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كتابات

غري  وخالفات  خفيــة  انقالبات 
معلنة ال يطفو منها عىل الســطح 
إال ترصيحات بعــض األبواق عىل 
حكومة  تعيش  التلفاز،  شاشــات 
الرئيس هادي أزمة غري مســبوقة 
عىل وقع االنتصارات التي يحققها 
عىل  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
جزيرة  تحرير  وباألخــص  األرض 
البالغة،  ســقطرى ذات األهميــة 
التيار الذي يدار من الدوحة وأنقرة 
ومســقط والذي يسيطر عىل جزء 
بدأ  الرشعية،  الحكومــة  من  كبري 
التحالف  ضــد  الواضحة  حربــه 
العربية  اململكــة  بقيــادة  العريب 
الســعودية ويشــن مؤخرا حربا 
أخرى  ضد الرئيس هادي وحكومته 

واصفا إياها بالرخــوة والعميلة واملنبطحة 
للسعودية التي تقسم اليمن، حد تعبري أبواق 

هذا التيار.
التيار املدار من الدوحة ومسقط وأنقرة بدأ 
بانشقاقه الواضح عن حكومة هادي بجملة 
التي تنتهك ســلطة هادي  من اإلجــراءات 
وتتعارض مع مواقف الحكومة السياســية 
الرســمية واملعلنة، هذا التيــار الذي متثله 
جامعة اإلصالح اإلخوانية والذي يضم لفيفا 
مــن املرتزقة، من ضمنهم وزراء ســابقون 
يف حكومة هــادي، أعلن متــرده وتنصله 
الرسمية، وتجىل  هادي  مواقف رشعية  عن 
ذلــك بأوضح صوره عندمــا قصفت أذرعه 
العســكرية يف أبني اللجنة املرسلة من قبل 
التحالف العريب ملراقبة وقف إطالق النار  بني 
الجنويب وحكومة هادي،  االنتقايل  املجلس 

الســفري  عنه  أعلن  والــذي 
الســعودي آل جابــر يف 22 
وتم  الجاري  حزيران  يونيو/ 
تنفيذه مــن جانب واحد، هو 
املجلس االنتقــايل الجنويب، 
فيــام رفضــت ميلشــيات 
اإلصالح تنفيذه، يف رســالة 
لسنا  "نحن  مفادها:  واضحة 
جزًءا مــن حكومة هادي وال 
يعنينا التزاماتها أمام التحالف 

واإلقليم والعامل".
إطالق  وقــف  اتفاق  خرق 
النار الذي قام به هذا الفصيل 
املنشــق عن رشعيــة هادي 
خطرية  تحــركات  مع  تزامن 
بالتحشيد  متثلت  األرض  عىل 
العســكري الكبري لغزو الجنــوب، أكرث من 
1500 شــخص من أبناء محافظات شاملية 
- مأرب والبيضاء والجــوف - يتم تدريبهم 
يف معســكر "مرة" يف محافظة شــبوة 
بإرشاف من وزير النقل السابق يف حكومة 
هادي املدعو صالح الجبــواين، األخري  ورد 
اســمه يف تقرير لصحيفة عكاظ - إحدى 
السعودية  العربية  اململكة  يف  الصحف  أكرب 
- بوصفه أحــد قادة الجنــاح القطري يف 
اتفاق  لتعطيل  يســعى  الذي  اإلصالح  حزب 
الريــاض. عكاظ يف تقريرهــا تحدثت عن 
اســتالم الجبواين ما يقارب 36 مليون يورو 
من قطر لتمويل عمليات تجنيد اآلالف ضمن 
معســكرات الرشعية ألهــداف تخدم قطر 
ورشعية  العريب  التحالف  وتستهدف  وتركيا 

الرئيس هادي.

الرئيس هادي بدوره مل يسلم من مخططات 
تيار الدوحــة وأنقرة، وتعــرض ملوجة من 
التشويه والسباب والشــتائم من قبل أبواق 
هذا التيار عىل شاشــة الجزيــرة القطرية 
والقنــوات املحلية التابعة لــه مثل بلقيس 
ومين شــباب ويف معظم مواقعه وصحفه 
املأجــورة. أبواق تيار قطــر وتركيا وصفوا 
هــادي بالكارثة والخائــن وقالوا إن صمته 
أمام ما تقوم به الســعودية - التي تكفلت 
وطيلة 5 أعوام مضت بكل نفقات هؤالء من 
جوارب األحذية إىل البدالت الرسمية - يعترب 
تواطؤا معها، الرئيــس هادي الذي تغنت به 
هذه األبواق طيلة األعــوام املاضية يتم طي 
صفحته اليوم بعد أن استعىص عىل االنجرار 
وراء املشاريع واألجندات الخطرية يف اليمن 
والتــي تهدد األمن القومــي لليمن والخليج 
الباب عىل  بأكملــه وتفتح  العريب  والوطن 

مرصاعيه للتوسعات واألطامع الرتكية.
 هذا التيار املنشــق بصورة غري معلنة مل 
يكتِف بإعالن عدائــه للتحالف بل رشع يف 
مغازلة الجامعة الحوثية يف الشــامل مبديا 
للتحالف معها وهــو ما تعززه  اســتعداده 
التحالفات القطرية اإليرانية الرتكية مؤخرا. 
أنيس منصور وهو صحفــي وإعالمي تابع 
لحزب اإلصالح والتيــار القطري الرتيك قال 
يف مقابلة له يف قناة الجزيرة القطرية يف 
21 يونيو حزيران الجاري: "ليحكمنا الحويث؛ 
ألنه ميني".. ترصيح البوق منصور ليســت 
الحويث  اإلخواين  التحالف  مســتغربة فهذا 
غري املعلن ليس وليد اللحظة وسبق أن عمدته 
جامعة اإلخوان بتسليمها معسكرات وألوية 

تابعة للرشعية لهذه الجامعة.

انقالبات خفية تعصف بالشرعية واإلخوان يطوون صفحة هادي

يعقوب ال�سفياين

دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
التــي مدت أيديها لألشــقاء يف 
اليمن، جعلت يدا تقاتل ويدا تبني، 
حيث ساهمت يف تحرير أكرث من 
اليمنية بعد أن  80%  من األرايض 
دمرت مليشيات الحويث اإلرهابية 

كل مقومات الحياة فيها.
دولــة اإلمارات مــدت ذراعها 
اإلنســانية النتشال املناطق التي 
جنب  إىل  جنبا  قواتهــا  حررتها 
التضحيات  املقاومة، وقدمت  مع 
والجرحى  الشهداء  منهم  فسقط 
لتنبت  بدمائهم  دماؤنا  واختلطت 
شجرة األخوة والشهامة واملروءة 
لونها  وامتزج  الصادقة،  العربية 
هو  والذي  الشــهداء  دماء  بلون 

جزء من لون العلم اإلمارايت.
فعملية التدخل اإلنساين لدولة اإلمارات 
واكبت كل االنتصارات، إذ دأبت بعد تحرير 

كل منطقة رسعان ما يتدخل 
يف  اإلمارايت  األحمر  الهالل 
الحياة  لتطبيع  العون  يد  مد 
التي  التحتية  البنية  وإعادة 
الحويث  مليشــيات  دمرتها 
يف مختلف املناطق اليمنية.

وأســهمت دولة اإلمارات 
املشــاريع  وتنفيذ  بناء  يف 
املساعدات  الخدمية وتسيري 
اإلغاثيــة واملــواد الغذائية 
ودعم املؤسســات املختلفة 
مثل قطــاع التعليم وقطاع 
الصحة وكذلك مراكز اإلنزال 
الســميك ودعم الصيادين، 
الطرقات  بتأهيــل  وقامت 
ومشــاريع املياه والكهرباء 
وتنظيــم األعــراس الجامعية للشــباب 
وإنشاء املعاهد الحرفية واملهنية ودعمها، 
وكثري من املشاريع التي قدمتها يف جميع 

املناطق املحررة، ال يتســع الوقت لذكرها 
كاملة يف هذا املقال.

واآلن، وبعــد كل هــذا التدخل األخوي 
الصادق من اإلخوة األشــقاء يف اإلمارات 
أصوات  نسمع  أبطالها  بدماء  عمدته  التي 
زنادقة اإلخوان املسلمني الذين سلّموا البالد 
بجيشــها وعتادها للمليشــيات الحوثية 
فنادق  ليعيشــوا يف  الخارج  إىل  وهربوا 
الدوحة وإسطنبول يطالبون بخروج دولة 
اإلمارات من اليمن، وهذا جزاء اإلحســان 

يف رشع اإلخوان!

يأيت  اإلمارات  اإلخوان بخروج  فمطالبة 
مــن أجل تهيئة الجو لخــروج عنارصهم 
اإلرهابية الداعشية للعبث باملناطق املحررة 
وذلك متهيدا لدخــول راعية اإلرهاب تركيا 
الحتالل البالد عىل غرار تدخلها يف ليبيا، 
وهذا لن يحدث فيكفينــا أننا عرفنا كيف 
جزاء اإلحسان يف دستور زنادقة اإلخوان.

هذا جزاء اإلحسان يف شرع زنادقة اإلخوان!

اأ�سيل ال�سقلدي

نقولهــا بكل وضــوح: هناك 
مؤرشات واضحة تشــري إىل أن 
مراكــز قوى إخونجيــة داعمة 
ومســاندة لعنارص اإلرهاب يف 
اليمــن، قد اســتطاعت اخرتاق 
وتســعى  العريب،  التحالف  دول 
بــكل إمكانياتهــا السياســية 
والدبلوماســية  والعســكرية 
للتدخل بالوســاطات إلنقاذ تلك 
ضاق  كلام  اإلرهابيــة  العنارص 
الخنــاق عليهــا واإلجهاز عىل 
اجتثاثها مــن قبل قوات الجيش 
الجنــويب.. فظاهــرة التعاطف 

املوالية  العنــارص  تلك  مع 
تعد  الرشعية مل  لحكومــة 
بصرية  ذي  كل  عىل  خافية 
أو مجهولــة للــرأي العام، 
املصادر  معرفــة  حيث  من 
العنارص  لتلــك  الداعمــة 
اإلرهابيــة  وجيوشــها 
املتمركزة يف منطقة شقرة، 
وباتت أهدافها من محاوالت 
يف  وســيطرتها  متسكها 
الجنــوب  احتــالل أرايض 
ووادي  شبوة  محافظة  يف 
حرضمــوت واملهرة يدركها 

اليوم  العظيــم، ولديه  الجنويب  شــعبنا 
القدرة واإلمكانيات من مقومات االنتصار 
عىل قــوى اإلرهــاب اليمنــي وتطهري 
أراضيه من رجس الطغــاة وخاليا البغي 

واالستكبار.
وعىل الرغم مــن كل تلك املحاوالت يف 
قوى  ملنح  املواجهة  وتهدئة  الوســاطات 
إال  أنفاســها،  اســتعادة  فرص  اإلرهاب 
أن مؤرشات اجتثاث قــوى اإلرهاب بكل 
أشــكالها من أرايض محافظات الجنوب 
ستكون مبشــيئة الله قريبة ومحسومة 
ووســاطات  دعم  مــن  حظيت  مهــام 

وتدخالت.

نقولها بكل وضوح

د. ح�سني العاقل

بعد دعــوة التحالف العريب بقيــادة اململكة العربية 
والدامئة  املستمرة  الرياض  الســعودية وضمن جهود 
لرأب الصــدع ووقف نزف الدماء وحقنها بني شــامل 
اليمن والجنوب العريب، ويف ظل اســتجابة الرشعية 
اليمنية واملجلس االنتقايل الجنويب لطلب "وقف إطالق 
النار وإيقــاف التصعيد يف كل املحافظات بأشــكاله 
كافــة، وبدء لجــان الطرفني يف االجتــامع باململكة 
للتنفيذ العاجل التفاق الرياض"، تلقت اآللة السياسية 
واإلعالمية اإلخوانية املدعومة من قطر، وكذلك قيادات 
وإعالم ميليشــيا الحويث اإلرهابية، املدعوم من إيران، 
صفعة أفقدتهام التــوازن، وبدأ التخبط اإلعالمي، من 
قبل عمالئهام املعروفني، يكشف عن نواياهم الخبيثة، 

يف الطعن بالتحالف العريب واتفاق الرياض. 
املراقب يالحظ بكل ســهولة، أن الصفعة التي تلقاها 
املختبئــة يف عباءة  األســامء  اإلخواين، من  اإلعالم 
الرشعية اليمنية، كانت شــديدة، لدرجة أنهم اضطروا 
يف كثري من املواضع واملواقع مهاجمة اتفاق الرياض، 
والذي يعني بشكل واضح، هجومًا مبارشًا عىل التحالف 
العريب، ضاربني بعرض الحائــط، التضحيات الكربى 

التي قدمها التحالف، طيلة السنوات الخمس املاضية.
الســعودية مل تتوقف عند طلب وقف إطالق النار، بل 
أرســلت بصورة عاجلة مراقبني عسكريني من القوات 
املشــرتكة إىل محافظة أبني، لضــامن تحقيق وقف 
إطالق النار والفصل بني القــوات من ناحية، ولقطع 
الطريق أمام األبواق اإلخوانيــة اإلرهابية، التي جرّتها 
الصدمة والتخبط، لرفض وقــف إطالق النار، ورفض 
طلب لجنة الوســاطة واإلرصار عىل استمرار القتال، 
من ناحية أخرى، فنشــطت األجهزة املختلفة للتحالف 
العريب والديبلوماســية السعودية للدفع بالتعجيل يف 
تنفيذ اتفاق الرياض، بأقىص رسعة ممكنة. ال شك أن 
إجراءات ميليشــيا الحويث الكثرية، سواء السياسية أو 
العســكرية مبحاولة تهديد الرياض بصواريخ تصدت 
لها الدفاعات الجوية السعودية ودفنتها يف مهدها، أو 
من خالل اإلعالم الحويث املزور واملتخبط، هي إجراءات 
مكشوفة للعلن، وال تحتاج مراقبًا لرصدها، وكذلك األمر 
بالوالء  التي تدين  اإلرهابية،  بالنسبة لجامعة اإلخوان 
الكامل لرتكيا وقطر، والتي حاولت الوقوف بوجه اتفاق 
الرياض منذ حوار جدة وقبل وبعد توقيعه يف نوفمرب 
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ولكن املشكلة التي ال ميكن حلها، هي بعض األصوات 
التي تحاول بأي وســيلة، إيجاد رشخ يف العالقة بني 
املجلس االنتقــايل الجنويب وبيــان التحالف العريب 
بقيادة السعودية، غري مدركني، لألهمية االسرتاتيجية 
لهذا الحليــف املؤمتن الويف، الذي يقر ومعه شــعب 
الجنــوب العريب كاماًل، أنه يتفق مــع قيادة التحالف 
التي تنشد األمن واالستقرار، منذ  العريب وتوجيهاتها 

انطالقة عاصفة الحزم، وحتى يومنا هذا. 
األصوات النشاز، التي تلقت ذات الصفعة، ترتك إعالم 
الحويث واإلخــوان، يرتعون رشقًا وغربــًا، وتتجاهل 
كل مــا يصدر عنهام من طعن وتشــويه يف التحالف 
الدنيا وال  العريب، وترتك عمالءهم املعروفني، يقيمون 
الدماء وحول  الحرب ونزف  يقعدونها حول اســتمرار 
اليمن،  الرتكية عىل  بالهيمنة  العلنية  املتكررة  طلباتهم 
ويرتصدون أيــة مقال أو ترصيــح، ملهاجمة الحليف 
الويف، ســواء أكان ذلك جهاًل بــرؤى التحالف العريب 
الشاملة، أو بســبب قناعات قدمية عفى عليها الزمن، 
وخضعت للمتغريات والوقائع، أو ألســباب أخرى غري 

مفهومة..! 
ســيميض اتفاق الرياض، كبارجــة تعرب كل هؤالء 
قريبًا  العــامل  واملارقني، وســريى  والعمالء  املزيفني 
حكومة مناصفة بني الشامل والجنوب يف اليمن، وبدء 
وسيجد  واالقتصادي،  الســيايس  واالستقرار  التنمية 
الحويث نفســه وحيدًا محارصًا ليس لديه ســبيل إال 
املشــؤوم، وتقديم طلب لتسوية  انقالبه  بالعودة عن 

سياسية، تعيده إىل مكانه وحجمه الطبيعي.

نورا املطيري

"اتفاق الرياض" صفعة 
في وجه اإلرهاب


