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¿

استحالة إنهاء انقالب
الحوثيين...من وراؤه؟

¿

ملاذا نجحت خيانة أذرع
"األحمر" يف العود وحجور
وفشلت بالضالع؟

¿

ومن القائد الذي انشق
وانضم للحوثيين؟

"األمناء" القسم السياسي :
فتح سقوط جبال العود يف محافظة
إب الباب مجددا أمام البحث عن أســباب
اإلخفاقــات العســكرية يف عــدد من
املناطق االســراتيجية خالل األشــهر
املاضية ،غري أن اإلجابة كانت يف جميع
الحاالت هي خيانة أحد أذرع عيل محسن
األحمــر نائــب الرئيــس اليمني هادي
والقيادي التابع لحــزب اإلصالح ،وهو
أمر جرى يف حجــور ،وجبال العود يف
إب ،وكان مخططــا أن يصل إىل الضالع
لوال الله  ,ث ّم بسالة قوات الحزام األمني
واملقاومة الجنوبية.
البدايــة مــع حجور التي اســتمرت
قبائلهــا تواجه مبفردهــا عىل األرض
عنارص مليشــيا الحويث عىل مدار 50
يوما من دون أن يكــون لقوات الجيش
ً
املتواجدة يف تلك املنطقة دور يف املعركة
 ،واكتفت باملشاهدة لتمكن املليشيا من
الســيطرة عىل مواقع عدة يف محافظة
حجة.
وارتــدى عــي محس األحمــر لواء
البطولــة املزيفة بترصيحــات علنية،
ولكنه أعطى األوامر بعدم تحريك األلوية
العســكرية املرابطــة يف حــران لفك
الحصار عن حجور وهو ما ســاهم يف
هزميتها ،بل إن ذلــك القرار أعاق قوات
التحالف العــريب التي كانت بحاجة إىل
وجود قوات عسكرية عىل أرض الواقع
بجانــب قبائل حجور إللحــاق الهزمية
بالعنارص االنقالبية.
األمر ذاته تكرر يف الضالع ،إذ قامت
عنارص تابعة للرشعية وحزب اإلصالح،
بأوامر من عيل محسن األحمر ،بتسليم
عدد من املواقع للمليشيات الحوثية يف
جبهة دمت ،أهمها مرتفعات اسرتاتيجية
يف املنطقة للحوثيني ،قبل أن تســتطيع
قوات الحزام األمني واملقاومة الجنوبية،
الســيطرة عىل هذه املناطق مرة أخرى،
يف وقت وجيز بالرغم من أن ذلك سمح
للحويث باســتقدام حشــود عسكرية
كبرية لدعمها.
املشــهد الثالــث كان يف جبال العود
مبحافظــة إب بالقرب مــن الضالع ،إذ
أن أبنــاء القبائــل انســحبت بعد نفاد
ذخائرهــم ،ورفض قيــادات الرشعية

التجاوب معهم ملدهم بالســاح ،وظلت
تقصف مناطقهــم بالدبابات واملدفعية
طوال شهر ونصف الشهر ،فيام مل يكن
لدى املقاتلني القبليني الســاح املناسب
للرد عليهم ،وكل مــا تلقوه هو الوعود
بإرسال أسلحة لهم ،وظلوا يقاتلون عىل
أمل أن تصل املســاعدة العسكرية حتى
نفدت ذخائرهم.
وكان مصدر قيادي يف مقاومة العود
أكد بأن أبناء املنطقة مل يســتلموا حتى
طلقة واحدة من الرشعية ،وأن القيادات
العســكرية التي زارتهــم يف املنطقة
اكتفــت بالتقاط الصــور معهم فقط،
وحذر املصدر قبل اندالع املعارك األخرية،
من خذالن الرشعية ألبناء منطقة العود،
منوه ًا بأن ذلك ســيكون لــه تداعيات
خطرية.
ما ميكن اســتنتاجه مــن وراء هذه
املعارك أن العنــارص االنقالبية ال تعتمد
عىل قوتها العســكرية يف املعارك التي
تخوضها بقــدر ارتكانها عــى خيانة
أطــراف يف الرشعيــة يك متكنها من
الوصول إىل أهدافهــا ،والدليل عىل ذلك
أن الثالث جبهات الســابقة ،كانت قوات
الجيش التي تعمل مبــارشة تحت لواء
عيل محسن األحمر ســببا رئيسيا يف
سقوط هذه املناطق.
يف حــن أن جبهات الجنــوب التي
تقوى فيهــا األجهزة األمنيــة التابعة
ملحافظــات الجنوب ،وكذلــك املقاومة
الجنوبيــة وألويــة العاملقة وينحرص
فيها دور قوات الجيــش ،تجد العنارص
االنقالبية مشــكالت جمة يف التعامل
معها واخرتاقها ،وبالتــايل فإن الثغرة
واضحة أمام الجميع وتتمثل يف "النائب
الخائن" ،وأذرعه التي تنترش يف العديد
مــن املناطق االســراتيجية شــديدة
األهمية.
ولعل ما يثبت هــذه الخيانة ً
أيضا ،أن
هناك حالــة من الوفاق بــن العنارص
االنقالبية ومليشيا اإلصالح التي ينتمي
إليها األحمر إيديولوجيا ،وأن تلك الحالة
ظهرت للعلن يف بعض املرات سواء عرب
املدعو مهدي املشــاط ،رئيس ما يسمى
باملجلس السيايس األعىل التابع ملليشيا
الحويث ،أو من خالل عنارص يف حكومة
الحويث غري املعرتف بهــا دوليا ،والتي

أشارت إىل أن العالقة يف الوقت الحايل
تقرتب من التالقي يف ملفات عدة.
ويف املقابل فإن القيادات القامئة عىل
توجيه قــوات الجيش ليس لديها الرغبة
يف إحــداث نقلة عســكرية نوعية من
املمكن أن تساهم يف قلب الطاولة عىل
العنارص االنقالبية ،بل إنها تثري ضجيجا
من دون أثر بشكل مســتمر وتعلن أنها
تقوم بإعــادة هيكلة قــوات الجيش،
غــر أن الذي يحــدث هو أنهــا تقوم
بتعيني أتباعها لتزيد نفوذها ولتحتفظ
مبناصبها ،وكذلك مترر خيانتها من دون
أن تنكشف.
يف كل اجتامع أو لقــاء يعقده وزير
الدفاع يف حكومة هادي الفريق محمد
املقديش ،يؤكد إنه "يعمــل عىل إعادة
هيكلة قوات الجيش وفق أســس علمية
ووطنية صحيحة بعيدا عن املحسوبية"،
لكنه يتخذ مــن تلك الترصيحات الكاذبة
مدخال لتعيني الشــخصيات التي تقدم
فرض الوالء والطاعــة إليه وإىل قائده
عيل محسن األحمر.
ومنذ أن توىل مسؤولية قيادة الجيش
ال يتــواىن املقديش عــن خلخلة هيكل
قوات الجيش بقدر املستطاع حتى تصبح
هذه القوات قطة عرجــاء يف مواجهة
اإلرهــاب واالنقــاب ،وكان آخر هذه
الكوارث إقدامه عىل تعيني ،عدد من أبناء
قبيلته املدنيني كأفراد عســكريني ضمن
قــوات الرشطة العســكرية مبحافظة
املهرة.
ومؤخرا كشــف العقيد محسن عيل
نارص مرصع عن إقــدام املقديش عىل
تعيني ،عــدد من أبناء قبيلتــه املدنيني
كأفراد عســكريني ضمن قوات الرشطة
العســكرية يف محافظة املهرة ،وأرسل
جوا ًبا عســكر ًيا إىل وزير الدفاع يرفض
فيه إلحــاق أحد األشــخاص التابعني
له بقوات الجيش ،لكــن هناك عرشات
القيادات الفاســدة داخل قوات الجيش
التي تســمح مبرور مثل هذه املخالفات
من دون أن تظهر للعلن.
هــذه املامرســات جزء بســيط من
عرشات املخالفات اليومية التي تثبت أن
إنهاء االنقالب الحويث ،لن يحدث طاملا أن
الخيانة تتواجد جذورها لدى املتحكمني
يف القرارات العســكرية والسياســية

أيضا ،وستظل مليشــيا الحويث تحصد
مكاســبها عــى أنقــاض خيانة عيل
محسن األحمر وأذرعه.

قائد عسكري ينضم للحوثيني

واصلت جامعة اإلخــوان اإلرهابية،
ً
مسجلة
طعن التحالف العريب من الظهر
حالة جديدة مــن الخيانة ،كان عنوانها
القائد العســكري أحمــد املجنحي الذي
انشــق عــن الجيش وانضــ ّم لصفوف
مليشيات الحويث االنقالبية.
مصادر حوثية كشــفت أنّ القيادي
اإلخواين أحمد املجنحــي قائد الرشطة
العسكرية يف محافظة الجوف "محور
اليتمة" انشــق عن الحكومة والتحالف
العريب وانضم إىل صفوف املليشــيات
االنقالبية.
وقالت املصادر إنّ "املجنحي" املقرب
من نائب الرئيس عيل محســن األحمر
انتقل إىل صنعاء وانضم بالفعل لصفوف
االنقالبيني ،وبرفقته طقمني عسكريني
بعدتهام وعتادهام.
ورصد "األمناء" احتفاء مقربني من
املليشيات الحوثية بانضامم املجنحي إىل
صفوف االنقالبيني ودعوا إىل مزي ٍد من
االنشقاقات.
وهذه ليســت املرة األوىل التي ُتطعن
فيهــا الحكومة من الظهــر بـ"خنجر
اإلخوان" ،فالكثري من قــادة الجامعة
املصنفة إرهابية ســبق لهم أنّ انشقوا
وانضموا إىل صفوف االنقالبيني.
محافظــة الجــوف تحديــد ًا كانت
شــاهد ًة عىل الكثري من وقائع الخيانة
اإلخوانية ،ففي منتصف مارس املايض
كشف املتحدث باسم املنطقة العسكرية
السادســة عبدالله األرشف عن تفاصيل
ما قال إ ّنها "اتفاقية" تجمع بني محافظ
الجوف أمني العكيمي ،ومليشيا الحويث.
األرشف قــال إنّ املليشــيات الحوثية
فجر منازل قادة الجيش والســلطة
ال ُت ِّ
مبحافظة الجــوف بل يتربكــون بها،
وأوضــح" :ليــس غريبــ ًا أن نخوض
حرب ًا طاحنة ال هــوادة فيها يف أرضنا
ومناطقنــا مع الحوثيــن خالل الثالث
السنوات ألننا نريد التحرير ولكن الغريب
أن يعقــد محافظ الجــوف اتفاقية مع
الحوثيــن أن منطقته آمنــة للطرفني

وعندما يتقــدم الجيش مــن منطقته
يطعنون منها بالكامئن واأللغام".
وكان "األرشف" قــد تحــدّث عــر
صفحتــه مبوقع التواصــل االجتامعي
"فيسبوك" عن أســباب فشل الحكومة
يف جبهات القتال ضد املليشيات الحوثية
يف محافظــات الشــال ،وتحديدًا يف
محافظة الجوف رغم اســتمرار الحرب
نحو أربع سنوات.
"املسؤول العسكري" قال عرب حسابه:
"يف الجــوف ..املتســلقون ولصوص
الثورات وتجار الحروب سبب رئييس يف
تأخري النرص وغيابه ،وال بد من تصحيح
املسار وغربلة قادة الرشعية باملحافظة،
فالجــوف ليس إقطاعي لشــخص يك
يدخله يف خبئه وثالث ســنوات كافية
الستعادة وطن ونحن خاللها مل نسيطر
عىل شجرة ومل نحرر موقع بل تراجعنا
وخرسنا الكثري".
الخيانة اإلخوانية تنقسم إىل شقني،
أحدهــا مبــارش وهو ما أقــدم عليه
املجنحــي باالنضــام إىل االنقالبيني
والقتال يف صفوفهم ،أو أن يتم تســليم
بعــض املواقــع للحوثيني وتســهيل
ســيطرتهم عليها ،وال صــوت يعلو يف
ذلك عىل ما يقرتفه محسن األحمر عرب
عنارصه النافذين يف الجيش من أعضاء
جامعته اإلرهابية.
أحدث األمثلــة عىل هــذا النوع من
الخيانة من جرى أمس األول ســيطرت
امليليشيات
الحوثية عىل جبل العود االسرتاتيجي
يف مديرية الشــعر مبحافظة إب ,بعد
انسحاب املســلحني القبليني جراء نفاد
ذخائرهم وخذالن الرشعية لهم.
مصدر قيــادي يف مقاومــة العود
قال إنّ أبناء القبائل انســحبوا بعد نفاد
ذخائرهــم ,ورفض قيــادات الرشعية
التجاوب معهم ملدهم بالسالح ،موضحا
أنّ مليشــيا الحــويث ظلــت تقصــف
مناطقهــم بالدبابــات واملدفعية طوال
شهر ونصف الشــهر ,فيام مل يكن لدى
املقاتلني القبليني الســاح املناسب للرد
عليهم ,وكل ما تلقوه هو الوعود بإرسال
أسلحة لهم ,وظلوا يقاتلون عىل أمل أن
تصل املساعدة العســكرية حتى نفدت
دخائرهم.

