على التوجه لتعيينه رئيسًا 
للوفد ، وبحسب المصادر نشبت مؤخرًا خالفات بين 
المخالفي والدكتور أحمد بن مبارك السفير المعين في 

واشنطن 
عــــــــلــــــــى 
ـــة  ـــي خـــلـــف
ـــــــب  جـــــــوان
اداريــــــــــــــــة 
مـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــالــــســــفــــارة، 

ــرفــض  حـــيـــث ي
ــارك مــوافــاة  ــن مــب ب

ــوزارة في الرياض بها ،  ال
إلى جانب حضور بن مبارك 

خالل الشهر الماضي فعاليات 
يرفع فيها العلم الجنوبي.

وفي هذا الشأن استقبل عبدالرحمن الجفري ، رئيس 
حزب (الرابطة) في مقر سكنه بجدة السفير االمريكي 
ماثيو تولر ومرافقيه، ناقش معه مجمل األوضــاع في 
اليمن ومنها الحل السلمي وخارطة الطريق األممية ، وتم 
التركيز على قضية الجنوب ، كما تضمن النقاش المخاطر 

االيرانية في المنطقة .
 وفي سياق آخر تزايدت الخالفات بين المؤتمر الحضرمي 
الجامع بشقيه االماراتي والسعودي نتيجة لتزايد الخالفات 
العسكرية والسياسية بين االمــارات والسعودية ، فقد 
استقبل  حيدر العطاس بجدة عددًا من أعضاء اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع برئاسة طارق بن 
محفوظ ، وذكر العطاس أن المؤتمر الحضرمي يهدف 
إلعادة الدور الريادي لحضرموت.. وأضاف : نقول لهؤالء 
ت إلى غير رجعة ، وان حضرموت  

َّ
ان هذه العهود قد ول

بمكانتها تعتبر نفسها عضوًا أصيًال ومؤسسًا 
فيما أسماه بدولة الجنوب.. ومن جهة اخرى أكد 
محافظ حضرموت المعين من هادي أحمد بن 
بريك أن مؤتمر حضرموت الجامع يمثل حصنًا 
منيعًا  ويحافظ على االستقرار وضمان حقوق 
حضرموت المشروعة لتنعم بثرواتها والحفاظ على 
منجزاتها في ظل الصراعات واالنقسامات محليًا 

وإقليميًا لتأمين مستقبل األجيال الالحقة .

استخبارات إماراتية أمريكية تتبعت تحركاتهم

القصة الكاملة لسقوط قيادات القاعدة واإلصالح بقوائم اإلرهاب
ــى الــقــوائــم قريبًا مــراقــبــون يتوقعون ضــم قــيــادات إصالحية إل

يشهد تحالف العدوان على اليمن حربًا خفية بين االمارات والسعودية وحلفائهما ومرتزقتهما على االرض 
لتحقيق مكاسب سياسية وتكريس احتاللهما للمحافظات الجنوبية ، تتجلى تلك الحرب المسعورة في تحركات 
اماراتية مسنودة بما يسمى قوات النخبة بحضرموت ونقل تجربة ميليشيات النخبة لمحافظة شبوة ودعم 
ما تسمى بقوات الحزام االمني بعدن " بقيادة عيدروس الزبيدي محافظ عدن ومدير األمن شالل " بدعوى 
محاربة القاعدة وداعش وميليشيات االصالح  كما توظف االمارات المؤتمر الحضرمي الجامع كورقة سياسية 
إلفشال مشروع تقسيم حضرموت الذي تسعى اليه السعودية.. وفي المقابل تراهن السعودية على تنظيم 
القاعدة والدواعش إلرهاق قوات االمارات وحلفائها وطردهم من مناطق سيطرتهم في حضرموت وعدن ، 

خالفات محتدمة بين المخالفي وبن مبارك
 وتوجهات إقليمية لتعيين العطاس رئيسًا لوفد الرياض


