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جاء اقتراف هذه الجريمة الشنيعة بعد يومين من 
انتصار كبير حققه ابطال القوات المسلحة واألمن في 
منطقة سيئون أكبر مدن وادي حضرموت ومدينة 
القطن المجاورة حيث احبطوا عمليات تسلل عناصر 
تنظيم القاعدة االرهابي ومحاولتهم السيطرة على 

المدينتين وفرض قوانينهم على المواطنين.
منذ ي��وم االثنين األس��ب��وع الماضي سعت عناصر 
القاعدة الى ارتكاب مجازر وحشية بحق الجيش تزامنًا 
مع نشره تعزيزات عسكرية جديدة من الجنود وصلت 
الى وادي حضرموت من محافظات عدن ولحج والبيضاء 
فنصبوا الكمائن االرهابية على طرق رئيسية بالقرب 

من مدينة سيئون فقتلوا أول مرة ستة جنود.
وخالل شهر رمضان وزع ارهابيو القاعدة منشورات 
في مدينة سيئون أن��ذروا فيها النساء بعدم الخروج 
من دون محرم وحرموا تجول المواطنين في االسواق 
او الجلوس على مقاعد المقاهي. ومحاولة االرهابيين 
ف��رض اجندة خاطئة ومفاهيم متشددة للشريعة 
اإلسالمية على أج��زاء من حضرموت حيث يبدو ان 
سيطرة الحكومة هناك ضعيفة.يرى مراقبون ومحللون 
أن تنظيم ال��ق��اع��دة ال��ذي اعلن تشكيله م��ع جناح 
السعودية عام 2009 وسمي بفرع جزيرة العرب 
ومقره اليمن استغل األزمة السياسية في البالد منذ 
عام 2011 ليوسع وجوده بمهاجمة مؤسسات الدولة 
وعلى راسها معسكرات للجيش ومباٍن حكومية في 

جميع أنحاء البالد ما أدى الى مقتل مئات األشخاص. 
يوما األربعاء والخميس تغير الموقف لصالح الجيش 
فقد بادر أواًل بالهجوم المباغت على جماعات القاعدة 
ودارت مواجهات خالل ال� 48 ساعة قتل فيها25 
ارهابيا 18 منهم يوم األربعاء وسبعة في اليوم التالي 
وتم أسر 13 ارهابيا اثناء تصدي الجيش لمحاوالت 
انتشار االرهابيين ونصب كمائن تستهدف قوات 
الجيش إحداها طال اللواء عبدالرحمن الحليلي قائد 
المنطقة العسكرية األولى لكنه نجا من محاولة اغتياله 

اثناء زيارة ميدانية تفقدية لقوات الجيش بسيئون.
واعلن مصدر عسكري أن ق��وات الجيش احبطوا 
ثالثة كمائن أقامها المسلحون على الطريق من المكال 
عاصمة حضرموت الى سيئون وادي حضرموت التي 

تبعد مسافة نحو 350 كيلومتر. 
وتمكن "أبطال اللواء 135 مشاة من القضاء على 

أكثر من ثمانية عشر ارهابيًا والقاء القبض على ثالثة 
في منطقة القطن واصابة اخرين بينما فر الباقون 
لكن في مكان آخر القى الجيش القبض على 4 عناصر 
ارهابية بالقرب من سيئون يوم األربعاء واس��ر يوم 
الخميس ستة ارهابيين خالل محاولتهم التوغل وسط 
مدينة سيئون ومهاجمة المنشآت االمنية والعسكرية 
وفي مقدمتها مقر المنطقة العسكرية االولى وبنوك 
ومقار حكومية وقتل في االشتباكات سبعة ارهابيين 

واستشهد جندي. 
كان عناصر القاعدة استولوا بالفعل لفترة قصيرة 
على مباٍن حكومية أبرزها مقر شرطة القطن ومكتب 
المخابرات بالمدينة يوم الخميس كما اقتحموا بنك 
التسليف والبنك التجاري ونهبوه وقاموا بإلقاء األموال 
في الشوارع ليأخذها الناس قبل اشتباكهم مع قوات 

الجيش واستعادة االخيرة الموقف.
وينظر محللون وخبراء عسكريون ان تحركات عناصر 
تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت بهذا الوقت 
مرتبط بمواقف اطراف سياسية خاصة بعد سقوط 

مدينة عمران.

ودفعت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش ضد 
عناصر القاعدة في معاقلها الرئيسية بمحافظتي ابين 
وشبوة مايو الماضي إلى الهرب الى مناطق نائية بوادي 
حضرموت غير ان محللين ينظرون الى ان تحركات 
مسلحي القاعدة بمحافظة حضرموت بهذا الوقت 
مرتبطة بمواقف اطراف سياسية خاصة بعد سقوط 

مدينة عمران.
ل المحللون ح��ول كيفية تحرك االرهابيين  وتساء
بسهولة وتنقلهم بين المناطق وظهورهم في لقطات 
مصورة وبشكل علني بقيادة االرهابي جالل البلعيدي 
المعروف بوالئه وقرابته ألحد المتنفذين.. إن ذلك 
غرضه بعث رسالة معينة الى القيادة السياسية مفادها 
االنتقام لعمران تحت عنوان"حضرموت مقابل عمران" 
كما يقول عضو مؤتمر الحوار المهندس بدر باسلمة.

وكتب باسلمه مقااًل أواخ��ر شهر رمضان قائاًل: إن 
هذه المعلومة اكدها اكثر من مصدر موثوق بأن "اللواء 
علي محسن وقيادات من حزب االصالح هددوا بشكل 
واضح عقب سقوط عمران بأيدي الحوثيين أن عمران 
بالنسبة اليهم معقلهم التاريخي واالستراتيجي ولن 
يتخلوا عنها وام��ام الدولة اح��دى خيارين إم��ا إع��ادة 

عمران اليهم او االستعداد لفقد حضرموت وتسليمها 
لتنظيم القاعدة..

االح����داث ال��ت��ي ج��رت خ��الل االي���ام الماضية تؤكد 
عالقة انصار الشريعة بقيادات اخوانية والينكر ذلك 
علماء االخوان الذين طالبوا الدولة بعدم ضرب اولئك 
االرهابيين، فمع اشتداد المعارك في جبهة عمران 
قبل سقوطها بيد الحوثيين ازدادت وتيرة هجمات 
القاعدة على حضرموت وبالذات على الوادي ومدينة 
سيئون والتحرك المكثف للقاعدة هذه االيام إلعالن 
الوادي امارة اسالمية باإلضافة الى منشورات القاعدة 
التي تتعهد وعلى المأل بتأمين المنشآت النفطية من 

حقول وشركات.
 تحرك الجيش بقوة في ابين وشبوة ضد تنظيم 
القاعدة دفع باألخير الى االنقسام، البعض عاد الى 
حضن قبائله في ذات المناطق او الى محافظتي البيضاء 
وم���أرب والقسم الثاني واأله���م توجه للتمركز في 

حضرموت.
كما اعتبر مراقبون وصحفيون حادثة جريمة قتل 
 ذبحًا بعد اختطافهم من على حافلة نقل 

ً
14 جندياِ

جماعي مساء الجمعة دالل��ة واضحة على ان وحدات 
الجيش مخترقة بشكل كبير من قبل عناصر القاعدة 
وذل��ك عقب عمليات تجنيد لمتشددين خالل ازمة 

2011م..
وق��ال الكاتب الصحفي نائف حسان رئيس تحرير 
صحيفة »ال��ش��ارع« االه��ل��ي��ة اليومية على صفحته 
»الفيس ب��وك« ان الجيش اليمني ي��واج��ه معركة  ب�
مصيرية تتمثل في محاولة تدميره عبر اإلره��اب.. 
ال يوجد أمام الجندي اليمني إال القتال بشجاعة حفاظًا 

على حياته أواًل.
وتابع قائال: "المعركة في حضرموت صعبة، وما 
أع��رف��ه، وف��ق��ًا لمعلومات م��ؤك��دة، ه��و أن��ه ت��م عام 
2011، تجنيد في صفوف قوات الجيش 2000 من 
المتشددين )القاعدة( هناك، جرى توزيعهم على 
الوحدات العسكرية في حضرموت وشبوة وأبين.. 
وحتى اليوم لم تتمكن قيادة وزارة الدفاع من معرفة 

من هم هؤالء، وأين تم توزيعهم".
وكانت مجموعة مسلحة للقاعدة أوقفت حافلة نقل 
جماعي عند جولة بحيرة الحوطة البلدة التابعة لمدينة 
شبام التاريخية في الساعة 7,30 مساء الجمعة حيث 
كان جنود مسافرين من سيئون الى صنعاء في اجازة 

بعد قضائهم ايام العيد في معسكراتهم.
وح��س��ب م��ص��ادر فقد صعد االره��اب��ي��ون إل��ى باص 
النقل وف��رزوا )14( جنديًا من مختلف المحافظات 
بعد تفتيش هوياتهم واثبات انهم من الجيش فتم 
اقتيادهم إلى مدينة الحوطة وسط سوق عام وبحضور 
كثيف من العناصر االرهابية والمواطنين وبحضور أحد 
أبرز قادة الجماعة جالل بلعيدي تم إعدام 4 جنود 
ذبحًا بالسكين بينما افرغت رصاصات الرشاشات على 

اجساد الجنود الباقين وعددهم 10 جنود.
ل مراقبون عن كيفية معرفة عناصر القاعدة   وتساء
بمغادرة جنود معسكرهم في حافلة عامة تسلك 
طريقًا سريعًا. وفي المقابل أكد مواطنون ان على قيادة 
الجيش البدء بتنقيح وحداته العسكرية مما قاله انه 
اختراق وقالوا انه من الممكن كشف اختراق القاعدة 
للجيش بطريقة سهلة وهي فحص وتدقيق الجنود 
الذين تم تجنيدهم خالل الفترة 2011 - 2013 
وال��ذي يبدو ان من جندوا من صغار السن ويؤمنون 
بأفكار دينية متشددة وينتمون الى تنظيم القاعدة.

 جريمة ذبـح 14 جنديًا تـكشف خطـر اختـــــــــــراق االرهابيين للجيش بعد أزمة 2011م
محللون: مجزرة حضرموت انتقام على سقوط عمران

ط��رف سياس��ي  تهدي��دات  تنف��ذ  بحضرم��وت  القاع��دة   

ل��م ي��دم انتصار الجي��ش في محافظ��ة حضرموت خصوص��ًا في مناطق ال��وادي على 
المش��تبهين االرهابيي��ن م��ن تنظي��م القاع��دة طوياًل.. لم ت��دم فرحة وس��رور ابناء 
القوات المس��لحة في أوجههم سوى س��ويعات قليلة إذ كان االرهابيون يعدون العدة 
ويتربصون ش��رًا بهؤالء االبطال من الخلف.. جهز االرهابيون لكمين غادر وشنيع كرد 
س��ريع منه��م ومفاجئ ال يحمل أدنى اخ��الق المعركة بل وش��رف المواجهة من االمام، 
حقد االرهابيين أخذهم بعيدًا عن الضمير االنس��اني واالسالمي الذي يدعون تطبيقه 
واحترام مبادئه في التعامل مع ابناء وطنهم ليس ذنبهم سوى انهم جنود يحمون هذا 

التراب الذي يعيش عليه هؤالء اإلرهابيون القتلة.
فج��رت العناصر االرهابية بوادي حضرموت ممن فروا من ضربات الجيش بمحافظتي 
أبين وش��بوة باألش��هر الماضية حقدها الدفين خالل أيام األربعاء والخميس والجمعة 
ضد ابناء القوات المسلحة عندما قاموا بخطف واعدام ذبحًا بالسكاكين والرصاص 14 
جنديًا بعد ان أنزلوهم من على حافلة كانت عائدة بهم الى اسرهم في العاصمة صنعاء 
وبقية المحافظات بصورة وحشية ال تمت لألخالق اإلسالمية وال العربية بصلة إطالقًا.

كتب/ ادارة التحقيقات

الجيش يحظر التجوال لياًل في طرق حضرموت الوادي
دعت قيادة المنطقة العسكرية األول��ى وقيادة أمن وادي حضرموت ، 
المواطنين إلى تجنب الحركة الليلية من بعد صالة المغرب وحتى صالة الفجر 
في طريق سيئون- الحوطة وشبام واتجاه العبر والوديان والعقاب لتفادي أي 
مخاطر قد تلحق بهم جراء األعمال العسكرية واألمنية المتخذة ضد شراذم 
وفلول عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي.. وأقرت حظر حمل السالح أو التجوال 
به في المدن الرئيسية في وادي حضرموت لضمان األمن واالستقرار وعلى 

جميع المواطنين االلتزام بهذا القرار حفاظًا على السكينة العامة للمجتمع.
ودعت سائقي السيارات بمختلف أنواعها إلى الحرص على حمل وثائق إثبات 
ملكية السيارة وهوية مالكها ، لضمان سير الحركة وفقًا للضوابط المرورية 

واللوائح المنظمة.. وحذر البالغ من حركة السيارات التي ال تحمل لوحات 
األرقام.

كما ح��ذرت المنطقة العسكرية األول��ى وقيادة أمن وادي حضرموت ، 
المواطنين من تسلل العناصر اإلرهابية إلى قراهم ووديانهم ومزارعهم ، 
ودعتهم إلى االمتناع الكلي عن تأجير الشقق والمساكن للعناصر اإلرهابية 

الغادرة وعدم إيوائهم أو التستر عليهم.
ودعت المواطنين لإلبالغ عن أي عناصر إرهابية تتواجد في منطقة الوادي 
والصحراء ، ليتسنى للقوات المسلحة واألجهزة األمنية مالحقتها حتى يتم 

تطهير حضرموت من العناصر اإلرهابية.


