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كيف يخدم « احلشد اإلصالحي احلوثي؟

جرائم ملي�شيا «�إ�صالح تعز» تطال ع�سكريني تابعني لها!
“األمناء” القسم السياسي :

كنتيجة طبيعيــة للجرائم التي يقدم
عليهــا حزب اإلصــاح يف تعز كان من
املتوقــع أن تطــال تلــك الجرائم بعض
القيادات العسكريني التابعني لها ،وذلك
بعد تصاعــد العمليــات اإلرهابية التي
ترتكبها تلك العنارص بحق املدنيني هناك .
وخالل األيــام املاضية وثقت مصادر
عسكرية وأمنية ومدنية أيض ًا جرائم عدة
قام بها عنارص اإلصــاح يف تعز ،كان
آخرها ما أعلنت عنه مجموعة من نساء
تعــز والذين خرجــوا يف فيديو مصور،
منتصف األســبوع الجاري لإلعالن عن
جملة من االنتهاكات املامرســة ضدهنّ ،
والتنكيل بهنّ وبأزواجهنّ .
ويرى مراقبون أنّ مــن الطبيعي أن
تنتقل العمليــات اإلجرامية التي متارس
بحق املدنيــن ليل نهــار إىل القيادات
العسكرية الذين ينشــب بينهم خالفات
عدة بســبب تحكم أسلوب املليشيات يف
إدارة عمل املحاور األمنية التابعة لهم.
وكشــف العميد عبد العزيز املجيدي
قائد اللــواء  170دفاع جــوي يف تعز،
عن تعرضه ملحاولة اغتيال األحد املايض
داخل املقر املؤقــت لقيادة املحور ،واتهم
املجيدي وهو محسوب عىل االشرتايك،
اإلصالحــي اللواء ســمري الصربي قائد
املحور مبحاولة تصفيتــه عرب عصابة
ماجد األعرج والتي تتبع الصربيّ .
ويف برقيــة حصلــت «األمناء» عىل
نســخة منها يف وقت سابق أمس األول
الثالثاء وجه املجيدي الذي يشــغل أيضا
منصــب رئيس أركان املحــور برقية إىل
قائد املحور ،مؤكدا فيها أن املدعو ماجد
األعرج ومعــه عصابة وأطقــم قامت
مبحارصة مقر املحــور بهدف االقتحام
وقتله .
وأشــار املجيدي ،أن قائــد املحور مل
يحرك ساكنا تجاه ماحدث يف ظل غياب
تام من أمن املحور والرشطة العسكرية،
وتواطؤ واضح ورصيح .
وخاطب املجيدي خــال الربقية قائد
املحور قائــا «كان األحرى بكم أن تلقوا
القبــض عليــه وعىل املتمرديــن الذين
حارصوا مقر قيادة املحور ومنعوا لجنة
الرتقيم من أداء عملها والتحقيق معهم،
لكن لألسف مل تكلفوا أنفسكم حتى عناء
االتصال أو الرد عىل اتصالنا رغم بالغكم
من قبل مدير شعبة االستخبارات».
فيام اندلعت اشتباكات عنيفة منتصف
األسبوع الجاري بني مسلحني يف شارع
التحرير األعىل وســوق املركزي مبدينة
تعز ،وذلك بني مجموعتني مســلحتني
إحداهام تابعة للقيادي يف حزب اإلصالح
عبده فرحان واملكنى بـ»ســامل» والتي
تعمل يف مجال تجارة الكهرباء الخاصة
ويقودهــا شــخص يدعــى «األزرق»،
واألخرى تابعة لنجل قائد اللواء  22ميكا
صادق رسحان.
واندلعــت املواجهات بعــد يوم من
قيام مســلحني يتبعون ماليك الكهرباء
التجارية بإطالق النار عىل أربعة مولدات
تتبــع مواطنــن يف جولــة العوايض
وسوق املركزي بسبب رفضهم االشرتاك
بالكهرباء التابعة لهم .
يشار إىل أن قيادات إخوانية تقاسمت
مولــدات الكهرباء التابعة للمؤسســة
العامة للكهرباء يف تعز ،وتســتخدمها
لصالحها الشــخيص ،األمر الذي تسبب
باحتقان بني فصائل اإلصالح واستهدافها
املتكرر للمولدات التي تجني منها ماليني

الرياالت شهري ًا.
ويف واقعــة أخــرى تكشــف عن
سطو املليشيات ،كشــفت أرسة الشهيد
مختار القــديس ،والذي كان يخدم بأحد
املحاور األمنية هنــاك عن تعنت واضح
من مليشــيات اإلصالح يف دفع رواتب
القديس املتأخرة منذ  4ســنوات ،متهمة
إياها بنهب راتبه.
وقالت ثريا شقيقة مختار القديس:
إن مرتب شقيقها الشهيد تعرض للنهب،
مشرية أن أرسته مل تتسلم سوى راتب 4
شهور فقط من أصل  4سنوات.
وكشــفت شــقيقة القــديس ،عن
محاوالت إلســقاط اسم شــقيقها من
كشوفات املحور  ،موضحة أنه يتم إعادة
اسمه للكشــوفات بعد محاوالت شاقة،
مؤكــدة أن عائلته تعاين عــدة عراقيل
لضامن بقاء رقمه العســكري ورصف
راتبه بانتظام .
وأشــارت ،إىل أن قيــادات إصالحية
تقف خلف هذه العراقيــل ،مؤكدة تلقي
شــقيقها الثاين املتابع للقضية ,إفادة
واضحة بأن قيادات إصالحية تقف وراء
ذلك وأنها تحاول إسقاط رقمه العسكري

لتمنحه أحد أتباعها.
وتعيش أرسة الشهيد القديس أوضاع ًا
معيشــية صعبة ،حيــث كان هو العائل
الوحيد ،واستشــهد خالل مواجهات مع
مليشــيات الحــويث يف منطقة الكمب
شــال مدينة تعز بتاريخ  19اغسطس
2015م.

جرائم حشد اإلصالح لخدمة الحويث

تسري مليشــيات الحشــد الشعبي
التابعــة لحــزب اإلصالح عــى خطى
املليشيات الحوثية من حيث الجرائم التي
ترتكبها بشكل يومي بحق املدنيني هناك،
وإن مل يكن هنــاك رغبة مبارشة يف أن
تحقق تلــك الجرائم مكاســب مختلفة
للمليشــيات الحوثيــة؛ فإنها عىل األقل
تؤكد عىل أن العنارص املدعومة من إيران
ليست وحدها التي تقدم عىل ارتكاب من
هذه الحامقات.
آخر الجرائم التي ارتكبها مليشــيات
الحشد الشعبي وسارت يف نهجها عىل
غرار املليشيات الحوثية :قيامها باالعتداء
عىل النســاء واألطفــال ،وأظهر فيديو
متداول لنســاء من محافظة تعز ،وهن

يرصخن و يســتنجدن من بطش إرهاب
مليشيات الحشد الشعبي التابعة للتجمع
اليمني لإلصالح ” ذراع اإلخوان يف اليمن
“.
ويف مقطع الفيديو يقلن النســاء :
إن مليشيات الحشــد اإلخواين يرتكبون
جرائــم بحــق رجالهن مابــن قتل و
اختطاف وترشيد قرسي لكل من يؤيد و
ينتمي كتائب أيب العباس.
وترصخ نســاء حارة الجحملية وتعز
القدمية :إنهن يتعرضن النتهاك حرمات
منازلهن وترويعهن يف ساعات متأخرة
من الليل من قبل مجاميع مسلحة للحشد
اإلخواين بشــكل مستمر يف حني أولياء
أمورهن مرشدين من قبل املليشيات.
فيام اندلعت اشــتباكات عنيفة بني
مســلحني يف شــارع التحرير األعىل
وســوق املركزي يف مدينــة تعز ،وذلك
بــن مجموعتني مســلحتني إحداهام
تابعة للقيادي يف حــزب اإلصالح عبده
فرحان واملكنى بـ»سامل» والتي تعمل يف
مجال تجارة الكهرباء الخاصة ويقودها
شخص يدعى «األزرق» ،واألخرى تابعة
لنجل قائد اللواء  22ميكا صادق رسحان.

واندلعــت املواجهات بعــد يوم من
قيام مســلحني يتبعون ماليك الكهرباء
التجارية بإطالق النار عىل أربعة مولدات
تتبــع مواطنــن يف جولــة العوايض
وسوق املركزي بسبب رفضهم االشرتاك
بالكهرباء التابعة لهم .
يشار إىل أن قيادات إخوانية تقاسمت
مولــدات الكهرباء التابعة للمؤسســة
العامة للكهرباء يف تعز ،وتســتخدمها
لصالحها الشــخيص ،األمر الذي تسبب
باحتقان بني فصائل اإلصالح واستهدافها
املتكرر للمولدات التي تجني منها ماليني
الرياالت شهري ًا.
يأيت ذلــك يف الوقت الذي يســعى
حزب اإلصالح اإلخواين الستبدال  3آالف
عســكري من جنود الجيــش بأفراد من
مليشيات الحشد الشعبي التابعة له ،يف
خطوة تعد األخطر للسيطرة عىل الجيش
بتعز ،وتحويله إىل مليشيات.
وكشــف مصدر عســكري يف تعز،
عن اتفــاق جرى بني قيــادات اإلصالح
العسكرية والسياسية يف املحافظة يتم
مبوجبه إســقاط أســاء أفراد الجيش
بحجة انقطاعهم وانتقالهم إىل جبهات
خارج املحافظة .
وأكــد املصدر ،عىل أن قيــادة املحور
أقــرت عملية االســتبدال ،وبدأت عملية
الفرز منذ قرابة الشــهر ،عرب اســتخدم
البطاقة اإللكرتونية بهدف الخروج برقم
محدد عن عدد الجنود املغادرين تعز إىل
جبهات صعدة وحرض والساحل وغريها
للعمل .
وأوضــح املصدر ،أن حــزب اإلصالح
يعمل بوتــرة عالية من أجــل اإلرساع
را إىل أن قيادة
يف هذه املهمــة ،مشــ ً
املحور تجــاوزت بهــذه الخطوة اآلالف
من أفــراد الجيــش يف الجبهات والذين
مل يتم ترقيمهم حتــى اآلن ،كونهم غري
محسوبني عىل اإلصالح .
وأضــاف املصدر ،أن هنــاك أكرث من
عرشة آالف جندي مل يتم استيعابهم يف
تشــكيالت الجيش من قبل قيادة املحور
بحجة أنهم مــن الجيش الســابق وأن
اإلصالح ال يثق بهم .

