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محمد علي عناش

أحدثت التداعيات الخطيرة التي تشـــهدها محافظة 
عمران وما أحدثتـــه المواجهات المســـلحة بين طرفي 
الصراع الحوثي وجماعة االخـــوان صدور مواقف دولية 
اتسمت بلهجة شديدة وتحذيرات واضحة من التمادي 
في أعمال العنف ومحاولة عرقلة التسوية السياسية، كما 
شـــددت على ضرورة اعادة األسلحة والعتاد العسكري 

والتي تم نهبها من المعسكرات في عمران.
وقد مثلت مواقف األشقاء واالصدقاء وخصوصًا الدول 
الراعية للمبادرة الخليجية وكذلك مجلس األمن الدولي 
رســـالة واضحة لطرفي الصراع بـــأن أي مغامرة جديدة 

ستكون تحديًا لالرادة الدولية..
وكشـــفت المواقـــف الدوليـــة عـــن اســـتيعاب واضح 
لحقيقة أحـــداث عمران المدمرة واألطـــراف التي تقف 
ها،  وبهذا الخصوص طالب مجلس األمن بانسحاب  وراء
حة 

ّ
حين الحوثيين وجميـــع المجموعات المســـل

ّ
المســـل

واألطراف المشاركة في العنف من عمران والتخلي عن 
السيطرة عليها وتسليم األسلحة والذخائر التي نهبت 

إلى السلطات الوطنية الموالية للحكومة.
كما طلبوا -في بيان صحافي صدر مساء الجمعة حول 
حة 

ّ
النزاع في اليمن- نزع سالح جميع المجموعات المسل

وا 
ّ
واألطراف األخرى المشـــاركة في العنـــف الحالي، وحث

عة سريعًا، 
ّ
على تطبيق اتفاقات وقف إطالق النار الموق

وطلبوا من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد 
 لمصلحة الدولـــة. وشـــّجعوا جميـــع األطراف- 

ً
خدمـــة

تماشيًا مع المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني- على اتخاذ هذه الخطوات والمشاركة السلمية 
في العملية االنتقالية. وطلبوا عدم توسيع االضطرابات 

الحالية إلى مناطق أخرى من البالد، بما فيها صنعاء.
وعّبر أعضاء مجلس األمن عن بالغ قلقهم إزاء التدهور 
الخطير للوضع األمني في اليمن في ضوء استمرار العنف 
في عمران. وأبدوا أسفهم العميق لوقوع عدد كبير من 
اإلصابات نتيجة العنف..وأشار أعضاء مجلس األمن بقلق 
إلى اســـتمرار المعرقلين بتغذية النزاع في الشمال في 
روا بالعقوبات 

ّ
محاولة لعرقلة العملية االنتقاليـــة. وذك

المشـــار إليها فـــي القرار رقـــم ٢١٤٠ لعـــام ٢٠١٤ 
الموّجهة ضد أفراد أو جماعات مشـــاركة فـــي النزاع أو 
توفر دعمًا ألعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره. 
وا لجنـــة الخبراء، التـــي تتولى مهامها وفـــق القرار، 

ّ
وحث

على النظر سريعًا في قضية هؤالء المعرقلين وتقديم 
لها القرار 

ّ
توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات التي شـــك

.«٢١٤٠»
ء  عضـــا أ بـــدى  أ و
مـــن  أل ا مجلـــس 
دعمهـــم للرئيس 
عبد ربـــه منصور 
هادي الذي يقود 
العملية االنتقالية، 
علـــى  ا  شـــّجعو و

لجهـــود  مواصلـــة ا
إليجـــاد حـــل سياســـي 

ســـلمي للنزاع في الشمال 
بنـــاًء علـــى مخرجـــات مؤتمـــر 

 أعضاء مجلس األمن 
ّ

الحوار الوطني. وحث
جميع األطراف على مواصلة العمل 

معًا من أجل المضي قدمًا بالعملية 
االنتقالية في اليمن.

 الجامعة العربية
ـــد األمين العام 

ّ
من جانبه أك

لجامعة الدول العربية الدكتور 
نبيـــل العربـــي علـــى موقـــف 
الجامعـــة العربيـــة المتضامـــن 

مع الجهـــود والمســـاعي الوطنية 
الحميدة التـــي يبذلهـــا الرئيس عبد 

ربـــه منصـــور هـــادي لمعالجـــة الموقف 
المتدهور في اليمن واستعادة األمن واالستقرار 

إلـــى ربوعه..واعتبر األميـــن العام للجامعـــة العربية أن 
جماعة الحوثيين تتحمل المسؤولية الكاملة عّما يحدث 
دًا على 

ّ
من انتهاكات بحـــق المواطنين اليمنييـــن، مؤك

ضرورة انسحاب تلك الجماعة وغيرها من المجموعات 
حة من محافظة عمران وتسليم األسلحة الثقيلة 

ّ
المسل

حة 
ّ
والمتوســـطة، كمـــا طالب تلـــك المجموعات المســـل

بتســـليم األســـلحة الثقيلة والمتوســـطة التي استولت 
عليها من مقرات الدولة اليمنية ومعسكراتها بمحافظة 

عمران.
أمريكا

من جانبهـــا أدانت حكومـــة الواليات المتحدة بشـــدة 
أعمـــال العنف التـــي وقعت فـــي عمران مما أســـفر عن 
حة 

ّ
خسائر في األرواح في أوساط منتسبي القوات المسل

حة 
ّ
والمدنيين األبرياء. فضًال عن كون المواجهات المسل

أدت 
إلـــى نزوح 
وتشـــريد المدنيين من 

ديارهم.
ة  ر ا ز و لـــت  قا و
الخارجية األمريكية 
-فـــي بيـــان تلتـــه 
الناطقة باسمها جين 
بســـاكي: "إن حكومة 
لمتحـــدة  ا لواليـــات  ا
تدعو الحوثيين إلى الوقف 
الفـــوري لكافـــة التحـــركات 
حة ووقـــف تقدمهـــم نحـــو 

ّ
المســـل

العاصمة صنعاء"..وأشادت الواليات المتحدة 
األمريكية بجهـــود الرئيس هادي، وعزيمته الراســـخة 
لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مهيبة 
بالحوثيين وكل األطراف بســـرعة نزع السالح والحرص 
على اســـتمرار المشاركة ســـلميًا في العملية االنتقالية 
السياسية التي تســـعى إلى معالجة مظالم الماضي وبناء 
منظومة حكم شـــامل تضم الجميع لما من شأنه ضمان 

مستقبل سلمي ومزدهر لكافة أبناء الشعب اليمني.

االتحاد األوروبي
 
ّ
هـــذا وأدان االتحاد األوروبي بشـــدة العنـــف الذي هز
مدينة عمران والمناطـــق المحيطة في األيام الماضية، 
حيث يتقاتل الحوثيون ومجموعات إصالحية وســـلفية 

حة أخرى ووحدات من الجيش.
ّ
ومجموعات مسل

كما دان -في بيان وزعته بعثته بصنعاء- سقوط ضحايا 

 جميع األطراف علـــى االلتزام باتفاقات 
ّ

مدنيين، وحث
 االتفـــاق المبرم في الـ ٢٢ من 

ً
وقف إطالق النار، خاصة

يونيو الماضي، وعلى الســـماح بالوصول اإلنساني الفوري 
دون أية عرقلة إلى المناطق المتضررة. مشّددًا على 
 وحدات 

ً
أهمية احترام كافة األطراف المعنية، خاصة

الجيش، لسلطة الدولة.
مجلس التعاون

وعلـــى ذات الصعيـــد أدان األمين العـــام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن 
ح الذي قامت بها جماعة 

ّ
راشـــد الزّياني العدوان المسل

الحوثي ضد مدينة عمران، وما قامت به من اقتحامات، 
ونهب، وقتل، وترويع للمدنييـــن، وتدمير للممتلكات 
ات على مؤسســـات ومرافق  العامة والخاصـــة، واعتداء

حكومية، ووحدات عسكرية وأمنية.
عة في هذا 

ّ
 وذلك في انتهاك واضح لالتفاقيات الموق

الخصوص، وتعارض صارخ لمخرجـــات الحوار الوطني 
الشامل. واعتبر األمين العام لمجلس التعاون -في بيان- 
أن جماعة الحوثي تتحمل المســـئولية كاملة عن كل ما 
يجري في مدينة عمران، وما يتعرض له مسار التسوية 
الســـلمية من تعطيل يهدد مســـيرة االنتقال السياسي 
السلمي، والتي بذل الشعب اليمني بكافة قواه والمجتمع 
الدولي الكثير في سبيل إنجاحها، بهدف الوصول باليمن 

إلى بر األمان.
بريطانيا

من جانبها أدانت المملكة المتحدة بشدة المواجهات 
حة في مدينة عمران خـــالل اقتحـــام الحوثيين 

ّ
المســـل

للمدينة. وأعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق 
األوســـط هيو روبرتســـون -في بيان أصدرته الخارجية 
البريطانيـــة- عـــن مشـــاطرته للمخـــاوف التـــي أبداها 
المستشـــار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لشئون 

اليمن جراء استمرار أعمال العنف في عمران.
وقـــال: "إنني قلـــق للغاية من تقرير منســـق الشـــئون 
اإلنسانية في اليمن والذي أشـــار خالله إلى مقتل ٢٠٠ 
مدنـــي بينهم أطفال ونســـاء وأن اآلالف من المدنيين ما 

زالوا محاصرين داخل مدينة عمران".
وأكد الوزير البريطاني: "دعـــم حكومة بالده الكامل 
للحكومة اليمنية وحث كافة األطراف على سرعة وقف 

األعمال العدائية وااللتزام باالتفاقيات المبرمة.. 

«اإلخوان»إدانات دولية واسعة ومطالبات بنزع اسلحة المليشيات
 والرهانات الخاسرة

أي نــــوع من الثورات هذا الــــذي يحصل في البلــــدان العربية من 
حــــروب ودمــــار وتبعيــــة؟!.. وأي نوع مــــن التغيير الــــذي تكون 

نتائجه بهذا الشكل السيئ 
والمــــروع فــــي اليمــــن؟!.. 
بــــكل المقاييس المعرفية 
ت  ا للثــــور ألخالقيــــة  ا و
ومضامينها اإلنسانية، فإن 
ماحصل فــــي اليمــــن ليس 
بثورة، فلقــــد تجردت من 
قيم الثورات وأخالقياتها 
ليمنــــي  ا لــــدم  ا بنزيــــف 
الــــذي أريــــق فــــي شــــوارع 
االغتيــــاالت أو فــــي حروب 
عبثية، وتشوهت أدواتها 
وممارســــاتها، بالكــــذب 
والتضليل والفســــاد ووعي 

التآمر والتربص والثأر السياســــي، لتكــــون المحصلة هذه النتائج 
السيئة والخطيرة على الوطن والشعب اليمني في جميع الجوانب.. 
ما حدث أقرب إلى االنقالب واالنقالب البشــــع الذي لم يأت بشــــيء 
جديد في أدنى مستويات التطلعات وأحالم التغيير نحو األفضل 
،بل لم يتم الحفاظ على الشــــيء اإليجابي الــــذي كان موجودًا، وفي 
مقدمة ذلك "الدولة" التي أصبح غالبية الشعب اليمني يحن إليها 
بعد أن شــــعر بفقدانها وشعر -على جميع المستويات- بغيابها 

وببؤس البدائل والنتائج. 
 إصرار الفاشلين واالنتهازيين الثوريين على أن يلصقوا النتائج 
بفلول النظام الســــابق حســــب مــــا يحلولهم تســــميته، هو إصرار 
مبتذل واستمرار قبيح  على ممارسة المواقف «المائعة»، وعدم 
اإلستعداد على مراجعة األخطاء والسلبيات والرهانات الخاسرة، 

«الربيع العربي» في اليمن. وإدراك الخلل في مايسمى بـ
 في اعتقادي لو أن المبادرة الخليجية تم أحترامها وتم االلتزام 
بتنفيــــذ بنودها التزاما أخالقيــــا ووطنيا، لتحققــــت نتائج إيجابية 
مغايــــرة، ولــــو أن المرحلــــة االنتقاليــــة، كانت من دون باســــندوة 
والوجيه وسميع وقحطان والعمراني، لكان الوضع اليمني الراهن 
أفضل ولرأينا مؤشــــرات تغييــــر حقيقية تلوح فــــي األفق.. إال أن 
اإلصالح كانت له حســــابات أخرى وهي الســــيطرة على الســــلطة، 
وكانت  رهاناته التكتيكية متعددة في تحقيق ذلك.. وجميعها 
كانت رهانات خاســــرة، أدركها اآلن وشعر بها، بمغازلته لقواعد 
المؤتمر الشــــعبي واســــتعداده للتحالف معهــــم، بعد أن تعرض 
لضربات موجعــــة في ميدان المعارك التــــي خاضها مع الحوثيين 

وأبناء عمران. 
الرهان األول لإلصالح هو التنصل والمماطلة في تنفيذ المبادرة 
الخليجية وعدم االلتزام حتى اآلن بتنفيذ  الكثير من بنودها التي 
يشعر أنها ليست في صالحه، أما الرهان الثاني هو اإلخالل بالمرحلة 
االنتقاليــــة، وعــــن طريق هؤالء الــــوزراء وغيرهم، أخل  وأفشــــل 
المرحلة االنتقالية، وعمل على إفراعهــــا من مضامينها الوطنية 
وغاياتها المستقبلية، التي تهدف في المقام األول، إلى التأسيس 
ألركان ودعائم الدولة اليمنية الحديثة التي حلم بها وتطلع إليها 
كل اليمنيين، بالتوجه الممنهج نحو «أخونة» مؤسســــات الدولة 

والتأسيس ألركان دولة الجماعة أو دولة التنظيم.

اللـــــواء ٣١٠ تعرض ألكبـــر جريمـــة نهب لألســـلحة
«الميثاق»- خاص

تتــداول معلومات وروايات عدة تشــكك من ســقوط اللــواء ٣١٠ 
المتمركز بعمران  بيد الحوثيين واالصالح..وتذكر ان حزب االصالح 
والحوثيين تآمروا على قوات الجيش وأسلحة وعتاد اللواء وتم نهبها 
«الميثاق» ان اللــواء ٣١٠ افرغ  بطريقة مخيفة.. وذكرت مصــادر لـ
من عتاده العسكري واســلحته، ومن قواته البشــرية الرئيسية التي 
اســتبدلت من قبل اللواء القشيبي بمليشــيات قبلية وحزبية غادرت 
المعسكر اثناء تعرضه للهجوم من قبل المليشيات الحوثية، وأن تلك 
المليشيات لم تقم بالدفاع عن اللواء وتتصدى لهجوم الحوثيين على 
المعسكر نهار وليل الثالثاء الماضي، وانما سلمت اللواء بمجرد اقتحام 

بوابته.
وعلــى خلفيــة ذلــك اصــدر األخ عبدربــه منصــور هــادي- رئيس 
الجمهورية- القائد األعلى للقوات المسلحة، امس االول، اربعة قرارات 
جمهورية بتعيينــات جديدة في قيادات الجيــش، حيث تم تعيين 
قائدين جديدين للمنطقة العســكرية االولي- ســيئون حضرموت- 
(الحليلي) التــي تعرضت ألربع هجمات ارهابيــة متتالية واقتحام من 
قبل عناصر  تنظيم القاعدة كان آخرها بداية شــهر رمضان الجاري 
للعديد من المرافــق الحكومية، وتعيين (الحــاوري) قائدًا للمنطقة 
العســكرية السادســة (عمران- صعدة- حجة) بعد خمســة اشــهر 
من المواجهات العنيفة التي شــهدتها مناطــق اطاره الجغرافي بين 
المليشيات المسلحة الحوثية واالخوان اسفرت عن سقوط مئات القتلى 
والجرحى من الجانبين إضافة الى سقوط المئات من المدنيين وتشرد 
آالف األســر والتي انتهت باقتحام المعســكرات ونهب اسلحتها في 

مدينة عمران الثالثاء الماضي بطريقة ماسأوية.
 وقضت قرارات الرئيس هادي بتعين ٧ قادة الوية عسكرية منهم 

اربعة قادة الوية الصواريخ.
ل عدم ذكر اسمه - الى 

ّ
«الميثاق» فض هذا وأشار مصدر عسكري لـ

ان اللواء ٣١٠ مدرع يصنف على انه لواء باالســم لكن تسليحه يعادل 
قوام الفرقة العسكرية.. ففيه كتيبتا دبابات وكتيبة مدفعية وكتيبة 
صواريخ وكتيبة قوات خاصة.. إضافة الى ان معظم اسلحة وقوات ما 
كان يعرف بالفرقة االولــى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محســن 
االحمر تم ضمها الى اللواء ٣١٠ قبل الهيكلة وبعدها.. ووصف المصدر 
ما قام به الحوثيون وتنظيم االخوان بالمؤامرة الحقيرة من اجل ابتالع 

اللواء٣١٠ بكامل اسلحته وارتكابهم جريمة بحق الوطن والجيش.
وكشف المصدر عن تفاصيل المســرحية التي نفذها حزب االصالح 
: «ان اللواء ٣١٠ لم يسقط بيد الحوثيين وإنما 

ً
وجماعة الحوثيين، قائال

م لهم من قبل قيادات في حزب االصالح بعد ان قام حزب االصالح 
ّ

سل

والقشــيبي بإفراغ اللواء من االســلحة والدبابات الحديثة والمدفعية 
وترك األسلحة والدبابات التي معظمها شبه خردة ولم تعد تعمل».

م للحوثيين بعد مغادرة أبرز قيادته ليل الثالثاء 
ّ

وأضاف: ان اللواء سل
الماضي وبمعرفة اللجنة الرئاسية دون اية مواجهات او مقاومة حقيقية 
- كما يتحــدث اعالم الحوثيين وحزب االصــالح- عدا اطالق االعيرة 

النارية على من قاموا ولم يكونوا على علم بالمخطط.
واكــد ان الحوثييــن دخلــوا اللــواء ٣١٠ مــدرع ومقــر قيادتــه 
بسيارات(اطقم) عليها رشاشات ٧/١٢، وهذه األسلحة اليمكن من 
خاللها االستيالء على لواء يمتلك أسلحة ثقيلة ال حصر لها من الدبابات 

والمدافع والكاتيوشا والصواريخ.

 وأشار المصدر الى ان المعسكرات االخرى في مدينة عمران ابتداًء 
بقوات االمن الخاصة- االمن المركزي ســابقا-  وقوات شــرطة النجدة 
والشــرطة العســكرية وفرع جهاز االمــن العام والسياســي والقومي 
واالســتخبارات اقتحمــت قبل ظهر الثالثــاء، ليكون آخــر موقع يتم 
تسليمه هو مقر اللواء ٣١٠ والذي تم بالفعل ليل ذلك اليوم.. مشيرًا 
الى  ان قائد التعزيزات العسكرية التي ارسلت ليلة االثنين من العاصمة 
صنعاء قتل فور وصوله عمران..وتذكر المعلومات ان الحوثيين قبلوا 
ان يقوموا بدور الغطاء لجريمة نهب اسلحة ومعدات اللواء، والتمثيل 
على الدولة والــرأي العام بأخبار أخرى..وفيما لــم تعلن وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة االركان العامة حقيقة ما جرى في عمران وكيف تم القضاء 

على اللواء ٣١٠ مدرع في ظرف ســاعات ودون مقاومة من قواته قام 
الحوثيون فورًا بإفــراغ اللواء من االســلحة التي تقاســموها مع حزب 
االصالح ونقلها الى محافظة صعدة ومناطق أخرى في محافظة عمران. 
 الى ذلك اتهمت اللجنة الرئاسية المكلفة بانهاء التوتر في محافظة 
عمران ومحيطها واللجنة االمنية العليا  مليشــيات الحوثيين بخرق 
االتفاق واالعتداء ومهاجمة معسكرات الجيش واالمن واالستيالء على 

المرافق الحكومية ونهب االسلحة من المعسكرات.
إال ان الحوثيين شــككوا بان تكون اللجنة الرئاســية هي بالفعل من 
اصدرت بيان ادانتهم، وابدوا اســتغرابهم من اتهامهم وتحميلهم 
مسئولية خرق االتفاق واقتحام المقرات الحكومية والمعسكرات ونهب 
االسلحة- حسب ما صرح به عضو المكتب السياسي علي العزي. بينما 
حزب االصالح وبمجرد ان أعلنت قناة «المســيرة» التابعة للحوثيين 
عن سقوط اللواء ٣١٠ ومقتل قائده اللواء حميد القشيبي، طار اعالم 
االصالح بالخبر، لتؤكد الصحوة موبايل في رسائلها االخبارية سقوط 
اللواء ومقتل القشــيبي وبدأت مواقع االصالح وأنصاره تنشــر قصصًا 
مفبركة عن مقتل القشــيبي لتتويه الرأي العام رغــم ان إعالن مقتل 
القشــيبي جاء من الحوثيين ولم يعلن رســميًا من قبــل وزارة الدفاع 

والسلطات الحكومية حتى اآلن.
ولعــل ما أثار اســتغراب المتابعين هــو البيان الــذي أصدره حزبه 
االصالح بعــد يومين من حادثة نهب اللواء- حيــث تعامل االصالح مع 
الواقعة بصورة عجيبــة.. وطالب باعتماد قتاله في عمران شــهداء 
وإيالء أسرهم الرعاية واالهتمام من قبل الدولة واعتماد لهم مرتبات 
كشــهداء.. مــا يعني أن هنــاك مليشــيات ولم يكــن في اللــواء جنود 

رسميين.
وتحت ضغط القيادة السياســية بزعامة الرئيس هادي والمجتمع 
االقليمي والدولي على المليشيات الحوثية باالنسحاب من مدينة عمران 
واعادة السالح الذي نهبته من المعسكرات في عمران، اعلن الحوثيون، 
السبت استعدادهم االنسحاب من عمران، بعد تسليمهم المعسكرات 

التي استولوا عليها.
وقالت مصادر عســكرية إن كتيبة عسكرية من اللواء التاسع مشاة 
وصلت  االحد، مدينة عمران الســتالم مقر اللواء ٣١٠ الذي اســتولى 
عليه مســلحو الحوثي..وذكرت المصادر أن كتيبة عسكرية من اللواء 
التاسع مشــاة  غادرت فجر يوم السبت محيط مدينة صعدة متجهة 

إلى عمران.
 الى ذلك، اكدت مصــادر محليــة بمحافظة عمــران لـ»الميثاق» أن 
المســلحين الحوثيين بدأوا بالفعل  باالنســحاب من مقــر اللواء ٣١٠ 

بعدما أفرغوه من العتاد واألسلحة التي كانت بداخله.

æ االصالح والحوثيون ابتلعوا قوام فرقة عسكرية
æ قيادة اللواء استبدلت القوات بمليشيات حزبية 

د دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي
ّ

 مجلس األمن يؤك
 جميع األطراف على االلتزام باتفاقات وقف إطالق النار

ّ
االتحاد األوروبي يحث

أمريكا تدعو الحوثيين إلى سرعة تسليم االسلحة
الجامعة العربية: االلتزام بمخرجات الحوار السبيل الوحيد للخروج من األزمة 

مجلس التعاون: جماعة الحوثي تتحمل مسئولية ماجرى في  عمران

بريطانيا: نحذر باتخاذ إجراءات ضرورية ضد معرقلي العملية االنتقالية
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