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األمناء / صالح الضالعي :
آن األوان لكشف األوراق وفضح املؤامرات 
الشــيخ  آنذاك  وحاكمها  قطر  ارتكبتها  التي 
حمد آل الثــاين واملتمثلــة يف دعم وتقوية 
تقديم  ،وكذلك  اإلرهابية  الحويث  مليشــيات 
الدعم املادي واملعنــوي للجامعات اإلرهابية 
واإلخوان املســلمني ،الجامعة االم التي منها 

يولد املتطرفون واالرهابيون الجدد .
اعلم جيدا بأن تلك األرسار التي سأكشفها 
لن متر مرور الكرام ،وادرك جيدا أن عواقبها 
خطرية عىل حيايت كونها ترضب يف صميم 
الحجج والرباهني ،متحديا من يكذبنا والدالئل 

واالثباتات مازالت مسجلة يف مكان آمن . 
هنا سأســتعرض منوذجا من بحر غيض 
لشيخ قبيل يتبع الحوثيني ومازال حيا يرزق 
يصول ويجول يف باحــات رصخات التكبري 
املوت ألمريكا، وهو يعلم جيدا بأن شــعاره 
يتناىف مع الفعل ، يدرك أن من قتلهم جنوبيني 
ادعوا ذات يوم بأننا مظلومني وأصحاب حق 
وقضية عادلة ، ثم ما أن استولوا عىل صنعاء 
رسعان ماتنكــروا لقولهم ،فتبدلت وأضحت 
الجنوب الســتباحتها فخذلهم  قبلتهم ارض 
الله ،وكان النرص ألهل الجنوب وبذلك مترغت 
أنوفهم يف شــوارع وأزقة وطن ،وصف ذات 
يوم مــن قبلهم بأنه مســتباح ليقولون من 
املحتلة  دولتنــا  اســتعادة  كجنوبيني  حقنا 
من قبل اليمنيني ..هكــذا قال القائد امليداين 
للمليشيات الحوثية حينام كان حاكام لصعدة 
ويف لقاء تلفزيوين معــه ولكنه رسعان ما 
تراجع عن اللقاء متحججا بأنه مطلوبا أمنيا 
من قبل نظــام صنعاء حينها، وأنه ال يريد أن 
يظهر يف وســائل اإلعالم ،االمر الذي جعلنا 
نطلب منه احالتنا إىل قيادي من جامعته للرد 
عىل ما قاموا به من قتل للطالب الســلفيني 

يف معهد دماج وذلك يف عام ٢٠١٣م .

تغطية أحداث دماج 
تلقيــت مكاملــة تلفونية من املســؤول 
االعالمي لحســني االحمر طالبا منا التوجه 
إىل صعدة ملرافقة موكب شــيخه انف الذكر 
وذلك لتغطيــة ماكلف به من جهات خارجية 
ومن هادي نفســه لصنع مؤامرة استهدفت 
السلفيني يف دماج واجزم أن هادي كان عىل 
تواصل مع تلــك الجهات تجىل ذلك من خالل 
الدعم السخي ملا اسميت بلجنة الوساطة التي 
حوت موكبا قدر بخمس مائة سيارة أو يزيد .

توجهت إىل إدارة قناة السعيدة واخربتهم 
مبا تم أشــعاري به ،وافقــت اإلدارة والتي 
بدورها رصفت لنا تكاليف الســفر وبسخاء 
يك النحتاج ألحد وحتى ال نذل ويتم استغاللنا 

لتوظيفنا لصالح جهة ماء.

دمــاج  أحــداث  تغطيــة 

وباحرتافية مهنية .
 يف األحداث التي دارت فصولها يف صعدة 
،حاولت البحث عمن يقــف وراء تلك الحرب 
،وملدة أثنى عرش يوما اكتشــفت ارسار هامة 
وخطــرية جدا ،إذ حاولت وبقدر مارســمت 
هديف مســبقا معرفة قصة حــرب عنوانها 
هزلية  مبرسحية  انتهــت  والتي  دماج  حرب 
إصدار قرار من قبل هادي برحيل طالب العلم 

يف دماج وتشتيتهم .
يف تلك القصة التي سأرسدها مع الشيخ 
التوجه  الحويث ذو  التابع ملليشــيات  القبيل 
اإليــراين ويدعى )ض . أ.ر( أحد أعضاء لجنة 
الوساطة بني الحوثيني والنظام اليمني ، يف 
صدفــة جمعتني به بصنعــاء قبل أن أتوجه 
إىل صعدة وبها متكنت مــن أخذ رقم جواله 
،ثم أننا بعــد ذهابنا إىل صعــدة التقيت به 
هناك أثناء تواجــده يف القرص الجمهوري ) 
صعــدة( ، دار بيننا حديث حول حصار دماج 

وماتقوم به املليشــيات تجاه طالب علم عزل 
من السالح ، كان الشــيخ متخفيا وال يظهر 
انتامءه للمليشيات وحينام يعرف عن صفته 
يقول بأنه منتميا للمؤمتر وان والءه لعفاش 
، حاولت اســتدراجه بأبــداء كرهنا وعدائنا 
جراء  ناقم  كجنــويب  األحمر  وال  لعفــاش 

ارتكابهم جرما وظلام بحق الجنوبيني .
ابتسم الشيخ واطامن بأن رسه وضع يف 
مكان آمن ، فافصح أنــه قياديا يف صفوف 

املليشيات منذ وقت ليس بقصري .
بادلته االبتسامة واســتطعت انتزاع منه 
مع  الحرب  حقيقــة  حول  خطرية  اعرتافات 
مليشياته وما الهدف منها ومن يقف وراءها .

وجهت إىل الشيخ القبيل الحويث عدد من 
األســئلة ، فأجاب عنها وبشفافية ، بعد ذلك 
ســألته هل بإمكانه التحدث معنا عرب حوار 
تلفزيوين لبثه يف قناة السعيدة ، وافق عىل 
الطلب ولكنه وضع رشطا يقول فيه ساجري 
الحــوار معك وبــرشط أن ال ينرش اال حينام 
امنحــك األذن ، وافقت عــىل رشطه يك يتم 
توثيــق كالمه يك ال يتنصــل منه واكون قد 
حققت جزء مام رســمت مسبقا لهدف يف 

نفيس.

مؤســس  عــن  خطــرة  اعرتافــات 

الجامعة .
 تــم تحديد املكان والزمــان ، املكان مقر 
إقامتنا يف فندق صعدة بقلب املدينة ، الوقت 
العارشة صباحــا ، تم التجهيز واإلعداد الجيد 
من قبيل واملصــور ، حينها رحبت فيه معرفا 
اختياره  تم  بأنه شيخ قبيل مســتقل وبذلك 
الســلطة  بني  الوســاطة  لجنة  يف  كعضو 
والحوثيني ، طلبت منه تعريف الناس من هو 
الذي مل  الحويث الرصيع  الدين  بدر  حســني 

يعرف عن قربه .
اجاب الشــيخ بأن حســني بــدر الدين 
مؤســس الجامعة وهو صاحــب من أطلق 
الشعار املوت ألمريكا ، بدوري قاطعته بسؤال 
ولكن مؤسس الجامعة ليس حسني الحويث 
حســب تأكيدات قيادات حوثية ، انقلب عليه 
حســني الحويث وذلك أثناء قدومه من إيران 

وتحديدا من )قم( ، رصع الشيخ وبدأ مرتبكا 
ولكنه ايد ســؤايل وقال ليــس انقالبا وامنا 

تسليام سلسا .
سؤال اخر وجهته إليه عن اسم الجامعة 
عند تأسيســها باالسم املســتحدث من قبل 
الرصيع حســني الحويث ،فكان رده نعم كان 
تسميتها من قبل بالشباب املؤمن وعند تقلد 
حســني الحويث لقيادة الجامعــة تم تغري 
اســمها النصار الله ،ابتســمت وسألته هم 
أنصــار الله ونحن مــاذا بوجهة نظرهم هل 
أنصار الشــيطان والعياذ بالله ، فأجاب ال ال 
هذه تســمية ال تعني ذلك وامنا من تعني من 

ينتمي إليها أن يسلك القدوة الحسنة .
غريت مسار اسئلتي ليك أغوص يف عمق 
ماكنت ابحث عنه ، ثم سألته صف لنا اسباب 
اندالع املعركة بني الســلطة والحوثيني ومن 
كان وراءها ومن بوجهة نظرك املتســبب يف 
عدم تنفيذ قرارات ايقاف الحرب رغم االعالن 

عن ذلك من قبل السلطة .
أكد لنا بان السلطة تتقاسم أدوار االحداث 
، إذ أن عفــاش يظهر أمامهــم بأنه الحمل 
الوديع ،رجل الســلم بينام كلف عيل األحمر 
مامرســة دور املتعنت باإلضافة إىل جهات 
أخرى ، وتابع ولكن الــذي أريد أن اؤكده بأن 
االحمر عيل محســن لديه خــط تواصل مع 
قيــادة الجامعة عرب وســيط خارجي تابع 
لدولة عربية غنيــة ، ومن تحت الطاولة تدار 
املعركة بني السلطة والحوثيني ، قاطعته كيف 
ومن هي تلك الدولة العربية ،طلب منا التوقف 
،فامرت  خطــريا  األمر  كــون  التصوير  عن 
املصور اغالق الكامــريا، نفذ املصور األمر ثم 

جلس عىل الكريس .
يقول الشيخ اســمع ياضالعي انت يبدو 
بأن اســئلتك خرجت عن ما اتفقنا به مسبقا 
واملتعلقة بالوســاطة واحداث الحرب ، أجبته 
ولكن ياشيخ اعلم أن كل صحفي دوما يبحث 
عن املثري وعن السبق الصحفي والجديد فيام 
استجد ، قال حسنا ســأجيب ولكن اجابايت 
ســتكون لك رسا وغري قابلة للنرش ، وواصل 
عند االنتهــاء من الحوار ســأخربك عن كل 
ماتريد،ووعــدا منا لك ، وافقــت عىل طلبه 
وواصلت بتقديم أسئلتنا إليه عمن بدأ بالحرب 

وملــاذا ، إذ أكد بأن من بدأ بالحرب الســلطة 
بسبب رفع شــعار املوت ألمريكا ،مسرتسال 
العمري محافظ صعدة ارســل  بأن املحافظ 
الدين الحويث يطلب منه  وفدا لحســني بدر 
ايقاف الشــعار والذي بــدوره رفض رفضا 
قاطعا إيقافه كونه شــعارا سياسيا ليس إال 
العمري وهدد  الشــيخ حينها غضب  ، وقال 
القوة العســكرية وهذا  وتوعد باســتخدام 

ماحدث فعال .
واضاف الشــيخ القبيل : استمرت املعركة 
بني الجانبني وكانت غــري متكافئة نتاج أن 
الجامعة ال متلك اإلمكانات العسكرية وكذلك 
إن الجامعة عدد مقاتليها ال يتجاوز الخمسني 

مقاتال .
ثم يفيد الشــيخ بأن توقف املعركة كانت 
بســبب أن هناك قوى داخل الســلطة تؤيد 
الحوثيني وحينام رأت انهيارها ســارعت إىل 

وقفها إلعادة ترتيب صفوفها .
وأوضح ملمحــا إىل وقوف جهات رفض 
ذكرها يف الحــوار ولكنه حدثنــي بها بعد 

الحوار منفردا .
ويف الحوار االنفرادي معــه أكد لنا بان 
هناك قيادات عسكرية وأمنية كانت تقف إىل 
جانب الحوثيني ، انها اي تلك القيادات هي من 
فجرت املعركــة وارادت بذلك تقوية الجامعة 
وتزويدهــا بالســالح عرب الحــرب مبعنى 
االســتيالء عىل الســالح من قبل الحوثيني 
واملتمثــل بإســقاط املعســكرات يف حرب 
رضوس ،بينام يف حقيقة األمر هو تســليم 

السالح تحت حجة الكر والفر بالحرب .
وأكد الشــيخ القبيل بأن اكرب مشــكلة 
واجهــت الحوثيني ،دخول القــوات التابعة 
للجيش الجنويب يف خط النار بقيادة جواس 
، كونها قوات كانت  العمري  وفضل حســن 
تقاتل بصــدق وأمانة وبذلك خرس الجنوبيني 

أشجع الجنود ورضبوا اروع البطوالت .
وزاد : »مل يكــن مــن خيار أمــام قيادة 
الجامعة إال تدارس األمــر إلقناع الجنوبيني 
التنسيق مع  القتال وذلك عرب  انسحابهم من 
قيادات وجنود شــامليني ،اذ تتمثل باإلبالغ 
عن تواجد القــوات الجنوبية ونصب الكامئن 
لها إلحداث عدم ثقة وهذا ماكان يحصل ،ثم 

اصدار قرار تغيري العميد ثابت جواس وسحب 
قوات القائد فضل حسن إىل كتاف واستبدالها 

بقوات شاملية .

مقتل الرصيع حسني بدر الدين الحويث .
 يعرتف الشــيخ القبــيل ) ض .أ .ر( أن 
الجنوبية أحرزت نرصا متمثال مبقتل  القوات 
حسني الحويث وانهاء الجامعة وشل حركتها 
الذي أغضب قيادات عســكرية  متاما ،االمر 
رفيعــة يف الجيش اليمني ومــن هنا بدأت 
فصــول معركة أخرى تتمثــل بكيفية التآمر 
عىل ابناء الجنوب وايقاعهم يف فخ الكامئن 
ونصب لهم رشاك التفخيخ واحداث فجوة بني 
القائد  تم نقل  ان  بعد  الجنوبيني والشامليني 

جواس ونقل قوات فضل حسن إىل كتاف.
وتحدث الشــيخ بأن عفاش كان ميارس 
دور رجل الســلم واألحمــر دور رجل الحرب 

بينام الحقيقة عكس ذلك متاما .
واستطرد الشيخ بأن الفرقة األوىل مدرع 
بقيادة عيل محســن كانت وفية يف عهدها 
انتهــت متاما يف صعدة  الخفي وبذلك فقد 

وسلمت أسلحتها للحوثيني .

نهاية الفرقة بصعدة وتدخل 
الحرس الجمهوري.

 مــن جانبه أكد الشــيخ القبيل بأن دور 
الفرقة انتهــى يف صعدة بعد أن اســتطاع 
الحوثيــون الســيطرة عىل صعــدة وباتت 
االوضاع العســكرية شــبه منتهية ، وهكذا 
ارســل احمد عــيل صالح قــوات الحرس 
الجمهوري تحت حجــة أن الفرقة غري وفية 
القتال ،بينــام الحقيقة  وغري صادقــة يف 
املؤكدة التي رســمت من قبل بأن هناك دور 
لتلك القوات مستقبال وهذا ماحدث بعد قيام 
،اذ أوكل للحــرس االنضامم  ثورة الشــباب 
للحوثيني بصورة علنية ورسمية فتم إسقاط 
صعــدة بيد الجامعة وتــم تنصيب محافظا 
وحاكام عســكريا للمحافظــة وفرض أمرا 

واقعا ال مفر منه .

 التنسيق مع الجهات الخارجية 
يكشــف الشــيخ القبيل بأن الحرب يف 
الجامعة وتقويتها من  لدعم  األساس فتحت 
قبل دولة خارجية عربيــة ، وأكد بأن حاكم 
قطر حمد بن جاســم آل خليفة كان املتبني 

والداعم للحركة ماديا ومعنويا .
موضحا بأن ذلك تجىل من خالل تنسيقه 

مع الجرنال عيل االحمر ومع عيل عفاش .
وعن السبب الذي جعل ابو متيم الوقوف 
مع الجامعة قال الشــيخ القبيل : يف الحرب 
الخامســة بــني الســلطة والحوثيــني تم 
اســتدعاءنا إىل قطر وهنا تم استقبالنا من 

قبل األمري القطري كفاتحني .

انتم مع من وضد من ؟
أثناء مقابلتنا لألمري بصورة انفرادية بارك 
وجه  ولكنه  الجامعة  انتصارات  إحراز  األمري 
لهم ســؤاال انتم مع من وضد من؟ ،فكانت 
إجابة الوفد نحن مع مرشوع املقاومة ،فقال 
الشيخ بأن امري قطر تبسم وقال والنعم فيكم 

.
وأشار الشــيخ بأن امري قطر ردد سؤاله 
وهل مرشوعكم يتقاطع مــع اململكة ، فرد 
الوفد بــكل تأكيد كونها عدونا األول بصفتها 
محتلة لــألرايض اليمنية ولن تنجو منا حتى 

نستعيد أراضينا .

نحن معكم وسندعمكم إىل 
آخر ريال قطري .

 وصف الشــيخ فرحة وســعادة األمري 
القطري بأنها ال توصف إذ أكد للوفد الحويث 
الجامعة ومواصلة مشوار دعمه  وقوفه مع 

لها حتى آخر ريال قطري .

�شيخ قبلي حوثي واعرتافات خطرية مل تك�شف بعد :
خفايا وأسرار حروب صعدة ..

اأمري دولة خليجية قوانا ودعمنا
عفا�ش والأحمر تبادل الأدوار باحرتافية


