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تقرير

»األمناء« كتب/ يوسف ثابت:
مل يكن للحوثيني أن يصمدوا لو ال 
التخاذل والتخادم واتفاقيات الســام 
املربمة مع الحوثيني من تحت الطاولة، 
ليس هذا فقــط بل إن جامعة اإلخوان 
معسكرات  وســلمت  بالساح  مدتهم 
مليئــة بالعدة والعتاد العســكري يف 
جبهات نهم ومأرب، وهناك الكثري من 

الوثائق التي تؤكد هذا.
ومن هنا كان هذا هو العامل األهم 
جبهات  يف  الحوثيني  جامعة  لصمود 
قتال الشامل، بينام محافظات الجنوب 
استطاعت وخال أشهر فقط من كرس 
املحافظات  وحــررت  الحوثيني  متدد 

الجنوبية كافة.

ملاذا مل يدخــل الحويث حرضموت 
واملهرة؟

وشــكلت حرضمــوت واملهــرة، 
الزيدية،  اإلخــوان  ســيطرة  ظل  يف 
عامًا مســاعًدا إىل حد كبري لصمود 
له  مطمئنني  كانوا  ما  وهو  الحوثيني، 
املحافظات،  بداية متددهم يف كل  منذ 
وكانــت هاتان املحافظتــان أحد أهم 
بالساح  التي زودتهم  اإلمدادات  منافذ 
املهرب وإمدادات النفط، وهناك الكثري 
من املضبوطات املهربة من األســلحة 
التــي كانت يف طريقهــا إىل جامعة 

الحويث وكذا الكثري من املشــتقات 
النفطية، باإلضافة إىل شــاهد آخر 
حول هذا الســؤال نجيــب عنه من 
محافظة شبوة، فعندما كانت تحت 
املحافظة  كانت  اإلخوان،  ســيطرة 
واالستقرار  والســام  األمن  تشهد 
ومل تطالها مسريات الحويث إطاقًا، 
أبطال  قبل  من  تحريرها  تم  وعندما 
من  بدعم  الجنوبية  املسلحة  القوات 
األشــقاء يف دولة اإلمارات شــهد 
املستمرة  االستهدافات  تلك  الجميع 
التي طالــت قواتنــا الجنوبية يف 
شبوة من قبل الحوثيني والجامعات 

اإلرهابية.

ماذا تعني حرضمــوت واملهرة 
للحويث؟

وتعترب حرضمــوت واملهرة أحد 
الرشايني التي يتغذى الحوثيون منها 
النفطية  واملشتقات  املسري  بالساح 

وطريق إمداداتهم املهربة.

من  واإلخوان  الحــويث  جنون 
العســكرية  قوات  رحيــل  مطالب 

األوىل
مطالبات  بعــد  أنه  الحقيقــة 
ومظاهرات جنوبية واسعة شهدتها 
تطالب  واملهــرة  حرضمــوت  مدن 
وكافة  األوىل  املنطقة  قوات  برحيل 
قرارات  وبعــد  الشــاملية،  القوات 
تتعلق  تعيينات  وتغيريات طرأت يف 
بحرضمــوت، جن جنــون اإلخوان 
ومليشيات الحويث معًا؛ وهنا أدركوا 
التــي ميتلكونها  األوراق  آخــر  أن 
أصبحت قاب قوسني أو أدىن تتفلت 
من يدهــم، فقرر بعدهــا اإلخوان 
للحوثيني  األخــرض  الضوء  إعطاء 

يف استهداف املنشــآت النفطية يف 
كٍل من حرضموت وشــبوة، وهو ما 
حدث فعًا، وبــكل تأكيد طاملا ورأى 
آخر ورقــة ميتلكها  أن  الحوثيــون 
اإلخوان يف حرضموت واملهرة ميكن 
أن تسقط اعتربوا أن حرضموت خًطا 
أحمر بالنســبة للحوثيــني ووجهوا 

مسرياتهم إليها.
هــذا لوحــده كاٍف ليؤكد صدق 
اإلخوان يف  العاقة بــني جامعــة 
املنطقة العسكرية األوىل والحوثيني، 
فتلــك القوات التابعــة لإلخوان يف 
املنطقة العسكرية األوىل ال زالت إىل 
اللحظة ومنذ بدء الحرب مل تشــتبك 
مع جامعة الحــويث يف أي جبهات، 
بالرغم من امتاكها ترســانة ساح 
أنها مل  إال  بــاآلالف،  ضخمة وجنود 
ملواجهة  قوات عســكرية  بأي  تدفع 
الحويث يف جبهات الشــامل وظلت 
منابع  عىل  الســيطرة  يف  مستمرة 
النفــط ونهب أموالهــا التي يحصل 

الحوثيون عىل جزء منها.

اســتامتة بعــض الصحافيــني 
السعوديني

ملاذا بعض الصحافيني السعوديني 
يســتميتون يف الدفــاع عــن قوات 
ويسعون  األوىل  العســكرية  املنطقة 
جاهديــن إىل شــيطنة الجنوبيــني 

واتهامهم باتهامات باطلة؟ بينام يعلم 
العــامل واإلقليم أجمــع أن الجنوبيني 
الوحيــدون فقط من اســتطاع كبح 

التمدد الفاريس.
حيــث يعترب هجــوم تلــك الثلة 
اإلخوانيــة يف الســعودية عىل أبناء 
الصدمات  من  هذياًنا  إال  ليس  الجنوب 
لها يف  التــي يتعرضــون  املتتاليــة 

وخاصة  عامــة  العربية  املجتمعــات 
الذي  الســعودية،  العربية  اململكة  يف 
يخوض ويل عهدها حرًبا رشســة مع 
العربية  اململكة  داخل  اإلخوان  جامعة 
السعودية، وبقاؤها مسيطرة يف مراكز 
صنع القرار الســعودي يعتربه العديد 
من القادة السياسيني والعسكريني يف 
نجاح  أي  تعطيل  مهمته  طرف  اململكة 
أو تقدم للمملكة العربية الســعودية، 
التمس  منهم  العديد  اســتئصال  وبعد 
أحرزته  الذي  التقدم  أجمع مدى  العامل 

اململكة يف ملفات عدة.
وبكل تأكيــد إن أولئك الصحفيني 
اإلعامية ضد  الذين يشنون هجامتهم 
الجنوبيــني ودولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة - الحلفــاء الصادقني الذين 
اململكة  واستقرار  أمن  عىل  يحافظون 
- ليســوا إال ضمــن منظومة جامعة 
اإلخوان التي تربطهم عاقة وطيدة مع 
إخوان اليمن وجامعة اإلخوان املنترشة 
يف الوطــن العريب كافــة، معتقدين 
أن باســتطاعتهم إعادة مجدهم الذي 
خرسوه، وهو ما سعوا إليه يف ثورات 
لفظتهم  ما  ورسعــان  العريب  الربيع 

الشعوب العربية خارج أوطانهم.
ومــا يقوم به أولئــك البعض من 
السعوديني  والسياســيني  الصحفيني 
الجنوبيني  من هجوم مركز فقط عىل 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة، صانعي 
النــر الوحيد للتحالــف العريب يف 
شــبه الجزيرة العربية، مل نشهد مثله 
من قبــل وإن وجهوا مثله ضد جامعة 
الحوثيــني أو حتى جامعــة اإلخوان 
جبهات  سلمت  التي  الوطني  وجيشها 
العسكري  بالعتاد  مكتظة  ومعسكرات 
بشتى أنواعه لجامعة الحويث، نعم مل 
التي  الجامعة  تلك  عىل  يوما  يعرتضوا 
استلمت مايني الدوالرات والساح بكل 
أنواعه من التحالف العريب ومل يحققوا 
العربية  للمملكة  تذكــر  انتصارات  أي 
الســعودية بل إنهم ظلوا متمســكني 
للتحالف  يف اســتنزاف وابتزاز رهيب 

العريب.
وأخريا وبعــد تريحات محافظ 

محافظة حرضموت األستاذ بن مايض 
عىل قناة حرضمــوت والتي قال فيها: 
“مل نطالب برحيل املنطقة العســكرية 
األوىل بل بعنارص فيها ينتمون ملناطق 

يسيطر عليها الحويث”.
كان  “إذا  مــايض:  بــن  وأضاف 
العســكرية  للمنطقة  الحويث عــدًوا 
األوىل فليذهبــوا لقتاله يف مناطقه، 
نرغب  يعتربونه صديقا فا  كانوا  وإذا 
موجوًدا  الحــويث  صديق  يكــون  أن 

بيننا”.
وأشار بن مايض قائًا: “نرفض أي 
خارج  حرضموت  يف  للتجنيد  تسجيل 
إطار وزارة الدفاع”. أي أن هذا التسجيل 
خارج إطار القانون ودون علم وموافق 
الدولــة، وهو ما تؤيده تلــك الثلة من 

الصحافيني والسياسيني السعوديني.
وأكــد بــن مــايض أن النخبــة 
الحرضمية هي الهدف الذي نلتقي عليه 
كامل  لتكون مســيطرة عىل  ونسعى 

حرضموت.
 وقــال بن مايض: “كنــا نظن أن 
رأينا  لكن  لألفضل،  ســتنقلنا  الوحدة 
العكس، والوحــدة قامت بني نظامني 
جمهوريني، أمــا اآلن نظام الحكم يف 

الشامل مختلف”.
أن  بن مــايض حديثــه  وختــم 
الجيش ال بد أن يتوجــه إىل الجبهات 
وتحل محله قــوات أمنية مثال النخبة 

الحرضمية.
محافــظ  تريحــات  وبعــد 
حرضمــوت مبخــوت بــن مايض - 
املسؤول األول واملعني رشعيا -إذا تجرأ 
أولئــك البعض من النخب السياســية 
والصحفية السعوديني يف الحديث عن 
حرضموت مرة أخــرى فإن هذا يعترب 
انتهاكًا لسيادة الدولة ويجب تقدميهم 
إىل املحاكمــة الدوليــة بتهمة العمل 
والتحريض عىل انتهاك سيادة األوطان 
والتدخل يف شــؤون ليس لهم عاقة 
بها فقط ليدفعوا بنار الفنت وإشــعال 
روح لاقتتال فيهــا، وهذه الترفات 
ال يصنعها إال اإلخوان املســلمني، تلك 

الجامعة املتطرفة واإلرهابية.

ح�ضرموت واملهرة.. ماذا تعني للحوثيني؟
ملاذا صمد احلوثي يف الشمال وُهزم يف اجلنوب؟

• لماذا جن جنون الحوثي واإلخوان من 
مطالب رحيل قوات المنطقة العسكرية األولى؟
• لماذا يستميت بعض الصحافيين 
السعوديين دفاًعا عن العسكرية األولى؟


