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اإلمارات تحّول القصر الجمهوري بالمكال مقرًا لها
مقتل قائد محور مرتزقة العدوان يف محافظة الجوف

معرِقلون

رئيس اللجنة الثورية العليا: العدو لن يفلح يف تجويع الشعب
المهندس حمزة الحوثي : نأمل أن يكون لدى 

الطرف اآلخر جدية وصحوة ضمير من أجل التوصل 
لحل سياسي يلبي مطالب الشعب اليمني

إنسحاب وفد الرياض 
كان مفاجئاً وغري مربر
إذا فشلت مفاوضات الكويت 

سنعود الى صنعاء وسنكون في 
طليعة الشعب لمواجهة العدوان

طرد االحتالل األجنبي من اليمن واجب مقدس

في لقاء موّسع لعلماء اليمن في العاصمة صنعاء :
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رئيس اللجنة الثورية العليا: اليمن بخري ومعافًى َوالعدو لن يفلح يف تجويع الشعب

الصناعة تقر سعر كيس القمح للمستهلك بـ 5300 ريال والدقيق بـ 6500

األجهزة األمنية تضبط عبواٍت ناسفًة وأسلحًة وذخائَر 
كانت بحوزة تكفرييني يف الضالع والجوف وإب

  -  صنعاء:
صَيَد الدوالُر أََماا  الريال الايَاَماني 
خاالل اليومني املاضيني، خاختيل عمالء 
الُياْدَوال أزماة وضجيجاً إعالميااً أثار 
ميااوف املواطنني يف عادة محاخظات 

يمنية.
االرتفااُع طبييي، خالحارب الظاملة 
عمارت ُكّل يشء وعمارت ُكّل مصاناع 
البلاد ومطاراتاه وإيراعاتاه، وتوّقفت 
حركة التصديار، وأقد  الُياْدَوال إَلاى 
خرض حصاار بري وبحري وجوي عىل 
البنوك  الايَاَماناي، وأغلقات  الشايب 
الدولية تياملها مع البنوك الايَاَمانية، 
وماع ذلاك ظال الرياال يف مساتواه لم 
يتزحزح خاالل أَْكثَر من عا ، وواصلت 
اللجنة الثورية عخاع مرتبات املوظفني 
يف جميع املحاخظاات، بما خيها حراس 

القرص الجمهوري يف مياشيل عدل.
وأماا  لاذه امليااوف عقاد رئيُل 
اليلياا محماد عايل  الثورياة  اللجناة 
الحوثي اجتماعاً ضم قاعة املؤسساات 
الرسامية ذات اليالقاة، منهاا األمنية 
والقطااع املارصيف والرصاخاني ورجال 
املاال واألَْعَمال يو  الثالثاء وتم االتفاق 
عاىل تشاكيل لجنة طاوارئ اقتصاعية 
الرسامية  الجهاات  مان  مشارتكة 
والقطااع اليااص والبنكاي واملرصيف 
تكول قراراتها ملزماة للجميع وتيمل 
واالختناقاات  األزماات  تفااعي  عاىل 
الظروف  املفتيلة ومحاوالت اساتثمار 

ااة التاي تنيكال سالباً عاىل  الَياصَّ
املواطنني ومييشتهم.

اساتمرار  املجتمياول  أقار  كماا 
االجتماعاات بني القطاعات الرسامية 
واملرصخياة..  والبنكياة  ااة  والَياصَّ
وتوجياه رساالة من القطااع الياص 
األماني  مبياوث  إَلااى  واملارصيف 

الياا  لألَُمام املتحادة بشاأل الحصار 
ورخاع  رخياه  ورضورة  االقتصااعي 
الحصار عن حركة نقل األَْمَوال بشاكل 
عاجال كجازء مان عور األَُمام املتحدة 
عاىل  الحفااظ  يف  الادويل  واملجتماع 
شايوب اليالم مان التأثريات السالبية 
لتوظيف النفاوذ والهيمنة االقتصاعية 

يف األغراض السياسية..
وقال رئيال اللجنة الثورية الحوثي 
إل الايَاَماان بياري ومتيااٍف بأبنائاه 
مساتقبله  وأل  الصاعقاني  امليلصاني 
واعد ومثمر وأل صموعه وصربه طوال 
الفارتة املاضية وعد  قادرة اليدو عىل 
كرسه والهيمنة عليه وتجوييه، يجيل 
الكثري من األماور ال تيرج عن التحكم 
والقادرة عاىل إعارتهاا وتااليف تحقيل 
القبيح  االقتصااعي  الُياْدَوال بوجهاه 

أَْلَداخه منها.
وأكد الحوثي خالل االجتماع حرص 
اللجنة الثورياة اليليا عىل أل ال يحصل 
بالقطااع  مسااس  أَْو  انتقااص  أي 
الياص ورجاالته يف ميتلف املستويات 
والرشائاح واملجاالت من أجال تحقيل 
غاية وطنية سامية لتأسيل مستقبل 
اقتصاعي يمني حقيقي وقوي يستثمر 
يف التجرباة املميازة للايَاَماان يف إَعاَرة 
اقتصااع محدوع املاوارع إَلااى اقتصاع 
وتجرباة  وخااّلق،  ومقااِو   مواجاه 
تجارياة واقتصاعية وبنكية ومرصخية 
متميزة ساتجيل الجميع يحقل الربح 
املساتقبل  مان  واملتاوازل  الحقيقاي 

املستقر واملنفتح والدائم.
املاؤرشات  إَلااى  الحوثاي  وأشاار 
اإليَْجابياة الكبرية يف ميتلاف املجاالت 
التاي ساتتحّقل حاال توقف الُياْدَوال 
وانيكاسااتها  الحصاار  وارتفااع 
اإليَْجابياة اليميقاة عاىل الواقع املحيل 

اقتصاعيا وبشكل رسيع.

  -  صنعاء:
أقارت وزارة الصناعة والتجاارة، أمل األربياء، يف 
اجتماع برئاساة القائام بأَْعَمال الوزير محسان عىل 
النقياب، ساير كيال القمح عباوة 50 كيلاو جراماً 

للمستهلك با 5300 رياالً والدقيل با 6500 رياالً.
وأكاد االجتمااع بحضاور نائاب رئيال اللجناة 
االقتصاعية قاسم الواععي مع ممثيل القطاع الياص 
والتجاار املساتورعين للماواع األََساساية، اساتقرار 
الغذائياة  املاواع  وأل  والغذائاي،  التمويناي  الوضاع 
األََساساية متوخارة بكميات كبرية تفاي باحتياجات 

املواطنني.
املاواع  إيصاال  ميوقاات  االجتمااع  واساتيرض 
اة تأخر  األََساساية بانساياب إَلااى األساواق، َخاصَّ
عخولها يف امليناء، واملتغريات يف أَسيار رصف الدوالر.

وتطرق إَلاى أساباب ارتفاع أَسايار بيض السلع 
َوالقادرة  يتناساب  ال  بماا  واالساتهالكية  الغذائياة 
اًة  الرشائياة للمواطناني وذوي الدخل املحادوع َخاصَّ
يف ظال الظاروف التاي تيانيها الباالع جاراء الُيْدَوال 
والحصار الجائار عىل الايَاَمان.. الختني إَلاى اختيلها 

من ضيفاء النفوس لزعزعة استقرار البالع.
وأكد االجتماع ألمية توخاري ميلومات عن كميات 
اة القمح يف امليازل وصوامع  املواع األََساساية، َخاصَّ
الغالل واملتياقد عليها َومواخاة الوزارة بتلك الكميات.
وأقار االجتماع تكثياف الجانب الرقابي لألساواق 
واملحاالت التجارية وتشاكيل لجال ميدانياة للرقابة 
عاىل حركة األَسايار وضبط امليالفاني بالتياول مع 

الجهات ذات اليالقة.
ويف االجتمااع أكد القائام بأَْعَمال وزيار الصناعة 
والتجاارة عىل تيزياز الرشاكة بني الاوزارة والقطاع 
ااة يف ظال الظاروف التي تمار بها  ااة َخاصَّ الَياصَّ

الباالع.. مؤكداً ألمية تأماني احتياجات املواطنني من 
املاواع الغذائية األََساساية والحد من املمارساات غري 
املرشوعاة والغش التجاري، مشايداً بتيااول القطاع 

الياص مع الوزارة.
وقال إل لناك تنسايقاً بني الجانباني لتوخري املواع 
الغذائية واالستهالكية األََساسية للتيفيف من مياناة 

اة مع قدو  شهر رمضال املبارك. املوطنني، َخاصَّ
مان جانبهام أوضح ممثلاو الرشكات املساتورعة 
للماواع األََساساية أل كمياات القمح متوخر بشاكل 
كباري يف املياازل وصوامع الغاالل، وأل لناك كميات 
أُْخااَرى تم التياقد عليها، بيضها وصلت إَلاى املوانئ 
واألُْخااَرى يف طريقهاا للوصاول، بماا يهادف لتلبية 
الطلباات املتوقع تزايدلا مع قادو  رمضال املبارك.. 
عاعني املواطنني إَلاى ترشيد االستهالك عد  التكديل 
خاوق االحتيااج لتجنيبها التلف كما حدث يف املواسام 

السابقة.

  -  خاص:
تمّكنت األجهزُة األمنيُة واللجال الشيبية، 
الثالثاء، من ضبط عبوات ناسافة وأسالحة 
وذخائار متنوعة وأجهزة اتصااالت كانت يف 
حوزة عنارص تكفريياة ومرتزقة للُيْدَوال يف 

محاخظات الضالع والجوف وإب.
وقال مصدر أمناي: إل األجهزة األمنية يف 
محاخظة الضالع تمكنات من ضبط كميات 
من القذائف واليبوات الناسافة واليديد من 
أجهزة االتصاالت والتي كانت بحوزة عنارص 

تكفريية. 
يف  األمنياة  األجهازة  أل  املصادر  وذكار 
 3 عاىل  القباض  ألقات  الجاوف  محاخظاة 

أشاياص وبحاوزة ُكلٍّ منهام اليدياد مان 
األسالحة امليتلفاة مع كميات مان الذخرية 
والتي تُساتيد  يف تنفيذ اليدياد من األَْعَمال 

اإلجرامية.
األمنياة  األجهازة  أل  املصادر  وأضااف 
واللجال الشايبية يف محاخظاة الجوف ألقت 
القباض عاىل أشاياص كاناوا يف طريقهام 

لالنضما  ملرتزقة الُيْدَوال.
وتاباع أنه تم تفكيُك عبوة ناسافة ُزرعت 
جوار منزل أحد املواطنني يف مديرية الناعرة. 
وألاب املصادر باإلخوة املواطنني التياول 
مع األجهزة األمنية بالتبليغ عن أية تحركات 
مشابولة لليناارص اإلجرامياة لكاي تقو  
األجهازة األمنياة بواجبهاا يف حفاظ األمان 

والسكينة اليامة.

قوات االْحتَلل اإلماراتي تتخُذ القصر 
الجمهوري باملكل مقرًا لها وتمارس 

اجراءاٍت تعسفيًة بحق املواطنني
  -  خاص:

أكدت مصاعُر محلية يف حرضموت قياَ  قوات االْحتاَلل اإلماراتية 
بالسايطرة عاىل القارص الجمهوري يف مديناة املكال واتيااذه مقراً 

لقواتها.
وقالات املصاعر إل تلك القاوات بارشت يف األياا  املاضية حمالت 
اعتقااالٍت ومدالمات لبياض منازل املواطنني بحجة االشاتباه بهم 
واقتياعلم إَلاى مقر القرص الجمهوري حيث يجري التحقيل ميهم 

اة بهم. لناك ومن ثم إرسالهم إَلاى سجوٍل وميتقالٍت َخاصَّ
وأوضحات املصااعر أل القاوات اإلماراتياة بيد مرسحياة تحرير 
حرضموت من مسالحي التنظيمات اإلجرامياة »القاعدة وعاعش«، 
بساطت سايطرتها كلياً عىل املحاخظاة وتتيامل وكأنهاا محاخظة 
تابية لدولة اإلمارات خباتت تتيذ إجراءات تيسافية مع سكانها، يف 
ظال غيااب أي عور ألية جهات أمنية يمنياة وإل ُوجدت خإنها تيمل 

تحت توجيهات مبارشة من لذه القوات.

إصابة 3 أطفال يف انفجار عبوة ناسفة 
زرعها املرتزقة يف الطريق العام 

بمحافظة البيضاء
  -  البيضاء:

أصياب يو  أمل األَْربياء ثالثة أطفاال بإصابات بالغة يف مديرية 
ولد ربيع بمحاخظة البيضاء إثر انفجار عبوة ناسافة زرعها مرتزقة 

الُيْدَوال يف الطريل.
َوأكادت مصاعر محلية أل عبوًة ناسافة زرعها مرتزقاة الُيْدَوال 
يف الطريال انفجارت أثناء رعاي األطفاال لألغنا  يف منطقاة اليبل 

بمحاخظة البيضاء.
ال أقربااء األطفال مساؤولية لاذه الجريماة املرتزقَة،  وقاد حمَّ
مشاريين إَلااى أل مثل لاذا األَْعَمال لن تثنيَهم عان مواصلة تطهري 

منطقة قيفة من مرتزقة الُيْدَوال.

أهالي وأَْبَناء مديرية التحرير بالعاصمة 
يعلنون استعدادهم الكاملة للمواجهة 

املباشرة مع اأَلمريكيني 
  -  صنعاء:

نّفاذ أَبْنَااء وأعياال مديرياة التحريار بالياصمة صنيااء، أمل 
األَْربيااء، وقفاًة أعانوا خاللهاا عخوَل قاوات أَمريكياة إَلاى جنوب 

الوطن، ميلنني نفريَلم اليا  واستيداعلم الكامل للمواجهة.
وعارّب املشااركول يف الوقفة عان رخضهم القاطاع لتواجد قوات 

أَمريكية يف أي شرب من أرض الايَاَمان.
وبيث املحتجول رساائل عادة لقوى الُياْدَوال ومرتزقته مفاعلا 
أل الايَاَمان مقربة الغزاة، وأل الشايب الايَاَماني لن يقبل أل تحتل 

أرضه وينتهك عرضه وتستغل ثرواته مهما كال حجم التحديات.

أبناء مديرية الصفراء بمحافظة صعدة 
يقّدمون قافلًة غذائية ألبطال الجيش 

واللجان 
  -  صعدة:

قّد  أَبْنَاُء مديرية الصفراء يف محاخظة صيدة، يو  أمل األَْربياء، 
قاخلًة غذائيًة كبريًة ومتنوعاًة للمرابطني من أبطال الجيش واللجال 

الشيبية يف الجبهات.
القاخلة التي احتاوت عىل مواع غذائية متنوعة إَضاَخة إَلاى مبالغ 
مالية ضيمة، تراخل ميها ععوُة استنهاض ألَبْنَاء الشيب الايَاَماني 
لشاحذ الهمام ومواجهة كاخاة املياطار املحدقة بالبلاد، وكذا رخع 

مستوى اليقظة والوعي يف أوساط املجتمع الايَاَماني.
وخالل تقديم القاخلة التي حملت اسام قاخلة الشهيد القائد نُظم 
لقاء أعلن خيه املشااركول الجهوزياَة اليالية للتصدي لكل املؤامرات 

الُيْدَوانية عىل الايَاَمان والايَاَمانيني.
وتيلل الحشاد عروٌض شايبية وتقليدية؛ تيبارياً عن اصطفاف 
القبيلة وتالُحِمها أََماا  تربُّص األَْعااَداء، مستشيرين ألمية تماسك 

النسيج الداخيل والحفاظ عىل روح التضحية واليطاء.

 3 شهداء يف غارات عنيفة 
 على مديرية حرف سفيان 

بمحافظة عمران
  -  عمران:

حّلل طارياُل الُيْدَوال األَمريكي السايوعي، أمال األربياء، 
عىل مديرية حرف سافيال بمحاخظة عمرال، وقصف منطقة 
الشاقراء بحاوايل 13 غاارة أعَّت إَلااى استشاهاع 3 مواطنني 

وإصابة آخرين.
ااة لصحيفاة »صادى املسارية« إل  وقالات مصااعُر َخاصَّ
الطاريال اساتهدف عرص أمال املنطقاة بيد تحليال مكثف 
وقصف استهدف ميسكَر اليمالقة ال سيما موقع الشقراء، يف 

انتهاك ساخر التفاقية وقف إطالق النار.
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  -  الكويت:
عقاد عضاُو وخاد أنصاار اللاه يف مفاوضاات 
الكويات، حمازة الحوثاي، مؤتمراً صحفياً مسااء 
بالياصماة  الشارياتول  بفنادق  األَْربيااء  أمال 
الكويتياة، قاّد  خاللاه توضيحااٍت ملواقاف الوخد 
عاىل رضورة  وتأكيَدلام  املشااورات  يف  الوطناي 
التواخال يف املرحلاة االنتقالية، ميترباً أل انساحاَب 

الطرف اآلخر من املفاوضات غري مربر.
وقاال الحوثي إل النقاشااِت األخاريَة تمحورت 
حاوَل تشاكيل اللجناة األمنياة وحكوماة التواخل 
الوطني. ُمشرياً إىل أل املبيوَث األمميَّ إسماعيل ولد 
الشايخ قّد  عدعاً من املقرتحات بينهاا الضمانات 

اليسكرية واألمنية.

كماا أشاار الحوثاي إىل وجاوع جهاوع أممياة 
ومان قبَل عولاة الكويت؛ إلعااعة وخاد الرياض إىل 
املفاوضات عقاب قرار التيليل الصااعر عنه أمل 
الثالثااء، موضحااً أل انساحاَب وخاد الرياض كال 
مفاجئاً وغري مربر، وكال نتيجَة تينت وإرصار عىل 

إخشال الحوار.
وأوضاح الحوثاي أل لنااك رغباًة لادى بيض 
األطراف بإخشال املشاورات أَْو خرض أجندة ميينة.
وقال »نحن نتياطى بشكل مسؤول، ونيي بأل 
لناك أكثَر من ل2 مليوناً يتطليول لليروج بحلول 
منطقية وعاعلة، ونأمل أل تكوَل لدى الطرف اآلخر 
جدية وصحوة ضمري من أجل التوصل لحل سيايس 

يلبي مطالب الشيب اليمني.
كما كشاف الحوثي خالل املؤتمر الصحفي عن 
اجتماعاٍت منفصلٍة ساييقُدلا املبيوُث األممي مع 

رؤساء الوخوع؛ سايياً لليوعة إىل املشاورات، ُمشرياً 
إىل أل لقاَء الوخِد الوطنيِّ بأمري الكويت كال إيجابياً، 

ويأتي يف إطار ُجُهوِع الكويت لتذليل اليقبات.
وطالاب الطرف اآلخار بااللتزا  باتفاق السالم 
والرشاكة وقرار مجلل األمن واملباعرة اليليجية.

وتطّرق الحوثي إىل نقطة لامة إىل أنه كال لناك 
تحشيٌد عسكريٌّ لائل، خاصًة إىل محاخظتي مأرب 
والجوف خاالل األياا  املاضياة، ويف الجانب اآلخر 
تصييد اقتصاعي بارتفاع أسيار اليمالت األجنبية، 
األمُر الذي أَعَّى إىل تينت ومحاولة استغالل الظروف 

من الطرف اآلخر.
ويف ختا  املؤتمر الصحفي قال عضو وخد أنصار 
اللاه حمازة الحوثي »إذا لام تثمر لذه املشااورات 
خنحن سنيوع إىل صنياء وسنكول يف طليية الشيب 

ملواجهة اليدوال«.

اأكد اأن الطرف االآخر كان يح�سد ع�سكرياً وي�سّعـد اقت�سادياً ال�ستغالل ظروف اليمنيني

 املهندس حمزة الحوثي: إذا لم تثمر املفاوضات سنعود إىل صنعاء 
وسنكوُن يف طليعة الشعب اليمني ملواجهة العدوان

  -  خاص:
قاال رئياُل وخد أنصاار اللاه يف مفاوضات الكويات، محمد 
عبدالساال : إل انساحاَب وخاد الريااض مان املشااورات يَؤكُِّد 
عاىل إخالساهم واختقارلم للُحَجاج املقنية وتيباريٌ عن رغبتهم 

باستمرار الحرب، متجاللني مياناة الشيب اليمني.
وأشاار عبدالساال  يف ترصيحاات خاصة لصدى املسارية إىل 
أل ”انساحاب الطرف اآلخر برئاساة املياليف يؤّكد عىل إخالساه 
وعاد  امتالكاه أية ُحّجاة مقنياة وواقيية، وحقيقاة ما حدث 
أننا يف جلساة الثالثاء طرح املبيوث األمماي أَْربع نقاط للحديث 
ولاي الضماناات اليساكرية – اللجنة اليساكرية، والضمانات 
السياسية – السلطة التواخقية، والضمانات املحلية، والضمانات 

الدولية«.
وأضاف أنه جرى مناقشة الضمانات اليسكرية والتي تتمثل 
يف تشاكيِل لجنة عساكرية تكاول املينية بإصادار قرارلا إال أل 
الطارف اآلخر طالب بأل يكول لاعي عىل رأساها، ُمشارياً إىل أل 

الوخَد الوطني رخض ذلك؛ باعتبار أل الهاعي طرٌف يف الرصاع.
ويف لذا الساياق قال َعبُدالسال  رعاً عىل مطالبة وخد الرياض 
حول اللجنة اليسكرية: »قلنا إننا لم نتفل عىل السلطة التنفيذية 
وال باد أل يكاول لناك تواخل، وغاري صحيح أل يصادر عبدربه 
لاعري قرار تشاكيل اللجنة اليسكرية ولو طرف يف الرصاع، ثم 

طلبنا بالدخول إىل الضمانات السياسية ملناقشة الشأل السيايس 
الشاامل يف مرحلاة انتقالياة واضحة وأل نتواخال عىل ما يصدر 
القارار حتى لو كال لااعي، لكنهم رخضاوا أل يواصلوا النقاش 
وانساحبوا؛ ألنهم يريدول استمرار الحرب، وال يهمهم ما ييانيه 
أَبْنَاء الشيب اليمني، وال توجُد لديهم رغبة حقيقية للسال  سواء 

لم أَْو من يقف خلفهم.
ونفى عبدالساال  صحاة اتها  وخد الريااض للقوى الوطنية 
بيرقلاة املفاوضات ورخاض املرجييات، مؤّكاداً أل الواقع يؤكد 

زيف تلك االتهامات.
وقال يف لذا الساياق: ”اتها  الطرف اآلخر لنا بأننا من ييرقل 
املشاورات ونرخض املرجييات غري صحيح، والواقع يؤكد بُطالنه 
وزيفاه، خنحن أعلناا أكثر من مارة التزامناا باملرجييات كاملة 
كُحزمة واحدة وليل أل يأخذ منها الطرف اآلخر ما يشااء، ومن 
املرجييات املباعرة اليليجياة وميرجات الحوار الوطني واتفاق 
السلم والرشاكة وقرارات مجلل االمن ذات الصلة ومنها 2216، 
وكل تلاك املرجييات تنُصُّ عاىل أل املرحلاة االنتقالية محكومة 

بالتواخل السيايس بني املكونات السياسية اليمنية«. 
وأضااف “لم يريدول من قرار 2216 أَْربع نقاط ويتجاللول 
أل الحواَر السايايس كال قائماً وأل السالطة التاي لم خيها لي 
تواخقياة ويتجاللول أل لناك أزمًة سياسايًة لاي التي أعت إىل 
ماا وصلنا إلياه، ويتجاللول أل قراَر مجلال األمن نص عىل أل 
يشارك لاعي يف الحوار طرف تحت إرشاف األمم املتحدة وبُحسن 

نية، يتجاللاول أل حكومتهم املزعومة قد جارى تيديلها ألكثر 
من مرة، ويتجاللول أنهم شانوا حرباً حقيقية عىل أَبْنَاء الشيب 
اليمني ويتجاللاول أنهم يفرضول حصاراً خانقاً عليه منذ عا  

وشهرين”.
وعان مساتقبل املفاوضات قال عبدالساال : إل رؤياة الوخد 
الوطناي إلنجاح املشااورات “لاو أل يكول لنااك تواخل كامل 
وشامل يف الجانب اليسكري واألمني والسيايس وكذلك يف الجانب 

االنساني ورخع الحصار واإلخراج عن امليتقلني وغريلا”.
وخيماا يتيلل باملوضوع االقتصاعي يقاول رئيل وخد أنصار 
الله “يدرك الجميع أل اليمن يييش حالًة من الحصار اليانل منذ 
عا  وشاهرين تقريباً وأكثر مما يتيرض له سوريا عىل املستوى 
االقتصاعي والحواالت املالية ممنوعة وكذا منع التصدير، ولناك 
اليديد من املشاتقات النفطية قابلة للتصدير ما زالت محجوزة، 
ولنااك أموال لرشكات اتصاالت ورشكات تجارية تيمل يف اليمن 
محجاوزة يف عول اليلياج، ولنااك خرض قياوع، وكل ما يمر به 
الشايب اليمني مان أزمة اقتصاعية لم سابب خيها؛ كونهم َمن 
يفارض ُكّل لاذه القيوع االقتصاعية، وبياد ُكّل ما عملوه لتدمري 
االقتصااع وتجويع أَبْنَاء الشايب اليمني ومحارصتاه يتهموننا 
بأنناا السابب يف األزماة االقتصاعياة، ولاذا غاري واقياي وغري 

منطقي«.
ويف ساياق متصل قاال ناطل أنصار الله يف حاوار مع جريدة 
الجريدة الكويتية إل تحالف اليدوال رغم الجهد اليسكري الكبري 

إال أنهام ال يسايطرول عىل األرض، وأل عناارص القاعدة يحّلول 
بياد انارصاف التحالاف يف أية منطقاة يّدعي السايطرة عليها. 
مؤّكداً أل لاعي وحكومته املزعومة ال يساتطييول تأمني أصغر 
مديناة باليمن كيدل، وأل اللجنة الثورياة ما تزال تدخع مرتبات 

حراس القرص الجمهوري باملياشيل بيدل.
 ويف ماا يتيلال بالتفالماات األخارية ماع السايوعية قاال 
َعبدالسال  إنه بدول تفالم مع اململكة لن تتوقف الحرب، خهاعي 

واملرتزقة يف الرياض ال يملكول القوة ملواصلة الحرب.
وأوضاح ناطال أنصار الله أل مشاكلة عولة اليلياج أنها لم 
تساتمع إىل وجهة نظر أنصار الله قبل إقدامها عىل اليدوال، ولم 
تنظار إىل مياوخهم، ُمشارياً إىل أل أنصار الله لام الذين حوربوا 
ولام مان يطالبول بأل ينظر إىل ما حصل مان عمار وأال يحصل 
مرة أخرى، ُمشارياً إىل أل السايد القائد َعبدامللاك الحوثي ييرج 
ُكّل ياو  يف خطااب يقول خياه إننا نمد أيديناا للمملكة، وقبل أل 
تتفجار األزمة، متساائالً: ملااذا ال تقُوً عول اليلياج، وخصوصا 
السايوعية، باحتواء أية جماعات تقو  يف املنطقة، خدول اليليج 
لديهاا تيدُّعية مذلبياة وجماعات وأطيااف ميتلفة، ونحن من 
جانبنا نتمنى أل نتمكن من استنسااخ تجربة الكويت الرائدة يف 

التيايش.
ويف إجابة عىل تسااؤل لل يمكن القبول بقوات حفظ ساال  
تابياة لألمم املتحدة يف اليمن أكد ناطل أنصار الله أل اليمن ليل 

بحاجة إىل مثل لذه القوات.

قال اإن اللجنة الثورية ال تزال تدفع رواتب حر�س الق�سر اجلمهوري باملعا�سيق يف عدن

 ناطق أنصار اهلل: الطرف اآلخر يعرقل املفاوضات ولديه رغبة 
يف استمرار الحرب وتجاهل معاناة الشعب اليمني

اأكد حر�س بالده على حقن دماء اليمنيني والتو�سل اإىل حل �سيا�سي
أمري الكويت يستقبل وفد القوى الوطنية ويؤكد تفهمه لتحفظاتهم

  -  الكويت:
واَصَل أمريُ عولة الكويت مساعيَه الحثيثَة واملستمرَة؛ 
لدعم الحل السيايس يف اليمن، وتدخل مجدعاً بيد أل طرأت 
عراقياُل جديادٌة أماا  املفاوضاات بتيليل وخاد الرياض 

ملشاركتهم يف املفاوضات.
يف لاذا الساياق التقاى أماريُ الكويت الشايخ صباح 
األحماد الصباح برئيَس وخد القاوى الوطنية ولم محمد 
َعبدالساال  رئيل وخاد أنصار الله وعاارف الزوكا رئيل 

وخد املؤتمر وذلك صباح أمل األَْربياء.
وخالل اللقااء أّكد أمريُ الكويت للوخاد الوطني حْرَص 
باالعه عىل وقاف نزيف الدمااء يف اليمن وععمها للساال  
ماً ملحوظاً لتحفظات  والتوصل إىل حل سيايس، مبدياً تفهُّ

الوخد الوطني.
رؤسااء الوخاد الوطني رشحوا ألماري الكويت رؤيتهم 
بيصاوص تشاكيل الحكومة وعمال اللجنة اليساكرية 
وتحفظاتهم عىل طرح الطرف اآلخر، وتمثّلت رؤية الوخد 
الوطني بأل يتم تشاكيل حكومة تواخال وطني بالتزامن 
ماع تشاكيل لجنة عساكرية مان جميع األطاراف تتوىل 
تهيئة األجواء أمنياً وعساكرياً ويف املؤسساات الحكومية 
ملادة تارتاوح باني 15 إىل 30 يومااً بيدلا تبادأ الحكومة 

التواخقية ممارسة مهامها.
واساتمع أماري الكويات إىل مالحظات الوخاد الوطني 
املتيلقاة بارضورة عاد  تدخال لااعي يف عمال اللجنة 
اليساكرية، بحيث ال يصدر أية قارارات، بإضاخة أعضاء 
للجنة أَْو اساتبياع أحدلام منها، واقارتح الوخد الوطني 
نقال صالحياات لاعي اليساكرية إىل اللجنة اليساكرية 
والصالحيات اإلعارية إىل الحكومة، إضاخة إىل مقرتح آخر 
يتيلال بتييني مستشاارين مان جميع األطاراف، بحيث 

ال يصباح لدى لااعي الصالحياة إلصدار القارارات عول 
الرجوع إليها.

مصااعُر خاصاة أوضحات لصادى املسارية أل أماري 
مااً كبارياً لتحفظات الوخاد الوطني،  الكويات أبادى تفهُّ
مؤّكاداً ععماه الساتمرار املفاوضات للتوصال إىل تواخل 
يضمن زواَل تلك التحفظات واملياوف لدى الوخد الوطني، 
مبدياً اساتيداَعه إلرساال ضباط كويتيني والتنسيل مع 
سالطنة عماال إلرساال ضبااط ُعمانيني أيضااً ملراخقة 
اللجناة اليساكرية يف ُكّل املحاخظاات، بحياث تضمان 
اساتمراَر وقف إطاالق الناار ومنع حدوث أياة تطورات 
سلبية، مؤّكداً أل ذلك يأتي من حرص بالعه قياعة وشيباً 

عىل حقن عماء اليمنيني.
وخاالل اللقاء عارّب وخد القوى الوطنية عن شاكرلم 
ألماري الكويت عىل ما يبذله من جهاوع حثيثة وععم غري 
محادوع للمفاوضات واساتمرارلا وحرصه عىل التوصل 
إىل حل سايايس من خاالل تقديم ُكّل ماا يتطلبه ذلك من 

جهوع عىل كاخة املستويات.
ويياد اللقااء لو الثاناي من نوعه والاذي يجمع وخد 
القاوى الوطنياة بأماري الكويت الشايخ صبااح األحمد 
الصبااح مناذ انطاالق املفاوضاات يف 21 ابريال املايض، 
إضاخاة إىل عادة لقااءات أجرالاا الوخاد مع املساؤولني 

الكويتيني.

مقتل قائد محور املرتزقة يف الجوف 
وتدمري مدرعة خلل التصدي لزحف 

على مديرية املتون بالجوف
  -  الجوف:

السايوعي  اليادوال  مرتزقاُة  تلقاى 
األمريكي رضباٍت موجيًة عىل يد الجيش 
واللجال الشيبية جراء إقدامهم عىل خرق 
وقف إطاالق النار ومحاولاة الزحف عىل 
موقاع الجياش واللجال بمديرياة املتول 

بمحاخظة الجوف.
لصادى  عساكريٌّ  مصادٌر  وأوضاح 
املسرية أل مجاميَع املرتزقة لم تتوقْف عن 
القصاف الصاروخي واملدخيي عىل مواقع 
الجيش واللجال، لتقو  بيد ذلك بمحاولة 
يائساة للزحف، حيث كال أبطال الجيش 
واللجال الشايبية لهام باملرصاع وتصدوا 
لهام ببساالة موقياني يف صفوخهم قتىل 
وجرحى بينهم أبرز القياعات اليساكرية 

التابية للمرتزقة يف الجوف.
وبحساب املصدر تمّكن أبطاُل الجيش 
واللجال الشيبية من تدمري مدرعٍة تابية 
للمرتزقة بيد استهداخها بصاروخ موّجه 
أصابها بشكل مبارش، مما أَعَّى الحرتاقها 

ومقتل طاقمها من املرتزقة.
وأضاف املصدُر أنه وخالل امليارك تمكن 

أبطال الجيش واللجال الشايبية من َعْحاار املرتزقة الذين ترجيوا بيَد مقتل 
املرتزقة اليقيد حموع جراع املينّي من قبل اليدوال قائداً ملحور الجوف، ُمشرياً 
إىل أل اليملياة مثّلات رضبًة قاسايًة للمرتزقة وتأكيداً عاىل جالزية الجيش 

واللجال الشيبية للتصّدي ألية محاولة يف أي زمال ومكال.
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علماء اليمن.. 
الُفقهاء الُحكماء

حمود عبداهلل األهنومي
ألول م�رة يجتمُع علماُء اليمن بهذا الحجم، وبهذا التنوع املذهبي، 
واملكان�ي، ويف قل�ب العاصمة الت�ي تحتضن اليمني�ن جميعا، والتي 
يتوّعُده�ا الغ�زاة وعمالؤه�م ومرتزقته�م صب�اح مس�اء بالتخريب 

والتدمري حجراً عىل حجر.
 ها هي صنع�اُء تجمُعهم يف مكان واحد، ويف ظالل محبة فياضة، 
لتقول بلس�انهم: نحن هنا ضد أمريكا، وعىل النقيض من أدواتها، إىل 

أن ينقيض هذا العالم، وتعلن الساعة موعدها. 
ألول مرة يلتقى الس�لفي بالزيدي، والشافعي بالحنبيل، واملستقل 
باملنتمي، والتعزي بالصعدي، والحديدي بالجويف، وهمُّ الجميع واحد، 
وهدفه�م واح�د، وبيانه�م الختامي واح�د، مجَمع علي�ه، وألول مرة 
يجتمعون بعد أن مخضهم العدوان مخض الس�قاء، فانحاز اليمنيون 
منه�م إىل يمنيته�م، والتحقوا بمدرس�تهم مدرس�ة اإليم�ان، وتحيز 
النجدي�ون منهم إىل نجديتهم، فانخرطوا يف مدرس�تهم مدرس�ة قرن 

الشيطان. 
ألول مرة يجتمعون، وال مرّغب لهم يف االجتماع سوى الحرص عىل 

اليمن، وعىل أمنها وسيادتها واستقرارها. 
وألول م�رة يجتمع�ون فيُْعِمل�ون آَي الكت�اب، وصحي�َح الس�نة، 
يف معالج�ة واقعه�م الس�يادي، والس�يايس، واإلداري، واالقتص�ادي، 

واالجتماعي، ويقدمون رؤاهم يف كل ذلك. 
ألول م�رة من ذات أنفس�هم يدع�ون القوى السياس�ية ملإل الفراغ 
الس�يايس، ويش�كلون لجنة ملتابعة ذل�ك. وألول مرة يش�ّكلون نخبة 
منه�م لتصحيح املس�ار، حتى ال يت�وىّل من ال يعرفون كت�اَب الله وال 

ُسنة رسوله صىل الله عليه وآله وسلم. 
م�ا ح�دث من اجتم�اع علم�اء اليم�ن ليس حدث�ا عاب�را، بل هو 
اس�تثنائي، من حيث اجتماع هؤالء العلماء اس�تجابة لداعي الواجب 
الرشع�ي، ون�داء الضم�ري الوطن�ي، ومن حي�ث اجتماعه�م املتقدم 
للصفوف املجتمعية األخرى للص�دع بأقوى كلمة، وهي كلمة الجهاد 
ضد الغ�زاة األمري�كان وحلفائهم، ومن حيث خروجه�م عىل الوضع 
الذي وضعوا فيه س�ابقاً، كس�لطة دينية رديفة للش�هوة السلطوية 

الحاكمة، لم تكن تقدم عرفاً، وال تؤخر نكراً. 
األم�ة بحاج�ة إىل علماء، وق�دوات، ينطلقون من الق�رآن الكريم، 
يش�هدون لله، ال للحاكم، ويكونون أس�وة للمجتم�ع، ال جرسا لعبور 
الس�لطة، األمة اليوم تريده�م يصدعون بالحق أينم�ا وكيفما ومتى 
كان، تريده�م يراقب�ون األم�ور بعن ال�رشع، ويعون األح�داث بعن 

البصرية والعقل، فيقولون رأيهم، وينطقون بواجبهم. 
اإلخوة الس�ادة العلم�اء، قراراتكم يف ه�ذا اللقاء، س�تكون ُجذَيْل 
التجرب�ة املح�ّكك، وُعذَيَْقها املرّجب، س�تكون محل اختب�ار املجتمع 
لك�م، فإم�ا كان لك�م أثركم ع�ىل األوضاع، أم�راً ونهي�اً، وكنتم أدالء 
هدى، ومصابيح دجى، تقولون فيُْس�َمُع لكم، وتتحركون فيستجاب 
لحركتك�م، أو تع�ودوا إىل رّف الدوالب االحتياطي، تس�تَْخَرجون متى 
ش�اء الحاكم، وتعودون أدراج اإلهمال والنس�يان متى ما رأى يف ذلك 

مصلحته. 
العلماء ورث�ة األنبياء، مؤتمنون عىل دين الله ومطالبون بتقديمه 
كما أراد القرآن الكريم هدى ورحمة وموعظة وتبياناً، ال فتنة وحروباً 
وتكف�رياً، ومثلم�ا علين�ا كمجتم�ع وكأم�ة أن نحرتمه�م ونقدرهم، 
وننزله�م منازله�م الت�ي أنزلهم اإلس�الم فيه�ا، عليهم ه�م أيضاً أن 
يش�عروا بعظ�م ه�ذه املكان�ة، وقداس�تها، وخطورته�ا، وأن يرتقوا 

بوعيهم، وخطابهم، وفقههم. 
وبن رقي العلم�اء وترقية املجتمع له�م يف وجدانه يحلِّق مجتمع 
كري�م، وتط�ري أم�ة يف س�ماء املع�اىل، وتغيب السفاس�ف، وتس�كن 

الطمأنينة والسعادة. 
لق�د ش�اء الله أن يغادر الزب�ُد من هؤالء جفاًء خ�ارج اليمن، وأن 
يثب�ت اليمني�ون منهم أهل اإليم�ان والحكمة عىل هويته�م وبلدهم، 
وش�اء الل�ه أن يجتمعوا بهذا الش�كل وع�ىل هذا النح�و، وألجل ذاكم 
اله�دف، لتنطل�ق من وحي ذل�ك إىل واش�نطن والرياض واملتس�ولن 
فيها رس�الٌة راجفٌة ورادفة، وإىل اليمنين الرشفاء أينما كانوا رسالة 
حاس�مة جازمة، مفاد الرس�التن أن حجج الله ظاهرون عىل الحق، 
وأن ش�هداء الزور يف اضمحالل ومحق، وأن الزمان تغري، والخري أقبل، 
والرش أدبر، والطغيان وىل، والعدوان فش�ل، واالنتصارات الحاسمة يف 
طريقها إلينا، ووعي اليمنين يف تناٍم، وغاياتهم يف اطراد، وحينها يمن 
اإليمان يكون قد أرشق بنور الهدي، واستطال بعمود القوة، واستضاء 

بحكم الفقه اليماني، واتّزن بمعيار الحكمة اليمانية.

�سقوط االأقنعة املتبقية:

وفد الرياض يصر على فرض الفارين هادي واألحمر والوفد 
الوطني يرفض متمسكاً بحكومة توافق تمثل الجميع 

  - إبراهيم السراجي
كشاف وخاُد مرتزقاة الرياض عان وجه آخر مان أوجه 
ابتزازلم للشايب اليمني ومحاولتهم عرقلة مساار السال  
يف مفاوضاات الكويت بيدة خطاوات تمثلت بطرحهم للفار 
عيل محسن األحمر ليكول رئيساً للجنة اليسكرية وبيد ذلك 
انساحابهم من جلساات املفاوضات يو  الثالثاء وتيليقهم 

للمشاركة خيها. 
وبدا واضحاً أل اليطوة التي أقد  عليها وخد املرتزقة تنم 
عن ابتزاٍز واضٍح للشايب اليمناي يف محاولة لفرض الوجوه 
القديماة واملتورطة بالدماء عىل مدى عقوٍع من الزمن لتظل 
عاىل رأس السالطة يف اليمن يف وقات يّدعي بياض املرتزقة 
أنهام ععااة للتغياري، ما كشافت مفاوضاات الكويات أنها 
ليسات ععوات للتغيري بل ععوات لتدوير الشيوص املنتهية 

صالحيتها واملكشوخة أما  اليمنيني. 
وخاالل اليومني املاضيني مان املفاوضات لام يقد  وخد 
املرتزقاة أي رؤية أَْو يتيذ أي خطوة باتجاه الحل السايايس 
وإخراج اليمنيني مان مياناتهم وانحرص طرحهم عىل بقاء 
الفار لاعي يف رأس السالطة تارة وتصيياد الفار االخر عيل 
محسان األحمر لرئاساة اللجنة اليساكرية تمهيداً لليطوة 
التالية التي تيطط لها عول اليدوال وعىل رأساها السيوعية 

لفرض الفار لاعي عىل اليمنيني خالل املرحلة املقبلة. 
ولم يتوقف تيطيل وعرقلة وخد املرتزقة للمفاوضات عىل 
لاذا النحو، بل امتد لتغيب أَعضااء املرتزقة يف لجنة االرسى 
وامليتقلني عن جلسات اللجنة لثالثة أيا  متتالية، يف محاولة 
للرتاجاع عن التواخل الذي تمثال بإْطاَلق %50 من امليتقلني 
والاذي ساينتج عنها إْطااَلق رساح اآلالف مان اليمنيني من 
كاخاة األطراف ولو ما يؤكاد أل املرتزقة يبحثول يف الكويت 
عان إعاعة اليمن إىل املربع األول وليل اليروج به من ويالت 

الحرب إىل حقبة االستقرار والسال .

• مسار مكشوف لتعطيل املفاوضات 
عشان وخاد مرتزقة الريااض االثنني املاايض محاوالتهم 
لتيطيل املفاوضات عندماا عجزوا عن تقديم رؤية حقيقية 
للحل بحرف مساار املفاوضاات إىل اتجالات ييرف املرتزقة 
أنهاا لن تكاول مقبولة وتؤكاد أنها مجرع تيباري عن أجندة 
سيوعية من قبل وخد الرياض الذي ال يمتلك القرار ولذلك بدأ 
مهمته التيطيلية باإلرصار عىل بقاء لاعي يف رئاساة اليمن 
رغم أل املفاوضات كانت قد بدأت مناقشاة تشكيل حكومة 

التواخل الوطني وبحث مساألة الرئاسة ولنا كانت اليطوة 
األوىل للتيطيل من قبل املرتزقة.

وأماا  رخاض الوخد الوطني بشاكل قاطع لبقااء لاعي 
بأي شاكل من االشاكال عقد اجتماع يف قارص بيال االمريي 
يف الكويات جميهم باملبيوث األممي إساماعيل ولد الشايخ 
الذي اساتمع إىل كلمات قاساية من الوخد الوطني الذي عرب 
عن تمسكه بالثوابت التي اختارلا الشيب اليمني والتي من 
بينها طي صفحة الفار لاعي وعد  قبوله يف املرحلة املقبلة.
ويف االجتمااع قاد  الوخاد الوطناي مطالية يف مناقشاة 
الرشعياة املزعومة لهااعي حيث خند أَعضااء الوخد الوطني 
مزاعام وخرضيات اساتمرار لااعي وتم اساتيراض البدائل 
لنقل صالحيات الرئاسة وخل مبدأ التواخل إىل سلطة بديلة.

وأكاد الوخاد الوطني تمساكه بمبادأ التواخل السايايس 
كمدخل لضمال نجاح التسوية وطي مرحلة اليدوال وآثاره 
الواساية يف ميتلف املجاالت، إضاخة إىل تمسكه باالتفاقات 
املربماة بني املكوناات السياساية التي جرت خاالل املراحل 
املاضياة واملساتندة إىل مرجيياات اتفااق السالم والرشاكة 
وميرجاات مؤتمر الحاوار الوطني وقارارات مجلل األمن 

الدويل ذات الصلة.
وقاد  الوخد الوطني مقرتحات لليروج برؤية سياساية 
شااملة تتضمن الجواناب االقتصاعية واإلنساانية واألمنية 

واليسكرية.
ووجاد مرتزقة الرياض أنفساهم أماا  موقف حاز  من 
قبل الوخد الوطني الراخض لرشعية لاعي لينتقل املرتزقة إىل 
اليطوة التالية من التيقيد وعرقلة املفاوضات لذه املرة عن 

طريل طرح الفار عيل محسن األحمر.
وعطال وخد الرياض الجلساة الصباحية الرئاساية التي 
جميتاه ماع الوخاد الوطناي يف قرص بياال األماريي بدولة 
الكويات يو  الثالثااء بحضور املبيوث الدويل إساماعيل ولد 

الشيخ أحمد.
محاولاة التيطيال املقصوعة جاءت بطارح وخد الرياض 
السام اللاواء الفاار واملطلاوب لليدالة عيل محسان األحمر 
لرئاساة اللجناة اليساكرية املقرتحة يف املرحلاة االنتقالية، 
األمر الذي جوبه برخض قاطع من الوخد الوطني لهذا الطرح 
الذي ييكل رغبة واضحة يف تيطيل املسار التفاويض تهربا 
مان االلتزا  بالضمانات السياساية املطلوباة التي يفرتض 
التواخال عليها كجزء مان االطار اليا  ألي صيغاة اتفاقية 

ممكنة.
َوإزاء الارعوع الحازماة ملمثيل الوخد الوطناي عىل اقرتاح 
اسام الفاار األحمار واخفاق وخاد الريااض يف الدخااع عن 

لاذا الطرح االساتفزازي بااعر إىل مغاعرة القاعاة وتيطيل 
الجلساة التي كال يفارتض أل يتواصل خيهاا النقاش حول 
التصاورات املقرتحاة بشاأل السالطة االنتقالية بماا خيها 
الرئاساة والحكومة واللجال االمنية واليسكرية ومها  كل 
منهاا وكيفية تشاكليها واملدع الزمنية ليملهاا خالل الفرتة 

االنتقالية.
إزاء خشال مرتزقة الرياض يف تحقيال أي نجاح لألجندة 
السيوعية بفضل ثبات الوخد الوطني انتقل مرتزقة الرياض 
إىل اليطوة الثالثة بهادف تيطيل املفاوضات من خالل قرار 
تيليال املشااركة يف املفاوضات ولي املارة الثانية التي يلجأ 
خيهاا املرتزقة لهذه اليطاوة منذ انطاالق املفاوضات حيث 
عاعوا يف املرة األوىل تحت ضغوط عولية أكدت أل قرار التيليل 
والياوعة ليل بأيديهام وإنما مجرع إماالءات وأوامر تحرك 

أَعضاء وخد الرياض.
وخاد املرتزقة علل مشااركته باملفاوضات بيد خشاله يف 
خارض الفارين لاعي واألحمر عىل أجنادة املفاوضات وعىل 
مستقبل اليمن، ولو ما قوبل بالرخض القاطع لييلل رئيل 
وخاد أنصار اللاه محمد عبدالساال  عىل انساحاب املرتزقة 
بالقاول: »من يملاك الحجة واملنطال ويساتند للمرجييات 
املقرة ال يهرب من الجلساات أَْو ينساحب منها خهذا أسلوب 
من يسايى لليرقلاة واساتمرار الحرب والحصاار ومياناة 

الشيب«.
لم يقتارص تيطيل املرتزقاة للمفاوضات عاىل الجوانب 
التاي تحتوي عاىل نقاط خاالف حاعة، بال تياداه إىل لجنة 
األرسى وامليتقلني والتي كانت قد قطيت شاوطاً ال بأس به 
نحو حل إْحَدى القضايا املتيلقة بالحرب والناتجة باليدوال، 
حياث كانت اللجنة قد أقرت إْطااَلق %50 من امليتقلني قبل 
حلول شاهر رمضال، لكن أَعضاء وخاد الرياض عطلوا عمل 

اللجنة عول مربرات.
ويف لاذا الساياق أكاد مصادر يف الوخاد الوطناي أل وخد 
الرياض عطل الجلسة املسائية ليو  االثنني وجلسات الثالثاء 

للجنة األرسى وامليتقلني ومن لم قيد اإلقامة الجربية.
وأوضح املصدر أل وخد الرياض عطل الجلساة قبل موعد 
انيقاعلاا بذريية عد  اكتمال قوا  أعضائهم ومندوبيهم يف 

اللجنة.
وأشاار املصادر إىل أل الوخاَد الوطناي أضاف شايصني 
وصاال إىل الكويت خاالل السااعات املاضية التزاماا بما تم 
االتفااق علياه يف جلساات ساابقة حيث تام إقراُر توسايع 
اللجنة بإضاخة عضوين من كل وخد، ولو ما تيلف عنه وخد 

الرياض بصورة متيمدة.

حتركات مكثفة للمرتزقة وحت�سيد اإَلـى جبهة نهم

مصادر عسكرية: أبطال الجيش واللجان حاضرون للرد على قوى العدوان وإفشال مخططاتهم ومحاوالتهم املستمرة للغدر
  - عبداهلل الشريف

واَصااَل مرتزقُة الُيْدَوال السايوعي خرَق إعالل 
وقف إطالق النار َوالتحشايد اليساكري يف عدع من 

جبهات القتال بمحاخظة الجوف َومأرب.
وواصل مرتزقة الُيْدَوال خرق إعالل وقف إطالق 
الناار بالقصاف املدخياي والصاروخاي عاىل جبل 
ليالل واألشاقري ومنطقة املشجح وواعي الربيية 

بمديرية رصواح.
وأخااع مصادٌر عساكري بجبهة اليقباة أنه تم 

قتال عدٍع مان اليناارص املهاجمة وإحاراق آليتني 
تابية لهم وأجربوا عىل الرتاجع بالرغم من مساندة 

طريال الُيْدَوال بشن غارة جوية عىل املنطقة.
وتفياد مصااعُر محلياة ملوقع املسارية نت عن 
وصول 20 طقماً وعىل متنها اليرشات من املرتزقة 

إَلاى خرضة نهم مساء الليلة املاضية.
كماا تشاري املصااعر إَلااى تحارُّكات مكثفاة 
واجتماعاات متواصلاة لقيااعات املرتزقاة؛ بهدف 
التصييد اليساكري خالل األيا  القاعمة ومحاولة 

عرقلة مساعي جهوع لجنة التهدئة املحلية.
ويسايى مرتزقاُة حازب اإلصاالح مان خاالل 
التصيياد امليداناي األخري لتحقيل إنجاز عساكري 

ال  يساهم يف إخشاال مفاوضاات الكويات ويؤسِّ
ملوطئ قاد  ملرتزقة اإلصالح بمحاخظة الجوف بيد 
خساارتهم الكبرية يف املحاخظات الجنوبية وحملة 
التهجاري واالعتقاالت التي قاعتها القوات اإلماراتية 
ضد قياعات اإلصالح يف بيض املحاخظات الجنوبية.
وييتقاد مرتزقاة اإلصالح يف تحقيال أيِّ نجاح 
ملفاوضات الكويت خساارًة كبريًة لجماعة اإلخوال 
والتاي تارى أل إنجااز أي اتفاق قبال أل يكول لها 
تواجاد كبري عىل األرض ييني خروَجها من املشاهد 

السيايس الوطني.
ويف األطاراف الغربية ملحاخظة مأرب وبالتحديد 
بمناطل نهم يساتمرُّ مرتزقة الُيْدَوال يف استهداف 

مناطال املبدعة واملادارج وملح وبني باارق وبرال 
بقذائف املدخيية والقذائف الصاروخية.

كماا شاهدت مواقاع التمااس بجبل الشابكة 
وواعي امللاح بنهم اشاتباكات باألعرية الرشاشاة، 

حيث رع الجيش واللجال عىل مصاعر النريال.
ويف الساياق حلال طاريال الُياْدَوال السايوعي 
ماأرب  بكثاخاة يف ساماء محاخظتاي  األَمريكاي 
والجاوف وبيلاو منيفاض كماا حلقات طائراته 
االستطالعية بشكل مستمر يف سماء املحاخظتني.

أل  نات  للمسارية  وأوضاح مصادر عساكري 
أبطاَل الجيش واللجال الشايبية يف جهوزية عالية 
يف ميتلاف جبهاات القتاال وحارضول للارع عىل 

قاوى الُيْدَوال وإخشاال ميططاتهام ومحاوالتهم 

املستمرة للغدر.

وأشار املصدُر إَلاى أل املقاتلني من أَبْنَاء الجيش 

واللجال ملتزمول بوقف إطالق النار ويف حالة عخاع 

عن النفل وساريعول عىل مصااعر النريال من أية 

جهة كانت.

وييد نجااُح الجيش واللجال الشايبية يف كرس 

زحوخاات املرتزقاة وقتل أعاداٍع كبارية منهم رغم 

اساتغاللهم للهدنة امليلنة إنجازاً عسكرياً وميدانياً 

لرجاال الجياش واللجاال وماؤرشاً عاىل اليقظاة 

والجهوزية اليالية التي يتمتيول بها.
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تسااؤالٌت تُطاَرُح بشاكٍل يوماي عاىل 
املساتوى اليليجاي واليرباي- خصوصاً 
الداخل اإلَمااَراتي- عن االختفاء الغامض 
ر  لرئيال الدولة »خليفة بان زايد«، وتصدُّ

أخيه غري الشقيل للمشهد السيايس. 
ويف الوقات الاذي تضاربت األنبااُء عن 
وخاته وعان تدلور حالتاه الصحية وعن 
خضوعه لإلقامة الجربية، ترسيباٌت تؤكد 
أل خليفة مات سياسياً يف انقالٍب صامت، 
ولم يتبَل ساوى وضاع بياض الرتتيبات 

إلخراج املشهد األخري. 
يقول مراقبول: إّل بيئة وطبيية الحكم 
يف اإلَمااَرات السابع جداً غامضة، وجشع 
أرس حكامها لناك يجيل من نمط انتقال 
السالطة يف الغالب عن طريال االنقالبات 
البيضاء، كما جرى يف إمارة الشاارقة من 
إزاحٍة للشيخ صقر القاسمي وإبياعه عن 
حكم لذه اإلمارة، ولو نفساه الذي جرى 
يف إمارة رأس الييمة وكذلك إمارة عجمال 

من قبُل.
وما حدث لحاكم أبو ظبي رئيل البالع 
خليفة بن زايد آل نهيال، لو انقالٌب أبيٌض 
مكتمال األركال جرى يف صمت، ما يشاري 
لوجاوع أصابع عولياة قوية مكنّات قاعة 
لاذا االنقالب من إنجاحاه عول حدوث أية 

زعزعة يف البالع. 
وعىل ما يبدو أل لذا االنقالب أُنِجَز وخل 
قاعدة » كن حاكماً باالسم ولنا ُكّل ما ييل« 
بطريقاٍة تيّد أكثار تطوراً مان االغتياالت، 
وذلاك بتجريده مان ُكّل الصالحيات وعزله 
عن محيط القياعة السياسية تحت أي عذر 
يشاكل غطاًء مناسباً من الناحية الشكلية 
لهكذا نوع من االنقالبات، كاليجز الجسدي 
الناجام عن تدلور الوضاع الصحي، ولذا 
ما تتداوله الصحاخة الرسمية يف اإلَمااَرات 
التي أعلنت عن إصابة رئيل البالع الشايخ 
خليفاة بجلطاة عماغياة جيلات حالتاه 

الصحية يف وضٍع حرج.
ويف تقرياٍر نارشه موقع »املراسال نت« 
اإلخبااري، تنااول خيه ما يشااع عن قرب 
وقاوع انقاالٍب أبياض يف اململكاة اليربية 
السايوعية، أشاار إىل أحاعيث عن “انقالٍب 
أبياض” آخر وقااع  بشاكٍل أرسع يقوعه 
محمٌد آخر ولو »محمد بن زايد«، ويل عهد 
أبوظباي، الاذي تصدر املشاهد اليساكري 
اليليجي يف »عاصفة الحز « وساط غياب 
شابه كامال ألخيه رئيال الدولة الشايخ 
خليفة بان زاياد وغيابه عان االجتماعات 

اليليجية والدولية.
وأوضاح التقريار الاذي اساتند إىل خرٍب 
نارشه موقع قنااة روسايا الياو  بينوال 
“أين خليفة؟” قبل أل يسارع موقع القناة 
إىل حذخاه، أل حملاًة عاىل موقاع »تويرت« 
بيناوال )#أين_خليفاة(، قاال منظمولا: 
إل أماريَ البالع خليفة بن زايد ييضع تحت 
اإلقامة الجربياة بأمر من ويل عهده محمد 
بان زايد، وساط تدلور مساتمر يف حالته 
الصحية، واإلْعاَل  الرسامي يُكّذب ويضلل 
الشايب”، مضيفني أل “مصااعَر موثوقة 
رسبت لهام أنه يجاري التحضاري لإلعالل 
خاالل الفرتة القاعمة عن تدلور شاديد يف 
الحالاة الصحياة للشايخ خليفاة؛ تمهيداً 
لإلعاالل عن وخاتاه”، ولذا ماا يربر غياب 
الشيخ خليفة يف السانتني األخريتني تماماً 
عان اإلْعاَل  أو عن أية لقاءاٍت عبلوماساية 

خارج اإلَمااَرات، حسب قولهم.
وأشاار التقريُر يف ختاماه لتداول بيض 
النشاطاء صوراً من اليمان للوحات كبرية 
عّلقها مرتزقة اليدوال تحمل صورة محمد 
بن زاياد ويل اليهد اإلَمااَراتي تحت شايار 
“شاكراً إَماااَرات اليري”، متساائلني عرب 
لذه الصاور “إذا كال الرئيل خليفة بيري 

خلماذا يتم نرش صور محمد بن زايد؟”.

كواليُس االنقلِب 
وتقول مصاعر رسامية رخضت الكشف 
عن اسامها ملوقع »الجمهاور« اإلَمااَراتي 
املياارض: إل االنقاالَب األبياض الذي قاعه 
محماد بان زاياد كانات أوىل خطواتاه يف 
اللحظاات األخارية من حياة والده الشايخ 
زاياد بن سالطال عاا  ل200، عندما أقد  
عاىل تيياني نفساه وليااً ليهاد أباو ظبي 
بمسااعدة والدته املرأة القوية خاطمة بنت 
مباارك، ولو قاراٌر ميالٌف ألعاراف والية 

اليهد يف عولة اإلَمااَرات. 
حياث أجّلات الشايية خاطماة وولدلا 
محمد يف حيناه إعالل وخاة زاياد األب عدة 
أياا ، وذلك إىل حني ترتيب األوضاع ألبنائها 
خقاط، وإبيااع وتهمياش ُكّل أبنااء زاياد 
من زوجاتاه األخريات، بَمن خيهم الشايخ 
خليفاة، الذي ظهر حاكماً باال صالحيات، 
األمر الذي أغضب الكثري مان أخراع اليائلة 
بأبوظبي، خاصًة اإلخوة األشاقاء ليليفة، 
الذين كال مصريلم التهميش والقتل، كما 
جرى مع الشاييني أحمد وناارص، اللذين 

قتال بحواعث طائرات غامضة.
وأضاخت تلك املصاعر أل ما جرى للشيخ 
خليفاة تام التيطياُط لاه بشاكٍل محكم 
للغاية، حيث كّلف محمد بن زايد مستشاره 

الياص »محمد عحالل« بدّس جرعة سامة 
ألخيه خليفة ولي نفل املاعة التي عّساها 
عحالل للرئيل الراحل يارس عرخات، والتي 
تسبب خقدال الرتكيز والوعي واإلعراك، مما 
جيلاه يقو  بتساليم السالطة عول علمه، 
وعول مقاوماة، وأكدت تقاريار األطباء يف 
ساويرسا أل حالاة خليفة بن زايد تشاابه 
إىل حادٍّ كباري حالاة الرئيال الراحل يارس 
عرخات قبل وخاته مكذبني مساألة الجلطة 
الدماغية وتم إخفاء لذه التقارير بواسطة 
عحاالل وبياض املقرباني للشايخ خليفة 

التابيني لويل اليهد محمد بن زايد.
وتسااءل محللاول سياسايول عما إذا 
كال محمد بن زايد يريد من انقالبه املال أو 
السلطة؛ كونه كال يملك املال كله والسلطة 
كذلك، خمنصب ويل اليهد ليل بالقليل عىل 

مستوى عولٍة كاإلَمااَرات.
مؤكديان أناه أتاى لتنفياِذ مارشوع يف 
املنطقة، ولاذا ما جيل إرسائيل، خصوصاً 
تمنحاه الضوء األخرض مان البيت األبيض 
بيازل أخيه خليفة عول تساجيل اعرتاضه 
عاىل لاذا االنقاالب، وحاني قا  سالطال 
نجل الشايخ خليفاة بمحاولاة الدخاع عن 
عرش والاده تم تهدياده بالقتل وأخضيوه 
لإلقامة الجربية لو وكاخة أشاقائه، ولذا 
ما نرشه موقع »عي برس« اليليجي، ولكن 
بيد وضاع سايناريو أخرجوا خيه املشاهد 

بطريقتهام، حياث قال املوقاع: »إل جهاز 
امليابرات يف أبو ظبي وضع الشيخ سلطال 
بان خليفاة )نجال رئيال الدولاة( وعدعاً 
مان أنصاره تحات اإلقاماة الجربية، وذلك 
بيد رسيال ميلومات عان إحباط محاولة 
انقالبية قبال أيا ، قا  بهاا االبن ضد أبيه 
املريض، بدعم مان أخواله األقوياء وبيض 
املؤسساات املحساوبة عاىل بياض مراكز 

القوة يف البالع«.

دوافُع ومخططاُت محمد بن زايد
وقاد يتسااءل البياُض عان األساباب 
والدواخاع التاي قااعت محماد بان زاياد 
لالنقالب عىل أخيه رغم امتالكه ُكّل مفاتيح 
املال والسالطة يف البالع، تقول صحيفة »ذا 
عايايل« األوروبياة نقالً عن مصادر مقرب 
مان اليائلاة الحاكماة يف أباو ظبي رخض 
الكشاف عان اسامه، يف مقاٍل لهاا نرشته 
يف وقٍت ساابل، »إل الشايخ محمد بن زايد 
يملك طموحاً كبرياً بجيل اإلَمااَرات السبع 
تذوب يف إطار إمارة أبو ظبي وينتهي يشء 
اسمه سابع إَمااَرات وسابع أرس حاكمة، 
وذلك من خالل املرشوع الذي أطلقه محمد 
بان زاياد )البيت متوحاد(«، ولناا أوضح 
مراقبول أل لذا املرشوع لو بداية امليركة 
الحقيقياة لتهمياِش عور باقاي اإلَمااَرات 
لتندمج رغماً عنها خيما بيُد، ضمن اإلمارة 

الكربى أبو ظبي، متيليني عن سالطاتهم 
وامتيازاتهام؛ ليصبحاوا مجارع موظفني 

تابيني لها. 
مؤكدين أل اساتيجاَل محماد بن زايد 
لتتويجاه رسامياً عاىل عرش واحادة من 
أغناى عول اليالام؛ ليكاول مطلال الياد 
تماماً يف تنفياذ أحالمه التي يقول البيض 
إنها ربما تهدع كياال عولٍة حديثة التكول 
والنشاأة، والتاي قامت عىل جمع شاتات 
قبائل متناحرة تأرييياً، وكانت حتى عهد 
قريب جزًء من سالطنة عماال، التي يكن 
لها ولحاكمها السلطال قابوس بن سييد 
عداًء شاديداً، خاصة بيد محاولة االنقالب 
التاي خطاط لهاا بن زاياد لقتال قابوس 
قبل سانوات، وتم خضحها وإخشالها قبل 
حدوثهاا من قبال األجهزة االساتيبارية 

اليمانية.
مشاريين إىل أل مشاكلة لاذا املرشوع 
تكمن يف إماارة عبي وقوتها بوجوع محمد 
بان راشاد، مماا سايجيلها األخارية بني 
اإلَمااَرات السابع التي سايتم إخضاعها، 
خبيد تساليم اإلَمااَرات السات زما  األمر 
ألباو ظباي سايكول وضاع إماارة عباي 
محرجااً خإماا االنضماا  أو االنفصاال، 
وحتى لو اختارت االنفصاَل خإل أبو ظبي 

لن ترُخَض ذلك.
يف  اإلَمااَراتاي  املواطان  أل  مربريان 
السابل كال يستطيع اختيار مكال إقامته 
والغالبياة كاناوا ييتارول لهام بيتاً يف أبو 
ظبي؛ ألل مرتباات حكومة أبو ظبي وعبي 
تيتلاف اختالخاً كبرياً عن بقياة اإلَمااَرات 
اليمال األخارى، ومؤخاراً صادر قانول 
برصف بيت لاكل مواطن ولكان يف إمارته 
األصلياة وال يحال له التنقل كماا يريد، ما 
أثار حنل وغضب الكثاري من مواطني تلك 
اإلَمااَرات اليمال؛ لدخيهم طلب االنتماء 
إىل إماارة أبو ظبي من أجال الحصول عىل 
امتياازات لذه اإلماارة، وحني يتام تنفيذ 
مرشوع محمد بن زايد سيكول ُكّل مواطن 
متسااوياً ماع اآلخار، ولاذا ما سيشاكل 
الضغط األسايس عىل حكا  تلك اإلَمااَرات 
بالتساليم تلبيًة الحتياجات املواطنني ومن 
ثم االنتقاال تدريجياً إلقناع األرس الحاكمة 
باالنضماا  أو البقااء يف مساتنقع اليجز 

املايل والغضب الشيبي.

ثمُن املشروع
لاذا املارشوع حتمااً ال باد أل يكاوَل 
مدخوَع الثمن؛ كونه بحاجة أساسية لدعٍم 
عويل ولنا تسااءل املراقبول ماا لو الثمن 
الاذي سايدخيه محماد بان زاياد لتحقيل 

طموحاته تلك؟
وتفياد امليلوماات التي رسبهاا مصدٌر 
مسائول رخض الكشاف عن اسامه ملوقع 
»جلوبال ريساريش« الكندي أل محمد بن 
زاياد قرََّر االنيراط يف املارشوع األمريكي- 
اإلرسائيايل يف مقابال ععام األخريتاني لاه 
بجيال أبو ظباي عاصمًة قوياًة ذات قرار 
ساياعي عاىل املساتوى اإلقليماي، ولاذه 
البطولاة عشال محماد بن زاياد أل يكول 
نجمهاا، خباعر إىل احتضاال محمد عحالل 
وجيله مستشاره الياص واملقرب بموجب 
اجتمااع  بياد  تلّقالاا  إرسائيلياة  أوامار 
املوسااع اإلرسائيايل بدحاالل يف موساكو 
لتوجياه محمد بان زايد الاذي أصبح ينفذ 
ُكّل ماا يُْطاَرح عليه من قبال عحالل وخل 
خارطة املرشوع األمريكي اإلرسائييل الذي 

يستهدف املنطقة برمتها. 
وأوَضاَح املصادُر للموقاع الكنادي، أل 
مشااركة اإلَمااَرات يف التآمار عىل الجيش 
املحاوري  وعورلاا  والساوري،  املارصي 
واألساايس يف تحالف اليدوال عاىل اليمن، 
ليال إال إيياز أمريكاي إرسائييل ملحمد بن 
زايد؛ لتنفيذ ميططاتهم يف تمزيل وتدمري 
املنطقة، مقابل إيهامه أنه سايكوُل حاكَم 
عولٍة تتيطى قوتها عول املنطقة برمتها.

ملاذا اختفى رئي�ُس دولة االإمارات خليفة بن زايد؟ 

تسريباٌت تكشُف تفاصيَل االنقلب الصامت يف دولة اإلمارات

السعودية واإلمارات توقعان اتفاقية اعتربت انقلباً 
على مجلس التعاون وغياب خليفة يضاعف الشكوك *
 تواصل اململكة اليربية السايوعية تكديل التحالفات واالتفاقيات مع الادول األخرى منذ انطالق عاصفة الحز ، واتيذت اليو  
خطوًة مع اإلَمااَرات أثارت الكثري من التسااؤالت، وساط غيااٍب مريٍب لرئيل عولة اإلَمااَرات الشايخ خليفة، وحضور غريب لويل 

عهده محمد بن زايد.
كما شاهد مطلع لذا األسابوع، توقيع اتفاقيٍة بني البلدين تقيض بإنشاء »مجلل للتنسايل بني البلدين«، وجرى التوقيع عليها 

بحضور امللك السيوعي سلمال بن عبداليزيز وويل عهد اإلَمااَرات محمد بن زايد.
وتيد لذه االتفاقية مثريًة للجدل وتساؤالٍت عدة، أولها عن حاجة السيوعية واإلَمااَرات إىل لذه االتفاقية يف ظل وجوعلما أساساً 

عىل رأس مجلل التياول اليليجي، والذي يفرتض أنه يلبّي حاجة البلدين إىل التنسايل وأكثر من ذلك ومع عول املجلل كاخة.
 ولو ما اعتربه مراقبول تراُجياً عن اتفاقية إنشاء مجلل التياول يف ظل تباين السياسات بني الدول األعضاء ولي عول اليليج 

الست.
أما التسااؤل اآلخر خكال عن اساتمرار غياب الشيخ خليفة بن زايد عن املشاهد اإلَمااَراتي واليليجي منذ انطالق عاصفة الحز  

وإمساك محمد بن زايد بزما  األمور يف الدولة. 

*موقع المراسل نت
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بياد أل خارَس اليدو كاخاة أوراَقُه عااع البتزاز 
الشايب اليمناي عارب الورقاة االقتصاعياة التاي 
أساقطها الصموع الشايبي التأرييي أما  جربوت 
امرباطوريات املال السايوعي التاي تهاوت منذ بدأ 
اليدوال عىل اليمن أرضاً وإنَْساناً وتأريياً وحضارة 
واقتصاعاً، إاّل أل اليدو ومع تياظم لزائمه اساتغل 
مؤخراً األَْجاَواء اإليجابية التي سااعت خالل األَيَّا  
وحالاة  الكويات  محاعثاات  يف  املاضياة  القليلاة 
االساتقرار االقتصاعي النسابي الذي تييشُه البالع 

ليهاجم االقتصاع مجدعاً إَلاى التفاصيل: 
منذ أربية أشهر ترخض البنوك املحلية قبول أية 
وعائع بالدوالر واليورو؛ بسبب التيمة التي تيانيها 
مان اليماالت األجنبياة املرتاكمة منذ بادأ اليدوال 
أََواخر ماارس اليا  املايض، ورغام املحاوالت التي 
بذلات لرتحيل تلاك األَْماَوال الفائضة إَلااى البنوك 
الدولياة لتيزياز أرصدة اليمان خيهاا، إاّل أل اليدو 
يرخض ُكّل املحاوالت ويشادع يف حال السماح بنقل 
تلك األَْماَوال إَلاى البحرين باعتبارلاا مركزاً مالياً 
يف املنطقاة عىل أل تتوقاف الطائرة التي ساتحمل 
األَْمَوال يف مطار بيشاة السايوعي، ولو ما يرخُضُه 
الجاناب اليمناي وتتياوف مناه رشكاُت التأماني 
الدولية التي ستتوىل القيا  برتحيل وتحويل وتيزيز 

أرصدة اليمن يف البنوك الدولية.
 ووخال مصااعر اقتصاعية خال مزاعام ارتفاع 
الطلاب عاىل الادوالر يف الساوق مان قبال التجار 
والارشكات الياملاة يف االساترياع بحجاة توخاري 
احتياجات الشهر الكريم مربراً مشكوًك منه؛ كول 
املشاكلة األََسااساية ليل يف وخرة أَْو شحة اليملة 
الصيبة يف الساوق ولكن يف كيفية تحويلها ونقلها 

إَلاى البنوك اليارجية يف ظل الحصار واليدوال. 

التلعب بَأْســَعـار الصرف 
ليسات املرة األْوىَل التي تتيرض خيها أَْسااَياار 
رصف اليملاة الوطنياة )الرياال( للمضاربة أما  
اليماالت األجنبية خاليدو وقبل شاهر من تدساني 
عدوانه التأرييي وجه مرتزقته يف الداخل بساحب 
800 ملياار ريال يمني مان البنوك والرشكات واعد 
اآلالف مان املرتزقة للقيا  بمهماة خاطفة إلنهاك 
القيمة الرشائياة لليملة الوطنية خالل األَيَّا  األْوىَل 
لليدوال، إاّل أل اليدوال تزامن مع آخر أيا  األُْسبُْوع 
)اليميال( والذي يف الياعة تغلال البنوك التجارية 
واإلْسااَلمية أَبَْوابها مبكراً وماع ذلك حاول مرتزقة 
اليادو املضارباة بأَْساااَياار الارصف عارب رشاء 
كمياات محدوعة مان اليملة الصيباة من رشكات 
ومحالت الرصاخة محاولني إثَاَرة الرأي اليا  وعخع 
املوععني يف البناوك وأَْصَحااب رؤوس األَْمَوال إَلاى 
اساتبدال اليملة الوطنية بالدوالر، وُلو ما سيؤعي 
إَلاى انهيار أَْساااَياار رصف الرياال اليمني إَلاى 
أَْعنَى املساتويات يف ظرف أيا ، إاّل أل تلك املحاوالت 

أُخشالت يف حيناه بتيميم صاعر عان البنك املركزي 
بمنع بيع الدوالر واالستمرار يف رشائه باألَْسااَياار 
الرسامية وظلت تلك االجراءات سارية خالل السته 
األشاهر األْوىَل من اليدوال، وبيد اعراك اليدوال بال 
خطته قد خشالت عااع إَلاى تنفيذ خطاة أُْخااَرى 
تمثلات يف املضارباة بأَْساااَياار الادوالر ورشائه 
بأَْساااَياار تفوق قيمته الرسمية وبالفيل استغل 
خفاخيش الظال  األوضاع واستمروا يف رشاء الدوالر 
بصورة رسية بمبالَغ كبارية يف ظل تهويل اإلْعااَل  
امليااعي للواقع واععائاه انهيار أَْساااَياار رصف 
الريال باساتمرار، ولاو ما عخع ضيفااء النفوس 
إَلاى االنساياق وراء تنفيذ تلاك اليطط. كما عمد 
اليدو إَلاى تصدير منتجات وسلع ميتلفة وتهريب 
كميات كبرية من املشاتقات النفطية بهدف سحب 
اليملاة الصيبة من البالع يف إطار محاوالته احداث 

انهيار اقتصاعي ومايل.

محاوالت العدو 
محااوالت متيادعة لام تكان نهايتهاا األزماة 
املفتيلاة بياد اساتهداف اليادو مينااء الحديادة 
وااليحاء للتجار املوالني لليدو بالتالعب بأَْسااَياار 
املواع الغذائية تحت مربر توقف االساترياع وارتفاع 
الدوالر وال اععاء اإلْعااَل  املياعي بال البنك املركزي 
اوقف تغطية املواع األََسااساية بالدوالر وال االععاء 
بتيارض البنك املركزي للنهب واالساتيالء عىل املال 
وال اتهاا  البناك املركزي بإصدار نقادي جديد عىل 
الرغام مان أل البنك يصادر النقد مان اليارج وال 
يطبع يف الداخل، وأخارياً اععى اليدو وأََعَواته الذين 
يسايول للحصول عاىل أية ورقة نارص حتى وإل 
كانت عىل حسااب الفقاراء والكاعحني والصابرين 
والصامدين غاري مكرتثني بتداعيات أياة انهيارات 
حقيقياة عاىل الوضع اإلنَْسااني املتفاقام وال عىل 
مساتقبل البالع برمتها، بل احتفات أََعَوات اليدوال 
وحكوماة الريااض كالياعة بالحادث، ميتربة ذلك 
انتصااراً كبارياً لهاا، ولو ماا يؤكد وقوخهاا وراء 
التالعب املؤقت بأَْسااَياار الرصف من أجل تحقيل 
أَْلاَداف لام تتحقل بواساطة األسالحة الفتاكة يف 
ميتلف الجبهات ولذلك حولات تلك الحكومة التي 
تّدعاي الرشعياة بطاول الكاعحني إَلاى سااحات 

جديدة غري أَْخاَلقية لها. 

400 محل دون ترخيص
قبال شاهرين مان اآلل التزمت البناوك املحلية 
التجارية واإلْسااَلمية منها بتغطية وارعات القطاع 
اليااص باليملة الصيبة كما أّكد تقرير صاعر عن 
وزارة التيطيط والتياول الدويل بصنياء أل البنوك 
املحلياة التزال قاعرة عىل ختاح اعتماعات يف البنوك 
الدولية حتى اآلل رغم ميض أَْكثَر من 00ل يو  عىل 
اليادوال والحصاار الذي يفرضه اليدو السايوعي 

األَمريكي عىل بالعنا. 
كماا أقر البنك املركزي ساد الفجاوة يف القطاع 
املارصيف الناجماة عان اليادوال والحصاار والتي 
تساببت بانيفااض نشااط البناوك والارشاكات 
الياملة يف مجال التحويالت املالية والرصاخة نتيجة 
وجاوع أَْكثَر من ساير للرصف يف الساوق النظامي 
والساوق اليشوائي غري املنظم، ويف محاوله إليجاع 
آلياات وضواباط لليمال املارصيف اتفقات جميية 
الرصاخني ماع البنك املركزي اليمناي يف 21 مارس 
املايض عىل تحديد ساير اليملة الوطنية يف السوق 
املاوازي إَلاى 250 رياالً للدوالر للرشاء و251 للبيع 
مان 215 ريااالً، كما حدع ساير الريال السايوعي 
عناد 65.20 للرشاء و65.70 للبياع من 58 رياال يف 
السابل للحّد من املضاربة باألَْسااَياار وإَعاَعة ثقة 
اليمالء بالارشكات واملصارف الياملة النشاطة يف 
مجال التحويالت املالية، إاّل أل القرار اتاح لامشاا 
واسايا للمرتزقاة بمواصلاة حربهام االقتصاعية 
ومواصلة املضاربة بأَْسااَياار الرصف حيث اختتح 
أَْكثَار من 00ل محل رصاخاة يف الياصمة وعدع من 
املحاخظات عول تراخيص لرشاء الدوالر واستقبال 
حواالت مالية من السايوعية بأَْساااَياار مرتفية 
عن الساوق النظامي وعن الساير املحدع. ويف ذات 
االتجاه تحول الكثري من تجار الُجملة إَلاى رصاخني 
وتيمادوا رشاء الادوالر بأَْساااَياار تفوُق الساير 
الرسامي أَْو حتى سير السوق. ولذلك يف ظرف أيا  
ارتفيت بشاكل متساارع من 270 إَلاى 280 إَلاى 
300 إَلاى 320 رياالً للدوالر يف الساوق السوعاء ويف 
املقابل ارتفع سير رصف السيوعي إَلاى 80 رياالً.

دور الرقابة 
يف ظال حالاة عاد  االساتقرار التاي تييُشاها 
أَْساَواق الرصاخة الحلية تصاعدت املطالب الشيبية 
بصاد تلك املحااوالت الهاعخة إَلاى احاداث اخرتاق 
يف الجبهاة االقتصاعياة وتوظيفها سياساياً بقيا  
البناك املركازي بادوره الرقاباي واجهااض تلاك 
املحااوالت واغالف كاخة محالت ورشكات الرصاخة 
غاري املرصح لهاا باليمل املرصيف والتاي ال تيضع 
للقاناول وساحب تراخياص الارشكات الياملة يف 
املجاال املرصيف واتيااذ اليقوباات الراععاة تجاه 

املتالعبني بأَْسااَياار رصف اليملة الوطنية. 

أحلم العدو السوداء
عىل مدى عا  وأربية أشاهر مان عمر اليدوال 
والحصار اساتهدف اليدو وأََعَواتاه املواطن اليمني 
البسايط مناذ الوللاة األْوىَل خمناع وصاول الغذاء 
والادواء والوقاوع وقطع الكهرباء واساتهداف ابار 
ومحطاات وخزاناات املااء ولام يكتِف بممارساة 
القرصنة البحرية واحتجاز مئات السافن وتحويل 
مساارلا إَلاى موانائ عول مجاورة، بل اساتهدف 

الطرقات اليامة والجساور يف محاولة ملنع وصول 
أية أََسااسايات للحياة من غذاء وعواء، وكلما شير 
اليادو بالفشال زاعت وحشايته خبياد أل حاارص 
26 ملياول إنَْساال يمني مان أََسااسايات البقاء 
حاول اساتهداف ُكّل ما له عالقاة بالييش الكريم، 
ختيرضات صوامع الغاالل التي تيد مياازل غذاء 
رئيسية للمحاخظات لالستهداف املمنهج وتيرضت 
ميتلاف  يف  املتواجادة  الثانوياة  الغاذاء  مياازل 
مديرياات الجمهورية عىل وجه اليصوص الواقية 
عىل الرشيط الحدوعي لالساتهداف املمنهج، ولحل 
اليادو ميازل الغاذاء باساتهداف األساواق؛ أمالً 
بأل تتوقاف الحياة وتتحقل أحال  اليدو الساوعاء 
املمثلة بفارض الجوع واقيااً، إاّل أل تلك املحاوالت 
خشالت يف احداث أية اختناقات تموينية يف الساوق 
املحيل، خأَْساااَياار القمح والدقيل واالرز والسكر 
ظلات عول تغيري يف أَْساااَياارلا باساتثناء بيض 
االرتفاعاات الطفيفة الناتجة عان ارتفاع تكاليف 
النقال الناتجة عن أزماة املشاتقات النفطية التي 
خرضها اليدوال السيوعي، ُكّل ذلك أَعَّى إَلاى ارتفاع 
االعتمااع عىل األَْساَواق اليارجياة وارتفاع خاتورة 
االساترياع وعمال التبيياة االقتصاعياة لألَْساَواق 

اليارجية. 

 الحصار والدوالر
مان الطبيياي جاداً أل يوقاف الحصاار الربي 
والبحاري والجاوي املفروض عىل اليمن اساتنزاف 
اليمالت الصيبة واالحتياطاي النقدي من اليمالت 
األجنبياة لتوقف االساترياع ولذلك ظال االحتياطي 
النقادي األجنباي يف الحادوع اآلمنة عاىل مدى عا  
من اليدوال رغم تناقصه، كما ظل اليرض النقدي 
من اليملة السايوعية متواجدة بكثاخة يف الساوق 
املحايل وارتفع حجم االحتياطاي النقدي من عملة 
اليدو السيوعي إَلاى أعىل املستويات خالل األشهر 
األْوىَل من اليادوال الذي حاول اليدو رشاء عدع من 
املناطل اليسكرية باملال، إاّل أنه خشل ولذلك رصف 
عدة مرتبات بالُيملة السيوعية وتوقف بيد أل اعرك 
عاد  الجدوى، يضااف إَلاى أل مئاات املاليني التي 
يتقاضالا مرتزقة اليدوال واملليشايات يف ميتلف 
املحاخظات اساتبدلت بالريال اليمني وآل مصريلا 
تلاك األَْماَوال التاي تدخقات مان القصاور امللكية 

السيوعية إَلاى البنوك املحلية. 
ووخل التقارير خقد انيفض االحتياطي النقدي 
األجنباي من 2.ل ملياار عوالر نهاية عاا  ل201  
أي   ، 2015 2.1 ملياار عوالر نهاياة عاا   إَلااى 
بنسابة انيفاض %50 بينما كال الشايب اليمني 
يستهلك ل1 مليار عوالر يف السنوات املاضية وتصل 
االعتمااعات التاي يفتحها البناك املركازي للتجار 
إَلااى 3 ملياارات عوالر من غاري البناوك التجارية 

واإلْساَلمية. 

االقت�ساد اآخر اأوراق العدو.. والبنوك املحلية تعاين من ُتخمة الدوالر يف خزائنها 

العدوان يهاجم الُعملة الوطنية مجددًا ومطاَلُب 
بضرِب املضاربني بالدوالر بيد من حديد

أسعار صرف العملت 
رشاءبيعاليملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 ل66.7 ريال سيوعي

35.لل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
التّجار والعدوان

 

رغ�م الدع�وات املتك�ررة لتحيي�د االقتصاد 

الوطن�ي إاّل أن الع�دو يراه�ن عىل اح�داث أّي 

تق�دم يف الجبه�ة االقتصادي�ة، ولذل�ك يراهن 

ع�ىل الوق�ت وع�ىل اس�تنزاف العمل�ة األجنبية 

مية  اإلْس�الاَ للبن�وك  النقدي�ة  واالحتياط�ات 

والتجاري�ة والبنك املرك�زي اليمني، كما يراهن 

العدو عىل تجاوب بعض رؤوس األاَْمواَال املحلية 

لتنفي�ذ خططه الرعناء يف ه�ذا الجانب، بعد أن 

عمد عىل اس�تهداف مصال�ح معظم رجال املال 

اَْكثاَر من 200  واالعمال، فالعدو الذي اس�تهدف أ

مصنع وتس�بب بتوقف 40 الف منشأة انتاجية 

واس�تهدف رشكات عامل�ة يف قطاعات مختلفة 

اَْكثاَر من 49 مليار دوالر،  وكبّ�د القطاع الخاص أ

ة إلاَ�ى تسبب العدوان والحصار برتاجع  افاَ باإلضاَ

اَْدناَى املستويات وأوقف  النش�اط التجاري إلاَ�ى أ

حرك�ة النقل، كما اس�تغل العدو ق�رار مجلس 

��م  األمن 2216 وُخُصْوصاً املادة التي حثت األُماَ

املتحدة بتفتيش الس�فن التجارية املتجهة إلاَ�ى 

اَْو القادم�ة منها، وعىل الرغ�م من عدم  اليم�ن أ

تخويل حكومة فن�ادق الرياض منح تراخيص 

الدخول للس�فن التجاري�ة املتجهة إلاَ�ى املوانئ 

اليمنية، إاّل أن العدوان حاول منح أية صالحيات 

لحكوم�ة الرياض ومنحها حق إصدار تصاريح 

للس�فن التجارية إلاَ�ى املوان�ئ اليمنية، وهو ما 

غّرض املستوردين املحليني إلاَ�ى االبتزاز الكبري 

مقابل الحصول عىل تراخيص دخول، كما شّدد 

ضغوطاَُه عىل كبار رجال األعمال وأجرب البعض 

منهم عىل إغ�الق مصانعهم وترسي�ح عامليهم 

وإيق�اف عجلة االنتاج حتى ال يضم إلاَ�ى قائمة 

االس�تهداف ورغ�م الت�زام بع�ض املنتجني يف 

الحدي�دة بتل�ك الضغ�وط، إاّل أن مصانعهم لم 

تس�لم من االس�تهداف الجوي من قبل طائرات 

العدوان، ومع تعاظ�م ُكّل تلك الجرائم املبارشة 

التي تعرضت لها رؤوس األاَْمواَال التي لم تستثِن 

حتى مبن�ى الغ�رف الصناعي�ة والتجارية من 

التدمري تسبب العدوان والحصار بإفالس املئات 

من التجار، وهو ما يش�كل دافع�اً للتجار إلاَ�ى 

الوقوف إلاَ�ى جانب ش�عبهم ووطنهم، فالعدو 

حاول التق�رب من بعض مرتزقة املال واألعمال 

ووعدهم بالحصول ع�ىل امتيازات كربى مقابل 

�ار  تنفيذ اجندة يف الداخل والتالعب باألاَْس���عاَ

اط املواطنني من خالل  اَْوساَ وإثاَاراَة حالة الهلع يف أ

�ار  اَْس���عاَ اَْو واملضارب�ة بأ �ار أ رف�ع األاَْس���عاَ

رصف العمل�ة الوطني�ة، ولك�ن ع�ىل أُولئك أن 

اَْمواَاله�م طلع�ت ع�ىل أكت�اف  يدرك�وا رؤوس أ

الشعب اليمني وأن تأكل القيمة الرشائية للريال 

اليمن�ي لن تك�ون يف صالحه�م وال يف مصلحة 

البل�د وأن تأثريه�ا ل�ن يطال املواطن البس�يط 

�اسيات  اَساَ الذي سيضطر إلاَ�ى التشفق وتوفري أ

الحياة، وإنما س�تتأثر الحركة التجارية برمتها 

ع�ىل املدى القريب واملتوس�ط والبعيد ال س�مح 

الله. 

لذل�ك ينتظ�ر م�ن االتح�اد الع�ام للغرف 

الصناعي�ة والتجارية والغرف الصناعية موقٌف 

مسؤوٌل يف هذا الجانب وللتذكري فالعدو واحد. 

ــَعـار  دعت ال�سركات للحفاظ على ا�ستقرار االأَ�سْ

الصناعة توجه مكاتبها برفع حالة االستنفار واتخاذ 
اجراءات رادعة تجاه املغالني باأَلْســَعـار 

  - خاص:
يف أّول رع خيل عىل محاوالت التجار االنسياق وراء 
الحرب النفساية ومحاوالت اليدو وأََعَواته استهداف 
االساتقرار امليييش للمواطن البسايط، ععات وزارة 
الصناعة والتجارة أمل األول الثالثاء كاخة الرشكات 
املساتورعة للمواع الغذائية األََسااساية إَلاى الحفاظ 
ة  عىل استقرار وتوازل أَْسااَياار املواع الغذائية َخاصَّ
التاي يتم توخاري متطلباات اساترياعلا مان اليملة 

الصيبة من قبل البنك املركزي اليمني.
 وأوضاح وكيل وزارة الصناعاة والتجارة لقطاع 
التجاارة الداخلياة عبداللاه عبدالويل نيماال، أل لذا 
اإلجراء يأتي للتأكيد عىل ألمية الحفاظ عىل مستوى 
األَْساااَياار عند حدوع القادرة الرشائية للمواطن يف 

ظل الظروف الحالية التي تمر بها البالع.
 وأشاار إَلاى أل الاوزارة وجهت مكاتبها يف أمانة 
الياصماة ومحاخظات الجمهورياة بتكثيف الجانب 
الرقابي لألَْساَواق واملحالت التجارية ومواخاة الوزارة 
بأية ميالفات سيرية عىل املواع الغذائية األََسااسية 
أوالً باأول، ولفات إَلااى إل الاوزارة أصادرت تيميم 
لجميع مكاتبها باألمانة واملحاخظات بغرض تشاديد 
وتكثياف الحماالت امليدانية عاىل األَْساَواق واملحالت 
التجارية بالتنسايل مع الجهات ذات اليالقة وضبط 

امليالفني.
 وأشاار نيمال إَلاى أل الحماالت امليدانية تهدف 
إَلااى ضباط امليالفاات املرتبطاة بالسالع الغذائية 

منتهياة الصالحية واملجهولة ومناع عملية االحتكار 
واالرتفاعاات السايرية غاري املاربرة يف بياض املواع 
الغذائية بما يف ذلك املشاتقات النفطياة، إَلاى جانب 
ضباط التجاار امليالفاني وإحالتهام إَلااى النياباة 
امليتصة ومواخاة الوزارة بما يتم اتياذه بهذا الشأل، 
خضالً عان إلازا  جميع املحاالت التجارية بإشاهار 

األَْسااَياار.
وأكاد نيماال أل لذه اإلجاراءات املتيذة من قبل 
الاوزارة تأتي للتياول مع املواطن اليمني الذي يياني 
صيوباة الييش جاراء اليدوال السايوعي والحصار 
املفروض عاىل اليمن، األمار الذي يزيد مان مياناته 
مان قبل بياض ضيفاء النفاوس من التجاار الذين 
يستغلول الوضع الذي تمر به البالع من خالل احتكار 
ة مع قدو   بيض السالع ورخع أَْساااَياارلا، َخاصَّ
شاهر رمضال املبارك، األمر الذي يشكل عبئاً إضاخياً 

عىل كالل املواطن.
وكانت الوزارة قد أكدت استقرار الوضع التمويني 
والغذائي وتوخار املواع الغذائية األََسااساية بكميات 
كبارية تفاي باحتياجاات املواطناني خاالل الثالثاة 
األشاهر القاعمة، وأشاارت إَلاى أل لناك ارتفاعاً يف 
أَْساااَياار اليديد من السالع الغذائية واالستهالكية 
والتي أَْصبَحت ال تتناساب مع القادرة الرشائية لدى 
ة يف ظل  املواطناني وأَْصَحااب الدخال املحادوع َخاصَّ
الظاروف التي تيانيها البالع جراء اليدوال، وشادعت 
عىل ألمية اضطالع القطااع الياص بدوره يف تأمني 
احتياجات املواطناني من املواع الغذائية األََسااساية 
والحد من املمارسات غري املرشوعة والغش التجاري.

إىل ذلك نّفذ مكتب الصناعاة والتجارة بمحاخظة 
عمارال الثالثاء حمالت ونزوالً ميدانياً إَلاى األَْساَواق 
بمديناة عمارال وبياض مراكاز املديرياات للرقابة 
وعاد   األََسااساية  للسالع  األَْساااَياار  وضباط 

احتكارلا او رخع أَْسااَياارلا.
وأشاار مدير عاا  مكتاب الصناعاة باملحاخظة 
ياارس بدرالديان انه تام عملية الرقابة عاىل ميتلف 
األَْساَواق واملحاالت التجارية بهدف الحاد من الغش 

التجاري واالحتكار وزياعة األَْسااَياار.
الصناعاة  وزارة  تجاري  ذات صلاة  ويف ساياق 
والتجارة حالياا الرتتيبات إلقاماة مهرجال رمضال 
للتساوق بكلية الزراعة للياا  2016  بالتياول مع 

املؤسسة اليمنية للميارض.
 وأوضح وكيال الوزارة لقطاع التجاارة الداخلية 
عبداللاه عبدالويل نيمال أل امليارض املزمع اختتاحه 
يف الاا 22 مان شايبال الجااري بهدف توخاري املواع 

ة املواع األََسااسية. االستهالكية وَخاصَّ
 وأشاار إَلاى أنه سيتم تقديم تسهيالت يف عملية 
البيع بأَْساااَياار تتناساب ماع القادرات الرشائية 
للزوار واملساتهلكني ومراعاة ألوضاعهم االقتصاعية 
اة يف ظال الظاروف التي تمار بها الباالع جراء  َخاصَّ
اليادوال السايوعي األَمريكي وحصااره الجائر عىل 

اليمن.
ولفات نيمال إَلاى أل لذا املهرجال يأتي يف إطار 
اساتقبال الشاهر الكريم وخدمة املواطناني من قبل 

قطاع التجارة الداخلية بالوزارة.

ال�سعر الر�سمي لبيع امل�ستقات مل يتغري
شركة النفط تتهم تجار 

املشتقات بافتعال أزمة يف 
السوق وابتزاز املواطنني

اَر املشاتقات النفطية  اتهمت رشكاُة النفط اليمنياة تُجَّ
باختياال أزمة مشاتقات نفطياة يف الياصماة واملحاخظات 
وتوظياف قرار التيويم الصاعر أََواخار يوليو من قبل اللجنة 
الثورية اليليا والذي سمح ألَْصَحاب رؤوس األَْمَوال باسترياع 

املشتقات النفطية توظيفاً سلبياً وغري مسئول.
 ونفات رشكاة النفاط اليمنية صحاة ماا تناقلته بيض 
مواقع التواصل االجتماعي بشاأل إصدارلا تيميمات تتيلل 
بأَْساااَياار املشاتقات النفطياة، وأكادت أل ال عالقاة لها 
بكميات البنزين التي تباع من قبل التجار يف الساوق السوعاء 

أَْو يف محطات الوكالء.
وأوضح املتحدث الرسامي باسام الرشكاة املهندس أنور 
الياماري أل الرشكة ليال لها عالقة بإصادار أية تيميمات 
بيصوص املشاتقات النفطية وأل ما تناقلته بيض الوسائل 

ومواقع التواصل االجتماعي ليل له أََسااس من الصحة.
 وباني الياماري أل الاذي يحصال الياو  يف ساوق بياع 
املشتقات النفطية لو مجرع اتفاق بني تجار السوق السوعاء 
لرخع سير املشتقات النفطية عىل املواطنني وتحميلهم أعباء 
إضاخياة تساتنزف قوتهام وقاوت أبنائهم عول أياة مراعاة 
إنَْساانية ملاا تحمله املواطن طاوال الفرتة الساابقة وال يزال 
يتحملاه وُخُصْوصااً مع قادو  شاهر رمضال املباارك وما 

يحتاجه من متطلبات.
وأكد أل الساير الرسمي لبيع املشاتقات النفطية ال يزال 
كماا لو ولام يتغري وعناد توخر مااعة البرتول خاالل األَيَّا  

القاعمة سيتم اإلعالل عن ذلك مبارشة.
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ع ب�سنعاء: علماء اليمن يف لقاء مو�سّ

ال مناَص عن الجهاد
العالمة فؤاد ناجي: وصول األمريكيين إَلـى اليمن يعني وجوَب الجهاد المقّدس

العالمة أحمد حورية: حان وقُت الجهاد ضد دول االستكبار 
العالمة شرف الدين: العلماء والشعب اليمني يرفضون التواجد األمريكي وأية قوة أخرى على األراضي اليمنية

  - خاص:
تحت شايار »مواَجهاة الغازو واالحتالل 
األمريكاي لاألرايض اليمنياة واجاب«، َعَقاَد 
علماُء ومشاايُخ اليمن، أمل األربياء، بصالة 
ياً؛ ملناقشة األوضاع  املرَكز الثقايف، لقاًء موسَّ

واملستجدات يف اليمن واملنطقة.
اللقااء الذي نّظمتاه رابطة علمااء اليمن 
وحرضه كوكبة من علماء من جميع املذالب 
بمحاخظات الجمهورية ناقش السبَل الكفيلة 
بمواجهة الغزو واالحتالل األمريكي يف جنوب 
اليمن وَعور اليلماء والدعاة يف توعية وتبصري 

املجتمع بمياطر الغزو واالحتالل األجنبي.
اللقااء رّحاب نائاُب وزيار  ويف مساتهل 
األوقاف واإلرشاع اليالمة خؤاع ناجي باليلماء 
الحارضين من ميتلاف املحاخظات؛ من أجل 
أعاء رساالتهم يف قاول كلماة الحال وتبصري 

الناس بأمر عينهم وواجبهم تجاه وطنهم.
وقاال: »لقد اجتمع اليلمااء اليو  ليقولوا 
إل وصاول األمرياكال ييني وجاوب الجهاع 
املقادس؛ ألل اللاه سابحانه وتيااىل يقول يف 
كتاباه الكريم »َخَماْن اْعتََدى َعَليُْكاْم َخاْعتَُدوا 
َعَليْاِه ِبِمثْاِل َماا اْعتَاَدى َعَليُْكاْم«.. مبيناً أل 
التأرياخ سايفتح صفحاِته ليساجَل املوقَف 
الغازو  اساتقبلوا  الذيان  لليلمااء  َف  املارشَّ
األمريكي بإعالل الجهاع املسلح ضد الرشذمة 

الظاملة التي احتلت اليمن.
ولفات ناجي إَلاى أنه من مقتىض الحكمة 
َواإليماال أل يتنباَه الشايُب اليمناي لليطر 
األمريكي القااع  إَلاى البلاد، مؤّكداً رضورة 
اضطالع اليلماء والدعاة والفقهاء واملرشدين 
بدورلام يف توعياة املجتمع اليمناي بوجوب 

مواجهة الغزو واالحتالل.
َوألقاى رئيُل امللتقاى اإلساالمي اليالمة 
أحمد عرلم حورية كلمًة أشاار خيها إَلاى ما 
تيرضات له اليمان من تكالب لألعاداء عليها 
وقصاف إجرامي بشاع طاال األبريااء يف ُكّل 
ماكال، عاعياً اليلمااء إَلاى الغارية والحمية 
للدخاع عن وطنهم وعرضهم وأرضهم وعينهم 

وشيوبهم.
وقاال: »عىل اليلمااء الذين يمثلاول قاعة 
األمم والشايوب الوقوف أََمااا  الظالم كائناً 
ييلنولاا  أل  اليلمااء  عاىل  وأل  كال«،  مان 
رصيحًة أََماا  شيوبهم أنه حال وقُت الجهاع 
ضاد عول االساتكبار وأل يكوناوا يف طليياة 

املجالدين يف سبيل الله.
مان جانباه أشاار رئياُل رابطاة علماء 
اليمن اليالمة شامل الدين رشف الدين إَلاى 

أل حضاور اليلمااء إَلااى لاذا اللقااء يؤكد 
ارتباطهم بكتاب الله سابحانه وتياىل وسانة 

الرسول الكريم عليه الصالة والسال .
وقاال إل لاذا اللقاَء يُيَقاُد لرخض القوات 
الغازياة؛ باعتبااره انتهاكاً واضحاً للساياعة 
اليمنياة وميالفااً لاكل القوانني والدسااتري 
الدولياة.. الختااً إَلاى الرساالِة التاي يحملُها 
اليلمااء خاالل اللقااء للقاوى األجنبياة أل 
اليلمااء والشايب اليمني يرخضاول التواجد 
األرايض  أخارى عاىل  قاوة  وأياة  األمريكاي 

اليمنية.
وجّدع شامل الدين الدعاوَة لليلماء الذين 
باعوا أنفساهم وختاويهم إَلاى أل يياخوا اللَه 
تياىل وأل يراجيوا أنفَساهم وأل يقولوا كلمة 
الحال إزاء الظلام الاذي يتيرض له الشايب 

اليمني.
يف لذا الساياق ألقيت اليدياد من الكلمات 
لكلٍّ مان عضو الهيئاة اليليا لحزب الرشااع 
الشايخ محماد طالار أنيام، وأماني عاا  
محماد  القاايض  األعاىل  القضااء  مجلال 
عبدالله الرشعي وعضاو رابطة علماء اليمن 
اليالمة منصور واصل ومفتاي ذمار اليالمة 
اليزي األكوع واليالماة الدكتور محمد أحمد 
الزلاريي واليالماة محماد أحمد الساقاف، 
أشاارت يف مجملهاا إَلاى أل األماة والبرشية 
تواجاُه أمريكا التي لي جاذُر البالء يف اليالم 

وأعظم وأشد خطراً عىل اإلنسانية.
وأوضحت كلمات اليلماء إَلاى أل االحتالَل 

األمريكي قد أتى لنهب الثروة ومصاعرة الحل 
وأل من أبساط حقوق اإلنسال خالل املرحلة 
الرالنة مقاومة الظلم ومقارعة االضطهاع.

وأّكدت الكلماات موقف اليلمااء الراخض 
للتدخالت األجنبية يف الشاؤول اليمنية بما يف 
ذلك عول اليليج وأل الشيب اليمني لن يركع 
إال لليالل جل وعال.. الختني إَلاى أل الشايب 
اليمناي انطلال يف طريال اليازة والتمكاني، 
وساييمُل عىل عحر الغزاة واملحتلني وسيصرب 

عىل بالء تحالف الُياْدَوال حتى النرص.
ع اليلماء عىل خرضية الجهاع ملواجهة  وشدَّ
األعاداء، مؤكديان أناه خرض عاني كفريضة 
الجمياة وال منااص مناه ضد األعاداء حتى 

خروجهم من األرايض اليمنية.
كذلك شادع اليلماء عىل رضورة االستيداع 
والتاآزر والتيااول والتكاتف بني أبنااء البلد 
الواحاد حتى يكوناوا كأصابع وجساد واحد 

ملواجهة الُياْدَوال واالحتالل األجنبي..
واساتيرض اليلمااء يف لقاءلم امليالجات 
والواجبات الدخاعية ملواجهة الغزو واالحتالل 
األجنبي ومنها تسايري الطاقات واإلمكانيات 
لصد الغزاة وعحرلم واجتذاب أساباب النرص 
كما قاال املوىل تباارك وتياىل » ياا أيها الذين 
آمناوا إل تنرصوا الله ينرصكام » عاعني إَلاى 
رضورة أل ييارف الجميُع ميططاِت األعداء 
عىل الشايب اليمني وأساباب ذلاك بما يكفل 
وضاع امليالجاات املناسابة يف خاط الدخااع 
االسارتاتيجي الياا  الاذي يحار  عاىل األمة 

ترُكه باأي حال مان األحاوال ومحذرين من 
الشاائيات املغرضاة املضللة واملثارية للفتنة 
التمارتس  خطار  مان  منبهاني  والتفرقاة، 

والتيصب واملذلبية والطائفية املقيتة.
ويف ختاِ  اللقاء صدر بيال عن علماء اليمن 
أشاار إَلاى رخض اليلمااء الرصيح والقاطع 
ألي تواجد للقوات األجنبية يف األرايض اليمنية 
تحت أي مسامى أَْو ذريياة.. مؤّكداً أل الغزو 
األمريكي وأعواته اإلقليمية واملحلية املتياونة 
ميه عىل اإلثام والُياْدَوال احتاالالً لألرض يف 
بلدنا املسالم وُعاْدَواناً غاشاماً يتوجب رشعاً 
التصادي له وطارعه ومواجهته بكل السابل 

والوسائل املرشوعة.
وحمل بياُل علمااء اليمن أمريكا وأعواتها 
وماآيس  نتائاج  ُكّل  مسائولية  املنطقاة  يف 
الُيااْدَوال عىل اليمان وتدمري بنيتاه التحتية 
وقصفاه باألسالحة املحرماة وقتال أبنائاه 
والحصاار االقتصااعي وكل األرضار الناجمة 

عن الُياْدَوال الهمجي الغاشم.
واملذاباح  الجرائام  أل  البياال،  واعتارب 
وعملياات التهجاري التاي تجاري يف جناوب 
البالع جرائم ضد اإلنساانية وانتهاكاً صارخاً 
اللاه  ألعاداء  وخدماة رصيحاة  للمواطناة 

املجرمني من الغزاة امليتدين.
وحّمال علمااء اليمن الداعماني واملؤيدين 
للُيااْدَوال مساؤولية اساتمرار ماا يحدث يف 
اليمن مان مآٍس وجرائم بشاية جاراء ععم 
وتربير بيض املؤسساات لهذا الُياْدَوال الذي 

ال ماربر له عاىل اإلطالقاا، مؤكديان تحريم 
التيااول ماع عول الُياْدَوال األجنباي أمريكا 
وأتباعهاا يف املنطقاة ومسااندتهم والقتاال 
ميهم أَْو تأييدلم أَْو مشااركتهم بأية صورة 

من الصور. 
واعترب اليلمااُء أل التياُوَل ماع الُياْدَوال 
أَْو  سياساية  أَْو  عساكرية  جهاة  أياة  مان 
اجتماعياة أَْو غريلاا خياناٌة للاه ورساوله 
وللمؤمناني وللشايب اليمني وماواالة ألعداء 
اللاه التي حذر منها القارآل الكريم بقوله: ﴿
الَّ يَتَِّياِذ اْلُمْؤِمنُوَل اْلَكاِخِرياَن أَْوِليَاء ِمن ُعْوِل 
نُكْم َخِإنَُّه  اْلُمْؤِمِننَي﴾ وبقوله: ﴿َوَمن يَتََولَُّهم مِّ

ِمنُْهْم﴾. 
كماا ععاا البيااُل الشايَب اليمناي إَلااى 
رخاد جبهاات القتال وحماية الصاف الداخيل 
وتحصيناه مان مؤامرات اليدو الذي يسايى 

إَلاى تقطيع أوصال النسيج االجتماعي.
والهيئاات  املؤسساات  كاخاة  ععاا  كماا 
والشايصيات اليربياة واإلساالمية والدولية 
إَلاى رضورة االضطالع بدورلم اإلنسااني يف 
اساتنكار لذا الُيااْدَوال واليمل عاىل إيقاخه 

بكل الوسائل املتاحة.
ورّحاب اليلمااء بأي حاواٍر جااٍع ولاعف 
اْلِم  اساتجابة لقوله تياىل: ﴿َوإِل َجنَُحواْ ِللسَّ
اِميُع  َخاْجنَْح َلَهاا َوتََوكَّْل َعىَل اللِه إِنَُّه ُلَو السَّ
اْلَيِليم﴾]األنفاال:61[ كما يؤيادول التوصل 
لليمان  تحفاظ  سالمية  حلاول  أياة  إَلااى 
حريته واساتقالله وساياعته وكرامته وأمنه 
واساتقراره وَوحدتاه بيياداً عان الوصاياة 

الدولية واإلقليمية.
إىل ذلك جّدع البيال الدعوة لكل أبناء الشيب 
إَلااى الوحدة واالعتصا  بحبل الله املتني ونبذ 
ععوات التفرقة واالنقسا  ورخض أية نيرات 
عنرصية أَْو طائفياة أَْو مناطقية أَْو مذلبية 
مفرقة امتثاالً لقوله تياىل: ﴿َواْعتَِصُمواْ ِبَحبِْل 
اللاِه َجِميًياا َوالَ تََفرَُّقواْ﴾ وقولاه تياىل: ﴿إِلَّ 
ًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم َخاْعبُُدول﴾. تُُكْم أُمَّ َلِذِه أُمَّ
وأشااروا إَلاى أل قضية اليرب واملسلمني 
املركزياة واألوىل لاي تحرير املساجد األقىص 
وخلساطني من االحتاالل الصهيوناي وأل ما 
يحادث يف اليالم اليربي واإلساالمي من ختن 
ومؤامارات وحروب ما لاو إال لرصف اليرب 

واملسلمني عن لذه القضية.
وحيّا علمااُء اليمان الحركات اإلساالمية 
املقاومة ملرشوع االساتكبار الياملي املتمثل يف 
أمريكا وإرسائيل والفكار اإلجرامي املتطرف 
املساتبيح للدمااء واألعاراض املساتيد  من 
قبلهما لتشاويه اإلساال  ولتمرير مشااريع 

تفتيت وتمزيل اليالم اليربي واإلسالمي.
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وجميل أنعم 
يف الوقات الاذي أعلنات خياه القاوى الثوريُة يف 
الايَاَماان تبنِّاي مرشوع التحارر من أيَّاة وصايٍة 
إقليميٍة أَْو عوليٍة، يف ساييها لبناء الدولة املساتقلة 
الحديثاة والقوية، وتطهري الباالع من أعوات النفوذ 
اليارجي، الذيان رلنوا البالع للساياعة األَمريكية، 
خلجأت إَلاى ُكّل الحيل الساتمالة قياعة لذه الثورة 
واحتوائهاا، كما خيلت يف الساابل ماع قياعة ثورة 
خربايار الشابابية التي باع خيها قاعتُهاا ضمائَرلم 
والثاورة؛ من أجال الوصول إَلاى السالطة املطلقة 
دة أَمريكياً، ولكان قياعَة ثورة 21  املمنوحاة وامُليمَّ
سابتمرب، رخضت أل تبياَع ُحلَُم الشايب يف الحرية 
والدولاة القوية، مقابل أي ثمان، لذا وجدت أَمريكا 
نفَساها أما  خيار إعااعة الايَاَماان لبَيت الطاعة 
الربباري  ُعاْدَوانهاا  اليساكرية، خشانَّت  بالقاوة 
بواساطة أذنابهاا وأعواتهاا يف املنطقاة، وأوعازت 
للنظا  السيوعي ومشييات اليليج بإعالل الحرب 
عاىل الايَاَمان واحتالله عساكرياً حتى وصل األمُر 
بمشااركتها خيلياً يف اليمليات اليساكرية، ساواٌء 
عاىل األرض أَْو بالرضبات الجوياة؛ لليوعة الْحتاَلل 

الايَاَمان، والذي أُسقط بثورة 21 سبتمرب.
 لهاذا ينبغي عىل الجمياع إعراك لذه الحقيقة، 
أل الُياْدَواَل عىل الايَاَمان لم يكن من أجِل رشعيٍة 
أَْو كماا تّدعياه عوُل الُيااْدَوال يف تربيراتهاا له، بل 
من أجل إعااعة االْحتاَلل األَمريكي عاىل الايَاَمان؛ 
كي تمتصَّ ثرواتها وتساتغلَّ موقَيها االسرتاتيجي 
خدماًة ملصالحهاا، التاي ساتنتهي عاىل حسااب 
مارشوع الدولاة الايَاَمانياة الحديثاة املساتقلة 
والقوياة، التي سايت القياعة الثورياة لتحقيقيه؛ 
تلبيًة لطموحات وآمال الشايب يف بناء لذه الدولة 

املنشوعة.

البُيد التأرييي ألَْطَمااع االْحتاَلل األَمريكي:
بيد خشال اليادوال الثالثي )إرسائيل، خرنساا، 
بريطانياا( عىل مرص 56ل1 ، واُخول اإلمرباطورية 

الوطناي  التحارر  وتناماي حاركات  الربيطانياة، 
واألنظماة  والصهيونياة  الغارب  تجااه  اليربياة 
الرجيياة، ظهر مبدأ »أيزنهااور« يف يناير 57ل1 ، 
والاذي زعم بأل لزيماة بريطانيا وخرنساا خلقت 
خراغاً يف الرشق األوساط، ولذا املبدأُ يُيطي الرئيَل 
األَمريكاي »أيزنهااور« صالحية اساتيدا  القوات 
املسلحة األَمريكية يف اليارج عول إجراء مشاورات 

مع الكونغرس األَمريكي. 
والهادف مان ذلاك لاو ليمناة أَمرياكا عاىل 
الارشق األوساط بقوة الساالح ومحارباة حركات 
التحارر الوطناي واألنظماة الوطنياة الجمهورية، 
وُطبال مبادأ »أيزنهااور« يف لبناال 58ل1 ، ختام 
إنزاُل مشااه البحرياة األَمريكية يف لبناال لتطويل 
األحازاب القومية اليربية، وانتقلت السايوعيُة من 
الوصاياة الربيطانية إىل الوصاياة والتبيية ألَمريكا 
الصهيونية، وأصبحت األرايض السايوعية تحتضُن 
قواعاَد عساكريًة أَمريكياة، أسالحة ومشااًة من 
املارينز األَمريكي، خاكال لذا الظهور األول للقوات 
األَمريكية يف الظهرال وخميل مشيط وجدة وتبوك 
والطائاف وجبيال، ومان حينها أصبحات األنظمة 
الرجيياة التابية ألَمرياكا حصاَل طارواعة لتنفيذ 
املشااريع األَمريكياة يف املنطقة بالقيااعة اليلفية 
أَْو املباارشة، حساب مقتضياات امليادال والواقع، 
وبكل الوساائل القذرة، ملحارباة الثورات واألنظمة 
الوطنياة، والقائماة ساوعاء لهذا النظاا  وطويلة 

جداً.. نيتار منها:-
1- رضب الثاورة الفلساطينية املسالحة مان 
مجاازر أيلاول 70ل1  يف األرعل ولبناال 75ل1 ، 
82ل1  والتاي انتهت با أوسالو واعارتاف »حركة 
ختاح« بإرسائيل والتقوقع يف غازة والضفة الغربية 

وبوجوع املستوطنات.
2- القضااء عاىل الوحادة الساورية - املرصية 

)خرباير 58ل1  سبتمرب 61ل1 (.
52ل1 ، املرصياة  23 يولياو  3- إخاراغ ثاورة 
مان مضمونها القومي، بدًء من اساتنزاف الجيش 
املارصي بالايَاَمان واساتدعاء عدوال 67ل1  عىل 
مرص وُخرض السااعات نائبااً ليبِدالنارص، واغتيال 
َعبدالناارص واالعرتاف بإرسائيال يف مارس ل7ل1  
»كاماب عيفيد« وإخراج مرص مان الرصاع اليربي 

اإلرسائييل.

مان  62ل1   سابتمرب   26 ثاورة  إخاراغ  ل- 
مضمونها الوطني والقومي، بحرب أللية استمرت 
حتاى 70ل1 ، والتاي انتهات بسايطرة اإلْخاَوال 
املسالمني عاىل السالطة يف أغساطل 65ل1  ثم 
76ل1 ، واغتياال الحمادي الاذي حااول إخاراَج 
الايَاَمان من الوصاية السايوعية وليمنة مشايخ 
اإلْخاَوال عىل السلطة الايَاَمانية، ومحاربة النظا  
الوطني التقدماي يف الايَاَمان الديمقراطية، والتي 
86ل1 ، وباليادوال  13 ينايار  توجات بمؤامارة 

الشامل يف 2015  مارس.
5- ويف لبنااِل ساالمت السايوعيُة بالتيااول 
مع إرسائيال وأَمرياكا يف الحرب األللياة اللبنانية 
75ل1 ، بإنشااِء وتساليِح املجموعاات اليمينياة 
املوالية للكيال الصهيوني، وععم جماعات مسلحة 
تنالض وتحاارب املقاوماة الوطنية واإلساالمية 
اللبنانية، وأصبح لبنال منقسماً عىل نفسه وباملال 
واإلْعااَل  السايوعي وتياليم الولابياة التكفريية، 
حتاى وصلناا إىل مرحلاة حازب اللاه )إْرَلاباي( 

ونتنيالو )صديل!!(.
6- خالل ساتة أشاهر خقط، وبحسب صحيفة 
الرأي اليا  الكويتية ))السايوعية تقد  6 ملياراِت 
رياال سايوعي للياراق لدعمه بالحرب ضاد إيرال 
الثاورة اإلساالمية مان سابتمرب 80ل1  - أبريال 

81ل1 ((. 
تلاك نظارٌة تأرييياٌة وخصال أول مان خصول 
الحضاور األَمريكاي األول وأَْطَمااعهاا يف املنطقة 
وبواجهاة ممالاك اليليج، أماا ما يياص جزئية 
األَْطَماااع  تجّلات  خقاد  الايَاَمانياة  الجغراخياة 
األَمريكياة يف حرضماوت واملهرة يف عاا  72ل1 ، 
خبياد سايطرة اإلْخااَوال املسالمني عىل السالطة 
اليلفية للنظا  السيايس يف صنياء واعرتاف النظا  
السيوعي بالنظا  الجمهوري امليتدل 70ل1 ، وتال 
ذلاك اعرتاف أَمريكا بالنظاا  امليتدل يف مطلع عا  
72ل1 ، ثم حدوث مجزرة َمَشايخ الشمال يف عدل 
بتأريخ 20 خرباير 72ل1 ، بدأت طبول الحرب تدق 
يف الشامال وتواخاد الساالطني وعمالء االساتيمار 
للشامال الذين شاّكلوا ذراعاً عسكرياً ضد الجنوب 
بمسامى »الجبهة الوطنياة« بقيااعة »عبدالقوي 
مكاوي«، أحد أركال سالطة رشعية اليائن لاعي 
حالياً،.. وحصل ِصداٌ  عساكري بني الشاطرين يف 

خرباير - مارس 72ل1 ، ثام زيارة وزير اليارجية 
زياارة  ثام  أوالً،  لصنيااء  »روجارز«  األَمريكاي 
»روجارز« لبياض عول اليليج يف يولياو 72ل1 ، 
والتي أعَّت إىل توساع نطاق الحرب بني الشطرين يف 

سبتمرب 72ل1 .
ولاذا ماا كشافُه الرئيل »ساالم ُربيّاع عيل« 
يف حدياث لاا  لصحيفاة الجمهورياة القالرياة 
15 يونياو 72ل1  حياث قاال خيه: ))لنااك نوايا 
عدوانياٌة تواطأت عليها الرجيياة يف املنطقة وذلك 
لتجتزئ من البالِع املحاخظتني اليامسة والساعسة 
الحتمال وجوع البرتول خيهاا((.. ومحاخظة املهرة 
لي اليامساة، وحرضموت لي الساعسة، حسب 

التقسيم اإلعراي للشطر الجنوبي حينه.
أماا »عبدالفتاح إساماعيل« خيكشاف عن ذلك 
وبشاكل أكثر وضوحاً، حيث أورع »خالد بن محمد 
القاسمي« يف كتاب »الوحدة الايَاَمانية« لذا النص 
عان عبدالفتاح إساماعيل الذي قاال: ))الرشكات 
البرتولياة والقوى الرجيية قد انشاأت ما يُسامى 
بجياش اإلنقاذ الوطني الذي يقاو  بتدريبه ُضباط 
»أَمريكياول« والذي يضام املترضرين من إنجازات 
الثورة يف عادل ولدف الجياش اْحتاَلل حرضموت 

واملهرة بدعوى أنها غري يمنية((.
ولكذا أَمريكا االستيمارية الصهيونية تستثمر 
أيَّ نازاع عاخايل يمني وتسايى إلثارتاه، لتحقيل 
ألداخهاا يف التقسايم ونهاب الثاروات والياريات، 
وتحشد لذلك أعواتها السيوعية واإلْخاَوال املسلمني 
املسايطرين حينذاك عىل القبائل الشامالية وبقايا 
السالطني وعمالء االستيمار اإلنجليزي.. إال أل لذه 
اليطة القديمة الجديدة خشلت أما  الوعي الوطني 
ج باتفاقية الوحادة اتفاقية  الايَاَماناي والذي تاوِّ
القالرة ياو  18 أكتوبار 72ل1 ، وبيال طرابلل 
يو  26 نوخمرب 72ل1 ، وبرعاية األنظمة الوطنية 
اليربية ليبياا ومرص والجزائر وساوريا والكويت، 
والتاي نفتقاد عورلام الوحادوي يف لاذه األياا ، 
واألساباب ميروخة، خشاتَّال باني الكويت 72ل1  

والكويت 2016 .
وكما جرت عاعات وتقاليد امليابرات األَمريكية، 
بابتاكار ُطاُرٍق وأسااليَب ماكارٍة؛ لتربيار التواجد 
وتحقيال ألداخهاا، باساتيدا  وتطوياع عمالئها 
أَْو بذرائاع مكاخحاة اإلْرَلاب، كانات املراحل األوىل 

لالْحتاَلل اليسكري األَمريكي للايَاَمان.

مراحل االْحتَلل العسكري اأَلمريكي 
األول ومناطق انتشاره يف الـَيـَمـن 

 الايَاَماان ذو املوقاع االسارتاتيجي املهام جداً 

َوالذي ال يدرك أبناؤه ألمية لذا البلد، حسب وصف 
قائد الثورة السايد َعبدامللك الحوثاي، وخالل اليقد 
األول مان القرل الواحد واليرشيان توالت األحداث 
املفتيلاة مان قبال الواليات املتحادة ليلال ذرائع 

ومربرات الْحتاَلل الايَاَمان.
خوجادت الوالياات املتحادة بُغيتهاا يف األوضاع 
واملتغريات التاي مرت بها الايَاَماان، مطلع اليقد 
الثاناي مان القرل الواحاد واليرشين أثنااء الربيع 
اليرباي، حاولت ال تتحكم يف موَجة التغيري وَحْرف 
مسااره؛ لصناِع منااٍخ وبيئة سياساية مناسابة 
لتحقيال أَْطَمااعهاا، باْحتاَلل الايَاَمان عساكرياً 
بشاكل مباارش َوبغطاء رسامي من قبَال حكومة 

الوخاق وسلطة لاعي.

 االْحتَلل اأَلمريكي األول للـَيـَمـن 
2012م – 2015م

 الفرتة ما بني 2012  – 2015 ، وصلت الواليات 
املتحادة ذروَة االْحتااَلل الكامل واملبارش عساكرياً 
وسياسياً للايَاَمان، وتركز ذلك االْحتاَلل اليسكري 
املبارش عىل الياصمة صنياء واملحاخظات الجنوبية 
السااحلية منهاا، وتحوَّلات أجاواء الايَاَماان إىل 
مارسٍح لليمليات اليساكرية األَمريكياة لطائرات 
بادول طيار والتاي نّفذت مئاات الهجمات الجوية 
التي اساتهدخت تجمياات املواطناني الايَاَمانيني 
يف املناسابات واألعاراس، كماا حصل يف اساتهدف 
عارس يف البيضاء، أَْو اليزاء.. ويف املدارس.. أَْو أثناء 
سافرلم وتنقلهم باني املحاخظاات، وراَح ضحية 
تلك الهجماات بطائرات بدول طياار األَمريكية ما 
نسابته %8ل من األبرياء أطفاالً ونسااًء ومدنيني، 
حسب اعرتاف عضو الكونغرس األمريكي، »عينيل 
كوساينيتش«، بقولاه يف ترصيح أماا  الكونغرس 
يف نوخمرب/ترشين الثاناي 2012 ، بأل عدَع القتىل 
يف الايَاَماان وصل إىل 52ل1 قتياالً. وأضاف »نحن 
لام نيلن الحرب عىل أيٍّ من لذه الدول: باكساتال، 
والايَاَمان، والصومال، لكن أسلحتنا قتلت املدنيني 
األبرياء لناك«. وأضاف »تظهر أشهر البحوث التي 
أجريات أل عدَع الشايصيات القياعياة )يف تنظيم 
القاعدة( التي تم استهداخها، شكَّلت ما يقارب 2% 

)خقط( من إجمايل اإلصابات«.
وحساب ما يارى مراقباول أل لادَف الواليات 
املتحادة مان تلاك الهجماات خلال بيئاة حاضنة 
للتنظيمات اإلْرَلابية؛ سيياً منها ليلل اضطرابات 
َورصاعات عاخلية؛ بغية توسايع عائرة سايطرتها 
وتأماني الظاروف واملناخاات لديموماة اْحتاَللهاا 

للايَاَمان.

و�سلت الوالياُت املتحدة ذروَة االحتالل الكامل واملبا�سر ع�سكرياً و�سيا�سياً يف فرتة حكم االإخوان لليمن

اليمن بني االحتلل اأَلمريكي األول واالحتــــلل اأَلمريكي الثاني
بُحكِم موقع الـَيـَمـن االستراتيجي الهاّم وثرواته الضخمة ومتعددة المصادر، كانت وال تزال 
محطًة لمطامع ُكّل الدول االستعمارية، وملعبًا لصراع األقطاب العالمية؛ ونظرًا لغياب مشروع 

الدولة المستقلة، البعيد عن هيمنة أحد تلك األقطاب.
ُربَّـَما ال يدرُك البعُض أن معركَة السيطرة على الدول التي تمتلك موقعًا جغرافيًا مهمًا كالـَيـَمـن 

ومصر والقرن األفريقي وفْرض الهيمنة عليها، يأتي في سياِق التموضع العسكري العالمي في 
منطقة الشرق األوسط، وتحسبًا من اإلطاحة بأي توازن للدول االستعمارية في المنطقة.

 ومع اقتراب موعد االستحقاقات اأَلمريكية القادمة، وانشغال َأمريكا في الداخل، كان على 
الدول االستعمارية الحفاُظ على حضورها وتثبيت أهم المواقع االستراتيجية التي تحتاجها 

لمواجهة أيِة مساعي استعمارية َأْو وطنية منافسة لها، فظهر مؤشُر بيع مصر لجزيرتي »تيران 
وصنافير« للسعودية، واتفاقية جزيرة بيع جزيرة سقطرى، وبواجهة ممالك الخليج.

قاعدة العند من االحتالل االول 2012م-2015م

جنود االحتالل االمريكي في قاعدة العند - فترة االحتالل االول 2012م-2015م
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بالتزامان مع ذلك عمل االْحتااَلل األَمريكي عىل 
توسايع وتيزيز انتشاار اْحتاَلله عىل عدة مسارات 

عسكرية:
املساار االول: اساتقد  مئاات الجناوع املارينز 
تحوياُل  وتام  صنيااء،  إىل  اليساكري  بيتاعلام 
سافارة الوالياات املتحادة يف صنيااء، إىل حصان 
مزوع باإلنشااءات ذات الطابع اليسكري، كقاعدة 
عساكرية للمها  اللوجساتية املحدوعة، إىل جانب 
تحويل عرشات املباني واملنشائات املدنية إىل ثكنات 
عساكرية، والتاي توَّزعات عاىل مناطال متفرقة 
يف الياصماة، وكأنهاا تحاكاي مواجهًة عساكريًة 
قاعماًة لقمع أي تحرك يمناي ملواجهته، باإلضاخة 
إىل اساتيدا  عدٍع من املباناي املدنية إىل مقرات للا 
»يس آي إيه« وانطالق اليمليات األمنية اختطاخات 

واغتياالت، والتي لم تيتِف إاّل بيد رحيلهم.
حيث كال الهدف من تحارك االْحتاَلل األَمريكي 
يف لاذا املساار لو حماياُة نظاا  حكام االْحتاَلل 
بصورته املباارشة أَْو عرب أعواته امُلتمثلة يف حكومة 

الوخاق وسلطة اليائن لاعي. 
املسار الثاني: ما بني 2012  َول201 ، استقد  
االْحتاَلل األَمريكي إىل قاعدة الينَد، املئات من الجنوع 
واليارشات من ضبااط املارينز األَمريكاي؛ لتيزيز 
سيطرته عىل القاعدة االسرتاتيجية، ووخل ما ذكره 
»موقع الفيلل األَمريكي« أل اإلَعاَرة األَمريكية نقلت 
إىل الايَاَماان ألفاني جندي من املاريناز األَمريكي، 
بكامل عتاعلم اليسكري وغرف عمليات السيطرة 
والتحكم وقياعة الطائارات الحربية بدول طيار إىل 

قاعدة اليند االسرتاتيجية. 
َوبذلاك أصبحت قاعدة اليناد منطلقاً لليمليات 
اليساكرية واالساتيباراتية األَمريكياة، التي كال 
منها عملية مدالمة جنوع املارينز ملنازل املواطنني 
بمنطقاة »مجحفاة« بمحاخظاة لحاج، منتصف 
الياا  2013 ، وعملياة االنازال يف شابوة َو«جحر 
الصيير« بحرضموت مطلع اليا  ل201 ، بيملية 
أسامولا تحرير الصحفي األَمريكي »لوك سومرز« 

امليتطف لدى القاعدة.
املاريناُز األَمريكاي ليساوا بييدين عان حقول 
النفط والغاز وبالذات يف محاخظتي مأرب وشابوة، 
حيث كشافت عن ذلك وسائل إْعاَل  محلية وعاملية 
بتأريخ 8 خربايار ل201 ، عن وصول قوة أَمريكية 
عىل متن مروحيتني أَمريكيتني، إىل منطقة »ظلمة« 
بماأرب تحت ذريياة مالحقة اليناارص اإلْرَلابية، 
التي أعيت القوات الايَاَمانية، وخشالت يف القضاء 
عليها، أَْو الحد من عملياتها التيريبية حد زعمهم.

املسار الثالث: انتشاار قوات االْحتاَلل األَمريكي 
ويف  الايَاَمانياة،  َوالجازر  والساواحل  املوانائ  يف 
لذا املساار عمال االْحتاَلل األَمريكاي، تحت غطاء 
االتفاقياات مع حكومة الوخاق، عىل إنشااء قواعد 
عساكرية عائمة بشاكل مؤقت، قريبة من مضيل 
بااب املنادب، حتاى يتام اساتكماُل بنااء قاعادة 
عساكرية أَمريكية عائمة يف »جزيارة ميول«، وقد 
كشفت ذلك عن وساائل إْعاَل  غربية، تحت عنوال 
تأماني خاط املالحة الدولياة مان« القرصنة«، ويف 
ذلك يارى مراقبول ال لذا الشايار ليال إال مربراً 
وخديية كربى لتمرير ميطاط االْحتاَلل األَمريكي 
للسايطرة عىل باب املندب وخليج عدل َوالساواحل 
والجزر الايَاَمانية االسرتاتيجية، مستفيدة يف ذلك 

من ارتهاال حكومة الوخاق لإلماالءات والتوجهات 
األَمريكية؛ الساتكمال اخضااع الايَاَمان لالْحتاَلل 

الكامل واملبارش عسكرياً وسياسياً. 
االْحتااَلل  ميطاط  وضمان  املساار  ذات  ويف 
األَمريكاي، الساتكمال االْحتاَلل اليساكري للمياه 
جزيارة  ومنهاا  الايَاَمانياة  والُجاُزر  اإلقليمياة 
سقطرى، التي كشفت وسائل إْعاَل  محلية وعاملية 
عان عاز  اإلَعاَرة األَمريكية واتفاقهاا مع حكومة 
الوخااق واملبااعرة اليليجياة، عىل عمل إنشااءات 

عسكرية يف الجزيرة.
ويف ذات السياق كشف »موقع الفيلل األَمريكي« 
إقاماة  أل واشانطن تيتاز   ل201 ،  27 ماارس 
رصيف عائم وكارس األمواج يف منطقة خور عمرية 

بمحاخظة لحج جنوب الايَاَمان.
ويتضمان الرصيف، بناَء لياكل وحفر صيور 
ويقاع الرصيف عاخال منطقة عساكرية يف لحج، 
وسايكلف إنشااءه ما بني مليول َو5 ماليني عوالر، 
والتي ساوف تساتمر عملية البناء خياه 730 يوماً 
حساب املناقصاة، الاذي طرحهاا خيلال مهنديس 

الجيش األَمريكي.

 ثورة الـ21 من سبتمرب وتحرير 
الـَيـَمـن من االْحتَلل اأَلمريكي األول 

بياد نجاح ثورة 21 سابتمرب ل201 ، وتوقيع 
اتفااق السالم والرشاكاة، والذي بموجبه ساتتم 
إعااعة صياغة بيض مواع يف الدساتور األقاليمي، 
والاذي اعتربتاه الوالياات املتحادة عائقااً أماا  
أَْطَمااعهاا باْحتاَلل الايَاَمان عان طريل أعواتها 
املحلياة لاعي واإلْخاَوال املسالمني، عرب مرشوع 
ميطط تفتيتاي قائم عىل مبدأ عولة أقاليمية من 
6 أقاليام، خاضياة إلَعاَرة مناطقياة تضمن حل 
اساتثمار النفط والغاز للرشكات األَمريكية، باتت 
الواليات املتحادة بني خيارين، إما تيزيز تواجدلا 
ومارّبر تواجدلاا لو )الحارب عاىل اإلْرَلاب( ثم 
إخاراج الدساتور لالساتفتاء والقضااء عاىل أية 
محاولة لتيديله، أَْو الصمت واالستسال  والقبول 
باألمر الواقع، خكال الييار األول لو األقرب، ولذا 
ما يستدعي إبراز خطر القاعدة وزياعة نشاطها، 
ومنذ ذلاك الحني شاهدت الجغراخياا الايَاَمانية 
البيضااء  القاعادة يف  لتنظيام  متزاياداً  نشااطاً 
عيسامرب  ويف  والضالاع،  وشابوة  وحرضماوت 
ة يف محاخظة  ل201 ، قامت قوات أَمريكية َخاصَّ
شابوة بيملية اقتحاا  لتحرير رلائان أَمريكيني 
لادى تنظيم القاعدة، أسافرت عان مقتل املصور 
الصحفاي األَمريكاي »لاوك ساومرز« واملادرس 
الجناوب اخريقي »بياار كوركي« خاالل اليملية 
التي باءت بالفشل يف جنوب الايَاَمان، حيث كانا 

محتجزين لدى تنظيم القاعدة. 
وليظهر بيدلا وزيُر الدخاع األَمريكي املستقيل 
»تشاك لاجل« يِف بيال ييلن خيه مقتل »سومرز« 
الاذى ُخطف قبل عاا  يف الايَاَمان خاالل عملية 
لتحرياره، خضالً عىل مقتل مواطان غري أَمريكي، 
تم نقلهم، وحيدين، من بني رخاقهم يف حرضموت 
إىل شابوة، قبل يو  واحد خقط من تنفيذ عمليتني 
اقتحاا  إحدالاا يف حرضموت نجحات يف تحرير 
ل1 رلينة، واألخرى يف شابوة خشالت ومات خيها 
الرلينتال، ولنا يثري مراقبول تسااَءُل عن سبب 

ترك الرليناة ملدة عا  كامل، ثام نقلهم وحيدين 
عوناً عن زمالئهم إىل شبوة، ثم محاولة تحريرلم 

لتبوء بالفشل؟. 

وعىل إثار ذلك يظهر الرئيل »أوباما« باإلعالل 
أل اسارتاتيجيته ملكاخحاة اإلْرَلااب يف الايَاَمان 
مساتمرة، عىل صييد آخر، ععاا اثنال من أعضاء 
مجلل الشايوخ، رخييا املساتوى، الرئيل باراك 
أوباما، إرساال قوات برية عسكرية إىل الايَاَمان، 
وقاال السايناتور الجمهاوري »جاول ماكاني«، 
والديمقراطاي »عاياال خينشاتاين«، يف برناماج 
»خيال ذا نيش«، الذي تذيياه قناة »يس بي يس« 
األَمريكياة: إل إرساال املزياد من القاوات الربية، 
ة عاىل وجه اليصوص،  وقاوات اليمليات الَياصَّ
قد يكاول من الرضوري لكبح النفاوذ »اإليراني« 
يف الايَاَمان.. وكما أراع السيناتور األَمريكي لكبح 
النفوذ اإليراني وليل مكاخحة اإلْرَلاب!، وليظهر 
بيدلاا ُمربر »اليطار من اإلْرَلااب« يف الياصمة 
صنيااء، عن طريال تفجاريات اساتهدخت كلية 
الرشطاة بصنيااء، ومسارية يف ميادال التحرير، 
ويف تلاك األثنااء كانت اللجاال الشايبية تتيامل 
مع األذرع التكفريية، املصنفاة عولياً باإلْرَلابية، 
يف البيضااء ومأرب، ولاذا ما يُهدع بنساف مربر 
التواجاد األَمريكاي يف ظال انهيار كباري للينارص 
التكفريياة عاىل أيدي الجياش واللجال الشايبية 

الثورية. 
رأى مراقباول حينها بأل خصالً أَمريكياً جديداً 
يتام اإلعداُع لاه ملواجهة ثورة 21 سابتمرب، األمر 
الاذي تُرجم خور لروب لاعي بالحيلة من صنياء 
إىل عادل، والحدياث أل صنياَء ُمحتلاة تمهيداً لا 
»تحريرلاا« بالحارب مان الداخل، ثم انساحاب 
أَمرياكا من قاعادة اليناد لينتهَي عهاُد االْحتاَلل 

األول وِبرسام األَمريكاي الاذي يارى عوعتاه من 
بواباة »مكاخحة اإلْرَلاب«، خأخذت األحداث تأخذ 
منحى الفاوىض واإلْرَلاب، وتم تفجري مساجَدي 
»الحشاحوش والبادر«، ثم ذبح الجناوع يف لحج، 
ثم خطاب لاعي إلعاالل الحرب حتى »رخع الَيَلم 
الايَاَماناي يف جبال مرال« حاد توصيفه، ميطياً 
بذلاك الضاوء األخارض للجماعاات التكفريياة، 
بالتحارك لتفجري حرب بطابع طائفاي، ولذا ما 
تُرجم بهجو  »لجال لاعي« عىل السجن املركزي 
يف عدل وتهريب مئات الساجناء، بينهم قياعات يف 
تنظيم القاعدة ليشاركوا لجال لاعي الحرب عىل 
ة »الصولباال« يف عدل،  ميساكر القاوات الَياصَّ
ويتم التنكيل وعلل الجنوع بجنازير الدبابات. 

ُجملاُة أماور اعتربلاا قائاُد الثاورة »السايد 
عبدامللاك الحوثاي« مقدمًة لليدوال الشاامل عىل 
الايَاَماان، خصوصااً بياد اساتهداف املسااجد 
واستشاهاع عرشات املصليني، وأعلن قائد الثورة 
عاىل ضوئهاا التيبئاة الياماة للجياش واللجال 
الشايبية ملواجهة اليناارص التكفريياة، رَسعاَل 
ماا تم التحرك مان قبل اللجال الشايبية لحماية 
الجنوع وبسط األمن من ختك لجال لاعي وعنارص 
القاعادة يف لحج وعدل، وتم تأمني وتحرير قاعدة 
اليناد من اليناارص التكفريية، واساتمر الجيش 
واللجال الشايبية بالتقد  نحاو الجنوب حتى تم 
تحريار ميظمه، وباتات أَمريكا خاارَج املياعلة، 
ويلزمها قوة أكرب وذرائع أقوى لليوعة للايَاَمان، 
وعشاية لروب »لاعي« إىل سالطنة عمال، أعلن 
عاعل الجبري من واشانطن اليدوال عىل الايَاَمان 

بذريية إعاعة »الرشعية«. 
ومان يبحاث عان مالماح الرشعية الياو  يف 
املناطال »امُلحاررة« بتوصياف اليادوال، يجُدلا 
متبلاورة بطاباع خوضوي تاربز خياه الجماعات 
التكفريياة وتنتارش خياه بشاكل كبري، ولاذا ما 
تحتاجاه أَمرياكا للياوعة مان جديد، خاكال منذ 
الغااز  منطقاة  تساليم  لليادوال،  األوىل  األياا  
والنفط حرضموت ليناارص تنظيم القاعدة عول 
أي مقاوماة تُذكار، ويف النصف األول من الشاهر 
األول لليادوال تم تهريُب أكثر من ل188 ساجيناً 
متوزعني من الساجول املركزياة كالتايل: عمرال 
167 ساجيناً لربوا بيد غاارات اليدوال، وصيدة 
130 ساجيناً أيضاً بيد غارات اليدوال، والبيضاء 
شان طريال اليادوال غارات مركزة عىل الساجن 
املركازي أعى لهاروب 00ل ساجني، وحرضموت 
املكال خرَّ أكثر من 300 ساجني بيد لجو  ُمسلح 
شانه تنظيم القاعادة؛ ليقو  بيَدلا بالسايطرة 
عاىل املدينة بالكامل، وعدل ويف أثناء تواجد لاعي 
تقاو  »لجاال لااعي« بتهريب 887 ساجيناً من 
ساجن املنصورة وإحراق أرشايف الساجن، كما 
أخااعت »صحيفة الشاارع« أنهم قاماوا باقتحا  
إَعاَرة السجن، ومكتب التسجيل »أرشيف السجن« 
الاذي خياه ملفاات جمياع الساجناء واملتهمني، 
وصبّاوا عليه ماعة مشاتيلة وأحرقاوه بالكامل؛ 
ة بجميع السجناء،  بهدف اتالف امليلومات الَياصَّ
وأخاعت بأل الساجناء تداخيوا وتمكنوا من الفرار 
من الساجن الذي كال خيه 50ل ساجيناً، لم يتبل 

خيه منهم إالّ 72 سجيناً خقط. 
وعاىل ضاوء ذلك، ال يساتغرب مراقباول، من 
االساتهداف املمنهج للساجول وتهريب الينارص 
اإلْجاَرامياة منهاا، خما كال يحُدُث كال يف سابيل 
إعاعة استنسااخ تجارب اليراق وليبيا يف عمليات 
تهريب الساجناء؛ بهدف اغاراق البالع يف الفوىض 
والينف، وجرى توظياُف تهريب عنارص القاعدة 
مان أجال التدخال يف الايَاَماان كماا حادث يف 
أخغانساتال واليراق، وما يؤكد ذلك ما ذكره وزيُر 
الدخااع األَمريكاي »اشاتول كارتار« باأل تنظيَم 
ُل تقدماً عاىل األرض يف الايَاَمان،  القاعدة يساجِّ
داً بمواصلة الواليات املتحدة رضبَها للتنظيم  متوعِّ

اإلْرَلابي، رغم الوضِع الفوضوي يف لذا البلد.

و�سلت الوالياُت املتحدة ذروَة االحتالل الكامل واملبا�سر ع�سكرياً و�سيا�سياً يف فرتة حكم االإخوان لليمن
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ما وراء التدخل األمريكي املباشر يف جنوب الـَيَمن؟!
 علي القحوم

alialsied@gmail.com 
مان املياروف أل الايََمن لدياه موقٌع 
اسارتاتيجيٌّ لاا ٌّ، ولو غنايٌّ بالثورات 
التي ال زالات يف باطن األرض، خهو يمثُّل 
موقياً لاماً يف اليارطة الجيو سياساية 
ومرتكزاً لشابه الجزيارة اليربياة.. وال 
تيفاى عىل أحاد األطماُع االساتيمارية 
عاىل الايََمن، ولهاذا يتحارك األمريكال 
والصهاينة لفارض الهيمنة عليه، وعىل 
لذا األسااس تحركوا يف إعداع سايناريو 
يكول ميتلفاً عن أخغانساتال واليراق.. 
وكذلك ُصنع مربرات وذرائع من شاأنها 
تهيئاة املجتماع الايََمني لتقبال املحتل 
وكذلاك تهيئاة األرضياة التاي يريدول 
اليمال عليها.. خكانت البداية من تفجري 
املدمرة كول يف عاا  2000  حيث وصل 
بيد لاذا الحاعث ما يقارب 3000 جندي 
أمريكاي عاىل أسااس أنهام محققول، 
خكانات ذريياًة لبداياة التحارك.. طبياً 
سابل لاذا الحاعث عماٌل اساتيباراتي 
بالتنسيل مع الحكومة آنذاك ومع بيض 
قيااعات اإلصاالح الدينياة واليساكرية 
والسياسية.. خكانت املرحلة التي سبقت 
كاول مليئة باليمل الدعاوي الذي كانت 
تتبنااه القيااعات اإلصالحية والسالفية 
والدعوة للجهاع يف أخغانستال والذي خيال 
كال جهااعاً يف سابيل أمرياكا.. وبيد أل 
تالشت وانكمشت عنارص االستيبارات 
املساماة القاعادة يف أخغانساتال رجاع 
البيض ممن أرسالهم الجنارال اليجوز 
عيل محسان األحمار والزنداني وغريلم 

إَلاى الايََمن.. 
وبهاذا بادأت أمرياكا تتحادث يف تلك 
املرحلة عىل أل لناك عنارص مما يسمى 
بالقاعادة ومن ثام خجرت اساتيبارات 
أمريكا مدمرة كول لتبدأ الهيمنة والتدخل 
وبيدلاا أماألت أمريكا بحارناا وجزرنا 
بالبارجات الحربياة وحامالت الطائرات 
والسافن والفرقاطات.. خلم يكن اختياُر 
املحاخظات الجنوبية أمراً عابراً أَْو ملجرع 
الصدخاة.. خاألمرياكال والصهاينة بيد 
عراسات وعمل حثيث مليرخة املجتميات 
وأيان تكمن املصلحة وأين سايتم تنفيذ 
املؤامرة بشاكل طبييي وبتقبل شايبي 
ويف أرضية قد تام اليمل خيها من قبل يف 
التهيئة واإلنشاء ولذا ييوع ألسباب عدة: 
أولهاا: بأنها غنية بالنفاط والثروات 
وأيضااً بياد حارب صياف لل  عمال 
اإلخوال صفقة مع األمريكي والسيوعي 
املتشادعة لنااك  السالفية  عاىل نارش 
وبنيت املدارس الدينياة.. ومن لنا بدأت 
التهيئة للمحاخظات الجنوبية للمرشوع 

األمريكي الصهيوني يف املنطقة.
أللهاا  بسااطة  يساتغلول  ثانيااً: 
وطيبتهام وأنهام ربماا يصدقاوا لاذه 
املؤامارة ولان ييارضولاا أَْو يتحركول 
ضدلا.. ولذا بيد عراساات للمجتميات 
وتقييمهاا ولو اساتنتاج خلصات إليه 

االستيبارات األجنبية.
ثالثااً: املحاخظاات الشامالية صيب 
تنفياذ املؤامرة خيهاا؛ ألل أبنائهاا باتوا 
ييول اليطر الحقيقي ويحملول السالح 
الهيمناة والتواجد األمريكي  ويرخضول 

بأي شكل من أشكاله.
من ثم تسلسل السايناريو يف اختالق 
ماربرات أخرى من أجال إحكا  القبضة 
واستمرار الهيمنة ومنها قصة القرصنة 
التواجاد  رشعناه  الهادف  كال  التاي 
اليسكري األمريكي اإلرسائييل يف املمرات 
املائياة والسايطرة عاىل بااب املنادب.. 
طبيااً ُكّل خطاوة مان خصاول املؤامرة 
يسابقه ضجياج إعالمي كباري للتهيئة 
الشارع الايََمني واليربي لقبول التواجد 
اليساكري لهم.. وبهاذه القصة ضمنوا 
التواجد اليسكري البحري لينتقلوا إَلاى 
قصة ومرسحياة أخرى للسايطرة عىل 
األجاواء الايََمنية.. ولاذا جاء بيد قصة 
النيجري الذي زعماوا أنه مر من الايََمن 
وأرسال طاروع مفيية.. ليتسانى لهم 
السيطرة عىل املطارات وخرض السيطرة 

طائراتهام  تصاول  أل  ألجال  الجوياة 
وتجول تحت لاذه الذريية بالتزامن مع 

التهيئة املناخية وإيجاع 
األرضية املناسابة لزرع 
اإلجرامياة  عنارصلام 
وبدأ  قاعادة..  املساماة 
املارشوع  لاذا  بنااء 
وصبوا األعمدة والقواعد 
لليمال بحرياة مطلقة 
تحات  األريض  لقضام 
لذه املربرات.. ومع لذا 
كله قاماوا باليمل عىل 
إحياء الفتناة الطائفية 
املناطقياة  والنزعاة 
بهدف تفكيكك املجتمع 

الايََمني وتقسايمه كما عملوا يف اليراق 
ورضب النسايج االجتماعي وتمزيقه.. 
وعملاوا عىل لاذا الوتار طيلة سانوات 
املجتماع  أل  يدركاول  ألنهام  عديادة؛ 
الايََمني مرتابط ومتداخل وال تؤثر عليه 
مثل لذه األشياء وليست ثقاخة متأصلة 
يف الايََمان.. ولهاذا عملاوا عاىل إغاراق 
الايََمنياني يف رصاعاات بينياة لام من 

يغذّونها وييططول لها.
النظاا   أل  األَْكاابَااار  والكارثاة   
السايايس كال جزًء من لاذه املؤامرة يف 
التهيئة والتنفيذ والتسرت.. خكال السفري 
األمريكاي يتحرك يف تلاك املراحل وكأنه 
الحاكام الفييل للبلاد وكانت السافارة 
األمريكية مقرا ومنطلقا لتلك امليططات 
اإلجرامياة التي اساتهدخت الوطان ُكّل 
األمريكياة  القاوات  وباتات  الوطان.. 
متواجادة بشاكل علني يف قاعادة اليند 
وتقاو  بيملياات عساكرية يف اقتحا  
بيوت املواطنني كما عملوا يف لحج.. وكل 
لاذا يأتي بالتزامن ماع ضجيج إعالمي 
كبري وواسع حول نشاط عنارص اإلجرا  
املسماة قاعدة يف املحاخظات الجنوبية.. 
وترخاع األعال  الساوعاء وتسايطر عىل 
مناطل وتماارس القتل واإلجرا  والذبح 
والساحل والتفجاريات التي اساتهدخت 
أبناء الشيب الايََمني يف ُكّل املحاخظات.. 
الايََمناي  الجياش  اساتهدخت  وأيضااً 
ومقراتاه يف إيحااء واضاح أناه ليال 
بمقدور الجياش الايََمناي محاربة تلك 
اليناارص وأنه ال باد من تواجاد أجنبي 
لتيليصنا من لذه الينارص.. ولذا خيالً 
ما حصل مما جيل األمريكال يتواجدول 
اليملياات  ويباارشول  علناي  بشاكل 
اليساكرية عاىل األرض.. وكال لنااك 
زيارة رسمية للسافري األمريكي جريالد 
خارساتاين إَلااى أبني بيد أل انكمشات 

عنارصلم اإلجرامية.
كماا أل األمريكال يصورول أنهم أتوا 
إَلاى الايََمن من أجل مساعدة الايََمنيني 
خقاط وتيليصهام مان لاذا اليطار، 
وكانت األجواء مهيأًة لهم باليمل بحرية 
مطلقة.. حتى أتت ثورة الشيب الايََمني 
يف عا  2011  وتحرك الشايب الايََمني 
يف ثورة شيبية لكن كانت األشواك تزرع 
أمامهم ليتسانى لهم كباح جماح لذه 
الثاورة ولييتزل بيد ذلاك ألداخها ويتم 
التآمر عليها.. خاستمر الشيب الايََمني 
يف حراكه الشيبي حتى الواحد واليرشين 
من سابتمرب ل201 .. والذي كال عالمة 
خارقة يف تأريخ الايََمنيني ومثل زلزاال لز 
املنطقة وقلب املياعالت.. حيث انترصت 
الثورة الشايبية وأسقطت زمرة الفساع 
واإلجارا  وأغلقت األبواب أماا  اليارج 
وسقطت الهيمنة والوصاية اليارجية.. 
ومن لنا بدأ األمريكال تغيري السايناريو 
لتبادأ مؤامرة جديدة عاىل الايََمن ولكن 
بطريقة ميتلفة يف إعاالل ُعْدَوال ظالم 
وغاشام وغري مربر الساتهداف الشيب 
الايََمناي وثورتاه الشايبية.. واإليحااء 
ساتقبلول  بأنكام  الايََمناي  للشايب 
بالوصاية واملشاريع األمريكية بالقوة.. 
ختم اإلخراط يف استيدا  القوة واستهدف 
الجمياع بالطاريال ولام يساتثنوا أحدا 
خالكل كال يف مرمى االساتهداف.. وبات 
ُكّل بيات يمني يقطر بالاد  ولم يكتفوا 
بهذا بال عملوا عىل محارباة الايََمني يف 
لقمة عيشاه وخارض الحصاار الجوي 

والبحاري وعوقب الشايب ُكّل الشايب 
وتكالاب عليناا اليالم كلاه.. حيث جاء 
برغباة  الُياْدَوال  لاذا 
وإرسائيلياة  أمريكياة 
ُكّل  خقادوا  أل  بياد 
الليباة وتفتت  خياوط 
ُكّل مؤامراتهام وعمرت 
التاي  مشاارييهم  ُكّل 
بنولاا طيلة السانوات 
خأعلان  املاضياة.. 
الُياْدَوال من واشانطن 
وشااركوا خيليااً وكال 
عسكرية  مواقف  لناك 
مؤيادة  وسياساية 
بمثاباة عنوال  وكانات 

لكل مرحلة أثناء الُيْدَوال.
ما أشابه الليلة بالبارحة خاألمريكال 
يقدمول أنفساهم بأنهم حريصول عىل 
الايََمان يف تيليصهاا من آخاة اإلرلاب 
املؤعلاج أمريكياً.. ولام يف نفل الوقت 
مان اساتباحوا عمااء الشايب الايََمني 
وعماروا ُكّل ما له عالقة بحياة اإلنساال 
الايََمناي خاالل لاذا الُياْدَوال.. وبهاذا 
يغرعول بأسطوانة مرشوخة خال ييامر 
عاقالً الشكُّ يف أنهم من أثينوا لذا الوطن 
باملؤامرات والفتن والحروب واملشااكل.. 
خاليمل املزعوج وسياسة الكيل بمكيالني 
لاو نهاج لديهام.. خفاي اعتقااعي أل 
املارينز األمريكي لم ياأِت للايََمن ملجرع 
النزلة خحسب بل أتى حامالً ميه املوت 
والدماار ألبناء الشايب الايََمني.. ولذه 
لاي املفارقاة اليجيباة التاي تكمن يف 
تناغم خياوط الليبة يف تحويال الايََمن 
إَلاى بؤرة جاذبة لينارصلم اإلجرامية.. 
ومرتيااً خصباً ليظل الوضاع يف الايََمن 
سااحة مفتوحة لقاوى الرش ولصوص 
املزايدات السياساية املرضوبة وساوقاً 
مفتوحااً لنيايس الحاروب والرصاعات 

يشيدول عليها أولامهم الشيطانية.
يف املقابال الهادف الحقيقاي للحرب 
إراعة  كارس  األول:  شاقني،  يف  يتمثال 
وخارض  وإركاعاه  الايََمناي  الشايب 
الوصاية والهيمنة بالقوة وأيضاً اإلنقاذ 
للمارشوع األمريكاي من االنهياار الذي 
عملاوا عاىل بنائه عاىل مدى سانوات.. 
سايما بيد أل تحارك الجياش الايََمني 
واللجال الشيبية إلزالة املياطر وتطهري 
املناطل من رجل عنارص االستيبارات 
املساماة قاعدة.. مما اضطر األمريكال 
مغااعرة قاعادة اليند وإغالق السافارة 
وتيليل النشاط امليابراتي واألمني؛ ألنه 
لام يبَل لهم أي مربر.. ومن لذه اللحظة 
لندسوا لهذا الُيْدَوال ورتبوا له اليناوين 
واملاربرات وكال تحات عناياة وعراساة 
ميمقاة ويف ظل تكتيم رلياب واختاروا 
الزمال واملاكال النطالق لذا الُياْدَوال.. 
خلم يكن إعالُل الُيْدَوال من واشنطن أمراً 
اعتياعياً بل كال لاه مدلوٌل واضٌح وجيل 
يؤكاد ملان ال زال تيالجه الشاكوك بال 
األمرياكال والصهاينة لام من خططوا 
وأياعيهم القذرة مان نفذت.. ولم أيضا 
شااركوا بشاكل مبارش من حيث إعارة 
الحارب والتكتياكات املتبية خاالل لذا 
الُيْدَوال.. خلم يرتكوا خياراً أَْو أُْسلُاْوباً أَْو 
تكتيك إال وعملاوه لكن تفاجئوا بيظمة 
لاذا الشايب وبقاوة ورابطاة جاأش 
جيشانا وللجانناا الشايبية.. وحكماة 
قياعة الثورة الشايبية ساماحة السيد/ 
عبدامللاك بدرالدين الحوثاي حفظه الله 
الذي استطاع أل يدير ُكّل امللفات بحنكة 
سياساية خائقاة أذللات ُكّل املتابياني 
ختجلات لذه القياعة وأظهارت أل لديها 
القدرة عىل املناورة والصموع واليمل عىل 
خيارات كانت سبباً يف خشل ذلك التحالف 

والتكالب الدويل.
كماا أنه لام يكان يف الحسابال لذا 
الصموع األساطوري خهام جهلوا تأريخ 
لذا الشيب واساتهرتوا بقدرات الجيش 
الايََمناي.. ولهاذا شانوا لاذا الُياْدَوال 
وتكالاب اليالم علينا وشانوا اآلالف من 
الغاارات الجوياة واساتأجروا الجيوش 
وعخياوا  واإلجارا   القتال  ورشكات 
بالقاعدة وعاعش وعملوا ما عملوا.. لكن 

بفضل الله خشالوا وخابات آمالهم ولم 
الياو  باتوا أماا  واقع مريار يتحركول 
بكل السبل؛ ألل يربحوا ولو بيض نقاط 

إل لم يكن كلها.
والشال الثاني ولو اليوعة للسيطرة 
عىل املنطقة وكانت البوابة الايََمن؛ ألنها 
تمثال املرتكز الاذي يروه أناه من خالله 
سيتم السيطرة عىل املنطقة ولذا يتأتى 
من خالل السايطرة عاىل املالحة الدولية 
ومضيل باب املندب تحت ذريية جديدة.. 
ولي منع وصول األسالحة إَلاى الايََمن 
من أي مكال خنتابع بني الفينة واألخرى 
اختالقهام للتكهنات واملاربرات الوالية 
مان أجال خارض ليمنتهام عاىل بلدنا 
ويتياذوا من إيرال شاماعة يتسارتول 
خلفها.. خيطلقاول التحذيرات من إيرال 
خيما لم يستيمرول بلدنا تحت مربرات 
لم من يصنيولا ويحركولا ولذا يثبت 

أل وراء األكمة ما وراءلا.
وبالتايل لذا لدف اسرتاتيجي ظلوا وال 
زالوا يحاولول، أل يحتفظوا بتلك القوات 
البحرياة يف خليج عادل وباب املندب من 
أجال أل يظل الايََمن ضييفااً ومحروماً 
من األسالحة التي لربما يمتلكها ليداخع 
عن سياعته وأمنه واساتقراره بالتزامن 
مع حراكه الشايبي التحرري املستمر.. 
ولام حاولاوا مان قبال تحات ذريياة 
القرصنة التي بدعتها األحداث وباتت غري 
مجدية واليو  لديهم لذا املربر الجديد.

عىل الجميع أل يادرك أل لذا الُيْدَوال 
ولاذا التكالاب الياملي لم ياأِت من أجل 
رشعية حكوماة أَْو شايص بيينه كما 
يرععونه يف األبواق اإلعالمية التابية لهم.. 
أَْو مان أجل إيرال لاذا غري صحيح، وقد 
كشافته األيا  واألحداث حيث أنها تأتى 
مان أجل إعااعة الرشعية االساتيمارية 
األمريكية والصهيونياة.. ولذا ما تقو  
باه أمريكا وإرسائيل اليو  يف املحاخظات 
الجنوبياة يف التواجد اليساكري املبارش 
يف قاعادة اليناد يف ظال الُياْدَوال.. خهم 
يرتبول ملرحلاة جديدة تمثل خطراً كبرياً 
عىل الايََمن واملنطقة بكلها ولذا الرتتيب 
لام يكان وليدَة يوماه، بل حاولاوا مراراً 
وتكاراراً أل ييملاوه.. ولكان بفضل الله 
وخضل وعي الشايب الايََمناي الراخض 
للمارشوع األمريكاي والصهيوني.. خقد 
خشال ولم يتحقال والياو  يساارعول 
يف ظال لاذا الُياْدَوال أل يحققاوه وأل 
يساتبقوا األحداث ويرتباوا لهذه املرحلة 
الجديدة.. وما لو حاصٌل اليوَ  خريُ عليل 
عىل ذلك حيث تبحاث أمريكا عن ترتيب 
وضع اسارتاتيجي يف الوقت الذي وصلوا 
خياه إَلاى قناعة أل ُعْدَوانهم عىل الايََمن 
قد خشال ولام يحقل إال الجزء البسايط 
من ألداخهام.. وانه حال الوقت أل يقف 
لذا الُياْدَوال ولكن بالطريقة التي ترالا 
أمرياكا تحفاظ لهام البقااء والوجاوع 

املهيمن عىل الايََمن..
لناا يف األخري علينا أل ندرك أنه إذا ما 
تحركنا كشايب يمني متمسكني بكتاب 
الله ضد املستيمر األمريكي خسوف نذوق 
مرارة االساتيمار خاليراق وأخغانساتال 
أَْكاابَااار عليل ملسااوئ االساتيمار بل 
سايكول واقينا أساوَء منهام.. ويكول 
لاذا التحرك ضاد االساتيمار األمريكي 
عىل أسااس اليوعة الصاعقة إَلاى القرآل 
الكريم وإحيائه يف واقينا وجيله منهاجاً 
نساتنري منه، خإنناا بإذل الله سانقهر 
املساتيمر ونحطم أحالمه االستيمارية 
وسيفشال ويتقهقر وسينترص الشيب 
الايََمناي بياول اللاه وبإراعتاه الصلبة 

وموقفه املسؤول أما  الله.
وإذا ما تحارك الشايب الايََمني ضد 
املحتل خسانصبح مستيَمرين وستنهب 
ثرواتنا وساتغري ثقاختناا ويدنل قرآننا 
ومقدساتنا ويهتكول أعراضنا وسيكول 
واقينا أساوأ من ُكّل من احتلتهم أمريكا 
يف املنطقاة.. خيلينا َجِميْاايااً كيمنيني 
أل نتحد ضاد املحتل ونكول يداً واحدة ال 
يفرقنا املساتيمر ونتحرك يف مظالرات 
وحماالت شايبية صاخباة تيارب عان 
السيط والغضب للشاارع الايََمني عما 

تقو  به أمريكا لذه األيا  يف البالع.

أوقفوا تدخلكم.. 
اإلْرَهاُب بضاعُتكم

مروان حليصي 

غاريُ  الدخاوُل  يكان  لام 
األمريكية  للقاوات  الرشعاي 
وانتهااك  واليتااع  ِة  بالُياادَّ
الساياعة اليمنياة باراً وبحراً 
تحَت ذريية محاربة اإلْرَلاب 
الذي لاو صنييتُهم وأعواتُهم 
القاذرة يف جزيرتِناا اليربياة 
اليربياة  باململكاة  متمثلاة 
السايوعية- أقصاد اليربياة 
السايوعية، خلام يكان لاذا 
ر اليطاري الاذي نيده  التطاوُّ
بمثابه احتاالل، مجرَّع صدخة 
اة ملحاربة  نتيجاة تمادع القاعدة وعاعاش وأناه رضورة ُمِلحَّ
اإلْرَلاب، حسب زعمهم، وإنما لو جزء من ميطط اليدوال ال 
سيما وأل األمريكال لم يكونوا بييدين عن اليدوال منذ والعته 
يف مكاتبهام ومراكاز ميابراتهم، وال يغيب عنهام حقيقة أل 
تمدع اإلْرَلاب وانتشااره ما لو إاّل أحد إخارازات اليدوال ومن 

نتائجه.
وعاىل الرغم مان أل لاذا التدخال املرتبط باليادوال ليل 
بغرياب بال كال متوقياً؛ ألنه ليل بمقدور بني سايوع شان 
عدوانهام عول مباركاة األمريكال وععمهام، والحقاً التغطية 
عاىل جرائمهم بحل اليمنياني يف املحاخل الدولية، عالوًة عىل أل 
الدعَم اللوجستي وتحديد األلداف والسالح والقنابل الينقوعية 
التي تساتهدف املدنيني مع علمهم املسابل لاي أمريكية، ولم 
يكن البتَة مفاجئاً ذلك التدخل ساوى يف توقيته ال سايما وخينا 
مان إْعاَل  لاذه األمة ممن تركوناا وقد أناروا الادروب أمامنا 
جيداً مساتندين عىل كتاب الله ولدي سيد املرسلني محمد بن 
عبدالله صىل الله عليه وعىل آله، خالشاهيُد القائد السيد حسني 
بادر الديان الحوثي رضاوال الله علياه قد تطارق ونبه وحذر 
من ميطاط عخول أمرياكا اليمن وخطرلا والاذي نرى يوماً 
بياد آخر تحقال حلقة من حلقاته، حياث يتزامن لذا التدخل 
األمريكي مع اساتمرار الفياليات الشيبية والرسمية يف عمو  

البالع بذكرى استشهاعه السنوية.
ومنطقيااً وبشاهاعات املتابياني ومراكز البحوث وساكال 
امليماورة الذين ييرخول وييلمول علم اليقني بأل اإلْرَلاب لو 
أعاه احتالل تستيدمها أمريكا الحتالل الشيوب ونهب ثرواتها 
وتفتيتها وتمزيل بُنيتها ونسيجها االجتماعي، واإلْرَلاب الذي 
أَصباح يارضب أجزاء واساية من جناوب الوطن لاو نتيجة 
حتمية لليدوال، بل إل توسايه وانتشااره واستفحال جرائمه 
بحال الشايب اليمني لاو لدف رئياس ليدوال قاوى الغزو 
واالحتالل التي لم تأِت لكي تسااعدنا يف حرث أََراضينا كما قال 

الشهيد القائد.
خقد قلنالاا مراراً وتكاراراً بأننا نرخاض التدخل اليارجي 
أَياً كانت مربراته َوأسابابه، وإيقاف اليدوال والغارات الجوية 
كفيلة بالحد من تمدع اإلْرَلاب وتوسايه ال سيما وأل اليدوال 
لو األَْرضية اليصبة التي انترش عليها اإلْرَلاب املرتبط توسيه 
باساتمرار الغاارات الجوية التي تمشاط ليناارصه وتزوعلم 

باألسلحة الحديثة واملتطورة واملتنوعة. 
ومرة أخرى نؤكاد رخضنا محاربة اإلْرَلااب بهذه الطريقة 
بانتهاك ساياعتنا بدخول مئاات الجناوع األمريكيني بيتاعلم 
الكبري من األسالحة والطائارات إَلاى قاعده اليناد الجوية ثم 
انتشاارلم يف بيض مناطل محاخظات الجنوب وكأل الجنوب 
لو الوالية الا51 للواليات املتحدة األمريكية أَْو اإلمارة السابية 
لدويلاة اإلَمااَرات، وذلك عول علم السالطات الرشعية يف البالع 
متمثلًة باللجنِة الثورية، حيث وقد كنا قاب قوسني أَْو أعنى من 
القضااء عليه قبال أل يأتي اليدوال وينقاذه، وما زلنا قاعرين 
عىل محاربة اإلْرَلاب بأياعي يمنية ولسانا بحاجة لجيوشاكم 
ملحاربته، خقط امدونا باملال والساالح وخاذوا بضاعتكم التي 
أتيتم بها من ساورية عرب تركيا من جماعات عاعش والقاعدة 
للقتال مع تحالف اليدوال ضد الشيب اليمني وجيشه ولجانه 
الشيبية، ووخروا بيض اإلْمَكانيات الالزمة األخرى خقط، وقبل 
ذلاك جففوا مصااعر تمويله القاعمة من مملكة بني سايوع. 
خكلكم )السايوعي واإلماراتي والصهيوناي واألمريكي( أَعداء 
لله وللدين للوطن وللشايب اليمني الذي استبحتم عماء ابنائه 
عول مصاوغ قانوني، وكلكم رشكاء يف سافك عماء اآلالف من 
اة، وكلكم محتلول  املدنيني وتدماري املمتلكات اليامة والَياصَّ
وَغازاه وميتادول عىل أرضناا التي سانداخع عنها وسانقاتل 
ُكّل مان وطاأة قدماه عليها كماا أمرنا عز وجال بقوله تيايل: 
)َوَقاِتلُوا يِف َساِبيِل اللَّاِه الَِّذيَن يَُقاِتلُونَُكْم َواَل تَْيتَاُدوا، إِلَّ اللََّه اَل 

يُِحبُّ اْلُمْيتَِديَن( 
صدق الله اليظيم. 
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 الحلم الصهيوني.. 
ودور الحكام العرب يف تحقيقه 

كتابات

الحُق أبلُج 
َوالسيوُف 

َعواري! 
  الشيخ 

عبدالمنان السنبلي 
عملياة  ببادء  أناه  نيتقاُد  كناا 

املفاوضاات أل الطرف اآلخر سايكوُل 

صاعقااً وَغاري ماكاٍر َوأنه لان يحاول 

التملص مان التزاماتاه َوتيهداته من 

أجل الوصاول إَلاى حالٍّ عااعٍل َوعائٍم 

للقضية اليمنية.. 

َوكناا نيتقاد أيضااً أناه بذلابناا 

إَلااى الكويت أننا سانلتقي مع رجاٍل 

ين َوعاىل قادٍر  يان غاري ُمساريَّ ُميريَّ

عاٍل مان الحكمة َواملسائولية َوالحل 

ببياض  َوليال  املساتقل  الوطناي 

ار السياسايني( الياجزين حتى  )الُقصَّ

عن املباعرة واتياذ القرار.. 

لام نكن يف حقيقة األمار نيلم أنهم 

إَلاى استثمار  َوأساياعلم سيسايول 

الهدناة َواملفاوضات مان أجل تحقيل 

بيض املكاسب اليسكرية َوالسياسية 

َواالقتصاعياة كما لاو كاناوا يهيئول 

َوييادول لجولٍة أُْخاااَرى من اليدوال 

أَْو لكذا يريدول أل يبدو عليه األمر. 

َولام نكان نيلم خياالً حقيقاة ما 

يُاراع لنا مان لذه املفاوضاات َوذلبنا 

إليهاا بإخالص ليلنا نجد خيها ميرجاً 

لبالعنا من مشاكلته َوطريقااً يوصلنا 

إَلااى وقاف اليادوال َوميالجاة آثاره 

ليال من جانب ضيٍف أَْو يأس - مياذ 

الله - َوإنما حرصاً منا عىل حقن عماء 

املسالمني َووقف نزيفها َوختح قنواٍت 

للحوار.. 

إال أناه َوقاد أوشاكنا عاىل إكماال 

يف  الكويات  يف  لنااك  األول  الشاهر 

ظال تينات الطارف اآلخار َومراوغته 

املساتمرة يف محاولٍة ربما منه لكسب 

الوقات َوالتنفيال عان نفساه مان 

وقع الضغاوط الدولياة املتزايدة عليه 

َوالداعية إَلااى رضورة وقف اليدوال، 

خإناه قد باات واضحاً لديناا أنهم غري 

جاعين يف الدخع باتجاه الحل السالمي 

ة يف ظل  املاريض لجميع األطراف َخاصَّ

اليدوانية  اليمليات اليسكرية  تصاعد 

عىل األرايض اليمنية واساتمرار عملية 

التحشايد َوالتجييش َوالتساليح يف ُكّل 

الجبهات َوالتي لم ييد ممكناً بأي حال 

من األحاوال اعتبار ذلاك ال ييرج عن 

إطار َونطاق اليروقات. 

يف ظل لاذه امليطيات يحال للمرء 

منا اليو  أل يتساءل عن جدوى َوقيمة 

لذه املفاوضات واالساتمرار خيها، خال 

اليادوال توقاف َوال الحصاار ُرخع َوال 

أحارزت املفاوضات أي تقادٍ  إيجابيٍّ 

َونوعاي، األمر الاذي يُحتام علينا اآلل 

إَعااَعة النظر يف تحديد ُساّلم األولويات 

الوطنياة املواجهاة لليادوال َوإَعااَعة 

ترتيبها بحسب األنجع َواألَْكثَر جدوًى 

يف جار قاوى اليادوال َوإجبارلم عىل 

املايض قدماً َوبصاورة جدية يف التييل 

عن مرشوعهم التآمري َواليدواني عىل 

اليمن، َوال أعتقد أل لنالك أَْكثَر جدوًى 

مان االعتماع بيد الله سابحانه َوتياىل 

عاىل أبطالناا يف امليادال َوُخُصْوصاً يف 

جبهات الحدوع إلرباك َوإخشاال خطط 

اليدو التي يحاول تنفيذلا خالل خرتة 

الهدناة َوالتاي ليال آخرلاا محاولة 

ساير  باساتقرار  َوالتالعاب  اليباث 

اليملة. خالحُل أبلُج َوالسيوف عواري. 

مملكُة الفضائح والحقُد الّدفنُي على اليمن!
أحمد ناصر الشريف

 
 الراجاُح أل أرسَة بني سايوع التي ظهرت يف 
نجد قبل مائتي عا  وامتد نفوذلا إَلاى الحجاز 
بمسااعدة بريطانياا مناذ 85 عاماً لاي عبارة 
عن ُسااللة بيري ضالة يف الصحاراء وما امتطاء 
الغارب لظهور لاذه األرسة والغباء الطاخح من 
عيونهام وتطاولهام بينل أجارب طويل أعوج 
عاىل اليمان وشايبها والتدخل يف شاؤونها منذ 
أّول يو  تم خيه تأسايل مملكة الفضائح يف 23 
سبتمرب عا  32ل1  والحقد الدخني عىل الشيب 
اليمناي ال يمثل إاّل صفات اتصفات بها الجمال 
والناوق عول غريلاا مان اليالئل. ورغام ذلك 
ييتقاد آل سايوع أل البالع التاي يحكمونها لي 
بالعلام ونقصد بذلك نجد والحجااز خألحقولا 
باسامهم، حيث اطلقوا عليها اسام: السيوعية 
وبدلاوا الشاورى القديمة بوراثاة بغيضة.. ويف 
رؤوساهم الياوية إاّل من اليقال اشتد الشطط 
بهم، خأضاخوا الشايب نفساه يف نجد والحجاز 
اة وجيلاوه رلينة  لقائماة ممتلكاتهام الَياصَّ
بني ايديهام ال حول له وال قوة َوكأل ريع ثروات 
ة جداً بهم  البحر واألرض لي مرصوخاات َخاصَّ
يتقاسامونها عول مشااركة أحد سوى األسياع 
ناي تيلياُل  املمتطاني ظهورلام. ولناا يحرُضُ
مواطان عرباي ظريف حياث قاال: )ال يهمني 
اآلل ما رصخه ويرصخاه أمراء مملكة الفضائح 
يف النواعي الليلياة وموائد القمار ولكن تغيظني 
املاليني التاي ينساونها تحت الوساائد واألرسة 
يف الفنااعق خلاو وزعولاا عاىل خقاراء اليارب 
واملسالمني لتبادَل حال األمة(. لقد شان النظا  
السيوعي وحلفاؤه عدوانهم الرببري عىل اليمن 
وشايبها اليظيام بياد أل كال لاذا النظا  من 
قاموس البذاءة والشاتائم واالخارتاءات ما يريد 
يف لالته اإلْعااَلمية التي اشرتالا بامرباطوريته 
املالية لتزين وجهه القبيح وتحسان من صورته 

املشاولة، لكنه أعرك أل حمالت إْعااَلمه املضلل 
املمجاد ليدواناه لام يازع الشايب اليمناي إاّل 

صماوعا ًوصالباة يف مواجهات 
ُكّل ميططاات التآمر واليداوة 
التأرييية التاي اختزنها نظا  
آل سيوع؛ بهدف تركيع الشيب 
انطالقتاه  ومحارباة  اليمناي 
عاىل عرب التقاد  والنهوض.. 
السايوعي  اإلْعاااَل   أل  ذلاك 
تركازت  الاذي  لاه  واملناارص 
املمجوجة  السييفة  مضامينه 
عىل اليمن وشايبها واالستيالء 
يف  وتذكاريه  وتحقاريه  علياه 
سايوع  آل  بيطاياا  حاني  ُكّل 
ذلاك  يف  مساتيدماً  وخريلام 

بياض املرتزقاة واملأجوريان من 
الكتّااب واليمالء اليونة والجثاث املحنطة من 
بقاياا قوى سياساية شااخت وانتهاى عورلا 
قاد جيل اليمنيني أَْكثَر قناعة وتشابثاً بنهجهم 
السايايس  البنااء  عرب  عاىل  الساائر  الجدياد 
والديمقراطاي والتنماوي غاري آبهني باكل تلك 
امليططات التآمرية التي أخذت أشكاالً ميتلفة 
تاارة بالتيرياب االقتصاعي عن طريل ساحب 
اليماالت أَْو إعخال كميات مان اليمالت املزيفة 
كماا يحادث اليو  حياث يتم تزوياد مرتزقتهم 
بها، وكذلاك تهريب املواع األََسااساية وتضييل 
اليناق عاىل املواطن اليمني يف عيشاه ومصدر 
رزقاه من خاالل خرض الحصاار علياه بالقوة 
بحراً وجواً وبراً.. وتارة بشان الحمالت الدعائية 
والتيبئة الياطئة املضاعة واملكشاوخة للشايب 
اليمني عاخل السايوعية وغري ذلك من أسااليب 
اليداء التأرييي املستحكمة عقدته يف صدور آل 
سيوع الذي عاعًة ما يظهر عندما يحقل الشيب 
اليمني نقلة نوعية جديادة يف حياته يتغلب بها 
عاىل واقيه املمزق بفيل ظروف وأوضاع ما قبل 
إَعاَعة تحقيل الوحدة اليمنية. لقد ُعرف النظا  

السايوعي بمؤامراته ضد اليمن وشيبها سواء 
يف املاايض أَْو الحاارض بمرالنتاه - عول شاك- 
عىل حصال خارس؛ ألل شايبنا 
اليمناي يادرك أبيااع املؤامارة 
التاي  التأرييياة  والياداوة 
يضمرلا نظا  آل سيوع لليمن 
وشايبها والتاي تساتهدف يف 
األََسااس أعز وأغىل مكتسبات 
الشيب اليمني املتمثلة يف إَعاَعة 
واكتشااف  وحدتاه  تحقيال 
مان  اليمنياة  األرض  خاريات 
النفاط والغااز وامليااعل التي 
ساتيوع بالياري الوخاري عاىل 

اليمن كلها. 
إل لاذا الحقاد األعمى عىل 
اليمن وشايبها يحجب عن أرسة 
آل سايوع حقيقاة أل الشايوب مهماا أثقلتها 
امليانااة وكبدتهاا سانول القهر االساتيماري 
والتدخل يف شاؤونها واساتغاللها خال ذلك إَلاى 
ضيفااء  ورشاء  الفتناة  أسااليب  وأل  حاني.. 
النفاوس وخلل أَْجَواء تيكري األمن واالساتقرار 
قد ذلب زمنها إَلاى األبد وأَْصبَح الشيب اليمني 
يف ظال الجمهورية اليمنياة ومواجهته لليدوال 
قوياً متماسكاً ولن تزيده املؤامرات الدنيئة عليه 
من قبل النظا  السيوعي ومرتزقته وعمالئه إاّل 
أل يكاول أَْكثَر صالبة وتحدياً وسايكول حليفه 
النرص يف النهاية.. وقد جارب ذلك أَْعَداء وحدته 
وتقدماه يف أَْكثَر من موقاف تأرييي.. لكن لل 
يساتوعب النظاا  السايوعي وإْعااَلمه الدرس 
لاذه املارة؟ بيد أل شاالد باأ  عينياه صموع 
اليمنياني يف وجه عدوانهم الغاعر والغاشام غري 
املربر الذي تقوعه السايوعية أشهر امرباطورية 
للمال وبمشااركة أشاهر امرباطورية للساالح 

وأشهر امرباطورية لإلْعااَل .
 نرياد لناا أل نذّكار تحالاف الارش املياعي 
لليمان وشايبها الذي تقاوعه أَمرياكا بأل زمن 

الوئا  الذي يهل عاىل اليالم اليو  باتجاه إحالل 
عالام جدياد خاٍل مان الحروب والتوتار يحتكم 
السالمي  والتياياش  والتفالام  الحاوار  إَلااى 
وليل إَلاى شان الحروب الظاملة عىل الشايوب 
الضييفة بهدف إذاللها وتركييها، وما يؤكد ذلك 
بروز نضال الشايوب عىل طريال الديمقراطية 
والتحارر مان األنظماة الديكتاتورياة وامللكية 
األرسية وصوالً إَلاى صياغة حياة جديدة تكفل 
املشااركة املبارشة للشايوب يف الحكام والحياة 
السياساية عىل أََساااس من التيدعياة الحزبية 
وتحقيال الحرياات وحماياة حقاوق اإلنَْساال 
التاي يفتقر اليهاا نظا  آل سايوع األرسي غري 
املدرك انه يف ظل لذه املساتجدات الجديدة سااع 
االقتناع املبني عىل عد  قدرة أي نظا  عىل إنَْهاء 
نظاا  آخر مهما كانات لديه من أَْسابَاب القوة 
والتجرب واليناع ومهما كانت القدرات اليسكرية 
واإلْمَكانات املاعية التي يمتلكها.. ويظل الشيب 
اليمناي وغاريه مان الشايوب الحرة اكارب مثل 
عىل ذلاك حيث اثبات اليمنيول انهام بقدراتهم 
املحدوعة وتوكلهم عىل الله واجهوا حرباً رشسة 
ُشنت عليهم شاركت خيها عدة عول واستيدمت 
خيها اسااطيل وآليات الحروب املسلحة بأحدث 
الوساائل التكنولوجياة بما راخقهاا من حصار 
جوي وبري وبحري وقصف عىل مدار ل2 ساعة 
اساتيد  خالله األَْعَداء أسالحة محرماة عولياً 
ومع ذلك يظل الشايب اليمني صامداً وشاامياً 
وماساكاً بزما  املباعرة ليكول النرص حليفه يف 
النهاية بإذل الله كونه صاحب حل يواجه باطالً 
وتيارض ملظلومياة ال ليشء وإنما ألل الشايب 
اليمني أراع أل يبني عولته الحديثة ويحّرر قراره 
السايايس من الوصاية اليارجية ليييَش كغريه 
مان الشايوب حاراً كريمااً ميتمداً عىل نفساه 
واالساتفاعة مان خريات أرضه التاي منيوه من 
استيراجها وتكرّبوا عليه بشنهم حرب إبَاَعة لم 

يشهد لها التأريخ مثيالً.

 صالح محمد الشامي 
 الحلاُم الصهيونايُّ بتحقيل إرسائيل 
)مان الفرات إَلاى النيال( أَْصبَح اليو  يف 
َطور التنفيذ، وليل بالطريقة التقليدية 
اإلعارات  نارى  أل  ننتظار  خاال  طبيااً، 
الحكومياة يف البلادال اليربياة الواقياة 
بني الفرات والنيال تصدر بطاقات لوية 
عليها الشايار اإلرسائييل، كما لو الحال 
يف خلسطني، ولكن السايطرة عىل القرار 
السايايس أَْصبَحت شايئاً واقيااً، خحني 
تضج إرسائيل، ويرصح مساؤولولا بأل 
خطراً ما يهدع أمن إرسائيل، ترى أنظمة 
املنطقة املحيطاة بإرسائيل تتبنى الدخاع 
عان إرسائيل، ختتحّرك بأعاذار ميتلفة، 
وليسات  حقيقياة،  تحاركات  ولكنهاا 
تحاركات مرسحياة، كتلاك التاي يكذب 
بهاا القااعة اليارب عاىل األماة اليربية 

واإلْساَلمية، منذ نكسة 8ل. 
رشاياني  يف  اليربياة  الدمااَء  إل   
األماة اليربياة، قاد تحولات صهيونية، 
بفيال التياار الولاباي، الاذي صنيتاه 
الصهيونية، لتتفاعى الدخول يف مواجهة 
مبارشة مع اليارب، خأَْصبَح الولابيول 
يفتاول بتكفري املجتمع املسالم، تمهيداً 
لقدو  آالتهم الحربية، وأََعَواتهم القذرة، 
كداعاش، التي تيكل صورة الشايطال 
عىل اإلْساَل  واملسلمني، وتفيل ما تفيله 
كائنات خراخية أَْو خضائية يف خيلم رعب 

أَمريكي. 
اإلْعاااَل   ُكّل وساائل   لقاد ساارت 
الياملية، واألنشطة التيليمية، والثقاخية، 
ماا  وخال  واالقتصاعياة،  والرتخيهياة، 
رسمته سياساة الحكومة اليفية، التي 
تديار املنظمات الدولية، وتساريلا وخل 

الهدف املرسو  للسيطرة عىل اليالم. 
 خكما خرجت، منذ ثمانينيات القرل 
اليرشين، أخاال  الرعب، وأخاال  الييال 
اليلماي اليارايف، التاي تصور لاك عدواً 
ولميااً، مان الفضااء اليارجاي، مثالً، 
وتدعاو إَلاى توحيد اليالام ملواجهة لذا 
اليطار، وبقياعة أَمرياكا - طبياً -.. يف 
املقابل، تحركات الولابية، لرصف نظر 

األمة عن خطر إرسائيل، الواقية يف قلب 
املنطقة اليربية، وتحركت لتحارب تحت 
مظلة أَمريكا يف أقىص الشامال، ما يؤكد 
أل لاذا التيار، والنظا  الذي يحميه يدار 

بأيٍد صهيونية. 
 يف الوقات الاذي انتارشت موجاات 
االنيالع من القيم اإلنَْساانية، واالنقالب 
وأخاال   املوضاة،  كرصعاات  عليهاا، 
الدعارة، التي لم توجه إاّل لطمل الغرية 
الدينياة والوطنياة من صادور وعقول 
وليال  الساتيباعلا،  تمهياداً  األماة، 

الحتالل بلدانها خقط. 
 اآلل نارى األنظماة اليربياة، تقمع 
شايوبها لتسايري السياساات الياطئة 
التي تاريض إرسائيال وأَمرياكا، وتدخع 
بشايوبها لتبني وجهاتهاا واعتقاعاتها 
والدينياة، كأكارب تضليال  السياساية، 
حصل لألماة عرب التأرياخ.. وكدليل ألل 
تلك األنظمة اليربية أَْصبَحت مستيبدة، 

وحرخياً، أَْصبَحت مستيبدًة بالفيل. 
 يشاير املواطان اليرباي، والاذي ما 
يازال كذلاك، بأل مان يحكماه اآلل لو 
إرسائيل، وليست أنظمة عربية، وال تمت 
إَلاى اليروباة، وال إَلاى الدين بصلة.. إذ 
كيف يسوغ لنفسه قائد عربي أل يكول 
لو وإرسائيل يف خنادق واحد ضد أمته، 

وعروبته، وقوميته، وعينه، ووطنه.. 
 لقاد اختفات حتاى تلك املساميات 
الرباقاة لألحازاب السياساية يف الوطن 
راخاداً  صاارت  خالقومياة  اليرباي، 
للولابية، ويداً من أيادي أَْعَداء القومية 
يف املنطقة اليربية، واليساريول أَْصبَحوا 
يليقاول أحذياة املتطرخاني الولابيني، 
وعاعاش  القاعادة  بحماد  ويسابحول 
التواصال  مواقاع  وعاىل  قنواتهام،  يف 
االجتماعي، ويفيلاول أخيالهم من قتل 
وساحل، بطرق شايطانية، وكما تفيل 

عاعش تماماً.. 
اليربياة  األنظماة  غابات  إذاً   
الحقيقياة والفاعلاة، وأَْصبَحت تساري 
وخل توجيهاات البيت األبياض، ختقمع 
شيوبها، وتتيندق مع إرسائيل ملواجهة 
جريانهاا، يف حاني غااب عور األحازاب 
القارار  صناع  يف  الفاعلاة  السياساية 

السايايس، يف الوقات الاذي يتحارك خيه 
املنارب الديناي لتجهيال األماة، وتضليل 
الرأي اليا  عن اليطر الذي يتهدع األمة، 
وخلال عادو ولماي لألماة، لاو اليدو 
الحقيقاي ألَْعاَداء األمة، وذلك لتساهيل 

مهمة إرسائيل يف املنطقة.. 
إل  بالقاول  نكابار  نازال  ال  خهال   

إرسائيل ال تسيطر عىل املنطقة؟!!.
 يكفيناا وعياً اإلنصاات إَلاى خطاب 
السايد عبدامللك بان بدرالديان الحوثي، 
الاذي ألقاه بمناسابة الذكرى السانوية 
للشاهيد القائد، عليهما الساال ، لنيرف 
أين نحان، وماا موقينا مان التحركات 
الياملياة، وما لي املساؤولية امللقاة عىل 

عواتقنا.. 
 إنها أكرب مسؤولية عىل مر التأريخ؛ 
ألننا نواجه أكرب مؤامرة عىل مر التأريخ 
أيضاً، وقد بدأنالاا بالفيل من لنا، من 
اليمان، بقيااعة الشاهيد القائد السايد 
حساني رضوال الله علياه، واآلل بقياعة 
السايد القائاد عبدامللاك بان بدرالديان 
الحوثي رضوال الله عليه، ولنتييل خقط 
اآللاة اإلْعااَلمياة اليمالقاة، والحمالت 
الرشساة، واليمل امُلضني لتضليل األمة 
اإلْسااَلمية، حتى تكوَل يف صف أعدائها، 
ضد نفساها، مان كال يتييل أل اليربي 
ساييول اليروبة ليدماة أعدائه، أليل 
أكرب تضليل تواجهاه األمة عرب التأريخ، 
إذاً ال باد مان الوعاي، والرجاوع إَلااى 
القارآل الكريم، وااللتفااف حول القاعة 
الرشخااء من أَبْنَاء األمة، قاال تياىل: )يا 
أيهاا الذين آمناوا اتقوا اللاه وكونوا مع 
الصاعقاني(.. خاإذا كنات مان املؤمنني 
خسيشاملك اليطاب القرآناي، ثم عليك 
بتقاوى الله، وسارتى حينئاٍذ الحقائل، 
سرتى الصاعقني من الكاذبني، سيبرصك 
اللاه بطريل اليري لتسالكه، ساتتفاعى 
التضليال املناربي واإلْعااَلمي، ملشاايخ 
وملوك وأمراء جندوا أنفسهم وشيوبهم 
ليدماة  بالعلام  وثاروات  ومقادرات 
إرسائيل، إرسائيل التي ستدوساهم ولي 
تتشفى بهم، بيد أل تكول قد استنفدت 
و...  بكرامتهام،  خدماتهام، وسايرت 

واحتلت بلدانهم..

آخر أوراق العدوان! 
محسن الجنيد 

اَْكثاَ�ر من 420 يوماً والعدواُن الس�عودي األاَمريكي يحاوُل إخضاع الش�عب  أ
��مي وتواطؤ عربي  اليمني بكل ما لديه من ترس�انِة أسلحة متطورة وبغطاء أُماَ

وصمت عاملي.
مي�ا ومادي�ا ودبلوماس�ياً  اجتم�ع ُكّل رش العال�م املناف�ق عس�كرياً وإْع�الاَ
تمول�ه دويالت ومش�يخات الخليج أم�ام صمود وثبات وعزيمه الش�عب اليمني 
وبإْمكاَاني�ات ت�كاد ال تذك�ر يف ظل حصار ج�وي وبري وبح�ري رافقه تزييف 
مي وقلب للحقائق من قبل العدوان. فشل العدوان وفشلت ُكّل محاوالته لم  إْع�الاَ

يجد امامه سوى استخدام آخر ورقتني لتحقيق أي انتصار ولو رمزياً.
الورق�ة األوىل ب�دأ اس�تخدامها يف الجن�وب وهي ورق�ة الوح�دة اليمنية من 
�اداَة عجل�ة التأري�خ إىل ما قبل  خ�الل دع�م األصوات الش�اذة التي تس�عى إلعاَ
22ماي�و1990م. وهنا مارس العدوان ومرتزقته وعمالئ�ه أعماالً قذرة كان من 
بينها إصدار بطائق ش�خصية تحت اس�م ما يس�مي بالجنوب العربي ُطبعت يف 
مطاب�خ اإلمارات رافقها عملية تهجري وطرد للمواطنني اليمنيني املحس�وبني عيل 
اَبْناَاء محافظتي تعز واب يهدف العدوان  املحافظات الشمالية من عدن ُخُصْوصاً أ
اَْهداَاف لعل أهمها الطائفية واملنطقية وخلق  ومرتزقت�ه من هذه االعمال إىل ع�دة أ

اَاء الوطن اليمني ورشخ النسيج االجتماعي. اَبْن العداوات بني أ
اَبْناَ�اء املحافظات الجنوبية  كان الع�دوان ومرتزقته بانتظ�ار ردة فعل تجاه أ
اَبْناَاء ع�دن والضالع  املتواجدي�ن يف املحافظ�ات الش�مالية ك�ي ين�ال تعاط�ف أ
وحرضموت ويكون له غطاء ش�عبي ملا ارتكبه من جرائم ممثله بعمليات الطرد 
والتهج�ري القذرة الت�ي يقوم به. لكنه فش�ل بهذه الخطوة ايضا وزاد الش�ارع 

الجنوبي سخطاً وكرهاً له. 
�ار واللعب عىل الوتر االقتصادي  الورقة الثانيُة: وهي ورقة زعزعة األاَْس���عاَ
�ار رصف ال�دوالر مقاب�ل الريال واخفاء املش�تقان  اَْس���عاَ م�ن خ�الل ارتفاع أ
النفطي�ة وامل�واد الغذائية من األاَْس�واَاق، وهذا الترصف ليس بجدي�د فقد قام به 

العدوان عرب مرتزقته يف بداية العدوان وفشلوا.
 الجدي�د يف األمر اليوم هو ترافق الورقة األوىل والتي أيّدها حزب االصالح عىل 
لس�ان اليدومي، مع الورقة الثانية يف آن واحد، وكلنا يعلم أن العدوان والحصار 
�ار لم ترتفع خالل ُكّل هذه الفرتة وفجأة وبمبارشة  اَْكثاَر عام وأشهر واألاَْس��عاَ له أ
�ار  اَْس��عاَ العدوان ومرتزقته استخدام الورقة األوىل يرتفع سعر الرصف وترتفع أ

املواد الغذائية واملشتقات النفطية. 
يظن العدوان ومرتزقته انهم سيحققون بهذه االعمال القذرة ما لم يستطيعوا 
تحقيق�ه بقصِف الطائ�رات وقتل األطفال والنس�اء والش�يوخ وتدمري املدارس 
واملستش�فيات والط�رق. وكذلك ما عجزوا ع�ن تحقيقه عىل طاول�ة مفاوضات 

جنيف والكويت. 
أي غباء هذا؟!

اَْو نستسلم.  كل هذا الوقت وكل هذا القتل والتدمري ومع ذلك لم ولن ننكرس أ
الوح�دة باقية وس�يحافظ عليها وحدويو عدن والضال�ع ولحج وحرضموت 

واملهرة وشبوة وأبني الرشفاء قبل رشفاء بقية الوطن. 
�ار الرصف ستعود إىل حقيقتها بفعِل رقابة اللجان الثورية والرشفاء  اَْس��عاَ أ

من التجار ولن يصح إال الصحيح. 
حتماً سننترص كما انترصنا يف امليدان وعىل طاوالت الحوار وسينهزم العدوان 

وستسقط آخر أوراقه. 
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ااِهيْاُد القائُد  كثارياً ماا َحاااااذََّر الشَّ
اايِّاُد ُحَساانْي بدر الديان الحوثي من  السَّ
مؤامرات أَْعاااَداء الايَاَمان، عىل رأساهم 
أَمرياكا وإْساااَرائيْل وَمن يادوُر يف خلكهم 
قبال 15 عاماً، من خاالِل محارضاته التي 
كال يُقيُمهاا يف خاوالل عامار بمحاخظاة 

صيدَة. 
ااِهيْاُد القائاُد أجاىل -وبوضاوح ال  الشَّ
ييرتيه يساريُ ريب- الحقائاَل التي أقر بها 
حتاى املناوئاني لفكاره، عان امليططاات 
الايَاَماان،  تساتهدُف  التاي  التآمرياة 
الايَاَماناي،  الشايب  أَبْنَاااء  وتساتهدُف 
وثرواتهام الكبارية والهائلة، تحات مزاعَم 
وعبااراٍت ميتلفاٍة، تقاو  عاىل أََساااس 

التَّضليل، والرتليب والرتغيب. 
ُكّل  عان  الساكوت  وعاد   التََحااّرك 
امليططاات التاي تساتهدُف الايَاَمانياني 
وأَبْنَاااء األماة اليربياة واالساالمية، لاو 
ااِهيْاُد القائاُد أَبْنَااَء الشايب  ما ععاا الشَّ
الايَاَماناي إَِلااياه، ميتارباً أل الساكوت 
سايجر الجميع إَِلااى الهاالك وإىل القبول 

بكل لذه امليططات. 
ااِهيْاد القائاد بامليّططات  وْعاااُي الشَّ
األَمريكياة الصهيونياة تجااه الايَاَماان، 
وغاريه من البلدال اليربياة، جَيَل من كبار 
اليلماء والشايصيات الدينية والسياسية، 
يتيذول من محارضاته، قواعد أََسااساية 
واملؤامارات  امليططاات  إيضااح  يف 
الصهيوأَمريكية؛ كونها كشفت عن حقائَل 
ونمااذَج لهاذه امليططاات، يف زمان كال 
الناس ال يتوّقيول مثَل لكذا ميّططات.

كشاف  الحوثاي  حساني  اايِّاُد  »السَّ
امليططاات األَمريكياة الصهيونية قبل 15 
عامااً، وحّذر من لذه امليططات، وكذا من 
خطورة تجاللها والسكوت عنها«.. لذا ما 
أتى يف رسالة للحبيب عيل الجفري أحد أكرب 
رموز املذلب السني يف الايَاَمان والجزيرة 
اليربية واملغرب اليرباي، الذي أّكد أنه كال 
عىل أَبْنَااء الشايب الايَاَماني ال يأُخذَ ُكّل 

اِهيْاد القائد بيني االعتبار.  ما قاله الشَّ
َونارش الحبياب الجفاري مقطيااً مان 
اِهيْاد القائد يف ملزمة »خطر  محارَضة الشَّ
عخول أَمريكا إَِلاااى الايَاَمان«، مؤكداً أل 
ااِهيْاد القائد لو أول من حّذر من لذه  الشَّ
امليططات، التاي أّعت بالايَاَمان إَِلااى ما 
لو علياه اآلل، جراء التهاول والتمايش مع 
امليططات األَمريكية يف الايَاَمان وغريلا. 
ونيياد نرْشَ ماا نرشه الحبياب الجفري 
مان ملزمة »خطار عخاول أَمرياكا إَِلااى 
الايَاَمان« للشاهيد القائاد أللميته، حيث 
قال: يجب أَل نفهام األمور، وأل نقول لكل 
شايص يرياد أَل يقاول ]اساكتوا[: لاذه 
الشاوالد من عاخال بالعنا، ومان خارجها 
ماثلة أمامكم يا من يقولول: ]اساكتوا[ إل 
واجبكم أَل تنطلقاوا أنتم، إل واجب الناس 

اآلل لو أَل يتََحاّركوا وأل ال يُيدعوا. 
َوأضاف: أكرر أَل ال يصبح الناس كثريي 
التحلياالت، التحلياالت يجاُب أَل نرتكهاا، 
تحليل واحد خقط لو: أَل األَمريكيني عخلوا 
بالعنا من الذي سامح لهم، وأننا نرخض أَل 
يدخلوا، وأننا سنقاو  وجوعلم لنا.. يجب 

أَل نقول لذا، ولذا لو التحليل الصحيح. 
ااِهيْاد القائد:  وعان التربيرات قاال الشَّ
ُكّل تربيار لوجوعلم مرخوض ساواء يأتي 
مان عالام، أَْو من رئيال، أَْو من قائاد، أَْو 
مان كباري أَْو مان صغاري؛ ألل اللاه تيااىل 
علمناا يف القارآل الكريام ُكّل يشء، ولاو 
مان ييلم الرس يف الساماوات واألرض ولو 
اليليم بذات الصادور، أما لؤالء خإنهم من 
يُيدعاول عائماً، لام من يُيدعاول عائماً، 
خنحان ال يجاوز أَل نُيادع، وال أَل نكاول 
أبواَق ععاياة لتربيرات تنطلل منهم خيقول 
واحد منا: ]ما ساميت التلفزيول أمل، ما 
رأيت األَمريكيني أمل ولم مشااركني مع 
جناوع يمنيني اقتحموا بيات خالل.. ولابي 
ملياول[. قاد نقول لكذا ونفرح، ]شافت 
أنهام جااءوا يسااعدونا[. ُكّل عمال يربر 
تواجدلم كن أنت مان يقف ضده، كن أنت 
من يفضحه أما  الناس، كن أنت من يقول 

بأنه خداع. 
ااِهيْاُد القائُد بكشاف  ولام يكتاِف الشَّ
امليططات واملؤامارات، وخطورة التهاول 
والتمايش ميها، بل وكشف حقيقة وأعذار 
النااس الذيان أَْصبَاحاوا مدّجناني بثقاخة 
الرضوخ، وكيف أَْصبَاحوا عامالً مسااعداً، 
بال وجزًء مان لاذه امليططاات، ولو ما 
أثبتاه الواقاع الياو ، خقاد رأينا مان كال 
اِهيْاد القائد، كيف  ينفي ويهاجم كال  الشَّ
أَْصبَاحاوا ذراعااً مهمااً لتدماري الايَاَمان 
والباالع اليربياة، ونهب ثرواتهاا، وتحقيل 

أطماع الكيال الصهيوني وأَمريكا. 
ااِهيْاد القائاد يف ذات امللزمة:  إذ قال الشَّ
إل ُكّل من ال يرى أَل عليه أَل يتيذ موقفاً يف 
بداياات األمور خإنه قد ال يتيذ موقفاً حتى 
وإل أَْصبَاحات األماوُر بالشاكل الواضح، 
لاو أَْصبَااح لنااك رضب مان األَمريكيني 
للايَاَماان أَْو ملناطاَل يف الايَاَماان تحات 
مسامى أنهم يحاربول اإلرلاب خسنجد أَل 
لناك من يقول: )ال ينبغي ألي شايص أَل 
يتََحااّرك عندما تتََحاّرك ساتثريلم أكثر(. 

تربيرات ال تنتهي. 
ااِهيْاُد  لاذه الحقائل التي كشافها الشَّ
القائاُد قبال 15 عامااً، والتاي تَُيادُّ نقطًة 
قّدمهاا  التاي  النقااط  آالف  مان  واحادًة 
ااِهيْاد القائد، لتكشاَف للجميع الوعَي  الشَّ
الكبريَ وامليرخاة الكبرية، إَضاااَخاًة إَِلااى 

ما أعطااه اللُه من بصارية، وحنكة جيلت 
منه إنَْساااناً غيَّااَر واقاع أمة، وأحيا أمًة، 
ولاو ماا اتضَح مان خاالل ُرعاب أَمريكا 
والكياال الصهيوناي، وجيال ميابراِتهم، 
وأذُرعهم يف الايَاَمان، واملنطقة، ملحاربته، 
ومحاولة القضاِء علياه، وعىل نهجه، الذي 
انترص يف األخري رغاِم رحيله عن الدنيا، وال 
يزاُل ذلك النهج اليو  يواِجُه ويُفِشاااُل ُكلَّ 
ميطَّطاات األَْعااَداء، عىل رأساهم أَمريكا 

والصهيونية وخدامها يف املنطقة.

شذرات من سرية عطرة
يف شهر شيبال ل137لا خرباير 60ل1  
بمنطقة الرويل بني بحر بمديرية ساقني 
محاخظاة صيادة شامايل اليَاَماان، ختح 
اايُِّد القائُد ُحَساانْي بدر الدين الحوثي  السَّ
نيا وناور اإليَْماال والتقوى،  عينياه عىل الدُّ
ويف رحاِب الُقااْرآل الكريم وعلو  ألل بيت 
النبوة نشاأ وترعرع، نالالً ِمان لذا امليني 
الصايف النقي وتيلَّم مان أبيه اليلَم واليمَل 
مياً والشايور باملساؤولية اليظيمة تجاه 

أمته وعينه.
اايُِّد القائُد رضاوال الله عليه  َشابَّ السَّ
وَكرُبَ ميه لذا الشايوُر حتاى أصبح رجالً 
متميازاً، منَحاه اللاُه مان اليلام والوعاي 
واألخاالق  والكار   والبصارية  والحكماة 
اليالياة والتيقال والصارب وساية الصدر 
والشاجاعة وغريلا من صفاات الكمال ما 

يبهُر ُكلَّ من عرَخه وجالَسه.
الاورع والتقاوى واملساارعة يف األعمال 
ة  الصالحاة خصاٌل ُعاِرَف بها باني الياصَّ
والياماة.. وكال كثاريَ االلتماا  بإرشااع 
النااس وإصالحهم وتيليمهام أمور عينهم 
وحل مشااكلهم، وكال بيتاه عامراً بطالب 
اليلم وأصحااب الحاجات، موليااً الفقراء 

واملحتاجني التماماً ورعايًة خاصة.
كال رضواُل الله عليه يمتلك نظرة واعية 
وحكيماة يف ُكّل يشء، خمان يقرأ عروَساه 
ومالزماة يجد أناه تناول مجمال تفاصيل 
الحيااة.. وكال جدياراً ومؤلالً باأل يؤتيَه 
الله ما آتااه من اليلام والحكمة والبصرية 
والوعاي والُقدرة عىل القياعة كثمرة ملا كال 
يحمله يف ُعمال روِحه من مؤلالت القياعة 
واإلحساال والشاجاعة واملاروءة والكار  
والرحماة بالنااس والثقاة القوياة باللاه 

واالستشيار باملسؤولية واإلخالص والوخاء 
يف اليمال؛ من أجل خدمة املصلحة البرشية 
النهاوض  بمساتوى  لتكاول  وتأليلهاا؛ 

بمسؤوليتها امُللقاة عىل عاتقها.
ايُِّد ُحَسانْي لم يُْيااِف الدوَر اليظيَم  السَّ
لوالادة إىَِل عرجاة أنه كال يرّعع باأل ُكّل ما 
لديه لاو من باركات والاده املجالد خقيه 
اايِّد بدر الديان بن أمري الدين  الُقااْرآل السَّ
بن الُحَسانْي بن محمد الحوثي رضوال الله 
عليه، الذي رعالا ونّشاأه تنشئًة ُقااْرآنية، 
كما عخع به وبإخوته البالغ عدع 13 أخاً لو 
أحدلام إىَِل تحمل املساؤولية الدينية مهما 

كانت التضحيات.

خصال كريمة وشمائل نبيلة
ايِّد ُحَسانْي  ويف مجال اإلحسال كال السَّ
رضوال الله عليه من عباع الله املحسانني.. 
خكال كثريَ اإلحسال لآلخرين، وتميّز وُعرف 
بهاذه اليصلة الحميدة أكثَر من غريلا من 
الصفاات اليظيماة التي كال يتحاىل بها، 
خالتماُمه باملجتمع كال واضحاً من خالل 
عمله الدؤوب عىل رخاع املياناة عنه.. توج 
إحساانَه لذا بالجهاع يف سبيل الله، نرُصًة 
للمساتضيفني من عباع الله ليصَل بذلك إىَِل 
ااة اإلحساال الذي ذكاَرُه اللُه يف كتاِبه  ِقمَّ
بقولِه َوالَِّذيَن َجاَلُدوا ِخينَا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا 
َوإِلَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننَي« ]ل6، الينكبوت[.
وكماا ياروي مان عايشاه، خقاد كانت 
ايِّد ُحَساانْي ناعرًة، مصبوغٌة  شاجاعة السَّ
بالرحماة والرأخاة، شاجاعٌة يرتاخل ميها 
ورباطاة  والحكماة  والهادوء  اإلنصااُف 
الجأش.. شجاعة -حسب ما ذكره مقربول 
مناه- لم تكان تُيارف إال يف املواقاف التي 
تطلبها، َعلَّ من بني تلك املواقف التي تشهد 
له لي خالل الحروب التي شانت عليه.. إذ 
كال ال يكرتُث باكل ذلك وكال مثار إعجاب 
النااس جميياً حتاى أل املجالديان الذين 
كاناوا يواجهاول ُكّل تلك القوة املحتشادة، 
مساتمدول صموعلام وشاجاعتهم مان 
شاجاعته، وكاناوا يرونه مطماَن البال ال 
تفارق االبتساامة وجَهه، ولاو يواجه ُكّل 
تلك الهجمات والينف ويدير أشادَّ وأصيَب 

ميركة بحكمة وعراية واقتدار.
الساياء لاي األُْخاَرى صفة امتااز بها 
ايِّد ُحَساانْي »رضوال الله عليه« طيلة  السَّ

حياتاه، خكانات مان املاكار  التاي حباه 
اللاه بهاا، خقاد كال كرماه متميازاً ليل 
خيماا يقدمه لك مان طيا  متناوع، وإنما 
بالحفااوة يف تقديماه لاك يف أجاواء مان 
البشاشاة والروحياة التي تشاير بها ولو 
يكرماك، خأنات عندماا تحال ضيفااً لديه 
تشاير بأنك تشاكل رقماً كبرياً بما تلمسه 
مان االلتما  بك واليمل عاىل راحتك، عول 
أَل تشايَر بتكلفاه باالحارتا  أَْو الباذل أَْو 
اايِّد مرتاح جداً  االلتما  بك بل تجد أل السَّ
بوجاوعك ضيفاً عليه.. وكال لاذا التيامل 
وتلاك اليالق ساجية وخطارة خطارة الله 

عليها.
أرستاه  ماع  القائاد  للسايد  كال  كماا 
أبااً حنونااً ومربيااً مقتادراً.. يهتام عملياً 
برتبياة أرسته، خاكال رضاوال اللاه عليه 
حريصااً عاىل تربيتهم عىل أسااس تياليم 
الُقااْرآل الكريم.. وحاب الناس وااللتما  
بمصالحهام، وكاناوا يتيلمول مناه إكراَ  
الضيف والصدق والوخاء والشجاعة.. يزرع 
خيهم الوعي والبصرية وتحملهم املسؤولية 

الكاملة تجاه عينهم وأمتهم.

أسلوب فريد يف الحوار
خالل اليدوال عليه كانت أرستُه املباركة 
تقُف بجانباه يف أحلك الظاروف وأصيبها، 
وأثبتت خالل املحنة التي عاشولا يف الحرب 
األوىل ولام محاارصول يف جارف سالمال 
عظام تلك الرتبية اإليَْماانياة التي تجلَّت يف 
صموعلام ووخائهم حتاى آخر لحظة رغم 
تيرُّضهام لشاتى أناواع القهار والتيذيب 

والظلم.
وإذا ماا أرعناا أل نيرَف عظماة الرتبية 
اايُِّد ُحَساانْي  اإليَْماانياة التاي أواللا السَّ
ألرستاه الكريماة خإننا سانجد ذلاك جلياً 
من خالل أَبْنَاائه اآلل، خهم تجسايٌد واضح 
لرتبياة والدلام يف حبهم للنااس وكرمهم 

وصدقهم ووخائهم وشجاعتهم.
كذلاك خيماا يياص أسالوبه يف الحوار 
اايِّد القائاد ُحَساانْي بادر  خقاد تفارع السَّ
الديان الحوثي بذلك، خقاد كال رضوال الله 
علياه منهجياًة عالية جاداً وخاربة عالية 
يف املحااورة، حد تيباري أحاد رخقائه ولو 
األساتاذ يحيى قاسم أبو عواضة الذي نيت 
ذلك واصفاً بقولِِه: حرضُت للسايد حواراٍت 
عديادًة مع ُكّل األطياف، وكال يمتاز بيربة 
عالياة وصارٍب عجياب وُقادرة خائقاة عىل 
االقنااع ورسع األعلاة وتوظيفهاا توظيفااً 

سليماً.
مستطرعاً بقوله: كال أَيْضاً يمتلُك قدرًة 
عاىل التحكُّام يف الحوار حتاى ال ييُرَج عن 
مساره، حريصاً عىل إبقاِء حالة االبتسامة 
واملاَرح والضحاك أحياناً حاارضًة بقوة يف 
الحوار.. يساتمع إىَِل محاوريه بإنصات، ال 
م عليهام.. يتياَمُل ميهم بُكلِّ احرتا   يتهجَّ
وتقديار، وال يحاول أل يُْحاِرَج محاِوَره أَْو 
أل يساتدرَجه؛ ألنه لم يكن يارع يف ذلنيته 
أل يهاِزَ  َمن يحاوُره عىل اإلطالق، وبالتايل 

كال يَيُرُج يف ُكلِّ حواراِته بنتيجة.

ثقافية

والذي����ن  ال�َي�َم�����ن  أع����داء  إن 
يُضمرون الش����ر لهذا البلد وش����عبه 
ه����م »األمريكي����ون«، وإن كان حينها 
لك����ن  غريب����اً،  ال����كالم  ه����ذا  مث����ل 
الش����هيد القائ����د املتأمل ل����كالم من 
يعل����م الس����ر وأخف����ى، يرك����ز عل����ى 

تكرار ه����ذه املس����لّمة وتضمينها في 
أغلب ال����دروس واحملاض����رات التي 
كان يلقيه����ا ليؤكد ملن ل����م يِع خطورة 
التدخل األميركي ف����ي ال�َي�َم�ن بعد، 
أن����ه آن األوان لنع����َي جميعاً خطورة 
واالس����تعداد  الغربي����ة  اخملطط����ات 

للتصدي لها.
ومث����ل م����ا يعي����د الش����هيد القائد 
سبَب االختالالت األمنية في ال�َي�َم�ن 
إل����ى األمريكيني جنده -س����الُم الله 
عليه- يحذر م����ن دخول األمريكيني 
وأدواته����م إل����ى الس����احة ال�َي�َم�ني����ة، 

متوقعاً وبشكل مسبق أن يحمل هذا 
الدخ����ول »امل����وَت« وعصابات����ه معه، 
ويعيث فس����اداً في مدنه وش����وارعه، 
بل يجزم بذل����ك ويُبرِهُن على وقوف 
اجلرائ����م،  ه����ذه  وراء  األمريكي����ني 
بقول����ه في نفس احملاض����رة: »إذا ما 

متكن األمريكيون ستنتش����ر األعمال 
اإلرهابي����ة ف����ي ال�َي�َم�����ن؛ تفجيرات 
هنا وهناك على أيديهم هم، هم من 
رون  فّجر البرج في نيويورك، سيفجِّ
أمثاله هنا في ال�يَ�َم�ن، ويفجرون في 

ة أنهم ال�َي�َم�نيون«. ُكّل مكان بُحَجّ

أمريكا وراء االختلالت األمنية يف الـَيـَمـن

خطورة السكوت عن املخططات واملؤامرات الصهيوَأمريكية التي تستهدُف األمة
 السكوت عن المخططات التي تستهدُف الـَيـَمـنيين وَأْبَنـاء األمة سيجر الجميع ِإَلــى الهالك 

وإلى القبول بكل هذه المخططات مرغمين أذالء

 ُكّل من ال يرى َأن عليه َأن يتخذ موقفًا في بدايات األمور فإنه قد ال يتخذ موقفًا حتى وإن 
َأْصَبـحت األموُر بالشكل الواضح 

ـِهْيـُد القائُد لم يكتِف بكشف المخططات والمؤامرات، وخطورة التهاون والتماشي   الشَّ
معها، بل وكشف حقيقة وأعذار الناس الذين َأْصَبـحوا مدّجنين بثقافة الرضوخ، وكيف 

َأْصَبـحوا عاماًل مساعدًا لها

ـِهْيـد القائد، ما جعلهم   كبار العلماء والشخصيات الدينية والسياسية شّدهم وْعــُي الشَّ
يتخذون من محاضراته، قواعَد َأَسـاسية في إيضاح المخططات والمؤامرات الصهيوَأمريكية
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منتصَب القامِة أمشي 
مرفوع الهامة أمشي

في كفي قصفة زيتوٍن
 وعلى كتفي نعشي

وأنا أمشي وأنا أمشي..

قلبي قمٌر أحمر قلبي بستان
فيه فيه العوسج فيه الريحان

شفتاي سماءٌ متطر ناًرا حيًنا حًبا 
أحيان....

في كفي قصفة زيتوٍن وعلى كتفي نعشي
وأنا أمشي وأنا أمشي

منتصب 
القامة

سميح القاسم

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 1 - ل1 شيبال 

- محياي ومماتي.

- الثقاخة القرآنية.

الوحدة يف عامها الـ 26

صمُت املثقف.. سياسُة الُجَبناء

محمد عبدالقدوس الوزير 

كبدي  ف��ي  وال��ن��ب��ض  م��ع��ي  قلبي  م����ازال 
ي����ا وح������دة ال���ي���م���ن امل���ي���م���ون ، ح��ي��اك

ال��رب��ى ، سكنت وأن����ت م��ن ع���دن أغ��ل��ى 
ي��رع��اك ال���ل���ه  إن   ، ال��ب��ي��ض  ح���روف���ك 

ي���د  أي  ال����ع����زم  ه������ذا  ت���ع���رق���ل  ول������ن 
ل������والك ل�����������والك،   ، ت���ف���ك���ك���ه  ول��������ن 

ع��اش��ق��ه��ا أن���ف���اس  وه���ن���ت  إن  ض��ي��ر  ال 
ي���ا روض�����ة احل����ب ف���ي ص��ن��ع��اء ن��ه��واك

ون���ل���ث���م ال���ث���غ���ر ك�����ي ن���ح���ي���ا ب����ذاك����رة
ون���ش���رب ال��ب��ح��ر م���ن م��ع��ن��ى ع��ط��اي��اك

ف���ي شجني ب���ل مي��ت��ار  أدع����ي احل���ب  ال 
م����خ����ف����زا ل�����ي�����رى ق����ل����ب����ي ح����ن����اي����اك

ي��ا وح��دت��ي ، ه��اه��م االع����داء ق��د وف���دوا
إل����ي����ك ، أط���م���ع���ه���م م����ا ف����ي ب����راي����اك

وح����ش����دوا وه�����م أوه������ى ال���ع���ن���اك���ب ل��ن
ال����زاك����ي ال�����ه�����وى  إال  س���ي���ف���ه���م  ي���ف���ل 

ش������اءوا ال����ف����راق وش�����اء ال���ل���ه وح��دت��ن��ا
م��ع��ن��اك ت���ق���دي���ر  ت���ف���ي  ال����ل����غ����ات  إن 

ول����ل����ذي����ن ع���ل���ى ت���وح���ي���دن���ا ص���م���دوا
حت��ي��ت��ي ، م����ن ب���ن���وا أم����ج����اد ع��ل��ي��اك

ول����ل����ذي����ن ف��������دوا أن�����ف�����اس س���ي���دت���ي 
ك������ل ال������س������الم وح�����ب�����ي ي������ا م���ح���ي���اك

ول�����ل�����ذي�����ن أذاب�������������وا دم����ع����ه����م ق��ب��ال
أزك�����ى امل������ودة م���ن م���ج���ذوب���ك ال��ب��اك��ي

، وي��ل��ه��م  ال���ش���ع���ب  ول���ل���ذي���ن أذاق��������وا 
ل��ع��ن��ي م���دى ال���ده���ر م���ا رام�����وا زواي����اك

بها  الن������زال   ، ع���ام���ا  وع����ش����رون  س���ت 
ل���رؤي���اك ول���ل���ع���م���ر أش��������واق   ، أس���ن���ى 

ل��ن��ا ال���ل���ه ق�����ال  ل����ن ن��ق��ب��ل ال���ف���ص���ل إن 
م����ن حت����داك ن���ت���ح���دى   ،، ي�����دا  ك����ون����وا 

لنا وح����ق   ، من��ض��ي  ول���ه���ا   ، أق����دارن����ا 
ط��ي��ب جن���واك إن����ا   ، ال���ي���وم  ن��ف��خ��ر  أن 

ال��ل��ح��م��ة ان����غ����رزت ، م���ا ع����اد ي��ن��زع��ه��ا
م���ث���واك وال�����وص�����ل   ، ب���أج���م���ع���ه���ا  إال 

ف���م���ن ي����ع����ود إل������ى أص������ل ي�������دوم ب���ه 
ت������والك  ، أم.  إل��������ى  ي�����ع�����ود  وم��������ن 

ف��ات��ن��ت��ي ب��ال��غ��در  ، ال  ال��ش��ع��ب  ب���وح���دة 
جن��ل��ي ال���غ���زاة ، ون��ب��ق��ي ح��ص��ن م��رم��اك

م��ل��ت��ح��م��ا ك���ف���ا الح  ال����غ����زو  إل�����ى  م�����دي 
ن��ح��ن ال��ي��م��ان��ني أل�����واح ال���ف���دى احل��اك��ي
...............
١٧ مايو ٢٠١٦م

وليد الحسام

    يبادو ألَّ الصمات أصبح لغة السياساة لدى املثقاف اليربي .. تحديداً 
أولئك الذين كانوا يتصدرول املشاهد الثقايف ويقحمول أنفسهم يف الواجهة 
الياوية عىل عروش خلسافة مثقفي ما قبال التطبيع، وربما أّل لذا النوع 
مان الصمات املتناقض مع الواقاع  أصبح ثقاخًة بديلاًة مفروضًة عىل كل 
املؤطرين يف عائرة أجندة اليضوع واالرتهال لتتسل ثقاخة الصمت تلك مع 

حمالت التطبيع التي ينتهجها أعداء الشيوب اليربية وأعواتهم .
     من اليطأ أْل نرَُبَْر صمت املثقف أو نفرسه بأنّه تيبريٌ عن استقالليته 
مان السياساة ؛ ألّل املثقاف _يف األصل _ لو السايايس الواعاي الذي يقوع 
اليقول نحو التفكري اإلبداعي الهاعف، والصمت يف الظروف التي تحتاج إىل 
الصوت الحر لو سياساٌة خطريٌة لهاا ألداخها، وإالَّ خما رسُّ صمت املثقف 
يف مرحلٍة تستدعي حضوره ليُْسهم يف صياغة الواقع بالثورة عىل الطغاة ، 

وكشف مرسحيات اليبث والغزو عىل مجتميه .

     نيام .. الصمت عالماة الرضا، وصمت املثقف بتلاك الصورة امليزية 
حيال اليدوال عىل بلده وغزولا بشكٍل مبارٍش أو غري مبارٍش يدل عىل الرضا 
بدليال صمته امُللفت لينتهج به املثقف سياساة االنشاغال بالاّلمباالة وبما 
يكرتثاه من الحجج الفاضحة ليتيح الفرصة لليدو كي يغزو بالعه ويحقل 

ألداخه ومشارييه التَّسلُطية يف غفلٍة ُمَغّطاٍة بذرائع ال ميقولة .
     ليل من املنطل أْل يتمسك رموُز الثقاخة اليربية بالصمت ويناضلوا 
يف سابيل ترسايخ ثقاخة اليضاوع ويف املقابال يتيلول عن مساؤوليتهم 
التارييية بحيث يفّرطول باليقيدة والوطن والهوية واإلنساانية والقومية 
و و و و ... من القضايا التي ظلوا يكتبول عنها عقوعاً من الزمن إّذ نجدلم 
ايٍة وضحالا وكأنّهم مشاغولول بمشالدة  يناقضول مباعئهم تلك يف َعشِّ

خيلم )سياسة الصمت ليلة غزو اليرب(.
     يجب أل يكول املثقف ثورًة تُولُد بميالعه وتبقى بيد وخاته مساتمرًة 
لادى األجياال ، وإاّل خما جدوى الثقاخة إْل لم يارتك املثقف خراغاً بغيابه أو 
رحيلاه، وما قيمة إنتاجه إذا لم يشاير اليالم بأنه خارس عندما يفقد أحد 

مثقفيه؟

وهج الفساد
أحالم شرف الدين

منذ الصباح

وآية الشعراء تلعب بالحروف

والذئب تحت أصابع الفجر

استباح

والثورة انهالت عىل الثوار

رضبا بالسياط

وجه النفاق

يعيث يف األرض الجراح

وأسطر التاريخ تسمو

يف انحطاط

ويد العمالة يف ازدياد

أواه يا عبث الرياح

الصفر

عيناي حمراوان من وهج الفساد

والليل مأسور 

عىل عقبيه أشباح النواح

والغدر مرسوم عىل الجدران 

ينعق بالرشاد!!!

والنور تحت غمامة الفردوس الح

ال بد من ذات العماد

باعوك يا وطني بأرخص ما يكون

باعوك نافلة وفرضا 

والصافنات من الجياد

تقود للتحرير أرضا

أرسوا شعابك والجبال

لله درك موطني من والد عق الولد

من آية منحوتة يف متنها 

حصدوا املسد

وبأسفل التسبيح حمال الحطب

يا موطني

فدع القرار ملن كسب

احزم دثارك أيها امللعون 

منتعال حذاء أبي لهب

فالبيت ملك الله

أفلم تردد هذه األبيات

يا فأر اليهود

ويا خياالت األسد؟!!!

وطن يضم الشعب 

يا الله 

أرسل رسولك ينزل الوحي املباح

وأعد لشعبي آية الفرقان 

اآلن يا الله

أنزل يف العدو الصيحة الكربى 

وآهات الرياح.....
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 متابعات فلسطينية

وتبقى إرَاَدُة الشعوب هي األقوى 
يبادو أل أَمرياكا غري ميتاعة عاىل احرتا  
الحكومات والشايوب حتاى يف القضايا التي 
تيص لذه الحكومات والشيوب، مثل كيفية 
الدخاع عن نفسها، أَْو يف طبيية اليالقات التي 
تقيمها مع الدول األُْخَرى، بل وحتى يف اختيار 
النظم السياسية التي ترى أنها أصلح لها من 
غريلاا، خأَمريكا ترضب بكل لاذه الييارات 
عارض الحائاط عول أعنى اعتنااء، وتفرض 
رؤيتهاا عىل لاذه الحكومات والشايوب عىل 
أنهاا حقائل مطلقة، وال يملاك اآلخرول غري 
اليضوع لهذه الرؤية وتطبيقها، وإال سيحل 

عليهم الغضُب األَمريكي.
لناك حكومات وشايوب رخضت أل تكول 
ضمان تجسايدات الرؤياة األَمريكياة، ولذه 
الحكومات والشايوب لألسف الشاديد قليلة 
جادا، خمان الصيب جاداً أل تارع الحكومات 
والشايوب باملثل عىل قوى كربى مثل أَمريكا، 
وتتيامال ميهاا بندياة، وترخاض تدخلها يف 
شاؤونها الداخلياة، خهاي تدخاع مقابل ذلك 
اثماناا بالظاة؛ خقاط ألنها ترخاض الينوع 

واليضوع ألَمريكا.
من باني لاذه الادول القليلاة جاداً، التي 
وقفات يف وجاه أَمريكا وعكارت عليها صفو 
الجمهورياة  لاي  وأطماعهاا،  طغيانهاا 
لذلاك  وساوريا،  اإليْاَرانياة،  اإلْساااَلمية 

وضيت أَمريكا لاتاني الدولتني يف قمة قائمة 
حقدلا وغضبها ومؤامراتهاا، ويكفي نظرة 
رسيية عاىل املؤامارات األَمريكياة املتالحقة 
ضدلما، لنكتشاف حجم الثمن الذي يجب أل 
تدخياه الشايوب، لرخضهاا اإلَراَعة األَمريكية 

املتغطرسة.
عىل سابيل املثال، وصل الصلاف بأَمريكا، 
عندما تصورت أل االتفاق النووي مع إيْاَرال، 
سايجيل االخارية تذعان لاإلَراَعة األَمريكية، 
خهاي تحااول أل تيترب بني وقات واخر مدى 
تمساك إيْاَرال باساتقالل قرارلا وساياعتها 
وكرامتها، خقبل أيا  اعرتض املتحدث باسام 
اليارجياة األَمريكية جول كريي عىل رساالة 
املواسااة التي بيثها وزير اليارجية اإليْاَراني 
محمد جواع ظريف إىَل االمني اليا  لحزب الله 
ساماحة السايد نرصالله بمناسبة استشهاع 
القائد الكباري يف الحزب مصطفاى بدر الدين 
يف ساوريا، واصفاا الرساالة بانهاا محبطة، 
وواصفااً الحزب بنياوت ال تليال إاّل بأَمريكا 

وربيبتها »إرسائيل« وأذنابها يف املنطقة.
تتصاور أَمرياكا أل إيْاَرال ال تريد اخشاال 
االتفااق الناووي الاذي اعى إىَل رخاع الحظار 
االقتصااعي الغرباي عنهاا، لذلاك يمكان أل 
بينماا  والداخهاا،  مباعئهاا  يف  »تتساالل« 
الحقائل عاىل االرض تؤكد أل االتفاق النووي 

باني إيْااَرال ومجموعاة 5+1، ولاو اتفااق 
خرضتاه إيْاَرال عاىل القوى الكاربى، بيد أل 
عجزت أَمرياكا و«إرسائيل« يف حرمال إيْاَرال 
من حقوقهاا النووية، وال حاجاة أَمريكا إىَل 
لاذا االتفاق ال يقال عن حاجة إيْااَرال إذا لم 

يكن أَْكثَر.
يبقاى حزب الله مان وجهة نظار إيْاَرال، 
حزبااً إْساااَلمياً مقاومااً، يف وجاه اليادوال 
الصهيوني واليصابات التكفريية، وال أَمريكا 
ليال بمقدورلاا أل تغاري قناعاات إيْااَرال 
الثابتة، كما غريت قناعات الحكومات اليربية 
الدائارة يف خلكها، من حازب الله والرصاع مع 
الصهيونياة، بل أل إيْااَرال تيترب حازب الله 
رأس الحرباة يف مواجهة املارشوع األَمريكي 

الصهيوني اليربي الرجيي يف املنطقة.
أخضال رع إيْاَراني عىل التصاور األَمريكي 
الياطئ يف احتمال تغياري بوصلة إيْاَرال بيد 
االتفااق الناووي، كال يف االرصار عاىل تيزيز 
ترسانة الصواريخ اإليْاَرانية نوعا وكما، رغم 
ُكّل الضجاة األَمريكياة الصهيونياة املفتيلة، 
عول أل تؤثر لذه الضجة عىل القرار اإليْاَراني 
يف مواصلاة تيزياز قوة الارعع اإليْاَرانية التي 
كانات السابب االول واالخاري يف قارب احاال  
أَمرياكا وربيبتهاا »إرسائيل« باليادوال عىل 

إيْاَرال.

املتغطرساة  األَمريكياة  السياساة  لاذه 
نارى مالمحها ايضا يف ساوريا، حيث تحاول 
أَمرياكا أل تكاول لي الفيصال يف تحديد من 
لاو إْرَلاباي ومان لو ثاوري، خفاي الوقت 
الاذي تؤكد ُكّل الوقائع والتطورات يف ساوريا 
منذ سانوات أل جماعات تكفريية مثل جيش 
اإلْساااَل  واحرار الشاا  املنضوياة مع خرع 
القاعادة يف ساوريا »جبهاة النارصة« تحت 
لاواء ما ييرف »جيش الفتاح« ال تقل اجراما 
القاعادة  وإْرَلاباا وطائفياة عان  وتطرخاا 
و«عاعش«، نرى أَمريكا تحاول بكل ما أوتيت 
من قوة تساويل لذه املجاميع اإلْرَلابية عىل 
انهاا ميارضة ميتدلة، وتسايى لفرض لذه 

الرؤية عىل املجتمع الدويل.
يف الوقت الذي مازالت ترخض أَمريكا ععوات 
روسايا إىَل اعتبار لذه الجماعاات التكفريية 
جماعات إْرَلابية، لاجمت و«أحرار الشاا « 
و«اجناع حماص« و«خيلل حمص« َو«كتائب 
ألل السانة«، ولي مجاميع مصنفة ميتدلة 
أَمريكياا، إىَل جاناب خارع القاعدة يف ساوريا 
»جبهاة النارصة«، بلدة الازارة يف ريف حماة 
12 ماياو/ اياار،  الجنوباي ياو  اليميال 
وارتكبت مجزرة بشاية ضد االطفال والنساء 
واختطفت اليرشات من الاايل البلدة، بيد أل 
قامات بأعمال تدمري وتيريب وسالب ونهب 

ملنازل املواطنني وممتلكاتهم، والسابب؛ انهم 
علويول خقط!!

وذات السياساة األَمريكياة بياد  اعتباار 
الجماعاات التكفريياة مثال »جناد األقىص« 
و«أحرار الشاا « وجماعاات أُْخَرى متحالفة 
ماع »جبهاة النارصة«، إْرَلابياة، لاي التي 
ساالمت يف ساقوط بلادة خال طوماال بيد 
الجماعاات التكفريياة، التي اساتغلت لدنة 
وقاف إْطااَلق الناار خشانت لجوماا قاعتاه 
»جبهاة النارصة«، املصنفة إْرَلابياة أَمريكا 
واملتحالفة ماع الجماعات امليتدلة أَمريكياً!!، 
عىل البلدة، وساقط اليديد من الشاهداء خيها 

بينهم مستشارول إيْاَرانيول.
نظرة شااملة لتطورات االحداث يف سوريا 
واليراق واليمن ولبنال واملنطقة بشاكل عا ، 
تؤكاد أل السياساة األَمريكية املتغطرساة ال 
يمكان خرضها عاىل الشايوب الراخضة لهذه 
الغطرسة، وأل ما يحدث يف سوريا منذ خمل 
سانوات، وما يشاهده لبنال واليمان واليراق 
وخلساطني مان تبلاور إَراَعة شايبية صلبة، 
والصماوع االساطوري إليْاَرال مناذ أَْكثَر من 
35 عاماً، كلها شوالد تؤكد أل إَراَعة الشيوب 

تبقى لي األقوى.

* شفقنا العربي

15 مستوطًنا وألف سائح يقتحمون األقصى  بحماية من العدو

كنيسة َأمريكية تدرس سحب مليارات الدوالرات تستثمر يف املستوطنات 

أغلقت قوات اليدو »اإلرسائييل«، الثالثاء، باب 
املغارباة بيد اقتحاا  15 متطرف يهاوعي ونحو 

ألف سائح أجنبي لساحات املسجد األقىص. 
وكانات قاوات اليدو ختحات بااب املغاربة يف 
الجدار الغربي للمساجد األقىص الساعة السابية 
والنصاف صباح الثالثااء، وانترشت يف سااحات 
املساجد، ومن ثام تاللاا اقتحاماات مجموعات 
صغارية مان املساتوطنني، باإلضاخاة ليارشات 

السواح األجانب. 
واقتحام نحاو ألف ساائح سااحات املساجد 
بلباس ال يليال بحرمة املساجد والتقطوا صوًرا، 
خيماا رسع بياض املرشادين األجاناب الرواياة 
»اإلرسائيلية« حاول بناء ما يُسامى با«الهيكل« 

وعن »رسقة املسلمني للمكال«. 
وتواصل قوات اليدو سياستها بإبياع عرشات 
املقدسيني عن املساجد األقىص، وعرشات آخرين 
مبيديان عان مديناة القادس، باإلضاخاة ملئات 
امليتقلاني بتهماة حاب املساجد األقاىص ضمن 
سياساة إخاراغ األقىص من املسالمني وتساهيل 

اقتحا  املستوطنني لساحاته.

يادُرُس مؤتماُر الكنيساة امليثوعياة املتحادة 
األَمريكية الذي انطلل يف اليارش من مايو ويستمر 
حتاى اليرشيان مناه، آالف املقرتحاات املالياة 
والدينية واالجتماعية، ومنها سحب االستثمارات 
من رشكات ضيمة لي: »كاتربيالر« و«لويليت 
بااكارع« و«موتاوروال«، بسابب اساتثمارلا يف 
»إرسائيال« وععمها بناء املساتوطنات يف الضفة 

الغربية. 
وتقادر اساتثمارات الكنيساة امليثوعية با21 
ملياار عوالر، يبلاغ عادع أتباعها حاواىل 7 ماليني 

شيص.
وليبات حركاة »مقاطياة إرسائيل وساحب 
االساتثمارات وخارض اليقوبات عاىل إرسائيل« 

»BDS عوراً كبرياً يف لذا السياق. 
وكانت الكنيساة امليثوعية قاد قررت منذ عدة 
أشاهر مقاطية 5 مصارف »إرسائيلية« رئيساية 
مثل بناك »لابواليام« وبنك »لومي« و«خريسات 
انرتناشايونال اوف إرسائيال« وبناك »مزراحي« 
وغريلاا؛ ألنهاا تماول البنااء يف املساتوطنات يف 
الضفاة الغربياة التي تيتربلا األمام املتحدة غري 

رشعية، كما أل إعارة اوباما تيارضها. 
ومن قبلها ساحبت الكنيساة »الربسرباتيال« 
)املشييية( األَمريكية، يف عا  ل201 استثماراتها 

من الرشكات التي تدعام »إرسائيل« ثم تبيتها يف 
2015 »الكنيساة املتحادة للمسايح«. وال يتوقع 
أل تقاو  الكنيساة »االيفانجيليسات« الداعماة 

»إلرسائيل« ولي األكرب باني الكنائل التي تدعم 
املرشح الجمهوري عونالد ترامب، بطرح مثل لذا 

القرار.

إصابة مستوطن يف عملية طعن بالقدس املحتلة 
أصيب صباح االثنني مساتوطٌن صهيونيٌّ يف عملية طين عىل تقاطع الطرق بني حي املرصارة وشاارع األنبياء وساط القدس 

املحتلة. 
وأوضح شهوع عيال أل »املستوطَن أصيب بجراح طفيفة، وتمت ميالجته ميدانياً«. 

وأضاف الشاهوع أل »قوات االحتالل اعتقلت شابا خلسطينيًا بشتبه بتنفيذه اليملية يف التقاطع الذي يفصل رشق القدس عن 
غربها«. واعتدت قوات اليدو بالرضب املربح عىل الشااب الفلساطيني )يف اليرشينيات من اليمار(، وجرى التنكيل خيه، ومن ثم 

اعتقاله. 
كماا أغلقت قاوات اليدو منطقة املرصارة قرب باب الياموع بالكامل يف أعقاب عملياة الطين، ومنيت املواطنني من االقرتاب 

منها.

حاخاماٌت صهاينة يدعون لقتل الفلسطينيني »دون حساب« 
ععاا عارشات الحاخاماات الصهايناة يف اجتمااع لهم ليلاة الثالثاء املاايض لقتال ُكّل خلساطيني يفكر يف تنفياذ عملية ضد 

»اإلرسائيليني« وعد  إسياخه واالكرتاث له. 
ووخل »القناة السابية اليربية«، خإل »عرشات الحاخامات اليهوع يف اجتماع لهم يف القدس املحتلة ععوا إلعدا  ُكّل خلسطيني 

يفكر بما اسموه املل باليهوع«. 
وأضاف الحاخامات أل »كل خلساطيني ييرج من بيته بنية املل باليهوع يفقد حقه يف الحياة، ويجب إْطاَلق النار عليه بدول 

حساب«. 
لذا ويستمر اليدو الصهيوني منذ اندالع انتفاضة القدس يف ترشين األول املايض يف إعداماته امليدانية للفلسطينيني علناً، تحت 
ذريية حيازة سكني أَْو محاول تنفيذ عملية علل. وعىل الرغم من توثيل بيض اإلعدامات التي تنفذلا قوات اليدو، إىَل أل املحاكم 

الصهيونية تيمل جالدة عىل تربئة املنفذ.

خطيب األقصى املبارك يدين فتوى بإباحة 
إعدام الفلسطينيني 

اساتنكر رئياُل »الهيئاة اإلْساااَلمية 
اليلياا«، خطيب املساجد األقاىص املبارك، 
الشيخ عكرمة صربي، الفتوى التي صدرت 
مؤخًرا عان عدع مان الحاخاماات اليهوع 
التي تبيح قتل الفلساطينيني بإْطاَلق النار 
عليهام عول حسااب وال محاكماة، وذلك 
باععااء »أل لذه اإلعداماات توقف موجة 

اإلْرَلاب اليربي يف األرض املقدسة!«. 
وقال صربي يف بياال صحفي، الثالثاء، 
إل »اإلْرَلاب أتى من اليدو اإلرسائييل الذي 
يماارُس القتَل والقماع والتنكيال، وليل 
اإلْرَلااب مان الشايب الفلساطيني، وإل 
مثال لاذه الفتاوى تحارض جناوع اليدو 
عىل إْطااَلق الناار عشاوائيًا عاىل املدنيني 
الفلساطينيني عول ماربر، كماا حصال يف 
مدينة اليليل وعىل حاجز قلنديا ف القدس 

قبل أيا «. 
مساؤولية  اليادو  حكوماة  وحمال 

اإلعدامات امليدانية وانفالت األمن، وعد  االستقرار يف البالع. 

إعتقال نائب عن 
»حماس« واالعتداء 

عليه بالضرب املربح  
إعتقلات قاواُت اليادو »اإلرسائيايل«، خجر 
الثالثااء، النائاب يف املجلال الترشيياي عان 
»حركاة حماس«، عبدالجابار خقهاء، واعتدت 
علياه بالرضِب املاربح، بيد مدالماة منزله يف 

ضاحية املاصيول برا  الله. 
وقد عالام جيُش اليدو منزَل النائب خقهاء، 
وقا  باعتقاله واالعتداء عليه بالرضب املربح. 
يُذَكاُر أل خقهااَء اعتقل عدة مارات من قبل 
قوات اليدو »اإلرسائيايل«، وخاض إرضاباً عن 
الطيا  اساتمر نحو 0ل يوماً رخضاً لسياساية 

االعتقال اإلعاري.
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نائُب األمني العام لحزب اهلل: مواجهة التكفرييني 
يف سوريا َحَمى املنطقَة من املّد »اإلسرائيلي«

  - متابعات
أكَّااَد نائاُب األمني الياا  لحزب الله ساماحة 
الشيخ نييم قاسام »أل خياَر مواجهة التكفرييني 
يف ساوريا حمى املنطقة من املاد اإلرسائييل بقناع 
التكفريياني، وأل الوحادَة اإلْساااَلمية لي الساد 
املنيع أما  َمذَْلبَِة الرصاع واستغالله إلثارة الفتنة 

وتهيئة األرضية للتبيية الغربية«. 
وخالل اساتقباله الشايخ َعبدالناارص الجربي 
الاذي قّد  واجَب اليازاء والتربيك بشاهاعة القائد 
الجهاعي الكبري السايد مصطفى بادر الدين، قال 
الشايخ قاسام: »ساتبقى البوصلاة يف مواجهاة 
إرسائيل لي الحل لكل أزماات املنطقة، وال بُدَّ من 
الوصول إىَل الحلاول األخضل مع الثبات والتضحية 
ولاو مرَّ بيض الوقت وواجهناا بيض الصيوبات، 

خالنرص عائًما للشيب«.

مان ناحيته، قال الشايخ الجربي بياد اللقاء: 
»الجلاوس عائًماا مع رجااالت املقاوماة له طيم 
نييام  الشايخ  ممياز، وال سايما ماع ساماحة 
قاسام، نساأل الله تيااىل أل يحفظاه وأل يحفظ 
جمياع األخوة املجالدين ساواٌء أكانوا يف املقاومة 

اإلْسااَلمية أَْو عىل الساحة عموًما«. 
وتابع الشايخ الجربي، قائاالً: »إل أول ما كال 
يتوجب عيلَّ أل أقصد لذا املكال ألقد  ُكّل التيازي 
بالشاهيد البطل، لذا الشهيد الذي له علينا حقوق 
كثارية، حياث كال ييد نفساه للرصاع ماع اليدو 
اإلرسائييل مبارشة، ولكن بكل أساف كال رصاعه 
ماع الذين يقومول بما يقاو  به اليدو الصهيوني 

بمحاربة املقاومة«. 
وختم الشايخ الجربي بالقول: »نساأل الله عز 
وجل أل يرحم شاهيدنا ويحفظ أحياءنا، وأل يديم 
لاذا اليمل املقااو  حتاى ندخل خلساطني وبيت 

املقدس خاتحني منترصين«.

  - متابعات

أعَلاَن املليارعياُر عونالاد ترامب املرشاح 
األوخار حظاً للحازب الجمهاوري النتيابات 
الرئاساة األَمريكية، أل الرئياَل الحايل باراك 
أوباما لو »أساوأ« رئيل يف تأرياخ الواليات 

املتحدة. 
وكتاب تراماب يف حساابه عاىل موقاع 
»تويارت« للتواصال االجتماعاي اإلثناني، »يف 
السياسة، كما يف الحياة، الجهل ليل خضيلة. 
لهذا السبب أساسا ييترب الرئيل أوباما أسوأ 

رئيل يف تأريخ الواليات املتحدة«. 

 من جانبه كال أوباما قد أعلن ساابقا أل 
جزءا من اقرتاحات ترامب يمثل خيانة للقيم 
األَمريكياة، مدلال عىل ذلاك بموقف املليارعير 
األَمريكي من املسالمني، مشاريا إىَل أل اقرتاح 
املرشاح الجمهاوري الياص بحظار عخول 
كال  املتحادة  الوالياات  أرايض  إىَل  املسالمني 
يمكن أل يؤعي إىَل ابتياع طوائف عينية مهمة 
عاخل البالع وخارجها عن مكاخحة التطرف. 
منتقادا  األَمريكاي  الرئيال  وقاال 
الجمهورياني بما يف ذلك بسابب نفيهم لتغري 
املناخ نتيجة أنشاطة البرشية، إل »الجهل ال 
يمثل خضيلة« وإل »نفي الوقائع يمثل طريقا 

إىَل التيلف«.

  - متابعات
كتَاَب امليلِّاُل اليساكريٌّ يف صحيفاة 
إعاالَل  أل  »لآرتال« عاماوس لرئيال 
حازب اللاه أل »مقتَل« القائاد مصطفى 
بدر الديان بالقرب من عمش، كال نتيجة 
لقصاف منظماات املتمرعين يف ساوريا، 
يلغاي إمكانية التصييد بني املنظمة وبني 
»إرسائيال« يف أعقااب عملياة االغتياال، 
وأضااف »إعالل حازب الله يف لاذه املرة 
يتاالءُ  َواملاؤرشات األولياة لادى الطرف 
اإلرسائيايل، ويبادو أل الطرخاني ييرخال 
باأل املتهام لو طارف ثالاث. ويف جميع 
الحااالت لماا غاري مينياني بالتصيياد 

واملواجهة خيما بينهما. املنظمة ستستمر 
يف ععم النظا  الساوري، أماا »إرسائيل« 
ختحاخاظ عىل انيفااض اللهب يف الحرب 

يف سوريا«. 
أل »ال  إىَل  ويزعام عاماوس لرئيال 
أحاد سيأساف مان خاارج »امليساكر 
الشييي« عىل بدر الدين. عىل مّر عرشات 
السانني من اليمل يف صفوف حزب الله، 
ظهار أعاداء لبادر الدين، ليال خقط يف 
»إرسائيال« والغارب، بل ايضاا يف اليالم 
اليرباي.. إل »مقتال« بدر الديان، ولو 
صهار عمااع مغنياة، ييتارب اليساارة 
األصيب بالنسابة لحزب اللاه يف الحرب 

الساورية حتى اآلل«. 
ويوضاح لرئيل أناه »يف الوقت الحايل 

يشاارك يف الحارب الساورية ماا يقارب 
الاا5 آالف مقاتال، ولذه رباع قوة حزب 
الله النظامية، لكن املنظمة أيًضا تساجل 
أخضال نتيجاة لهاذه الحارب. يتحادث 
الجياش اإلرسائيايل عن تحّسان حقيقي 
يف قادرة حازب اللاه عاىل تفييال أطار 
عساكرية كبرية تيتمد عاىل التكنولوجيا 
مان  كبارية  وتجرباة  واالساتيبارات 
اليملياات اليساكرية وزيااعة مهاارات 
القااعة اليساكريني.. »إرسائيل« اعتربت 
يف املاايض حازب اللاه منظماة إْرَلابياة 
تساتيد  حارب اليصاباات، غاري أنهاا 
تتيامل ميه الياو  عىل أنه جيش صغري، 
حيث أل قدراته وسالحه يفوقال ما يوجد 

يف كثري من عول الرشق األوسط«.

  - متابعات
 

كشافت الصحف األجنبية مؤخراً عن 
تورط موظفني حكوميني سيوعيني كبار 
بدعام اإلْرَلابياني منفاذي لجماات 11 
أيلول/ سابتمرب، حياث أعرجت صحيفة 
»الغارعياال« الربيطانية أعلًة عامغًة تديُن 
بياَض املوظفاني الحكومياني وطالبات 
بيد  التساالل يف التحقيقات الجارية يف 

القضية. 
وبحسب »اليهد« خقد نرشت صحيفة 
الا«غارعيال« الربيطانية تقريرا كشافت 
خيه إعاالل أحد األعضااء الجمهوريني يف 
لجنة الكونغرس التي حققت بأحداث 11 
من أيلول/سابتمرب، عان قناعته بوجوع 
أعلاة عامغاة تديان موظفاني حكوميني 
سيوعيني كبار بالتَّأسايل لشبكة تدعم 
منفذي الهجمات اإلْرَلابية، وطالب إعارة 
أوباماا با«التحرك الرسياع لرخع الرسية 
عماا ورع يف تقرير لجناة الكونغرس عن 

ارتباط سيوعيني بالهجمات«. 
كما أوضح التقريار أل الكال  الصاعر 
عن وزيار البحرياة يف إعارة عونالد ريغن 
إىَل  يشاري   ،»JOHN LEHMAN»،آناذاك
باروز أول خالف علني باني أعضاء لجنة 
الكونغارس البالاغ عدعلام 10 أعضاء، 

وذلك منذ صدور تقرير اللجنة عا  ل200، 
وذكَّر التقرير بترصيح »LEHMAN« بأل 
لنااك تورطا كبريا جدا ألخراع سايوعيني 
بدعام خاطفاي الطائرتني، وباأل بيض 

لؤالء »عمل يف الحكومة السيوعية«. 
كماا اعتارب »LEHMAN« أل اللجناة 
ربماا ارتكبات خطأ جاراء عاد  إيضاح 
يجاب  »كال  وقاال:  تقريرلاا،  يف  ذلاك 
عاىل التقرير الاذي أصدرناه عاد  تربئة 

السيوعية مطلقا«. 
أل  أيضاا  التقريار  يف  جااء  ومماا 

خاالل  الرتكياز  جادع   »LEHMAN«
التحقيال عىل موظفاي وزارة الشاؤول 
اإلْساااَلمية السايوعية )امليروخة باسام 
واالوقااف  اإلْساااَلمية  الشاؤول  وزارة 
والدعاوة واالرشااع( التاي كانات ترعى 
املدعو خهاد الثمريي، ولاو املوظف الذي 
أثبت تورطته بدعام الياطفني، كما نقل 
التقرير عن عضو آخر يف لجنة الكونغرس 
اشارتط عاد  الكشاف عان اسامه بأل 
اللجنة لم تكن صارمة حيال السايوعيني 

كما يجب.

ترامب: أوباما »أســوأ رئيس« يف التأريخ اأَلمريكي 

صحيفة صهيونية: قدرات حزب اهلل يف 
ن حقيقي رغم اغتيال بدر الدين  تحسُّ

الـ»غارديان« الربيطانية تكشف تفاصيل جديدة 
عن تورط سعوديني كبار بأحداث 11 سبتمرب

السلطات البنغلدشية توقف مسؤوالً للقائه مستشارًا »إسرائيليًا« 
  - وكاالت

أعلن املفوُض يف رشطة بنغالعش، َعبدالباطن، يو  االثنني، أل »السالطات 
البنغالعشاية أوقفت شايصيًة كباريًة يف حزب مياارض بتهماِة التآمر ضد 

الدولة، عىل خلفيِة لقاء مستشاراً سياسياً إرسائيليا«. 
وقاال الباطان: »أوقفنا إْساااَل  تشاوعري بسابب االشاتباه بتآمره ضد 

الحكومة من خالل لقائه سياسياً إرسائيلياً يف اليارج«. 
وأخاعت مصاعر صحفية، بأل »تشاوعري ولو األمني اليا  املشارك لحزب 
بنغاالعش القوماي، التقى مستشااراً للحكومة اإلرسائيلياة يف آذار املايض يف 

الهند«. 
من جانبه، أكد الناطل باسام »رشطة عكا«، ميروف حسني سورعير، »أل 

الرشطة تحرض ملفاً لقضية جنائية ضده«. 
يذكر أل بنغالعش ال تقيم عالقات عبلوماساية مع »إرسائيل« وتحظر عىل 

مواطنيها السفر إىَل تلك الدولة.

إيطاليا: املخدراُت تصُل أوروبا من مطار دبي! 
  - متابعات

أعلنت الرشطة اإليطالية، االثنني الفائت، أل مطار عبي أصبح نقطَة عبور 
للمهربني الذين ينقلول امليدرات البالظة الثمن إىَل القارة األوروبية. 

وتحدثت الرشطة اإليطالية عن اعتقال مهربني يف األيا  القليلة املاضية يف 
مطار »خيوميتشينو« يف روما بيد وصولهم عرب عبي، أحدلما سلوخاكي )ل1 
عامااً(، وكال يحمل 2 كيلوغرا  من الكوكايني امليبأ يف مكال رسي يف إحدى 
حقائباه، قاعماً من ريو عي جانريو، بينما اآلخار نيجريي كال يحمل عبوات 

مليئة بالكوكايني يف جواربه. 
وتبلغ قيمة امليدرات التي كانا يحملها امليتقلني يف حال بييها يف الساوق 

نحو نصف مليول عوالر )1لل ألف يورو(. 
وأكادت الرشطة يف بيال لهاا أل »املهربني ال يغاعرول صالاة الرتانزيت يف 
مطاار عباي، ألل ذلك قد ييرضهم لتفتيش من قبل عناارص الجمارك«، وبدالً 
عن ذلاك خإنهم يساتيدمول الرحلة من عباي إىَل أوروبا ويساتغلول قوانني 

اإلمارات ملكاخحة امليدرات للتغطية عىل البلد األصيل الذي انطلقوا منه. 
وذكرت الرشطاة أل »لذه اليدعة تهدف إىَل قياا  املهرب برحلة ال تحو  

حولها شبهات بالنسبة لضباط الرشطة«.

َأْكَثر من 50 شهيًدا يف 4 تفجريات ببغداد والقوى 
األمنية تعلن حالة طوارئ 

  - متابعات
استشاهد أَْكثَر من 50 شيًصا مصارعهم وأصيب ما يربو عن مئة آخرين 

يف ل تفجريات رضبت الياصمة اليراقية بغداع.
وأوضحت قياعُة عمليات بغداع أل التفجريَ األوَل استهدف سوًقا شيبيًة يف 

منطقة الشيب شمال بغداع نفذته امرأة انتحارية. 
وأخااعت املصاعر الطبياة واألمنية، أل حصيلة التفجري بلغت 38 شاهيًدا، 

باإلضاخة إىَل جرح ما يربو عن 70 آخرين.
وقاال املتحدث باسام اليمليات يف الجيش اليراقي اليميد سايد مين، إنه 
»مان خالل األشاالء ونتائج امليلوماات األولية، تبني أل االعتاداء نفذ من قبل 

انتحارية إْرَلابية«. 
أماا التفجري الثاني خنفذ بسايارة مفيياة يف قرياة الزمربانية بمنطقة 
الرشايد الجنوبية، جنوب بغداع، وأسافر عن استشاهاع 6 أشياص وإصابة 

21 آخرين. 
ووقاع التفجري الثالث بيد مرور سااعات عىل تفجريي منطقتي الشايب 
والرشايد، إذ انفجرت سايارة مفيية يف سوق شايبية بمدينة الصدر رشق 
بغاداع. وتحدثات مصاعر أمنياة عن ساقوط 10 شاهداء و25 جريًحا جراء 

التفجري الذي استهدف السوق القريبة من ساحة 55 بمدينة الصدر. 
أماا التفجري الرابع خاساتهدف حي األمني رشقي بغاداع. ولم تتوخر حتى 

اآلل ميلومات عن سقوط ضحايا جراءه. 
يف لاذا الوقات اعلنات األجهارة األمنياة حالاة التألاب بصفوخها عقب 

التفجريات التي رضبت الياصمة بغداع.

الكشف عن حجم الديون اأَلمريكية لدى السعودية 
  - متابعات

أصادرت وزارة اليزاناة األَمريكياة اإلثنني، بياناٍت ظلت رسياًة ألَْكثَر من 
0ل عاماً، كشافت حجم الدين اليارجي للواليات املتحدة لدى اململكة اليربية 

السيوعية. 
واعتبارا من مارس 2016 بلغت الديول األَمريكية لدى اململكة نحو 116.8 
ملياار عوالر، وبالتاايل عخلات الرياض ضمان قائمة أكرب عارشة عائنني لدى 

الواليات املتحدة. 
وكشاف املساؤولول األَمريكيول عن حجم الدَّين بيد أل لدعت اململكة يف 
أبريال إعارة الرئيال األَمريكي بااراك أوباما ببيع أصول اململكاة يف الواليات 
املتحادة والتي تبلغ حوايل 750 مليار عوالر، إذا تبنى الكونغرس مرشوع قرار 
يسمح بمقاضاة السلطات السيوعية عىل تورطها يف لجمات »11 سبتمرب«.

إْطَلق نار يستهدف رئيَس أركان جيش العدو بقلنديا 
  - متابعات

أطلال خلساطينيول، صبااح الثالثاء، الناَر بشاكٍل مبارٍش صاوَب مركبة 
عسكرية »إرسائيلية« عىل حاجز قلنديا، مما أعى إلصابتها بأرضار. 

وذكارت »القنااة اليربية اليارشة«، أل »إْطاَلق نار خلساطيني اساتهدف 
مركبة عساكرية تابية لحرس الحدوع عىل طريل عطروت قرب إحدى نقاط 
التفتيش عىل حاجز قلنديا، تم إصابتها بشاكل مبارش من األما  وترضرلا، 

عول وقوع ضحايا. 
وأشاارت الصحيفة إىَل أل قوات اليدو وصلت إىَل مكال إْطاَلق النار، وبدأت 

بالبحث عن مطلقي النار الذين انسحبوا من املكال. 
مان جهته نوه موقاع )ل0ل0( اليربي، إىَل أل إْطاَلق النار اساتهدف وخداً 
أمنيااً مان قاربص كال يف املاكال، لكن إحادى الرصاصاات أصابت سايارة 

عسكرية. 
واععى املوقع أل إْطاَلق النار جرى من جهة مييم قلنديا. 

خيماا تحدثت مصاعر عربية أل إْطاَلق النار اساتهدف مركبة نائب رئيل 
أركال الجياش »اإلرسائيايل«، غااعي إيزنكاوت، وكال بداخلهاا حاني وقوع 

اليملية.

األزهر يسعى 
لتأسيس فضائية 
بتمويل سعودي!! 
  - متابعات

كش�فت مصادُر مطلعة، أن مؤسس�ةاَ 
األزهر تخطط لتأس�يس قن�اة فضائية، 
بتمويل س�عودي، عىل أن يت�وىل إدارتاَها 
عالء بس�يوني، مدي�ر القن�اة الفضائية 
املرصي�ة، باتح�اد اإلذاع�ة والتليفزيون 
»األزه�ر«  رأي  القن�اة  لتمث�ل  س�ابقاً، 

املسموع يف العالم.
وبحس�ب »جري�دة امل�ال« املرصي�ة 
أوضح�ت املص�ادر أن املفاوض�ات بني 
بدأت  والس�عودي«،  »امل�رصي  الجانبني 
بدالعزيز،  بدالله ب�ن عاَ قب�ل وفاة املل�ك عاَ
امللك الس�عودى الس�ابق، وتوقفت فجأة 
بسبب اش�رتاط الجانب الس�عودي تويل 
رشكة »بن الدن« جميع اإلجراءات بدءاً من 
التأسيس، وحتى إنش�اء االستوديوهات، 
وتزويده�ا باألجه�زة واملع�دات الالزمة 

النطالقها واألمور اإلدارية األُْخراَى.
وأضاف�ت أن املفاوضات الس�ابقة تم 
عىل أثرها تأس�يس مجل�س أمناء، يضم 
ممثل�ني م�ن مؤسس�ة األزه�ر، وخ�رباء 
م، أبرزهم املهندس أسامة الشيخ،  إْع��الاَ
رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون األسبق.

ونوه�ت املص�ادر ب�أن املفاوض�ات 
عادت من جديد بعد زيارة امللك س�لمان 
بدالعزيز األخرية ملرص، كاش�فاً عن  بن عاَ
رصد امللك الس�عودي 250 مليون دوالر 
لتطوي�ر األزه�ر، وذل�ك لبن�اء منش�آت 
جدي�دة بف�روع جامعات�ه، ع�ىل أن يتم 
تخصي�ص ج�زء م�ن امليزاني�ة لتمويل 
القناة الفضائية، وإنش�اء االستوديوهات 

الخاصة بها.
وأش�ارت إىلاَ أن الجانب السعودي لم 
ي�رصف املبلغ املذك�ور ملؤسس�ة األزهر 
حتى اللحظة، الفتاً إىلاَ أن عالء بس�يوني، 
صاحب فك�رة القناة، وال�ذي يعد طرفا 
رئيس�يا يف جميع املفاوض�ات التي تمت، 
اتف�ق مع مس�ؤويل األزهر عىل تأس�يس 
القناة بتمويل محيل، إذا اس�تمر التأخري 

من الجانب السعودي.



 نعم نعاني من 
أزمة اقتصادية

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي العماد*
 

اد بن   مان الريااض توعَّ
عغر رئيُل وزراء لاعي قبل 
يوَمني بحرب اقتصاعية ضد 
الحوثيني بحساب وصفه.. 
وتأتاي لاذه اليطاوة التي 
تساتهدف ُكلَّ أَبْنَاء الشيب 
اليمني بيد أل عجز اليدوال 
التقاد   مان  ومرتزقتاه 
تحّملاوا  خاال  عساكرياً.. 
ياا  املساؤوليَة  بيَضكام 
مفسبكي القوى الوطنيّة!! 
ساؤاالً  أساأُل  وععوناي 
سطحياً، وأتمنى الجواب عليه بموضوعية وبصوت لاعئ! 

ما لي املوارع اإليراعياة للدولة منذ بدء اليدوال والحصار 
التاي بيد القوى الوطنية بالداخل وال يسايطر عليها املرتزقة 

ويمنيها الحصار؟؟ 
إذا أجبتام بتميان وإنصاف ساتدركول حقيقاة! لي أل 
القاوى الوطنياة تياناي وتبذل جهاوعاً جبارًة وستسامر يف 
توخري رواتب واحتياجات الناس املييشية كاليبز وغريه وأل 
الحديث عن خساع كبري حالياً لو تهويل وتشويه متيمد وقع 
خيه حتى املنالضني لليدوال وأل الفسااع املوجوع حالياً نقر 
به ونحاربه لكنه ال يمثل نسابًة ضئيلاًة مقارنًة بأية مرحلة 
تييشاها اليمان كنتيجة حتمياة وموضوعية نظاراً النيدا  

املوارع الرئيسية.. التي يمثل تصدير النفط ٧٠٪ منها. 
وأعتقاد أناه يجُب عاىل السالطة الياو  إَعااَعة النظر يف 
البضائع املساتورعة باليملة الصيبة التي يوعي سحبها من 
السوق إَلاى ارتفاع سير الرصف ومن لذه البضائع الكمالية 
املفرقياات والكياوي والسايارات وووو التاي تصّدرلا عول 
اليدوال عرب املناخذ املحتلة ولتساتبدل بالقمح واالحتياجات 
الرضورية وعىل السالطة اتياذ سياساة تقشاف تتالء  مع 
الحصاار االقتصااعي الذي لم يشاهد له التأرياخ مثيالً؛ ألل 
الدولة إَلاى اآلل لم تساتطع تصدير برميال نفط واحد، كما 
أل املناخاذ الربية والبحرياة ُكّل ايراعاتها الجمركية للمرتزقة 
والدواعاش؛ ألنهاا جغراخياا تقاع تحت سايطرتهم؟ كحال 
الغاز والنفط والبضائع املساتورعة يف كلٍّ من مأرب وبلحاف 
واملكال... إلخ، ولذا ما يجيلنا أما  مسؤولية تستدعي إيجاَع 
برامَج اقتصاعيٍة سياعية بديلة تقاو  لذا الحصار الرأسمايل 
وتحقل االستقرار ألل خيارنا الوحيد واألزيل لو الصموع أما  
لاذا اليدوال الكوني الذي ال يفرق بيننا وإل تناكفنا واتهمنا 

بَيَضنا البيض. 

*رئيس اللجنة الرقابية

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

�َغ�اةُ واجلائرون واملس���تكبرون والظاملون واملفس���دون في األَْرض  الُطّ
ميارس���ون بحق الناس الس���طوةَ واجلبروت والظلم؛ محاولًة الس���تعباد 
الن���اس وتركي���ع الن���اس وإْذاَلل الناس والتحك���م بالناس في م���ا يحّقُق 

مصاحلهم اجلائرة وليس املصالح املشروعة..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  اليدع )127( اليميل ل1 مايو 2016   املواخل 12 شيبال 37ل1لا

الحرُب االقتصادية واملسئوليُة االجتماعية
أنس القاضي 

إخضاَعناا  يُريادول 
ماا  لَكساب  باالقتصااع 
بالُيااْدَوال  عناُه  عجازوا 
وما  والحصار،  اليساكري 
عجازوا عنه وماا يُريدونه 
اليمنياني،  اساتيباُع  لاَو 
لنصبَح مثل الفلساطينيني 
يبحثول عن خرص عمل يف 
إرسائيل ال َعن االساتقالل 
خلام  والحرياة،  واألرض 
باحتالل  الصهايناة  يكتِف 
أرضهام بل ربطاوا مصري 
االقتصاعي  الفلساطينيني 

»بتل أبيب« عملياً وحساب اتفاقية أوسلو. 
كماا كال مصريُناا مرتبطااً بوعيياة بناي 
سايوع يف البنك وبصناعيل اإلقراض ولبات 

املانحني، ختمرعنا عىل ُكّل لذا. 
لام تبادأ الحارُب اليساكرية وإال وقاد 
االقتصاعياة  الحارب  ِمَلااافَّ  َجّهازوا 
بالتاوازي، وبأيااعي الربجوازياة التجارية 
الطُّفيلية يف الداخل، ولم وكالء االحتكارات 
الياملية، التي لياَل من مصلحتها أل يوجد 
نظاا  وطناي عيمقراطاي عااعل يف اليمن 
يقتص للمستضيفني من أنيابها وجشيها 
واساتغاللها، ختوحدت مصالحها يف الداخل 
يف  وأخلصات  اليارجاي،  الُيااْدَوال  ماع 
اليمالة ولاد  االقتصااع الوطني بطريقة 
بطيئاة ومنظماة، تفيال كانهياار خجائي 
لليمال بالتزامان ماع تحركات عساكرية 
لليدو وماع محاوالته إلخشاال مفاوضات 
الكويات، بااءت محاولتهم بالفشال إال أل 
حربَهام وُعاْدَوانهام االقتصاعي لام ينتِه، 

خامليركة مستمرة. 
يف وضيناا اليمني توقاف التصدير منذ 
بداياة الُيااْدَوال بفيل القصاف والحصار 
وسايطرة املرتزقاة عاىل املوانئ واملنشاأة 
النفطياة، والنفاط كال يغطاي %80 مان 
قيمة الادوالر. وأعاقوا التحوياالت البنكية 
للمغرتباني، خلم تدخل الدوالرات إَلاى اليمن 
طاواَل لاذِه الفارتة التاي لاو كانات عوله 
أُْخااَرى تقااو  بها ُعااْدَوال بهاذا الحجم 
وعول مجهوع شايبي لفلسات تمامااً، إال 
أل السالطة الثورياة ماا زالات تدخع أجور 

املوظفني عىل طول البالع وعرضها. 
رغام أل الدوالرات ال تدخال إَلاى الوعاء 
يُيرجاول  التجاار  ظال  الوطناي،  املاايل 
الدوالرات املوجاوعة يف الداخل باالساترياع، 
ويستورعول سلياً كمالية ليست أساسية، 
بال ترخيهياة مثال أصنااف مان الفواكاه 
اليارجياة التاي لاي حاجاة لرشيحة من 
املستقرين مالياً، وكأَل البالع ليست يف وضع 
حرب، واليو  حتى استرياع السيارات وآخر 
تقنياات الهاتاف املحماول مرشعاة أََماا  
لؤالء التجار، ولذه اليمليات االساترياعية 
طوال عا  من الُياْدَوال استنزخت مدخراتنا 

من النقاد األجنباي، لتوصلنا عاىل مرحلة 
كهاذه تضيف بهاا اليملة الوطنياة أََماا  
وكانات  األجنباي،  النقاد 
اليملياة مقصاوعة  لاذِه 
يف  خالهاربول  ومدروساة، 
الريااض يُراقبول عمليات 
املركازي وييرخول  البناك 
كم تبقى لنا من الدوالرات، 
القاصة  الرضباة  لتكاول 
بساحب التجاار ملاا تبقى 
ورشاء  الادوالرات،  مان 
الكياوي  خاكهاة  صفقاة 

بماليني الدوالرات! 
 من جهاة أُْخاَرى قا  
التجار لذا الشاهر برشاء 
الادوالرات من الساوق من 
البناك املركزي ومن الساوق الساوعاء، أي 
سحبوا ُكّل الدوالرات من أجل أل يستورعوا 
سالياً لشاهر رمضاال أطيماة وأجهازة 
الكرتونية ومالبل للييد كياعتهم ُكّل عا ، 
خجااءت لاذه املارة متزامنًة ماع الحصار 
والحارب االقتصاعية، خلم يساتطع النظا  
املايل أل يساتوعب لاذه الهازة املالية التي 
اساتغلها التجار لريخيوا الادوالر إَلاى 300 
ريال كما تشاتهي خزائنُهم الجشاية وبما 

ييد  اليدو.
ُكلُّ لاذه االعتاداءات عاىل النظاا  املاايل 
الوطناي مان قبال الُيااْدَوال ويف ظل خرض 
والساماح  الياا ،  القطااع  عاىل  الحصاار 
خقاط للقطااع اليااص املرتبط بالُيااْدَوال 
باالساترياع وتوريد الجمارك من لذه املوانئ 
ومتاجرتاه  الريااض  يف  للهارباني  وامليابار 
بالنفاط والغااز، ُكّل لاذه االعتاداءات غاري 
املباارشة تتظاخر ماع الُيااْدَوال االقتصاعي 
امُلباارش املتمثال بقصف الُياْدَوال ملنشائاتنا 
االقتصاعية اإلنتاجية وإغراق السوق اليمنية 
بسالع السايوعية ولاي ساليٌة كمالية من 
بساكويت وتمر وحليب وعصري، ال قمح وال 

عواء.
 بال إل منتجاات مثل »بساكويت« أبو 
ولاد وبساكويت »ماري« التاي كانت تنتج 
يف اليمن ولاي يف األصل توكيالٌت بريطانية 
لرشكاة تيشاوب الياملياة نقلات توكيلها 
أصبحت تُنْتَُج يف السايوعية وتباع يف اليمن، 
عاىل  أرشس  وُعااْدَواٌل  اساتنزاٌف  ولاذا 

االقتصاع الوطني.
يمكان لإلجاراءات الثورياة أل توقاف 
مان تدلور الدوالر، خيما الشايب لو امتلك 
الوعي بساالح املقاطية وقاطاع البضائع 
ُعملتاه  يؤّمان  أل  بإمكاناه  السايوعية 
الوطنياة، بل لذا واجبه ومسائوليته تجاه 
وطن لو َخقر خسنجوع جميياً.. كما أل عىل 
املواطن مسائولية يف االسرتشااع باإلنفاق 
االساتهالكي واالقتصاار عىل الارضوري، 
خنحن يف حالة حرٍب كال أل ينىس ذلك، وما 
كال ملجتماع مرسف ومبذر أخ للشاياطني 
قمائُمه مليئاة باألطيمة وجريانه جياع أل 

ينترص!. 

 صنيااُء برمزيّتهاا التاي تيارّب عان الايَاَمااِن 
صمدْت أََمااَ  أَْكرَب وأوساع ُعْدَوال وحصاٍر تتيرَُّض 
لاه بالُعناا مناذُ بداياة التأرياخ، صمادت الايَاَماُن 
ميتمدًة عاىل الله وساواعِد رجالها ووعي شايبها، 
وبمقابال اليمساة ملياارات التي يف البناك املركزي 
واجه الشايُب الايَاَماني أَْكرَبَ خزينة أَْمَوال يف اليالم 
ولي اململكة السيوعية التي أُنهكت وأعلنت اليجَز يف 

ميزانيتها بيرشات املليارات..
ليصبَح الساؤاُل: كيف يصُماُد الايَاَماُن ويييُش 
النااُس حالَة االساتقرار املييايش والتمويني يف ظل 
لذا الُيْدَوال الذي عّمر ُكّل ما له صلة بحياة الشايب 
حتاى مزارع الدواجان وآبار املاء ومحطاات الطاقة 
والكهربااء ولم يساتثِن مياازَل الغاذاَء واملصانَع، 
خضاالً عن املطاارات واملوانئ، بالتزامان مع حصار 
شاامل وخانل باراً وبحراً وجاواً؟!.. نيم كيف صمد 
الايَاَماان أََماا  لذا الُيْدَوال؟ ولال من امليقول أل 

لذا التماسك وليد الصدخة أ  أنه نتيجة جهوع جبّارة 
وتضحيات جسايمة يبذلها أَبْنَاُء شيبنا ويف طلييته 
أَنَْصاار الله الذين لام يرتبكوا أَْو يهنوا ويستسالموا 

إلْرَلاب الُيْدَوال وجرائمه الوحشية؟
ال شاك أل حالَة الهدوء واألمن واالساتقرار التي 
تشاهُدلا الياصمُة صنيااُء واملحاخظاات األُْخاَرى 
يزعاُج الُياْدَوال ويفضاح شاياراِته الكاذباة، ومن 
خالل اطالعنا عىل َسارْي مفاوضاات الكويت يتضُح 
أل األَْعاااَداَء يتياملاول ماع املفاوضاات كمحطة 
ملمارساة الضغط السيايس بيد خشالهم اليسكري، 
وبيَد سقوط رلاناتهم يف الكويت لجأوا إَلاى أُْسلُْوب 
جدياد وحقري مان خاالل التالعاب بورقاة الُيملة؛ 
مان أجل خلل حالاة للع وخوف وإربااك يف الجبهة 
الداخلياة وتحرياض النااس عىل الفاوىض وتوجيه 
غضبهم نحاو أَنَْصار الله، بما يساهل لليدو التحرَُّك 
اليسكري عىس أل يحّقَل إنجازاً ظل عاجزا عنه منذُ 

أَْكثَار من عا ..، لاذه لي القصة ولاذا لو الهدُف 
الحقيقاي مان التالُعاِب بالادوالر، ولاذا ماا رصح 
به السافري األَمريكي خاالل اجتماع الوخاد الوطني 

بسفراء الدول الا18 يف الكويت. 
ماا يجُب أل يييَه الجمياُع أل املناخقني والطابور 
اليامال يذرخاول الدماوع ويحاذرول مان انهيار 
االقتصااع ليوخروا للُياْدَوال ورقة إضاخية يف ساياق 
ُعْدَوانه الشامل عىل الايَاَمان، باإلَضاَخة إَلاى رصف 
األنظار وتحويلها عن االلتما  بجرائم الُيْدَوال وأنها 

السبُب يف ما يييُشه الايَاَمان من ظروف صيبة.
املناخقاول املأجورول لم جزٌء من الُيْدَوال وأبرز 
أََعَواتاه القاذرة وال يجُب االنياداُع بهام أَْو اإلصغاُء 
لنفاقهام؛ ألنهام يذرخاول الدموع ليال ألل لديهم 
حال أَْو أنهام أَْو يمتلكاول رؤيًة لتحساني مييشاة 
الناس ويوخرول السلع ويرخيول الحصار ويوقفول 
الُياْدَوال ولكان لدَخهم لاو الهادُ  والتحريض عىل 

القوى الوطنية الصامدة من أجل إْسَقاطها؛ ليتمكن 
اليدو من اْحتااَلل الايَاَمان كامالً وبيدلا لن يكول 
لنااك ال عوالر وال رياال وال أمان وال اساتقرار وال 
أسواق وال وظائف وال حتى يأمن الناس عىل حياتهم 
وأعراضهام.. لاذا لو مارشوُع املناخقاني ولدخهم 

الذي يجُب أل يييَه الناس جيداً. 
باإلَضاَخاة إَلااى ماا سابل خاإل اللياَب بورقة 
االقتصااع يكشاُف حقيقاَة أل اليدوَّ يساتهدُف ُكّل 
الايَاَمانياني، حتى املرتزقة منهام، ولذا مما يجيل 
وإيَْمانااً بصوابياة  ثباتااً  الصاماَد يازعاُع  الشايَب 
خياراتاه، خهل تمّكنات حكومُة املنفى من تحساني 
أَْوَضااع النااس يف عادل أَْو حرضماوت يف شابوة أَْو 
أبني حتاى تتباكى عىل صنياء؟ وملاذا َمن اساتدعى 
الُياْدَواَل عىل الايَاَماان عاجٌز عن مطاَلبَة أساياعه 
بدعام البنك املركازي َوالرياال الايَاَماناي بيدٍع من 
لتدماري  أنفقات  السايوعية  الادوالرات؟!،  مالياني 

الايَاَمان أَْكثََر من مائة مليار عوالر خلماذا تبَيُل عن 
ععم البنك املركزي والريال الايَاَماني بواحٍد يف املائة 
من خساارتها يف الحارب والتدمري ورشاء األسالحة 

الذكية واملحرَّمة لقصف الايَاَمان؟!.
يف  الايَاَماناي  الشايب  مقايضاَة  يُريادول   
كرامتاه، ولاذا غاريُ وارع، وامَلَسااُس بلقماة َعيِش 
ال عارشاِت  املَواطان الايَاَماناي ال ييناي غاريَ تدخُّ
آالف االستشاهاعيني إَلااى جبهات الحادوع، عندلا 
سايتمنول أنهم لم يطلقاوا رصاصًة تجاه الشايب 

الايَاَماني.
التحياُة إَلاى اللجنة الثورية والجهوع التي يبذلُها 
خااء يف الجبهاة االقتصاعياة والتاي أثمرت  ُكلُّ الرشُّ
نجاحاً ملموسااً يف اساتقرار األَْوَضااع وتبديد ُعخال 
اإلرجااف الاذي يطلقاه مناخقاو وساائِل التواصال 
االجتماعاي، وما أشابههم باألخاعي التي َمْلَساُمها 

مُّ الزعاف. ناعٌم ويف َجوخها السُّ
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