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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / غازي العـــلــــــــوي :
 

مل تغب مشاهد الدماء والخراب التي أزهقت 
يف فوىض ما يســمى بـ”الربيع العريب” عن 
ذاكرة اليمنيني، لتكشف ترسيبات الربيد الخاص 
إدارة  الخارجية يف  بهيالري كلينتون، وزيــرة 
الرئيس األمرييك الســابق باراك أوباما، حجم 
املؤامرة املشــركة التي مولها النظام القطري 

ونفذها أذرع تنظيم اإلخونجية يف اليمن.
وكشفت فضيحة الفيديو املرسب عن وزيرة 
كلينتون  هيالري  السابقة  األمريكية  الخارجية 
مدى التنســيق بني قطر وأذرعها يف املنطقة 
خصوصا اليمن ومرص وكيــف جّندت الدوحة 
جامعة اإلخوان املســلمني لخدمــة اجنداتها 
 11 ورضب املرشوع العريب انطالقا من أحداث 
فرباير يف اليمن التي استغلتها الدوحة لإلطاحة 
بالرئيس اليمن األســبق عــي عبدالله صالح 

والتحالف مع مليشيا الحويث .
كلينتون والجزيرة

أوباما  إدارة  تآمر  خيوط  كشــفت  الرسائل 
وحزبــه الدميقراطــي، بالتعاون مــع نظام 
»الحمدين« وجامعة اإلخــوان اإلرهابية، عىل 
العربية واإلســالمية، تحت مزاعم نرش  الدول 

الدميقراطية وصيانة حقوق اإلنسان.
الوثائق مدى ارتباط هيالري بقناة  وتكشف 
»الجزيرة« القطرية، بــوق قطر لدعم اإلرهاب 
لتلميع  استغاللها  ومحاولة  للفوىض،  والدعوة 

صورة إدارة أوباما.
لكلينتون  اإللكروين  الربيد  رسائل  وفجرت 
العديد مــن املفاجآت من بينهــا متويل قطر 
لتنظيم اإلخوان اإلرهايب لتأســيس مؤسسات 
إعالمية باســتثامرات قيمتها ماليني الدوالرات 

لدعم وترويج الخراب والتطرف.

وأشــارت الوثائق إىل أن هيالري آثرت زيارة 
شــبكة »الجزيرة« القطرية عىل زيارة القوات 
األمريكية املرابطــة يف قاعدة العديد القطرية، 

جنوب غرب العاصمة الدوحة.
وتشــر إحدى الوثائق الخاصــة إىل زيارة 
قامت بها هيالري كلينتون إىل الدوحة يف األول 
من مايو/أيار عام 2011 وغادرتها مساء الثاين 

من مايو/أيار.
وتضمن برنامج عمل الرحلة اجتامعا خاصا 
يف فندق »فور سيزونز« مع املدير العام لشبكة 
»الجزيرة« القطرية آنذاك وضاح خنفر، واملدير 
اإلنجليزية  باللغة  الناطقة  الجزيرة  لقناة  العام 

توين بورمان.
إدارة  أعضــاء مجلس  لقاء مع  ذلك  وأعقب 
»الجزيرة« يف مقر القناة شــاركت فيه القيادة 
القطرية للشــبكة، وتضمنت املناقشات زيارة 
وفد »الجزيرة« إىل واشنطن يف منتصف مايو/

أيار من نفس العام.
واختتمت هذه االجتامعات بلقاء مع رئيس 
الوزراء القطري األســبق حمد بن جاســم آل 
الســلطة املطلقة يف  الذي يعد صاحب  ثاين، 

قناة »الجزيرة«.
وسعت كلينتون الســتغالل الزيارة برتيب 
بث تقرير باللغــة العربية عىل الجزيرة: تقرير 
مدتــه 15 دقيقــة يجري تصويــره يف قناة 
الجزيرة يســلط الضوء عىل تعهد اإلدارة تجاه 
املجتمعات املســلمة يف العامل، وكذلك مقابلة 

مع أحد صحفيي الجزيرة باللغة اإلنجليزية.
كيــف تحّمل اإلخــوان مقاولــة اإلطاحة 

بالنظام؟
ما كشــفته الترسيبات يظهر وبجالء مدى 
الخطأ الذي وقع به األشقاء يف اململكة العربية 
الســعودية باعتامدهم منــذ انطالق عاصفة 

الحزم عىل اإلخوان فقط  والذين مل يتمكنوا من 
الســيطرة عىل الرشعية فقط بل عىل مفاصل 
كل املنظامت املدعومة ســعوديا وسخرت عىل 

مدى خمسه أعوام  ملرشوعهم .
وتظهر مراســالت هيــالري كلينتون وفقا 
ملراقبون متابعون للشــأن اليمني ولثورات ما 
ســمي بالربيع العريب بأن بداية تورة ما سمي 
بالشباب او ثورة التغير التي ظهرت يف صنعاء 
هي بداية املخطط الذي رسمته قطر الستهداف 
التي كانت تربط  العالقة  السعودية مســتغلة 
بعض قيادات اململكة بجامعة اإلخوان املسلمني 
حيث عملت  االســتخبارات القطرية مع بعض 
السفارات  الغربية يف صنعاء آنذاك عىل عملية 
التالقح بني الحوثيــني واإلخوان ، حيث كانت 
هناك قيــادات حوثية بارزة مشــاركة ضمن 
ما ســمي بثورة التغير وتحــر اجتامعات 
مســتمرة مع اإلخوان يف بعض الســفارات  

بصنعاء .
وأوضح املراقبون لـ«األمناء« بأن ســيطرة 
الحوثيني عىل صنعاء قد رسم لها قبل اندالع 
ثورة الربيــع يف تركيا واليــوم وبعد ظهور 
االنتقايل جنوبا ، تبعرثت االوراق عىل اإلخوان 
فكان الجنوب بالنســبة لهم يف متناول اليد 
وقبل ظهور االنتقايل كانت كل االمور بأيديهم 
، مشرين بأن الحملة الشعواء التي استهدفت 
اإلمــارات كانت ليس لها عالقــة بالوطن او 
الســيادة او بشجرة دم األخوين ولكن  لرب 

التحالف العريب يف الجنوب..
دور اململكة واإلمارات يف إنقاذ املنطقة

قال اإلعالمي بفضائية سكاي نيوز عربية 
جامل الحريب، إن إمييالت كلينتون كشــفت 
خطــورة املخطــط اإلخــواين للهيمنة عىل 

املنطقة العربية.

وكتب يف سلســلة تغريــدات عىل منصة 
“توير”: “كشــفت إمييالت كلينتون إىل أي 
حد حاول تنظيم الحمدين واإلخوان استغاللها 
باســم الدميقراطية .. وكانت لسياسة الندية 
التي أظهرتها السعودية حينها وحكمة وعمل 
اإلمارات الدور األبرز يف إنقاذ املنطقة من أكرب 

تخريب خططت له قطر وأذرعها اإلرهابية”.
البدايــة خطورة  وأضاف: “مل نــدرك يف 
املخطط اإلخواين الرامي للهيمنة عىل املنطقة.. 
ومل ندرك أهمية التصدي ملخططاتهم من قبل 
محمد بن زايد إال بعد أن كشــف الستار عنهم 
أُفِشــلت مساعيهام  اللتني  وعن تركيا وقطر 

عىل يد مرص والسعودية واإلمارات” .
حقيقة األفعى اإلخونجية

 إىل ذلك، شــنت الناشط ، أروى الشمري، 
هجوما عــىل القيادية اإلخوانية توكل كرمان 
أكرب  باعتبارهــا  بـ”األفعــى”  ووصفتهــا 

املستفيدين من نكبة 2011.
وقالت الشمري، يف منشور عىل صفحتها 
إن ترسيبات هيالري كلنتون عن  فيســبوك، 
التــي تم نرشهــا باألمس فضحت  اليمن و 
حقيقــة األفعى اإلخونجية تــوكل كرمان و 

“نكبة فرباير 2011”.
وأشارت إىل أن كرمان استطاعت من خالل 
الوصول إىل  اليمني  الشــباب  بدماء  املتاجرة 
جائزة نوبل للسالم، والتي فازت بها باملناصفة 

يف العام ذاته.
 ومتكنت توكل كرمان مــن خالل األموال 
القطريــة التي حصلت عليها لدعم ســاحات 
االعتصام مــن تكويــن إمرباطورية خاصة 
بها يف الخارج وامتالكها ملؤسســات و قناة 
فضائيــة )قنــاة بلقيس( ، ضاربــة بأحالم 

الشباب اليمنيني عرض الحائط.

تفاصيل اتفاق )إخواني - حوثي ( على اقتحام بلحاف
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شديد تكتم  وسط  خطرة  مواد  حتمل  عدن  ميناء  دخلت  سفينة  احتجاز 
�ضحيفة �ضعودية تن�ضر قائمة �ضوداء ل�ضخ�ضيات مينية تعمل مل�ضلحة الدوحة وتف�ضح دورهم
 بن عديو: نحن على توا�ضل مع ال�ضفري ال�ضعودي بخ�ضو�ص خروج القوات الإماراتية

االنتقالي يوجه باإلبقاء على اجلاهزية القتالية لقواته

¿ كيف تحّمل الإخوان مقاولة الإطاحة بالنظام ؟
¿ ما عالقة قطر وقناة الجزيرة؟

خيمة الجامعة ؟¿ كيــف جمعــت الدوحــة الحوثييــن والإخــوان فــي 

بذكرى ١4 اأكتوبر؟¿ ما الر�صــائل التي وجهها النتقالي 

تسريبات هيالري كلينتون متيط اللثام عن حقيقة اإلخوان ومشروع ما ُسمي بـ"ثورات الربيع العربي" ..

سلطنة عمان تضّيق اخلناق على "خلية مسقط" اليمنية

للشماليني: ال نكّن العداء لكم وسنظل إخوة

اإخوان هيالري 
كلينتون

للجنوبيني: ندعوكم لنتحاور
 من اأجل اجلنوب وا�ضتعادة دولته


