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اســتعادة الفـرقة أواًل

مشيرة الى أنهم شاهدوا توافد العشرات من 
عناصر القاعدة الى أرحب قادمة من محافظات 
ش��بوة وأبين ومأرب والج��وف بينهم عناصر 
تحمل جنس��يات عربية أغلبهم من الصومال 
خ��ال اليوميي��ن الماضيي��ن وان ع��دد تلك 
العناصر التي قد تمركزت عل��ى بعد )500( 
متر من معسكر الصمع وعناصر أخرى قامت 
بحف��ر الخن��ادق والمتارس جوار معس��كرات 
اللواء 3مش��اة والل��واء63 والل��واء83 حرس 
جمهوري.ال يزال منتسبو الحرس الجمهوري 
ف��ي معس��كراتهم بمديرية ارح��ب يرزحون 
تحت القذائف والصواريخ التي تهطلها عليهم 
عناصر القاعدة واالصاح االرهابية والتي لم 

تراٍع أية حرمة حتى للمساجد 
والمصاح��ف ف��ي بي��وت 
اهلل حي��ث تعرض مس��جد 
معس��كر الصم��ع لقص��ف 
عنيف اثناء ص��اة الجمعة 
استهدف حياة المصلين في 
المسجد ولكن عناية اهلل عز 
وجل حال��ت دون حدوث أي 

اصابات او خسائر بشرية .
فعلى م��دى س��بعة ايام 
وعناصر القاعدة واالصاح  
ت  ا لعش��ر ا كة  ر بمش��ا و

من عناص��ر صومالية تابعة لحركة الش��باب 
المجاهدي��ن تواص��ل اعتداءاته��ا االرهابية 
عل��ى معس��كرات الح��رس الجمه��وري ف��ي 
ارحب ونهم حيث تعرضت مواقع الحرس في 
االلوية62-63 -83 -3 وتبة واصل لهجمات 
كثيفة م��ن قب��ل تل��ك العناص��ر االرهابية 

وبمختلف االسلحة الثقيلة والمتوسطة..
فخال يومي الثاثاء واالربعاء حاولت عناصر 
القاعدة التس��لل لتلك المواقع ولكنها فشلت 
وتمكنت قوات الحرس الجمهوري من تكبيدها 
خسائر فادحة.. أما يوم الخميس فقد وصلت 
عناصر القاعدة بقي��ادة )أبو فروة( -وهو أحد 
قيادات حزب اإلصاح- إلى مديرية نهم قادمه 
من محافظة شبوة. للقتال الى جانب  عناصر 
القاعدة المدعومة بتعزيزات عس��كرية دفع 
بها المنش��ق على محس��ن من أجل إس��قاط 
معس��كرات الحرس الجمهوري في مديريتي 
نهم وأرحب والس��يطرة بعد ذلك على مطار 

صنع��اء الدول��ي والقاع��دة الجوي��ة ومداخل 
العاصمة تمهيدًا لانقاب على الشرعية.

 واف��ادت مصادر محلي��ة ان تل��ك العناصر 
االرهابية ق��د وصلت ارحب  عل��ى متن )20( 
س��يارة قادمة من منطقة شبانة بني قطران 
بنه��م، وانتش��رت لي��ًا ف��ي مناط��ق )ثبلة 
السفلى، ثبلة العليا، لبوة، المزيرقة( وباشرت 
اعتداءتها على مواقع الحرس الجمهوري فور 
وصولها  مس��تخدمه مختلف األسلحة الثقيلة 
والمتوسطة.. كما قامت عناصر إرهابية اخرى 
من مهاجمة المعسكرات والتمركز في مواقع 
)المصنعة، س��د خلق��ة، المكن��ة، نقيل بني 

غيان( .                                 

القاعدة تنتحر  
 اليوم التال��ي واثناء أداء 
ص��اة الجمع��ة قصف��ت 
مليش��يات القاعدة مسجد 
معس��كر الصم��ع منتهكة 
حرمة بيت اهلل  في مسعى 
لقتل الجنود والضباط إثناء 
تأدية الصاة، لكن العناية 
االلهي��ة حال��ت دون ذلك، 
حيث كان الضباط والجنود 
قد تلقوا توجيهات بتغيير 
مكان الصاة الى مكان آخر.. وافادت المصادر 
ان قوات الحرس الجمهوري تصدت لعدد من 
االعتداءات الت��ى قامت بها عناص��ر القاعدة 
على معس��كراتها يوم الجمعة وان العشرات 
من عناص��ر القاعدة قد لق��و مصرعهم على 
اسوار المواقع التى فشلوا في اقتحامها خال 
اليومي��ن الماضيي��ن، اضافة ال��ى تكبدهم 
خس��ائر فادح��ة.. كما تمكنت ق��وات الحرس 
الجمهوري من احباط هجوم استهدف الطرق 
المؤدي��ة الى العاصم��ة ومطار صنع��اء أثناء 

مواجهات يوم الجمعة الماضية.
وتأتي تلك االعتداءت االرهابية تزامنا مع ما 
جاء في الوثيقة الصادرة عما يسمى ب�"اللجنة 
التحضيرية للح��وار الوطني" والتى كش��فت 
مساعي تخريبية يتبناها القيادي اإلصاحي 
حميد األحمر بالتنس��يق مع أحزاب المشترك 
وتس��تهدف إح��داث أعم��ال فوض��ى داخ��ل 
معس��كرات الحرس الجمهوري بهدف ارباكها 

وتشتيت قواها خال شهر مارس وابريل..

القشيبي يمد االرهابيين بالسالح
م��ن ناحية اخرى اك��دت مص��ادر محليه ان 
المنش��ق  القش��يبي قائد الل��واء 310مدرع 
بعمران وبناء على توجيهات قائده المنش��ق 
علي محس��ن جه��ز المئات م��ن االصاحيين 
باالسلحة والمعدات وارسلهم الى ارحب للقتال 
في صفوف القاعدة.. وأوضح��ت المصادر ان 
تلك الميليش��يات س��تفتح جبه��ة اخري في 
الحمراء منطقة همدان حي��ث يقومون ببناء 
المتارس والخنادق ويقوم بتكديس األسلحة 

فيها.
تصعيد في ارحب وصنعاء

التصعيد في ارحب ونهم  يتزامن مع  تصعيد 
الفرقة المنش��قة وعصاب��ة اوالد االحمر في 
العاصمة حيث نشروا مليشياتهم بكثافة في 
الحصبة وصوفان ومازدا والنهضة والرش��يد 
وسوق الروني وشارع الستين ومذبح ومناطق 
اخرى واس��عة احتلتها الفرقة المنشقة خال 
قيامها باعمال العنف الع��ام الماضي.. وافاد 
ش��هود عيان انهم ش��اهدوا ش��احنات كبيرة 
تف��رغ أس��لحة وذخائر خرج��ت م��ن الفرقة 

وافرغت في تلك المناطق.
وتأتي تح��ركات الفرقة المنش��قة وعصابة 
أوالد االحمر في العاصمة وارحب ونهم  عقب 
االنتهاء من تدريب ما يزيد عن 800 متطرف 
في معس��كرالفرقة على اس��تخدام الس��اح 
الثقيل والمتوس��ط والخفيف بمختلف أنواعه 
كدفعة اولى، لتليها دورة اخرى يش��ارك فيها 
)800( عنصر ب��دأت االربع��اء الماضي بمقر 
الفرقة بصنعاء والتي تقوم بتجييش عناصر 
اإلخوان استعدادًا إللحاقهم بعناصر القاعدة 
في ارحب ونه��م والمناطق الت��ي توجد فيها 

معسكرات الحرس الجمهوري والجيش   
وافادت المصادر ان قاس��م الريمي مسئول 
الجن��اح العس��كري ف��ي القاع��دة ومنص��ور 
الحنق والقيادي الزهران��ي هم من  يقومون 
باس��تقبال تل��ك المليش��يات بعد تس��ليحها 
وتدريبها وتوزيعهم على المواقع وتدريبهم 
على عمليات خاصة تتركز في كيفية الهجوم 

واختراق الموانع وضرب األهداف المتحركة

الحنق في الصفوف االولى
ووفقًا لمصادر محلية ف��أن  عناصر القاعدة 
ومليش��يات المش��ترك مازال��ت تتواف��د إلى 
)منطقة زج��ل وكولة العصي��د، وتبة واصل 
وغرة الش��اكر، والحجبي��رة، وش��عب الفيل، 
والش��عب الفت��وح بمنطقة المش��ان القريبة 
من لواء الدف��اع في الصمع( وتق��وم بتجهيز 
المتارس والخنادق، ونصب االس��لحة الثقيلة 
باتج��اه معس��كرات الحرس، في مؤش��ر الى 
أن حزب االص��اح قد أعد عدته ف��ي محاولة 
إلسقاط المعس��كر ولن يتراجع عن مخططه 
ذلك مهما كان االمر وهو ما كشفه الحنق  الذي 
يقود تلك العناصر اإلرهابية في لقائه باللجنة 

العس��كرية والذي أكد انه 
وم��ن مع��ه ل��ن يتراجعوا 
خط��وة واح��دة اال اذا ت��م 
رفع معسكرات الجيش من 

منطقة ارحب.

تفاصيل االجتماع 
وشروط الحنق

االجتم��اع ال��ذي عقدته 
اللجنة العس��كرية السبت 
الماض��ي  م��ع قي��ادات 

)االص��اح( في منطق��ة أرحب واس��تمر عدة 
س��اعات انته��ى بالفش��ل  بحس��ب المصادر 
بس��بب، رفض قي��ادات مليش��يات االصاح 
االنس��حاب م��ن المواق��ع التي يتمترس��ون 
فيها ويقوم��ون منها باالعت��داء على القوات 
المسلحة، وخاصة في مناطق يحيص وزندان 

وشراع والمروسة وغيرها.
واوضحت المصادر ان منص��ور الحنق الذي 
يق��ود االعتداءات عل��ى معس��كرات الحرس 
الجمهوري، ومحمد جابر اليحيصي وعدد آخر 
من قيادات االصاح حضرت االجتماع وطلبت.

رفع معس��كرات الحرس م��ن الصمع  وتوفير 
الحصانة لإلصاحي منص��ور الحنق وضمان 

عدم مساءلته او تسليمه ألي دولة اجنبية..
وأوض��ح المص��در ان اللجن��ة العس��كرية 
اكدت ان تلك المطالب غير واقعية وال يمكن 
تلبيتها وابلغت القيادات اإلصاحية ان المواقع 

العسكرية لن يتم رفعها من مواقعها غير انها 
ابدت استعدادها لدراسة طلب توفير الحصانة 
للحنق بما ال يتعارض م��ع مضامين المبادرة 
الخليجية التي استثنت االرهاب واالرهابيين 

من اي ضمانات.
واش��ار المصدر الى ان االجتماع انتهى دون 
تحقيق أي نتائج إيجابية وان قيادات االصاح 
ابدت رفضها لطل��ب اللجنة برف��ع المظاهر 
المسلحة والمواقع التي اس��تحدثها االصاح 
في المناطق القريبة من معس��كرات الحرس 
الجمهوري والجيش .وكذلك ايقاف االعتداءات 
الت��ي تنفذها تل��ك العناص��ر عل��ى المواقع 

العسكرية والجنود في منطقة ارحب.

الفرقة بدال
 عن الحرس!

 واك��د مص��در مطلع ان 
قي��ادات ح��زب االص��اح 
والمنش��ق على محسن قد 
اش��ترطوا اقامة معس��كر 
تابع للفرقة للمنش��قة في 
منقطة تبة واصل بارحب  
وس��حب كل قوات الحرس 
الجمهوري من موقع الصمع  كشرط اساسي 
ال يقاف االعتداءات االرهابي��ة التي تقوم بها 
تلك مليشيات االصاح ضد مواقع الجيش في 

ارحب ونهم .
واشار المصدر الى ان المنشق على محسن 
قد تحدث هاتفيا الى منصور الحنق وقيادات 
اخرى في ح��زب االص��اح بارح��ب وخارجها 
وطلب منهم رفض اي توجيهات او مقترحات 
من اللجنة العس��كرية اال بعد ان تقبل اللجنة 
بأنش��اء موقع عس��كري تابع للفرق��ة تكون 
أفراده من منتس��بين من ارحب المحسوبين 
عل��ى ح��زب االص��اح اضاف��ة ال��ى تجهيزة 
بترسانة عس��كرية كاملة  وتحديد موقع تبة 
واصل االستراتيجية والمطلة على كل مواقع 
الح��رس الجمهوري موق��ع لذلك المعس��كر 
وسحب قوات الحرس من اللواء 62 . من اجل 
الس��يطرة  على موق��ع الصم��ع المطل على 

العاصمة ومطار صنعاء الدولي..

جميل الجعدبي

 لالسبوع الثالث على التوالي يواصل المئات من منتسبي 
المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة األولى مدرع 
اعتصامهم الحقوقي بالقرب من منزل فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي امام بوابة مبنى مجلس النواب الجديد بشارع 
الستين مطالبين باقالة ومحاكمة قائد الفرقة المنشق علي 
محسن بتهمة خيانة القسم العسكري واستغالل الوظيفة 
العامة وتسخير معسكرات وآليات وأسلحة وزارة الدفاع ألغراض 
سياسية ومصالح قوى حزبية وقبلية، وكذا استعادة حقوقهم 
ومعسكراتهم المحتلة والتي حول اللواء محسن وظيفتها 
ومهامها من البناء واالعمار الى معسكرات للتدمير والتخريب 

وايواء وتصدير واحتضان الجماعات والمليشيات المسلحة.

وليس بخاف على أحد سوء الحال الذي باتت عليه الفرقة 
ومعسكراتها ومجندوها -كجزء مهم من الجيش اليمني- اذ 
يكفي للوقوف على تفاصيل الكارثة جولة قصيرة على النقاط 
العسكرية في االحياء السكنية والشوارع المجاورة لمعسكر 
الفرقة »غرب العاصمة«، لكن مايبعث على االستغراب هو إلحاح 
قيادة الفرقة وقيادات وشباب االصاح والمشترك على مطلب 
هيكلة الجيش وهم اليدخرون جهدًا في تكريس انقسام الجيش 
وتوسيع الشرخ الحاصل ووضع عراقيل ومطبات جديدة أمام 
عملية الهيكلة ومهام اللجنة العسكرية ورئيس الجمهورية، وإال 
كيف نفهم عمليات التجييش والتجنيد الجديدة لمن يطالبون 
بهيكلة الجيش وهم يدركون ان ضمان انهاء االنقسام في 
صفوف الجيش واعادة تأهيل من التنطبق عليهم شروط الخدمة 
في القوات المسلحة مهام يجب تنفيذها قبل عملية الهيكلة 
ذاتها بموجب بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
فقد ج��اءت مهمة هيكلة الجيش في المبادرة الخليجية 
في بند مستقل سبقته مباشرة »7« اج��راءات يتوجب على 
اللجنة العسكرية اتخاذها لتهيئة المناخ لعملية الهيكلة من 
هذه االج��راءات »اخاء المدن من المجموعات المسلحة غير 
النظامية، وعودة القوات المسلحة وباقي التشكيات العسكرية 
الى معسكراتها، وانهاء المظاهر المسلحة، وازال��ة الحواجز 
والتحصينات ونقاط التفتيش المستحدثة في كل المحافظات«.
وليس خافيًا ان هذه االجراءات لم تطبق فاتزال المدن تعج 

بالمجاميع المسلحة واليزال الجيش منقسمًا واليزال مجندو 
الفرقة في الشوارع واالحياء السكنية والتجارية والمدارس 
والجامعات والنوادي الرياضية فيما المظاهر المسلحة التزال 

تخنق الحياة الطبيعية.
ان عمليات التجنيد »المسلوقة« لآلالف داخل معسكر الفرقة 
تتعارض كليًا مع مطالب هيكلة الجيش الذي تشترط المبادرة 
الخليجية عددًا من المهام يمكن تسميتها تهيئة او تسوية ارضية 
الهيكلة ذاتها، من هذه المهام اعادة تأهيل من التنطبق عليهم 
شروط الخدمة في القوات المسلحة واالجهزة األمنية وضمان 
انهاء االنقسام واتخاذ أي اجراءات من شأنها منع حدوث مواجهات 

مسلحة في الباد«.
وخافًا لكونهم من صغار السن -حسب المنظمات المحلية 
والدولية- وينتمي معظمهم لمناطق جغرافية محددة، يكفي 
هنا معرفة الظروف واألزمة السياسية التي تم تجنيد هؤالء في 
ظلها كمبرر كاف إلعادة تأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واخراجهم من 
دائرة االزمة وتأثيرات مخرجاتها المثقلة بمفردات الكراهية 

والعنف والتحريض ضد اآلخر قبل وأثناء وبعد عملية التجنيد.
مؤسف جدًا سكوت القوى المدنية والشبابية داخل االصاح 
والمشترك حيال الجريمة النكراء التي يقترفها اللواء علي محسن 
والقوى القبلية والدينية على رأس الهرم القيادي لحزب االصاح 
والمشترك بحق الجيش اليمني والقوات المسلحة واألمن 

والتعددية السياسية والعملية الديمقراطية واألمن واالستقرار 
والسلم االجتماعي.. إذ أن اصرارهم على بقاء انقسام الجيش 
»حتى لو كان الجزء المنشق لواًء واحدًا او كتيبة واحدة« وكذا 
تجنيدهم لنحو عشرين ألفًا -حسب وثيقة توجيهات دولة 
رئيس الوزراء باسندوة - خافًا لشروط االلتحاق بصفوف القوات 
المسلحة واعتمادًا على معايير حزبية وقبلية ومذهبية ينتهكون 
بذلك شرف االنتماء للمؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية خالية 
من التعصبات ويفتحون بذلك الباب على مصراعيه الغراق الباد 
في أتون صراعات مسلحة ونزاعات قبلية وطائفية تسوقنا الى 
مربع االحتراب كما هو الوضع حاليًا في ليبيا بعد ان كنا نجونا 

من هذا المصير.
قبل 3 سنوات فقط -تقريبًا- كان ممنوع على منتسبي القوات 
المسلحة مضغ القات في مقار أعمالهم ذات االرتباط بجمهور 
المواطنين، واتذكر ان الشرطة العسكرية كانت تنفذ حمات 
في االسواق العامة واسواق القات تحديدًا لضبط ومعاقبة من 
يرتدون بدالت عسكرية او جزء من البدلة »الجاكت« واعرف ان 
هناك عقوبات عسكرية قاسية لمن يرتدي مثًا رداًء عسكريًا 
مشططًا أو منزوع األزرار او يرتدي حذاًء غير المحددة له وغيرها 
من القضايا التي تندرج في اطار مايسمى عسكريًا ب��»الهندام 
العسكري« فيما اليوم لاسف الشديد لم تعد تفرق بين اسواق 
القات ونقاط التفتيش العسكرية لمجندي الفرقة والبينهم 
وبين خطباء المساجد ومحصلي الضرائب والعاملين في 

مجال المقاوالت واصاح وتغيير اطارات السيارات مع احترامي 
وتقديري الشديد لكل هذه الفئات العمالية لكن مقاربتي هنا 
لتقريب الصورة للمجادلين، بهيكلة الجيش لعلهم يدركون حجم 
الكارثة والجرم الذي اقترفوه بحق الجيش والصورة العالقة في 
الذهن والذاكرة الجمعية عن منتسبي القوات المسلحة واالمن 
سواء في معسكر الفرقة األولى مدرع او غيرها من الوحدات 

العسكرية.
قلناها من أول يوم قبل ع��ام.. ان نزول اف��راد الفرقة من 
معسكرهم بذريعة حماية الساحة وانتشارهم الحقًا في االحياء 
السكنية يخالف مهام ووظيفة منتسبي الفرقة المنشقة ويسيء 
الى تاريخها العسكري وتضحيات منتسبيها، فلم تنشأ الفرقة 
ولم تصرف اسلحتها لكتم انفاس سكان الدائري وهائل وتفتيش 
واخافة النساء واالطفال والمقيل والسهرة أمام ابواب العمارات 

وعلى أرصفة الشوارع.
يقول منتسبو الفرقة القدامى من المشاركين في االعتصام 
االحتجاجي ضد قيادات الفرقة انهم باتوا يشعرون بالغربة داخل 
معسكرهم الذي أصبح كما لو أنه فرعًا لمصلحة شئون القبائل 
او معسكرًا صيفيًا لشباب حزب االصاح وطاب جامعة االيمان.. 
وهو ما يعني بوضوح ان جزءًا من أسلحة وعتاد ومرتبات الجيش 
باتت مخطوفة لدى حزب االصاح الذي صدع رؤوسنا سنوات 
بحكاية استقالية وحيادية القوات المسلحة.. وال استبعد ان 
اللواء علي محسن بات هو األخر مختطفًا لدى االصاح ولم يعد 
قادر على االلتقاء حتى بمنتسبي الفرقة القدامى لاستماع الى 
قضاياهم وما اشعال المساعد عبداهلل الوادي النار في جسده 
عند بوابة الفرقة ووفاته بعد ذلك متأثرًا بجراحه إال خير شاهد 

على ذلك.. 
وبناًء عليه فإن مطلب تحرير الفرقة المنشقة من معتقل 
االص��اح واستعادة آلياتها العسكرية وأسلحتها الى مخازن 
وزارة الدفاع واعادة تجنيد وتأهيل من تنطبق عليهم شروط 
االلتحاق بالخدمة من المجندين الجدد ودمجهم في صفوف 
القوات المسلحة وتسريح صغار السن منهم يبقى مطلبًا وطنيًا 
ملحًا واجراًء حكوميًا وقائيًا عاجًا لتحصين المؤسسة العسكرية 
والفصل بينها وبين الخافات الحزبية، وذلك قبل ان يجد رئيس 
حكومة الوفاق الوطني االستاذ محمد سالم باسندوة وفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قبل ان يجدوا 
أنفسهم مكرهين على توجيه وزير الدفاع بتجنيد 20ألف 
متعصب للمؤتمر ومثلهما للحزب االشتراكي والناصري وبقية 
احزاب المشترك وبقية احزاب التحالف الوطني.. وتجنيد 20 ألف 
مشعب للحراك الجنوبي ومثلهما لجماعة الحوثي فيختمان بذلك 
حياتهما وتاريخهما السياسي والوطني بارتكاب جناية ولعنة 

ستظل تطاردهما عبر التاريخ..

أيام من االعتداءات المستمرة7
»القاعدة« تفشل أمام أسوار الحرس بأرحب

 أكدت مصادر محلية ان مليشيات االصالح والقاعدة مازالت تقوم باالعتداء على 
معسكرات الحرس الجمهوري في مديريتي أرحب ونهم ولم تستجب ألي دعوات 
ومطالبات لوقف اطالق النار التزامًا بتوجيهات اللجنة العسكرية أو تنفيذًا للمبادرة 

الخليجية.
وأفادت المصادر لــ»الميثاق« ان مليشيات االصالح والقاعدة مازالت تنفذ اعتداءات 
مكثفة على مواقع الحرس باللواء 3مشاة واللواء 83واللواء62 واللواء63 منذ يوم 
الثالثاء الماضي مستخدمة مختلف االسلحة التي حصلت عليها من معسكرات الفرقة 

المنشقة.
وكشفت المصادر ان القيادي االصالحي منصور الحنق هو من يقود تلك المليشيات 
االرهابية وقد سخر منزله الذي يبعد عن معسكر الصمع 11 كيلو متر في زندان كمركز 

لقيادة عمليات تنظيم القاعدة في أرحب.

علي الشعباني 

القبض على اجانب 
يقاتلون مع القاعدة 

واإلصالح في أرحب ونهم

المنشق درب 
اإلرهابيين والقشيبي 

سلحهم والحنق 
يقودهم 


