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»األمناء« القسم السياسي: 

قطرية،  إعالم  وســائل  حذرت 
الجزيــرة، من مغبة  قنــاة  أبرزها 
إرهابية،  جامعة  الحوثيني  تصنيف 
من قبل الرئيــس األمرييك املنتهية 
واليته بعد أيام دونالد ترامب، معتربة 
أن هذا التصنيف قد يتسبب مبعاناة 
إنســانية كبرية، يف املدن الخاضعة 
لسيطرة أذرع إيران املحلية، دون أن 
تأخذ يف االعتبار ما تصفه حكومة 
املناصفــة بني الجنوب والشــامل 

بـ«بجرائم حرب اإلبادة«.
حملة  التحذير  هــذا  ويصاحب 
ومنظمة  مكثفة  قطريــة  إعالمية 
ضد تصنيــف جامعة الحويث، التي 
حرب  جرائم  أســابيع  قبل  ارتكبت 
بقصف مطار عدن الدويل يف أواخر 
ديســمرب املايض، وتدمري وتهجري 
ســكان بلدة الحيمة يف مدينة تعز 

اليمنية.
وقالت وزارة الخارجية األمريكية 
الوزير مايك بومبيو،  عىل  لســان 
منتصف األســبوع الجــاري، إنها 
تصنيف  بنيته  الكونغرس  »ستخطر 
جامعة الحــويث اليمنيــة املوالية 

إليران، منظمة إرهابية أجنبية«.
ستدرج  »الوزارة  البيان:  وأضاف 
أيضا ثالثة من قــادة الحويث عىل 
وهم:  الدوليني،  اإلرهابيــني  الئحة 
عبد امللــك الحويث، وعبــد الخالق 
يحيى  الله  الحويث، وعبد  الدين  بدر 

الحكيم«.
وأشار إىل أن الخطوة األمريكية 
ضــد الجامعة من شــأنها »توفري 
نشــاط  ملواجهة  إضافيــة  أدوات 
جامعــة أنصــار اللــه اإلرهابية، 

واإلرهاب الذي متارسه«.

دالالت حتذيرات إعالم قطر من 
تصنيف احلوثي جماعة إرهابية

العريب  صحيفة  زعمت  بدورها، 
إدارة  إعــالن  أن  القطرية  الجديــد 
دونالد  الخــارس  األمرييك  الرئيس 
جامعة  الحوثيني  تصنيــف  ترامب 
حجم  من  املخــاوف  يثري  إرهابية، 
بها هذا  التي سيتســبب  التداعيات 
القــرار، ليــس فقط عســكرياً أو 
وجه  عىل  إنســانياً  بل  سياســياً، 
املدنيني،  أن  من  محذرة  الخصوص، 
الذين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية 
وفــق األمــم املتحدة، هــم الذين 
ســيكونون أول ضحايا هذا القرار، 
)الحوثيني(  جامعــة  أن  خصوصاً 
تســيطر عىل مطار صنعاء وميناء 
الدخول  نقطة  يشكل  الذي  الحديدة 
إىل  اإلنسانية  للمساعدات  الرئيسية 

اليمن.
القطرية:  الصحيفــة  وقالــت 
تداعيات  لــه  ســتكون  »القــرار 
إعالن  بعــد  خصوصاً  عســكرية، 
فإن  الرد،  بحق  االحتفاظ  الحوثيني 
من شــأن التصنيــف األمرييك أن 
يضيف مزيداً من التعقيد إىل جهود 
األمم املتحدة الستئناف أي محادثات 

وحكومة  الحوثيني  بني  سياســية 
املناصفة«.

فيام قالت قناة الجزيرة القطرية: 
»وزارة الخارجية يف حكومة معني 
عبد امللك حذرت من أن تكون للقرار 
عواقب )غري مقصودة( عىل كل من 
عملية السالم واألوضاع اإلنسانية«.

وأكدت يف املقابل أنها ستواصل 
التي  األممية  للجهود  دعمها  تقديم 
تقودها األمــم املتحدة للتوصل إىل 

سالم دائم وشامل.
ونقلت قنــاة الجزيرة القطرية، 
عن اإلخواين راجــح بادي، تحذيره 
الحوثيني،  ضد  األمرييك  القرار  من 
معتربا أن هذا القرار قد يعرقل عملية 

السالم.
وقــال بادي لربنامــج الجزيرة 
)ما وراء الخرب(: »الحكومة اليمنية 
حريصة عىل التوصل إىل تســوية 
سياسية شاملة وإنجاح جهود األمم 

املتحدة يف هذا الشأن«.
واســتضافت القنــاة القطرية 
القيــادي يف ميليشــيات الحويث 
محمد البخيتي، الذي توعد بتصعيد 
واإلمارات،  الســعودية  ضد  الحرب 
زاعــام أن جامعته قــد نجحت يف 
تطوير منظمة دفاعية؛ يف إشــارة 
إىل منظومة الصواريخ التي حصلوا 
عليهــا من أطــراف إقليمية أبرزها 

إيران.
»إنهم  الحــويث:  القيادي  وقال 
يتسلحون بثقافة الجهاد اإلسالمي، 
وإنهــم يســعون لتحريــر العامل 
من العبوديــة« - يف رده عىل نية 
الواليات املتحدة وضع الجامعة عىل 

قوائم اإلرهاب األجنبية.

الرياض حُتاَرب من قلب صنعاء
وتعليًقــا عــىل األداء اإلعالمي 
القطري، قال السيايس اليمني نبيل 
الصويف: »قطــر ترمي بكل مالها، 
الكونجرس  إلقناع  وسياسة  إعالما 
باالعرتاض عىل قــرار إدارة ترامب 
إدراج الحويث عىل قامئة الجامعات 

اإلرهابية«.
 وذكــر الســيايس اليمني: »أن 
القانــون يلــزم الخارجيــة إبالغ 
الكونجــرس قبل أســبوع من بدء 
يعرتض  مل  ومــا  القــرار،  رسيان 

يصبح القرار نافًذا«.
التي  قطر  »أن  الصــويف:   وأكد 
تصالحت مع السعودية يف الرياض 
ال تزال تحارب صنعاء ومن صنعاء، 

ضد الرياض ومع طهران«.
وكانــت قطــر قــد وقعت يف 
ثاين  كانون  ينايــر/  من  الخامس 
الجــاري مصالحــة مــع اململكة 
كانت  التــي  الســعودية،  العربية 
الخليجية،  العربية  املقاطعة  تتزعم 
وذلك عىل هامش قمــة الُعال، التي 
حرضها وزير خارجية مرص سامح 
شكري، كممثل عن أحد اقطاب دول 
املقاطعة األربع، إىل جانب البحرين 

واإلمارات.
وحظيــت املصالحــة مع قطر 
باهتــامم حــويث، حيث ســارع 

االنقالبيــون يف اليمــن إىل تهنئة 
الدوحة برفع الحصار عنها.

امليدانية اإليرانية:  وقالت قنــاة 
األعىل  السيايس  املجلس  »إن عضو 
يف اليمن محمد عيل الحويث، أعلن 
مباركة الجامعة لقطر رفع الحصار 
وعــودة ما اســامه )عالقاتها مع 

السعودية(«.
مينية  سياسية  مصادر  وفرست 
هذه التهنئة الحوثيــة، بأنها تأكيد 
عىل أن قطر لــن متيض يف تنفيذ 
بنــود اتفاقية املصالحة التي وقعت 
الخليجية رقم  القمــة  عىل هامش 

.)41(
ميني  ســيايس  مصدر  وقــال 
مقيــم يف الرياض: »كنــا نأمل أن 
تضــع املصالحــة الخليجية نهاية 
للحرب املدمــرة، وأن تتوقف القوى 
السياســية يف حرف مسار الحرب، 
وإعادة توحيد الجهود نحو استعادة 
صنعاء من قبضة الحوثيني املوالني 
إليران، ولكن املامرســات القطرية 
تؤكد أن اتفاق العال 2021م، سيكون 
مصريه مشــابها ملا عــرف باتفاق 
الرياض ووقــع بني العامني 2013 
– 2014م« - بحسب ما نقله موقع 

»اليوم الثامن«.
وعىل الرغم من اتفاق املصالحة، 
قد أخذ يف االعتبار وقف الرتاشــق 
اإلعالمي، إال أن اإلعالم القطري وكذا 
الذي  الدويل لإلخوان  التنظيم  إعالم 
متوله الدوحة وأنقرة، اســتمر يف 
األمر  الرياض،  تجاه  العدايئ  نهجه 
الذي يبــدو أن املصالحة مل تكن إال 
مجدداً،  تعود  قد  األزمة  وأن  شكلية 
موقف  وضــوح  ظل  يف  خاصــة 

ذراع  للحوثيــني،  الداعم  الدوحــة 
طهران يف صنعاء اليمنية.

مليشــيا  ُتصّنــف  متــى 
اإلصالح تنظيًما إرهابًيا؟

يف ســياق آخر، فتــح التّوجه 
األمريــيك نحو تصنيف مليشــيا 
الباب  إرهابيًّــا،  تنظيــاًم  الحويث 
خطوات  اتخاذ  رضورة  عن  للحديث 
مامثلة ضد كافــة التنظيامت التي 
بالدماء  أيديهــا  تلطخــت وتلوثت 

وفاحت رائحة تطرفها.
عن  هنــا  الحديــث  ويكمــن 
املليشــيات اإلخوانية التابعة لنظام 
الرشعية اليمنية التي ارتكبت الكثري 
من الخطايــا والجرائم التي برهنت 
الفصيل،  لهذا  اإلرهايب  الوجه  عىل 
يف وقــٍت يُنظر فيــه إىل التنظيم 
الدويل للجامعة بأنّــه منبع أفكار 

التطرف عىل مستوى العامل أجمع.
وميكن اعتبار التجربة اإلخوانية 
والتطرف،  الخبث  شــديدة  باليمن 
وهــذا راجع إىل عالقات مليشــيا 
حزب اإلصالح مع تنظيامت مصنفة 
بأنّها من أعتى التنظيامت اإلرهابية، 

وبشكل خاص تنظيم القاعدة.
وقادت الهيمنــة اإلخوانية عىل 
الكثري  إلحاق  إىل  الرشعيــة  نظام 
من العنــارص اإلرهابية من عنارص 
الفصيل،  هــذا  إىل  القاعدة  تنظيم 
علاًم بــأّن هذه العالقــات الخبيثة 
عيل  اإلرهايب  الجــرال  يقودهــا 
منصب  يتوىل  الذي  األحمر  محسن 
نائــب الرئيــس املؤقت عبــد ربه 

منصور هادي.

ومل تــوِل مليشــيا اإلخوان أي 
املليشــيات  اهتــامم بالحرب عىل 
الحوثية، لكّنها استخدمت عنارصها 
اإلرهابية يف العدوان عىل الجنوب، 
بغيــة العمل عىل احتــالل أراضيه 
مقدراته  ومصــادرة  ثرواته  ونهب 
باإلضافــة إىل الحيلولة دون متكن 

الجنوبيني من استعادة دولتهم.
انخرطت  نفســه،  الوقــت  يف 
مليشــيا حزب اإلصالح يف عالقات 
املليشــيات  مع  الخبــث  شــديدة 
الحوثية، يف تكالب خبيث وتنسيق 
مفضوح مّثل ســبًبا رئيسيًّا إلطالة 
أمــد الحرب من جانب، كام شــكّل 
اســتهداًفا أيًضا للمملكــة العربية 

السعودية.
وعملت مليشــيا اإلخوان، عىل 
العريب عن حســم  التحالف  عرقلة 
الحرب عــىل املليشــيات الحوثية، 
أقــدم حــزب اإلصالح عىل  بعدما 
االنخــراط يف تقارب مــرّوع مع 

الحوثيني املوالني إليران.
وأصبحــت قيــادات مليشــيا 
اإلخــوان أشــبه بـ«املرتزقة« التي 
تتوّســع يف جرائم النهب والسطو 
اإلجرام  صنوف  أبشــع  ومامرسة 
واالنتهاكات ضــد املدنيني، وهو ما 
اإلرهايب  الفصيل  هذا  قيادات  مكّن 

من تكوين ثروات ضخمة.
كل هذه الخطايــا التي ارتكبتها 
ووثّقت  فضحت  اإلخوان  مليشــيا 
حجم إرهــاب هــذا الفصيل، وهو 
ما يســتوجب تصنيفــه إرهابيًّا و 
اإلصالح  حزب  عىل  الضغط  تكثيف 
إرهابه  اســتئصال  يف  يساهم  مبا 

الغاشم.

تقريـــر

متى ُتصّنف مليشيا اإلصالح تنظيًما إرهابًيا؟
هكذا حتاَرب الرياض من قلب صنعاء

�أين م�صاحلة �لُعال من م�صاعي قطر �صد ت�صنيف �حلوثي منظمة �إرهابية؟

و�صائل �إعالم قطرية حتذر من مغبة ت�صنيف �حلوثي جماعة �إرهابية


