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 200ألف دوالر للتدريب بانتظار التســليح وانكشــاف املشــروع يثير ذعر القيادة...

(الإ�صالح) يعاتب (�أدوات االخرتاق) ..حمود و�سامل وثالثهما قطر
خاص :
"األمناء" تقرير ّ

فجر انكشــاف مرشوع "الحشد
ّ
ّ
عبي" يف محافظة تعز خالفات
الش ّ
عاصفة داخل فــرع التجمع اليمني
لإلصالح باملحافظة.
وقالت مصادر إن اجتامع ًا لقيادة
اإلصالح شهد تبادل االتهامات ،بعد
فشل اإلعالم يف احتواء آثار انكشاف
املرشوع الرسي للــرأي العام ،وإنّ
جملة "أفــراد منفلتون" التي وردت
يف بيــان اإلصالح كانــت موجهة
للطرف املوايل لقطر داخل الفرع.
وتقــول معلومات إنّ قيادات يف
الحزب كانت رافضة ملرشوع الحشد،
غري أنّ الشــيخ حمــود املخاليف
والعميد عبــده فرحان فتحا تواص ًال
مع قطر قبل أن يغادر املخاليف تركيا
بناء عــى ترتيبات تخص املرشوع،
ً
حيث زار قطــر رس ًا ،وانتقل بعدها
إىل عامن ،حيث يتم تسهيل اإلرشاف
عىل الحشد.
اتفق املخالفيان ،حمود وســامل،
مع قطر عىل متويل تشــكيل لواء
الوطني
عسكري كامل داخل الجيش
ّ
خاصة بعد فشــل مرشوع متويل
ّ
ألوية الحرس الرئايس يف عدن.
وتؤكد املصادر أنّ قيادات اإلصالح
رفضت املوضوع ،لكنها بعد ضغط
أوكلت امللف لرئيس الجناح العسكري
لإلخوان بتعز مستشــار محور تعز
عبده فرحان امللقب بســامل ،والذي
اقرتح أخذ الدعم القطرى لتأسيس
لواء عسكري وتجنيد شباب اإلصالح
يف عدد من األلوية بد ًال عن تشكيل
لواء عسكري منفرد ،واعد ًا أن يكون
املرشوع برسية تامة.
وبعد تــردد وافقــت الجامعة
وصــدرت التوجيهــات التنظيمية
بانتقاء شــباب الحزب يف عدد من
األلوية منها اللواء  17مشاة واللواء
 145واللواء  22ميــكا وتدريبهم ،
ث ّم توزيعهم بأرقام عســكر ّية يف
وحدات الجيش.
وطبق ًا للمصــادر فقد تم متويل
املرحلة األوىل ،وهي التدريب بـ200
ألف دوالر ســلمها مندوب قطري
عرب املخاليف ،واســتلم معها خطة
التســليح واملرتبات والتي تراوحت
بــن  150ألف للجنــود و 250ألف
للضباط.
طلب الجانب القطري كشــوف ًا
وفعاليــات توثق النشــاط ،فكان
االحتفال بتخرج الدفع تحت مسمى
الحشد الشــعبي أو ًال يف اللواء 22
ميــكا وباألخص يف أحــد مواقع
التدريب بجبل صرب.
وأنجز االحتفــال برسية تامة،
أعقبه احتفــاالت بتخرج دفع يف
اللواء  17مشاة واللواء  ،145والتي
ترسبت منهــا معلومــات وصور
تداولتهــا وســائل إعــام محلية
وعربية عدة.
وأكدت قيادة التنظيم العسكرية
للقيــادة السياســية أنّ "كل يشء
تحت السيطرة" ،وبدأ أول مشاريع
الحشد مبعارك املدينة القدمية.
وكانــت إحدى دورات الحشــد
الشــعبي خصصت القتحام املدينة،

طعن��ة �إخوانية للجي���ش بتعز وم�صدر ُي ِّ
حذر من تكرار (خيان��ة) دمت بـ(الأقرو�ض)

ً
خفايا و�أ�سرار  45يوما يف مع�سكرات احل�شد ال�شعبي الإ�صالحية

والتعبئة أ ّنها تحولت منطقة موالية
لإلمــارات ،والدليل نشــاط الهالل
األحمر اإلمارايت فيها ،كام تم تعبئة
الجنود املتدربني.
عقدت الجامعة اجتامع ًا ملواجهة
الربط اإلعالمي بني الحشد ومعركة
املدينــة القدمية ،وشــكلت خاليا
إعالمية لذات الهدف ،وكانت واثقة
من نجاحها ،غري أن خروج التقارير
إىل وسائل اإلعالم العربية وبخاصة
فجر الخالفات
قناة الحدث والعربيةّ ،
بــن الرافضني واملؤيدين للحشــد
ومتويله القطريّ .
وأصدر اإلصالح بيانه الذي حاول
فيه التملص من مرشوع الحشــد
واعتباره مرشوع "عنارص منفلتة"،
وتصاعــدت االنتقــادات الداخلية
لقبول الحزب للدعــم القطريّ رغم
معرفتهم بخطورته وكشف املخطط.
واتهمت القيــادات بأنها وضعت
الجيــش الوطنــي بشــكل عــام
وخططهــم منذ أربع ســنوات يف
خطر ،وقد يصل بقيــادة الرشعية
والتحالــف بحل الجيــش وتوقيف
مرتباته والتي بدأت بإيقاف التغذية
.
يذكر أنّ القيــادة اإلصالحية يف
تعــز تعترب يف حال انعقــاد دائم،
ّ
وشكلت لجان ًا للتواصل مع مختلف
األطراف لتوضيح الصورة ،وخاصة
للتحالف ،والدخول يف أيّ التزامات
يطلبها التحالف ملنع تكرار االخرتاق
القطريّ .

تكرار "خيانة" دمت يف تعز

من جانــب اخر ،صــدت قوات
اللــواء  35مــدرع ،أمــس األول
الجمعة هجوم ًا هو السابع مليليشيا
الحويث ،ذراع إيران يف اليمن ،خالل

 72ســاعة ،يف جبهــة األقروض
مبحافظة تعز وسط البالد .
وأفاد مصدرعسكريّ أن ميليشيا
الحويث ،دفعت بتعزيزات وحشــود
كبــرة يف جبهة األقــروض ،يف
محاولــة للضغــط عــى الجيش
الوطني وإسقاط املنطقة.
وأكد مقتل وإصابة العرشات من
عنارص الحوثيني ،خــال املعارك،
فيام استشــهد وأصيب جنديان من
ق ّوات الجيش.
يف حني قال مصــدر محيل إن
اللواء  35مــدرع تعرض لخيانة من
الخلف ،بعد عملية تقطع لإلمدادات
نفذتها مجموعة مســلحة موالية
لإلصالح لتعزيزات اللواء.
وأضاف ،إنّ الخطوة جاءت بهدف
تسهيل ســيطرة ميليشيا الحويث،
عىل مناطــق يف الجبهــة وإلقاء
التهمة عىل كاهل اللواء  35مدرع.
يف الســياق اتهم قيادي ميداين
يف جبهــة األقــروض ،جنــويب
تعز ،تنظيم اإلخــوان بالتواطؤ مع
الحويث ،لتهديــد جبهة األقروض،
املمــر الوحيد إىل مدينــة تعز من
اتجاه الحوبان.
وقــال القيــادي امليــداين إن
مليشــيات الحويث ترتــب لهجوم
عىل الجبهة منــذ ثالثة أيام ،وبدأت
ظهر أمــس األول الجمعة ،بتنفيذ
الهجوم عىل مواقــع الجيش ،يف
وقت تتنصل القيادات املحســوبة
عىل حزب اإلصالح عن دعم الجبهة
بالسالح والعتاد.
وح ّذر أنّ ســيناريو تسليم جبل
"ناصة" يف جبهــة دمت قد يتكرر
يف تعــز ،محمــ ًا قيــادات حزب
اإلصالح مسئولية ما قد يرتتب عىل
ذلك.

يوما
خفايا ً 45

أوضحت مصادر اســتخباراتية،
أنّ إجــايل النفقــات التي رصفها
اإلصالح مــن أمــوال الجيش عىل
تأهيل الدفعتــن ،األوىل والثانية،
من مليشيات "الحشد الشعبي" يف
تعز ،بلغت أكرث من نصف مليار ريال
ميني تقريب ًا.
ووفق ًا ملعلومات خاصة من داخل
معســكرات تدريب هذه املليشيات،
فــإنّ املســؤول العســكري يف
اإلصالح عبده فرحان سامل ،الشهري
بـ"ســامل" ،والذي يشــغل منصب
مستشــار قائد املحور ،إضافة إىل
ضياء الحق األهــدل ،توليا اإلرشاف
عىل الربنامج.
وت ّم اســتقطاب أفــراد برشوط
حزبية مع تركيــز خاص عىل أبناء
املقربني من قيادات الحزب ،بتزكيات
قيادات الحزب يف املناطق .
وأفادت املصــادر إىل أنّ الدفعة
األوىل  ،من هذه الق ّوات  ،ت ّم توزيعها
عىل شكل كتائب ورسايا ؛ حيث بلغ
قوام الرسية الواحدة  60فرد ًا ،وك ّل
رس ّية من هــذه الرسايا ت ّم تدريبها
يف إحدى املؤسســات التي يسيطر
عليها اإلصالح ملدة  45يوم ًا ،ومنها:
املجمــع القضــايئ يف جبل جرة،
ومدرســة أبوبكر الصديق ،ومعهد
ومقــر الرشطة العريض،
املعلمني،
ّ
واملعسكر التدريبي يفرس ...وأنهت
هذه الدفعة تدريباتها ،وتم االحتفاء
بتخرجهــا ،يف منطقــة يفــرس
مبديريــة جبل حبــي ،بحضور
قيادات عســكرية من الصف األول
يف الحزب ،تحت إرشاف األلوية 17
مشاة ،و 22ميكا ،و 170دفاع جوي،
والتي يسيطر عليها حزب اإلصالح.
وبحســب املصادر ،فقد تركزت
التدريبات عىل تأهيل هذه العنارص،

عىل املهارات األمنية عىل حســاب
املهارات العسكرية ؛ حيث ت ّم تدريب
املشــاركني يف هذه الــدورات عىل
الحركــة النظاميــة واالقتحامات
وحرب الشــوارع  ،واقتحام املنازل
ومداهمتها وفنون ومهارات الزحف،
ومهمة اقتحام وحامية املنشآت.
وأشارت املصادر إىل أنّ املتدربني
خضعوا ملحــارضات مكثفة ،ضمن
برنامج غســيل لألدمغة  ،اقترصت
عــى محــارضات تحريض ّية ض ّد
ّ
االشــرايك
األحــزاب  ،ومنهــا
وال ّنارصيّ  ،وضد املؤمتر والسلفيني،
وبخاصــة جامعــة أيب العباس،
والعلامنيــن كــا يصف شــباب
التغيري.
وتضمنــت ترويجــ ًا مكثفــ ًا
لالستعامر العثامين ،والذي يعتربه
هؤالء املحــارضون "دولة الخالفة
اإلسالمية".
وتركــز التوجيــه املعنوي يف
هذه املعســكرات عىل بث األناشيد
الجهاديــة الخاصــة بالجامعات
الدينيــة املتطرفــة ،واألناشــيد
الحامســية لحــركات املقاومــة
املســلحة ،مثل حــاس وغريها،
وأهملت األناشيد واألغاين الوطنية
خالل مــدة التدريــب ،بالرغم من
الحديث املتكرر عــن اضطالع هذه
التشــكيالت مبهمة وطنية كبرية،
وعن أهميــة دورها يف مســاندة
الجيش ،وإطالق الوعود بدمج هذه
املليشيات ضمن وحدات الجيش.
ويرفض اإلخوان ،يف مناهجهم،
وصف التواجد العثامين باالحتالل،
واعتباره تحرير ًا لليمن ،وتكريســ ًا
لنموذج الخالفة اإلسالمية املنشودة
يف أدبيات الجامعــة ،معتربين أنّ
الغزو الرتيك جزء أصيل ال يتجزأ من
الحضارة اليمنية ،وأن األتراك هم من
بنوا اليمن.
وأفادت املصــادر بأنه خالل تلك
الــدورات كان يتم اختيــار  3إىل 4
أفراد من املتدربــن األكرث إخالص ًا
ووالء للحــزب ،ليتــم إحاللهم بد ًال
ً
عن أفراد يف الجيش ممن ســحبت
أرقامهم العسكرية ،وذلك لتشجيع
املتدربــن عــى إبــداء والئهــم
وإخالصهــم ،وإقناعهم مبرشوعية
"الحشد الشعبي" وارتباطه بالجيش
الوطني.
وأوضحت املصادر بــأن األفراد
املتدربني حظوا مبعاملة خاصة ،من
حيث االهتامم بهم وباحتياجاتهم،
حيث حصــل كل فــرد منهم عىل
حقيبــة مهمة خاصــة به تتضمن
الزي العســكري وطقــ ً
ا رياضي ًا
وفراشــ ًا وبطانية ولحاف ًا ووسادة
وبيادة ،كام أ ّنهــم متتعوا بالرعاية
الطبية الكاملة.

