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األمناء / خاص :

 حني قرر سامل أن يدشن معركة اإلخوان 
يف تعز ضد الحجرية وضد اللواء 35 مدرع 
ميدانيًا بدأت مليشــيات اإلصالح بالسيطرة 
عىل نقطة صغرية يف رأس نجد قسيم، تقع 
بني مديريتي جبل حبــي واملرساخ، بعد 
أن مهد اإلعالم اإلخــواين للتحرك بحمالت 
عســكرية  قيادات  طال  وتحريض  مكثفة 
ومكونات  وأحزابًا  وسياســية  واجتامعية 
عســكرية »كتائب أيب العباس واللواء 35 

مدرع«.
النقطة تحركت  الســيطرة عىل  وعقب 
مليشيات الحشد اإلخوانية يف املرساخ ويف 
املناطق املحاذية، وتم دعم عصابات مسلحة 
تعز  يفرس  مثلث  نقطة وموقع  الستهداف 
اإلخواين  الجيش  قوات  وجاءت  النشــمة، 
من تعــز يف حملة أمنية لفض االشــتباك 
ومتوضعــت يف املــكان وســيطرت عىل 
املرتفعات املطلة تحت مربر حامية املنطقة 

والطريق.
البريين،  إىل مثلث  يفــرس  ومن مثلث 
بوابة الحجرية والنقطة الفاصلة بني قوات 
اللواء 35 مدرع ومليشــيات اإلخوان، ويف 
كل مــرة تخرج الحمــالت األمنية من تعز 
تحت مربر وقف االشــتباك وتتموضع يف 

املثلث واملناطق املطلة عىل البريين.
رغم  اإلخــوان،  مليشــيات  وفشــلت 
كثافتها، يف تجــاوز قوات اللواء 35 مدرع 
بقيــادة العميد عدنان الحــامدي، غري أن 
القائد الشــهيد عدنان  مؤامــرة اغتيــال 

الحامدي مثلت نقطــة تحول مهمة، حيث 
اجتاحــت مليشــيات اإلخوان املســلمني 
بشــقيها املحســوب عىل محــور تعز أو 
مليشيات الحشــد غري النظامية ومجاميع 

حمود املخاليف املدعومة من قطر.
بدأت خطورة مليشــيات اإلصالح عىل 
الجنوب والســاحل الغريب من ذات اللحظة 
التــي وصلــت فيهــا مجاميــع اإلرهاب 
اإلخوانيــة أول نقطة يف مدينة النشــمة 
باملعافر، وتجاوزت مثلث البريين يف معركة 
وإنجاحها  لها  التخطيط  مؤامرة  يف  شارك 
يوســف الرشاجي، القيادي اإلخواين الذي 
قدم نفسه وسيطًا ووعد بسحب كل القوات 

التي تجاوزت مثلث البريين.
ومن النشــمة يف معافر تعز تدحرجت 
كرة الثلج لتكرب وتصل إىل حدود محافظة 
لحــج الجنوبية، حيث تتكدس مليشــيات 
اإلخوان عىل جغرافيا شاســعة من حدود 
الوازعية غربا إىل حدود لحج جنوبا ورشقا 

إىل مشارف الدمنة يف الصلو وسامع.
لبناء  وخالل نحو عامني تفرغ اإلخوان 
قوات جديدة وتشكيل معسكرات جزء منها 
والجزء  الباحة  طور  محور  مســمى  تحت 
اآلخر باسم معسكرات الشيخ املخاليف التي 
متولها الدوحــة.. ويف الحالتني تعمل هذه 
ومخططات  أجندة  تنفيذ  عىل  املليشــيات 
وخدمة  اإلقليميــني  وحلفائهم  اإلخــوان 
املناهضة  القوى  بتشتيت  اإليراين  املرشوع 

للحوثيني.
وبعد أن أكمــل اإلخوان محارصة اللواء 
35 مدرع، حارس البوابة الجنوبية والغربية، 

بدأت مليشــياتهم بالتموضــع يف املواقع 
العســكرية وشق طريق من  األهمية  ذات 
الحجرية ســيصل إىل بوابة عدن من جهة 
معسكراتهم  وتقاســمت  الغريب  الساحل 
املهــام.. محور طور الباحــة يتجه جنوبا 
نحو  غربا  تتجــه  املخاليف  ومعســكرات 

التامس مع قوات الساحل الغريب. 
مليشيات اإلخوان التي يقودها القيادي 
أبو بكر الجبويل، قائد اللواء الرابع مشــاه 
وقائــد محور طــور الباحة الذي أنشــأه 
اإلخوان كمحور غري رشعي ودون قرار من 
القيادة العسكرية بدأت منذ األسبوع املايض 
لفرض سيطرتها عىل  العسكرية  تحركاتها 
املقاطــرة وآخر منطقة  مناطق معبق يف 

حدودية بني تعز ولحج.
معبق ليســت بعيدة عن مواقع تواجد 
مليشــيات الجبــويل، غــري أن إخضاعها 

وأهلها عســكريا وكرس املقاتلني من أبناء 
املنطقة الذين قاوموا هذا التمدد العسكري 
ويف  منازلهم  وجــوار  منطقتهــم  داخل 
املرتفعات املطلة عىل ســطوح بيوتهم هو 
هدف املليشيات اإلخوانية التي تركت مواقع 
الحوثيني يف الجــوار وذهبت لتعلن حربا 

عىل أهايل معبق.
وكــام فعلــت يف الحجريــة ويف كل 
منطقة تتواجــد فيها تعمدت مليشــيات 
اإلخوان، التي يقودها الجبويل، اســتفزاز 
التي  والقيادات  االجتامعية  الشــخصيات 
لها حضور وقبول يف املجتمع داخل معبق 
واختطاف  النقاط  يف  تحركاتهم  واعرتاض 
مقربــني منهم ونرش عنارص املليشــيات 
بني البيوت وكل هــذه الترصفات الهمجية 
هدفها دفع املستهدفني إىل الرفض ومن ثم 

مهاجمتهم وإخضاعهم بالقوة.

وسبق أن سيطر الجبويل عىل املقاطرة 
وإدارة أمنها ونصب نفسه حاكاًم عسكرًيا 
لها بصالحيات مطلقة فوق كل السلطات،  
وهــذه الســيطرة تأيت ضمــن مخطط 
مليشــيات اإلخوان للتواجد واســتهداف 
الجنوب وعدم ترك أي مراكز قوة اجتامعية 

خلف ظهر قواتهم املتقدمة جنوبا.
وألن املقاطرة وضمنها معبق شــكلت 
الثوريــة قدميا  اليســار  امتــدادا لقوى 
وكانت عمقا للجنوب يف مناطق الشــامل 
وعىل الحدود كام هو حال الحجرية، فإن 
خصومة اإلخوان مع هذه املناطق خصومة 
متتد إىل الثقافة التي شــكلت جدارا أمام 
زحف القــوى الظالميــة الدينية بفكرها 

الرجعي املتخلف.
خصومهم  ضد  الحــرب  اإلخوان  يعلن 
السياسيني بقوات الدولة ومليشيات تدعي 
زورا انتامءهــا للرشعيــة وميهدون لغزو 
الجنوب والســاحل خدمة ملشاريع إقليمية 
الســيطرة  منذ  ويواصلون  للحدود،  عابرة 
عىل نقطة نجد قسيم يف تعز ذات املعركة 

حتى وصلوا إىل أزقة معبق.
معبــق هي لحظــة البدايــة والتحرك 
العســكري نحوها إلخضاعها ليس خالفًا 
عابرًا بني حاكم عسكري ومكون اجتامعي 
القبلية والسياسية، بل هي محطة  برموزه 
لالنتقال إىل ما بعدهــا. وكل عرشة أمتار 
تســيطر عليها مليشــيات اإلخوان وهي 
تزحف جنوبــًا تعترب إضافة جديدة ومهمة 
إىل الجغرافيا التــي اجتاحتها من املرساخ 

إىل املقاطرة ومن املعافر إىل راسن.

معبق املقاطرة.. حمطة الإخوان اجلديدة يف معركتهم �صوب اجلنوب


