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األمناء /تقرير خاص :
افتعلت رشعية اإلخوان مشــاكل جانبية 
يف اليمن طوال األعوام الســبعة، منذ انطالق 
عاصفــة الحزم التي قادتهــا اململكة العربية 
السعودية مبشــاركة دول عربية أبرزها دولة 
اإلمارات، للقضاء عىل مليشيات الحويث، التي 

انقلبت عىل مؤسسات الدولة بدعم من إيران.
ونجح التحالــف العريب بتطهري أكرث من 
80%من األرايض اليمنية، خالل األعوام األوىل 
من انطالق عاصفة الحزم، وكان ذلك بإرشاف 
القوات اإلماراتية، التي اســتلمت ملف تحرير 

الجنوب والساحل الغريب ومأرب.
تحــرر الجنوب يف األشــهر األوىل، بعد 
مالحم بطولية للمقاومة الجنوبية، وبإرشاف 
إمارايت تكللــت باالنتصار عىل مرشوع إيران 
الغريب،  الساحل  الجنوب ويف  من محافظات 
إىل مشــارف  الجنوبية  القــوات  ووصلــت 

الحديدة. 

بصمات اإلمارات أزعجت اإلخوان 
حضور القــوات اإلماراتيــة مل يكن يف 
الجنوب، بل إن اإلمــارات أرشفت عىل تحرير 
مأرب وقدمت كوكبة من الشــهداء، ووصلت 
بالقوات املسلحة إىل مشارف صنعاء، وحينها 

كان الحويث يتوسل املجتمع الدويل إنقاذه من 
السقوط. 

اليمنــي، عبدربه منصور  الرئيــس  أعاد 
هادي، اإلخوان وقياداته وأبرزهم عيل محسن 
السيايس  املشهد  الواجهة وتصدر  إىل  األحمر 
البداية  منذ  للرشعية، وكشــف  والعســكري 
الحويث ومرشوعها  املساعي إلنقاذ مليشيات 

من االنهيار. 
وكانت عودة اإلخوان إىل املشهد السيايس 
والعسكري مجددا بعد تراجع يف تسليم الدولة 
للمليشــيات  رصيح  إنقاذ  مبثابــة  للحويث، 
الحوثية، فمنذ ذلك الحني وانتصارات مليشيات 
الحويث ال تتوقف يف الجبهات املحسوبة عىل 

الرشعية واإلخوان. 
وسقطت مناطق واسعة بيد الحويث دون 
قتــال وكانت تلك املناطق قد تحررت ســابقا 
بإرشاف إمارايت، وأكد للجميع تعاون اإلخوان 
بكل وضوح مع الحوثيني ضد التحالف العريب، 

وطعن املرشوع العريب. 
وقال تنظيم اإلخوان عرب قنواته الفضائية 
الحويث يف مأرب  أمــام  إن هزامئه الرشعية 
كان  بيحان،  إىل  وصــوال  والبيضاء  والجوف 
ســببها اإلمارات واالنتقــايل الجنويب، فيام 
املجتمع الــدويل والعــريب واإلقليمي، يدرك 

تعاون اإلخوان مع الحويث. 

مؤشرات تؤكد خروج الشرعية 
اإلخوانية من املشهد 

فســاد وحروب جانبية وهزائم يف جميع 
مؤرشات  لســيطرتها،  الخاضعة  الجبهــات 
واضحة تشــري إىل خروج نهايئ ملا تســمى 

بالرشعية اإلخوانية من املشهد السيايس. 
حيث عطلت الرشعيــة اإلخوانية الحلول 
السياسية وافتعلت معارك جانبية مع رشكائها 
املناهضني للمرشوع الحويث، بشــنها الحرب 
ضد املجلــس االنتقايل الجنــويب واملقاومة 

الوطنية يف الساحل الغريب. 
ومن املؤرشات التي تؤكد خروج الرشعية، 
تجاهل مستشــار الرئيــس األمرييك لألمن 
القومــي جيك ســوليفان ، اللقــاء بالرئيس 
عبدربه منصور هادي، بعد زيارته إىل الرياض 

وأبوظبي، بشأن الحرب اليمنية. 
تجاهل املســؤول األمرييك للقاء  الرئيس 
هادي، الذي يعترب صاحب الشــأن الذي جاء 
ألجله إىل الرياض وأبوظبي يشري إىل أن هناك 
تحــركا دوليا إلنهاء الحــرب وتجاوز رشعية 
هادي، التي أصبحت مشكلة حقيقية أمام أي 

حلول سياسية. 
بن  لقور  الجنويب حسني  السيايس  وقال 
عيدان إن عدم لقاء املسؤول األمرييك بالرئيس 
هادي أمر يثري أسئلة كثرية لعل أهمها هو: هل 

أخرج العامل رشعية هادي من حسابات وقف 
الحرب؟ 

أبوبكر  الخارجية األســبق  وكان وزيــر 
القريب قد حذر من سيناريو أفغاين يف اليمن 
ومبباركة من رعاة الحل للحرب اليمنية، بسبب 
متادي حزب اإلصالح اإلخــواين عىل تعطيل 

الحل السيايس. 
وقال القريب يف تغريــدة له عىل تويرت: 
"إن صرب رعاة حل الحــرب اليمنية لن يطول 
عىل متادي أطرافهــا يف إعاقة الحل من أجل 

مصالحهم أو تنفيذ أجندات داعميهم". 
وأكد أن األطــراف اليمنية قد تتفاجأ بحل 
أفغانســتان يخلص  يفرض عىل طريقة حل 
الرعاة مــن تبعاتها ويوفر الحامية ملصالحهم 
التي  اليمن للمجهول والتدخالت  ويرتك مصري 

تستبيح ثرواته من دول اإلقليم وخارجه. 

حسابات اإلخوان اخلاطئة تضع 
شرعية هادي على احملك

يبدو أن املجتمع الدويل اقتنع أخريا بفشل 
مشكلة  أصبح  بقاءها  وبأن  الرشعية،  وفساد 
يف  للحل  والعسكرية  السياسية  الحلول  تعيق 
اليمن، لذلك دفع الحويث إلســقاط مأرب آخر 
إنهاء  قالعها يف الشامل، لتسهيل مهمته يف 

الحرب اليمنية التي طالت بســبب حســابات 
اإلخوان.

ويرى مراقبون يف ترصيحات لـ"األمناء" 
أن ســيطرة الحويث عىل مــأرب الذي أصبح 
حتمي سيســقط الوحــدة والجمهورية التي 
تتغنى بهــا الرشعية اإلخوانية ضد الجنوبيني 
واملجلــس االنتقــايل، لذلك ســحب اإلخوان 
قواتهــم إىل املناطق النفطيــة يف الجنوب، 
ليناوروا بها يف املرحلة القادمة، ضد االنتقايل 
الرياض  اتفاق  وتعطيــل  والتحالف  الجنويب 

والحلول الدولية.
وأكدوا بأن ســقوط مأرب سيقلص نفوذ 
جامعة اإلخوان وســيفقدها أوراق وخيارات 
عديدة، أبرزها رفع الغطاء عن رشعية هادي، 
واإلقليمي،  الــدويل  باملجتمع  ســيدفع  كام 
إىل إيجاد قوة سياســية وعســكرية ميكنه 
التعامل معها ولن تكون هذه القوة إال املجلس 
االنتقايل الجنويب، الرشيك األسايس للرشعية 

وفقا التفاقية الرياض. 
لن يطول بقاء قوات اإلخوان يف الجنوب، 
اتفاق  تنفيذ  الدويل  املجتمع  وسيفرض عليها 
الرياض وتسليم املعسكرات للقوات الجنوبية، 
وإخراجها معســكرات األحمر إىل الحدود مع 
إذا لزم األمــر تفكيكها ألنها  الحويث، وحتى 

خطر يهدد الجنوب واملرشوع العريب.

األمناء / خاص :
اإلخوان  حــزب  كريرت  أحــداث  فضحت 
ووقوفه خلف عصابات إمام النويب املســلحة 
املقــرات األمنيــة، وافتعلت  التــي هاجمت 

مشاكل، ونرشت الفوىض يف املدينة. 
ونجــح املجلس االنتقــايل الجنويب يف 
إفشــال مخطط اإلخوان بتطهري قواته ملدينة 
كريرت بعد اشــتباكات اندلعت فجر الســبت 
سقط من خاللها قتىل وجرحى بينهم مدنيون.
وغــرد املحامــي يحيى غالب الشــعيبي 
حول ما جرى يف كرتري بــأن  معركة الجنوب 
مع اإلرهاب وجوديــة، وأن املجلس االنتقايل 
مكافحة  مهمة  عاتقــه  عىل  تحّمل  الجنويب 

اإلرهاب وضمن ذلك بوثائقه التأسيسية.
وأشــار إىل أن إعــالن حالــة الطوارئ 

والتعبئة العامة لرئيس املجلس االنتقايل اللواء 
عيــدروس الزبيدي قــرارات تاريخية للحظة 

مفصلية متر بها الجنوب ومؤامرات خطرية. 
وأوضح الشعيبي بأن تطهري كريرت فصل واحد 

مبكافحة اإلرهاب وضمن قرار حالة الطوارئ.

حتريض ضد االنتقالي يكشف 
عالقة اإلخوان باجلماعات املسلحة

وحــرض اإلعالم اإلخــواين عىل املجلس 
عن  مدافعا  ووقــف  الجنــويب،  االنتقــايل 
عصابات اإلرهاب يف كريرت رغم إعالن اللجنة 
األمنية أن الحملة األمنية ضد عنارص مسلحة 

خارجة عن القانون.
املهرة خالد طه  انتقايل  القيادي يف  وأكد 
أن رصاخ قنــوات اإلخوان وبيان ما يســمى 

باعتصــام املهــرة وتعاطفهم مــع العنارص 
املسلحة يف كريرت، يكشف صلة اإلخوان بتلك 

الجامعات اإلرهابية.
وقال يف تغريدة له عىل تويرت: "إن  بيان 
لجان ما يسمى باعتصام املهرة املتعاطف مع 
النــويب ورصاخ قنوات اإلخــوان ومتجيدهم 
لبالطجة وعصابات التعاطي وترويج املخدرات 
وعنارص الجامعات املحظورة دوليًا يف كريرت 
عــدن يدلل بشــكل رصيح وواضــح الصلة 
واالمتداد لكل تلك الجامعات بأن املرشوع واحد 

ومصدر الدعم واحد".
فيام قال األكادميي الجنويب حسني لقور، 
يف تغريدة له عــىل تويرت: "إن قادة الرشعية 
يف شبوة ومأرب بلعوا ألسنتهم عام جرى يف 
تلك املناطق، وأرادوا حرف األنظار عن خيانتهم 
وخستهم بتحقيق اخرتاق يف عدن عله ينيس 

الناس ما فعلوه يف شبوة".

وأضــاف لقور: "إن أهــم نتائج مواجهة 
الخاليا اإلرهابيــة أنها أظهرت غربان القاعدة 
أنها قادرة  وخفافيش الظالم الخروج معتقدة 

عىل إحداث فوىض يف عدن".
وقــال: "إن ظهور رمــوز معروفة ممن 
لهم تاريخ إرهايب، عىل قنوات رشعية املنفى 
اليمنية مســتبرشين، مبا حــدث يف كريرت، 

أسقط األمن مخططهم وخانتهم أمانيهم".
وأكد لقور أن "اإلخوان يف كل مرة يقعون 
يف الخطيئة وهذه املرة يجب أن يدفعوا الثمن 

هم ومن نارصهم".

اشتباكات كريتر تغطية لفشل اتفاق 
الرياض

يدرك حزب اإلصالح اإلخواين الذي يسيطر 

عىل رشعية هــادي بأن نجاح اتفاق الرياض، 
الجنوب،  يعترب رضبة قاضية ملرشوعــه يف 
بعد فقدانه األمل يف الشامل، لذلك يعمل عىل 

إفشال االتفاق بكل الوسائل املمكنة.
وحول ذلك اعترب محافظ املهرة الســابق 
الشيخ راجح باكريت أن  ما حدث يف العاصمة 
عدن مجرد تغطية عىل فشــل اتفاق الرياض 

من قبل القامئني عليه.
وقال باكريــت، يف تغريدة له عىل تويرت: 
"إن افتعال املشاكل بني فرتة وأخرى سيستمر 
حتى يتم إشــغال األطراف املتصارعة ســواًء 

كانت محلية أو إقليمية أو دولية".
يتطلع  "بينــام  قائــال:  وتابــع 
املواطنون إىل تحسني حياتهم وإنهاء 
معاناتهــم، يتم نــرش الفوىض بكل 

وقاحة وعدم املباالة".

حسابات اإلخوان اخلاطئة تخرج شرعية هادي من حسابات وقف احلرب
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