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تقرير خاص يرصد خفايا وأرسار تحركات الجرنال األحمر جنوبا وأسباب إخفاق جبهات القتال شماال..

اجلرنال  ..اإىل ال�شمال در !

(نهم)  ..الجبهة المعجزة !
األمناء  /غازي العلوي

يتأهب الجــرال اليمني عيل
محســن األحمر  -الذي يتخذ من
العاصمــة الســعودية الرياض
مقراً مؤقتــاً إلقامته بعد هروبه
من العاصمة اليمنيــة صنعاء ،
إبــان اجتياح الحوثيــن وأتباع
الرئيــس اليمنــي املخلوع عيل
عبدالله صالح لها  ،وســيطرتهم
عىل كافــة املعســكرات التابعة
له ويف مقدمتهــا الفرقة األوىل
مــدرع منتصف عــام 2015م
– لالنقضــاض عــىل العاصمة
الجنوبية عــدن الخاضعة تحت
ســيطرة الرشعيــة اليمنيــة
والتحالف العــريب منذ تحريرها
من قبضة الحوثين عام 2016م .
ويف أواســط شــهر أكتوبر
املايض تداولت وســائل اإلعالم
أنبا ًء تحدثت عــن مقتل وإصابة
العرشات من عنــارص اللواء 23
املــوايل للجرال عيل محســن
األحمر بغارات للطريان اإلمارايت
لوقف تقدم اللواء عرب خط العرب
باتجاه محافظة شبوة.
وأوضحت أن قــوات اللواء 23
كانت قد توقفت عىل مشــارف
محافظة شــبوة بعدما تقدمت
مجاميــع أخرى باتجــاه حقول
النفط يف املحافظة التي تسيطر

عليها قوات موالية لإلمارات ،غري
أن الطريان اإلمــارايت أغار عىل
أرتال اللواء مخلفاً عرشات القتىل
والجرحــى يف خط العرب  ،وكان
من بن القتىل أركان حرب اللواء
 23مام يعني أن الجرال العجوز
عيل محســن األحمر يحاول أن
يستغل نفوذه العسكري والقبيل
وتحت مظلــة الرشعية لتحقيق
مآربه الشخصية التي تنسجم مع
توجهات حزب اإلصالح اإلخونجي
الذي يلقــى الدعــم واإلرشاف
املبارش من الجرال األحمر بهدف
إحكام الســيطرة عــىل منابع
النفــط يف كل مــن محافظتي
شبوة وحرضموت الجنوبيتن ،
يف إطار اسرتاتيجيته الطامحة
عــىل إحــكام الســيطرة عىل
الجنوب  ،وذلك تزامنا مع األحداث
املتسارعة التي تشهدها الجبهات
املتاخمــة للحــدود الرشقيــة
والغربيــة للعاصمــة صنعاء ،
واطمئنانه بتكوين جيش عائيل
أحمري يقارب تعداده 150,000
جندي يف جبهات مأرب كالجيش
العائيل الذي أســس له املخلوع
صالح طيلــة  33عامــاً أحكم
خاللها سيطرته عىل املؤسستن
العسكرية واألمنية يف اليمن .

تسارع األحداث جنوب ًا

تســارع األحــداث الدرامية
التــي اجتاحــت العاصمة عدن
بعــد تحريرهــا  ،وآخرها أحداث
االعتــداء اإلرهايب عــىل إدارة
البحث الجنايئ عدن  ،والتي تحمل
بصامتها ضلــوع الجرال وحزب
اإلصــالح يف تنفيذ هــذا العمل
اإلجرامي  ،حيث أثبتت التحريات
واملعلومات التــي حصلت عليها
األجهزة األمنية املختصة أن عدداً
من املنتمن لحــزب اإلصالح قد
اشــرتكوا يف هذه العملية ومن
بينهم انتحاريون .
األحــداث املتســارعة ممثلة
باالنتصارات يف املنطقة الغربية
الشاملية لقوات الجيش الوطني
واملقاومــة التابعــة للرشعيــة
أســالت لعاب الجرال محســن
للتفكري بالسيطرة عىل الجنوب
من خالل الدفــع بقوات تابعة له
مدنية وعسكرية باتجاه الجنوب
؛ ليتسنى لها السيطرة عىل عدن
ومحافظات الجنوب املحررة حال
انتصار الجيش الوطني وتحريره
للعاصمــة صنعاء وتجهيز قواته
يف معظــم الجبهــات مبناطق
الشامل اليمني لالنقضاض عىل
الجنوب واحتاللــه للمرة الثالثة
وتحت غطاء الرشعية والحفاظ

عىل الوحدة اليمنية وتأســيس
مداميك الدولــة االتحادية  .وهو
األمــر األصعــب تحقيقــه يف
الجنــوب خاصة وأن املؤسســة
األمنيــة والعســكرية متتلــك
مقومات كرس بــل وهزمية أي
محاوالت من شــأنها السيطرة
عــىل الجنــوب  ،وبعــد توحد
الجنوبين يف كيــان واحد وهو
املجلس االنتقــايل وتوحد كافة
فصائل املقاومة الجنوبية والتي
أثبتت أحــداث الهجوم اإلرهايب
عىل إدارة البحــث الجنايئ عدن
أنها جســد واحــد وروح واحدة
ومهام اختلفت يف الوسائل لكنها
توحــدت وأجمعت عــىل الهدف
وهو الدفاع عن الجنوب وحامية
أمنــه واســتقراره  ،فهل تنجح
مرامي الجــرال األحمر بإحكام
قبضتــه عىل الجنــوب متخفيا
بلبــاس الرشعيــة املدعومة من
التحالف العــريب ؟ أم أن الجرال
ســيكون أول الخارسيــن بعد
تحرير صنعاء ومن خلفه اإلخوان
واإلصــالح وخالياهم النامئة يف
الجنوب يف مرحلة قادمة تصبح
فيها مطامحهــم هدفا لإلمارات
ودول التحالــف باعتبارها أحزاباً
إرهابية؟

األيــام القادمــة ســتجيب عن
غموض تحــركات األحمر ومدى
احتامالت نجاحها أو فشــلها يف
الجنوب خاصة واليمن عامة ..

باقي ربع كيلو !

واستغرب مراقبون يف أحاديث
متفرقة أدلوا بها لـ"األمناء" من
االدعاءات الكاذبة التي تســوقها
قيادات الجيش الوطني يف العديد
من جبهات القتال ويف مقدمتها
جبهة "نهــم" والتي تدعي بأنها
باتــت عىل بُعد نصــف كيلو من
العاصمة صنعاء يف الوقت الذي
تشــري فيه مجريات املعارك عىل
أرض الواقع بــأن تلك القوات مل
تحرز أي تقدم يذكر .
ويضيــف املراقبــون يف
أحاديثهــم بالقــول " أن قيادات
الجيــش الوطنــي يف جبهات
الشامل تحاول اســتنزاف قوات
التحالف والحصول عىل املزيد من
الدعم "  ،مؤكديــن بأن الجرال
األحمر وأتباعــه باتوا ينتظرون
حسم املعركة سياســياً لتحقيق
مكاسب سياسية خصوصا فيام
يخص الجنوب ومســتقبل حزب
اإلصالح .

