
العداء مع إيران إلى إين ؟
ــق  ــع والحقائ ــو اســتجالء للوقائ ــل ه ــران ب ــن إي ــا ع ــس دفاع ــال لي المق

ــل. ــا عاق ــي ال ينكره الت
المكابــرة ال تُجــدي صاحبهــا نفعــا ســوى البعــد عــن الحقيقــة والتوهــان 
فــي دهاليــز الشــبهات والبــد مــن ذكــر الحقيقــة وإن لــم تعجــب البعــض.
الــكالم مــع العقــول التــي تُفكــر وتُدبــر وتُحلــل وتؤمــن بالحقيقــة وإن كانت 

مــرّة بالنســبة لهــم. 
امريــكا تحــت ذريعــة امنهــا القومــي تأتــي جيوشــها واســاطيلها عبــر ألــوف 
الكيلومتــرات تُحــارب فــي افغانســتان والعــراق وســوريا وتُحاصــر فنزويــال 
ــن  ــه جف ــال أحــدٌ يطــرف ل ــز. ف ــب وتبت ــل وتنه ــران واليمــن تقت ــا وإي وكوب

لذلــك. 

الســعودية واالمــارات وقطــر والبحريــن ترســل مئــآت األلــوف مــن اخطــر 
المجرميــن الســقاط االنظمــة وال منتقــد لذلــك. 

تركيــا تحتــل مســاحة بحجــم النجــف فــي شــمال العــراق واسســت 
قواعــد لهــا بحجــة امنهــا القومــي. ثــم عمــدت إلــى ســوريا فهاجمتهــا 
وادخلــت جيوشــها واقتطعــت مســاحة بقــدر بيــروت بحجــة امنهــا القومــي. 
الكويــت اخــذت منطقــة الحيــاد ووصلــت إلــى صفــوان ومينــاء مبــارك 

ــرب .  ــط الع ــى ش ــن عل هيم
مســعود برزانــي اخطــر رجــل فــي المنطقــة صــادر ثلــث مســاحة 
العــراق وســرق نفــط كركــوك والموصــل ويقتطــع 24 بالمائــة مــن خزينــة 

العــراق وال احــد ينطــق بحــرف. 
إيــران لــم تفعــل ايٌ مــن ذلــك ولكــن أال يحــق لهــا ان تحافــظ علــى امنهــا 
ــم مــن  ــاع العال القومــي ضــد الهجمــة الشرســة عليهــا مــن قبــل ثــالث ارب

الــدول التــي تُحاصرهــا وتخنقهــا  ويُهــددون امنهــا القومــي كل يــوم.
ندموا ولجأوا إلى إيران.   

نبــدأ مــن بطــل الحفــرة و جــرذ العوجــة صــدام الــذي حــارب إيــران 
ثمــان ســنوات وكان يطلــق عليهــم الفــرس المجــوس وأطلــق علــى حربــه 
معهــم القادســية وهــي إشــارة إلــى حــرب عمــر بــن الخطــاب ضــد كســرى. 
ــاء  ــار . ولكــن بعــد أن أنتهــت الحــرب عــرف أن اصدق فاعتبرهــم بذلــك كف
األمــس هــم األعــداء الحقيقييــن ، وأن أعــداء األمــس هــم االصدقــاء. فلجــأ 
ــا  ــنجاني . ولم ــى برفس ــران والتق ــى اي ــي إل ــه قص ــل ابن ــران وأرس ــى إي إل
كانــت إيــران بلــد مبــادئ وال تخــون كلمتهــا وافقــت علــى حفــظ امــوال 
ــذه األســلحة  ــع أن ه ــكا م ــا أمري ــي ال تضربه ــة لك ــراق واســلحته المهم الع
كانــت تضــرب إيــران. وهكــذا ارســل صــدام اموالــه واســلحته وفتــح الحــدود 
مــع إيــران للتجــارة والزيــارة ثــم خــرج علــى العلــن فــي التلفزيــون العراقــي 
ليقــول : نحــن واإليرانييــن اخــوة حــاول االعــداء تحريضنــا علــى قتــال بعضنــا 
البعــض وأن إيــران ليســت ســيئة(. ولــم توافــق إيــران علــى مــرور الصواريــخ 

ــراق .  ــا لضــرب الع ــر اجوائه ــة عب األمريكي
وهكذا تكرر مسلسل االرتماء بحضن إيران . 

فلجــأ األكــراد إلــى إيــران عندمــا هاجمــت داعــش شــمال العــراق وطلــب 
مســعود برزانــي العــون مــن إيــران فجــاء قاســم ســليماني والحــرس الثوري 

ودفعــوا داعــش عــن أربيــل . 
وهكــذا اســتنجدت قبلهــا بغــداد ودمشــق ولبنــان ثــم اليمــن ثــم لجــأت 

الســعودية إلــى إيــران بعــد ان خذلتهــا امريــكا .
ــا وآذربيجــان  ــرا تركي ــر وأخي ــت وقط ــا الكوي ــارات وقبله ــم لجــأت اإلم  ث
اتفاقيــات تجاريــة مهمــة  والبرازيــل  وفنزويــال  والصيــن  وعقــدت روســيا 
وامتنعــت الهنــد عــن الحــرب االقتصاديــة علــى إيــران وذهــب الفلســطينيون 
ــاه  ــظ مي ــي لحف ــال هاتف ــو باتص ــران ول ــكا بإي ــلت أمري ــران ، وتوس ــى إي إل

ــة تطــول.  ــه والقائم الوج
وابتعلــت امريــكا إهانــة اســقاط افضــل طائــرة درون )تريتــون( تجسســية 
لديهــا ولــم تجــرأ علــى الــرد .وقبلهــا انــزل الجيــش اإليرانــي  طائــرة آر كيــو-
170 األمريكيــة ثــم قــام بصناعــة عشــرات النســخ منهــا ، ولــم تفتــح امريــكا 

فمهــا بكلمــة.  
ــم  ــع انتاجهــا النفطــي ول  وابتعلــت الســعودية ضــرب ارامكــو وانقطــع رب

تنطــق بحــرف. 
وابتعلت االمارات حرق ناقالتها وضرب موانئها وخرس لسان محمد بن زايد. 

ــة ، وســكتت  ــا العمالق ــة نفطه ــى ناقل ــا االســتيالء عل ــت بريطاني وابتلع
ــمال  ــل وش ــي أربي ــا ف ــة لقواعده ــخ االيراني ــرب الصواري ــى ض ــرائيل عل إس
ــة فــي  ــى قصــف إســرائيل للقواعــد اإليراني إســرائيل وفــي الجــوالن ردا عل

ــرد. ــى ال ــم تجــرأ إســرائيل عل ســوريا، ول
والزال االســرى األمريكيــون منــذ ســنوات فــي الســجون اإليرانيــة ولــم تجــرأ 

امريــكا المطالبــة بهم.وتــم إعــدام  الجاســوس األمريكــي وســكتت أمريــكا. 
أمــا الحمقــى فهــم يحملــون الحقــد علــى إيــران لســببين إمــا  طائفييــن 
حمقــى نواصــب بغضــا منهــم للشــيعة . او  الهمــج الرعــاع المخدوعيــن 
والذيــن ينعقــون مــع كل ناعــق او ممــن بــاع ضميــره بأبخــس األثمــان 

ــن تجــارة. ــق اآلخري ــن تمزي ــل م وجع
ــة  ــى مرحل ــت إل ــران وصل ــادي : الفــرس المجــوس  ، ولكــن إي ــكل يُن ال
االقمــار الصناعيــة فصنعــت اقمــار ) وفجــر ، وأميــد ، ورصــد بمحــرك شــركة 
ســمند( وكذلــك تقدمــت فــي مجــال التصنيــع النــووي والصاروخــي واكتفــت 
ذاتيــا مــن التجهيــزات العســكرية وعلــى رغــم الحصــار فــإن إيــران ارخــص 

الــدول المحيطــة بهــا. 
والسؤال هو : إلى أين وصل أعداء إيران؟

مراقب

ســيهزم الجمــع ويولــون الدبــر وقريبــا جــدا، 
هــذا امــر ربانــي وســنة كونيــة، وامــر قــادم 
وقريبــًا وال محالــة واقــع دون ترديــد، واليكــم 

ــع:  الوقائ
االمريكــي متقهقــر ومنســحب مــن شــرق 
الفــرات وحتــى مــن التنــف حيــث ســحب 
٥٥ اليــة مليئــة بالمعــدات علــى عجــل فــي 

الماضيــة...! الســاعات 
االمريكــي تــرك حلفائــه االكــراد فــي قســد 
امــام  تاركهــم  منطقتهــم  وغــادر  لوحدهــم 

الحقيقــة العاريــة
بالجيــش  االلتحــاق  او  المــوت  امــا 

الســورية...! والدولــة 
والجيــش الســوري يتقــدم بتســارع كبيــر 
ــرات وصــواًل  ــدات وريــف شــرق الف فــي كل بل

ــة ..! الــى امتــداد الحــدود الســورية التركي
مــن  منســحب  االمريكــي  بالمقابــل 
المنطقــة كلهــا وليــس مــن ســورية فحســب 
وال وقــت او خطــة لديــه حتــى فــي تغطيــة او 
حمايــة اســرائيله الغارقــة فــي التيــه التلمــودي 

الجديــد..!
االمريكــي ذاهــب قريبــًا جــدًا الــى االنهماك 
االنتخابــي  اســتحقاقه  فــي  واالنغمــاس 
ــا  ــم مهم ــي العال ــرى احــدا ف ــن ي الرئاســي ول
اللعبــة  قواعــد  كل  حســب  صغــر  او  كبــر 

!... االمريكيــة  االنتخابيــة 

يســتطيع  وال  تــام  شــلل  فــي  اســرائيل 
ــى  ــوا ال قادتهــا حتــى تشــكيل حكومــة وتحول

مجــرد ازعــر فــي حارتنــا..!
مــن  تتمكــن حتــى  تعــد  لــم  اســرائيل 
حمايــة طائراتهــا فــي ســماء لبنــان بعــد ان 
اخــراج  علــى  قــادرة  انهــا  المقاومــة  اظهــرت 
منظومــة دفاعهــا الجــوي الخــاص والســري 

!.... اي لحظــة  فــي 
اســرائيل ليســت قــادرة علــى صــد صواريــخ 
ــى  ــادرة عل ــد ق ــم تع ــزة اســرائيل ل ــي غ فدائي

الصــوالن والجــوالن فــي ســورية .
وعليــه فالمراهنــون علــى االجنبــي فــي 

لبنــان والعــراق لمــاذا يقومــون بالتصعيــد اذن  
ــذات ..!؟. ــة بال ــذه اللحظ ــي ه ف

الجهلــة  الريــاض  امــراء  حماقــة  انهــا 
الحديثــي  االمــارات  وصبيــة  بالسياســة 
الزمــن  االمــم، وســباق  لعبــة  الــى  الدخــول 
واخــر  ابيــب  تــل  جنــراالت  يطــارد  الــذي 
حكامهــا القنــاع ترامــب وادارتــه بعــدم الهــروب 

.!.. المنطقــة  مــن 
ويســاعدهم ويســاندهم فــي هــذا بعــض 
اربــاب الدولــة االمريكيــة العميقــة مــن مجمــع 
الصناعــات العســكرية ومــن ضبــاط البنتاغــون 
وضبــاط المخابــرات االمريكيــة ومجمــع النفــط 

والطاقــة ..!
داخليــة  صراعــات  فــي  امريــكا  ان  وبمــا 
اقــرب مــا تكــون مــن الحــرب االهليــة كمــا 
االســبق  الخارجيــة  وزيــر  ويحــذر  يقــول 
ــح كل  ــد ان يمن ــب يري ــان ترام ــون ، ف تيلرس
ــه  ــاذ خطوت ــل اتخ ــرة قب ــة االخي ــؤالء الفرص ه
الجريئــة والشــجاعة باالنســحاب نهائيــا مــن 

.!... منطقتنــا 
قليلــة  اســابيع  بعــد  وتحديــدا  وعندهــا 
جــدا ســيفاجئ ترامــب كل جهابــذة الداخــل 
 ، اذنــاب مخابراتــه  مــن  والعراقــي  اللبنانــي 
ــكام  ــر ح ــن اخ ــن  م ــه االقليميي ــك اتباع وكذل
اســرائيل ومقامــري الريــاض وصبيــة االمــارات 
ليقــول لهــم : لزمّناكــم انقالبيــن فــي بغــداد 
بيوتكــم  الــى  تفضلــوا  وفشــلتم  وبيــروت 

بخفــي حنيــن ونقطــة اول الســطر.
لذلــك ولغيــره الكثيــر ممــا يملكــه حزب اهلل 
مــن معلومــات اصافيــة وقــوة وبــأس شــديدين 
يجــري  مــا  لــكل  االيقــاع  ضابــط  يجعلنــاه 
وســيجري فــي لبنــان واالقليــم وال خــوف عليه 

ــون ... ــم يحزن وال ه
تــراه يلجــأ الــى ســالح الصمــت الناطــق 
وهــو ســالح ال يقــل اهميــة مــن ســالح الصبــر 

االســتراتيجي
والقادم اعظم واعظم، انه سالح حق اليقين

بعدنا طيبين قولوا اهلل

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

هــادي،  منصــور  ربــه  عبــد  حكومــة  وقعــت 
أمــس، مــع المجلــس االنتقالــي علــى مــا سُــمي 
»اتفــاق الريــاض«، الــذي يمنــح دول التحالــف حــق 
الجنوبيــة،  المحافظــات  علــى  الكاملــة  الوصايــة 
وصايتهــا  مــن  كبيــراً  جــزءًا  للســعودية  ويعيــد 
المفقــودة علــى المحافظــات الشــمالية، منــذ أواخــر 
ــة  ــذه الوثيق ــزع ه ــك، تنت ــل ذل ــي مقاب ــام 2014. ف ع

معظــم صالحيــات هــادي وحكومتــه.
ــه  ــد ربّ ــارب عب ــس االه ــة الرئي ــت حكوم وّقع
منصــور هــادي والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي 

علــى »اتفــاق الريــاض«، وســط خالفــات سياســية 
الســاخنة،  الملفــات  معظــم  وترحيــل  حــادّة 
كالســجون الســرية اإلماراتيــة وضمانــات التنفيــذ، 
الســعودية،  العاصمــة  فــي  اليمامــة  قصــر  فــي 
بــن  محمــد  الســعودي  العهــد  ولــي  بحضــور 
ســلمان وولــي العهــد اإلماراتــي محمــد بــن زايــد 

باعتبــاره أحــد رعــاة االتفــاق.
الســاعة  حُــدّدت  التــي  التوقيــع،  مراســم 
العاشــرة مــن صبــاح الثالثــاء، ُأجّلــت إلــى الســاعة 
الثانيــة مســاًء نتيجــة خالفــات حــادّة كادت تــؤدي 
إلــى تأجيــل االتفــاق، وربّمــا إفشــاله. ووفــق مصــادر 
مقرّبــة مــن حكومــة هــادي فــي الريــاض، فقــد 
تدخّلــت المخابــرات الســعودية فــي اللحظــات 
األخيــرة، لتُجبــر األطــراف المعنييــن علــى التوجّه 

ــع. ــى قصــر اليمامــة لحضــور مراســم التوقي إل
وبينمــا لــم تســتدِع مســؤولي حكومــة هــادي 
أخــرى  للحضــور ومنعــت شــخصيات سياســية 
مراســم  حضــور  اقتصــر  فقــد  المشــاركة،  مــن 
التوقيــع علــى الرئيــس هــادي، ونائبــة الجنــرال 
علــي محســن األحمــر، ورئيــس الحكومــة معيــن 
ــي  ــواب الموال ــس الن ــس مجل ــك، ورئي ــد المل عب
لهــادي ســلطان البركانــي، ونائــب رئيــس حكومــة 
هــادي ســالم الخنبشــي، بينمــا ســمحت لوفــد 
ووّقــع  كامــاًل.  بالحضــور  االنتقالــي  المجلــس 
الخنبشــي ممّثــاًل عــن حكومــة هــادي، مــع ناصــر 
الخبجــي ممثــاًل االنتقالــي، والــذي بــدأ حامــاًل 

لعلــم الجنــوب.

التوقيــع  مراســم  أن  إلــى  المصــادر  ولفتــت 
علــى االتفــاق جــرت فــي أجــواء مــن التكتّــم، 
مشــيرة إلــى أن الســلطات الســعودية لــم توجّــه 
ــة،  ــن الشــخصيات الحكومي ــر م ــى كثي ــوة إل الدع
حاضــرة.  تكــون  أن  المفتــرض  مــن  كان  التــي 
كذلــك، فقــد جــرّد مــن اختيــر لحضــور المراســم 
هواتفهــم  مــن  هــادي  حكومــة  جانــب  مــن 
الشــخصية والســاعات اليدويــة، ونُقلــوا إلــى أحــد 
انطــالق  قبيــل  باصــات،  فــي  الملكيــة  القصــور 

التوقيــع بدقائــق. عمليــة 

قبــل  مــن  ُأعــدّ  الــذي  الريــاض،  اتفــاق 
هــو  واإلماراتيــة،  الســعودية  المخابــرات 
ــق  ــف ح ــح دول التحال ــة تمن ــن وثيق ــارة ع عب
الوصايــة الكاملــة علــى المحافظــات الجنوبيــة، 
وتعيــد للســعودية جــزءًا يســيرًا مــن وصايتهــا 
المفقــودة علــى المحافظــات الشــمالية، منــذ 
ــة  ــذه الوثيق ــزع ه ــك، تنت ــام 2014. كذل ــر ع أواخ
فــي  وحكومتــه  هــادي  صالحيــات  معظــم 
تعييــن القيــادات العســكرية واإلداريــة والــوزراء 
الملّفيــن  إدارة  عــن  فضــاًل  والدبلوماســيين، 

والعســكري. األمنــي 
وفيمــا تتجاهــل الوثيقــة القضيــة الجنوبيــة، 
فهــي تؤسّــس لمرحلــة جديــدة مــن المحاصصــة 
قــرار  عبــر  اليمــن،  شــطري  بيــن  السياســية 
تشــكيل حكومــة كفــاءات مكوّنــة مــن 24 وزيــرًا 
ــس  ــوب، أي المجل ــمال والجن ــن الش ــة بي مناصف

االنتقالــي وحكومــة هــادي.
السياســية  بالترتيبــات  االتفــاق  واهتــم 
إلــى الجانــب  والعســكرية، بينمــا لــم يتطــرّق 
دول  تتحمــل  ال  حتــى  المتدهــور،  االقتصــادي 
كدعــم  ماليــة،  التزامــات  أي  العــدوان  تحالــف 
ماليــة  منحــة  أي  وتقديــم  اليمنــي،  االقتصــاد 

المركــزي. للمصــرف 
السياســية  بالترتيبــات  االتفــاق  اهتــم 
الجانــب  إلــى  يتطــرّق  ولــم  والعســكرية 

المتدهــور االقتصــادي 
هــادي  حكومــة  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

ــاض،  ــا فــي الري التــي زعمــت،  خــالل اجتمــاع له
ــدة  ــة جدي ــاق الريــاض سيؤسّــس لمرحل أن »اتف
وواحديــة  ومؤسســاتها  الدولــة  حضــور  مــن 
القــرار العســكري واألمنــي تحــت ســلطتها، مــا 
فــي  األوضــاع  إيجابــًا علــى تطبيــع  ســينعكس 
ــا  ــاق صالحياته ــة«، ســلبها االتف المناطــق الجنوبي
كافــة، وحوّلهــا إلــى جهــاز إداري منّفــذ للتوجيهــات، 
ومنحهــا حــق اتخــاذ إجــراءات شــكلية، كتفعيــل دور 
ســلطات الدولــة ومؤسســاتها، فــي مقابــل منــح 
ــام  ــأن الع ــي الش ــرّف ف ــق التص ــف ح دول التحال

والتحّكــم فــي الملّفيــن األمنــي والعســكري.
ــة،  ــة المرتقب ــي الحكوم ــاع ف ــى وزارة الدف وحت
االنتقالــي  والتــي حــّث علــى دمــج ميليشــيات 
قيادتهــا،  تحــت  لإلمــارات  المواليــة  الجنوبــي 
اإلداريــة  بالجوانــب  القيــام  حــق  منحهــا  فقــد 
التــي  الميليشــيات  والتنظيميــة فقــط، كترقيــم 
ســيتم دمجهــا فــي قــوات هــادي، بينمــا انتــزع 
ــوات  ــك ق ــق بتحري ــرار العســكري المتعّل ــا الق منه
ــارّ المعســكرات  ــد مق الطرفيــن وتوجيههــا وتحدي
ونقــل األســلحة المختلفــة وتخزينهــا واإلشــراف 
ــة  ــواء األول حماي ــك، الل ــن ذل ــتثنى م ــا. واس عليه
رئاســية، والــذي تتمحــور مهمّتــه حــول حمايــة 
القصــور الرئاســية ومحيطهــا وتأميــن تحــرّكات 
لقيــادات  األمنيــة  الحمايــة  وتوفيــر  الرئيــس، 
ــي الجنوبــي فــي عــدن تحــت  المجلــس االنتقال
ــوال  ــى المن ــدوان. وعل ــف الع ــادة تحال ــراف قي إش
نفســه، يتحكــم التحالــف فــي قــرارات تعييــن 
الجنوبيــة،  المحافظــات  فــي  األمنيــة  القيــادات 
حيــث ال يتجــاوز دور وزارة داخليــة حكومــة هــادي 

الرواتــب. اإلداري وصــرف  الجانــب 
فــي  الوضــع  االتفــاق  تجاهــل  وبينمــا 
حضرمــوت والمهــرة، وأســقط الحديــث عــن مصيــر 
قــوات العميــد طــارق صالــح فــي الســاحل الغربــي، 
التــي بــدت كأنهــا قــوة مســتقّلة ال تتبــع قــوات 
ــد ســلطة هــادي  هــادي وال تقبــل الدمــج، فقــد قيّ
واشــترط أن يتشــاور هــذا األخيــر مــع التحالــف 
ــى  ــاًء عل ــن بن ــري األم ــن ومدي ــن المحافظي لتعيي
معاييــر الكفــاءة والنزاهــة. ولــم يوضــح االتفــاق مــع 
مــن ســيكون التشــاور، هــل مــع الســفير الســعودي 
فــي اليمــن محمــد آل جابــر الــذي ســيرأس لجنــة 
خاصــة جديــدة لتنفيــذ االتفــاق، أم مــع الريــاض 
ــادي،  ــر بنجــل ه ــى آل جاب ــد التق ــي؟ فق ــو ظب وأب
معــه  وناقــش  الريــاض،  فــي  االثنيــن  مــن  أول 
ترتيبــات إعــادة قــوات اللــواء األول حمايــة رئاســية، 
بــل إن قائــد ألويــة الحمايــة الرئاســية تعامــل معــه 
كحاكــم جديــد، األمــر الــذي أثــار ســخطًا وســخرية 
وســائل  فــي  الناشــطين  أوســاط  فــي  واســعة 

التواصــل االجتماعــي.
الــذي  ــــ  االتفــاق  فــإن  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
رفضــة المجلــس العــام ألبنــاء المهــرة وســقطرى، 
وعــدد مــن المكونــات الجنوبيــة كتيــار القيــادي 

ــيطرة  ــيعزّز س ــوم ــــ س ــن باع ــراك حس ــي الح ف
التحالــف علــى محافظــات عــدن وأبيــن ولحــج، 
ثــم التمــدّد نحــو المحافظــات األخــرى إلخضاعهــا 
ــر  ــرة، عب للســيطرة الســعودية، كحضرمــوت والمه
ــرة،  ــي المه ــة ف ــز الحضــور الشــكلي للحكوم تعزي
والتدخــل لحمايتهــا بهــدف إحــكام القبضــة عليهــا، 
تتطلــع  كانــت  طالمــا  الســعودية  أن  ســيما  وال 
إلــى االســتئثار بهــا، وقــد عجــزت خــالل الفتــرة 

الماضيــة عــن إخضاعهــا.
محافــظ عــدن الموالــي لصنعــاء، طــارق ســالم، 
وصــف اتفــاق الريــاض فــي حديــث إلــى »األخبــار« 
بـ»المهزلــة التــي أعدّهــا تحالــف العــدوان«. وأكــد 
ســعودية  إمــالءات  ســوى  ليــس  »االتفــاق  أن 
وإماراتيــة لشــرعنه االحتــالل وتقاســم الجنــوب 
أن  إلــى  مشــيرًا  العــدوان«،  دول  قبــل  مــن 
ــد  ــاق يؤك ــم االتف ــي مراس ــي ف ــور اإلمارات »الحض
أن أبــو ظبــي لــم تنســحب مــن الجنــوب، وهــي 
المحافظــات  فــي  وجودهــا  لشــرعنة  تســعى 
الجنوبيــة األخــرى مــن خــالل تقاســم المصالــح«. 
كذلــك، رأى ســالم أن االتفــاق »محاولــة مكشــوفة 
يدركهــا أحــرار الجنــوب وســيعملون علــى إفشــال 

ــًا«. ــرة قريب ــك المؤام تل
أن  إلــى  مراقبــون  أشــار  أخــرى،  مــن جهــة 
فــي  هــادي  وحكومــة  االنتقالــي  بيــن  االتفــاق 
وضــع  »مــن  العــدوان  تحالــف  نقــل  الريــاض، 
ــة  ــة الوصاي المســاند للشــرعية شــكليًا إلــى مرحل
القانونيــة بوثيقــة ستشــهد عليهــا األمــم المتحــدة، 
ســعودية  مقاطعــات  إلــى  الجنــوب  وســيحول 
وأطــراف االتفــاق إلــى أدوات منزوعــة القــرار واإلرادة 
فــي الجنــوب«. ولفــت هــؤالء إلــى أن تســليم 
األســبوع  اإلمــارات،  قبــل  مــن  للريــاض  عــدن 
ــة  ــدة ســتمنح حكوم ــل الماضــي، »خدعــة جدي قب
هــادي شــعورًا باألمــان والســيطرة لتمريــر اتفاقيــة 
لــدى  عامليــن  مجــرّد  إلــى  الجميــع  حوّلــت 
ــف  ــاق يعطــي التحال ــف، خصوصــًا أن االتف التحال

حــق صناعــة القــرار«.
ويذهــب المراقبــون إلــى القــول إن االتفــاق 
»أعــاد اليمنييــن بالذاكــرة إلــى اتفاقيــة جــدة عــام 
1970، والتــي رعتهــا المملكــة بيــن طرفــي الصــراع 
الوطــن،  شــمال  فــي  والجمهورييــن  الملكييــن 
والتــي بموجبهــا تمكنــت الريــاض مــن فــرض 
وصايتهــا فــي الشــمال، تحــت مســمى المصالحــة 
الوطنيــة بيــن طرفــي الصــراع«. حينذاك، اســتولت 
الريــاض علــى صالحيــات مهمــة مــن الرئاســة، 
ومنحــت نفســها حــق التدخــل فــي التعيينــات، 
وكالء  وصنعــت  الخاصــة  اللجنــة  أنشــأت  كمــا 
ــك  ــف أرجــاء اليمــن. وبموجــب ذل ــي مختل ــا ف له
ــاق نقــل  ــات أخــرى، فضــاًل عــن اتف ــاق واتفاق االتف
 ،2011 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  أواخــر  الســلطة 
حوّلــت الســعودية اليمــن إلــى حديقــة خلفيــة 

ــل ســفيرها. ــن قب ــدار م ــا، تُ له
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لمن يهمه االمر بصراحة وبالمباشر..لماذا ستفشل مؤامرتي تفجير لبنان والعراق..!؟
محمد صادق الحسيني

السعودية واإلمارات تستوليان على جنوب اليمن..

اتفاق الرياض ينتزع صالحيات هادي وحكومته
 رشيد الحداد


