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توافق حوثي إصالحي للسيطرة على تعز

كيف ي�سعى (الإخوان) �إىل �إرباك امل�شهد وفر�ض �سيا�سة الأمر الواقع بتعز؟

"األمناء" القسم السياسي:

كشفت مصادر سياســية مطلعة عن جهود
يبذلها رئيس مجلس النواب اليمني والقيادي يف
حزب املؤمتر سلطان الربكاين إلنهاء التوتر الذي
تشــهده مناطق الرتبة والبرييــن جنويب مدينة
تعز الذي تســببت فيه ميليشيات الحشد الشعبي
التابعــة لحزب اإلصــاح واملمولة مــن الدوحة
ومسقط .
وقالت املصادر لـ"صحيفة العرب" إن الربكاين
أجرى اتصــاالت مع التحالف العــريب وقيادات
سياســية واجتامعية نافــذة يف محافظة تعز
لتشكيل لجنة عسكرية ترشف عىل احتواء التوتر
ووقف االشتباكات التي اندلعت يف أعقاب إرسال
حزب اإلصالح لقوات عســكرية إىل مدينة الرتبة
ومنطقة البريين يف تعز بغرض االحتكاك بقوات
اللــواء  35مدرع املنتــرة يف مناطق الحجرية
التي تعد وفقـ ًـا ملراقبني معقال للتيارات القومية
واليسارية والليربالية ويسعى اإلخوان إلخضاعها
بالقوة.
وأكــدت مصــادر محلية يف تعــز أن حزب
اإلصالح اتخذ قرارا تنظيميــا مبهاجمة مناطق
الحجرية وإحكام السيطرة عليها ،وتفكيك اللواء
 35مدرع الذي ال يخضع لســيطرة اإلخوان ،يف
محاولة الستغالل تداعيات مواجهات عدن وإرباك
املشهد السيايس وفرض سياسة األمر الواقع يف
محافظة تعز التي تعد أكرب املحافظات سكانا يف
اليمن.
وتعرضت كتائب أيب العباس التابعة للواء 35
مدرع لهجوم متزامن إخواين حويث خالل األيام
املاضية تسبب يف ســقوط العرشات من القتىل
والجرحى بحسب بيان رسمي صادر عن الكتائب
التي قالت إن مواقعها يف منطقة الكدحة والصلو
ودمنة خديــر تعرضت لهجوم حويث بينام كانت
قوات تابعة لإلخــوان تهاجم مواقع الكتائب يف
منطقة البريين .
وشــاركت يف الهجوم ميليشــيات الحشــد
الشعبي التابعة لإلصالح وما يسمى اللواء الرابع
مشاة جبيل الذي أسسه القيادي اإلخواين حمود
املخاليف املقيم يف مســقط بدعم قطري عامين
من دون صدور قرار رئايس بتشــكيل هذا اللواء
الذي ال يخضــع وفقا للمصادر لســلطة وزارة
الدفاع اليمنية .
وحشــد حزب اإلصالح عددا غري مسبوق من
القوات واملعــدات العســكرية ملهاجمة مناطق
جنوب تعز التي ال تزال خارج ســيطرته عسكريا
وشعبيا ،كام أشــارت مصادر محلية إىل سحب
وحدات ومعدات عسكرية من بينها مدافع ثقيلة
من مناطق التامس مع امليليشــيات الحوثية يف
مؤرش عىل وجود تنســيق من نوع ما لإلجهاز
عىل وحدات الجيش الوطني التي ال تدين بالوالء
للتيارات الراديكالية .
ووصف الناشــط الســيايس اليمني مجيب
املقطري ما يحصــل يف منطقة البريين باملعركة
العبثية التي تســبب بها أصحــاب األجندات غري
الوطنية ،قائال إنها “تشــبعت حقــدا عىل من
يعتربونهم خصوما برغم أنهم رفقاء سالح” يف
إشارة إىل مامرسات جامعة اإلخوان .
وأضاف املقطــري يف ترصيح لـ"العرب" من
مدينة تعز “بعد إخراج كتائب أيب العباس قرسيا
من مدينة تعز بقوة السالح قبل أشهر قاد هؤالء
معركــة (الرتبة) قبل أيام ،حيــث قام مدير أمن
املحافظة بتغيري مدير أمن مديرية ‘الشــايتني’
دون الرجوع ألســاليب وقنــوات الدولة ،وقام
باقتحــام إدارة أمن املديريــة دون علم مدير أمن
املديرية بالقــرار ومل يكن محافــظ املدينة يف
الصورة والذي قام الحقا بتاليف ذلك الترصف غري
املسؤول من مدير أمن املحافظة”.
وأكد املقطري الذي يشــغل وظيفة املسؤول
اإلعالمــي للتنظيم النــارصي يف تعز ،عىل أن

الترصفات “كل الشــكر والتقدير للرتبة وأبنائها
عــى احتضانهــم ألرس املقاتلــن املنتمني إىل
املقاومة الوطنية ومعاملتهم بكل حفاوة وكرم..
فيــا تتخذ بعض امليليشــيات وجود هذه األرس
كمــرر القتحام املدينة والســيطرة عليها والتي
كانــت بعيدة عن الــراع ..ندعوهم إىل تحكيم
العقل وتجنيب املنطقة الفتنة”.

نزوح املواطنني

األحــداث املتفجرة يف منطقــة البريين من قبل
حزب اإلصالح بحجج أرس أفــراد يتبعون للعميد
طارق صالــح يف مدينة الرتبة ،ال تخفي هدفهم
الذي يعملون عليه منذ أشهر وهو بسط سلطتهم
عىل منطقة الحجريــة وإخضاع اللواء  35مدرع
وكتائب أبوالعباس لسلطة أمر واقع بقوة السالح
.
واعترب أن مثل هذه االختالالت التي ميارسها
بعض من هم يف مواقع قيادية بالدولة ويعملون
ألجندات حزبية ضيقة ،تخدم االنقالبيني وتؤخر
تحرير املحافظة وتستنزف قوة الرشعية باملعارك
يف تحرير املحرر.
وقال “املعركة التي تــدور يف الحجرية تقدم
رســالة ســيئة ملا يدور يف الجنوب وبأنهم هم
املســتهدفون من هذه املعركة باعتبار الحجرية
ريف عدن وأبناء تعز بكل فئاتهم غري راضني عن
هذه املعركة العبثية وتتحمل الرشعية والســلطة
املحلية مسؤولية إيقاف نزيف الدم املراق لرفقاء
الســاح ومعاقبة القادة الذيــن قادوها بدوافع
حزبية وغري وطنية مســتخدمني مناصبهم التي
حصلوا عليها عىل حني غفلة ليامرسوا أحقادهم
وهوايتهم يف التمكني ملرشوعهم املقيت”.
وكان مدير أمن تعــز املوايل لجامعة اإلخوان
العميد منصور األكحيل قد قاد حملة عســكرية
عىل مدينة “الرتبة” بهدف تغيري مدير رشطتها،
ورفــض توجيهات محافظ تعــز ورئيس اللجنة
األمنية فيها نبيل شمســان بعودة الحملة وعدم
تغيــر مدير رشطة الرتبة ،وكلف شمســان يف

وقت الحق قائــد قوات األمــن الخاصة العميد
جميل عقالن بتويل مهــام مدير رشطة مديرية
الشاميتني.
وكتب محافظ تعز نبيل شمسان يف صفحته
عىل فيســبوك “أصدرت توجيهايت للوكيل األول
الدكتور عبدالقوي املخاليف بإلغاء قرار التكليف
الذي أصدره مدير الرشطة العميد منصور األكحيل
يف إدارة رشطــة الشــايتني بالرتبة ووجهت
باســتمرار عمل العقيد عبدالكريم السامعي يف
عملــه ،كام وجهت األكحيل بســحب قواته من
الرتبة بالشاميتني والعودة بها إىل تعز”.
ويف تعليق عىل سعي حزبها لتفجري األوضاع
يف ريف تعز ،انتقدت القيادية يف حزب اإلصالح
ألفت الدبعي ترصفات حزبها ،وقالت يف تدوينة
عىل فيســبوك “ال يوجد حزب يشتغل ضد نفسه
كام يشتغل حزب اإلصالح ضد نفسه ،وما أحداث
الرتبة إال أحد هذه النامذج”.
وأضافت “اتركوا الرتبة أيها األغبياء… ال يوجد
أغبى منكم سياســيا حقا ،تقدمون فرصة فقط
ملن يريد االستثامر يف مزيد من إثارة الرصاع مع
عدن”.
وحذرت قيادة املقاومة الوطنية التي يقودها
العميــد طارق صالــح من عمليات اســتهداف
وترحيل تتعرض لها العــرات من أرس عنارص
املقاومة يف منطقة “الرتبة” من قبل ميليشيات
اإلخوان .
وقال العميد صــادق دويد ناطــق املقاومة
الوطنية يف تغريدة عــى تويرت معلقا عىل تلك

يوم ًا بعد يوم ،يدفع آالف املدنيني أمثان ًا باهظة
ج ّراء املامرســات اإلرهابية التي ترتكبها مليشيا
حزب اإلصالح ،ذراع جامعــة اإلخوان اإلرهابية
باليمن ،يف مامرسات متطرفة ال تقل عن تقرتفه
مليشيا الحويث االنقالبية من إجرام.
ّ
شــنت قصف ًا مدفعي ًا يف
مليشيا "اإلصالح"
محافظة تعز ،ما تســ َّبب يف موجة نزوح داخيل
لعــرات األرس القاطنة يف املناطق الوســطى
للمحافظة.
مصادر حقوقية قالت لبوابة العني اإلخبارية:
ّ
شــنه املئات من مليشيا
إنَّ الهجوم املسلح الذي
تســبب
حزب اإلصــاح عىل بلدة مفرق البريين
َّ
باندالع معــارك عنيفة مع قوات الجيش املنترشة
يف املنطقــة ،األمر الذي أجرب عرشات األرس عىل
مغادرة منازلها للبحث عن مكان آمن.
املصادر ّ
أوضحــت كذلك أنّ عــرات األرس
ا ّتجهت صوب النشمة واملنصورية ومنبهة التابعة
ملديرية املعافر جنويب غرب تعــز ،فيام اتجهت
أخرى صوب مناطق املرساخ وجبل حبيش .
وتعطلــت الحياة يف "البرييــن" بعد أن كان
ســوق ًا شــعبية يكتظ بالباعة ومركز ًا لحاجات
عرشات القرى الريفية يف الجنوب الغريب لتعز،
وقد زاد نشــاطه يف اآلونة األخرية عقب تحول
محيط املنطقة إىل مســتوطنات للنزوح القادمة
من جبهة "الكدحة" غرب ًا ،وفق الوكالة.
يأيت هذا فيام كشف شهود عيان أنّ مسلحي
حزب اإلصالح أقدموا عىل نهــب منازل عدد من
املواطنني والتي ف ّر سكانها بعيد ًا عن خطوط النار
املشــتعلة ،فيام بات مصري مئات األرس النازحة
مجهو ًال بعد ترشيدها من ثالثة مخيامت لإليواء .
الالفت أنّ هذه املامرســات اإلرهابية من ِقبل
مليشيا "اإلصالح" ،جاءت بعد الكشف عن تنسيق
حويث  -إخواين أجل ســيطرة حــزب الجامعة
اإلرهابية عىل كل املواقع املحررة يف تعز وتفجري
الوضع بالحجرية ،ويتم بعد ذلك التقاسم بينهام
لهذه املواقع .
وكانت مصادر قد كشفت يف وقت سابق ،أنّ
مليشيا الحشد الشــعبي التابعة لحزب اإلصالح
أقدمت عىل اقتحام إدارة أمن الشــايتني مبدينة
الرتبة والســيطرة عليها ،وذلك بدع ٍم من كتائب
اللواء الرابع مشاة جبيل وأطقم تابعة إلدارة أمن
املحافظة والرشطة العسكرية .
مليشيا اإلخوان التي يقودها مدير عام رشطة
تعز منصور األكحــي قامت يف غياب مدير أمن
املديرية عبد الكريم قاســم بتعيــن عبد الكريم
العياين املنتمي لإلصالح بد ًال عنه ،وطردت طاقم
إدارة أمــن املديرية وأخذت ختــم اإلدارة وقامت
بســجن مدير مكتب عبد الكريم قاسم واالعتداء
عليه.
هذا الحديث عــن التقارب الحويث  -اإلخواين
يف تعــز ،جاء بعد أيا ٍم من الكشــف عن صفقة
عسكرية رسية عُ قدت بني الجانبني يتم تنفيذها
برعاية القطرية ،تســتهدف غرس بذور اإلرهاب
يف الجنوب .
رسبتها مصاد ٌر مطلعة
الصفقة الرسية ،التي ّ
من صنعاء ،تنص عىل إخــراج نحو  300معتقل
من ســجون الحويث ينتمون لحزب اإلصالح عىل
دفعات وبشكل رسي ،مقابل تسهيالت عسكرية
عىل شكل انسحاب عنارص الحزب بشكل منظم
من بعض الجبهات ،ووقف العمليات العســكرية
متاما يف جبهات أخرى
ً

