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ّ
صراع «اإلخوة» يفاقم من تعثر «معركة تعز»
ه ـج ــوم ــا ك ـب ـي ـرًا ب ــاألس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة
وامل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة نـ ـف ــذت ــه املـ ـجـ ـم ــوع ــات
املسلحة املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» على
جـبــل هـيــان مــن جـهــة جـبــل األهـلــول
خـ ـ ــال سـ ــاعـ ــات ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،وجـ ـ ــاءت
م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
تحليق مكثف لطيران الـعــدوان فوق
املحافظة.
ول ـ ــم ي ـخ ـت ـلــف ال ـ ـحـ ــال فـ ــي م ـحــاف ـظــة
ال ـجــوف أي ـضــا ،حـيــث حـلــق الـطـيــران
الـحــربــي وطـيــران االسـتـطــاع التابع
لـلـعــدوان لساعات فــوق الغيل وخب
وال ـش ـعــف .وأفـ ــاد امل ـصــدر العسكري
ب ــأن مــواقــع الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» في
خ ـ ــب وال ـ ـش ـ ـعـ ــف وال ـ ـغ ـ ـيـ ــل ت ـع ــرض ــت
لقصف مــن الجهة الجنوبية لــوادي
أيبر.
أم ــا ف ــي مـحــافـظــة ش ـبــوة الـجـنــوبـيــة،
فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة
ل ـل ـعــدوان مــواقــع الـجـيــش و«ال ـل ـجــان
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن بـ ـيـ ـح ــان
وع ـ ـس ـ ـيـ ــان واملـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــوف ب ــواسـ ـط ــة
املــدف ـع ـيــة وال ــرش ــاش ــات .وه ــو م ــا لم
تسلم منه مواقع الجيش و«اللجان»
فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء .وي ــؤك ــد
املصدر أنها تعرضت لضرب متكرر
بــاألسـلـحــة املـتــوسـطــة والخفيفة في
منطقة ذي ناعم من جهة سد جرجرة
تحديدًا.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـن ـف ـص ــل ،وفـ ـيـ ـم ــا لــم
تشمل وثيقة وقف النار التنظيمات
املتطرفة مثل «الـقــاعــدة» و«داع ــش»،
اسـ ـتـ ـم ــرت أع ـ ـمـ ــال ال ـع ـن ــف فـ ــي أك ـثــر
مــن محافظة جنوبية .وبـعــد يومني
م ــن اغ ـت ـيــال األمـ ــن ال ـع ــام للمجلس
املحلي في املنصورة في عدن ،أحمد
الحيدري ،قتل أمس قائد املجموعات
املسلحة في محافظة الضالع العقيد
نــاصــر الــربـيــة مــع اثـنــن مــن مرافقيه
على الطريق الــرابــط بــن محافظتي
شـبــوة وم ــأرب .وك ــان الــربـيــة حاصل
عـلــى رتـبــة عقيد مــن «الـفــرقــة األول ــى
مـ ــدرع» ســاب ـقــا ،ال ـتــي ك ــان يتزعمها
اللواء علي محسن األحمر.

تؤدي االنقسامات
بين الفصائل المسلحة
الموالية للتحالف السعودي،
ال سيما الصراع بين حزب
«اإلصالح» وفصيل «حماة
العقيدة» ،دورًا أساسيًا في
العجز عن إحراز تقدم في
«معركة تعز» التي انطلقت
قبل أشهر ،ما أفسح المجال
أمام ّ
توسع التنظيمات
المتطرفة في المحافظة
صنعاء ــ رشيد الحداد
ّ
تمضي تعز على خطى عدن التي سلمها
التحالف السعودي للفوضى منذ تموز
امل ـ ــاض ـ ــي .إال أن الـ ـف ــوض ــى ال ـع ـس ـكــريــة
وت ـن ــاح ــر ال ـف ـص ــائ ــل امل ــوالـ ـي ــة ّلـلـتـحــالــف
ال ـس ـع ــودي ي ـس ـه ـمــان ف ــي ت ـعــثــر املـعــركــة
م ــع ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» فــي
املـحــافـظــة .ال حــديــث فــي تـعــز عــن طرفي
صراع ،بل عن أطراف متعددة االتجاهات
ً
وااليــديــولــوجـيــات تقاتل ت ــارة فــي جبهة
واح ــدة وت ــارة أخ ــرى فــي مــا بينها ،بــدءًا
بـمـيـلـيـشـيــات حـ ــزب «االص ـ ـ ـ ــاح» مـ ــرورًا
ب ــالـ ـقـ ـي ــادات ال ـع ـس ـك ــري ــة امل ــوالـ ـي ــة ل ـل ــواء
ً
علي محسن األحـمــر وصــوال إلــى تنظيم
«ال ـق ــاع ــدة» ال ـحــاضــر ف ــي ع ــدد كـبـيــر من
ج ـب ـه ــات امل ـح ــاف ـظ ــة .هـ ــذا ب ــال ـت ــزام ــن مــع
تنامي ت ـيــارات السلفية الـجـهــاديــة التي
ً
وانتهاء بتنظيم
تتكاثر يومًا بعد آخــر،
«الـ ــدولـ ــة االس ــامـ ـي ــة» (داعـ ـ ـ ــش) و«ل ـ ــواء
الـ ـصـ ـع ــالـ ـي ــك» ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم املـ ـ ـئ ـ ــات مــن
املتطرفني في صفوفه.
ت ـحـ ّـولــت عــاص ـمــة ال ـث ـقــافــة الـيـمـنـيــة إلــى
س ــاح ــة حـ ــرب م ـف ـت ــوح ــة ،ت ـخ ــوض فـيـهــا
تيارات متعددة صــراع نفوذ منذ أشهر.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ي ـح ـض ــر ف ـي ــه ح ــزب
«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» فـ ــي س ـب ــع ج ـب ـه ــات يـمـنـيــة
ب ـص ــورة غ ـيــر مـعـلـنــة ،أع ـل ــن ال ـح ــزب عن
وج ــود مسلحيه فــي مـحــافـظــة تـعــز منذ

أكثر من عــام .فالحزب يعتبر جبهة تعز
«معركته الكبرى» ،وذلك عبر مجموعاته
امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا ال ـش ـيــخ حـمــود
املخالفي الــذي انحسر نفوذه في اآلونــة
األخـيــرة ملصلحة عـبــده حـمــود الصغير.
األخ ـيــر يعمل معلمًا فــي إح ــدى م ــدارس
ّ
مــديـنــة ت ـعــز ،وش ــك ــل قـبــل أش ـهــر «جـبـهــة
ّ
ال ـ ـطـ ــاب» الـ ـت ــي يـ ـع ــد م ـع ـظــم مـقــاتـلـيـهــا
م ــن ط ـ ــاب املـ ـ ـ ــدارس وم ـ ــن شـ ـب ــاب ح ــزب
«اإلصالح».
إال أن ال ـ ـحـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي ال ـ ــذي حـ ــاول
أن ي ـت ـص ـ ّـدر امل ـش ـهــد ف ــي ت ـع ــز ،ف ـشــل في
الحفاظ على تماسك «املقاومة» ،وأصبح
جـ ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـ ـكـ ــل ،رغـ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالتـ ــه ضــم
ال ـت ـيــارات والـفـصــائــل املـسـلـحــة فــي إطــار
ج ــام ــع ت ـح ــت م ـس ـمــى «م ـج ـل ــس تـنـسـيــق
املقاومة الشعبية في تعز» ،حتى يسهل
االسـتـفــراد فــي ال ـقــرار .هــذا التوجه قوبل
بــالــرفــض م ــن ق ـبــل امل ـج ـمــوعــات األخ ــرى
ومــن قبل «التحالف» ،ال سيما اإلمــارات
الـتــي اتـهـمــت ح ــزب «اإلصـ ــاح» أكـثــر من
مــرة بمحاولة الــوقــوف حجر عـثــرة أمــام
«تحرير تعز».
ّ
التسيد واالستفراد الذي انتهجه
أسلوب
«اإلصـ ــاح» أث ــار حفيظة الـقــوى األخــرى
ال ـت ــي قــات ـلــت خـ ــال األشـ ـه ــر األولـ ـ ــى من
ّ
ال ـصــراع إل ــى جــانـبــه .تـلــك ال ـقــوى شكلت
م ـعــارضــة داخ ـل ـيــة ف ــي إطـ ــار «امل ـق ــاوم ــة»
التي يدعمها «التحالف».
وف ـي ـمــا بـ ــدأت ج ـمــاعــة «ح ـم ــاة الـعـقـيــدة»
الـتــي يـقــودهــا ع ــادل ف ــارع ،امللقب بــ«أبــو
العباس» ،بالقتال إلى جانب «اإلصالح»
مطلع حزيران املاضي ،تحولت إلــى قوة
منافسة على األرض منتصف آب املاضي.
وتنامى دور «حماة العقيدة» إلــى أعلى
املستويات ،وحظيت بدعم كبير من قبل
ُ
«التحالف» ،ال سيما اإلمارات التي ترجع
السبب في خسارة «التحالف» لجبهات
ذو ب ــاب وك ــرش والــوازع ـيــة إل ــى حضور
«اإلصالح» فيها.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة إن ال ـخــافــات
بــن «اإلص ــاح» و«حـمــاة العقيدة» التي
تضم في صفوفها املئات من املتشددين
السلفيني ،تصاعدت إلى أعلى املستويات
بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـتـ ـئـ ـث ــار «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ب ــدع ــم
«ال ـت ـح ــال ــف» خـ ــال األشـ ـه ــر األول ـ ـ ــى مــن

تقرير

لودريان :الرقة والموصل يجب أن تسقطا هذا العام

وزراء «التيار الصدري» يعلنون استقالتهم
ب ـع ــد أيـ ـ ــام ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر ال ـخـ ّـارج ـيــة
األمـيــركــي جــون كـيــري ال ـعــراق ،حــط وزيــر
الــدفــاع الفرنسي جــان إيــف لــودريــان أمس
في بغداد ،في زيارة مفاجئة ،وذلك في إطار
املـســاعــي لتكثيف الـضـغــوط عـلــى تنظيم
«داعش» ،وفق التصريحات الرسمية .يأتي
ذلــك فــي وقــت ينشغل فيه الـعــراق باألزمة
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي م ــن امل ـف ـتــرض أن تشهد
ت ـطـ ّـورًا جــدي ـدًا ،ال ـيــوم ،فــي جلسة الـبــرملــان،
حيث من املتوقع أن يقدم رئيس الحكومة
حيدر العبادي تشكيلة وزارية جديدة ،بعد
رفض تشكيلة التكنوقراط السابقة.
وب ــان ـت ـظ ــار م ــا سـتـتـكـشــف ع ـنــه الـجـلـســة،
أعلن وزراء «كتلة األحرار» ،التابعة لـ«التيار
الصدري» ،استقالتهم رسميًا من الحكومة.
وقــالــوا ،في بيان تــاه بالنيابة عنهم وزير
اإلعـ ـ ـم ـ ــار واإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان والـ ـبـ ـل ــدي ــات طـ ــارق
الخيكاني ،إن «وزراء كتلة األح ــرار قــرروا
تقديم استقاالتهم ،اعتبارًا من هــذا اليوم،
وإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر
العبادي ،واالمتناع عن الحضور إلى ّ
مقار
وزارات ـه ــم أو اجـتـمــاعــات مجلس الـ ــوزراء».
وب ـ ّـرر الـ ــوزراء قــرارهــم بـعــدم رغـبــة غالبية
الكتل واألح ــزاب بالتخلي عن «مصالحها
الحزبية الضيقة واإلصرار على أن تتشكل
ح ـكــومــة ال ـت ـك ـن ــوقــراط امل ـق ـب ـلــة ،وفـ ــق مـبــدأ
املحاصصة الحزبية» .يشار إلى أن لـ«التيار

الـصــدري» وزيــريــن إضافة إلــى الخيكاني،
هما وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي
ووزير املوارد املائية محسن الشمري.
وفي سياق متصل ،كشف مصدر ّ
مقرب
ّ
م ــن ال ـع ـبــادي ع ــن تـســلــم األخ ـي ــر األس ـمــاء
املــرش ـحــة مــن الـكـتــل الـسـيــاسـيــة للكابينة
الــوزاريــة الجديدة .وفيما أشــار إلــى أن تلك
األسـ ـم ــاء س ـت ـنــافــس مــرش ـحــي ال ـع ـب ــادي،
التي قدمها ملجلس النواب ،نفى صحة ما
نشرته بعض القنوات والوكاالت من أسماء
ملــرش ـحــن م ــن ال ـك ـتــل ال ـس ـيــاس ـيــة لشغل
املـنــاصــب ال ــوزاري ــة .وأوض ــح أن «الـعـبــادي
ـاض ف ــي ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ت ـك ـنــوقــراط
مـ ـ ٍ
ت ـت ــواف ــق م ــع م ـت ـط ـل ـبــات امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة
وتحدياتها».
ـون ذل ـ ـ ــك ،ال ـت ـق ــى وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
فـ ــي غـ ـض ـ ً
الفرنسي كــا مــن العبادي والرئيس فــؤاد
معصوم ورئيس البرملان سليم الجبوري
ون ـظ ـيــره خ ــال ــد ال ـع ـب ـيــدي .وخـ ــال زي ــارت ــه
جـهــاز مكافحة اإلرهـ ــاب ،أك ــد ل ــودريــان أن
«الــرقــة واملــوصــل يجب أن تسقطا فــي عام
 ،»2016مضيفًا ّأن هــذه السنة «يـجــب أن
تكون سنة التحول املصيري في معركتنا
ضد ما يسمى الدولة اإلسالمية».
وفــي مؤتمر صحافي مع العبيديّ ،
صرح
لودريان بأن «فرنسا كانت حاضرة ،منذ
البداية ،في تنظيم وتشكيل التحالف الدولي

ملـحــاربــة داع ــش ،وهــي املـســاهــم الـثــانــي في
إطــار التحالف ،وال سيما فــي دعــم القوات
البرية العراقية من طريق وجود  18طائرة».
من جهته ،قال العبيدي إن «الزيارة جاءت
في الوقت املناسب ،وتحمل دالالت كثيرة
أولـ ـه ــا اه ـت ـم ــام ح ـكــومــة فــرن ـســا بــالــوضــع
الـ ـع ــراق ــي ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ح ــرب ـن ــا ضــد
داعش».
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ج ـ ـ ــدد نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي ،جــو بــايــدن« ،دعــم بــاده الكامل
ل ـل ـج ـهــد ال ـع ـس ـك ــري ل ـت ـحــريــر ك ــام ــل امل ــدن
ال ـع ــراق ـي ــة ،ول ــإص ــاح ــات ال ـت ــي ي ـق ــوم بها
العبادي» ،فيما أكد املبعوث الخاص ألوباما
في «التحالف الدولي» ،بريت ماكغورك ،في
خالل لقائه رئيس إقليم كردستان مسعود
الـبــرزانــي ،أهمية دور اإلقليم في استتباب
االس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي ب ــال ـع ــراق .مـيــدانـيــا،
أعلن مسؤولون أمنيون أن القوات العراقية
استطاعت استعادة السيطرة على أكثر من
 %80من مدينة هيت في محافظة األنبار
(غ ـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق) .وق ـ ــال آمـ ــر فـ ــوج طـ ــوارئ
شرطة مدينة هيت ،العقيد فاضل النمراوي،
إن «الـقــوات األمنية أصبحت تسيطر على
األج ـ ـ ــزاء ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـشــرق ـيــة وال ـغــرب ـيــة،
َ
ومــركــز مــديـنــة هـيــت ،ول ــم يـبــق إال أق ــل من
 %20بيد داعش».
(األخبار)

ّ
يعد «اإلصالح»
جبهة تعز
معركته الكبرى

الـحــرب .واتهمت «حـمــاة العقيدة» حزب
«االصـ ـ ًــاح» ب ــ«امل ـتــاجــرة بـقـضـيــة تـعــز»،
مطالبة بالكشف عن كميات السالح التي
أنــزل ـت ـهــا ط ــائ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف» وامل ـبــالــغ
املالية التي قدمت كدعم لـ«املقاومة».
ّ
وأش ــارت املـصــادر إلــى أن جماعة «حماة
ال ـع ـق ـي ــدة» ال ـس ـل ـف ـيــة ّ
ردت ع ـل ــى إق ـص ــاء
«االص ــاح» لها مــن الــدعــم املــالــي بفرض
سيطرتها على أجــزاء من منطقة صينة
غرب املدينة ومنطقة النسيرية املحاذية
لها ،ووادي املعسل جنوب شرق املدينة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى امل ـن ــاط ــق املـ ـ ـج ـ ــاورة لـقـلـعــة
القاهرة ،وسوق الصميل القريب من إدارة
أمن املحافظة .وتصادمت مع ميليشيات
«اإلصالح» املوجودة في مناطق الروضة
ً
ومـنـطـقــة ح ــوض األشـ ـ ــراف وص ـ ــوال إلــى
القصر الـجـمـهــوري .وعـمــدت فــي تشرين

األول املاضي إلــى إنشاء محكمة خاصة
تـ ـت ــول ــى مـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ــراع ـ ــات امل ـح ـل ـي ــة،
والـقـضــايــا اإلداريـ ــة واملــالـيــة بــن الـنــاس،
وسـيـطــرت على عــدد مــن أقـســام الشرطة
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـحــت س ـي ـطــرة مـيـلـيـشـيــات
«اإلصالح».
وجـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك عـ ـق ــب ات ـ ـهـ ــام «أم ـ ـيـ ــر ح ـم ــاة
العقيدة» ،أبــو العباس ،حمود املخالفي
امل ــوال ــي ل ـ ــ«اإلصـ ــاح» ،ف ــي ك ــان ــون األول
املاضي ،باستيعاب  200فرد من الفارين
م ــن الـسـجــن امل ــرك ــزي ف ــي ت ـعــز ،ف ــي إط ــار
«كتائب املوت» تحت قيادة املدعو يوسف
الـحـيــانــي .وات ـهــم أب ــو الـعـبــاس املخالفي
باستخدام «أصحاب السوابق» للقضاء
عـلــى كـتــائــب «ح ـمــاة الـعـقـيــدة» والـقـضــاء
عليه.
وتصاعدت الخالفات بني الطرفني ،كذلك
استدعت اإلمــارات املدعو ماجد العدني،
امللقب بــ«أبــو يعقوب األشـعــري» ،الرجل
ال ـث ــان ــي ف ــي ج ـمــاعــة «حـ ـم ــاة ال ـع ـق ـيــدة»،
والـ ــذي وص ــل إل ــى أب ــو ظـبــي بــرفـقــة عــدد
مــن ال ـق ـيــادات الـسـلـفـيــة منتصف الشهر
نـفـســه .وخ ــال ال ــزي ــارة ،الـتـقــى األشـعــري
وزي ــر الــدفــاع اإلم ــارات ــي محمد بــن زايــد،
وج ــرى بـحــث ال ــدع ــم الـعـسـكــري وامل ــال ــي.
وعـ ـم ــد «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــص مــن
«ح ـمــاة الـعـقـيــدة» بـشـتــى ال ـط ــرق ،ليعلن
ع ــن تـشـكـيــات ج ــدي ــدة م ـعــارضــة ل ــ«أبــو
الـعـبــاس» و«حـمــاة العقيدة» ،مثل «لــواء
الصعاليك» الذي يقوده الحسن بن علي
امل ـق ـ ّـرب مــن «اإلصـ ـ ــاح» .وت ـعــرض «أمـيــر
ح ـم ــاة ال ـع ـق ـي ــدة» ،أبـ ــو ال ـع ـب ــاس ،أخ ـي ـرًا
ملحاولة اغتيال في مدينة تعز.
وفي ظل تصاعد الصراع الداخليّ ،
تمدد
تنظيما «القاعدة» و«داعش» داخل املدينة
وفــي أحيائها .وأكــد «الـقــاعــدة» فــي أكثر
مــن شــريــط فيديو مشاركته الفاعلة في
جبهات القتال داخل املدينة ،وخصوصًا
ف ــي األحـ ـي ــاء ال ـس ـكــان ـيــة امل ــزدح ـم ــة ،مثل
حــي الجحملية وحــوض االش ــراف وحي
الجمهوري .وكشفت مصادر محلية في
مدينة تعز ،أواخ ــر األسـبــوع املــاضــي ،أن
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ب ــدأ بـفـتــح م ـقــار لــه في
عدد من أحياء مدينة تعز أيضًا ،ال سيما
في حي ســوق الصميل الــذي بــات املعقل
الرئيسي للتنظيم.

