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”األمناء” متابعات خاصة:

لإلصالح،  اليمني  التجمع  هدد حزب 
يف بيان أصدره الخميس، باالنسحاب من 
الرشعية اليمنية يف حال مل ُيْقِدم مجلس 
القيادة الرئايس عىل إقالة محافظ شبوة 
عوض بن الوزيــر العولقي وإحالته إىل 

التحقيق.
وحّمــل حزب اإلصــالح، وهو فرع 
املحافظ  باليمــن،  اإلخــوان  جامعــة 
العولقي “كامل املســؤولية عام آلت إليه 
األمــور يف املحافظة، ومــا أفرزته من 
ضحايــا ونهب وفوىض”. بحســب ما 
جــاء يف البيان الذي وصفــه مراقبون 
بأنه اعرتاف رســمي من قبــل الحزب 
بوقوفه خلف التمرد العســكري الفاشل 
الذي شهدته محافظة شبوة خالل األيام 
املاضية، والذي تم إفشاله من قبل القوات 
املسلحة الجنوبية ممثلة بألوية العاملقة 
الجنوبية ووحدات من قوات دفاع شبوة.

وزعــم بيــان الحــزب أن “عوض 
العولقي رفض كافة الجهود السياســية 
الفتنة  احتواء  والقبلية يف  واالجتامعية 
وقــاد عمليــات التحريــض واالقتتال 
القانون  عن  الخارجــة  العنارص  مبعية 
وباســتخدام أســلحة اإلبادة الجامعية 
مبا فيها الطريان املسري ضد أبناء شبوة 
ومكوناتها ومنتسبي الجيش واألمن” - 

حد وصفه.
وكانت مصــادر خاصــة أكدت أن 
النزاع املســلح جاء نتيجــة لرفض عدد 
من الوحدات األمنية والعســكرية، التي 
تدين بالوالء لإلخــوان، قرارات املحافظ 
واملجلــس الرئايس التي قضــت بإقالة 
الذين عمدوا  الوحدات  تلك  قادة  عدد من 
إىل تفجري الوضع العســكري والسعي 
للســيطرة عىل املقرات التابعة للسلطة 
املحلية يف مدينــة عتق، مركز محافظة 
شــبوة، قبل أن يطلب محافظ شــبوة 
تدخل قوات العاملقة الجنوبية ووحدات 
دفاع شبوة إلعادة األمن إىل املدينة التي 
شهدت اشتباكات عنيفة انتهت بسيطرة 
العاملقة الجنوبية عىل كامل مدينة عتق 
وفرار القوات املتمــردة املوالية لإلخوان 

إىل خارج املدينة.
املعارك  اإلصالح  حزب  بيان  ووصف 
التي شهدتها شبوة، والتي انتهت بهزمية 
“إمعانا  بأنها جاءت:  له،  املوالية  القوات 
بهدف  وتنفيــذا ألجندات غــري وطنية 

االجتثاث واإلقصاء”.
يســمها  مل  جهات  البيــان  واتهم 
بكثافة  املســري  “الطريان  باســتخدام 
ومتابعته للمنســحبني بالقصف”، كام 
اتهم قوات العاملقة ووحدات دفاع شبوة 
بأنها عنــارص خارجة عن إطار القانون 
“وامتلكت السالح خارج إطار مؤسسات 
الدولة وخارج أهداف الرشعية يف تحرير 
البالد وإنهاء االنقالب الحويث واستعادة 

الدولة”.
وطالب حزب اإلصالح مجلس القيادة 
الرئايس بــاإلرساع يف معالجة تداعيات 
هــذه الفتنة وجرب الــرضر للمترضرين 
من أبناء شــبوة، وإعادة االعتبار لكافة 
وجميع  واألمنية  العســكرية  الوحدات 

منتسبيها.

ومل يخل بيــان اإلصالح من توجيه 
رســائل تحذيرية مبطنــة إىل التحالف 
العريب، من خالل اإلشــارة ضمنا إىل أن 
“الســامح بأي تهاون يحول دون إنهاء 
االنقالب واســتعادة الدولــة يف اليمن 
يســتهدف يف نفــس الوقــت مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العريب ويف 

مقدمتهم األشقاء يف السعودية”.

إعالن التمرد عىل الدولة
ويف تعليق عىل بيان اإلصالح اعترب 
الطاهر يف  الســيايس محمود  الباحث 
اللندنية« أن  ترصيح لصحيفة »العــرب 
“بيان الحزب كان مفاجًئا، ال سيام وأنه 
جاء بعد تشــكيل مجلس رئايس توافق 
عليه كل أبناء اليمن، ويهدف إىل توحيد 
أن  باليمن، غري  الســالم  الصف وفرض 
مواقــف اإلصالح خــالل الفرتة األخرية 
تشــري إىل وجود خالفات داخلية كبرية 
بروز جنــاح مؤيد  الحــزب، مع  داخل 

للتالحم اليمني وجناح آخر يريد أن يبقى 
هو املســيطر األول واألخري عىل قرارات 

الدولة”.
ووصف الطاهــر البيان أنه “مبثابة 
إعالن متــرد عىل الدولة، ويكشــف أن 
الحزب وراء عملية دعــم مترد عنارصه 
العســكرية يف محافظة شــبوة عىل 
قرارات مجلــس القيادة الرئايس وقبلها 
رئيس اللجنــة األمنية محافظ محافظة 
شبوة، وهي خطوة خطرية، بل وتكشف 
اليمني،  الصف  وحدة  إىل  دعواتهم  زيف 

وتؤكد حقيقة التخادم مع الحويث”.
وأشــار الطاهر إىل أن متديد الهدنة 
األمميــة باليمــن ســيفرز الكثري من 
السيام  اليمنية،  القوى  داخل  املشــاكل 
تلك التي تعلن أنها مع الدولة، ومن تحت 

الطاولة تتواصل مع الحويث.

ابتزاز سيايس وإمالءات
الذي  اإلصــالح،  وتزامــن موقف 

غري  تصعيد  بأنــه  مراقبــون  وصفه 
مسبوق ضد املجلس الرئايس والتحالف 
العريب، مع هجوم جديد شنته القوات 
التابعــة للحزب التي أعــادت تجميع 
نفسها والهجوم عىل مدينة عتق، وهو 
الهجوم الــذي قالت مصادر مطلعة إن 
قوات العاملقة الجنوبية أفشــلته من 

خالل الرد عىل مصادر إطالق النار.
نفي  أعقاب  البيــان يف  كام جاء 
األنباء  الرئاســة،  يف  مسؤول  مصدر 
الرئيس  بني  ثنايئ  لقاء  بشأن  املتداولة 
رشــاد العليمي، رئيس مجلس القيادة 
الرئايس، وقيادات مــن حزب التجمع 
األحداث  بخصــوص  لإلصالح  اليمني 

األخرية يف محافظة شبوة.
نرشته  ملا  وفقا   - املصدر  وأشــار 
وكالة األنباء اليمنية الرسمية - إىل أن 
البيان الصادر عن رئيس مجلس القيادة 
الرئــايس أجــاب عن كافة األســئلة 
شهدتها  التي  األحداث  مبسار  املتعلقة 

مدينــة عتق، مبــا يف ذلك جرب رضر 
املواطنــني، والتزام الدولــة مبعالجة 
كافة اآلثار املرتتبــة عىل تلك األحداث 

املؤسفة.
ووصفت مصادر سياسية مطلعة 
يف ترصيحــات لصحيفــة »العــرب 
مصدر  عن  الصادر  الترصيح  اللندنية« 
رسالة  بأنه  الرئاســة  يف  مســؤول 
الرئايس  تتضمن عدم خضوع املجلس 
ألي ابتزاز سيايس فيام يتعلق مبوقفه 
من األحــداث يف شــبوة واإلمالءات 
التي يحــاول حزب اإلصــالح فرضها 
عىل املجلس عــرب الحمالت اإلعالمية 
التي تشكك يف رشعية املجلس وتلّوح 

بانسحاب ممثيل الحزب منه.
تضم  رئاســية  لجنــة  وكانــت 
وصلت  قد  والداخلية  الدفــاع  وزيري 
إىل محافظة شــبوة لتطبيع األوضاع 
األمنية والعسكرية يف املحافظة عقب 
املواجهات التي شــهدتها مدينة عتق، 
الرسمية  اليمنية  األنباء  وكالة  ونقلت 
الركن محسن  الفريق  الدفاع  عن وزير 
الداعري ووزيــر الداخلية اللواء الركن 
“بالخطوات  إشادتهام  حيدان  إبراهيم 
قيادة  اتخذتهــا  التــي  واإلجــراءات 
املحافظة ملعالجة آثــار وتداعيات تلك 

األحداث”.

تهديد باملواجهة املسلحة
ويف ترصيــح لصحيفــة »العرب 
اللندنية« اعترب الباحث السيايس ماجد 
الداعري أن بيان اإلصالح حمل إشارات 
الدولة والرشعية  مترد رصيحة عــىل 
باملواجهة  ضمنيًا  وتهديــدًا  والتحالف 
إقالة  اشــرتاطه  خالل  من  املســلحة 
محافظ شبوة وإحالته إىل التحقيق و 
“إال فإن اإلصالح ســيضطر إىل إعادة 
النظر يف مشاركته يف كافة املجاالت”، 

بحسب ما جاء يف البيان.
وأضاف: “الواضح من هذه الجملة 
التهديدية أن املجاالت الخطرة التي يهدد 
الرشعية  الدولة  خاللهــا  من  اإلخوان 
باالنسحاب،  باليمن  العريب  والتحالف 
هي الرتاجع عن االعــرتاف بالرشعية 
ومرشوعية تدخــل التحالف واالرمتاء 
يف أحضــان الحــويث وامليليشــيات 
املســلحة املناهضــة للدولــة، بدليل 
بكائياتهــم بذات البيــان، عرب القول 
الدولة وانحازوا  إنهم وقفوا إىل جانب 
إىل الرشعية منذ البداية وإن ما حصل 
بشــبوة انقالب عليهــم وإقصاء لهم 
ابتزاز  إىل  وصوال  الوطني  التوافق  من 
مجلس القيــادة بدعوته إىل االهتامم 
التي قالوا إنه تشكل  باملهام األساسية 
من أجلها واملتمثلــة يف القضاء عىل 
وتحســني  الحويث  االنقالب  مرشوع 
يلمزون  بذلك  وكأنهم  الشعب،  معيشة 
إىل أن رشعية املجلس ذاتها عىل املحك 
طاملــا مل يتجاوب مــع مطالبهم التي 
تكشف حجم استامتتهم للسيطرة عىل 
محافظة شــبوة النفطية ولو بالتمرد 
عىل الرشعية ومواجهة الدولة عسكريا 
وشهر السالح يف وجه السلطة املحلية 

كام فعلوا يف األيام املاضية”.

تقرير

•كيف يحاول حزب اإلصالح فرض إمالءات على المجلس 
الرئاسي؟ وما عالقة الحمالت اإلعالمية بذلك؟

•ما أهداف حزب اإلصالح بالتلويح بانسحاب ممثليه من 
المجلس الرئاسي؟

•لماذا شكك حزب اإلصالح وإعالمه بشرعية 
المجلس الرئاسي اآلن؟

الرئا�سي يف مواجهة التمرد الإخواينتقرير يشرح تداعيات بيان حزب اإلصالح وإعالن مترده على الدولة ودول التحالف والتهديدات التي بعثها..


