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التحالف العربي ومثلث الموت...

هل هي جغرافيا جديدة خلريطة احلرب؟

ما خمطط «الإخوان»؟
“األمناء” القسم السياسي :

شــهدت محافظة صعدة ،عملية عسكرية للتحالف
العريب وقوات الجيش ،كام مل يشــهد مثلها من املناطق،
ُكرست فيها شوكة مليشيا الحويث االنقالبية.
استطاعت قوات التحالف ،تلقني املليشيات االنقالبية
دروســ ًا كبرية أعادت مــن خاللها عىل ما يبدو رســم
جغرافيا جديدة لخريطة الحرب القامئة منذ صيف .2014
تضــم املنطقة الواقعة بني مديريــات مجز وقطابر
وباقم مبحافظــة صعدة 14 ،قرية تتفاوت يف أحجامها
وتقطنها قبائل ُمعا ِرضة للمليشيات االنقالبية ،وتحيطها
الجبال من ثالث جهات ،من جهة مديرية قطابر سلسلة
جبال آل كراد ،ومن جهة مديرية مجز سلسلة جبال مجز
الشاهقة ومن جهة باقم سلسلة جبال أبواب الحديد.
هذه املنطقة تصفها وســائل إعالم موالية للحوثيني
بأ ّنها «مثلث املوت» ،وتعتمد املليشــيات بها عىل توزيع
القناصني عىل قمم الجبال وزرع األلغام عىل سفوحها،
يف محاولة لفرض سيطرتها النارية.
ويقــول محمد العرب مراســل صحيفــة البيان إنّ
التحالف كرس أول أضالع املثلث بالســيطرة عىل سلسلة
جبال أبواب الحديد الشــهرية التي تعترب األكرث تعقيد ًا،
ث ّم كرس الضلع الثاين بالســيطرة عىل سلسلة جبال آل
كراد مبســاعدة قبائل مديرية قطابر ،ما دفع املليشيات
املنكرسة واملثخنة بالجراح للتمــرس يف الضلع الثالث
عىل تخوم مديرية مجز.
يف هــذا الصدد ،وضــع التحالف خط ًة عســكري ًة

محكمة تعتمد عىل أســلوب االلتفاف والتطويق وعزل
مديرية مجز عــن مديريت باقم املحــررة وقطابر التي
تسيطر املليشيات عىل  70%منها ،ونجحت العملية التي
أُطلق عليها «كرس أضالع املثلث» يف تحرير القرى وكرس
ضلعني من مثلث املوت ،وتفكيك األلغام وطرد املليشيات
نحو الضلع األخري.
العملية شــهدت تكام ًال عســكري ًا محك ً
ام ،وأثبتت
هشاشــة الدفاعــات الحوثية بحســب الصحيفة التي
أوضحــت أنّ مثلث املــوت كان محل تفاخــر للامكينة
اإلعالمية الحوثية واإليرانيــة والقطرية وأطلقت عليه
الكثري من األوصاف التي توضح استحالة السيطرة عليه
من قبل التحالف.
وأشــارت إىل أنّ كــر أضالع املثلــث عكس قدرة
التحالف عىل هزمية الجغرافيا واأللغام واملليشــيات يف
رضبة عسكرية خاطفة ،نتج عنها السيطرة عىل منطقة
اسرتاتيجية متر بها خطوط إمداد االنقالبيني التي باتت
بال رأس بعد مقتل العميد أحمد املداين القائد امليداين لها
يف مثلث املوت.

انقلبت الشرعية على التحالف

«دع ٌم يف العلن ،طعن وغــد ٌر يف الخفاء»...معادل ٌة
رفع أساســها حزب اإلصالح ،الذراع السياسية لجامعة
اإلخوان اإلرهابية ،يف تعامله مع التحالف العريب ،ضمن
إحدى خطوات اســراتيجية خلط األوراق والعزف عىل
جميع األوتار.

عندمــا َّ
تدخــل التحالف العريب باليمــن يف مارس
 ،2015كان الهدف ،وال يزال ،استعادة رشعية الرئيس عبد
ربه منصور هادي ،لكن عىل مــا يبدو فإنَّ نظام هادي
نفسه ،ال س ّيام عرب قادة اإلصالح النافذين ،قد انقلب عىل
التحالف الذي جاء إلزاحة االنقالب عليه.
البداية كانت مع عبد العزيز جباري مستشار هادي،
الذي ظهر يف مقابلة مع قناة فضائية «إخوانية» ،تابعة
للقيادي بحزب اإلصالح حميد األحمر وتبث من العاصمة
الســعودية الرياض ،حيث شــنّ هجوم ًا عىل التحالف
يب .
العر ّ
يتوجب العمل عىل تصحيح الوضع
جباري قال  :إ ّنه
ّ
القائم يف عالقة التحالف العــريب والرشعية ،زاع ً
ام أنّ
التحالف يعيق عودة الرشعية إىل املناطق املحررة.
وأضاف أنّ مســؤويل الرشعية يشــعرون بالحرسة
واألمل مــن الوضع القائم ،وتحدّث عن توجيه الرئاســة
والحكومة خطابات ورسائل للتحالف بخصوص الوضع
القائم والعوائــق التي تعيق عــودة الرشعية إىل داخل
اليمن.
وواصــل القيادي اإلخــواين ،النافــذ يف الرشعية،
هجومه قائ ًال :إنّ التحالف يتحكم باملشــهد العســكري
بشــكل كامل وأوقف التقدم يف جبهــة نهم وصنعاء،
مضيف ًا« :منلك جيش مبئات اآلالف ،إذا تم دعمه بأبسط
املقومات العسكرية لكانت املعركة قد حسمت».
ٌ
مســوؤل إخواين نافذ يف
يف الوقت نفســه ،ترك
الرشعية مهام وظيفته التنفيذية ،تارك ًا لنفســه العنان
ليهاجم دولة رئيســية أخرى يف التحالف ،وهي اإلمارات

العربية املتحدة.
يفوت فرصة ظهور
محافظ املحويت صالح سميع ال ِّ
تلفزيوين ،ومنها اســتضافته مؤخر ًا بفضائية إخوانية،
يدونها عرب منصــات التواصل االجتامعي إال
أو رســالة ِّ
ويهاجم التحالف ،متناســي ًا الجهود الحثيثة التي يقوم
بها الصعيدين العســكري يف مواجهة مليشيا الحويث
االنقالبية واإلنســاين عــر تقديم مســاعدات إغاثية
منقطعة النظري.
مل يكتــفِ املحافظ اإلخــواين بالهجــوم عىل دور
التحالــف يف اليمن ،لكنّ الرجل انبطح أمام املليشــيات
وجه لالرمتاء يف أحضان النظام اإليراين
الحوثية ،عندما ّ
الذي ميثل حاضنة سياسية وعسكرية لالنقالبيني ،زاع ً
ام
أنّ طهران ال تحمل الرش لليمن مثل التحالف.
تزامن الهجوم اإلخواين عىل التحالف العريب ،وليس
فقط من أعضاء يف الحزب بل من قادة اإلخوان النافذين
يف الحكومــة ،يعكس مدى املحاوالت اإلخوانية للوقيعة
عىل ما يبدو بني الطرفني ،وتهدف الجامعة اإلرهابية من
تلك الخطوة تعزيز نفوذها بشكل أكرب.
الدليل عىل ذلك أنّ األمر مل يتوقف عند هجوم إخواين
عىل التحالف ،بــل دعا «إخوان الرشعية» إىل تشــكيل
حكومة جديدة ،والالفت أنّ املعلومات املتواردة تشري إىل
ّ
سيتول
أنّ نائب الرئيس عيل محســن األحمر هو الذي
ّ
سيشــكل هذه الحكومة ،مــا يعني مزيد ًا مــن النفوذ
اإلخواين بها ،وهو ما تســعى إليه الجامعة اإلرهابية،
ومن هنا يســتهدف «اإلصالح» إحداث هذه الوقيعة مع
التحالف.

كيف ن�سفت الأمم املتحدة م�سار الت�سوية يف احلديدة؟ ومباذا؟
«األمناء» غرفة األخبار:
كشــف وزير النقل يف حكومة االنقالب
الحوثية زكريا الشامي عن إجراء أحادي جديد
تم االتفــاق عليه مع رئيــس بعثة املراقبني
الدوليــن يف الحديدة مايكل لوليســغارد،
قد يتســبب وفقا ملصادر سياسية يف عودة
التوتر مجددا بني الحكومة الرشعية اليمنية
واألمم املتحدة.
وقال الشامي يف ترصيحات صحافية ــ
الثالثاء ــ إنه تم االتفاق عىل آلية عمل جديدة
للتفتيــش يف موانئ الحديــدة يبدأ تنفيذها
خالل األيام القليلة القادمة تحت رقابة أممية.
ورفض مصدر حكومي ميني التعليق عىل
ترصيحات القيــادي الحويث التي تؤكد عىل
ميض األمم املتحدة قدما يف تكريس سياسة
األمر الواقع ،مشريا إىل أن ممثيل الحكومة
يف لجنة تنســيق إعادة االنتشار مل يخطروا
بأي إجــراء جديد حول تغيــر آلية تفتيش
السفن الواصلة إىل موانئ الحديدة.
وطالب الشــامي خالل اجتامع ملؤسسة
موانئ البحــر األحمر الخاضعة لســيطرة
الحوثيني ،األمــم املتحدة بإلــزام الحكومة
الرشعية بـ”تنفيذ مــا عليها من االلتزامات
وتنفيذ بنود اتفاق السويد”.
ويسعى الحوثيون لتمكني قوات عسكرية
تابعة لهم بتويل مهام قوات خفر الســواحل
املنوط بها حاميــة موانئ الحديدة والصليف
ورأس عيــى ،إضافــة إىل محاولة إضفاء

رشعية عىل املؤسســات التي متــت إعادة
هيكلتها بعد االنقالب الحويث يف ســبتمرب
 2014باعتبارها الجهــات املعنية باإلرشاف
عىل املوانــئ الثالثــة ،ويف مقدمــة تلك
املؤسسات هيئة موانئ البحر األحمر.
واعترب محللون سياســيون أن ســعي
الحوثيــن للقفــز عىل نصــوص اتفاقات
السويد ،وامليض قدما يف اسرتاتيجية ترشيع
وجود ميليشياتهم يف الحديدة بتواطؤ دويل،
يهددان بنسف مسار التسوية السياسية يف
اليمن.
وأكد هؤالء عىل أن الرشوع يف نقل آلية

عمل التفتيش األممي من جيبويت إىل ميناء
الحديدة ،قبل التوافق عــى طبيعة القوات
والســلطة املحلية واألمنية التي ســتتوىل
مسؤولية اإلرشاف عىل هذه العملية املعقدة،
مجازفة غــر محســوبة العواقب ومتكني
للميليشيات من التالعب بالقرارات األممية،
وتهديــد ألمن املنطقــة نتيجــة للمخاطر
املحتملة جراء اســتمرار الحوثيني يف تلقي
شحنات األسلحة القادمة من إيران.
وقال عزت مصطفى الباحث الســيايس
اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات
 :إن إعالن الحوثيني عــن اتفاقهم مع األمم

املتحدة عىل آلية عمــل للتفتيش يف موانئ
الحديدة يبــدأ تنفيذها خالل أيام دون إرشاك
فريق الحكومة الرشعيــة املمثل يف اللجنة
املشــركة لإلرشاف عــى تطبيــق اتفاق
ستكهومل من شــأنه أن يفاقم الخالف بني
الحكومة واملبعوث األممي مارتن غريفيث.
وأشــار مصطفى يف ترصيح لـ”العرب”
إىل أن املــي بتنفيذ اتفاق ســتكهومل بني
غريفيث والحوثيــن دون إرشاك الحكومة
اليمنية يف إقرار اإلجراءات واملراقبة والتحقق
من التنفيذ ال يحقق سالما أوليا يف الحديدة
كمقدمة لسالم شامل.
وتوقع أن تزيــد الخطوة الجديدة الوضع
العســكري تعقيدا ما ينذر بتجدد الحرب يف
محيط ميناء الحديدة خاصة وأن الهدنة التي
وقعت بناء عىل اتفاق ستكهومل كانت حذرة
جدا مــن قبل الطرفني وتخللهــا الكثري من
الخروقات ،ما يدل عىل تح ّفز كافة األطراف
املتقاتلة وتأهبها الستئناف القتال.
واستبق الناطق باسم امليليشيات الحوثية
محمد عبدالسالم ،التجميد املحتمل لعمليات
برنامج األغذية العاملي ألنشطته يف مناطق
سيطرة الحوثيني عىل خلفية اتهامات برسقة
امليليشيات للمساعدات اإلنسانية ،من خالل
ترصيحات جديدة اتهم فيها املنظامت التابعة
لألمم املتحــدة بالعمل مع ما وصفه “أجهزة
مخابرات دولية تبيــع معلوماتها وبياناتها
وإحداثياتها لدول”.
ووجــه عبدالســام يف بيــان إعالمي،
الثالثاء ،خطابــه إىل املنظامت األممية يف

اليمن قائال “مســاعداتكم التــي تصفونها
باإلنســانية تجردونها من معاين اإلنسانية
الحقيقية بتوظيفها مخابراتيا وتجسسيا”.
وجــاءت ترصيحــات الناطق باســم
الحوثيني يف أعقاب انتقــادات قوية وغري
مسبوقة وجهها برنامج األغذية التابع لألمم
املتحدة ،عىل لسان مديره ديفيد بيزيل ،وحذر
فيها من احتامل البدء يف تعليق املســاعدات
الغذائيــة إىل اليمن تدريجيا هذا األســبوع،
بسبب ما قال إنه “تحويل املساعدات ألغراض
غري مخصصة لها وغياب اســتقاللية العمل
يف املناطق الخاضعة لســيطرة ميليشيات
الحويث”.
وقال بيــزيل يف كلمة أمام مجلس األمن
“إذا مل َ
نتلق هذه التأكيدات ،فســنبدأ بتعليق
املســاعدات الغذائية تدريجيا ،وعىل األرجح
نهايــة هذا األســبوع ،وإذا بدأنــا التعليق،
فســنواصل برنامجنا لتغذية األطفال الذين
يعانــون ســوء التغذية والنســاء الحوامل
واألمهات الجدد”.
وأشار الصحايف اليمني سياف الغرباين
إىل أن الحنق الحــويث جاء نتيجة اإلجراءات
التدقيقية ،التي رشع برنامج الغذاء العاملي،
أخــرا ،يف تطبيقها لجهــة ضامن وصول
املعونات للمستحقني الحقيقيني ،وكذا خفض
منسوب الرسقة املنظمة لشحنات املساعدات
األممية من جانب ميليشيا الحويث.
وأشــار الغرباين يف ترصيح لـ”العرب”
إىل اعتــاد الحوثيــن بشــكل كبري عىل
شحنات املساعدات املقدمة ،من وكاالت األمم
املتحدة اإلنسانية واملنظامت الدولية األخرى،
لتمويل جزء كبري من أنشطتهم املسلحة ،عرب
رسقتها وتحويل مسارها إىل السوق املحلية،
بدال مــن أفواه الجيــاع ،إىل جانب مقايضة
األرس املعوزة بإرسال أبنائها للقتال.

