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> منذ ان رفض المشترك حضور حفل تسليم واستالم السلطة بدار الرئاسة وهو يسعى  

لتضخيم مسائل بسيطة لتصدير الصراع إلى قيادة المؤتمر..
هذا األسلوب يكشف سذاجة اللعبة والالعبين والتي تفتقد ألي تأثير.. لقد جاء عبدربه منصور هادي 
إلى الرئاسة من خالل الحل السياسي الذي تبناه الزعيم علي عبداهلل صالح، كحل لألزمة في البلد..

الواقع بات فيه كل طرف فوق أي صراعات ومن االستحالة حدوث ذلك بين الزعيمين علي عبداهلل 
صالح وعبدربه منصور هادي..

ولذا فالمشترك وبكونه حالة استثنائية في الديمقراطيات الناشئة، فهو كمسمى فرض 
مشروعيته من الصراع، كما لم ينشأ أو يأت إاّل إلقصاء الزعيم علي عبداهلل صالح وليس لديه 

بديل عنه.

المشترك يدخل مرحلة االحتضار
لقد دخ��ل »األخ����وان« بعد ح��روب المناطق 
الوسطى تحت المظلة األولى »المؤتمر« على 
أساس أن »االخ��وان« كطرف أقوى هم البديل 

التلقائي ل�»علي عبداهلل صالح« إن أزاحوه..
كان ذلك التفكير في ظل تعددية أو مستوى 
من الديمقراطية تحت مظلة واح���دة.. وبعد 
صراعات العقد األول للوحدة، فالتفكير انصب 
في إنشاء مظلة ثانية هي المشترك يهدف 
إقصاء وإزاحة للحاكم ومظلته األولى، والبديل 
سيحسم بالتوافق أو بالصراع ولكن بعد اإلزاحة، 

ألن التعاطي معه قد يفجر 
صراعًا اليمكن السير فيه إاّل 

بعد إقصاء الحاكم.
إذًا فالمشترك حين مدّد 
لعامين م��ن خالل  للنظام 
اتفاق 2008م كان الهدف 
إعادة التموضع للحسم ووضع 
النهاية إلزاحة علي عبداهلل 
ص��ال��ح م��ن خ���الل تصعيد 

األزمات والمشاكل.
ولهذا وم��ع مجيئ محطة 
وجد  لمشترك  فا 2011م 
أن األوض��اع الداخلية مهيأة 
لصالح الحسم وبالطريقة 

التي يريدون..
ح���زب اإلص����الح ل��م يكن 
تكون  ن  ا ية  لنها ا يتصور 
بالطريقة التي تمت، ولكنه 
وج��د  نفسه منذ االع��ت��داء 

اإلرهابي على جامع دار الرئاسة يدفع إلى واقع 
لم يفكر فيه وال يريده ولكن القبول به بات أفضل 

من الرفض..
ولم يدرك المشترك أيضًا أنه برحيل الزعيم علي 
عبداهلل صالح ينتهي مبرر استمراره كمشترك، 
لهذا فإن استهداف الرئيسين علي عبداهلل صالح 
وعبدربه منصور هادي ومحاولة االيقاع بينهما 
يراد من ورائه إعادة تسويغ مبررات استمراره 
وحتى انتهاء الفترة االنتقالية- إن انتهت بسالم..
المبادرة الخليجية كاتفاق ركزت على نوعين 
من القضايا تتمثل بإنهاء مظاهر األزمة ومن ذلك 
االنشقاق العسكري واالعتصامات أو المظاهرات 
ورفع الخيام وأخرى تعاَلج بسقف الفترة االنتقالية 

كالحوارات وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
المشترك يرفض إزالة خيام عناصره في حارات 
دمرت حياة السكان وحولتها إلى جحيم وكذلك 
إنهاء االنشقاق العسكري في إطار إنهاء مظاهر 
األزمة ويريد استعمالها كأوراق للمقايضة في 

قضايا أخرى..
يتعامل  ال  فالحصيف  ول��ه��ذا 
مع تسويق الحب واالرتياح 
لمشير  ا خ  أل ا مة  لفخا
ع���ب���درب���ه م��ن��ص��ور 
ه������ادي- رئ��ي��س 
الجمهورية - من 
قبل المشترك 
أو أط����راف 
كما  ف��ي��ه 
يفعل ذلك 

»االخ��وان«.. 
ن  يحبو فهم 
ال����رئ����ي����س 
ع����ب����درب����ه 
م����ن����ص����ور 
ه��ادي، ولكن 
ل���ق���د أع��ل��ن 
»ال��ه��ت��ار« ب��أن 
ال��ق��اع��دة ليست 
وراء ال��ه��ج��وم على 
الحرس الجمهوري في المكال، 
لكن ما دام »الهتار« في وضع معرفة 
بأدق المعلومات لينفي الهجوم ويبرئ 
القاعدة، فكان عليه تنوير الرئيس 
عبدربه منصور ه��ادي من وراء هذا 
العمل إن لم تكن القاعدة.. فهل مثل 
هذا المنطق يجسد احترامًا لرئيس 
نت  كا ذا  إ خصوصًا  لجمهورية  ا
القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن ذلك 

االعتداء اإلرهابي..
< لقد حضر العالم عبر ممثليه وتابع عبر 
اإلعالم أول حاكم يسلم الحكم والسلطة لرئىس 
منتخب.. وأح��زاب المشترك عزلت نفسها عن 
العالم وتوارت من مشهد تاريخي ألنها في وضع 
المكبل بصراعاته بما يجعلها عاجزة عن استقراء 

الوضع بشكل دقيق..
ومع ذلك نجد أحزاب المشترك وببجاحة تحذر 
من حضور حفل تنصيبه وتمارس تجاهه تهديدًا 
مباشرًا أو مبطنًا بالتبعات أو العقوبات في حالة 

حضوره..
السلوك  ه��ذا  مثل  فهل 
ي��ج��س��د اح���ت���رام ال��رئ��ي��س 
عبدربه منصور ه��ادي من 

قبل المعارضة- كما تطرح؟
وهكذا نجد المشترك في 
تطبيق  يرفض  ما  جوانب 
المبادرة الخليجية، بمعنى 
أنه يحاول بكل ما استطاع 
تجييرها إلى أفعال صراعية 
في السلوك والممارسة، فيما 
هو في الطرح العام يقدم 
نفسه مع المبادرة والطرف 
الجاد والصادق في التطبيق.

إذا استرجعنا فترة األزمة 
لربط  ا ه��ذا  مثل  فسنجد 
بهذا المسلك واضحًا حيث 
إن المشترك ظل يشترط إن 
وُّقعت المبادرة في الخارج أن 
يوقع عليها الزعيم علي عبداهلل صالح، وإن وُّقعت 
في الداخل فإنه يرفض المجيئ لدار الرئاسة 
للتوقيع، وهو بهذا يجعل من الشكليات ألغامًا 

لتفجير أي تقارب.
وبسبب كل هذا نجد أن الزعيم علي عبداهلل 
صالح اشترط اآللية المزمَّنة ألنه يريد معالجة 
قضايا وطنية.. فيما مطالب واشتراطات المشترك 

تؤكد أنه يريد الصراع من خالل القضايا..
 إن المشترك ص��ار ي��م��ارس ط��رح الشروط 
من وضع وواقع األزمة في البلد، فيما يمارس 
االشتراطات على الرئىس عبدربه منصور هادي 
من وضع المشترك الصراعي، وبالتالي فأثقال 
في المشترك مستمرة في منهجية التأزيم ولكن 
بالطرق واألساليب المناسبة ألوضاع ما بعد توقيع 
المبادرة وحكومة الوفاق واالنتخابات الرئاسية 

المبكرة..
إن على المشترك التوقف طوياًل عند محطة 
رحيل حاكم ومجيئ حاكم جديد وم��ن خالل 
االنتخابات، وأال يستغل انشغال الغرب بالحلول 
والحلحلة لتداعيات األزمة لمواصلة مشروعه 

االنقالبي..
وعليهم أن يدركوا أن الوفاق والتوافق- لن يمثل 
أي قدر من القيود لتقييد الرئيس في قراراته- 
كونه بات القوي في أرضية يبقى »المشترك« فيها 

األضعف.
ال يوجد حزب أو تنظيم سياسي خالفاته تعرف 
وتتابع أواًل بأول كما المؤتمر الشعبي العام، 
ويقيني هناك تباين بين الزعيم  علي عبداهلل 
صالح والرئيس عبدربه منصور ه��ادي من 
قبل أزمة 2011م وخاللها أو بعدها ولكن هذه 
الخالفات محكومة بسقف بحيث ال تتحول إلى 

صراع وال يحولها طرف آخر إلى مثل ذلك.
على المشترك الترفع إلى وعي ما هو قائم 
وقادم، وشخصية المشير عبدربه منصور هادي 
هو من صاغ محاورها وفرض محوريتها وصار 
رئ��ىس��ًا للجمهورية وب��ات ف��وق ه��ذا التفكير 
السطحي والسخيف في ألعاب الصراع أو التالعب 
بالسطحيات ألن��ه برغم مما في ال��واق��ع من 
صعوبات جمة وتعقيدات بالغة فالمشير عبدربه 
منصور هادي جدير للمهمة وال خوف عليه خالل 
الفترة االنتقالية إاّل من شرور وكيد العنف- ال سمح 
اهلل- غير ذلك فنجاحاته وانجازاته خالل عامي 
الفترة االنتقالية ستكون فوق التوقع، وأساس 
ذلك أنه بات الخبير في فهم واستيعاب لعبة 

الصراعات السياسية وما يخفى منها..
إذًا.. محطة 2011م دفعت الرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح إلى القبول بترك الرئاسة كحل 

لألزمة من خالل تداول سلمي للسلطة..
وبالمقابل على المشترك أن يواكب هذا التغيير 
من خالل إحداث التغيير داخله، فهو لم يعد في 
عهد وال أوضاع حكم الرئيس علي عبداهلل صالح، 
بل صار أمام أوضاع جديدة والبد أن يحدث تغييرًا 
مماثاًل داخل تحالف المشترك ولن يهرب من ذلك 

بالفرار إلى افتعال المزيد من األزمات.

 محمد اليافعي

المؤتمر َقِبل بالتغيير 
مقابل إنهاء المشترك

األزمة أنهت مخطط 
»االخوان« للسيطرة 

على الرئاسة

ال مبرر لوجود 
المشترك بعد 

االنتخابات الرئاسية

السياسة والدين
 في مواجهات عاهم وأبودوار

على الرغم من أن محافظة حجة تنتمي للتكوين االجتماعي والثقافي لمحافظات شمال الشمال، حيث القبيلة  
بمعادلة »حاشد- بكيل« تمثل أساس نسيجها االجتماعي وتكوينها الثقافي، إاّل أنها أكثر هدوءًا ودعة بل وتثير 
فضولك بسلميتها حتى في أشد الظروف واألحوال اليمنية اضطرابًا وتأزمًا، كما تدهشك حالة مدنية فطرية تسري في 

نفوس أبنائها إلى درجة يمكنك أن تطلق على محافظة حجة بأنها بالفعل هي »تهامة الجبل«..
هي كذلك والشواهد كثيرة ببعدها التاريخي والمعاصر، لكن ليس من المنطق أن نظل نردد هذا الكالم ونضرب 
لحجة تعظيم سالم وكفى، بل يجب أن نكشف حالة غيبوبة تعيشها، وأن نبحث في هامشيتها وغيابها عن المشهد العام 
وخاصة الثقافي والسياسي والمدني، عن اسرار ومضامين أخرى للمسألة، وعن وجوه أخرى في الصراعات الدائرة فيها 

كما قال الرائع االستاذ محمد المقالح..

حجة دفعت كثيرًا ضريبة المرحلة السابقة، 
ف��ي ص���ورة تهميش وتعطل تحوالتها 
االجتماعية والتنموية، وعدم تبلور وتكون 
جيل طليعي بالمحافظة إلى اآلن، ساهم في 
ذلك أن رموز وشخصيات هذه المحافظة لم 
تكن من النوع الناهض بالمكان، وعدم 
وجود إعالم حقيقي بهذه المحافظة التي 
اقترن تغييبها وتهميشها بسلمها وصمتها 

وغياب من يمثلها ويعبر عنها.
كنا قد بدأنا نتلمس اشكالية حجة خالل 
عامي 2009 و2010م عبر كتابات جادة في 
صحيفة »الديار« كمجموعة من اإلعالميين 
رموا بالحزبية وراء ظهورهم واستشعروا 
همَّ هذه المحافظة، بل وحذروا من أن حجة 
لن تظل طوياًل تواجه التهميش والحرمان 
بمزيد من السلم والصمت، وإنما سوف 
تنفجر في وجه الجميع وتتحول إلى ساحة 

مفتوحة للصراعات بأبعادها المتعددة.
اإلعالم الذي  أخذ حاليًا يكتب عن حجة 
بعيون عاهم، وبجدلية الدفاع عن العقيدة 
وثنائية أهل السنة والرافضة، لم يالمس 
في أح��داث حجة أبعادًا أخ��رى واشكاليات 
حقيقية، لم يكتب أن حجة ليست عضوًا في 
نقابة األطباء وال المحامين وال الصحفيين وال 
األدباء وال الصيادلة.. الخ، ولم يثر أي تساؤل 

عن ذلك!!
لم يكتب أن حجة خامس محافظة في عدد 
السكان هي بال جامعة.. بال معاهد متوسطة، 

ويحول المسألة إلى قضية رأي عام..
اإلعالم عندما أخذ يكتب عن حجة كتب من 
غرف مغلقة وفقًا لما يرويه »أبو مسلم« عن 
عاهم، حتى وهو ينزل إلى مسرح األحداث 
ما بين الحوثيين واإلصالحيين والقبائل، ال 
يلتزم المهنية وال يبحث عن الحقيقة بقدر 
ما كان يهمه أن يحقق أكبر قدر من االثارة 
والضجة اإلعالمية بطريقة صب الزيت على 

النار..
لذ أخذنا على عاتقنا أن ننزل  إلى مسرح 
األحداث ونتلمس جوانب من الحقيقة التي 
عمد الفريق اإلعالمي ال��ذي سبقنا إلى 
تغييبها والتنكيل بها، كونه مثل طرفًا 
واحدًا وأيضًا لم يضم في عضويته أي أحد 

من إعالميي المحافظة..
تحركنا إلى عاهم وأب��ودوار والتساؤالت 
تتزاحم في رؤوسنا عن حرب تتداخل فيها 
السياسة والدين والقبيلة والمال الخارجي 
وصراعات الجماعات المحلية، التي تصب 
جميعها في تحقيق أه��داف طرف بعينه، 
ال يمكن أن أفصلها ع��ن م��ا يجري في 
البلد بشكل ع��ام، والتي لن تستقر فيها 
األوض��اع إاّل ببناء دول��ة النظام والقانون 
ودولة المؤسسات ال دولة األفراد والعشائر 

وتحالفات المصالح..
الهجمة اإلعالمية الكبيرة والممنهجة 
على الحوثيين، تمكنت من استدعاء العامل 
المذهبي والقبلي إلى دائ��رة الصراع مع 
الحوثيين في أكثر من جبهة ككتاف ودماج 
وعاهم، هو في األساس صراع بالوكالة عن 
أطراف في الداخل والخارج مستغلة عدم 
توافر غطاء إعالمي كبير ومواٍز للحوثيين، 
وع��دم تمكن ه��ؤالء إلى اآلن من الظهور 
كطرف سياسي في الساحة، بعيدًا  عن 
مسألة الشعار الذي جعلهم يبدون كظاهرة 

وحركة مسلحة ليس إاّل..
الهجمة اإلعالمية لإلصالح، مصحوبة أيضًا 
باستدعاء شديد ومركز للدولة للتدخل في 
هذه المواجهات، هو في حقيقته استدعاء 
سياسي لدولة مشلولة ومفككة، لم تتمكن 
حتى أن تحمي أبراج الكهرباء من اعتداءات 
القبائل، غير أن األمر يندرج ضمن خطط 
اإلصالح لالجهاز التدريجي على مقومات 
ك��ل األط���راف ف��ي الساحة بانعاش بؤر 
وكوامن الصراعات هنا وهناك، بالتوازي 
مع خطط إرب��اك حالة ال��وف��اق الوطني، 
حتى ال تتمخض المرحلة عن دولة حقيقية 
بالمفهوم المؤسسي في ظل وجود الحرس 

الجمهوري..
ف��ي س��وق الهيجة ال��واق��ع بين 
خميس مستبأ ومنطقة أب��ودوار 
ضمن نطاق مديرية مستبأ، كان 
ال��وض��ع طبيعيًا رغ��م قربه من 

منطقة المواجهات، فالسوق كبير 
ومكتظ بالناس من كل مكان حتى من 

قبائل حجور، قيل لنا إن حركة السوق بهذا 
الشكل أصبحت حركة يومية وليس فقط 
يوم االثنين، وفي زحمة السوق الحظنا 
بعض المسلحين يتسوقون بشكل طبيعي، 
بدا من الشعار المطبوع على أسلحتهم أنهم 
حوثيون، كما أن الشعار بصيغته المعروفة 
»اهلل أكبر الموت ألمريكا اللعنة على اليهود 

والعزة لإلسالم« يغطي كل أرجاء المكان..
مشهد الحركة في السوق ال يشعرك بأنك 
في المنطقة التي يتلكم عنها اإلعالم بلغة 
الحرب واالنتهاكات واالستصراخ للضمير 

العالمي ضد الحوثيين..
هنا تذكرت ما تردده وتروج له الكثير من 
القنوات مثل »صفا- المجد- وصال.. وغيرها« 
من خطر الحوثيين وعقيدتهم، ووج��وب 
مقاتلتهم ومطاردتهم دفاعًا عن العقيدة 
والدين، لدرجة  أن أحد مشائخ هذه القنوات 
يقدم وجوب مقاتلة الحوثيين على مقاتلة 
اليهود والنصارى وفقًا لما يحمله من ثقافة 
جهادية، حتى ليخيل إليك أنهم يتكلمون 
عن أناس من جنس آخر غريبي األطوار في 
تفكيرهم وتعامالتهم، وأن عقيدتهم ليست 
كعقيدة بقية المسلمين، وأن قرآنهم ليس 
كقرآن المسلمين، عندما نسمع هذه القنوات 
بما فيها قناة »سهيل« وهي توجه اتهاماتها 
للحوثيين بأنهم قاموا بإحراق مصاحف القرآن 
الكريم الخاصة بدار الحديث في عاهم وهو 

دار مزدوج سلفي إصالحي..
عند زيارتنا لهذا الدار لم نجد أي أثر لحريق 
إاّل من آثار الرصاص على الجدران من خارج 
الدار، وكأن معركة شرسة بالسالح الخفيف 

والمتوسط وقعت هناك..
من المؤكد أن الناس هنا ال يكترثون 
لمثل هذه االتهامات، بل يرونها أنها باطلة 
ومحرضة على الفتنة حسب ما أك��ده لنا 
الكثيرون، وأكدته أيضًا صيغة األذان التي 
سمعناها من المساجد والتي ال تقول بحيا 

على خير العمل..
يتواجد فيها  التي  في مديرية مستبأ 
الحوثيون، يبدو الوضع طبيعيًا ومستقرًا 
على المستوى الرسمي والشعبي، وقد أبدو 
متحيزًا للحوثيين وأن��ا أنقل ما شاهدته 

وسمعته بكل مصداقية وت��ج��رد من 
أي حسابات.. وه��و ما كاشفني به 

أح��د ال��زم��الء السلفيين ال��ذي قال 
ل��وال معرفتي ب��ك أن��ك تحرري 
وانفتاحي لقلت إنك منحاز بتطرف 

للحوثيين..
هي  لحوثيين  ا ت��م��اس  نقطة 
منطقة أبودوار وتتبع إداريًا مديرية 

مستبأ، ومنطقة تماس 
اإلصالح والقبائل 

ه����ي م��ن��ط��ق��ة 
س���وق عاهم 
وتتبع إداري��ًا 
مديرية كشر 
والمسافة بين 
المنطقت����ين 
ح������وال������ى 
ثالثمائة متر..

ي������ب������دو 
ال����وض����ع ف��ي 

سوق عاهم كئيبًا 
وك���أن���ك ف���ي ق��ف��رة، 

ف��ال��دك��اك��ي��ن على 
ام���ت���داد ال��ع��ي��ن 

مغلقة والبعض منها يبدو عليها آثار الدمار 
والحريق، مع العلم أن��ه يمكن أن يعود 
النشاط إلى السوق في ظل توقف المواجهات 

والهدنة القائمة..
الكثير من االتهامات التي وجهتها القبائل 
للحوثيين، فندها الحوثيون وأيضًا الكثير 
من مشائخ ووجهاء مستبأ وأعضاء مجلسها 
المحلي، بالنسبة لنا لم نشاهد أي مظهر 
للتقطعات أو أية ممارسة لدور الدولة من 
قبل الحوثيين سوى نقطة تفتيش واحدة 

في منطقة التماس..
لجنة الوساطة المرابطة هناك بذلت جهودًا 
كبيرة تشكر عليها في ايقاف المواجهات 
ورفع االرت��اب، واآلن المنطقة  تمر بحالة 
هدنة وت��وج��س، غير ان امكانية عودة 
المواجهات قائمة، خاصة مع اصرار القبائل 
على عودة الحوثيين من أبناء صعدة إلى 
محافظتهم مع العلم أنهم أقلية بالمقارنة 

مع الحوثيين من المنطقة ومن حجور..
الكثير من مشائخ مستبأ وأعضاء مجلسها 
المحلي يرفضون هذا المطلب ويعتبرونه 
عنصريًا، فبالدهم تتسع لكل يمني ملتزم 
بالسلم واألمن واالستقرار وعدم التدخل في 
شئونهم، وأضافوا بأنهم عندما يشعرون 
بأن أصحاب صعدة لم يلتزموا بهذه األمور 
فهم من يقرروا أمر عودتهم إلى بالدهم، 
ويطالبون مسلحي اإلصالح والقبائل من 
حجور عدم االعتداء على أراضيهم ومنازلهم 

وجعلها ساحة لهجماتهم المتكررة.
من مشاهد حضور الدين في األح��داث، 
هو ما لمسناه في زيارتنا، حيث الحظنا 
أن شعار الحوثيين مطبوع على أسلحتهم 
بصيغته التي ذكرناها سابقًا، الحظنا أيضًا 
أن مسلحي القبائل مطبوع على أسلحتهم 
شعار اإلصالح بصيغته »اهلل ربنا والقرآن 

كتابنا والرسول قدوتنا«..
عند عودتنا وبالقرب من منطقة األمان 
تبعد حوالى 9 كيلو مترات عن مدينة حجة 
استوقفتنا نقطة تفتيش عسكرية، علمنا 
أنها تتبع الفرقة األولى مدرع فتشتنا بدقة 
وأخ��ذت تسألنا من أنتم ومن أين جئتم.. 
الخ، وبعدما اجتزناها انفجرنا من الضحك 
أنا وزميلي سمير النمر، وكان بالفعل سؤااًل 

واحدًا تبادر إلى ذهننا، وهو عن 
أية دولة يقصدها اإلصالح 

للتدخل في مواجهة 
الحوثيين؟!

 محمد علي عناش

»المنشق« وراء 
المأساة التي تعيشها 

مديرية كشر بحجة

اإلصالح يسعى لتجنيد 
متطرفين في الجيش

فشل اجتماع اللجنة العسكرية مع االصالح في ارحب 

أكدت مصادر رسمية أن رئيس حكومة  
ال��وف��اق محمد س��ال��م ب��اس��ن��دوه أص��در 
توجيهاته لوزارتي الدفاع والداخلية بتجنيد 20 ألفًا 
من اإلص��الح والفرقة في الجيش واألم��ن، وأص��در 
توجيهات مماثلة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية 
التخاذ الترتيبات الخاصة باعتماد تلك الدرجات ضمن 

موازنتها لهذا العام.
وقالت المصادر :إن توجيهات باسندوة تكشف عن 
اصراره لتجنيد قوات غير نظامية )قبلية ومتطرفة( 
تم ضمها لقوام الفرقة المنشقة بعد انسحاب الضباط 
واألفراد األساسيين من المعسكر، وهي المليشيات التي 
شاركت في القتال مع المتمردين في العاصمة صنعاء 
بمنطقتي الحصبة وصوفان وفي عدد من محافظات 

الجمهورية.
وحذر مراقبون من مخاطر ضم تلك العناصر لقوام 
القوات المسلحة أو استغالل قوى سياسية لألحداث التي 

تمر بها البلد لتوسيع االنشقاق داخل القوات المسلحة 
وتفخيخ المؤسسة العسكرية بتلك العناصر األصولية 
المتطرفة باإلضافة إلى تصدير حالة االنقسام للجهاز 

األمني الذي أثبت تماسكه خالل فترة األزمة .
وقال المراقبون: إن هذه المحاوالت تهدف إلعادة 
تكرار نموذج حركة حماس في غزة وإنشاء ما عُرف 
ب�)القوة التنفيذية( التي كان لها دور في تفجير الصراع 

بين القوى الفلسطينية.
واستغربوا أن تأتي هذه التوجهات في وقت يتحدث 
فيه أقطاب اإلخوان المسلمين عن ضرورة تسريح جزء 
من منتسبي تلك القوات بحجة أن اليمن ال يعاني من 
مشاكل حدودية مع جيرانه وهو ليس بحاجة لكل هذه 
القوة العسكرية ووسط دعوات مختلفة إلعادة هيكلة 
القوات المسلحة، وهو ما يعني لالخوان المسلمين 
حل الجيش وإنشاء قوات جديدة قوامها مليشياتهم 

المؤدلجة المتواجدة في الساحات.

فشل اجتماع  
ع���ق���دت���ه 
ال���ل���ج���ن���ة 
م��ع قيادات  العسكرية 
اإلص��الح بأرحب السبت 
استمر عدة ساعات بسبب 
رفضهم االنسحاب من 
المواقع التي يتمترسون 
فيها ومنها تم االعتداء 
على معسكرات الجيش 
وخ���اص���ه ف���ي مناطق 
يحيص وزن��دان وش��راع 

والمروسة وغيرها .
وكشف مصدر محلي ل�«الميثاق« عن تفاصيل االجتماع الذي 
عقدته اللجنة العسكرية بالقيادات االصالحية في كلية ارحب 
وحضره كاًل من منصور الحنق ومحمد جابر اليحيصي وعدد اخر 

من قيادات االصالح في منطقة ارحب.
مشيرًا الى ان منصور الحنق واليحيصي طلبا من اللجنة 
العسكرية رفع المعسكرات من ارحب بشكل كامل وتوفير 

ال��ح��ص��ان��ة ل��إلص��الح��ي 
الحنق وضمان  منصور 
عدم مسائلته او تسليمة 

ألي دولة اجنبية.
للجنة  ا ان  م��وض��ح��ًا 
العسكرية اكدت ان تلك 
المطالب غير واقعية وال 
بلغت  ا و تلبيتها  يمكن 
القيادات االصالحية ان 
لن  لعسكرية  ا قع  لموا ا
يتم رفعها من مواقعها 
غير انها ابدت استعدادها 
ل���دراس���ة ط��ل��ب توفير 
الحصانة للحنق بما ال يتعارض مع ومضامين المبادرة الخليجية 

التي استثنت االرهاب واالرهابيين من اي ضمانات.
واشار المصدر الى ان االجتماع رفع دون تحقيق أي نتائج 
إيجابية وان قيادات االصالح رفضت طلب اللجنة برفع المظاهر 
المسلحة والمواقع التي استحدثها في المناطق القريبة من 

معسكرات الحرس الجمهوري والجيش.

أبرز قيادات القاعدة تزور أرحب
ذكرت مصادر أمنية ومحلية في مديرية أرحب- محافظة صنعاء، أن قيادات  

بارزة في تنظيم القاعدة وصلت إلى المنطقة األيام الماضية لتقديم 
التعازي في مصرع القيادي في التنظيم محمد الحنق الذي لقي حتفه في 

زنجبار- أبين.
وقالت المصادر: إن قيادات أصولية متشددة على رأسها منصور الحنق كانت على 
رأس المستقبلين لهم في »بيت مران« واقيم لهم مخيم نصب في منطقة ييت الحنق 

- زندان )مديرية أرحب(.
مشيرة إلى أن العشرات من المسلحين فرضوا طوقًا مشددا على اثنين من قيادات 
تنظيم القاعدة أحدهما )سعودي( والذي ُقدم على أنه أبو خطاب أحمد الزهراني بينما 

قدم القيادي اآلخر وهو )يمني( على أنه عبداهلل الصنعاني.
ووفقًا ل�»المؤتمر نت« فقد رجح مصدر أمني أن يكون أحد القياديين الذين حضروا 
للمنطقة هو الرجل الثاني والمسئول العسكري لتنظيم القاعدة بجزيرة العرب المدعو 
قاسم الريمي والمكنى »أبو هريرة« والذي يتولى إدارة عمليات تنظيم القاعدة في 

مثلث )مأرب ، الجوف ، أرحب( .
وكانت مواقع إخبارية نقلت عن مصادر محلية بمنطقة أرحب أن مخيمًا للعزاء نصب 
في مسقط رأس القيادي البارز في تنظيم القاعدة- وأمير التنظيم في مديرية أرحب 
)محمد الحنق( والذي كان قد لقي مصرعه مطلع الشهر الجاري في منطقة زنجبار على 
اثر مواجهات عنيفة بين مجاميع إرهابية ووحدات عسكرية مرابطة في منطقتي دوفس 

والكود - بمحافظة أبي�ن.


