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4االثنين: 

الخارطة األممية 
هل ستتجاوز «رفض» المتشبثين بالمناصب في فنادق الرياض؟

  من قبل  
ً
تواجه الخارطة األممية وجهود المبعوث الدولي اســماعيل ولد لشيخ عراقيل كثيرة

الفــار هادي وأتباعــه، والذين يواصلون إجهاض  اي جهود او مبادرات  تهدف إلى التوصل لحل 
سياســي لألزمة اليمنية ووقف العدوان ورفع الحصار والســيطرة على االوضاع االنســانية المتردية في 

البالد جراء انتشار المجاعة واالمراض  التي تهدد حياة  الماليين من اليمنيين.

وفي الوقت الذي نجد فيه  دول العالم  والمنظمات الدولية  تستنفر لتقديم المساعدات 
الغذائية والدوائية إلنقاذ حياة ماليين اليمنيين وتسعى إليجاد حل سياسي سلمي لألزمة 
اليمنية،  نجد في الوقت ذاته الخائن هادي وحكومة فنادق الرياض يعملون على افشال 
هذه المساعي الحميدة ويتشبثون بالسلطة وكرسي الحكم غير مكترثين بمعاناة ابناء 
الشعب اليمني، وال بتبعات استمرار العدوان والحصار الجائر وتأثير ذلك ليس على الشعب 

اليمني فقط ، بل على شعوب  دول المنطقة وأمنها واستقرارها .
ض الفار هادي وحكومة فنادق الرياض الخارطة األممية يكشف عن مدى اصرار 

ْ
فَرف

هذه الشرذمة على نسف  كل المحاوالت الهادفة الى إعادة السالم إلى اليمن، بدءًا من جنيف 
(١-٢) وكذلك االمر بالنسبة لمشاورات الكويت (١-٢) والتي تؤكد انهم من يعرقلون 
التسوية السياسية في اليمن ، دفاعًا عن مصالح شخصية بحتة، ويتعطشون لالستحواذ 
على السلطة  بطرق غير مشروعة، مستعينين بقوات تحالف العدوان الذي تقوده 

السعودية للعودة لحكم اليمن بالقوة..
وتظهر مثل هذه الحقائق أنه ليس لدى عمالء الرياض قضية وطنية على االطالق 
وإنما هّمهم األول التشبث بكراسي الحكم ، وأنهم ال يدافعون عن مصالح الشعب اليمني 
وال يحرصون على أمن واستقرار البالد، وإال لما ظلوا يدافعون باستماتة وبشكل جنوني 
عون  بمناصب زائلة غير مبالين بحياة الماليين ممن يتباكون كذبًا وزيفًا بالدفاع عنهم ويدَّ

باطًال أنهم يمثلون الشرعية .
إن افشال مرتزقة  الرياض لمهمة المبعوث الدولي ورفضهم الخارطة األممية يمثل 
تحديًا حقيقيًا لــإلرادة الدولية التي يجب أن تتحمل مسئوليتها النقاذ الشعب اليمني 
خصوصًا وهي تؤمن أنه ال حل عسكري لألزمة اليمنية، وتشدد باستمرار على أن الحل 

يجب أن يكون سلميًا وعبر الحوار بين االطراف السياسية اليمنية ..
مغادرة ولد الشيخ  العاصمة السعودية الرياض دون تمكنه من االلتقاء بالفار هادي 
وحكومته لمناقشة الخارطة االممية ، تظهر حقيقة الموقف السعودي المتغطرس 

الرافض أيضًا التوصل ألي حل سياسي في اليمن..
وال يستبعد مراقبون سياسيون ان ما حدث مع المبعوث الدولي في الرياض  كان مجرد 
مسرحية تحاول السعودية من خاللها ان تقدم نفسها للعالم بأنها غير متورطة في 
العدوان على اليمن، وان تعنت هادي يعبر عن (الشرعية) اليمنية المزعومة وتهدف 
من وراء ذلك الى التنصل عن تحمل  تبعات هذا العدوان الهمجي الذي تشنه على اليمن 
منذ قرابة عامين، وهي محاولة مفضوحة السيما وأن العالم يدرك ان الفار هادي وحكومته 
مجرد دمى ال يملكون قرار اعالن الحرب او السلم، وان السعودية تستخدمهم كأدوات 

لتنفيذ اجندتها الشريرة في اليمن..
الجدير بالذكر أن ولد الشيخ  قد التقى مع محمد سلمان ولي ولي العهد السعودي 

-الثالثاء- وبحث معه  الخارطة االممية والدور الذي يجب ان تلعبه السعودية في حل 
االزمة اليمنية سلميًا، غير ان المبعوث الدولي ظل يحيط تحركاته بالتكتم حتى غادر 
الرياض دون اإلعــالن عن تحقيق أي تقدم تزامنًا مع تحرك سياسي وإعالمي لهادي 

وحكومة فنادق الرياض.
علمًا أن ولد الشيخ غادر العاصمة السعودية الرياض -الجمعة- متوجهًا الى العاصمة 

الصينية للتشاور حول الخطة األممية للسالم في اليمن.
ات أجراها مع  وكان المبعوث الدولي قد غادر العاصمة صنعاء االثنين الماضي بعد لقاء

األطراف السياسية استمرت عدة أيام.
ووصف ولد الشيخ في تصريح لوسائل اإلعالم المختلفة بمطار صنعاء الدولي زيارته 
باإليجابية .. موضحًا أنه التقى باألطراف والمكونات السياسية وبحث معهم حيثيات 

خارطة السالم التي قدمها خالل زيارته األولى لصنعاء.
وقال: "إن االجتماعات كانت بعضها مطمئنة وواعدة، بينما البعض اآلخر محتدمة 
وتعكس تباينًا واضحًا في اآلراء وتخللت هذه االجتماعات كثير من األخذ والرد وكثير 

من وجهات النظر".
وأضاف: " إن األطراف السياسية في صنعاء لديهم بعض التساؤالت في بعض النقاط 
كرت في خارطة السالم والتي تتطرق إلى واجبات ومسؤوليات كل طرف في الجوانب 

ُ
التي ذ

األمنية والسياسية ".
ودعا ولد الشيخ كافة األطراف إلى تقديم بعض من التنازالت من أجل اليمن وشعبه 
الذي يعاني كثيرًا من التدهور االقتصادي والدمار والمجاعة والتدهور الصحي وانهيار 

في البنية التحتية وغير ذلك من الجوانب األساسية.
كما دعا األطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى فتح الرحالت التجارية من وإلى اليمن 

وتوفير الطائرات من أجل نقل الجرحى والمصابين ليتلقوا العالج في خارج البالد.
ولفت إلى الحالة الصحية الخطيرة التي تشهدها اليمن والتي يجب التركيز عليها وهي وباء 
ات مؤكدة عن نسبة انتشار  الكوليرا وانتشاره السريع مؤخرًا.. مبينًا أنه ال يوجد لديه إحصاء
هذا الوباء لعدم توافر المواد المخبرية الالزمة، إال أن النسبة المقدرة للمصابين ارتفعت 

ما بين زيارته األولى والثانية من ٥١٦ حالة إلى «٢٢٤١» حالة مصابة بوباء الكوليرا.
وجدد المبعوث األممي إلى اليمن دعوته الى إرسال وتسهيل وسرعة دخول المواد 

الطبية والعالجية لليمن .
ُيذكر أن حكومة فنادق الرياض تتمسك بضرورة إحداث تعديالت في الخارطة األممية 
تضمن بقاء هادي وعلي محسن وبن دغر، كما أوضح ذلك مصدر من رئاسة فنادق الرياض.. 

واعتبرت إحداث تغييرات في مؤسسة الرئاسة خطًا أحمر.
كما يطالب عمالء الرياض بإعادة ترتيب األولويات وفقًا ألهوائهم!

«هادي» ودواعشه ينتقمون
 من اإلمارات في عدن

تتفاقــم حدة الخالفات يومًا بعــد يوم فيما بيــن دول تحالف العدوان  
الذي تقوده الســعودية ضد اليمن، أو بين الفار هادي وجماعة االخوان 

المسلمين من جهة ودولة اإلمارات العربية المتحدة من جهة أخرى.
حيــث شــهدت األيــام الماضيــة انتقــال تداعيات هــذه الخالفات مــن أروقة 

القيادات السياسية الى الميدان في عدن ولحج وحضرموت وأبين وغيرها.

ــصــادر مطلعة  ــهــذا الــخــصــوص أوضــحــت م وب
«الميثاق» أن موقف اإلمــارات المؤيد للخارطة  لـ
األممية التي تنص على خلع الخائن هادي وأتباعه 
علي محسن وبن دغر وغيرهم قد فجرت خالفًا 
شديدًا بينهم وبين دولة االمارات العربية المتحدة، 
األمر الذي دفع عمالء الرياض لالنتقام من محمد 
زايــد باستهداف الــقــوات اإلمــاراتــيــة والقيادات 

المرتبطة باإلمارات.
وقالت المصادر إن جماعة االخــوان المسلمين 
«حزب االصالح» وأتباع هادي من تنظيمي القاعدة 
وداعــش قد أعــدوا مسبقًا لالنتقام من اإلمــارات 
سواًء في باب المندب أو في طرد أي تواجد إماراتي 
في قاعدة العند، اضافة الــى افشال كل الجهود 
والمحاوالت التي تبذلها دولة اإلمــارات لتحسين 

األوضاع الخدمية واألمنية في عدن.
وأكـــدت أن حسين عــرب وبقية أذرع هــادي 
وجماعة االخوان المسلمين قد نجحوا في محاصرة 
كبار أتباع وعمالء اإلمــارات وشل حركتهم وفي 
المقدمة محافظ عدن الزبيدي ومدير األمن شالل 
شائع.. األمر الذي اضطر الزبيدي الى مغادرة عدن 
تزامنًا مع اتخاذ الحكومة اإلماراتية قرارًا برفع يدها 

عن عدن وإيقاف دعمها للمجاالت الخدمية.
وبينت المصادر أن التصريحات النارية التي 
يطلقها خالد بحاح رئىس الحكومة السابق الذي 
أقاله هادي والمحسوب على اإلمارات ويهاجم فيها 
هادي وتمسكه بمنصبه على حساب مأساة الشعب 
اليمني، تأتي في سياق رد فعل إماراتي غاضب على 
تحركات هادي وحزب االصالح في عدن وغيرها 
وتقليص الوجود اإلماراتي وشل قدرته على التحكم 
في مستقبل عمل ميناء عدن القضية األبــرز في 

أجندة أبو ظبي.
وفي تطور جديد وعقب تركيز دولة االمارات 
اهتمامها على حضرموت انتقلت المواجهات بين 
هادي واالخــوان واالمــارات بشكل غير مباشر الى 
حضرموت حيث بدأت عناصر القاعدة وداعش 
تستهدف المعسكرات التي تتواجد فيها قوات 
ــدرج ذلـــك ضــمــن ردود األفــعــال  ــن ــة، وي ــي ــارات إم
ــة االمـــارات المؤيدة  االنتقامية على مواقف دول
لخروج هادي وأتباعه من المشهد السياسي اليمني، 
كما أكدت على ذلك الخارطة األممية التي يقوم 
المبعوث األممي ولد الشيخ ببحثها في جولته التي 

تشمل زيارة العديد من عواصم المنطقة.

 محمد شرف الدين

التحالفات الهشة وراء نكبة اليمن
شيماء محمد

تجربة التحالفات بين األحــــزاب والتنظيمات  
السياسية لم يجِن منها الشعب اليمني إّال الويالت 
واآلالم ومزيدًا من االنقسامات والكراهية واالحقاد واألزمات 
واالقتتال واالستعانة بالخارج ضد بعضنا البعض وضد بالدنا 
وشعبنا.. التحالفات يمكن أن نقول عنها إنها تجربة سيئة 
وكارثية ألنها تطغى عليها الدسائس والــتــآمــرات وحب 
االنتقام وشغف االقصاء والتهميش واالجتثاث لتبدو أشبه 
بحلبة مصارعات بين متصارعين أو أكثر.. على الرغم من 
أن الغايات واألهداف من وراء قيام تحالفات بين المكونات 
السياسية هو إيجاد تكتل وطني يخوض نضاًال مشتركًا 
لتنفيذ برنامج أو برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تلبي 
تطلعات الشعب.. أو للتصدي لكل ما يتعارض مع مصالح 

الشعب والوطن.
تجارب التحالفات في الحياة السياسية للعديد من األحزاب 
الفاعلة على المستوى الدولي تجارب جديرة باالحترام، كان 
لمعظمها تأثير كبير في تغيير األحداث والسياسات ومواجهة 
السلطات االستبدادية والدكتاتورية ليس هذا فحسب بل إن 
هذه التحالفات تجاوزت التباينات وأعطت نموذجًا متميزًا 
في االنفتاح مع اآلخر والتقارب في الــرؤى وااليديولوجيات 
واالتفاق حول األولويات في البرامج والخطط واالستراتيجيات 
والمشاركة في تحمل اعباء المرحلة كفريق عمل واحد ارتبط 
مصيرهم بالعمل معًا من أجل تحقيق أهداف وطنية واحدة، 

وال تعني أيضًا اإللغاء لآلخر أو االحتواء  أو االندماج.
لألسف يمكننا القول إن تجربة التحالفات في اليمن تحولت 
الى مشكلة وطنية حقيقية تقف عائقًا أمام التطور السياسي 
واالقــتــصــادي واالجتماعي، حيث نجد أن التحالفات التي 
شهدتها اليمن منذ تسعينيات القرن الماضي والتي قامت على 
مبدأ التحالف العسكري لتحقيق األهداف السياسية ماتزال 
هي المشكلة، حيث إن ظهور أي تحالف الى اآلن يغلب عليه 
الطابع العسكري أو القوة وليس اإليمان والقناعة بواقعية 
أو موضوعية وعلمية هذا البرنامج السياسي الوطني لهذا 

الحزب أو ذاك.
وما يحز في النفس أن تجربة المؤتمر الشعبي العام في 
مسار تاريخ هذه التحالفات تجربة مرة ومؤلمة جدًا وقد 
دفع المؤتمر وجماهير الشعب ثمن ذلك باهظًا.. ومايزالون 

يدفعون األثمان مضاعفة الى اليوم..
 أعتقد أن من الضرورة بمكان أن يقّيم المؤتمر الشعبي 
العام تقييمًا علميًا وموضوعيًا تجربة تحالفاته خالل العقدين 

الماضيين ويحدد االخطاء ويقف بمسئولية أمام السلبيات 
وااليجابيات.. وما هي الثمار التي حصدها الوطن والشعب 
أو التنظيم نفسه من وراء مثل هذه التحالفات.. وقبل ذلك 
على المؤتمر أن يتحرر من عقدة أنه مايزال مظلة للكل.. 
فمرحلة ما قبل التسعينيات وما تميزت به من فــرادة في 
مسيرة التحالفات لم تعد تصلح معها عاطفة البابوية اليوم 

بعد االنتكاسة التي تتعرض لها بعض األحزاب الوطنية..
علينا أن نعترف بــأن من بين االخــطــاء المرتكبة أن كل 
التحالفات قامت على المراضاة والمحاصصة والمقاسمة 
ولم تقم على مقاربة في برامج وطنية سياسية واقتصادية 

واجتماعية.
لهذا ال غــرابــة إذا وجــدنــا بعض األحـــزاب والتنظيمات 
السياسية تتعرض في مسيرة تاريخها الوطني الى انتكاسات 
قاتلة، حيث تحولت الى مراكز قوى قبلية ومناطقية ومذهبية 
ولم تعد تقدم نفسها للشارع اليمني كقوى وطنية، هذه 
االنتكاسة توالدت بشكل مفزع بعد نجاح الحزب االشتراكي 
اليمني في إيجاد القضية الجنوبية ليفتح بذلك الشهية أمام 

القوى االنتهازية والطفيلية األخرى التي سارعت نحو تفتيت 
الدولة المركزية اليمنية الواحدة سواًء باسم األقلمة أو القضية 
التهامية أو قضية صعدة أو القضية المأربية وأخيرًا بالدعوة 
الى إنشاء دولة اتحادية ومحاولة فرض ذلك بقوة العدوان 

الخارجي.
من جديد يدخل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في تحالف 
مع أنصار الله وحلفائهم.. تحالف الى اآلن لم يتم فيه االلتزام 
بالدستور والقوانين النافذة، فيما يتطلع المؤتمر بعد أربعة 
أشهر الى أن يتم االلتزام بتنفيذ بنود اتفاق ٢٨ يوليو.. هذا 

شيء مؤلم وصادم فعًال.
مبررات هذا التحالف جاءت تحت عنوان هو بهدف تعزيز 
الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان، وهي الفتة ليست مقنعة 

ألن هذا التحالف جاء بعد أكثر من عام على العدوان.
غتال 

ُ
من جديد تتقاطع المشاريع ويختلط الخاص بالعام وت

آمال الماليين وبعد خراب كل شيء يطلع المؤتمر هو الخاسر 
األول بضياع مكاسب وطن وشعب وتاريخ قاد صناعته طوال 

نصف قرن من الزمن.

هزيمة هيالري.. إنتكاسة لإلخوان

راهـــن تنظيم االخــــوان المسلمين   
ودول الخليج كثيرًا على فوز هيالري 
كلينتون في االنتخابات الرئاسية األمريكية، 
فجاءت النتائج صادمة لهم بفوز دونالد ترامب 

وعلى عكس كل التوقعات التي تم طبخها..
وبهزيمة هيالري كلينتون يمكن القول إن 
المنطقة العربية ستتخلص من شبح االرهاب 
ــمــرأة الــشــريــرة ودول  الـــذي زرعــتــه هــذه ال

الخليج.
وقد كشفت هذه الحقائق المرعبة في كتابها 
المسمى «خيارات صعبة» والذي اعترفت فيه 
أن اإلدارة األمريكية قامت بتأسيس داعش في 
العراق والشام بهدف تقسيم منطقة الشرق 

األوسط.
وقد اعترفت كلينتون بمرارة بفشل مخطط 
تقسيم دول المنطقة بانتصار ثورة الشعب 
المصري واإلطاحة بحكم االخوان المسلمين 
والذين كانوا يستعدون لتقسيم مصر ضمن 
هذه المؤامرة، حيث تقول: «مصر هي قلب 
العالم العربي واإلسالمي ومن خالل سيطرتنا 
عليها من خالل االخوان عن طريق ما يسمى 
«الدولة اإلسالمية» وتقسيمها، كان بعد ذلك  بـ
التوجه لدول الخليج، وكانت أول دولة مهيأة 

الكويت عــن طريق االخـــوان، فالسعودية، 
فاالمارات، فسلطنة عمان، وبعد ذلك يعاد 
تقسيم المنطقة العربية بالكامل.. وتصبح 
السيطرة لنا بالكامل خاصة على منابع النفط 

والمنافذ البحرية».
فهذه الحقائق تظهر خطورة كلينتون، على 
الرغم من أن السياسة األمريكية تخدم مصالح 
أمريكا، لكن ال يبدو أن يكون هناك انسجام 
بين اإلدارة األمريكية الجديدة مع االخوان 
المسلمين وداعش والقاعدة وكذلك مع الدول 

الخليجية الداعمة لالرهاب.
ــروســي الملحوظ بفوز  ولــعــل الترحيب ال
تــرامــب لــه عالقة مباشرة بموقفه الشديد 
الرافض لالرهاب والدول الداعمة لالرهابيين 

في منطقتنا العربية الملتهبة..
وبهزيمة هيالري كلينتون يمكن القول إن 
تنظيم االخوان المسلمين سيخرج من مسرح 
الحياة السياسية وإلى األبد، وقد ال يستبعد أن 
يحظر نشاط االخــوان في جميع دول العالم 
مثلهم مثل القاعدة وداعـــش السيما وأن 
دورهم التآمري بات مفضوحًا بتأكيد تورطهم 
في مخطط إعــادة تقسيم المنطقة لخدمة 

أمريكا واسرائيل بدرجة أساسية!!


