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ــال الله تعاىل (ولله ملك السماوات واألرض  ق
واىل الله ترجع األمور )صدق الله العظيم

ــدوان مهما امتلك  ــا ال شك فيه ان هذا الع مم
ومهما تكالب معه من امريكا اىل ارسائيل وبذلوا 
ــور ثورة  ــدوالرات لتطفيء ن ــوال ومليارات ال ام

قرآنية لن يستطيعوا ملاذا وما هو السبب ؟؟
ــت هيمنة الله وارادته  ــم لم يخرجوا من تح ه
ــس إال بإذن الله عندما  والذي يتحقق للعدو لي
ــل الله  ــري ولكن بفض ــل وتقص ــون هناك خل يك
ــارش من  ــه يف الع ــن موقف ــي اعل ــب اليمن الشع
ــده ونفريه  ــه يف توح ــن الل ــل سن ــان ليحم رمض
ــه كل  ــا اعلن ــذا م ــربه وه ــه وص ــوده وثبات وصم
ــن ان عواقب  ــق ونؤم ــن نث ــب اليمني;نح الشع
ــه وانه من بيده النرص الحياة بيده  األمور هي لل
واملوت بيده وليس بيد اعدائنا السلطان املطلق 
ــان مطلق هو ال  ــدوان له سلط ــن يظن ان الع وم
ــد الله ، وان من ال يؤمن  ــق ان عواقب األمور بي يث
ــب األمور هم من يضعفوا وينهاروا  بأن لله عواق
امام الظروف الصعبة واولياء الله لم يكونوا اويل 
بأس شديد إال ألنهم يثقون ان عواقب األمور لله  
ــىل الله والعدوان  ــن كشعب يمني نراهن ع فنح
ــن األمريكي والتأييد  يراهن عىل الضعف والوه

اإلرسائييل. 
فكيف النتيجة ؟؟

ــارة عىل هذا الشعب  ــد اكرث من 250الف غ بع
ــل يشء مباني مؤسسات  ــي استهدفوا ك اليمن
ــايف وأسواقا ومنازل  ــرات وطرقات ومش ومعسك
ــرا  ــرا وب ــوا وبح ــد ج ــارصوا البل ــني وح مواطن
حارصوا البنك ومنعوا دخول السيولة حشدوا 
ــى مرتزقة السودان وكل املرتزقة  كل املرتزقة حت
من العالم وكل املجرمني من القاعدة والدواعش 

ولكن بفضل الله لم يزدادوا إال ضعفا
ــود  ــم جن ــدي تلته ــات يف مي ــي الجبه فهاه
ــت مسلخا للمرتزقة  ــودان ويف املخا اصبح الس
ــة والدواعش ورصواح   ويف نهم تلتهم كل املرتزق
ــن كانوا قد  ــم املرتزقة هناك م ــز وهاه وايضا تع
ــرص الجمهوري  ــروا عىل الق ــوا انهم سيط اعلن

وكله كذب.
ــه  ــل الل ــة بفض ــأ املرتزق ــز تتقي ــب تع واذا ه
ويطهر القرص الجمهوري هناك وكل الجبهات 
ــك وعىل الواقع السيايس  انتصارات كبرية وكذل
ــارات كبرية وهاهو ولد الشيخ يطرد ويمنع  انتص
ــس املجلس  ــن بعد ترصيح رئي ــن دخول اليم م
ــم إسقاط طائرة  ــايس واليوم بفضل الله ت السي
ــدوان  ــو الع ــرات وهاه ــدة طائ ــا ع اف16 وقبله
يخرس كل أوراقه وهذا بفضل الله من ترجع إليه 
ــد 800 يوم من العدوان هاهو الشعب  األمور وبع
ــد الجبهات باآلالف من  ــي يزداد قوة ويرف اليمن
ــب قائم وهذا  ــوي والغض ــال والتحشيد ق الرج
ــراء وبعد  ــزم هزيمة نك ــه والعدوان ه بفضل الل

زيارة ترامب لقرن الشيطان !!!!
ــع فاجتمع كل  ــدوان انه سيغري الواق ظن الع
أولياء اليهود ليتولوه وسلموا له نصف تريليون 
ــرج الشعب  ــل حينها خ ــاد اىل إرسائي دوالر وع
ــن والءه لله  ــة ليعل ــرة مليوني ــي يف مظاه اليمن

وتنويه ملا يحصل يف قطر !!!!
ــق بعض  ــا عن طري ــق صفن ــدوان ش أراد الع
ــس وغربان  ــور الخام ــن الطاب ــاق م ــذاذ اآلف ش
ــه وانشقوا هم وهاهو  اإلعالم وفشلوا بفضل الل

العدوان يتجه اللتهام أعضائه .
ــد سخطاً  ــو يريد ان يول ــدور األمريكي ه وال
ــرم بحق العراق  ــرن الشيطان وهاهي تج عىل ق

ــق سوريا وليبيا واليمن بشكل قوي وآخرها  وح
ــي لهم كما فعل  ــني نصبه األمريك قطر وهذا كم
مع العراق وكأن األمريكي يهيئ اجواء الحتالل 

الحجاز.
ــري قطر يف  ــا ألم ــر (قرأن ــل يف قط ــا حص -وم
ــي ان ترامب  ــل االجتماع ــىل التواص حسابه ع
ــارات تريليونا  ــر والسعودية واإلم طلب من قط
ــدا قطر ،هذا  ــون دوالر فسلموا ع ــف تريلي ونص
ــدوان هزم يف  ــن يف الواقع ان الع ــام العالم ولك ام
ــت قوته وسطوته ليعلن  اليمن واتجه اىل ان يثب
ــذه  ــت اىل ه ــر وسارع ــع قط ــات م ــع العالق قط
ــوة كل الدول املشاركة يف العدوان من دول  الخط
الخليج ليعمل له دور قوي امام فشله يف اليمن، 
ــل هذا هو بإرادة إلهية وان الله من ترجع إليه  وك
ــه األمريكي  ــل يف قطر اتج ــور وبعدما حص األم
ــران مثلما حصل  ــة يف إي ــم أمني ــال جرائ الفتع
ــل األمريكي  ــن اجل الفش ــذا هو م ــس وكل ه أم
ــيل يف اليمن ،  ــودي واإلماراتي واإلرسائي والسع

نقول للعدوان ولكل العالم!!!
ــن ترجع إليه  ــن وتثق ان الله م ــن امة تؤم نح
ــن تجدونا  ــرك مستنفرين والله ل ــور ونتح األم
ــث تكرهون واستمراركم يف العدوان علينا  إال حي
ــاً وكلما سقط شهيد  ــا إال إيماناً وثبات لن يزيدن
ــر الكريم هو  ــذا الشه ــل وه ــف مقات ــر ال استنف
ــم الذين ظلموا أي منقلب  شهر النرص "وسيعل

ينقلبون".
وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله 

الطاهرين.

ــة الخليج العربي ليست  ــات األزمة التي تجري حالياً يف منطق تداعي
ــد العراق ،  ــرب التي شنت ض ــل أزمة الخليج والح ــة مث ــي واملماثل بالوع
ــن التي كانت  ــل املقاييس وليست بالد الرافدي ــدة أمريكية بك فقطر قاع

تمثل مرشوعا عربيا خارج إطار النظم التابعة للهيمنة األمريكية .
ــري ليس إال مرسحية  ــدام حسني إال ان ما يج ــايل ليس تميم ص وبالت
هزلية وان كان هناك من يعتقد بأن األزمة حقيقية ، غري ان الواضح للعيان 
ــة قطر خصوصا بعد  ــري لعمل اخراج جديد لدول ــوداً حثيثة تج ان جه
ــالق مكاتب قناة الجزيرة إدراكا من القائمني عىل ذلك اإلغالق ان قطر  إغ
الجزيرة وليست كما يجري رسمها يف الوعي الن ذلك الخطاب اإلعالمي 
ــوات األمريكية  ــار عىل الدوحة وسحب الق ــايس حول فرض حص والسي

وإرسال قوات جديدة وقطع العالقات الدبلوماسية معها .
ــداد صدام حسني وبالتايل  ــك اننا يف مواجهة حقيقية مع بغ معنى ذل
الدوحة بغداد وقطر العراق هكذا يتم تزييف الوعي من الظاملني خصوصا 
ــني وواعني ان قطر يف عقد التسعينيات  ــني ملسمى العرب غري مدرك املنتم
ــة التي جاءت كنتيجة لتسوية بريطانية مع شاة ايران  ممثلة باَل خليف
ــىل ان تكون قطر  ــا يف األمم املتحدة ع ــرح الربيطانيون حينها مرشوع ط
دولة بضمانة بريطانية بعدما رفض أعضاء الجمعية العمومية االعرتاف 
ــي تمت يف الخليج  ــد التسوية الربيطانية الت ــا كدولة بع ــا او اعتماده به
ــىل ان تسلم له لندن مقابل ذلك  ــن خالل تنازل الشاة عن البحرين وع م

الثالث الجزر اإلماراتية .
ــذ صياغة  ــدويل يريد ان ينف ــام الفجور ال ــل اآلن ان نظ ــا هو حاص وم
ــد التسعينيات إال من  ــى التي لم تظهر يف عق ــدة لدولة قطر العظم جدي
خالل قناة الجزيرة وجرى استكمال الشوط األول وفق املرسوم السيايس 
ــن نكون أعداء للحقيقة اذا ما قلنا بأن اَل خليفة  ــذي نفذته  الدوحة ول ال

أرسة عربية وليست أرسة يهودية حتى ال نتهم بأننا أعداء الحقيقة .
ــس عن إنهاء قطر من الخريطة الن  ــك ستسفر تداعيات األزمة لي لذل
ــر انتصار  ــني لتلك األزمة ستظه ــب الالعبني الفاعل ــر موجودة بسب قط
الدوحة وستظهر رفع مستوى قطر لكي تكون طرفا ثالثا يف رصاع القوى 
ــة موسكو وقطر الواليات  ــة والدولية حتى تصبح الدوحة بمثاب اإلقليمي

املتحدة األمريكية .
وان كان ذلك يعني بالتأكيد ان قطر تقود مرشوعا عربيا يتمثل بإنهاء 
ــك تخيل الدوحة عن  ــي يف القدس وما يؤكد حقيقة ذل ــود الصهيون الوج
حركة املقاومة اإلسالمية حماس لذلك يأتي الحصار عىل الدوحة عدوان 
ــي عىل العقل خصوصا يف شهر رمضان شهر الصيام الذي يوجب  حقيق

التحيل بالدقة واملوضوعية والتعامل مع القضايا بصدق وواقعية .
فهل انحرس أو تراجع ما تقوم بة أمريكا يف الوطن العربي خصوصا من 
ــىل مرسحية كبرية ملرحلة ما بعد  ــار لبالد اليمن يضفي مرشوعية ع حص
ــدون تكبري قطر كما حصل يف  ــة مع قط ، هل الالعبون الدوليون يري األزم
ــون الدوحة يف مواجهة  ــات مع ان اول مناطحة وجهودها ان تك التسعين

القاهرة ودمشق وبغداد .
ــود قطريني كانو يعملون  ــس تناقلت وسائل إعالم عن طرد جن وباألم
ــب يف املحافظات الجنوبية وهو ما يعني بالتأكيد ان  مع املعتدين األجان
ــن جديد وإعادة  ــا إعادة إنتاج قطر م ــرشوع الصهيوني يريد كما قلن امل
خلق قطر مرة اخرى ملا فيه خدمة ذلك املرشوع ، فقبل حوايل ثالثة عقود 
ضمن الدور املرسوم االول لها كان الحديث يتمحور عن قطر الدولة التي 
ــاء يعود اىل  ــان ذلك اإلنش ــى الدولة وان ك ــط مقومات مسم ــد ابس تفتق
ــن) اليهودي املشهور بنظرية الهرم املقلوب  نظرية ( باروخ جولد شتاي

يف إنشاء الدولة .
فإن ما يظهر من خالل التداعيات األخرية ان قطر التي كان يشار إليها 
ــم الدولة املكونة من خطبة جمعة القرضاوي وبرميل النفط  بالبنان باس
ــذه األزمة ستكون قطر  ــة مسمى قناة الجزيرة بعد ه ــدة األمريكي والقاع
ــال الرئيس  ــج فحسب ولكن كما ق ــى وليس رشطي الخلي ــة العظم الدول

السوري بشار األسد قطرائيل رشطي الكيان الصهيوني يف بالد العرب .
ويخطىء من يعتقد ان أزمة النظام الدويل مع قطر يؤكد ان قطر ليست 
خارج ذلك النظام وإنما ما يجري يشبه مكافأة من ذلك النظام للدوحة 
عىل نجاحها يف الشوط االول أكان ذلك يف زعزعة أمن واستقرار السودان 
وفصل الجنوب او يف مشاركتها يف العدوان عىل اليمن خصوصا وأحداث 
العنف التي وقعت يف بالدنا كانت الدوحة مساهمة فيها بدرجة أساسية.
ــدأ بعد ضمن  ــر لم تب ــة السانحة لقط ــاً ان الفرص ــا يعني أيض ــو م وه
ــام وقضايا لخدمة املرشوع الصهيوني  ترتيبات الشوط الثاني لتنفذ مه
ــع الشعوب أكان  ــن الناس انها اصطفت م ــأن قطر يف وعي الدهماء م وك
ــا لم تكن الدوحة  ــا أو العراق وكذلك ليبي ــك يف اليمن أو مرص أو سوري ذل
عدى سنارة املرشوع الصهيوني ناهيك كما أرشنا عن موقفها من القضية 
الفلسطينية تمهيدا لتلك األزمة التي ستظهر دورا جديدا منتظرا لقطر 
ــرون األزمة يريدون كما قلنا ان تكون قطر  ــم بإرشاف ورعاية الذين يدي يت

بديًال للمملكة التي فشلت فشًال ذريعا يف اليمن .

((العدوان هزم يف اليمن فاتجه البتالع أعضائه))

قطر وأزمة النظام الدويل 

طه الحميل 

اسكندر املرييس

الزحوفات الرمضانية 
املقدسة 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــه هو حال  ــن الغباء والعت ــل ) و كتل م ــذج و (هب ــاء وس أغبي
ــن يسوقون أنفسهم إىل املحارق  املرتزقة املحليني واألجانب الذي
واملهالك يوميا يف مختلف الجبهات للدفاع عن آل سعود وطمعا 
ــا يف عودتهم إىل سدة  ــم والبعض طمع ــول عىل رياالته يف الحص
ــع ونقرأ عن  ــاب اليمنيني ، يوميا نسم ــم عىل رق ــم وتسلطه الحك
ــة ، يف ميدي والجوف  ــا مرتزقة العدوان باملقدس زحوفات يصفه
ــة جبهات الحاملة  ــاء واملخا والوازعية وبقي ــأرب ونهم والبيض وم
ــز ويف الضالع وشبوة ويف جبهات الحدود ودائما ما نسمع عن  تع
تقدم للمرتزقة ويتم الرتويج النتصارات وإنجازات هالمية رسابية 
ــىل بعضهم البعض ،  ــة يضحكون بها ع ــاس لها من الصح ال أس
ــذي حققوا أي إنجاز  ملموس عىل  ــال هم الذي تقدموا وال هم ال ف
ــن ( فشفشة )  ــم عبارة ع ــم وانتصاراته ــل إنجازاته األرض  ، فك
ــاء التواصل االجتماعي  ــالم قنوات فضائيات العدوان  ونشط وك
ــىل خيباتهم وإخفاقاتهم  ــدوان وكل ذلك للتغطية ع املوالني للع

التي يستحي الواحد عن ذكرها  .
ــذا التقدم  ــم ولو سلمنا به ــم يتقدمون يف نه ــة العامني وه قراب
ــم عىل سبيل املثال يتقدمون يف كل يوم مرتا واحدا أو حتى  وبأنه
ــة يوميا فإنهم  ــدة واملسافة املقطوع ــرت،  وقياسا عىل امل ــف م نص
ــار ، إال إذا  ــاء ووصلوا إىل ذم ــاوزوا العاصمة صنع ــوا قد تج يكون
ــه ينطبق عىل بقية  ــه معنى آخر  ، واألمر ذات ــان التقدم لديهم ل ك
الجبهات الداخلية والخارجية  ، ألسباب وعوامل عدة أهمها ويف 
مقدمتها التأييد الرباني لليمن واليمنيني وثبات وصمود وبطولة 
ــان الشعبية  ، وصرب ودعم  ــة وإقدام أبطال الجيش واللج وبسال
وإسناد أبناء الشعب اليمني  ، هذه األسباب والعوامل الرئيسية 
كانت وماتزال وتظل هي الصخرة التي تتحطم عليها الزحوفات 
ــون إىل حتوفهم  ــن يساق ــزاة واملرتزقة الذي ــع الغ ــة لقطي املقدس

بأيديهم ويتم التنكيل بهم عىل أيدي رجال الرجال .
ــىل مرتزقة  ــات وقت ــم وآلي ــاق ألطق ــب لها األعن ــد ترشئ مشاه
السودان وهي متناثرة فوق رمال ميدي الصمود والبأس اليماني 
ــد،  وقبلها مشاهد مماثلة ملرتزقة السفاح البشري يف املخا ،  الشدي
ــد أخرى يف املواقع والحاميات السعودية يف مثلث نجران  ومشاه
ــس التي آملها  ــج الصدور وتريح األنف ــزان وعسري وكلها تثل وجي
ــذي لن يكون  ــه الوحيش ، وال ــي وإجرام ــدوان الهمج صلف الع
ــان وأحمد وعلياء املهدي   ــره جريمة استهداف األطفال جيه آخ
ــارع الخمسني بأمانة  ــدف منزلهم بش ــم بصاروخ استه ووالدته
ــم الذي خرج للترصف يف  ــة يف لحظات انتظارهم لوالده العاصم
ــم زوجته لرشاء كسوة العيد ألطفاله الثالثة قبل أن يحرمهم  خات
ــن معايشة فرحة رشاء مالبس العيد  صاروخ الحقد السعودي م
ــم الطاهرة يف السماء  ، تشكو إىل  ــوا شهداء ولتحلق أرواحه لريتق
ــه ما لحق بها من بطش وإجرام ووحشية آل سعود وعدوانهم  الل
الغادر الفاجر ، يف الوقت التي تظل اللعنات تالحق آل سعود وكل 
ــذه الجريمة  ــف إىل صفهم عىل خلفية ه ــف معهم ووق ــن تحال م
وسابقاتها والتي لن تسقط بالتقادم وسيتم القصاص من القتلة 
ــادى الظالم املجرم  ــا تم ــن أو قرص ومهم ــم طال الزم ومحاكمته

وأغرق يف ظلمه وإجرامه  .
ــة املقدسة شاهد الحال عىل  باملخترص املفيد زحوفات املرتزق
ــار آل سعود للمرتزقة الذين يشاركون  استهانة واستهتار واحتق
فيها ويستبسلون فيها من أجل الكسب الرخيص واملال املدنس 
ــل املرتزق حتى  ــدر للعمي ــرتام وال ق ــة وال اح ــة وال مكان ــال قيم ، ف
ــه ويتاجر بوطنه  ــى وهو يخاطر بنفسه وحيات ــدى أسياده حت ل
ــم وللدفاع عنهم ،  ــه يف سبيلهم ومن أجل مصالحه ــه وأهل وشعب
فالعميل يظل عميال حقريا بني الناس ، ويزداد تحقري الناس لهم 
كلما تحدثوا عن انتصارات وتقدمات وإنجازات ال أساس لها من 
ــىل األرض تحكي بخالف  ــة  يف حني أن الوقائع امليدانية ع الصح

ذلك .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

عبدالفتاح عيل البنوس 

ــؤرشات الفرتة الخصبة واملزدهرة  قبل الخوض يف تفاصيل وم
ــد اإلرياني والتي  ــد السلطة بع ــا الحمدي مقالي ــي توىل فيه الت
ــخ اليمن املعارص  ــالق يف تاري ــل الفرتات عىل اإلط ــت من أفض كان
ــب أوال أن نقتطف من حديقة اإلرياني املثمرة بعض العناقيد  يج
ــا تركه خالل  ــة واإلنسانية وم ــه الذاتي ــه وسريت ــة يف حيات اليانع
ــات التي ينبغي  ــوار كفاحه من املواقف واملحط ــرتة حكمه ومش ف
ــا مسودة  ــي تأتي يف طليعته ــض الوقت والت ــف عندها بع التوق
ــداده ومراجعته والذي  ــام بإع ــي " الذي ق ــاب "امليثاق الوطن كت
ــور اليمن الجديد   ــادئ وأحكام وترشيعات دست ــوي عىل مب يحت
ــي ينبغي أن  ــج والدساتري الت ــم وأنجح املناه ــان من أه ــذي ك وال
ــذي كان ناجحاً بكل  ــان الدولة ودستور البالد وال يقوم عليها كي
املقاييس واملؤرشات ليس عىل مستوى اليمن فحسب وإنما عىل 
ــوىل اإلرياني ممارسة  ــا, وعندما ت ــن العربي أيض ــوى الوط مست
ــارع اليمني يف  ــالل انقسم الش ــة بعد الس ــه الدستوري صالحيات
ــني فئة مؤيدة وموالية لحكومته  ــك الوقت إىل قسمني أو إىل فئت ذل
العلمانية والفئة األخرى متحفظة أو معارضة لسياسة اإلرياني 
ــط يف تبني الكثري من القضايا والترصفات  مسك العصا من الوس
ــا لالستيالء عىل  ــاق جنوني كما أسلفن ــا كان يوجد أيضا سب كم
ــض املناصب " الدسمة " واملرموقة يف الدولة خصوصا منصب  بع
رئيس الجمهورية الذي كان ال يزال شاغرا وفريسة ملن هب ودب 
ــن من أبواق السلطة الذين لو خريوا  خصوصا األقوياء واملتنفذي
أن يأتوا إليها زحفا عىل بطونهم أو سريا عىل األقدام لهبوا وهرعوا 
ليس عىل أقدامهم فقط وإنما عىل رؤوسهم أيضا مما أشاع موجة 
ــالد التي كانت  ــة يف أرجاء الب ــات األمني ــل واالضطراب ــن القالق م
ــة وقبلية ومناطقية كانت  ــىل وشك االنزالق أيضا يف حرب أهلي ع

ــون وقودها الناس  ــوق األرض ويك ــرض واليابس ف ــرق األخ ستح
ــاءت فرتة  ــة األخرية وج ــدر يف اللحظ ــوال تدخل الق ــارة ل والحج
الحمدي كالغيث الذي هبط فجأة من السماء ليطفئ النار التي 
ــاد خصوصا بعد رحيل القوات املرصية  كانت تضطرم تحت الرم
ــورة ويف ظل األوضاع التي  ــن اليمن والتي كان تواجدها بعد الث م
ــت مرتدية رضوريا واستثنائيا من أجل حماية الثورة وحماية  كان
ــدرات الوطن  ــادة الوطنية ومق ــاظ عىل السي ــا والحف مكتسباته
وسالمة أراضيه , وهي التداعيات والرتاكمات التي جاءت حكومة 

اإلرياني عىل أنقاضها ويف غمرتها أيضا .
وللتذكري فإن القايض اإلرياني كان يعترب من أبرز الشخصيات 
ــاء اليمن كما كان يعترب أيضا  ــة والوطنية ومن كبار علم السياسي
ــة وعقيدة إىل  ــي فكرا وثقاف ــة األوىل وينتم ــل دولة من الدرج رج
ــة النفوذ  ــي كانت واسع ــوة والرشيعة الت ــات أنصار الدع جماع
ــىل سدة الحكم  ــرة أيضا وتواجده ع ــار يف اليمن والجزي واالنتش
ــي ونوعا أيضا من  ــايس واإليدلوج ــا من التوازن السي أشاع نوع
حاالت الال حرب والال سلم حتى تستمر عجلة الحياة يف الدوران 
ــف كما وضع اآللية واملنظومة التي ينبغي أن يقوم عليها  وال تتوق
ــا توزيع املهام واملناصب  ــة املركزية والحديثة بما فيه كيان الدول
ــربة وأصحاب الكفاءات التي كانت قارصة  الوزارية عىل ذوي الخ
ــار الشخصيات القبلية  ــاب مراكز النفوذ وكب ــن قبل عىل أصح م
ــي والعلماني الذي  ــالف والتيار السلف ــخ فقط وهو االئت واملشائ
ــاء اليمن األجالء ورجال  ــوي تحت لوائه الكثري من علم كان ينط
الدين املعتدلني ويكاد يحاكي لحد كبري تنظيم جماعات اإلخوان 
ــوذا حتى جاءت فرتة حركة  ــني يف مرص شهرة وعقيدة ونف املسلم
ــة االنقالب االبيض والسلمي لسحب  الحمدي التي كانت بمثاب

ــده ومغادرته  ــن ي ــي والقرار م ــدام اإلريان ــت أق ــاط من تح البس
األرايض اليمنية إىل سوريا حيث مقر إقامته . 

ــواء أو  ــن التفاصيل حول األج ــد م ــول يف مزي ــد الدخ وال نري
الكيفية التي أدت إىل قيام تلك الحركة االنقالبية، فالجميع يعلم 
تفاصيلها جيدا والتي جاءت يف األول واألخري كحالة إنقاذ وطني 
ــوات األوان من  ــل الرسيع واملبارش قبل ف ــوع أيضا من التدخ وكن
أجل إعادة التوازن وتصحيح املسار وحماية املكاسب واملمتلكات 

العامة والخاصة يف البالد التي كانت عىل كف عفريت .
ــا مقاليد  ــوىل فيه ــة األوىل التي ت ــذ الوهل ــى من ــدي تبن الحم
ــات الهيكلية  ــن املشاريع واإلصالح ــن العديد م ــة يف اليم السلط
ــايس كما رفع أيضا شعار  ــي أقرها يف حكومته ومرشوعه السي الت
ــف منابع الفساد داخل الجهاز اإلداري ومؤسسات الدولة  تجفي
ــا يف جزء كبري  ــداف االسرتاتيجية التي أقره ــي التدابري واأله وه
ــة والخارجية كما تبنى أيضا قانونا جديدا  من سياسته الداخلي
ــاء منظومة  ــن قبل يقيض بإنش ــوق يف تاريخ اليمن م ــري مسب وغ
ــا كمؤسسة  ــايل واإلداري وإقراره ــح امل ــا للتصحي ــة العلي اللجن
ــان يعترب حيويا يف  ــق ذلك الهدف الذي ك ــة ورقابية لتحقي وطني
ــو القانون الذي يقيض أيضا  ــه وتوجهات حكومته أيضا وه حيات
ــث أو أي يشء من هذا  ــاد أو عب ــني يف قضايا فس ــم املتورط بتقدي
ــب الثقة عنهم والذي أنشأ لهذا الغرض  القبيل للمحاكمة وحج
العديد  من املحاكم والنيابات اإلدارية واملالية , كما أقدم الحمدي 
ــه ومنظومته  ــراء خطوة اتخذها يف حيات ــذا املنحى عىل إج يف ه
القيادية عندما أصدر قرارا إلزاميا ونافذا يقيض بإقصاء وتحييد 
ــاء نفوذهم الذي كان  ــخ واملتمشيخني وإلغ ــة سلطات املشائ كاف
ــا يف طول البالد وعوضها ومؤسسات الدولة والذي كان  مسترشي

يعتربه الحمدي بأنه نوع من مظاهر الفساد الذي يجب مكافحته 
ــه والذي رفع من أجل ذلك العديد من شعارات  واستئصال شأفت
ــا واسرتاتيجيا  ــه حيوي ــات وجعل ــة باإلصالح ــد واملطالب التندي
ــا كما تبنى يف  ــرز أولوياتها أيض ــدة بل ومن أب ــه الجدي يف حكومت
ــيض بإلغاء كافة  ــرارات هيكلية وإصالحية تق ــذا االتجاه عدة ق ه
ــة وغري املرشوعة التي  ــادات واملخصصات املالية املزدوج االعتم
ــت تمنح بشكل أو بآخر لهم والتي كان يعتربها نوعا من أنواع  كان
ــان يقول دائما يف  ــام وثروات البالد وك ــاد والعبث باملال الع الفس
ــه الشهرية إنه حان الوقت لوقف ذلك العبث واالستهتار  خطابات
بأموال وثروات البالد التي كان يستفيد منها حفنة من البالطجة 
واملتمشيخني بينما أبناء الشعب يتضورون جوعا كما كان يقول 
ــرادات الدولة يذهب إىل جيوب  ــا يف خطاباته إن جزءا من إي أيض
ــني وأبواق  ــن املرتزقة واملنتفع ــارص الفئوية م ــون بعض العن وبط
السلطة مما كان يؤثر سلبا عىل ميزانية الدولة ويعطل خدماتها 

ويوقف مسرية التنمية يف البالد .
ــأن االقتصاد الوطني  ــل أو يستهني البتة ب ــا أنه ال أحد يقل كم
ــا وكميا وملحوظا كما  ــدي  شهد فعال ازدهاراً نوعي ــد الحم يف عه
ــا ويحترض ويكاد يلفظ أنفاس  ــاد الريال الذي كان متذبذب استع
ــة يف األسواق  ــه الرشائي ــن قوت ــا م ــزءا أيض ــوذه وج ــه ونف عافيت
ــؤرشات التنمية يف عرصه تقدما شامال  واملعامالت , كما شهدت م
ــع العمل واإلنتاج خصوصا  ومتناميا يف مختلف األصعدة ومواق
ــة األمنية التي شهدت بدورها نوعا من عوامل االستقرار  املؤسس
ــري من مظاهر  ــي واختفت الكث ــي والبريوقراط ــاط األمن واالنضب
ــت سائدة من  ــي كان ــب الت ــال الشغ ــات وأعم ــح والتقطع التسل
ــة ومكثفة، أيضا وعىل الصعيد  قبل ومتواجدة وبمعدالت قياسي

ــدي عىل خشبة املرسح  ــي والدويل فقد كان تواجد الحم الخارج
السيايس يشكل صمام أمان ونوعا من عوامل الحماية والتصدي 
ــة التي كانت  ــاع الخارجي ــات واألطم ــرات واالنتهاك ــة املؤام لكاف
تسعى لجعل اليمن تحت قبضتها وجزءا من سيطرتها ونفوذها 

يف املنطقة .
ــدي الذي كان  ــدت يف نظام الحم ــن جانبها وج ــة م السعودي
ديمقراطيا ووحدويا نهجا نارصيا بحتا ومتطرفا أيضا واعتربته 
ــة يتناىف كليا  ــوب فيها يف املنطق ــة املتطرفة غري املرغ ــن األنظم م
ــا يف اليمن ويف  ــزرة والسنديان التي كانت تنتهجه ــة الج وسياس
ــي تدين لها  ــة االنهزامية األخرى الت ــن الدول واألنظم العديد م
ــن أشكال  ــا شكال آخر م ــدت فيه أيض ــوالء كما وج ــة وال بالطاع
املعارضة والتمرد وعدم التبعية وأنه لو استمر يف انتهاج سياسته 
العبثية والبعثية تلك عىل هذا النحو املروع ما عليها إال أن تحمل 
ــا وأنه جاء  ــن املنطقة بأرسها أيض ــل من اليمن وم ــا وترح عصاه
ــاط من تحت  ــا وسحب البس ــض إمرباطوريته ــاح وتقوي الكتس
ــا بوسعها إلسقاط  ــا وتبذل كل م ــذا كانت تسعى دائم ــا ل أقدامه
ــه والتخلص منه ومن أفكاره الطائشة بأي شكل وبأي ثمن  نظام
ــة والبريوقراطية التي  ــا وأن معظم الشعارات الديمقراطي ال سيم
ــا يف خطاباته وتوجهاته السياسة  ــان يرفعها ويطالب بها دائم ك
ــن بعيد سياسة  ــا تمس من قريب أو م ــاره وترصفاته أيض ويف أفك
ــت تنتهجها السعودية وتتباهى بها  االحتواء والهيمنة التي كان
ــوب املنطقة وإسقاط انظمتها زائد أن الحمدي  دائما لرتكيع شع
ــم الناس كبريهم وصغريهم  ــان يتمتع بشعبية كبرية وحب معظ ك
ــىل املستوى  ــي وإنما ع ــيل أو اإلقليم ــوى املح ــىل املست ــس ع لي
العاملي أيضا مما كان يضفي عليه خصوصية واستقاللية ونوعا 
من السيادة والثقة يف صنع واتخاذ القرار من تلقاء نفسه وبمنأى 
ــارج خصوصا السعودية التي  ــن التبعية وأخذ األوامر من الخ ع
ــوب املنظقة لتجعلهم دائما  كانت تكبل بها معظم األنظمة وشع
ــة وأن نظام الحمدي  ــت رحمتها ونفوذها وسيادتها اإلقليمي تح
ــدد واالسرتخاء  ــوال لو قدر له التم ــرات وكل األح ــوأ التقدي يف أس
ــا الدوليني  ــا وتوازنه ــىل سالمة أمنه ــرا مبارشا ع ــد يشكل خط ق
ــع حلفائها من  ــارش واملمنهج م ــور بالتواطؤ املب ــت عىل الف فقام
ــة والدواعش وقوى املعارضة يف الداخل بتدبري أقذر وأسوأ  املرتزق
ــرة يندى لها الجبني يف تاريخنا املعارص يف محاولة إلقصائه  مؤام

والتخلص منه ومن نظامه وأفكاره املتطرفة لألبد . 

كفاح شعب .. وتاريخ وطن "٨"
عبدالوهاب الضوراني 

ــور إنساني تضيع نصف الحقيقة بشيطنة  يف كل تط
ــة مع أفعال  ــه، أو املشابه له، خاص ــق علي ــل الساب الفع
ــا تتأثر بظروف  ــل واملناقشة، كم ــة تخضع للتأوي برشي
ــة.. اليمن  ــة والدولي ــة اإلقليمي ــروف البيئ ــع وظ املجتم
ــد" ال يعد استثناء من القاعدة، فهو محكوم بما  "السعي

يحكم غريه من املجتمعات البرشية.
ــدوان سعودي  ــم ع ــاوم ظل ــذي يق ــي ال ــن العرب اليم
ــووس بالزعامة،  ــد األب امله ــدوان مدفوع بحق سافر، ع
ــرور بالقوة، ويبحث عن طريق للتوحد  وطمع االبن املغ
ــد  ــن موح ــال إىل يم ــرب يف انتق ــة الح ــار صدم واستثم
ــالم املأجورة  ــه األفكار املدفوعة واألق ــث، تأبى علي حدي
ــول التدخل املرصي يف  ــون خالف ح ــط يف أت إال أن يسق

ستينات القرن املايض.
ــني، وفًقا ملنّظري الفضائيات،  مطلوب اآلن من اليمني
ــرشف،  ــن ال ــوا ع ــة، وأن يتنازل ــن املقاوم ــوا ع أن يتوقف
ــوات محمد بن سلمان بالورود والياسمني،  ليستقبلوا ق
ــن قلعة صمود عربي  ــوب أيًضا أن يتحول اليمن م مطل
ــا  ــة والئًي ــة، املرتبط ــون الرجعي ــي لحص ــاء خلف إىل فن

بالصهيونية وعضوًيا بأسياد واشنطن.
ــن، وغريها، مستمد ومنعكس يف  رشف املقاومة يف اليم

رشف كل مواطن وكل امرأة ومستقبل طفل.
ــو األضخم يف  ــي من عجز ه ــة تعان ــة السعودي املوازن
ــار ريال، يف  ــل إىل 326 ملي ــالق، وص ــىل اإلط ــا ع تاريخه
ــز يرجع لرتاجع  ــم أن جزءا من العج ــة 2016، ورغ موازن
ــالح الجنونية التي  ــرتول، إال أن صفقات الس أسعار الب
ــا األمريكي ال تدع مجاال  ــا السعودية مع حليفه تعقده
ــرسوا اليد السعودية الطوىل،  ــك بأن أبطال اليمن ك للش
ــم  ــول العال ــح بط ــاالت الطاف ــور الري ــة يف صنب املتمثل

وعرضه.
السعودية التي لم تقرأ التاريخ ستدخله مثاال لغرور 
الدور، بعد انزالقها يف أتون كرامة ملتهب، شعب ال يعرف 
ــه وجباله القتال  ــا، وتجيد رمال ــالح حال وطريق إال الس

عىل مثل هوى اليمني ورضاه.
ــال الطرفني  ــرة جديدة لك ــايل سيشهد طف والعام الح
ــة وهم الدور  ــرف آمن بقدرته عىل مواجه ــني، ط املتحارب
ــأ إىل أسواق  ــا، وطرف يلج ــوة والتكنولوجي وهزيمة الق
ــم أبنائه عىل مذبح  ــاً لالستمرار يف تقدي العالم مستدين
رغبات الوريث الطائش، الحكومة السعودية تبحث عن 
ــو"، بينما يبحث اليمني عن أحدث  مساهمني يف "أرامك

ما يف جراب السالح السعودي ليدمره.
ــا حرب  ــام لتطوره ــه يف الخط الع ــن تشب ــرب اليم ح
ــس، بناء  ــة قناة السوي ــة عىل جبه ــزاف املرصي االستن
ــري كرست  ــاء، ويف األخ ــدات األصدق ــم مساع ــي، ث وطن
ــي  ــش العرب ــال الجي ــدي رج ــت بأي ــخ السوفي صواري
ــان الصهيوني الطوىل، التي جسدتها  املرصي ذراع الكي

طائراته األمريكية - للمفارقة.
ــزاف طريًقا جديًدا ملرص، يف ظرف  كتبت حرب االستن
ــه األّمة بإمكانيات االنتصار، وترسم  استثنائي كفرت في
ــروج من  ــق الخ ــي طري ــدم الزك ــداد ال ــن بم ــرب اليم ح
مجتمعات الجهالة والتبعية للعم سام، نجح االستنزاف 
وستنجح األذرع الحاملة لنور وطنها الحافظة لكرامته.
ــدر بحثها عن  ــدوان ق ــن وقف الع ــث اليمن ع ال تبح
ــًدا للمقاومة،  ــًدا جدي ــح مشه ــار يفتت ــار، انتص االنتص
ــل جديد، تكتب  ــار األول لكل حالم بمستقب ــون الخي تك
ــد العدوان  ــا لرضب قواع ــة يف طريقه ــخ اليمني الصواري

حقيقة االنتصار بالدم وغلبة الحق.
ــة يف تاريخ  ــي كسلسلة طويل ــىل اليمن تأت ــرب ع الح
ــدى شواهق الجبال،  ــة، حبة رمل عىل إح األرض اليمني
ــودي يف السالح،  ــوق السع ــىل قهر التف ــب قادر ع الشع
ــار آكلة للبيت  ــع رد التخطيط السعودي إىل ن ويستطي

السعودي الحاكم ذاته.
* صحايف مرصي

اليمن.. فقه االنتصار

أحمد فؤاد
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