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تقريـــر

”األمناء” قسم الرصد:
إذا كان مــن املمكن إدخال تعديل 
اليمني  »التجمــع  عىل اســم حزب 
لإلصــاح« - ذراع مليشــيا اإلخوان 
اإلرهابية - فإن العنوان األكرث تعبريا 
عن مواقف الحــزب بعد 31 عاًما من 
تأسيســه هو »التجمع اليمني للغدر 
التي  أن جميع مواقفه  إذ  والخيانة«، 
اتخذها منــذ أن رأى النور حتى اآلن 
ذهبت باتجاه خيانة املواطنني األبرياء 
يف اليمــن أوال ثم خيانــة الجنوب 
التي شنها  الحروب  وغدره من خال 
ثانًيا،  املاضية  الســنوات  ضده طيلة 
العريب من  التحالف  ونهاية بطعــن 
وتعاونه مع  تنسيقه  بتدشني  الخلف 

املليشيات الحوثية اإلرهابية.
ومتثل غــدر اإلصاح للمواطنني 
األبرياء يف فســاده الذي نخر كافة 
سيطر  التي  الحكومية  املؤسســات 
الرشعية  باسم  ذلك  كان  عليها سواء 
أو حتى عرب عنــارصه الذين تواجدوا 
يف هــذه املؤسســات وعمدوا عىل 
تخريبها لخدمة املرشوع الســيايس 
للحزب، وهو ما قاد إىل فشــل أركان 
الدولة وتركها فريســة للمليشــيات 
الحوثية التي تتمدد يوًما تلو اآلخر يف 
املحافظات اليمنية الشاملية من دون 

أن يكون هناك أي محاوالت لصدها.
إذا كان لحزب اإلصاح أن يحتفل 
بذكرى تأسيســه فعليه أن يرجع إىل 
مواقفه التي كرست للتطرف وتحريف 
املناهج التعليمية لتجريف وعي جيل 
عرب  اإلرهاب  وتصدير  الشــباب  من 
العابرين  املتطرفني  من  تطول  قامئة 
للقارات، عليه أيًضا أن يحتفي بزراعة 
الحقــد واملناطقية، والســطو عىل 
الفســاد،  وازدهار  العامة،  الوظيفة 

واألهم تخريب الباد!
كام تجســدت خيانــة اإلصاح 
للجنــوب مــن خــال العديــد من 
اإلرهاب  فتــاوى  من  بدءا  املؤامرات 
الســيايس التــي هدفــت الحتال 
عىل  والسيطرة  الجنوبية  املحافظات 
زائف،  ديني  غطــاء  تحت  مقدراتها 
مرورا باالنتهــاكات والتنكيل املتعمد 
من جانب ســلطة اإلخوان الغاشمة 
باملواطنني  الجنوبية  املحافظات  يف 
مقدراتهم  عىل  والســيطرة  األبرياء 
ومراكمة األزمات املعيشــية بحقهم 
عىل مدار ســنوات طويلــة، لكنها 
اشــتدت مؤخرا عىل وقــع حروب 

الخدمات التي تشنها.
ومتثل غدر اإلصاح للجنوب أيًضا 
اإلرهابية  بالعمليات  مشــاركته  يف 
والحروب العســكرية التي تشــنها 
بحق  اإلرهابية  الحوثية  املليشــيات 
الجنوب، إذ ســبق وأن ألقت القوات 
الجنوبيــة القبــض عــىل عنارص 
العنارص  جانب  إىل  تقاتــل  إخوانية 
املدعومة من إيران يف جبهة الضالع، 
إىل جانــب غــض الطــرف عن أي 
محاوالت حوثية للتقدم نحو الجنوب 
بل والتنسيق معها إلطالة أمد الحرب 
وهو ما حدث أخــريا يف محافظتي 

شبوة ولحج.
ليس لــدى اإلصاح غضاضة يف 

أن يقــدم املعلومات التــي تحتاجها 
لتنفيذ جرامئها  الحوثية  املليشــيات 
اإلرهابية وتشري معلومات عديدة إىل 
التنســيق مع الحويث كان عىل أشده 
العاصمة عدن  خال استهداف مطار 
أثناء وصــول وزراء حكومة  الدويل 
املناصفة مطلع العام الجاري، وتكرر 
األمر يف حادث اســتهداف معسكر 
العنــد يف محافظة لحــج، وهو ما 
يربهن عــىل أن الخيانــة والغدر ما 
هي إال دماء تسري يف عروق عنارص 
اإلخوان الذيــن يبحثون فقط ضامن 

استمرار إرهابهم.
وتتجسد خيانة اإلصاح عىل نحو 
أكرب للتحالف العريب من خال جملة 
أبرزها ما حدث  تعد  التي  األفعال  من 
قبل أعوام تقريًبا يف جبهة الحديدة، 
حينام قــادت الرشعية الواقعة تحت 
هيمنة مليشــيات اإلخــوان حينذاك 
مطالبات بوقف الجهود العســكرية 
التي هدفت إىل تحرير الساحل الغريب 
واالنصياع  الحوثية  املليشــيات  من 
ملفاوضات الحل الســلمي متمثًا يف 
بعد  فيام  قاد  الذي  ستوكهومل  اتفاق 
لهيمنة العنــارص املدعومة من إيران 
عىل تلــك الجبهة ومينــاء الحديدة 
الذي تصل منه األسلحة اإليرانية إىل 

الحوثيني حتى اآلن.
اليمن  يف  اإلخوان  تنظيم  وميلك 
ســجًا طويًا من الخيانــة والتآمر 
التي تجلّت يف »أقــذر« صورها يف 
تســليم املواقع والجبهات للحوثيني 
وهو ما حدث قبل أشــهر يف مأرب 
التي متــددت فيها العنارص املدعومة 
املليشيات  إيران، عىل نحو ميّكن  من 
من الهيمنة عليها بشكل كيل، بعد أن 
خان الحزب قبائــل مأرب التي كانت 

تدافع ببسالة عن املحافظة.
وعمــد اإلصــاح عــىل تدمري 
قوات الجيــش اليمني وتحويلها إىل 
وذلك  اإلرهابيــة  مليشــيات  مجرد 
حتى يقــوض جهــود التحالف يف 
التعامل مع املليشــيات الحوثية عىل 
األرض وضمَّ »اإلصــاح« اآلالف من 
ومنحهم  الجيش،  قوات  إىل  عنارصه 
أوراقا ثبوتية، وغريه اســمه إىل ما 
من  بدال  الوطني«  بـ«الجيش  يسمى 
»الجيش اليمنــي« إىل تحقيق مزيدا 
الرشعية  االخرتاق يف صفــوف  من 
األمور،  مفاصــل  عىل  والســيطرة 
باإلضافــة إىل الحصول عىل متويل 
ونفقات بحجــة التبعية للجيش يف 
وقٍت يحصل الحزب عىل متويل هائل 
من ِقبل قطــر وتركيا، وبالتايل تزداد 

موارده املالية.
ويف أكرث من جبهة، حرَّض حزب 
التظاهر ضد  أنصاره عــىل  اإلصاح 
التحالــف، ويف الوقت نفســه نرش 
أكاذيب وادعاءات عن دور وسياسات 
وهي  اليمن،  يف  التحالــف  وأهداف 
حملة ُيستخدم فيها عنارص اإلخوان 
هذا  أجل  مــن  تم رشاؤهم  كمرتزقة 

العمل الخبيث.
املواجهات أمــام الحوثيني كانت 
دليا كبريا عــىل خيانات »اإلصاح« 
الفادحة، وقد كشفت تقارير إعامية 

إىل أن »اإلصــاح« ميلك أكرث من 40 
ألف مســلح يف املناطــق الخاضعة 
تحت سيطرة مليشيا الحويث كخايا 
يرعاه  الذي  املرشوع  مقاومة  ترفض 

نظام طهران.
يف الوقت نفسه، فإّن »اإلصاح« 
ــد جبهــات القتــال يف ميدي  جمَّ
ورصواح والجوف ونهم وتعز، وسلم 
عددا من األلوية املدعومة من التحالف 

يف الجوف ومريس 
بالضالع ملليشيا الحويث.

املايض،  العــام  من  مارس  ويف 
ســيطرت املليشــيات الحوثية عىل 
الجــوف، وتحديًدا مديرية  محافظة 
الحــزم، وذلك بعد  الغيــل ومديرية 
حكومة  مارســته  مفضوح  خذالن 
اإلصاح  حزب  من  املخرتقة  الرشعية 
اإلخواين، والــدور الخبيث الذي لعبه 

املحافــظ املدعو العكيمــي يف هذا 
اإلطار.

إرهاب اإلصالح يف اليمن
ناشــطون  أطلق  الســياق،  يف 
األحد  عرص  جنوبيون  وسياســيون 
12 سبتمرب / أيلول 2021م، هاشتاج 
)إرهاب اإلصاح باليمن( عرب أشــهر 

مواقع التواصل االجتامعي )تويرت(.
أن إطاق  الناشطون عىل  وأكد 
الهاشتاج يتزامن مع حلول الذكرى 
اإلصاح  حزب  لتأســيس  الـ)31( 
اإلرهــايب، ُمشــريين إىل رضورة 
فضــح مامرســات ذلــك الحزب 

الهمجي.
وقالوا: »إن معركتنا كجنوبيني 
خطيئة  منذ  مستمرة  االٍرهاب  ضد 
22 مايــو 1990م يوم اســتوطن 
صنعاء  مــن  القــادم  االٍرهــاب 
مبعســكرات اإلصاح الــذي كان 
الرشعية«.  بعبــاءة  يتدثر  زال  وال 
معسكرات  من  أنه  إىل  مشــريين 
العمليات اإلرهابية  اإلصاح تنطلق 
ضــد القيــادات الجنوبيــة وضد 

التحالف العريب.
وأضافوا: »بعــد الوحدة اليمنية 
اإلصاح  حزب  تأســيس  عن  أعلنوا 
اإلرهابية ضد  االغتيــاالت  فبــدأت 
 ١٥٦ اغتيال  وتــم  اإلصاح  خصوم 
كادرا جنوبيا بصنعاء، وشارك حزب 
اإلصاح يف الســلطة بعد انتخابات 
التكفريية  الفتــاوى  ٩٣م فأصدروا 
أســموه  ما  وأعلنوا  الجنــوب  ضد 

الجهاد لغزو الجنوب«.

ميلك تنظيم الإخوان ب�ليمن �سجًل طويًل من اخلي�نة والت�آمر
ذكرى تأسيس حزب اإلصالح.. 31 عاًما من اخليانة والغدر

الإ�سلح طعن التح�لف العربي 
بتن�سيقه وتع�ونه مع احلوثي

خي�نة الإ�سلح للجنوب.. موؤامرات 
وفت�وى اإره�بية �سي��سية


