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ما وراء تواجد  40ألف مسلح إخواني يف مناطق احلوثي؟

كيف تغذي «قطر» �إرهاب الإ�صالح بدورات ع�سكرية؟
«األمناء» القسم السياسي:

عىل مدار تاريخ جامعة اإلخوان
اإلرهابية ،يعــرف عنها رغبتها يف
مصادرة الســلطة ،وقد دفع اليمن
مثن ًا ج ّراء هذه السياسة اإلخوانية،
ن ّفذها حــزب اإلصالح ،الطامع نحو
توســيع نفوذه حتى وإن كان القتل
والعنف واإلرهاب هو الثمن.
وتحقيق ًا لهذا املســعىُ ،يك ِّرس
«اإلصــاح» الكثــر مــن وقتــه
الســتهداف الجنوب عرب مؤامرات
شــيطانية ،تفضح وجهه املتطرف،
ويف الوقت نفســه يواصل عالقته
اآلمثة مع مليشيا الحويث االنقالبية،
ُم ِّ
نفذ ًا خطة قطرية مسعورة.
بالحديث عــن الدوحــة ،فإ ّنها
تســتخدم حزب اإلصــاح كدمية،
نرشت عنــارصه كمرتزقة لتقويض
أمن واستقرار املنطقة ،ومن بني أهم
بنود هذه الخطة تجميد الجبهات يف
مواجهة مليشيا الحويث ،والتقارب
الرسي فيام بينهام.
معلومات متداولة أوردها نشطاء
عىل موقــع التواصــل االجتامعي
«تويرت» ،قــدّرت أنّ حزب اإلصالح
ميلــك أكرث من  40ألف مســلح يف
املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيات
كخاليــا ترفض مقاومــة املرشوع
(الحويث  -اإليراين).
يف الوقت نفسه ،عمد «اإلصالح»
الــذي ّ
متكن من اخــراق الرشعية
بشــكل كبري ،إىل تجميــد جبهات
القتال يف ميدي ورصواح والجوف
ونهــم وتعز أمــام املليشــيات ،ما
السمعة مع
كشف عن عالقته سيئة ُ
الحوثيني ،يف إطار خطة تستهدف
التحالف الغريب يف املقام األول.
مل يتو ّقــف األمر عــى ذلك ،بل
عــزَّز حــزب اإلصــاح عالقته مع
التنظيامت اإلرهابية وعىل رأســها
تنظيم القاعــدة ،بدع ٍم وتنســيق
ومتويل قطري ،وذلك بهدف سيطرة
إخوانية عىل مفاصــل الحكم بقوة
السالح واإلرهاب،
من خالل صناعة
أعامل تخريبية.
وك ّثفت الدوحة
يف الفرتة األخرية
من دعمها لحزب
اإلصــاح ،ذراع
جامعــة اإلخوان
اإلرهابيــة يف
اليمــن ،وكــذا
مليشــيا الحويث
االنقالبيــة مالي ًا
جســتي ًا
و لو
وإعالميــ ًا ،ضمن
مؤامرة تشــرك
فيها أيضــ ًا تركيا
وإيــران لتحقيق
أجنــدات هــذا
املعسكر الرشير.
وكشف «اللواء
 35مدرع»  -قبل

أيام  -عن مخططات النظام القطري
يف تعز ،وذلك من خالل تكثيف دعم
مليشيا الحويث االنقالبية بالسالح
عــر منطقة األقــروض مبديرية
املرساخ.
ووجه أمري قطــر متيم بن حمد
ّ
مليشيا الحشد الشــعبي اإلرهابية
التابعة لحزب اإلصالح بشــن حملة
ممنهجة ملالحقة أفراد «اللواء ،»35
انتقامــ ًا منه عــى محاولة قطع
اإلمدادات القطرية عىل الحوثيني.
وميــد نظام الحمدين مليشــيا
الحــويث بالســاح يف جبهــة
األقــروض مبديريــة املرساخ يف
الجزء األوسط لتعز ،والتي مير فيها
منفذ خدير ،مســتغ ًال تغليب أبطال
هذا اللواء املرابطــن يف الجبهة،
للجانب اإلنســاين بعــد فرتة من
الهدوء النسبي.
تغذية «قطر» إلرهاب اإلصالح

ال يفتــأ النظــام القطري عن
دعم مليشــيا حــزب اإلصالح ،يف
املناطق التي ميلك فيها نفوذ ًا كبري ًا،
باملال والســاح ،ضمــن تحركات
من الدوحة ،تســتخدم فيها (حزب
جامعة اإلخــوان اإلرهابية) كدمية
حرب غري نظيفةٍ.
يف
ٍ
أحدث حلقات مسلســل اإلرهاب
القطــري ،مت ّثلت يف قيــام قطر
بتدريــب أكرث مــن  300عنرص من
املوالني لحزب اإلصــاح اإلخواين،
يف معسكر الرويك مبحافظة مأرب،
يف دعم واضح ورصيح ملليشــيات
خارجة عىل القانون.
وقالــت مصــادر ميدانيــة :إنّ
 300إخواين مــن محافظات مأرب
والجــوف وتعز وذمــار وإب ومن
أرحب يف صنعــاء تتل ّقى يف هذه
اآلونــة دورات مكثفــة يف العلوم
العسكرية.
وتستمر هذه الدورات لنحو ستة
أشهر ،بحســب املصادر التي ب ّينت
أنَّ املشــاركني فيها سيتدربون عىل

يد خرباء مــن جنســيات مختلفة
للحصول عــى دبلــوم يف العلوم
العســكرية ،يف إطار برنامج م ّولته
قطر عرب القيادي يف حزب اإلصالح
اإلخواين شيخان الدبعي.
«الدبعي» هو األمني العام املساعد
لحزب اإلصالح ،وهو املسؤول األول
عن العمليات اإلرهابية واألنشــطة
الخارجية السياســية للتنظيم ،كام
ٌ
مسؤول عن إدارة التنظيم الخاص
أ ّنه
الرسي املســؤول عن اإلعداد وتنفيذ
عمليات االغتيال والتفجريات.
ويعمل «الدبعي» وفق أطر رسية
واســتخباراتية دولية ضمن أجندات
تنظيــم اإلخــوان ،ويــرف عىل
اســتثامرات تابعة لإلخوان مسجلة
بأســاء قيــادات ورشكات تابعة
لك ٍل مــن حميد األحمر ونجيب غانم

وأحمد العييس ورجال أعامل آخرين
عرب مكتبــن رئيســيني يف تركيا
وبريطانيا.
الدوحة ك ّثفت يف الفرتة األخرية
مــن دعمها لحزب اإلصــاح ،ذراع
جامعة اإلخوان اإلرهابية يف اليمن،
وكذا مليشــيا الحــويث االنقالبية
مالي ًا ولوجســتي ًا وإعالمي ًا ،ضمن
مؤامرة تشــرك فيها أيضــ ًا تركيا
وإيران لتحقيق أجندات هذا املعسكر
الرشير.
عىل جبهة أخــرى ويف توقيت
متزامن ،كشــف «اللواء  35مدرع»
 قبل أيــام  -عن مخططات النظامالقطري يف تعز ،وذلــك من خالل
تكثيــف دعــم مليشــيا الحويث
االنقالبية بالســاح عــر منطقة
األقروض مبديرية املرساخ.
ووجه أمري قطــر متيم بن
ّ
حمد مليشــيا الحشد الشعبي
اإلرهابية التابعة لحزب اإلصالح
بشــن حملة ممنهجة ملالحقة
أفراد «اللواء  ،»35انتقام ًا منه
عىل محاولة قطــع اإلمدادت
القطرية للحوثيني.
وميد نظام الحمدين مليشيا
الحــويث بالســاح يف جبهة
األقروض مبديرية املرساخ يف
الجزء األوسط لتعز ،والتي مير
فيها منفذ خدير ،مستغ ًال تغليب
أبطال هــذا اللواء املرابطني يف
الجبهة ،للجانب اإلنساين بعد
فرتة من الهدوء النسبي.
نزيف اليمن الجائر

متثل قطر عنرص ًا مشــرك ًا
يف أغلب التحديات التي تواجه
الرشق األوســط ،ونال اليمن

قسطا كبريا من تلك املؤامرة الهادفة
إىل زعزعة االســتقرار وغرس بذور
الفنت والتطرف.
اليمن ينزف دم ًا من صيف ،2014
متى أشــعلت املليشــيات الحوثية
االنقالبية حربهــا العبثية وقد غرق
ماليني املدنيني يف أتون مأســاة مل
يشــهد العامل لها مثيــ ًا ،ورمبا لن
يشهد يف مستقبله القريب.
لكن هذا النزيف الحاد الناجم عن
ذلك الجرح الجائر مل ينتج فقط عن
الحرب الحوثية ،لكن حزب اإلصالح،
ذراع جامعــة اإلخوان اإلرهابية يف
اليمن ،شــارك بحصتــه ضمن هذا
ٌ
مخطط أعدته
املخطط اإلرهــايب،
ِ
املحتضنة
ومتوله وترعاه دولة قطر،
إلرهاب اإلخوان حول العامل.
ومل تكن األيام األخرية من حرب
النزيف الجائر كام سبقها من أيام ،إذ
ري من بنود أهل
كانت كاشفة عىل كث ٍ
الرش اإلخوان ،مســتهدفة املنطقة
العربية بيمنها ،ودولة جنوبها التي
تتحرك صوب استقاللها ،وتحالفها
الذي تقوده السعودية واإلمارات.
ومل تكــن املعلومات األخرية التي
كشــفتها وثائق رسيــة ،عن الدور
القطري يف دعم اإلخوان والحوثيني،
ســوى حلقة من مخطــط إرهايب
تقوم الدوحة مــن خالله بدعم هذه
الخاليا اإلرهابية وصناعة منظومة
إعالمية معادية ليس فقط للتحالف
العريب بل أيض ًا للجنوب.
هذا الكشــف شــديد الخطورة،
يفضح الــدور القطــري اإلرهايب
الرامــي إىل زعزعة االســتقرار يف
املنطقة برمتها ،وهو ما يســتدعي
موقفــ ًا حازم ًا تجــاه قطر وقطع
أذرعهــا ،وعىل رأس مــن يتوجب
استئصالهم حزب اإلصالح اإلخواين.

