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ــادي يخرج عن صمته :إنه انقالب!
«االصطفاف الوطني»
تدعو إلعالن النفير العام
طالبت هيئة «االصطفاف الوطني» في اليمن ،الرئيس عبدربه منصور
هادي ،بـ «إعالن النفير العام وفتح باب التجنيد لحماية صنعاء».
ّ
«تحمل مسؤوليته
ودعت الهيئة ،في بيان لها أمس ،الرئيس اليمني إلى
الدستورية والقانونية في حماية املواطنني وممتلكاتهم العامة والخاصة»،
وطالبته بـ «سرعة إسناد القوات املسلحة بإعالن النفير العام وفتح باب
التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء ومواطنيها ،وكذلك سرعة فك
الحصار املسلح عن العاصمة صنعاء ورفــع املظاهر املسلحة وكــل ما
يقلق السكينة العامة للمواطنني».
وشدد البيان على ضرورة «بسط النفوذ والسيادة الوطنية على كامل
التراب اليمني وعلى وجه الخصوص محافظات صعدة وعمران الجوف
(شمال)».
كــذلــك دعــا إلــى «إع ــادة الـنــازحــن واملهجرين إلــى منازلهم وتعويضهم
التعويض الـعــادل عما لحق بهم مــن أض ــرار ،وســرعــة تنفيذ مخرجات
مؤتمر الـحــوار الــوطـنــي واالع ــان عــن جــدول زمـنــي مـحــدد لتنفيذ هذه
املخرجات ،إضافة إلى سرعة تأليف حكومة الوحدة الوطنية القائمة على
معيار الكفاءة والنزاهة».
(األناضول)

لـتـفـجـيــر ال ــوض ــع ،مـسـتـهــدفــن عـ ــددًا من
املنشآت األمنية والعسكرية ،ومحاولني
اق ـت ـح ــام م ـب ـنــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـح ـكــومــي.
وأشــار هــادي إلى أن «ما يجري يؤكد أن

الحوثيون :االشتباكات
دارت بيننا وبين
«اإلخوان المسلمين»
والجماعات اإلرهابية

الشعارات التي كان الحوثيون يرفعونها
فــي ب ــادئ األم ــر تـحــت عـنــاويــن ومطالب
شعبية ما هي إال غطاء ،وقد كشفت اليوم
الحقائق والـنـيــات املبيتة على األرض».
وقــال هــادي إن «تلك القوى تريد تفجير
األوضــاع ،وهذا ما حاولنا مــرارًا وتكرارًا
ت ـفــاديــه وتـجـنـبــه إلدراكـ ـن ــا م ـخــاطــر ذلــك
وتداعياته على البالد اقتصاديًا وتأثيره
البالغ على السلم االجتماعي».
من جهته ،نفى القيادي في حركة «أنصار
حديث
الله» الحوثيني علي البخيتي ،في
ٍ
لـ«األخبار» ،أي معطى جديد في موضوع
املفاوضات بني «أنـصــار الله» واملبعوث
ً
األمـمــي فــي اليمن جـمــال بــن عـمــر ،قــائــا:
«ي ـب ــدو أن ــه ل ــم ي ـتــم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
نهائي بعد».
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـيـ ــدانـ ــي

والعسكري للحوثيني في صنعاء ،أشار
البخيتي إلــى أن مطالب الجماعة كانت
معلنة وواض ـحــة ،مــؤكـدًا أنـهــا أعلنت أن
«قتل املتظاهرين خط أحمر ،لكن السلطة
ب ـغ ـبــائ ـهــا ل ــم ت ـس ـت ـجــب ل ـت ـلــك امل ـط ــال ــب».
وأضــاف البخيتي أن ما يــدور حاليًا هو
قتال بني «اإلخوان املسلمني» والجماعات
الــدمــويــة واإلره ــاب ـي ــة الـتــابـعــة لـهــم وبــن
«أنـصــار الـلــه» ،الفتًا إلــى أن األح ــداث في
منطقة شمالن «اندلعت بعد قيام عناصر
إص ــاحـ ـي ــة ب ــاق ـت ـح ــام أكـ ـث ــر مـ ــن ثــاثــن
ً
منزال في شمالن واعتقال أصحابها من
منازلهم بحجة أنهم جواسيس لنا».
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــاب ه ـ ـ ـ ـ ــادي ،ات ـه ــم
البخيتي أطــرافــا داخــل السلطة بالسعي
إل ــى إف ـشــال امل ـفــاوضــات وع ــدم استجابة
الرئاسة ملطالب الشارع اليمني .واعتبر
أن تغيير عـضــوي لجنة املـفــاوضــات من
جــانــب ال ــرئ ــاس ــة الـيـمـنـيــة ال ــدك ـت ــور عبد
الكريم االريــانــي وعبد الـقــادر هــال ،بعد
توصل التفاق نهائي النهاء االزمــة ،لهو
دل ـيــل عـلــى تـنــامــي ن ـفــوذ وتــأث ـيــر الـتـيــار
املعرقل للتسوية حول الرئيس هادي.
م ــن ج ـه ــةٍ أخـ ـ ــرى ،وب ـع ــد ث ــاث ــة أي ـ ــام من
املباحثات قضاها املــوفــد األمـمــي جمال
بــن عمر مــع زعيم جماعة «أنـصــار الله»
عبد املـلــك الـحــوثــي فــي محافظة صعدة
شمالي اليمن ،عــاد بن عمر إلــى صنعاء
من دون توقيع اتفاق إلنهاء األزمة.
وأعــرب بن عمر عن أسفه البالغ لتدهور
األوضاع في صنعاء ووصولها إلى ّ
حد
استخدام السالح في وقت تتواصل فيه
الجهود من أجل التوصل الى حل سلمي
لالزمة ،مشددًا على ضرورة وقف جميع
ّ
يتصرف الجميع
أعمال العنف فورًا وأن
بحكمة.
وق ــال بــن عمر لــدى عــودتــه مــن محافظة
صعدة إلى صنعاء مساء أمس إنه اجريت
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن م ـحــادثــات مع
الحوثي ،وأن الجولة األولــى دامــت ثالث
ساعات األربعاء ،والثانية يوم الخميس،
نحو سبع ســاعــات إلــى وقــت متأخر من
الليل».
وأضاف« :حاولنا ردم الهوة بني مختلف
األط ـ ــراف واتـفـقـنــا عـلــى مـجـمــوعــة نـقــاط
ت ــؤس ــس التـ ـف ــاق ب ــن األط ـ ـ ــراف املـعـنـيــة،
ل ـي ـك ــون م ـب ـن ـيــا ع ـل ــى م ـخ ــرج ــات مــؤتـمــر
الحوار الوطني» .ودعــا إلى وقف جميع
أعـمــال العنف ف ــورًا ،متمنيًا أن يتصرف
املعنيون بحكمة ،وبما يحقق مصلحة
البالد العليا.

وحروبه
أن إيران «تبتزه» بهؤالء ،إما أن يطلق
ّ
س ــراح ـه ــم أو س ـت ـح ـتــل ال ـعــاص ـمــة من
ّ
طــريــق ال ـحــوث ـيــن .ه ــذا ك ــل م ــا يفعله
الرئيس اليمني أخيرًا ،يرفع سبابته
ّ
ّ
ويهدد إيــران ،ثم يوكل أمر حل األزمة
إلــى مـشــرف األم ــم املـتـحــدة والــواليــات
املتحدة والسعودية.
ال ـس ـي ـنــاريــو الـيـمـنــي م ـك ـتــوب بحبكة
تجعل من كل الخيوط متشابكة ،ومن
ك ــل االط ـ ــراف م ـتــورطــة .وف ــي ال ــداخ ــل،
ي ـن ـت ـص ــر ج ـ ـ ــزء م ـ ــن م ـث ـق ـف ــي ال ـي ـس ــار
ل ـل ـحــركــة ال ــري ـف ـي ــة ال ـف ـت ـي ــة ،بــوصـفـهــا
مـفـ ّـجــرة «ثـ ــورة ال ـض ـع ـفــاء» ،مـصـ ّـدقــن
أن الحوثيني يطلقون النار ويشعلون
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروب م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل خـ ـ ـف ـ ــض س ـع ــر
البنزين! أو أنهم يريدون أن يتوهموا
ذلـ ــك ،ان ـطــاقــا م ــن الـ ـع ــداء ال ـتــاري ـخــي
بــن بـعــض مثقفي الـيـســار واإلخ ــوان
املـسـلـمــن (ح ــزب اإلصـ ـ ــاح) ،وه ــو ما
اض ـط ــر الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي الـيـمـنــي
إلــى إصــدار بيان يوضح فيه «موقفه
امل ـحــايــد غـيــر امل ـن ـخــرط م ــع أي ط ــرف،
وأن أي رأي يــأتــي مــن مثقف يـســاري
يمدح تلك الحركة أو ّ
يذمها ال ّ
يعبر
بالضرورة عن رأي الحزب االشتراكي

غـيــر امل ـس ــؤول ع ــن اآلراء الـ ـ ــواردة في
ق ــاع ــدت ــه ال ـش ـع ـب ـيــة ،ال ـس ــاخ ـط ــة عـلـيــه
وعلى موقفه السلبي».
إن ـهــا ال ـفــوضــى الـسـيــاسـيــة ك ـمــا ي ــراد
ّ
لها أن تكون .لقد آن األوان لكل من له
خصم ،لالنتقام منه ،والتهم جاهزة،
وم ـت ـن ــوع ــة ،م ـنــاط ـق ـيــة وط ــائ ـف ـي ــة ،مــا
ي ـج ـعــل األم ـ ــر م ـق ـي ـتــا .ووس ـ ــط رائ ـحــة
العفن السياسي ،يغيب دور األحــزاب
تـ ـم ــام ــا ،وتـ ـظـ ـه ــر فـ ّـق ــط امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـصـ ـ ــفـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــابـ ــات ـ ـهـ ــا
بطريقتها ،بعيدًا عــن ضجة املثقفني
والسياسيني.
نار االنتقام وصلت إلى ّ
حد التصفيات
املتصارعة
داخــل الجيش ،فاألجنحة
ً
على الجيش اليمني ،وجدتها فرصة
ّ
لـتـخــلــص بعضها مــن ب ـعــض ،بحجة
مـحــاربــة الـحــوثـيــن .جـنــاح عـلــي عبد
الـلــه صــالــح ،وج ـنــاح الــرئـيــس ه ــادي،
وج ـنــاح عـلــي مـحـســن األح ـم ــر .قائمة
االغ ـت ـي ــال ت ـس ـت ـهــدف وح ـ ــدة الـجـيــش
وتماسكه ،وموقعه كجيش يمني ،فما
يحدث هو تسهيل لكل طرف القتحام
معسكرات خصمه واالستيالء عليها
وق ـتــل ال ـج ـنــود ،وم ــن يـقـتـلــون هــم من

صغار املجندين والضباط ،من عامة
ال ـنــاس الــذيــن يـتـشـ ّـدق بـهــم عـبــد امللك
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،ويـ ـحـ ـك ــم ب ــاس ـم ـه ــم ح ــزب
«اإلصالح» اإلسالمي منذ عام .2011
لـ ـق ــد ك ــان ــت ط ــريـ ـق ــة «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» فــي
السياسية خالل العقد األخير ،حافلة
بـمــوائــد ال ــدم ـ وإن كــانــت هــي مرحلة
إنـ ـ ـه ـ ــاء اإلصـ ـ ـ ـ ــاح م ـ ــن الـ ـخ ــريـ ـط ــة أو
خــروجــه ضعيفًا ـ فــإنــه لــن ي ـخــرج إال
بحفل وداع دموي.
ويبقى األكـثــر دمــويــة ،أن املرحلة هي
مــرح ـلــة ت ـق ـس ـيــم ال ـي ـم ــن ،ول ـي ــس فـقــط

اليمن رسميًا،
فشل ً
وأحزابًا
حكومة ورئيسًا
ّ
وتيارات دينية ،في حل
مشاكلهم العالقة

ال ـك ـع ـكــة ال ـي ـم ـن ـيــة .ت ـق ـس ـيــم ب ــن ق ــوى
قديمة وأخــرى وافــدة ،يزيد الخسائر،
وإن كــان قــرار رفــع سعر البنزين جاء
ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة حـ ـ ــروب أه ـل ـي ــة م ــدم ــرة
لالقتصاد ،فإنه باسم خفض التعرفة
ُ
ٌ
حرب جديدة ،وهذه املرة
الحالية تشن
في العاصمة.
ل ــم تـعــد ال ـح ــروب ف ــي أطـ ــراف الـجـبــال
وع ـم ــق الـ ــوديـ ــان وال ـ ـص ـ ـحـ ــارى .إن ـهــا
ت ـح ــت أذن ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي ،حـيــث
يقيم عبد ربــه منصور هــادي ويطلق
ت ـه ــدي ــده إليـ ـ ـ ــران .هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ال ـح ــرب
م ـح ــاذي ــة ل ـل ـم ـع ـس ـكــرات ال ـت ــي ي ـتــوافــد
عليها جنود من كل املناطق اليمنية،
إنها تحت املنشآت الحيوية كمحطات
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـسـ ـي ــادي ــة
ك ــال ــداخ ـل ـي ــة .ل ـقــد ان ـت ـهــى ع ـصــر حكم
«اإلص ــاح» وشركائه للعاصمة ،كما
أنـهــوا قبل ثــاث سـنــوات ،عصر حكم
«ح ــزب املــؤتـمــر وحـلـفــائــه» حــزب علي
ّ
«مقدمات» عدة،
عبد الله صالح .وبعد
ب ـ ــدأت مــرح ـلــة الـ ـح ــرب ف ــي الـعــاصـمــة
الـتــي كــانــت تـنــأى بنفسها بـعـيـدًا عن
كل الحروب التي تخطط لها في ربوع
اليمن.

ل ـق ــد ف ـش ــل اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون فـ ــي ال ـي ـم ــن.
أوصــل فسادهم وغــرورهــم السياسي
ح ــرك ــة جـبـلـيــة مـسـلـحــة إل ــى صـنـعــاء.
لقد أوصل حزب «اإلصــاح اإلسالمي
ال ـي ـمــن إل ــى مــوقــع ال ـح ــرب ،ح ــن مـ ّـهــد
للحوثيني كل هــذا التقدم ،تمامًا كما
فـعــل صــالــح ب ـف ـســاده لتمهيد الحكم
لـ ـ ــ«االص ـ ــاح» ،وش ـيــوخــه م ــن قبليني
وسلفيني ،لكن املالحظ أن آخر ظهور
ل ـل ـش ـيــخ اإلصـ ــاحـ ــي ال ـش ـه ـيــر حـمـيــد
األحـمــر كــان فــي أحــد م ـطــارات تركيا،
خالعًا بزته القبلية مرتديًا «الجينز»،
متخففًا مــن حمله اإلســامــي ،بعدما
ّ
أوصل اليمن إلى كل هذا الدمار كأحد
أمراء الحروب والفساد.
وإن ك ــان األح ـمــر قــد ت ــرك الـيـمــن ،فــإن
ّ
مشمرًا عن
جمال بــن عمر قــدم إليها،
ساعده ،ومتحدثًا باسم الدول العشر،
الراعية للمبادرة ،لكن هذه املرة هناك
العـ ـ ــب جـ ــديـ ــد ي ـ ـفـ ــرض ن ـف ـس ــه بـ ـق ــوة،
إن ـهــا إي ـ ــران ال ـتــي ت ـعــرف مـ ــاذا تـفـعــل،
ّ
طاولة
لــذلــك فاليمن يــرحــب بها على ّ
الخيبة السياسية اليمنية ،ويــدشــن
مرحلة اليمن في حكم «الــدول العشر
 +واحد».

