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ليلــى  تقريــر/  »األمنــاء«   
العامري:

35 مــدرع بتعز  اللواء  يعاين منتســبو 
لإلقصاء  ويتعرضون  صعبة،  أوضاًعا  اليمنية، 
العميد  والتهميش، منذ اغتيال قائدهم السابق 
عدنان الحامدي أواخر 2019، وســيطرة حزب 

اإلصالح عىل قيادة اللواء.
األوىل  النــواة  مدرع،   35 اللــواء  ومّثل 
للقوات الحكومية بتعز، عقب االنقالب الحويث 
عىل الرشعية، بعد أن عمل قائده السابق العميد 
عدنان الحامدي عىل إعادة تشكيله وبنائه وفق 
معايري مهنيــة وعقيدة وطنية ليكون منوذجا 

متميزا عىل مستوى البالد.
وسطر أفراد وضباط اللواء معارك بطولية 
يف مواجهــة الزحف الحويث عــىل تعز، منذ 
بداية تشــكله يف كتائب الشــهيد عبدالرقيب 
عبدالوهاب، مقدما قافلة من الشهداء األبطال 
يف جبهات عــدة كانت تشــكل أكرب مرسح 
عمليــات بتعز ميتد من جبهــة الضباب غربا 
وحتى حيفان والصلــو يف الجنوب والجنوب 

الرشقي من تعز.

بداية املشوار
اللواء عيىس املساح:  ويقول الضابط يف 
»شاركنا منذ بداية تشــكيل املقاومة الشعبية 
يف نجد قســيم وتحديًدا منطقة الكسارة يف 
بأسلحتنا  الشهيد طه ســعيد  بقيادة  املرساخ 
الشــخصية، وقبلها خضنا أغلــب املعارك يف 
جبهات ميالت واملقهاية وجبل هان وصوال اىل 

عقاقه وكلية الطب«.
يوســف  قيادة  تحت  “قاتلنا  وأضــاف: 
الرشاجي وأصبــت يف جبهة الضباب، وخالل 
تلك الفرتة بدأ العميــد عدنان الحامدي بإعادة 

تشكيل اللواء 35 فانضاممنا إليه«.
وتابع: »أثناء مدة التدريب عاودت مليشيا 

الحويث اإلرهابيــة الهجوم عىل الضباب، بدًءا 
من فندق الحرمني، ويف تلــك الفرتة عزز بنا 
القائــد الحامدي للضبــاب، ومتركزنا يف تبة 
الخزان ورابطنا فيها لفرتة من الوقت، لنتقدم 
بعدها إىل تبة الجزار تليها تبته الكرساح خلف 

فندق الحرمني«.
الكرساح،  تبة  املساح يف  وأصيب عيىس 
بشظايا قذيفة هاون هو وعدد من رفاقه أثناء 
ما كانوا يتصدون للهجامت الحوثية، نقلوا إىل 
إثرها إىل مستشــفى خليفة العام يف الرتبة 
للعالج، وكانوا حينها يقاتلون بدون أي مرتبات 

وبسالحهم الشخيص.
ويف تلــك الفرتات، انتقلــت املعركة إىل 
جنويب تعز، وتحديدا يف حيفان، لتنتقل قوات 
من اللــواء 35 بقيادة العقيــد وليد الذبحاين 
وفهامن الغبــس، ملواجهة العــدوان الحويث 

هناك.
عيل  بني  مبوقع  »رابطنا  املساح:  ويقول 
اللواء،  وموقع ظبي وجــرح عدد من أفــراد 
جرى إسعافهم إىل عدد من مشايف العاصمة 
الجنوبيــة عــدن، لننتقل بعدهــا إىل جبهة 

الصلو”.

التعزيزات  وصول  أثناء  أنه  املساح  ويذكر 
إىل الجبهات، اكتشــف الجنود وجود عبوتني 
ناسفتني، مل تكن من تلك التي تزرعها مليشيا 
الحويث، مشريا إىل محاولة تصفية أفراد اللواء 
من الداخل وكان املسؤولون عن الدعم واإلسناد 
قادة موالون لحزب اإلصــالح، »فرع اإلخوان 

باليمن«.
إىل مشــاركته ضمن  املســاح  ويتطرق 
قوات اللــواء يف جبهة الكدحة، مع كتائب أبو 
الذين  العباس، ومقتل وإصابة عدد من األفراد 

كانوا تحت قيادته منهم أقارب له.
وأشــار إىل حادثة تصفية شقيقه صامد 
املساح، القائد امليداين باللواء 35 مدرع، بعملية 
غادرة وجبانة، يف يوم عرســه بعبوة ناسفة، 
وأن كل ذلك مل مينعه من مواصلة القتال ليعاود 

املشاركة بجبهة حيفان.

اغتيال القائد وتصفية اللواء
ويقول املساح: »بعد اغتيال القائد عدنان 
الحامدي جرى تهميشــنا، وكنا نقاتل بوطنية 
وإخالص، وأغلب األفراد حتى اآلن بدون أرقام 
عســكرية منذ بداية الحرب. كام مل نتسلم أي 

قطعة ســالح من أحد بعكس من ضموا للواء 
فيــام بعد، ورصف لهم األطقــم واالعتامدات 

ومنهم مل يقاتل أو قاتل بشكل بسيط«.
ويوضح أن القيــادة الجديدة التي خلفت 
القائد الحامدي، عقــب اغتياله، بدأت بإيقاف 
األفراد، تحت عديد املربرات منها عهد السالح، 
الذين كانوا معه، وكان ذلك  األفراد  وخصوصا 
أثناء انشــغاله بقضية تصفية شقيقه صامد، 

وعالج شقيقته التي أصيبت بالعملية.
ومن املــربرات التي أوقــف األفراد عىل 
القيادي  القتال مع  للمســاح،  أساسها، وفقا 
الســلفي أبو العباس، الذي يعــد أبرز خصوم 

حزب اإلصالح بتعز.
مبامرســة  بدأ  اإلصالح  »حزب  وأضاف: 
الضغوط بحجــة أنه نحن مقاتلــني مع أبو 
العباس، وهذا غري صحيح، فنحن من منتسبي 
اللواء 35 مدرع ونخوض القتال بالجبهات ضد 

الحويث وال يوجد لنا أي عدو غريه«.
السالح،  رفاق  من  العرشات  املساح  وعدد 
الذين ســقطوا بجبهات القتال وهم يواجهون 
جحافل الغــزو والعدوان الحــويث عىل تعز، 
بإجالل رغم  البطوليــة  ويتذكــر تضحياتهم 

تعرض البقية القصاء وتهميش.

ونوه إىل حرمان عرشات القادة امليدانيني 
إضافة  وترقياتهم،  مســتحقاتهم  من  باللواء 
إىل عديد األفراد الذين مل يســتلموا مرتباتهم 
وبعضهم مرقمــني، فضال عن إهامل الجرحى 
وعدم عالجهم عىل حساب الدولة، حيث اليزال 
العديد يعانون من مشاكل صحية خطرية جراء 
اإلصابات التي تعرضوا لها بالجبهات واإلهامل 

املتعمد الحقا.
املســاح من عدم عالج شقيقته  وشىك 
التي أصيبــت بعملية التصفية التي تعرض لها 
شقيقه صامد، وإهامل متابعة القضية بشكل 
عــام، يف تواطؤ واضح مــع القتلة، عىل حد 

تعبريه.
فيام تحدث الجندي باللواء موىس املساح 
عن ثالث محــاوالت تصفية تعرض لها، مؤكدا 
اصابته خالل ذلك إضافة إىل اإلصابة باملعارك 

مع املليشيا والتي مل تثنيه عن القتال.
ويوضح أن آخــر إصابة تعرض لها كانت 
بجبهة الكدحة نهاية 2021 ومل يتلق أي رعاية 
طبية أو اهتامم من شــؤون الجرحى، مشريا 
إىل تدهور وضعه الصحي جراء تكون أكياس 
دموية بالكبد بســبب الشــظايا التي تسكن 

جسده.

»األمناء« عن العرب اللندنية بتصرف:
يضغط املجلس االنتقــايل الجنويب لإلقالة برئيس 
حكومة املناصفــة معني عبدامللك، وتعيني شــخصية 
جنوبيــة بهذا املنصب، تتوىل تشــكيل حكومة جديدة 

تعتمد مبدأ املناصفة بني الجنوب والشامل.
وتأيت ضغوط املجلس االنتقايل الذي يقوده عضو 
مجلس القيادة الرئايس الرئيس عيدروس الزبيدي، يف 
ظل استشــعار املجلس لحالة من القوة، بعد اإلنجازات 
التي راكمها طيلة الســنوات األخرية، والتي جعلت منه 
رقام صعبا باملعادلة اليمنية ليس فقط بالنسبة للتحالف 

العريب، بل وأيضا بالنسبة للمجتمع الدويل.
ويســتند االنتقــايل يف مطالبتــه بتعيني رئيس 
وزراء جنويب لجملة من االعتبــارات، مبقدمتها تنفيذ 
بنود اتفــاق الرياض الذي وقع 2019، ويقيض برشاكة 
سياسية تعتمد مبدأ املناصفة يف تركيبة الحكومة بني 

املجلس االنتقايل وباقي ممثيل الرشعية.
وترى قيــادة االنتقايل أن تفعيل هذه الرشاكة بات 
رضورة اليوم خصوصا بعد أن تم منح رئاســة املجلس 
الرئايس لشاميل، وهو رشاد العليمي، مشددة أنه حان 

الوقت لرئيس وزراء جنويب.
ويرى متابعــون أن من االعتبــارات األخرى التي 

يســتند عليها االنتقايل الحصيلــة الصفرية لحكومة 
اقتصادي،  إنجــاز  أي  التي فشــلت بتحقيق  عبدامللك، 
ميكن أن يحسب لها، فضال عن اتهامات تالحق وزراءها 

بالتورط بقضايا فساد.
وقال الناشط محمد باحداد إن الحكومة مل تستجب 
ملطالب الشعب مبكافحة الفساد أو تحقق أي يشء عىل 
أرض الواقع، معتربا أن حزم اإلصالحات الحكومية حتى 
اآلن ما هي إال حزم فساد، مشددا: “لهذا نطالب بإجراء 
إصالح حكومي حقيقي يضمــن وجود حكومة قادرة 
عىل القيام مبهامها منهــا تعيني رئيس وزراء جنويب 

مقابل وجود رئيس مجلس القيادة من الشامل”.
وتشكلت الحكومة الحالية يف 18 ديسمرب 2020، 
وتضــم )24( وزيــًرا من ضمنهــم )5( وزراء ينتمون 

لالنتقايل الجنويب.
ويرى املتابعون أن االنتقايل وعىل ضوء التحوالت 
التي يشــهدها املشــهد اليمني، يرفض االكتفاء بـ)5( 
وزرات ضمن الحكومة، ويطالب بــأن يكون له نصف 
أعضاء الســلطة التنفيذية مع رئيس وزراء من فريقه، 
فضال عــن أنه يرص عــىل خروج جميع التشــكيالت 
العســكرية الشــاملية من الجنوب، مشــريين إىل أن 
املجلــس يبدو أنه عىل اســتعداد لتصعيد املوقف، لكنه 
غري املرجح أن يذهب حد االنسحاب من مجلس القيادة 
الرئايس، وإعالن “إدارة ذاتيــة”، مثلام يروج مقربون 

منه.
ولفتوا إىل أن قيادة االنتقايل ممثلة بالزبيدي تدرك 
أن وجودها باملجلس الرئايس مينحها مزيًدا من القوة، 
وأي انسحاب ســيرتك الباب مفتوحا أمام قوى أخرى 
كحزب اإلصــالح، الذراع السياســية لجامعة اإلخوان، 

للتقدم مجدًدا وشغل الفراغ.
ويقول املتابعون إن من األســباب الرئيســية التي 
تجعــل أي تحرك للمجلس االنتقايل محســوبا وبدقة، 
هو الخشية من إغضاب دول التحالف العريب وال سيام 
السعودية، التي ســتعترب خطوة االنسحاب من مجلس 
القيــادة تحدًيا مبارًشا لها، مشــريين إىل أن االنتقايل 
ســيحرص عىل الضغط من داخل مجلس القيادة بشأن 

إجراء تعديل عىل الحكومة الحالية وتعيني رئيس وزراء 
جنويب، وإن كان األمر لن يكــون هّينا بظل تحفظات 
كبرية حتى لدى قوى سياسية شاملية قريبة نسبيا منه.

وشن عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل رئيس 
وفد املفاوضات باملجلس نارص الخبجي، يف وقت سابق 
انتقادات الذعة ضد من أسامهم “املعرقلني واملعطلني” 
االتهام  الرياض، موجهــا أصابع  اتفــاق  بنود  لتنفيذ 
تحديًدا إىل رئيس الحكومة معني عبدامللك ومن وصفه 

بـ”الطرف اإلخواين” مبجلس القيادة الرئايس.
وقال الخبجي يف مقابلــة تلفزيونية إن: “رئيس 
الوزراء معني عبدامللك يعترب املعرقل األســايس لتنفيذ 
اتفاق الرياض، ووقف حجر عرثة أمام الكثري من بنوده 

السياسية واالقتصادية وحتى العسكرية واألمنية”.
واتهم الخبجي رئيس الــوزراء باحتكار إدارة امللف 
االقتصادي وحــرص إدارة التمويالت الدولية واإليرادات 
بدوائر معينة تابعة ملجلس الوزراء، مشرًيا إىل أن عديد 
الوزراء يشــكون من ســحب معني عبدامللك الكثرَي من 

صالحياتهم.
كــام اتهمه بالوقوف ضد تفعيــل الجهاز املركزي 
للرقابة واملحاســبة وهيئــة مكافحة الفســاد، الفتا 
إىل أن هيكلــة وتفعيل هذا الجهاز ســيصلحان العمل 
وسيكشفان الفساد الذي ميارسه رئيس الحكومة، عىل 

حد قوله.

تقرير

• تفاصيل انفجار مستودعات األسلحة ومن يقف خلفها

اأفراد اللواء 35 بتعز اليمنية يعانون الإق�صاء والتهمي�ش

�صغط من النتقايل اجلنوبي لإقالة معني عبدامللك وتعيني �صخ�صية جنوبية

بعد سيطرة حزب اإلصالح عليه..

• كيف دمر اإلخوان كل ما بناه الحمادي؟

• ضابط باللواء 35 يكشف تفاصيل محاوالت اإلخوان تصفية األفراد من الداخل

تعد إقالته أحد مطالب االنتقالي الرئيسية..


