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»األمناء« خاص:

ُيّثــل نفــوذ اإلرهايب عيل 

يف  النافــذ  األحمــر  محســن 

معســكر الرشعية اليمنية، سبًبا 

الراهن  الوضع  بلوغ  ا يف  رئيسيًّ

حًدا شــديد التعقيد سواء عىل 

الصعيد السيايس أو العسكري.

ويعمل عيل محســن األحمر، 
أذرع قطر وتركيا،  أحد  يعترب  الذي 
اإلرهايب  نفــوذه  غــرس  عــى 

مصالحــه  خدمــة  يف  ويتوســع 
املقام  يف  »اإلخوانيــة«  وجامعتــه 
ا عى  األول، وهو ما صبغ وجًها إرهابيًّ

معسكر الرشعية اليمنية.
بتعيني  األحمر  خطــوة  وجاءت 
نجلــه ومقربــني منــه يف مواقع 
األوضح  الدليل  مهمة،  دبلوماســية 
الجرنال  لهذا  الخبيثة  املســاعي  عى 
اإلرهايب الساعي إىل أن يضمن موطئ 

قدم سياسية يف الفرتة املقبلة.
محسن  عيل  اســتمرار  خطورة 
األحمر تنبع مــن كونه يتحى بنفوذ 
كبري يف معســكر الرشعية اليمنية، 

األمور ســواء  ويتحكم يف كثرٍي من 
ا، ملا له من عنارص  ا أو عسكريًّ سياسيًّ
تخدمه وتحفــظ مصالحه يف املقام 

األول.

سرطان األحمر يكتب نهاية 
الشرعية

أجراها  التي  التعيينــات  تكن  ومل 
جرنال اإلرهاب عيل محســن األحمر، 
تابعة  مختلفة  ومؤسسات  هيئات  يف 
للرشعيــة اليمنية وضمــت عدًدا من 
لعملية  استكامًل  إل  ومرافقيه،  أقاربه 
التمكني التي سعى إليها األحمر منذ أن 

توىل منصبه وكان سبًبا يف أن يصبح 
مليشــيات  مبثابة  الرشعيــة  جيش 
متحالفة مع الحوثيني لخدمة مصالح 

قطر وتركيا وإيران.
داخل  األحمر  نفوذ  وصف  وميكن 
الرشعية بـ«الرسطــان«، الذي انترش 
أنحاء جسدها، وتسبب يف  يف جميع 
الخاليا والحواس واألعضاء إىل  تدمري 
أن أضحت ميتة بانتظار إعالن وفاتها، 
دون  من  نفســها  الرشعية  وجدت  إذ 
مكاسب عى األرض يف أعقاب تسليم 
جبهات الشــامل، إىل جانــب أنها مل 

تستطع أن تجد لها نفوًذا بالجنوب.
وعمــد األحمر عى نــرش نفوذه 

داخــل الرشعية من خالل مســارات 
مختلفــة، أولها قــوات الجيش ودعم 
تعيني املدعو محمد عيل املقديش وزيًرا 
للدفــاع يف حني أنه ل ميلك أي خربات 
تعيينه  أن  تاريخ عســكري وبــدا  أو 
مليشيات  إلحاق  باألســاس  استهدف 
اإلخوان والتابعني لحزب اإلصالح داخل 
أي قيادة  الجيش، مع ترسيــح  قوات 
أن يكون لها ثقل  عسكرية من املمكن 
عى األرض، وذلك لصالح دعم املرشوع 

اإلخواين اإليراين.
أيًضا يف  لــدى األحمــر نفــوذ 
املؤسســات الدبلوماســية التابعــة 
للرشعيــة والتي تحولــت من كيانات 
تعمل بكل قوة لفضح العدوان الحويث 
اإلرهابيني  العديد من  تأوي  أماكن  إىل 
واألشــخاص الذين ليس لديهم عالقة 
بالســلك الدبلومــايس ســوى أنهم 
اإلصالح  حــزب  عــى  محســوبون 
الــذي يتبع األحمر، وهــو ما ضاعف 
الســفارات  من فضائــح ومخالفات 
األخرية  الســنوات  خــالل  الخارجية 

املاضية.
وانتــرش رسطان األحمــر داخل 
العديد مــن أجهزة الســلطة املحلية، 
لتسهيل أعامل تهريب األموال والسالح 
واملخدرات إىل الداخل باعتبارها التجارة 
األكرث ربًحا ملليشيا اإلخوان اإلرهابية، 

إىل جانب عرقلة أي محاولت لتطهري 
الرشعيــة، التي تحولت مؤسســاتها 
إىل خاليــا إخوانية تهيمن عى قواعد 
العمل داخل الوزارات، األمر الذي ُيعقد 
مهمة التعامل مع نفوذ تنظيم اإلخوان 
اإلرهايب، املتــورط األول يف محاربة 

املواطنني الجنوبيني بالخدمات.
ويســتهدف األحمر تحقيق جملة 
فهو  الهيمنة،  تلــك  وراء  األهداف  من 
يحــاول الحفــاظ عى موطــئ قدم 
بالرشعيــة حتى وإن جــرت اإلطاحة 
به، كــام أنه يســتهدف الحفاظ عى 
ُمنيت  التي  اإلصالح  مليشــيات  نفوذ 
عديدة  وعســكرية  سياسية  بخسائر 
خــالل الفرتة املاضيــة، وبالتايل فإن 
وجودها يف مؤسســات حساسة من 
املمكن أن يحافظ عى قدر من املكاسب 

السياسية مستقباًل.
ويعمــل األحمر لخدمــة التنظيم 
املدعومة  وأجندتــه  لإلخوان،  الدويل 
وتخريب  الــراع،  أمد  إلطالة  قطريا 
املؤسســات، وإخضاعها ألشــخاص 
مع  مشرتكة  روابط  تجمعهم  بعينهم، 
لعرقلة  اإلرهابية،  الحويث  مليشــيات 
التحالــف العريب عن دحر املليشــيا، 
ضامنــا لســتمرار الوضــع الحايل 

والحفاظ عى مكاسبه.

إب »األمناء« خاص:

اختفاء  حادثة  كل  مع 
طفــل يف محافظــة إب 
الشــاملية، فــإّن الحديث 
يتجــّدد عن مخــاوف من 
لظاهرة  رعًبــا  أكرث  تفٍش 
تجنيــد األطفال مــن ِقبل 
املوالية  الحوثية  املليشيات 

إليران.
محافظــة  وشــهدت 
إب الشــاملية خالل الفرتة 
املاضية، توّســًعا ملحوًظا 
اختفــاء  ظاهــرة  يف 
األطفــال، الذيــن كثــرًيا 

يف  بعد  فيــام  يظهرون  ما 
معســكرات حوثية، ُتجّندهم 
الحوثية وتزج بهم  املليشيات 

يف جبهات املوت.
ففــي واقعــة جديــدة 
لظاهــرة اختفــاء األطفال، 
شهدت محافظة إب الخاضعة 
الحويث  مليشــيا  لســيطرة 
يف  جديدة  حادثة  اإلرهابية، 

مديرية العدين بإب.
خاصة  مصادر  وكشفت 
الطفل )عبد  أثــر  عن فقدان 
بعد  مهيوب(،  أحمد  الرحمن 
خروجــه من منــزل أرسته 
العديــن، وأّنه مل يعد  بجولة 

إىل أرسته.
إب  محافظة  وتحّولــت 
إىل مــرسٍح لظاهرة اختفاء 
األطفال عى صعيد واســع، 
وســط اتهامــات موّثقــة 
الحوثية  للمليشــيات  توّجه 
بأّنهــا متورطة يف اختطاف 
األطفال ومن ثم الزج بهم يف 

جبهات القتال.
إّن  القــول  وميكــن 
تتوّسع  الحوثية  املليشــيات 
بهم  للزج  األطفال  تجنيد  يف 
لتعويض  وذلك  الجبهات،  يف 
ُتَنى  التي  امليدانية  خسائرها 
بها املليشــيات عــى صعيد 

واسع.
الحوثية  املليشيات  وتلك 
باًعا طويلة يف جرائم تجنيد 
األطفــال والــزج بهــم يف 
إرهاٍب  ضمن  القتال،  جبهات 
اإلنسانية بشكل  غادٍر يعادي 

كامل.
أممية  تقاريــر  وتصّنف 
التجنيــد القــرسي بأّنه أحد 
ارتكبها  التي  الجرائم  أبشــع 
األطفال،  ضــد  الحوثيــون 
محارق  يف  بهــم  تزج  حيث 
املوت، بعدما تلّقنهم تدريبات 
أدمغتهم  وتغســل  عسكرية 
الطائفية  مبعــاين  وتلؤها 

الحوثية الخبيثة.

ول يخلــو أي معســكر 
أو تجمع أو حشــد عسكري 
للحوثيني مــن أطفال، ويبدأ 
الفكرية  التعبئة  عرب  التجنيد 
والدينيــة التي تتخــذ نهًجا 

شديد الرامة.
مالزم  تدريــس  ويتــم 
حسني  املليشــيات  مؤسس 
لألطفال  الحــويث  الدين  بدر 
تهيًدا  صغــرية،  ســن  يف 
معســكرات  إىل  لنقلهــم 
التدريــب الرسيــة التي يتم 
فنون  تدريسهم مختلف  فيها 
القتــال وذلك قبــل تهيئتهم 

للرحيل إىل الجبهات.
وميكن القــول إّن تجنيد 
والزج بهم قرًسا يف  األطفال 
الكثري  يحمل  أمــٌر  الجبهات 
مستقبلهم  عى  املخاطر  من 
ا ملا تلحقه الحرب  سواء جسديًّ
بهم من إصابــات، باإلضافة 
إىل أعباء نفســية ستّدمرهم 

لسنوات عديدة مقبلة.

  ”األمناء” شايف احلدي:

جاء يف كتاب عـــدن Aden ملؤلَّفه السري 
 ,Sir Tom HicKintham ـ تــوم هيكنبوثــام
مستعمرة  حاكم  الربيطاين,  السامي  املندوب 
عدن, والذي عمل كضابط عسكري وسيايس 
يف مناطق الجنــوب لفرتة طويلة من الزمن, 
حيُث يقول يف الفصل الرابع من كتابه )عـدن 
ل رحلة حقيقية يل داخل  Aden(:« كانــت أوَّ
املحمية مبا ُيعرف بـ)املناطق الداخلية لعدن( 
1932م عندما َقِدمُت بسياريت إىل إمارة  عام 
الضالــع وملحقاتها، عاصمــة اإلمارة التي 

تحمل نفس السم.
الضالع؛ هذا السم الذي يستمر بالظهور 
الدولة نتيجة  اليومية يف هــذه  يف الصحف 
الزيدي يف  اإلمــام  اليمنّية جيش  للغــارات 
املنطقة، وكانت الغــارات اليمنّية غري معتادة 
عى تلك املدينة حتَّى تلك األّيام انتهت بتحرير 
إمارة الضالع من اإلحتالل الزيدي عام 1928م، 
وعند وصويل إمارة الضالع تبادلت مراســيم 

التحيَّة مع مندوب األمري.

*املكتبة الوثائقية األمريية ـ الضالع.

تقرير

كما حمل هذا الكتاب وحتامل ببعد تعيني جنله ومقربني منه يف مواقع دبلوما�سية مهمة

من رحلة املندوب ال�سامي الربيطاين خطر اختفاء اأطفال اإب وجتنيدهم يف �سفوف احلوثي
ال�سري توم هيكنبوثام اإىل اإمارة ال�سالع

يتم تدريسهم مالزم حوثية متهيًدا لنقلهم ملعسكرات تدريب سرية..


