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تقرير

األمناء / تقرير / صالح لزرق :
يســعى حزب اإلصالح جناح 
االخــوان يف اليمن إىل الوصول 
الرئاســة لالنفراد  إىل كــريس 
السيايس للرشعية  بالقرار  كامل 
اليمنية حيــث يعترب عزل هادي 
املوالني  لإلخــوان  كبري  انتصار 

لرتكيا وقطر .
عزل هــادي وتنصيب قيادي 
النفوذ  يخــدم  عنه  بدال  إخواين 
اليمن،  يف  القطــري  الــرتيك 
العريب  للتحالف  قاسية  ورضبة 
تقود  التي  الســعودية  بقيــادة 
مرشوع عريب ، املناهض ملرشوع 
لإلخوان الذي تقوده تركيا وقطر 

.
املوقع االســرتاتيجي  يظــل 
للجنــوب  مطمع لقوى خارجية 
تبحث عن موطئ قدم لها بطريقة 
رشعية حيــث أن نجاح االخوان 
يف عــزل الرئيس الرشعي لليمن 
عبدربه منصور  هادي الذي جاء 
بالتحالف العريب إلعادة رشعيته 
ومتكني  الحــويث  االنقالب  ضد 
االخوان من الرشعية سيستدعي 
تدخل تريك مشابه ملا حصل يف 

ليبيا .
ماهــي اوراق االخــوان ضد 

هادي؟
بدأ حلفاء هــادي بالتخطيط 
للتخلــص منه مؤخــرا ومتكني 
قيــادي اخــواين بــدال عنــه 
االخــوان نفوذهم  وسيســتغل 
الســيايس ألبعاد هادي وتعيني 
التي  للجامعــة  ينتمي  قيــادي 
تخطط لطرد التحالف العريب من 
اليمن ومتكــني تركيا وقطر من 
تسلميهم  بعد  الجنوبية  االرايض 

الشامل للحوثيني حلفاء إيران .
اليمنية  الرئاسة  وفساد  فشل 
يستخدمها  قد  التي  االوراق  ابرز 
االخوان إلقنــاع التحالف العريب 
والفشــل  الدوليــني  والرعــاة 
أيضا  الشــامل  يف  العســكري 
ســيكون من االوراق املستخدمة 

ضد هادي .
 قــال الســيايس الجنويب د 
الذين  "إن  النقيــب:  عيدروس   .
الرئيــس ورشعيته قد  اختطفوا 
بذلك  حــددوا مصريه ويقصــد 
االخوان ، وما الترسيبات ســوى 
الرأي  لرتويض  نفســية  جرعة 
العــام )ويف املقدمــة أقــارب 
تقبل  عىل  ومؤيديــه(  الرئييس 
الرجل،  بعزل  سيتخذ  الذي  القرار 
وباســم األغلبيــة )واألغلبيــة 
شــاملية كام هو معروف( وما 
أكرث الحجج التي سيســتخدمها 
العريب  التحالف  إلقنــاع  هؤالء 

والرعاة الدوليني بوجاهة القرار، 
ويكفي أن ينرشوا ما ســبق وأن 
نرشوه عن فســاد أبناء الرئيس 

ومدراء مكتبه وعن عجز الرئيس 
وفشــله يف هزمية االنقالبيني، 
وعــن نزعته التآمريــة وتخليه 
وغريها  للحوثيني  العاصمة  عن 
التي  املتناثرات هنــا وهناك  من 

لو أمكن جمعهــا يف ملف واحد 
أنزه  لعزل  كافيًا  مربرًا  لشــكلت 
الرؤساء وأكرثهم عداًل وكفاءْة ".

من هو مرشــح االخوان بعد 
؟! ومنذ متى  يحلم بالوصول إىل 

كريس الرئاسة ؟!
الرجل العســكري والسيايس 

االبــرز لدى حــزب االخوان يف 
الرشعيــة اليمنية هــو الجرنال 
عيل محسن األحمر وهو املرشح 
للرئاسة بعد عزل الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وبحسب مراقبون وسياسيني 
اصالحيــني اكــدوا يف أكرث من 
لقاء تلفزيوين مؤخرا أن الرئيس 
الرئيس  نائب  وهو  جاهز  الجديد 

)الجرنال عيل محسن األحمر(.
كــريس الرئاســة بحســب 
عيدروس  الجنــويب  القيــادي 
عيل  يــراود  ظل  حلــم  النقيب 
محســن األحمــر منــذ احداث 
الحجريــة يف اكتوبــر 1987م 
عندما توىل مع شــقيق الرئيس 
الحجرية  ابناء  منازل  دك  السابق 
فوق رؤوس ســكانها بعد فشل 

االنقالب النارصي.
االخوان يحددون مصري هادي 

بعد عزله من الرئاسة ؟!
يف  االصــالح  حزب  كشــف 
ترسيبــات عن مصــري عبدربه 
منصور هــادي بعــد عزله من 

الرئاسة.
وتشــري آخــر الترسيبــات 
االخوانية عــن احالة هادي إىل 
له  التقاعد ومنحه قــرا كبريا 

وألفراد عائلته واحفاده .

عــزل هادي مخطــط تريك 
الجنوب  عىل  للســيطرة  قطري 

وطرد التحالف العريب!

يبحــث حزب االصــالح منذ 
السنة األوىل لعاصفة الحزم التي 
تدخل  إىل  الخامس  عامها  تدخل 
اليمن  يساعده  تريك قطري يف 
من السيطرة عىل الجنوب وايضا 
السيطرة عىل  األتراك من  يساعد 
مضيق باب املندب واملمرات املائية 

.
ابعاد الرئيس هادي من كريس 
الرئاسة وتنصيب للجرنال األحمر 
خلفا له سيســهل رشعيا دخول 
ويف  اليمن  يف  عســكريا  تركيا 
الجنوب عــىل وجه الخصوص ، 

مثلام حدث يف ليبيا .
ويعترب عيل محســن األحمر 
داخل  وقطــر  تركيا  أذرع  أحــد 
جانب  إىل  اليمنيــة  الرشعيــة 
الحكومة  يف  بــارزة  قيــادات 
الرشعية وابرزهــم احمد صالح 
الرئيس  مكتــب  ومدير  العييس 
األرض  وعىل  العليمــي  عبدالله 
يعمل محافظ شبوة محمد صالح 
الســابق  النقل  ووزير  عديو  بن 
صالح الجبواين وحمود املخاليف 
ويرشفــون عــىل معســكرات 
بتمويل  وتعز  شبوة  يف  اخوانية 

قطري تريك .

ينتر  الجنــويب  االنتقايل 
تحالف  ويهزم  العريب  للمرشوع 

إيران وتركيا يف الجنوب !
يتحالف االخــوان والحوثيني 
يف محافظــة املهــرة الجنوبية 
حرضمــوت   ووادي  وشــبوة 
ملواجهــة املجلــس االنتقــايل 
الجنــويب املفوض شــعبيا يف 
الجنوب لقيادة القضية الجنوبية 

.
االنتقايل  املجلــس  يعتــرب 
للتحالف  صادقا  حليفا  الجنويب 
العــريب بعد االنتصــارات التي 
مليشيا  ضد  األرض  عىل  حققها 
إيران  مــن  املدعومة  الحــويث 
املدعومة من  ومليشيات االخوان 
خطرا  يشــكالن  وكليهام  تركيا 
عىل املــرشوع العــريب بقيادة 

السعودية .
األنتقايل  املجلــس  وحقــق 
الجنوبية  املحافظات  يف  انتصار 
محافظة  واخرها  االخــوان  ضد 
ومحافظة  وحرضموت  سقطرى 
قطري  تحالف  قهرت  التي  املهرة 
السبت  يوم  املحافظة  يف  حويث 
املســلح  الحشــد  رغم  املايض 
ملليشــيات الحريزي املدعوم من 
الحوثيني وقــوات االمن التابعة 
لحزب االخوان وفشــلوا يف منع 
حشــود االنتقايل إلقامة فعالية 

دعم لإلدارة الذاتية .

هل ينجح االخوان يف اقناع التحالف العربي واملجتمع الدويل بعزل هادي؟!
اإلخوان يتآمرون عىل التحالف ويخططون لعزل هادي !

مــن هــو القيــادي اإلخــواين الــذي    ¿
يحلم بالوصول إىل كريس الرئاسة ؟!

يســتخدمها  التــي  االرواق  ماهــي   ¿
االخــوان إلقنــاع املجتمــع الــدويل بعــزل 

هادي ؟!

¿ عزل هــادي مخطط )تريك – قطري( 
للســيطرة عــى الجنــوب وطــرد التحالف 

العريب!

¿ االنتقايل الجنويب ينترص للمرشوع 
العــريب ويهــزم تحالــف إيــران وتركيا يف 

الجنوب !


