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"األمناء" القسم السياسي:

“األمناء” القسم السيايس:

ال تزال جزيرتا )سقطرى وميون( 

الجنوبيتــان، التي يعيــش املواطن 

فيهام أوضاعا معيشية صعبة نتيجة 

اإلهــامل املتعمد مــن قبل األنظمة 

الحاكمــة باليمــن، حتــى اليــوم ال 

إعــام اإلخــوان وقادتهم  يتذكرها 

االدعاءات واملناكفــات  يف  إال 

السياسية، وإشــاعة األكاذيب فيها، 

لخدمــة أجنــدات داعميهــم، تركيا 

وقطر، ويتجاهلون املعاناة ألبنائها، 

وآخــر تلــك اإلشــاعات بنــاء قواعد 

عسكرية يف الجزيرتني 

.

ترويج
يتبعون  مســؤولون  وأشاع 
جناح حــزب اإلصالح اإلخواين 
ووســائل  الرشعيــة،  داخــل 
إعالمهم وعدد من نشــطائهم، 
ادعاءات إنشاء اإلمارات معسكر 

يف جزيرة ميــون، التابعة إداريا 
للعاصمة عدن، وقبل ذلك إنشــاء 
سقطرى،  جزيرة  يف  معسكرات 
التابعة إداريا ملحافظة حرضموت.

وعىل الرغم من نفي التحالف 
وتأكيد  األنبــاء،  لهــذه  العريب 
األنباء  التحالــف عــر وكالــة 
لألنباء  صحة  ال  أنه  الســعودية، 
التــي تتحدث عن وجــود قوات 
لدولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
يف جزيريت سقطرى وميون، وأن 
الجهد اإلمارايت الحايل يرتكز مع 
قوات التحالــف يف التصدي جوًا 
الدفاع  يف  الحوثية  للمليشــيات 
عن مأرب اليمنيــة، وكذلك النفي 
اليمني عــر وزير الخارجية لتلك 
األنبــاء، إال أن اإلخوان يروجون 

لهذه االدعاءات واألكاذيب.

تغطية
وتزامن إثــارة هذه االدعاءات 
بالتزامن  وميون،  سقطرى  حول 
وجهها  رسمية  وثيقة  كشف  مع 
اليمني عيل  النواب  عضو مجلس 
اللهبــي، إىل رئيس  بن مســعد 
مجلس النواب، بشأن التحقيق يف 
معلومات عن إنشــاء معسكرات 
يف تعــز اليمنيــة خــارج إطار 
الرشعيــة والتحالــف، وبتمويل 
من قطــر، األمر الــذي يؤكد أن 
للتغطية  يــأيت  اإلخوان  أثاره  ما 
تعز  يف  اإلخوان  معسكرات  عىل 
وغريهــا، والتي تشــكل تهديدا 
وعرقلة لجهــود التحالف العريب 
كونها  إىل  باإلضافــة  وتهــدده 
حاضنة  وبيئة  للجنــوب،  تهديد 

لرعاية اإلرهاب.

إرباك التحالف
وسياسيون  مراقبون  ويجمع 
عــىل أن ادعاءات إخــوان اليمن 
تأيت  وميــون،  ســقطرى  حول 
وتعطيل  التحالف،  إربــاك  بهدف 
جهــوده يف صد خطر مليشــيا 

وتأمني  إليــران،  املوالية  الحويث 
باب  يف  الــدويل  املالحــة  ممر 
داعميهم  ألجندات  خدمة  املندب، 
إيران،  وحليفهام  وقطــر،  تركيا 
أطامعا  ميتلك  الــذي  العمل  هذا 
للسيطرة عىل تلك املنطقة وتهديد 
املنطقة  وأمــن  الدولة  املالحــة 

العربية من خاللها.
وأكدوا أنه وباإلضافة إىل ذلك 
يهدف إخوان اليمن، من إثارة هذه 
اإلشاعات، اىل إرباك التحالف عن 
والسياسية  الدبلوماسية  جهوده 
إىل جانــب اإلقليــم واملجتمــع 
الدويل إليقــاف الحرب والدخول 
وتنصل  الســالم،  مفاوضات  يف 
اإلخوان من تنفيذ اتفاق الرياض.

ولعل ما يدحض زيف ادعاءات 
ســقطرى  حول  اليمن  إخــوان 
الجانب  عىل  الرتكيز  هو  وميون، 
الســيايس واســتغالله ملصلحة 
تنفيــذ أجنــدات خارجية، ويف 
وال  يتجاهلــون  نفســه  الوقت 
الجزيرتني  أبناء  معاناة  يتذكرون 
تعرضــون  الــذي  واإلهــامل 

ويتعرضون له منذ عقود.

تناقضــات وخيانــات 
اإلخوان

السيايس  الســياق، كتب  يف 
تحدث  مقــااًل  املفلحي  طــارق 
فيه عــن حديث اإلخــوان وعن 

جزيرة ميون، وكشــف تناقضهم 
وخيانتهم.

جامعة  »دأبت  املفلحي:  وقال 
)حــزب  اليمــن  يف  اإلخــوان 
األكاذيب  تلفيــق  عىل  اإلصالح( 
والشــائعات املغرضة ضد كل من 
وإرسال  والفساد  اإلرهاب  يقاوم 
التهــم الباطلــة وتعميمها عىل 
كافة وســائل اإلعالم التابعة لهم 
وآلالف املوظفني لديهم يف مواقع 
التواصــل االجتامعــي املختلفة 
خدمة ألجندة خاصة مبشــاريع 
لإلرهاب  الداعمة  والدول  التنظيم 
والفوىض كقطر وتركيا وتتقاطع 
مصالــح التنظيــم اإلخواين مع 
مصالح إيران يف اليمن واملنطقة 

برمتها«.
وأضاف: »ومن أســباب إثارة 
مواضيع الجزر )سقطرى وميون( 
شــعور حزب اإلصالح اليمني أن 
القوات املســلحة الجنوبية ودول 
التحالــف متكنا مــن قصقصة 
أجنحة التنظيم اإلرهابية وقلصت 
الرقعــة الجغرافية عىل عنارصه 
طرق  عىل  السيطرة  إىل  الساعية 
لغرض  الدولية  البحريــة  املالحة 
القرصنة واالبتــزاز وإيجاد طرق 
واألســلحة  اإلرهابيني  لجلــب 
لخلخلة أمن الجنوب العريب ودول 

اإلقليم«.
لسياســة  »فاملراقب  وتابع: 
الربيع  ثــورات  اإلخــوان منــذ 
أنها  بوضــوح  يالحظ  اإلخواين 

جامعــة تعمل بجــد عىل تدمري 
وجيوشــها  العربيــة  البلــدان 
مليشياتها  لتصبح  ومؤسساتها 
متحكمــة بكل مفاصــل الحكم 
والــروة متخذة من الشــعارات 
الدينية وســيلة لدغدغة عواطف 
بها  املخدوعــني  من  البســطاء 
البعد  كل  بعيدة  غايات  إىل  لتصل 
الشــعارات.. فكيف ألي  تلك  عن 
عاقل أن يصدق شعارات الجامعة 
السيادة  عن  املليشاوية  اإلرهابية 
املرشــد  برميوت  تتحــرك  وهي 
وأمــري اإلخوان الــرتيك وطفله 

املدلل متيم؟«.
رضبات  أصابت  »لقد  وأكمل: 
قوات مكافحة اإلرهاب الجنوبية، 
األشــقاء  ودعــم  ومبســاندة 
بالتحالف العريب، وخاصة القوات 
الجامعة  أصابــت  اإلماراتيــة، 
اإلصــالح  )حــزب  اإلخوانيــة 
ومليشــياته( مبقتــل وحطمت 
من  كان  فام  الخبيثة  مشاريعهم 
حزب اإلصالح اإلخواين إال اللجوء 
إىل استهداف رجال األمن الجنويب 
ودولة اإلمارات بالقتل واإلشاعات 
والفركات والتضليالت حتى تخلو 

الساحة للجامعة«.
وأكــد املفلحــي، يف مقاله، 
وميون  ســقطرى  »جزيريت  أن 
تتمتعان باألمن والتنمية وتحتالن 
حرمت  كرى  اسرتاتيجية  أهمية 
الســيطرة  اإلخوان من  جامعات 
عليهــام وعادتــا إىل أهلهــام 

والســيادة الجنوبيــة ما أزعج 
وأصاب حزب اإلصالح ودواعشه 

بالهسترييا«.
الســابعة  »للســنة  وقال: 
تنهب  اليمن  إخــوان  وجامعة 
الحقائق  وتزيف  وتفسد  وتقتل 
وتخدعــه  الشــعب  وتخــون 
التحالف  حارص  بالشــعارات.. 
العريب مليشيا الحويث االنقالبية 
جوا وبحرا وبرا وبقي بيد إخوان 
اليمن منفــذ عامن املهرة الري 
بعد أن تم حصــار اإلخوان يف 
ســواحلها ومن املهــرة مرورا 
إىل  حرضموت  وصحراء  بوادي 
مــأرب كان الرشيان الذي يزود 
اقرتبت  كلام  بالحياة  املليشيات 

نهايتها«.
أطنانا  »من ســلم  وأضاف: 
من الذخائــر وعرشات الدبابات 
ومئات املدافع للحوثيني يف نهم 
والجوف  والبيضــاء  ورصواح 
ومريس؟ أليســت قيادات حزب 
االصالح العسكرية؟ من أين عر 
صنعاء؟  اىل  اإليراين  الســفري 
أليس برا وبنفــس الطريق الذي 
عيل  معســكرات  عليه  تسيطر 

محسن واملقديش اإلخوانية؟«.
تحرير  رفــض  »من  وتابع: 
ألوية  كانــت  عندما  الحديــدة 
والقوات  الجنوبيــة  العاملقــة 
اإلماراتيــة عىل مئــات األمتار 
من امليناء الذي هو رئة مليشــيا 
الــذي تتنفس بها؟ من  الحويث 
أمن  رجال  لقتال  الدواعش  حشد 
العاصمة عدن واألحزمة والنخب 
الجنوبية؟ أليســت قيــادات ما 
)مليشيا  الوطني  الجيش  يسمى 
إخوانيــة(؟ مــن تــرك حجور 
تفرتســها مليشــيا اإلرهــاب 
ألوية  أليســت  اإليرانية  الحويث 

اإلخوان؟«.
قيادات  اغتــال  »من  وأكمل: 
حررت  التي  الجنوبيــة  املقاومة 
عــدن والجنــوب من مليشــيا 
حزب  عنارص  أليســت  الحويث؟ 
اإلصالح اإلخوانية؟ من تآمر عىل 
اليمنية  مأرب  يف  التحالف  قوات 
الغدر بهم وراح ضحية  عندما تم 
الضباط؟  عــرشات  الخيانة  تلك 
أليســت غرفة عمليات ما يسمى 

الجيش الوطني اإلخواين؟”.
واســتطرد: »مــن تآمر عىل 
املهندس خالد بحاح رئيس وزراء 
أليست  النزيه؟  اليمنية  الحكومة 
جامعة إخوان اليمن ليكون عراب 
الجامعــة عيل محســن األحمر 
ورخيص الســلطة بــن دغر يف 
)بحاح(؟  األرشف  الرجــل  مكان 
من استهدف رجال الهالل األحمر 
اإلمارايت يف عدن؟ ومن استهدف 
قائدي القوات الرية الســعودية 
واإلماراتية يف تعز عر إرســال 
إحداثيات موقع تواجدهام ملليشيا 
قيادات  أليست  اإليرانية؟  الحويث 

اإلخوان بتعز؟”.
مقالــه  املفلحــي  واختتــم 
عدنان  اللواء  اغتال  »من  بالقول: 
الحامدي يف تعــز اليمنية ومعه 
والحق  وجنوده  ضباطه  من  عدد 
كل أفــراد اللــواء إىل بيوتهــم 
ما  ألوية  أليســت  لتصفيتهــم؟ 

تسمى الرشعية؟«.

تقرير

ه�سترييا الإخوان عن جزيرتي )�سقطرى وميون(

ما هدف ادعاءات الإخوان حول اجلزيرتني اجلنوبيتني؟

هل يحاول الإخوان التغطية عن اإن�شاء مع�شكرات غري �شرعية بتعز اليمنية؟
كيف ك�شف حديث الإخوان عن 
)ميون( تناق�شهم وخيانتهم؟


