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ألم يحن وقت محاسبة اإلصالح؟

مباذا ف�ضح (الكمراين) تطرف و�إرهاب اجلماعة؟

كيف تدفع (املحويت)
ثمن جرائم الإ�صالح؟

"األمناء" القسم السيايس:

بعد عــرات الســنوات ،وعندما تتح ّول
نوع من األطالل ،يتذكر
الحرب الحوثيــة إىل ٍ
به ماليــن اليمنيني مــآيس يحلمون بأال
تتكرر ،ســيظل يراودهم عن أنفســهم ذلك
الجرم الخطري الــذي اقرتفه حزب اإلصالح،
ُ
عندما قرر االصطفاف يف معسكر مليشيات
الحويث واســتهداف التحالــف وإطالة أمد
الحرب .
أشــعلت املليشــيات املوالية إليران حرب ًا
شــديدة العبث ومدوية األهــوال منذ صيف
 ،2014رفع فيها "اإلصالح" ،الذراع السياسية
لجامعة اإلخوان اإلرهابية "الرشعية" شعار ًا
ُّ
للتست وراءها ،بينام تحالف هو يف الحقيقة
ِّ
شــكل إىل جانبها محور ًا
مــع االنقالبيني ل ُي
رشير ًا ،فاق طغيانه كل الحدود.
ســنح "اإلصــاح" ،املخرتق ملعســكر
الرشعيــة ،فرصة كبــرة أمام املليشــيات
وسع دائرة نفوذها و ُتعمق
الحوثية من أجل ُت ِّ
بؤرة ســيطرتها ،وقد تصدّر هذا املشهد نائب
الرئيس عيل محســن األحمــر ،وهو جرنال
إخواين ميلك الكثري من النفوذ يف الرشعية
حتى يقال :إ ّنه الرجل الثاين يف هذا املعسكر،
بل يصــل األمر ألكــر من ذلــك من خالل
مناكفته لســلطات الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي نفسه.
عىل مدار ســنوات الحــرب القامئة ،مل
ُي ِّ
حقــق اإلصالح النافــذون يف الرشعية أي
اخرتاق عىل صعيد املواجهات مع الحوثيني؛
بــل توطئوا معهم يف الكثــر من الجبهات
سوا ًء من خالل االنســحاب من الجبهات أو
تسليم مناطق اسرتاتيجية لقبضة االنقالبيني
أو إدارة شــبكات تهريب تدر عىل الجانبني
الكثري من األرباح.
يحــدث كل هذا وال تــزال الخطوة األهم
تراوح مكانها ،فالتحالف العريب الذي يتح ّمل
الكثري من ج َّراء الحرب الحوثية ،يبدو أ ّنه يتبع
صمت ًا اســراتيجي ًا يف مواجهــة هذا العبث
اإلخــوا ّ
ين ،يف محاولــة للرتكيز عىل جبهة
واحدة.
لكنّ األيــام املاضية كانت شــاهد ًة عىل
تفاقم حجــم املؤامرات التــي يحملها حزب
اإلصالح ضــد التحالف ،ما يعني أنّ "األخري"
عليه إدراك أنّ ثبات األمر عىل صورته الراهنة
أم ٌر لن يصب يف صالحه عىل اإلطالق .
التحالف العريب الذي ائتمنه اليمنيون عىل
حارضهم (مواجهة الحوثيني) ومستقبلهم
(لرتميم آثار ما بعد الحرب) عليه محاســبة
"إخوان الرشعية" الذين تســ ّببوا يف إطالة

أمد الحرب أكرث مــا ُيطاق ،وتكبيد التحالف
الكثري من األعباء عىل كافة األصعدة.
وال شــك أنّ ُّ
تدخل التحالــف إلنقاذ هذا
الوضع املهرتئ الناجم عن سياسات وأالعيب
سيكشف الكثري من املعطيات بشأن ما أقدمه
عليــه "اإلصالح" من خيانــات وهروب من
امليادين والعالقات سيئة السمعة التي تجمع
عنارصه باملليشيات الحوثية.
التصدي لكل هذا العبث "اإلخواين" أم ٌر ال
شك أ ّنه يحمل الكثري من األهمية عىل الصعيد
اإلنساين والعسكري والسيايس ،من باب أنّ
يتوجب أن تكون من
أوىل خطــوات التطهري
ّ
املعسكر الذي تقف أنت فيه "يا تحالف".

تطرف وإرهاب اإلصالح

"رامز الكمراين"...ليــس مجرد إرهايب
ً
وعنفا
يثــر الفزع ويعيــث يف األرض قت ًال
ً
وتطرفا ُضبِط يف العاصمــة عدن ،بقدر ما

ُ
ضبطه كاشف ًا للمؤامرة األكرب ،تلك التي
كان
تقف وراءها دولة قطر.
مصادر عسكرية رســمية قالت :إنَّ قو ًة
من مكافحة اإلرهاب داهمت وكر ًا ملطلوب يف
العاصمة عدن ،وأســفرت عن القبض عليه،
ويدعى "رامز الكمراين".
الحملة األمنية نجحت يف ضبط أســلحة
يف منزله مبديريــة املعال ،حيث ض ّمت كمي ًة
من أسلحة كالشــينكوف وذخائر وصواعق
متفجرة وعبوات وأحزمة ناســفة تستخدم
يف االغتياالت.
الالفت أنَّ أغلب هذه األســلحة َّ
تبي أ ّنها
ممهورة بأختام ونصوص للجيش القطري،
لينضم إىل سلسلة األدلة التي فضحت الدور
اإلرهايب الذي تلعبه قطر وأذرعها يف اليمن،
ويف مقدمة هــذه األذرع ،حــزب اإلصالح
اإلخواين.
وتدعم قطر ،وإىل جانبها تركيا ،اإلرهاب
يف اليمــن من خالل تحريــك حزب اإلصالح

الستهداف التحالف بشكل مبارش ،باإلضافة
إىل دعم املليشــيات الحوثية االنقالبية وذلك
بهــدف تقويض أمــن املنطقــة والنيل من
التحالف العريب للرد عــى املقاطعة العربية
للدوحة والنفور العام مــن أنقرة ،لدعمهام
لإلرهاب .
وكانت وثائق استخباراتية مرسبةُ ،نرشت
العام املايض ،وكشــفت عن الدعم املشــبوه
الذي قدمه النظام القطري ملليشــيا الحويث
منذ مطلــع األلفية الثانية حتــى قبل قيام
تطور هذا الدعم إىل
الحــرب يف اليمن ،حيث َّ
حث الحوثيني عىل رضب السعود ّية .
الوثائق التــي بلغ عددهــا  900وثيقة،
رصدت أوجه الدعم التي قدمتها قطر ملليشيا
الحويث من أجل السيطرة عىل صنعاء؛ حيث
تواصل النظام القطري مع حسني بدر الدين،
األب الروحي للمليشيات قبل اندالع الحرب يف
مدينة صعدة الواقعة يف شامل غرب صنعاء،
وأشــارت قطر عليه أن ينفذ مترده ضد نظام
عيل عبد الله صالح – الرئيس السابق املخلوع
الذي اغتالته املليشــيات  -يف شامل اليمن
بالقرب من الحدود الجنوبية مع السعودية.
ومؤخر ًا ،تصاعد الدعم القطري ملليشــيا
الحويث بشــكل كبري ،وبذلك بالتنســيق مع
إيران ،ويقرتن هــذا الدعم والتمويل مع دعم
التنظيامت اإلرهابية ويف مقدمتها القاعدة.
وأصبحت الدوحة خزينــة طهران املالية
التــي تســتخدمها لتمويــل مرشوعاتها
املستهدفة ألمن املنطقة.

احملويت تدفع ثمن جرائم اإلصالح

تحدِّد دساتري العامل مهام املحافظ جيد ًا،
تويل لهــا اهتامم ًا كبري ًا يف أوقات الســلم
والحرب ،لكنّ الدستور اإلخواين ُطبعت عليه
أجندة الجامعة اإلرهابية ،فحدّدت لعنارصها
أدوار ًا غري تلك التي ينتظرها الناس.
صالح ســميع ،محافــظ املحويت الذي
يتنفس هواء "اإلخــوان" امللوث ،يعيش يف
فلك حزب اإلصــاح الغارقّ ،
تخل الرجل عن
مهامه التي ُيفــرض عليه أن يؤديها ،ليعمل
يف الوقت نفسه عىل تحقيق أجندة جامعته
اإلرهابية بكل ما أويت من سلطة ونفوذ.
وعــى الرغم مــن أنَّ املحويت تعترب من
محافظات التامس مع املليشــيات الحوثية،
ما يعني أ ّنها تعيش وضع ًا خاص ًا ،أو ُيفرتض
لها أن تكون ،إال أنّ املحافظ اإلخوا ّ
ين يبدو أ ّنه
كوكب آخر.
يعيش يف
ٍ

يتن ّقل "سميع" بني الشاشات ،يطل عىل
الفضائيات ،ال يتحدّث عن أوضاع املحافظة،
ال يتط ّرق إىل طبيعة الحــرب مع الحوثيني،
ال يحشــد القبائــل لتشــارك يف محاربة
ملتزم بنهج أخر أماله
االنقالبيني ،لكنّ الرجل
ٌ
عليه حزبه اإلصالح ،وهو استهداف التحالف
العــريب ،وباألخص دولة اإلمــارات العربية
املتحدة.
فوت فرصة ظهور
املحافظ اإلخواين ال ُي ِّ
تلفزيــوين إال ويطلق ترصيحــات عدائية
ضد التحالفُ ،من ّفذ ًا يف هذا اإلطار سياســة
إخوانيــة فاحــت رائحتها كثــر ًا يف األيام
األخرية تحديد ًا.
"املحويت" التي تشــهد حرب ًا مبارش ًة مع
الحوثيــن كان ُيفرتض عــى محافظها أن
يشــغل باله بســر املعارك مع االنقالبيني،
وتســخري كافة األمور اإلدارية التي ُت ِّ
شكل
حائط صد أو ًال يف مواجهة املليشــيات ،وهو
ما تدفع املحافظة أمثان ًا باهظة من ج ّرائه.
لكنّ "ســميع" كلّف نفسه مبها ٍم أخرى،
تتم ّثــل يف الهجــوم عــى التحالف ونرش
االفرتاءات وترويج األكاذيــب عن اإلمارات
بشكل خاص.
"هجوم املحافظ" ينــدرج ضمن مؤامرة
إخوانية ،تــ ّم تكثيفها يف األيــام األخرية،
وصارت تســتهدف التحالف بشــكل مبارش
وتوجهات كشفت
وباســتخدام مصطلحات
ّ
عن الوجه اإلرهايب لهذا الحزب.
إرهــاب اإلخوان قاد إىل انــدالع طوفان
غضب شــعبي ضد االنقالبيني ،وقد انطلقت
منذ أيام حملة إلكرتونية تحت وسم "اإلصالح
حزب الغدر" ،كشفت الدور الخبيث والخائن
لإلخوان وعالقتهم بقطر وتركيا ،والعمل عىل
تغيري مسار الحرب ،يف ر ٍد من الدوحة وأنقرة
عىل النفور العريب العام منهام.
ففي أكرث من جبهة ،ح َّرض حزب اإلصالح
أنصاره عــى التظاهر ضــد التحالف ،ويف
الوقت نفسه نرش أكاذيب وادعاءات عن دور
وسياسات وأهداف التحالف يف اليمن ،وهي
حملة ُيستخدم فيها عنارص اإلخوان كمرتزقة
تم رشاؤهم من أجل هذا العمل الخبيث.
وال يقوم حزب اإلصــاح بهذه املؤامرة -
التي ُوصفت عىل نطاق واسع بأ ّنها شيطانية
 منفرد ًا ،بل دخل معســكر أهل الرش املتم ّثليف تركيا وقطر وإيران لتمويل وتدبري ورسم
ســيناريوهات ما يجري ،وهــو ما يفضح
تحالف ًا بني الدول الثالث والحوثيني واإلصالح،
فاحت رائحته بشكل كبري يف الفرتة األخرية.

