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لن تستطيع أن تقف محايدة

موقف اليمن من التحالف ضد »االخوان«

وخالل األي��ام الماضية بدأت تتوال��ى ردود األفعال العربي��ة المتجاوبة مع مصر 
وتحديدًا من قبل بعض الدول الخليجية والتي تظهر الى العلن.

 مؤثرة ج��دًا في العالم 
ٌ

اذًا أمام اليم��ن تحالف عربي ودولي جدي��د، وتقوده دول
والمنطق��ة، ال تس��تطيع اليمن أن تقف ف��ي مكان محاي��د أبدًا.. صحي��ح أن هناك 

خصوصيات لكل دولة ومن حقها اتخاذ قراراتها باستقاللية و.. و.. الخ.
غير أن وضع اليمن الضعيف وض��راوة المعركة ضد تنظيم االخوان المس��لمين 
والتي تخاض عبر أكثر من جبهة تتطلب من القيادة السياسية اليمنية أال تتعامل 

ذن التي ال تسمع.
ُ
مع هذه المعركة كمشاهد أو باأل

فتفكير كهذا س��يكون كارثيًا على البالد ومس��تقبلها، ألن الس��كوت بحد ذاته 
س��ُيفهم أن موقف اليمن رسميًا داعم ومس��اند لجماعة االخوان المسلمين، وهذا 
سيكون بمثابة تحدٍّ لدول أصبحت تخوض حربًا شرسة ضد االخوان، وال يجب علينا 

 أن نحدد موقفًا من هذه المعركة.
ّ
إال

بالتأكيد أن تتخذ اليمن اليوم قرارًا ضد االخوان يبدو صعبًا، لكن لن يفهم األشقاء 
واالصدقاء وضعنا مهما كانت المبررات.. خصوصًا وهم يدركون أن اليمن أصبحت 
مالذًا آمنًا لتنظيم القاعدة وجماعة االخوان المسلمين، اضافة الى أن أهم مؤسسات 

الدولة كالتربية والجيش واألمن واالعالم أصبحت في قبضة االخوان..
واذا لم نتع��ظ كيمنيين م��ن التداعيات المدم��رة التي تواجهه��ا تركيا اليوم، 
فسنقود اليمن الى االنهيار الكارثي، وتحت وهم الحفاظ على االخوان باعتبارهم في 
اليمن من »طيور الجنة« وانهم ال يشبهون اخوان مصر أو ليبيا أو دولة االمارات أو 

السعودية أو الكويت، أو غيرها.
كما أن على االخوان في »حزب االصالح« أن ُيؤثروا اليمن ومصلحة الشعب ومستقبل 

أجياله على أنفسهم وال يقحموا البالد في حرب مدمرة ومنهكة للشعب وهم يدركون 
أنهم لن ينتصروا فيها على االطالق.. فها هي اليوم تركيا تترنح وتتكبد خس��ائر 
اقتصادية باهظة بلغت »100« مليار دوالر خالل أسبوع فيما الشارع أصبح خارج 
سيطرة حكومة اردوغان.. طبعًا ال مجال لمقارنة وضع اليمن بوضع تركيا لكن من 
غي��ر المنطقي أن تظل اليمن في خطابها السياس��ي واالعالمي ومواقفها تجس��د 
سياسية المرش��د العام لالخوان المس��لمين وتخوض معركة الى جانب تركيا ضد 

مصر بالقوة وضد دول الخليج بشكل معلن ومن أعلى قيادات االخوان في اليمن.
إن على قيادات االخوان المس��لمين أن يدرك��وا أن اليمن هي جزء م��ن هذا العالم 
وأن مس��تقبل البالد ال يصاغ داخل مطابخ فندق الموفمبيك فقط بل أيضًا مرتبط 
ارتباطًا جذريًا بالمحيط االقليمي ومع العالم وهو االرتباط المصيري الذي ال هروب 

لليمن منه.
واذا استمر االخوان بتلك العنجهية يتعاطون مع مخرجات مؤتمر الحوار بتحٍد 
س��افر للمبادرة وآليتها وق��راري مجلس األم��ن- خصوصًا حول الحصان��ة والعزل 
السياسي واجتثاث المؤتمر الشعبي العام- فهم بذلك جعلوا رعاة المبادرة يشعرون 
بخطورة مخطط االخوان في اليمن وأبعاد رس��ائلهم من وراء اخونة الجيش واألمن 
والوظيفة العامة وعرقلتهم إلجراء االنتخابات النيابية في موعدها المحدد فبراير 

2014م.
كما االنش��غال بالمكايدات في مؤتمر الحوار بالتأكيد لن يغير حركة التغييرات 
التي تشهدها المنطقة وال بمس��تطاع اليمن حتى وان حكمها االخوان أن يتحولوا 

الى كوريا الشمالية كدولة نووية.
وعليهم أن يتعظوا من دروس القاعدة في افغانستان أو دروس االخوان في مصر 

وال يبتكروا تجربة مأساوية أخرى.

على جماعة االخوان في اليمن أن يساعدوا انفس��هم في إيجاد حلول من ربيع 
ة فلن تكون أش��د  الحظر واالجتثاث الذي بات يهددهم، ومهما كانت القرارات ُمرَّ
 عندما يخسرون السلطة وأموال الجمعيات الخيرية وتؤمم شركاتهم وتتحول 

ً
مرارة

المدارس والمستشفيات التابعة للجماعة الى الدولة أو أن ُيمنعوا من اعتالء منابر 
المساجد أو المشاركة في االنتخابات القادمة.

لتفادي ذلك يجب أن يس��لموا رئيس الجمهورية كش��فًا بأسماء من جندوهم في 
الجيش واألمن، ويتنازلوا عن بعض الوزارات وُيخضعوا مدارسهم الخاصة لوزارة 
التربية، ويقدموا كشوفات بأسماء جماعات االخوان الفارين من الدول العربية الى 

اليمن، اضافة الى اغالق المعسكرات التدريبية الخاصة بهم وتسليمها للدولة.
نعتقد أن  هذه االجراءات س��تكون بمثابة رسالة تطمين للداخل والخارج يثبت 
بها اخوان اليمن حرصهم على اليمن وأنهم لن يقف��وا ضد التحالف الدولي الجديد 
لمكافحة اإلرهاب.. أما إذا ذهبوا الى تبني خيار العنف فسيكررون نفس نكبة مرسي 

في مصر.
نعتقد أن المراهنة عل��ى المصادفات والمراوغة التي س��تأتي بها قادم األيام لن 
تكون في صالحهم.. واذا لم يتم التنازل لهذا وغيره اليوم فسيتحول حزب االصالح 
الى عدو ليس للش��ارع اليمني بل لمصر والس��عودية واالمارات والكويت وروس��يا 

وسوريا واألردن وغيرها من دول العالم.
.. تبدو الخيارات صعبة غي��ر أنها ممكنة.. ألن الجميع عندما اتجهوا الى 

ً
حقيقة

تركيا فكان ذل��ك يعني أن القوة الثانية لالخوان بعد مصر ه��ي اخوان تركيا الذين 
أغرقوا المنطقة بس��فن االسلحة.. والدور القادم لن يس��تثني اليمن باعتبار حزب 

االصالح أصبح الحاضن لعوادم االخوان الفارين من مصر وتركيا.

المستقبل  
مرتبط بالعالم 
وال يطبخ في 
»موفمبيك« ال�

االس��بوع األخير من عام 2013م جاء حاس��مًا في تأكيد وجود تحالف عالمي ضد تنظيم جماعة »االخوان المس��لمين« بدأ 
بالقرار الذي اتخذته حكومة مصر األربعاء قبل الماضي باعتبار جماعة االخوان المسلمين تنظيمًا ارهابيًا وتلى ذلك بأيام خرج 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ليعلن بعد التفجير االرهابي في مدينة فولجاجراد أن أولويات بالده خالل هذا العام 2014م 

هي مكافحة اإلرهاب، في اشارة واضحة الى تنظيم القاعدة وجماعة االخوان باعتبارهما منظمتين ارهابيتين.

ولم تتوقف التداعيات عند هذا المستوى بل لقد ابلغت مصر الجامعة العربية بقرارها حول اعتبار تنظيم االخوان ارهابيًا.. 
لتعلن الجامعة العربية االثنين الماضي أنها أبلغت الدول العربية كافة بقرار مصر وكذلك اعتزام الس��لطات المصرية اتخاذ 
االجراءات الالزمة لتفعيل هذا القرار استنادًا الى االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب واالتفاقية العربية لمكافحة غسل االموال 

وتمويل االرهاب وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية في هذا الشأن.

محمد شرف الدين

الحرب المذهبية تتمدد الى الجوف وأرحب
كامل الخوداني 

> بع��د مع��ارك ش��ديدة خ��الل االس��بوع الماضي 

وس��قوط منطقة كتاف تحت س��يطرة مليش��يات 

الحوثي وتدميرهم لمركز الحديث في منطقة كتاف 

ليعقبها بيان لمليشيات االحمر اش��اروا فيه الى أن 

أس��باب س��قوط كتاف نتاج خيانة أح��د قياداتهم 

الميدانيين.. وأفادت معلومات ان أس��باب السقوط 

يعود الى ترك مقاتلين من تنظيم القاعدة لمواقعهم 

والتوجه الى حضرموت بعد انطالق ما سمية بالهبة 

الشعبية..

هذا في حين امتدت المعارك لتص��ل الى منطقة ارحب 
الجوف وبحسب المصادر فقد أدت المواجهات في منطقة 
الجوف الى س��قوط العش��رات م��ن القتلى م��ن الحوثيين 
واالصالح، في حين يس��عى الطرفان للسيطرة على مركز 
المحافظة واالجهزة االمنية فيها.. أما في ارحب فقد أدت 
المواجهات الى س��قوط العديد من القتلى بينما أصدر ما 
س��مي بمش��ائخ ارحب بيانًا يطالبون فيه الحوثيين وكل 
من ينتم��ي اليهم بالرحيل م��ن المنطقة وهو م��ا أدى الى 
حدوث مواجه��ات ش��ديدة ك��ون الحوثيي��ن المنتمين 
للمنطقة يتواجدون بأعداد كبيرة وقد أدت المواجهات 
الى مقتل ثالثة حوثيين وإصابة اثنين آخرين في مواجهات 
عنيفة مع اإلصالح والسلفيين الموالين في منطقة أرحب 
القريبة من العاصمة صنعاء، هذا وقد قتل أربعة أشخاص 
وإصيب 15 آخرين في مواجهات م��ع الحوثيين في وادي 
دنان بمنطقة حاش��د، حيث سيطر الحوثيون على ثالثة 
مواقع بينها س��وق الخمي��س.. وتأتي ه��ذه المواجهات 
بي��ن الطرفين  للس��يطرة على الس��وق وجب��ل "مصرخ" 
االستراتيجي الذي يقع في الس��وق على سفحه، وفي حال 
سيطر الحوثي عليه فإنه س��يكون بذلك قد سيطر على 
ثلث العصيمات، وبإمكانه قطع طرق اإلمداد أمام مسلحي 

أوالد األحمر.
هالل مجددًا الى صعدة

وصرح مصدر عسكري الجمعة عن وصول لجنة رئاسية 
جديدة الى صع��دة على متن طائرة عس��كريه برئاس��ة 
عبدالقادر هالل امين العاصمه وعضوية الدكتور العميد 
الركن عبدرب��ه الطاه��ري والدكتور العمي��د ركن ناصر 
الحربي لوضع حد للمواجهات بين الس��لفيين والحوثيين 
في منطق��ة دماج.. يذكر أنه قد س��بق له��الل النزول الى 
صعدة كوسيط خالل الحرب السادس��ة التي كانت دائرة 
حينها مابين الجي��ش والحوثيين.. ويأت��ي تكليف هالل 
بهذه المهمة بالوقت الحالي لمعرفته بقيادات المنطقة 

وخلفيات الص��راع الدائر هن��اك، بينما ت��م تكليف لجنه 
رئاس��ية اخرى تم ارس��الها  إلى محافظة عمران برئاسة 
اللواء فضل القوس��ي قائد القوات الخاصة )األمن المركزي 
سابقًا( ولجنه ثالثة إلى محافظة حجة برئاسة العميد علي 
بن علي القوس��ي محاف��ظ حجة بهدف وضع ح��د للصراع 

المذهبي الذي يمتد بشكل مرعب.
انتقال المعارك الى الجوف

في تطور ملفت للمواجهات بين الس��لفيين ومليشيات 
االحمر من جهة وبين مليشيات الحوثيين من جهة انتقلت 
المعارك الى محافظ��ة الجوف حيث يس��عى الطرفان الى 
السيطرة على المحافظة في ظل غياب المحافظ واجهزة 
االمن وقد اكد مصدر مطلع بالجوف أن المحافظ يتواجد 
حاليًا في صنع��اء ألداء امتحانات��ه الجامعية وه��و ما اثار 
استهجان الكثير في اوساط الش��ارع اليمني حيث تشير 
االنباء الى استمرار المعارك هناك منذ مساء الجمعة بعد 
ان قامت مجموعة من المسلحين التابعين لالصالح باحتالل 
المجمع الحكومي في برط وهو مادفع الحوثيين الى ضرب 

حصار على المنطقة والمطالبة بتسليمهم المجمع.
اما ف��ي منطقة دم��اج وبحس��ب تصريح الناطق باس��م 
السلفيين في دماج، سرور الوادعي، فإن القصف المدفعي 
الذي يقوم ب��ه الحوثيون لم يتوقف االي��ام الماضية  على 
دماج وأنه قد أسفر عن س��قوط قتيل و2 جرحى ليرتفع 
عدد القتلى إلى 197 شخصًا وعدد الجرحى إلى 600 حالة 

منها 100 حالة حرجة. 
وأش��ار بالغ صحفي إلى أن الوضع اإلنساني في دماج حرج 
جدًا، حيث أصبح حليب األطفال شبه معدوم، كما أن المواد 

الطبية شحيحة.
ولفت الوادعي إلى أن اللجنة الرئاسية التي شكلت مؤخرًا 
برئاسة أمين العاصمة عبدالقادر هالل لم تصل إلى دماج، 
وما زالت ف��ي القصر الجمهوري بصع��دة، غير أن مصادر 

أخرى تؤكد أن عبدالقادر هالل والمكلف برئاس��ة اللجنة 
المكلفة قد التقى بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي مساء 
امس االحد ولم تشر المصادر عن النتائج التي أسفر عنها 

اللقاء..
ارحب والجائفي يحذر

في منطقة ارحب أكدت مصادر إعالمية أن اللواء الركن، 
علي بن عل��ي الجائفي قائد قوات اإلحتي��اط العام للجيش 
وصل الس��بت، الى المنطقة والتقى قيادة منطقة الصمع 
وذلك بتكلي��ف من وزير الدف��اع، وبتوجيهات من رئيس 
الجمهورية عبدرب��ه منصور هادي الخم��اد المواجهات 
هناك.وقد التقى الجائفي بمشائخ ووجهاء أرحب، وأبلغهم 
رس��الة م��ن رئي��س الجمهوري��ة القائ��د األعل��ى للقوات 
المسلحة، ومن وزير الدفاع، تفيد بأن الدولة والجيش لن 
يقبلوا بوجود أي مليشيات مسلحة أو نقاط لمسلحين في 
عموم منطقة "أرحب" ألية جهة أو جماعة كانت وأن على 
القادمين من خارج أرحب الى المنطقة من جماعة الحوثي 

أو من أي طرف آخر مغادرة المنطقة.
وأض��اف الجائفي :الدولة س��تواجه المس��لحين ,ولدينا 
توجيه��ات حازمة وصارمة ف��ي التعامل مع المليش��يات 
التي ته��دد الس��لم اإلجتماع��ي وتمارس أعم��ال العنف 
بقوة الس��الح، وتعمل على إرهاب المواطنين، وس��ننفذ 
التوجيهات بصرامة.. يذكر أن ه��ذا التوجه لوقف تمدد 
المواجهات ال��ى العاصمة من أرحب بعد قي��ام الحوثيين 
واالصالح والسلفيين بنصب نقاط تفتيش والتمركز على 

الجبال وانتشار مليشياتهم في معظم انحاء المنطقهة.
هذه التطورات للصراع في الميدان دفعت الدول الراعية 
للمبادرة الخليجية الصدار بيان اليومين الماضيين عبرت 
فيه عن قلقه��ا من اتس��اع رقعة الصراعات المس��لحة.. 
ودعت جمي��ع القوى السياس��ية اليمنية ال��ى العودة الى 

طاولة الحوار.

حصاد االنفالت

1 يناير 
- مقتل مواط��ن يمني في تبادل إلط��الق النار بي��ن جنود من وحدات ح��رس الحدود 
الس��عودي وخمس��ة مهربين يمنيين ُيش��تبه بأنهم كانوا يحاولون تهري��ب كمية من 

»القات« إلى السعودية.
- قيام مسلحين يعتقد انتماؤهم للحراك الجنوبي باختطاف أحد الجنود التابعين للواء 

33 مدرع وذلك في منطقة جالس محافظة الضالع واقتياده إلى مكان مجهول.
- مقتل ش��خصين من عناصر تنظي��م القاعدة واصابة 3 آخري��ن بطائرة بدون طيار 

استهدفتهم بمحافظة ابين 

2 يناير 
- مجهولون أطلقوا النار على العقيد »مروان المقبلي« ضابط االمن السياسي أثناء خروجه 

من منزله  بسيارته الخاصة بحي القلوعة ويردونه قتيال.ً
- مواجه��ات مس��لحة بين قبيلت��ي ذو يحي��ى وذو ميقار اس��تخدمت فيها األس��لحة 

المتوسطة وقذائف الهاون أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 8 من الطرفين.
- اغتيال التاجر محمد محسن جحاف من أبناء محافظة حجة من قبل مسلحين مجهولين 

في محافظة لحج.
- اختطاف العميد الركن على حسن الوشاح نائب مدير دائرة االتصاالت العسكرية.

- اختطاف رئيس نيابة االس��تئناف بالمحويت  ومدير عام جهاز الرقابة والمحاس��بة 
وعضوين آخرين بنيابة المحويت من قبل عصابة مسلحة واطالق سراحهم بعد تدخل 

وساطه قبيلية.
-محاولة اغتيال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي والمستشار في الرئاسه  أحمد عبد 
الحميد نعمان راجح نجل عضو مجلس الشورى في منطقة شميلة جنوب العاصمة صنعاء. 
- مقتل قائ��د كتيبة المدفعي��ة باللواء 114 واصابة  قائد فرع الش��رطة العس��كرية 
بمحافظة مأرب و تس��عة جنود اخرين في اش��تباكات مع مخربين قاموا بتفجير انبوب 

النفط..

3 يناير 

- استشهاد ثالثة جنود وجرح أربعة آخرين في كمين مسلح بين منطقة رسب والريدة 
بحضرموت.

- مسلحون يطلقون النار  على »الذيفاني« سائق باص أثناء تواجده في سوق العصيمي 
للقات بشارع مازدا توفي إثرها على الفور.

4 يناير 
- سقوط عشرين مواطن بين قتيل وجريح جراء االشتباكات  المسلحه بين قبيلتي  بني 

معوضة وبني الشريفي بمحافظة ذمار »عتمة«
- مقتل سائق سيارة أجرة ينتمي الى قبيلة آل سريح  برصاص مرافقي مذحج األحمر في 
العاصمة صنعاء بعد ان أطلقوا نحو 30 طلقة عليه في شارع مزدا في منطقة الحصبة.

5 يناير 
- مقتل حسن عبدالله حاتم خطيب أحد مساجد ضالع همدان، على يد مليشيات أوالد 

االحمر في نقطة عجمر بمحافظة عمران.
- اختطاف رجل مرور في جولة مأرب بالعاصمه صنعاء من قبل مسلحين بعد اطالقهم 

للنار بالهواء لتفريق المارة.

فيما تتواصل الوساطات


