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صراع العمالء يتفجر في عدن

ُ
السعودية تقيم معسكرات للقاعدة على حدود سلطنة عمان
بحاح يتحرك عسكريًا لتصفية جماعات هادي في المنصورة

< تتواصل المواجهات المسلحة بين الجماعات االرهابية الموالية للحكومة المستقيلة وبين قوات الغزاة منذ ظهر السبت في مدينة المنصورة ودار سعد وخور مكسر وجولة كالتكس في عدن استخدمت فيها
األسلحة المتوسطة والخفيفة والطائرات الحربية لقوات الغزاة ،حيث قصفت المجلس المحلي بالمنصورة الذي كان يتخذه االرهابيون مقرًا لهم.
َ
ُّ
ُ
وأدت المواجهات الى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المواطنين وأمثالهم من الجماعات المسلحة وعناصر الحراك الذي يتمدد إلى بقية المدن ..ويعد هذا الصراع المسلح نتيجة طبيعية وحتمية للتحالف الهش
بين الغزاة والجماعات االرهابية التي تعارض أجندتهم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» أن المدعو بحاح يسعى من وراء اقتحام مدينة المنصورة إلى ضرب أوكار جماعات الخائن هادي في محاولة لتقليص دورها ونفوذها ،وأن طائرات الغزاة تلقت توجيهات من بحاح
شخصيًا ،حيث تدخلت األباتشي في عمليات قصف المجلس المحلي ومنازل المواطنين ،غير أن جماعة هادي استنفرت وانتشرت بكثافة ،وتتوافد منذ يوم السبت الجماعات اإلرهابية إلى عدن بشكل كبير بعد أن
استنجد بها حسين عرب الذي توعد باالنتقام من بحاح ومن يقف خلفه...الى ذلك فشلت المواجهات المسلحة بالمنصورة في تحقيق أهدافها ،حيث لم تستطع قوات بحاح وشالل دخولها لليوم الثاني.

14
انفالت أمني
مواطنون يقطعون طريقًا بالمعال

قطع مواطنون غاضبون -الثالثاء -طريقًا رئيسية بالشارع
الرئيسي في المعال للمطالبة بصرف رواتبهم  ،وافترش
المواطنون الطريق العام ولوحوا بدفاتر الضمان االجتماعي.

ً
مسلح يقتل عامال
ذكر شهود عيان عن قيام أحد العناصر المسلحة الثالثاء بقتل
مواطن يعمل في مطعم شعبي بكريتر بسبب خالف بسيط
وفر القاتل هاربًا.

ّ
نقاط تفتيش تطفش الناس

طالب أهالي كريتر السلطات األمنية بإعادة النظر في آلية
العمل بنقاط التفتيش بمدخل كريتر التي تتسبب بحالة من
االختناقات المرورية الحادة  ،وشكا عدد من األهالي من أن آلية
التفتيش البطيئة في النقطة الواقعة أمام المحكمة تتسبب
بتوقف السيارات لوقت طويل األمر الذي يضطر مواطنين كثرًا
إلى المشي على االقدام إلى وسط كريتر .

انفجار عبوة ناسفة بسوق في الحوطة

يعيش أبناء عدن ثمانية أشهر منذ أن ورط الفار هادي
وزمرة اإلرهابي عبداللطيف السيد المحافظة في صراع
مسلح متواصل بعد أن ف��ر ه��ارب��ًا ع��اج��زًا ع��ن مواجهة
الحوثيين في صنعاء ليجعل عدن فريسة لجحافل القاعدة
وميليشيات الفيد اإلصالحية وكتائب عبداللطيف السيد
وميليشياته ..فها هي عدن التي يزعمون أنها تحررت
ترفع فوق مبانيها ومقراتها الحكومية أعالم القاعدة
وداعش وصور الملك سلمان ومحمد بن زايد وأعالم البالك
ووتر لتكون عاصمة عالمية لعصابات القتل واالغتياالت
ومدينة للفوضى وللمتاجرة بالدماء وأموال اإلغاثة واإلعمار
التي مكنت الجماعات السلفية والتنظيمات اإلرهابية ومنها
القاعدية وداعش من أن تكون الحاكم األول أمنيًا وعسكريًا
وسياسيًا للمشهد الجنوبي البائس.
لقد هرعت الشرعية الكرتونية للمرتزقة الستنساخ
مخطط ب��ول بريمر ف��ي تدمير ال��ع��راق بخلق منطقة
خضراء آمنة لحكومة العمالء وقيادات العدوان وظل قصر
معاشيق ساحة للمواجهات المسلحة بين حلفاء العدوان
والميليشيات ولم تفلح طائرات االباتشي في تأمين حكومة
المنطقة الخضراء لتتجدد المعارك وتزداد ضراوة في كل
جولة من جوالت تصفية الحسابات والمصالح.
نزحت األسر والعوائل من مديريتي التواهي وكريتر
وتحديدًا من صيرة من شدة االشتباكات وتبادل إطالق
النار في قصر المعاشيق ومحيطه التي دخلت أسبوعها
الثالث بين قوات الحماية الرئاسية وبين مرتزقة السعودية
وأتباعها والغاضبة من فساد ه��ادي ،وق��د استخدمت
في معارك ال��رف��اق مختلف األسلحة الخفيفة والثقيلة
والصواريخ الحرارية التي سقطت على بيوت المواطنين

والمرافق العامة ،وأرجعت مصادر محلية أسباب استمرار
االشتباكات لدوافع مختلفة منها ما يعود لخلفية مقتل
أيمن إقبال عبدالغني الجريح السابق فيما يسمى بالمقاومة
الجنوبية نتيجة إهمال وتخلي عمالء الرياض عنه ..ووصفت
المصادر جولة االشتباكات هذه بأنها االق��وى واألعنف
عن سابقاتها حيث دم��رت القذائف القصر السلطاني
بالديناميت ومنزل رج��ل المال واألع��م��ال سالم باثواب
وعددا آخر من المنازل القريبة من معاشيق.
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر إعالمية أن االشتباكات
التي اندلعت بين جنود موالين للخائن هادي وآخرين تولوا
حراسة بوابة رئيسية بمعاشيق تسببت بمقتل ممرضة
وتدعى "انسام" تعمل بمستوصف بابل في كريتر ..وكانت
الممرضة ضمن طاقم يتولى نقل جرحى االشتباكات
تعرض الطاقم إلطالق نار ..إضافة إلى سقوط عدد من
القذائف على أحياء سكنية مأهولة..
وأرجعت مصادر مطلعة سبب تجدد االشتباكات إلى
أنه جاء على خلفية نزاع حول عدم قيام السلطات المحلية
بعالج جرحى تفجير انتحاري استهدف البوابة الرئيسية
لقصر المعاشيق في يناير الفائت.
وفي سياق مشابه سيطرت مجموعة مسلحة بقيادة
أنيس العولقي  ،وه��و من القيادات الميدانية لتنظيم
داع��ش بمديرية التواهي على اإلدارة العامة لتموين
البواخر في التواهي  ،وانتشرت عناصر داعش في المباني
التابعة إلدارة تموين البواخر  ،يذكر أن اإلرهابي العولقي
ومجموعة من داعش كانوا يسيطرون على الميناء بعد
احتالل عدن وظلوا فيه حتى نهاية العام الماضي ليتم

التفاوض معهم من قبل حكومة هادي على تسليم اإلدارة
مقابل ضم بعضهم للجيش واألمن وتوظيف آخرين ضمن
إدارة تموين البواخر  ،لكن ذلك لم يحصل ما أدى لتحرك
العولقي مستعينًا بتنظيم داعش للسيطرة على الميناء
 .وبهذا الخصوص دان��ت شركة مصافي ع��دن اقتحام
مسلحين إلدارة تموين البواخر في مديرية التواهي بالقوة
وطرد العاملين منها ،وطالبت من الجهات المختصة القيام
بواجبها بحماية ممتلكات المصفاة وإخراج المسلحين من
المنشأة وتأمين الحماية لها بما يمكن الموظفين والعمال
من العودة لمزاولة أعمالهم.
ومن جهة أخرى التقى الخائن بحاح بقيادات المنطقة
العسكرية الرابعة بعدن الحتواء ملف استيعاب عناصر ما
يسمى بالمقاومة الجنوبية للجيش الوطني المزعوم  ،كما
التقى بالقطاع الصحي ووجه بضرورة اإلسراع في استكمال
ملف الجرحى ..وبهذا الخصوص اشتكى أكثر من أربعين
منتسبًا لشرطة النجدة في عدن من قطع مرتباتهم منذ
سيطرة تحالف العدوان على محافظة ع��دن ..إلى ذلك
صرح المدعو حسين عرب بأنه ضم حوالي ( )6300من
مرتزقة الرياض إلى األمن.
وفي الموضوع ذات��ه اتهمت وسائل إعالمية العميد
محمد المقدشي بنهب  1.8مليار ريال يمني عبر بيع
المشتقات النفطية التي تقدم لما يسمى بجيش ومقاومة
هادي في مأرب ،وكشف وسائل إعالم محلية أن المدعو
المقدشي متورط بعمليات فساد ونهب للمال عبر بيعه
المشتقات النفطية الخاصة بعمالء الرياض عن طريق
المقدشي رئيس ما يسمى بهيئة التدريب والقائم
صالح ٍّ
بأعمال كل من رئيس دائرة التسليح والتموين واإلمداد.

من جانب آخر وطد تنظيم القاعدة انتشاره وتعزيز
قواته في مدينة زنجبار أكبر مدن محافظة أبين حيث
ترفرف أعالم التنظيم على المباني الحكومية وفي أعمدة
اإلن��ارة وعلى امتداد الشوارع منذ سيطرة القاعدة على
المديرية بشكل كامل قبل أكثر من شهرين وأصبح
التنظيم القوة الرئيسية المتحكمة بشئون المدينة ..كما
قتل عدد من عناصر القاعدة وجرح آخرون فجر الخميس
في مديرية عزان بمحافظة شبوة إثر هجوم مسلح نفذه
مجهولون استهدف تمركزًا للتنظيم بنقطة على مداخل
المدينة  .وبحسب سكان ف��ي المدينة فقد استمرت
االشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة ورشاشة
أكثر من ساعة وخلفت قتلى وجرحى في صفوف عناصر
القاعدة  .وقال مواطن من أهالي المدينة بأن عددًا من
المسلحين يعتقد أنهم من أهالي المنطقة هاجموا نقطة
التنظيم واشتبكوا معه.
َّ
ُيذكر أن حكومة ه��ادي تدعي أنها تسيطر
على  %80من مساحة الجمهورية اليمنية ..جاء ذلك
في تصريحات بحاح رئيس حكومة ه��ادي وعبدالملك
المخالفي وزير خارجية الرياض  .هذا وقد دأب تنظيم
القاعدة في موقعه األخباري "وكالة األثير" على نشر صور
لعناصره التي تواصل انتشارها وتسيطر على محافظات
منها :حضرموت وشبوة ولحج ومأرب والبيضاء وتعز حيث
ينشر التنظيم صورًا توضيحية لمشاريعه في تلك المدن
ويكشف إدارته للسلطة المحلية ونشاطاته الدعوية لهيئة
الحسبة والدعوة والتي تنتشر بين المواطنين وتشرح لهم
مفاهيم الجهاد وتطالبهم بااللتحاق بمعسكرات القاعدة
للتدريب.

علي محسن يبيع أوهامًا ألبناء المهرة

القاعدة تمول أنشطتها من عمليات التهريب في ميناء الشحر
تتكشف مخططات العدوان بعد عام من التدمير ونشر الفتنة
الطائفية والمذهبية في اليمن ،حيث تعمل دولة اإلمارات على تقوية
حلف القبائل ليكون الحاكم لحضرموت الوادي والصحراء ،بينما تتوعد
القاعدة وداعش اإلمارات وحلفاؤها بحرب دموية تشبه ما يحدث
في العاصمة عدن  ،وتتسابق دول العدوان للتمدد عبر تفتيت اليمن
وتقسيمه لضمان تحقيق مصالحها..
وأكدت مصادر مطلعة أن قيادات تحالف العدوان تتحرك عسكريًا وسياسيًا
في محافظة المهرة إليجاد موطئ قدم لنشر تنظيمي القاعدة وداعش فيها
لمعاقبة سلطنة عمان على مواقفها الرافضة للعدوان السعودي على اليمن
ميليشيات حزب اإلصالح على تنفيذ هذه المخطط التآمري ،السيما
وتعمل ُّ
وأن هناك تحكمًا للقاعدة وداعش بتهريب المخدرات واالنتفاع من عائداتها
لتمويل انشطتهم.
وفي ذات السياق التقى علي محسن األحمر نائب القائد االعلى للقوات
المسلحة المعين من هادي بوفد من شباب المهرة برئاسة السلطان بن عفرير
تم فيه مناقشة الوضع األمني في المحافظة  ،وتدارس اللقاء الخطوات الالزمة
لفتح معسكرات لتجنيد أبناء المهرة بحجة حماية شواطئ وحدود المحافظة
 ،كما تم مناقشة إقامة إقليم مستقل للمهرة وسقطرى بما يحافظ على
حقوقهم وثرواتهم وهويتهم .
وفي سياق سيطرة القاعدة على مديريات ساحل حضرموت واتخاذها
مركزًا ماليًا وعسكريًا لدعم تمدد القاعدة نحو المحافظات الجنوبية األخرى
يشهد ميناء الشحر السمكي نشاطًا تجاريًا مكثفًا للحركة التجارية واستيراد
وتصدير البضائع حيث تنشط عناصر القاعدة بالميناء من خالل استيراد
السيارات المعروفة باسم األوروبي والتي تدخل مدينة الشحر يوميًا محملة
من السفن التي تأتي من ميناء دبي الحرة وموانئ مختلفة أخرى من الصومال
وأفريقيا وتركيا بإشراف تنظيم القاعدة الذي يفرض الجبايات على هذه
التجارة الرابحة السهلة  ،ويتم أيضًا تصدير تلك السيارات والبضائع الى
محافظات مأرب وتعز وصنعاء وعدن والحديدة وذمار والمهرة وشبوة..
وتفيد مصادر مطلعة أن عائدات الميناء تسخر لدعم نشر اإلرهابيين على
الحدود مع سلطنة عمان.
وفي شأن مواصلة تنظيم القاعدة فرض أحكامه الظالمة في مديريات
ساحل حضرموت أغلقت ما تسمى " إدارة الحسبة" التابعة لتنظيم القاعدة
محالت بيع أشرطة األغاني واألفالم الـ ) )cdفي مديريات ساحل حضرموت ،
وذكرت مصادر محلية أن عناصر من الحسبة يرتدون لباسًا أفغانيًا ويحملون
شعار واسم "الحسبة داهموا عددًا من محالت بيع األشرطة وقاموا بمصادرة
محتوياتها بحجة أنها منكر وحرام ،كما قاموا أيضًا بإحراق محتويات تلك

المحالت ومنعوا العاملين من العمل في تلك المهنة ..كما الزمت عناصر
القاعدة وبائعي وخياطي الفساتين والعبايات في الشحر بعدم عرض المالبس
الخليعة وشبه العارية على األصنام والفاترينات الزجاجية على أبواب محالتهم
 ،وأخذوا منهم التعهدات بعدم بيع المالبس الرقيقة أو خياطتها وكذا البراقع
القصيرة (العادية) واستبدالها بالخمار الطويل الذي يصل الى تحت الصدر
 ،كما تعهد الخياطون بعدم قيامهم بأخذ المقاييس للنساء بتاتًا ،جاء ذلك
وغيره من النقاط واالشتراطات في تعهدات مكتوبة وقع عليها الخياطون
وبائعو الفساتين نشرته صفحات مقربة من تنظيم القاعدة.
ومن جهة أخرى أعلنت هيئة الحسبة عن اعتزام تنظيم القاعدة بإقامة الحد
الشرعي على المدعو (صالح النجار) أمام مسجد باحليوه بالمكال غدًا الثالثاء
 15مارس تعزيرًا بجلده على ما اقترفه ..كما نشرت "وكالة األثير" التابعة
للقاعدة فتوى للمحكمة الشرعية التابعة ألنصار الشريعة بإعدام ساحر ضربًا
بالسيف بالشحر بساحل حضرموت  ،وأشارت الوكالة إلى أن التنفيذ سيكون

في األيام القادمة.
كما تعمل دول العدوان على تمكين القاعدة من التمدد في مديريات ساحل
حضرموت وتنفيذ مخططها بإسقاط المزيد من مدن ومديريات ومحافظات
الجنوب في براثن المشروع السعودي الوهابي اإلرهابي .
وفي هذا السياق التقى صباح األربعاء  9مارس رئيس حلف قبائل حضرموت
الشيخ عمرو بن حبريش العليي بمنتجع الماهر بسيئون باألدباء واإلعالميين
والكتاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحضور مدير عام
أمن وشرطة وادي حضرموت والصحراء العميد سعيد علي العامري والشيخ
عبدالرحمن عبدالله باعباد  ،ودعا بن حبريش في كلمته إلى الخروج برؤية
وأهداف تحفظ مصالح حضرموت بمشاركة كل شرائح وطوائف المجتمع
الحضرمي ..
وفي سياق متصل قام الشيخ عمرو بن حبريش العليي بزيارة لمدينة
سيئون برفقة وحماية قوات المنطقة العسكرية األولى ورافقه العديد من
القيادات السياسية والعسكرية التابعة لما يسمى بالشرعية.
هذا وطالب أبناء حضرموت حلف القبائل بالتحرك إلخراج تنظيم القاعدة
من المكال والشحر مسقط رأس بن حبريش  ،وحذر النشطاء من مغامرات بن
حبريش وجوقه المنتفعين حوله بإدخال حضرموت في صراعات عسكرية
وسياسية بهدف كسب أموال اإلمارات والسعودية.
وفي سياق مشابه وزع ناشطون عبر وسائل التواصل االجتماعي صورًا
تكشف حجم المعاناة التي يعيشها طالبو التجنيد بمعسكر الخالدية في
منطقة رماه الصحراوية الذي تشرف عليه دولة اإلمارات  ،وعلق الناشطون
على تلك الصور بالقول :إن أولئك األشخاص لم يتمكنوا من التسجيل لعدم
وجود مندوبين في مناطقهم أو من يزكيهم لدى قيادة المعسكر حيث
كشفت الصور جانبًا من المعاناة لمجموعة من الشباب يفترشون رمال الصحراء
ويتدثرون بأشعة الشمس الحارقة.
من جهة ثانية قامت عناصر من تنظيم داعش بإلصاق منشورات في عدة
مدن وبلدات في مديرية القطن بوادي حضرموت تدعو المواطنين إلى عدم
االلتحاق بمعسكرات التجنيد التابعة لتحالف العدوان ،وتوعد داعش كل من
يلتحق بتلك المعسكرات باإلعدام والقتل ..يأتي ذلك التهديد بعد توزيع
منشورات تهديدية أيضًا مشابهة لهذه في مدينة العقاد الواقعة على الخط
الواصل بين مدينة القطن ومدينة شبام التاريخية  ،حيث تفاجأ مواطنون
بقيام مجهولين بإلصاق منشورات في بلدتي حويله والعقاد تدعو للجهاد
وتحذر من التهاون في الصالة وكافة تعاليم الدين وشعائره  .هذا وتنتشر
في أغلب مديريات وادي حضرموت والصحراء عناصر داعش والتي تقوم
بتوزيع منشورات ونشرات وكذا أشرطة  CDتدعو فيها للجهاد ومحاربة
الطواغيت دون أن تتحرك السلطات العسكرية واألمنية والمحلية لمواجهة
تلك العناصر اإلرهابية.

انفجرت عبوة ناسفة الثالثاء وسط مدينة الحوطة وألحقت
اضرارًا بالغة بالسيارات  ،ولم تعرف هوية الجهة التي زرعت
هذه العبوة كما لم يبلغ عن سقوط ضحايا جراء هذا االنفجار .

عدن وجحيم انقطاع الكهرباء
تتفاقم ازمة انقطاعات التيار الكهربائي بمدينة عدن خالل
الـ  48ساعة الماضية حيث تبلغ أكثر من  11ساعة في اليوم ،
وتعاظمت ساعات االنقطاع بشكل مفاجئ حيث قال مسئولون
في المؤسسة العامة للكهرباء ان السبب يعود إلى تزايد االحمال
على محطات التوليد .

قتل مالك محل سيارات بالمنصورة

لقي م��ال��ك محل لتأجير ال��س��ي��ارات ب��ع��دن مصرعه عقب
قيام شخصين بالسطو على سيارة تابعة للمكتب بمديرية
المنصورة ،حيث حضر شخصان لمكتب السعيدي لتأجير
السيارات بالمنصورة وطلبا منه تجريب سيارة الستئجارها
وصعدا على متن السيارة وحاوال الفرار بها  ،فما كان من مالك
المحل إال التعلق بالسيارة قبل ان يسقط منها ويرتطم رأسه
ب��االرض ما تسبب بوفاته على الفور في حين فر الشخصان
بالسيارة المنهوبة .

اغتيال ناشط في الحراك بالمكال

تعرض الناشط في الحراك علي عبدالله باقروان لعملية
اغتيال بشارع الستين بـمدينة ف��وه غ��رب مدينة المكال،
وتشوب الجريمة دوافع غامضة.

حراسة التربية بلحج يغلقون المكتب
أغلقت حراسة مكتب التربية والتعليم بلحج االب��واب امام
الموظفين بسبب عدم استالم مخصصاتهم المالية وعالواتهم.

حريق يلتهم معسكرًا بدار سعد

نشب حريق هائل في خزانات وقود تابعة لمقر للواء المرتزقة
المشاريع) بمديرية دار سعد بعدن ..وقال مصدر في
(إدارة ً
اللواء إن خطأ فنيًا تسبب باشتعال النيران في الخزانات الخاصة
بالوقود التابعة للواء.

مقتل مهران اللحجي بالتواهي

أق��دم شخصان على اغتيال السلفي مهران عوض اللحجي
بسوق ُالقات بمديرية التواهي ،واكد شهود عيان أن مهران
اللحجي قتل برصاص مسلح باشره بإطالق النار عليه وسط
س��وق في التواهيُ ،يذكر أن اللحجي من القيادات السلفية
المحسوبة على الشيخ هاني بن بريك.

وفاة طفل بطلق ناري في المنصورة

لقي الطفل صالح جمال اليافعي ( 9أع��وام) مصرعه اثر
اصابته بطلق ن��اري عشوائي في مديرية المنصورة ،حيث
كان يلعب مع زمالئه امام منزلهم الكائن في منطقة القاهرة
بالمنصورة وإذ برصاصة تخترق جسده لتودي بحياته دون
ذنب.

