
م��م��ا الش���ك ف��ي��ه ان ال��ج��ي��ش ه��و حامي 
حمى الشعب واالرض وال��س��ي��ادة وحامي 
واه��داف ثورتي سبتمبر واكتوبر والوحدة 
والديمقراطية وكل المكاسب التي حققها 
الشعب خ��ال 52 عامًا ي��وم انطلقت ثورة 
السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر 
من اكتوبر..  لقد كان الجيش احد اهداف الثورة 
وحظي باهتمام في بنائه وتسليحه في شطري 
الوطن حيث  كانت عقيدة وتسليح الجيش 
وتدريبه في جنوب الوطن قائمة على نظام 
المعسكر الشرقي ذي العقيدة الماركسية 
وكان من الجيوش المدربة والمؤ هلة والمسلحة 
وفق انظمة المعسكر الشرقي الذي قدم احدث 
انواع االسلحة لهذا الجيش المتحكم بمضيق 
باب المندب  وط��رق الماحة الدولية وكان 
الجيش في شمال الوطن من الجيوش القوية 

المدرب والمسلح وفقًا للنظامين الشرقي والغربي 
وبعد اعان دولة الوحدة  وتوحيد الجيش بعد حرب 
عام 1994م حيث اعتبر الجيش اليمني الموحد رابع 
جيش في الوطن العربي والثالث واالربعين في العالم 
من حيث التدريب والتأهيل والتسليح والجاهزية 
القتالية وعملت حكومة الوحدة على نشر التعليم في 

صفوف القوات المسلحة واالمن والقضاء على األمية..
 لقد كان تأسيس قوات الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة كقوة ضاربة وتسليحها وتدريب المنتسبين 
لهذه القوة تدريبًا متميزًا واالهتمام بها من الناحية 
الغذائية والصحية ولقد صمدت ألوية الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة صمود االبطال في الحفاظ 
على الشرعية الدستورية والوحدة وترسيخ االمن 
واالستقرار ابان ازمة العام 2011م  وبعد توقيع 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والتي تقضي بنقل 
السلطة سلميًا واالنطاق في هيكلة القوات المسلحة 
واالم��ن واع��ادة تشكيلها واع��ادة توزيع المناطق 

العسكرية ومسرح العمليات..
 ان القوات المسلحة واالمن تتعرض ألبشع 

ً
 حقيقة

م��ؤام��رة ليس ف��ي اليمن 
فحسب وانما في الوطن 
العربي ابتداء من العراق 
وليبيا وس��وري��ا ومصر 
وتدمير ترسانة االسلحة 
التي تمتلكها هذه الدول 
حتى يصبح جيش العدو 
لمتفوق  ا هو  الصهيوني 
وتصبح الثروات العربية 
ن��ه��ب��ًا ب��ي��د ال��ش��رك��ات 

االحتكارية..
اليوم وبعد ان تم االتفاق 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام االت��ح��ادي 
وتقسيم اليمن الى ستة 
اقاليم  اصبح من االهمية 
ب��م��ك��ان اع�����ادة صياغة 
العقيدة العسكرية والقتالية للقوات المسلحة 
واالم���ن صياغة وح��دوي��ة باعتبار الجيش حامي 
السيادة الوطنية وترسيخ االمن االستقرار في هذا 
الجزء الحيوي من العالم، تلك العقيدة القائمة على 
االيمان بالله ثم بالوحدة القومية لامة العربية من 
المحيط الى الخليج حيث اصبحت المهام الموكلة 
للقوات المسلحة واالم��ن أكثر بكثير من السابق 
باعتبار النظام الفيدرالي اذا مافشل تطبيقه سيكون 
بداية لتقسيم اليمن ليس الى شمال وجنوب وانما 
الى اشاء متناثرة ستنعكس تلك الفوضي على االمن 
القومي العربي واالمن الدولي باعتبار المياه االقليمية 
اليمنية ومضيق باب المندب هو حلقة الوصل للتجارة 
العالمية،.. لذلك البد من االهتمام بالقوات المسلحة 
واالم��ن من خال زي��ادة االج��ور والعاوات الدورية 
والتأمين الصحي ورعاية اسر الشهداء  وعقد الدورات 
التدريبية والتأهيلية وتسليحهم بالعلم والمعرفة 
وتكنولوجيا وتقنية المعلومات بحيث يكون ابناء 
القوات المسلحة واالم��ن مستعدين لحماية االمن 

واالستقرار والوحدة .

قرار س��حب الس��عودية واالمارات والبحرين س��فراءهم من قطر، تطور خطير يعكس تدهور االوضاع في المنطقة ويظهر دور تنظيم االخوان 
الذي يقف كاعب رئيسي خلف هذه التداعيات التي اوصلت االشقاء الى هذا االنسداد المخيف. دور االخوان  ليس مستغربًا وال يمكن  ان نستبعده 
،  سيما  وقد سبق  لهم ان  استغلوا الدين وضّحوا بالشباب كقرابين في معارك عبثية  طمعًا في السلطة.. اليوم  هاهم  يورطون  قطر في مواجهات مع 
كل الش��عوب العربية بنفس  ذلك التفكير المصلحي االناني الضيق المجرد من اخاق المس��لم الس��وي  ، غير مكترثين بما يلحق  بالش��عب القطري الشقيق 

من اضرار بسببهم  منذ عام 2011م.

اليوم يمكن القول ان الصورة  اتضحت اكثر 
بأن قطر  ظلت تمارس دور المرشد السري  
لجماعة االخ���وان لسنوات ، حيث  سخرت 
اعامها ومساجدها وث��روات شعبها لدعم 
االخوان الذين  جندوا لتدمير دول عربية وقتل 
وتشريد المايين من أبنائها بأساليب همجية 

تنفيذًا ألجندة خارجية.
ال يمكن ان نلوم قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي الثاث   التخاذهم  هذا  القرار فقد  
ظلوا سنوات يدارون قطر وعجزوا عن اقناعها  
بإيقاف تحريض االخ��وان ضدهم  اطاقًا من 
المساجد والمنابر االخ��رى بعد ان اتخذوا 
من دولة قطر راس حربة لشن حربهم على 
السعودية واالمارات والبحرين والكويت ومصر 
واليمن وغيرها، وباءت كل المحاوالت بالفشل 
رنا 

ّ
بسبب غطرسة الجانب القطري الذي يذك

بنفس تلك الغطرسة والفرعنة  التي  اتبعها 
مرسي والمرشد مع الشعب المصري وكانت  

السبب وراء  تفجر ثورة  يونيو..
وندلل على ذلك برد الفعل القطري على قرار 
سحب السفراء، حيث يعكس نفس التفكير 
المتحجر، فقد ذهبت الدوحة ال��ى تكذيب 
الدول الثاث في بيان مجلس الوزراء القطري 
الذي جاء فيه: " أن قرار الدول الخليجية الثاث 
سببه خافات حول شئون " خارج دول مجلس 
التعاون" ، مشددًا على التزام الدوحة بكل 
االتفاقيات المبرمة في إطار مجلس التعاون.."  

ب 
َ

ط
ُ

هكذا جاء رد الدوحة اشد بجاحة من خ
القرضاوي وأكاذيب قناة  »الجزيرة« وهذا 
ما يزيد المخاوف إزاء قدرة االخوان على جر 
قطر الى معركة تصفية حسابات بينهم  وبين 
االم���ارات والسعودية والبحرين والكويت 
وغيرها، يكون الضحية فيها  هو الشعب 

القطري الشقيق .
ول��ع��ل ال��م��ث��ي��ر للسخرية -وس����ط ه��ذه 
التراجيديا- ذهاب  الدوحة الى القول : إن سبب 

خافها مع الدول الثاث هو حول " شؤون خارج 
دول مجلس التعاون "، ولكم  ان تفترضوا ان 
معركة القرم في أوكرانيا  قد حسمتها قطر 

لصالحها وبلمح البصر.
من المؤكد  ان االخوان  قد نجحوا في تفجير 
ازم��ة حقيقية داخ��ل دول مجلس التعاون 
الخليجي ولن يتوقفوا بتحويل قطر الى حزام 
ناسف ال يهدد بتفخيخ مجلس التعاون الخليجي 
فحسب، بل لن يتردد االخوان من هد المعبد 

على رؤوس الجميع ، فهم دائمًا على استعداد 
إلحراق دول المنطقة وتسليم ثرواتها للغرب 
كما فعلوا مع ليبيا وغيرها ،  ولن يترددوا  ايضًا 
من االستعانة بالحرس الثوري  االيراني لتحقيق 

اهدافهم الشريرة .. 
ووس��ط هذه التطورات  الخطرة ، فإن ما 
يبعث على االطمئنان  هو ان  ال��دول الثاث 
في مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرارًا  في 
آن واحد ، في تأكيد على  ان المواجهة ضد 
جماعة االخوان أصبحت مصيرية ، وال تراجع 
عن مواقفهم اب��دًا.. السيما  وأن قطر ليس 
لها  أي وزن سياسي او اقتصادي  او تاريخي  
او ثقافي  في المنطقة او داخل دول مجلس 
التعاون برغم ما تبدده من ام��وال  بحثًا عن 
مثل هذا  الدور ، لكن  لألسف  فقد وجه االخوان 
المال القطري  وأقحموها - كدولة- في سفك 
دماء ابرياء  وتحولت اموالها  الى نقمة على قطر 
والقطريين .. وتزداد عزلتها عربيًا يومًا بعد 
يوم ليصل االمر الى  عزل  قطر  على مستوى 
دول مجلس التعاون،  وهذا مؤشر يشير الى  ان  
قطر مقدمة على تطورات داخلية توقف هذا 
الجنون والتهور في سفك دماء االبرياء، وحماية 
للمنطقة من السقوط في قبضة مشعلي الحرائق 
، بسبب تفكير الدوحة بعقل القرضاوي وعدم 
االتعاظ من الحرائق التي أشعلها في سوريا 

وليبيا واليمن ومصر.
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»اإلخوان« و قطر.. من يدفع الثمن؟

فشل جماعة اإلخوان
 في عقر دارها

لم يتعظ االخوان المسلمون باليمن بما حصل 
للجماعة في مصر التي لم تحكم اكثر من سنة 
وثار الشعب المصري عن بكرة ابيه ضدهم 
بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعوب وذلك 
في 30 يونيو 2013م بسبب عجزهم الواضح في 
ادارة الدولة ولهثهم لاستياء على المفاصل االدارية 
واقصاء اآلالف من مناصبهم واحال محلهم عناصر 
اخوانية تفتقر الى الكفاءة والمهارة االدارية ونهبهم 
للمال العام.. اضافة الى تعريض السيادة الوطنية 

للخطر.
والسؤال هنا.. لماذا لم تنجح تلك الجماعة في ادارة 
الدولة واصبحت منبوذة من كل الشعوب وتصنف 

ضمن الجماعات االرهابية في كثير 
من الدول..؟ وبالرجوع الى منهجية 
هذه الحركة وسلوكها واسلوب 
الشعوب نستطيع  مع  تعاملها 
القول إنها استخدمت الدين وسيلة 
البسيط  المواطن  للتغرير على 
والطالب النظيف فكريًا والفقير 
المعوز والتضليل عليهم وغسل 
ب��اف��ك��ار مريضة حتى  عقولهم 
يصبحوا تابعين لها ال يخالفون لهم 
أمرًا مثلما تعمل القاعدة الجناح 
االخواني االكثر تطرفًا الذي يتم 
استغاله من قبل االخوان للتخلص 
من الخصوم السياسيين وما يحصل 
فيما يسمى دول الربيع العربي اكبر 
دليل على ذلك.. اضافة الى هذا فإن 
منهج هذه الجماعة يعتمد الدجل 
والتضليل والكذب وال يقبل باآلخر 
ويصدر الفتاوى التي تجيز قتل 

معارضيهم وتكفيرهم وقادة الجماعة وعناصرها 
الوسطية والدنيا أشبه بجهاز اعامي يعمل بنافذة 
واحدة وما يصدر عن أحد رموزها من فتوى أو أخبار 
كاذبة يتم نشره بشكل عمودي وأفقي كالنار في 
الهشيم ويحلفون االيمان المغلظة بصدق ذلك وأنه 
الحق وما سواه باطل، من ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر عندما استهدفوا الرئيس علي عبدالله 
صالح في جامع الرئاسة وما لحق به من اصابات بالغة 
سعف على إثرها الى السعودية ونشرهم 

ُ
الخطورة أ

وفي واقسموا على ذلك بأغلظ 
ُ

الدعايات بأنه قد ت
األيمان ثم اصدروا فتاوى بالكفارة عندما اتضح انهم 

فاجرون، الى غير ذلك من االخبار الكاذبة.
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