
الثــــورة

ــال  ــاذ االتص ــة است ــد الفقي ــور محم الدكت
ــة صنعاء قال  ــة اإلعالم جامع ــايس بكلي السي
ــىل  ــد ان اإلرصار ع ــه : اعتق ــل حديث يف مسته
ــدة كما  ــم املتح ــدة لألم ــاء الحدي ــم مين تسلي
ــد الشيخ (هذا  ــة التي قدمها ول ورد يف االحاط
الرجل الذي اقل ما يوصف به انه غري محايد) 
اإلرصار عىل تسليم ميناء الحديدة لجهة ثالثة 
ــدة وهي آخر  ــم املتح ــي مثال األم ــدة وه محاي
ــوة سياسية  ــىل اليمن وهي دع ــة ضغط ع ورق
ــم السيطرة عىل  ــل انساني فقد ت ــة بشك مغلف
جميع املنافذ اليمنية وتم إغالق مطار صنعاء 
ــذ األخري ولو تم  ــاء الحديدة هو املنف ــذا فمين ل
ــني جميعا كآخر  ــق اليمني ــه سيتم خن تسليم
ورقة ضغط من أجل ان تسقط سلطة الداخل 

ويتم استسالمها بشكل أو بآخر..
ــل األمم املتحدة  ــاءل الفقيه قائال : ه ويتس
محايدة حتى نقبل ان نسلمها ميناء الحديدة 
ــس األمم املتحدة التي باركت  ؟ أليست هي نف
ــك املركزي بحجة  ــة كنقل البن خطوات سابق
ــب  ــي روات ــن ه ــني وأي ــب املوظف ــري روات توف
ــوم وأين  ــا حتى الي ــم يتم تسليمه ــني ل املوظف
ـــ 600  ــدر ب ــي تق ــت والت ــي طبع ــالت الت العم
ــا يف روسيا وسلمت لحكومة  مليار تم طباعته
ــر مرتني هل  ــن من جح ــدغ املؤم ــادي هل يل ه
ــذ ومتنفس لبقاء  ــم الحديدة آخر منف نسلمه
ــح العبارة هيئة األمم  اليمنيني أحياء وبصحي
املتحدة منحازة وغري محايدة والتقف يف وجه 
ــب الجرائم البشعة بحق  التحالف الذي يرتك

اليمنيني .
ــا محاولة اخرية  ــا الدكتور الفقيه انه ويراه
ــن رصف  ــدث ع ــي تتح ــل انسان ــة بشك مغلف
ــة  محاول ــي  ه ــر  األم ــة  حقيق ويف  ــب  الروات
ــة الذي يريد  ــق هدف تحالف السعودي لتحقي
ــإلرادة الخليجية والتي  ــالد ل ــم الب ان تستسل
من خلفها اإلرادة االمريكية والغربية الهادفة 
إىل تقسيم اليمن وتجزئته وجعله مثل العراق 
ــدول العربية  ــن ال ــا م ــا وغريه ــا وليبي وسوري
ــي نفذ فيها مرشوع الرشق األوسط الجديد  الت

بأيدي عربية وبأسلحة غربية.
اشرتاط غري مقبول

ــؤول العالقات  ــرح نرص الدين عامر مس ويط
ــه بالقول :بالنسبة  اإلعالمية ألنصار الله رؤيت
لولد الشيخ هو شخص غري محايد عىل اإلطالق 
ــه الرئيس صالح  ــو ما أعلن ــا واضح وه وموقفن
ــار الله محمد  ــاد والناطق الرسمي ألنص الصم
عبدالسالم رئيس وفد انصار الله يف املفاوضات 
ــا أبدا  ــة والتراجع عنه ــة محسوم ــذه قضي وه
ــس محايدا  ــذ البداية لي ــد الشيخ من ــك ول ولذل
ــو يحرص عىل استسالم الشعب اليمني من  وه
خالل ماجاء به يف هذه االحاطة وموقفنا واضح 
ــخ دائما  ــا ولد الشي ــذه االحاطة وبعده ــل ه قب
ــودي ويدل عىل  ــاز للطرف السع يظهر االنحي
ــأن هناك تدخًال  ــه حتى اآلن ال يعرتف ب ذلك ان
ــدور السعودي  ــاً سعودياً بل يشيد بال وعدوان
ــا  ــن بينم ــس األم ــا ملجل ــة يقدمه ــل إحاط يف ك
ــرض لإلبادة  ــب اليمني يتع ــة الشع يف الحقيق
ــرض اراضيه لزحوفات املرتزقة  بالطريان وتتع

التي تدعمها السعودية يف جميع الجبهات .
ــل عاقل  ــذا يشء يستفز ك ــع عامر :وه وتاب
ــق عليها كون  ــا هذه اإلحاطة ولن نعل واليهمن
ــه وليس  ــري مرغوب في ــخ شخصاً غ ــد الشي ول
ــرتاط تسليم الرواتب  ــة الش محايداً..وبالنسب
ــذه النقطة  ــدة ه ــاء الحدي ــل تسليم مين مقاب
ــودي منذ  ــام السع ــا النظ ــاول أن يفرضه يح
ــن وهو أمر  ــىل اليم ــدوان الغاشم ع ــة الع بداي
مرفوض تماما فاملبعوث األممي يتبنى مواقف 
ــر الخارجية  ــا وزي ــا يتبناه ــة أكرث مم سعودي
ــىل  ــدل إال ع ــف الت ــى مواق ــودي يتبن السع
ــام السعودي  ــاف فالنظ ــة واالستخف الحماق
وناطق العدوان لم يتجرأ عىل ان يعرض هذين 
ــخ يعرضها  ــد الشي ــا ول ــا بينم ــن علن الخياري
ــرة الثانية وهذا يدل عىل أن من يقف خلف  للم
قطع رواتب املوظفني وتدمري االقتصاد اليمني 
ــاوم الشعب  ــدوان وهي بهذا تس ــي قوى الع ه
ــم  ــل تسلي ــه مقاب ــه وكرامت ــي يف حريت اليمن

حقوقه التي قام بمصادرتها ونهبها.

خطوات خبيثة 
ــاد اإلعالميني  ــس اتح ــه صربي رئي عبدالل
اليمنيني وصف مايقوم به ولد الشيخ بالصفقة 
ــي يقابلها الحل اإلنساني حيث حاول ولد  الت
ــر اليمنية  ــرة أن يدغدغ املشاع ــخ هذه امل الشي
ــات اإلنسانية ويف املقدمة  من خالل طرح امللف
رواتب موظفي الدولة ورفع الحظر الجوي عن 
ــون هذه املطالب  ــار صنعاء لكنه أراد أن تك مط
ــة عىل تسليم ميناء  أداة ضغط باتجاه املوافق
ــه أن األمم  ــع علم ــد م ــرف محاي ــدة لط الحدي
ــة لليمنيني طرف معتدي  املتحدة هي بالنسب
وال يمكن الوثوق فيه ومما ال شك أن ولد الشيخ 
جاء إىل صنعاء يف املرة السابقة يف إطار جولة 
ــر الخطوات  ــس مدى أث ــة عله يقي استطالعي
الخبيثة التي أقدم عليها تحالف العدوان منذ 
ــزي إىل عدن وما  ــر بشأن نقل البنك املرك أشه
نجم عنه من توقف رصف الرواتب، ولعله أراد 
ــع أيضاً أثر الحملة اإلعالمية بشأن  أن يستطل
ــدة كونه آخر  ــاء الحدي ــد باحتالل مين التهدي
ــة للماليني من اليمنيني  رشايني الحياة بالنسب
ــوده أن يفهم  ــد أن ولد الشيخ كان ب وال يستبع

ــي إزاء نتائج  ــل الجانب اليمن ــرف ردة فع ويع
ــرث من قمة  ــاض وانعقاد أك ــب للري ــارة ترام زي
سياسية حظر فيها امللف اليمني وإن بعناوين 

مخادعة.
ــد الشيخ أن  ــن ول ــربي : لقد ظ ــف ص ويضي
ــاً  ــش مأزق ــاء تعي ــة بصنع ــراف الوطني األط
ــة لها بمثابة  ــرياً وأن زيارته ستكون بالنسب كب
ــط فيه وحينها  ــراج الذي ال يجب التفري االنف
ــان ولد الشيخ عىل استعداد للخوض كممثل  ك

ــد والدخول يف  ــس كوسيط محاي للعدوان ولي
ــم يتوقع  ــي يحملها ! ول ــة الت ــل الصفق تفاصي
ــوى الوطنية  ــخ أن تعزف الق ــا ولد الشي حينه
عن مقابلته فلملم أوراقه وغادر صنعاء بخفي 
حنني ولم نجد للدموع التي ذرفها باسم األمم 
ــع اإلنساني أثراً  ــدة وتحت عنوان الوض املتح

عىل الواقع..
ــد الشيخ من  ــول :ليس وحده ول ــع بالق وتاب
ــان اليمن فقد سقطت قبله دول  سقط يف امتح
ــت قريب  ــى وق ــا حت ــات كن ــات ومكون ومنظم
ــإذا بها تلتحق  ــا يف قائمة األصدقاء ف نحسبه
ــا اليمن فستبقى  ــور العداء واالرتزاق أم بطاب
ــا تكاثرت  ــة عىل االنكسار مهم وشعبها عصي

الخطوب وتكالبت قوى العدوان واالجرام.
احاطة استمرارالحرب

ــر  ــع شاك ــور ربي ــدث الدكت ــه تح ويف قراءت
املهدي رئيس تحرير صحيفة الرشق األوسط 
ــالث سنوات من حرب  ــد بالقول :  بعد ث الجدي
ــىل اليمن وقتل عرشات  التحالف السعودي ع
اآلالف من أبنائه أغلبهم من النساء واألطفال 
ــه التاريخية  ــى آثاره ومدن ــري بنيته وحت وتدم

ــف مليون  ــن نص ــارب م ــا يق ــة م ــد إصاب ،وبع
ــوث األممي لليمن  ــي بالكولريا، يأتي املبع يمن
ــل أسف يف  ــول بك ــخ ليق ــد الشي ــل ول إسماعي
إحاطته ملجلس األمن شكرا للسعودية لقتلها 
ــة لتدمريها اليمن  ــراً للسعودي ــني وشك اليمني
ــن كل هذا  ــق أعضاء مجلس األم وسط تصفي
ــاراً وبعد  ــاء وتدمري 15 مط ــري 14 مين ــد تدم بع
تدمري أكرث من نصف مليون منزل وبعد تدميري 
ــدة صحية وبعد  ــن 500 مستشفى ووح اكرث م
ــري وأكرث من 115  ــن 200 معلم أث ــري أكرث م تدم
ــري 676 مخزن غذاء  ــأة رياضية وبعد تدم منش
و162 محطة ومولداً كهربائياً وبعد تدمري 353 
ــري مئات  ــاالت وبعد تدم ــة اتص ــة ومحط شبك
ــآت الحكومية باإلضافة لتدمري  املزارع واملنش
ــد تدمري  ــة وبع ــأة تجاري ــن 6000 منش ــرث م أك
آالف املصانع واملعامل وتوقف مرتبات مليون 
ونصف مليون موظف مدني وعسكري منذ ما 

يقارب العام .
ــال :بعد كل ما جرى وال زال يجري وبعد  وق
ــد السعودي محمد بن سلمان  لقائه بويل العه
ــن بأن اليمنيني  ــاط ولد الشيخ ملجلس األم أح
يهددون حركة املالحة يف باب املندب ويعيقون 
ــل  ــق وأي عاق ــدات أي منط ــول املساع وص
ــع ومحارص  ــون يمني جائ ــدق بأن 25 ملي يص
ــن طائرات  ــات م ــم أن املئ ــك رغ ــون بذل يقوم
ــة الحديثة تحوم  ــف السعودي الحربي التحال
ــار وتراقب  ــف ليل نه ــن وتقص ــواء اليم يف أج
ــه الحربية  ــه وسفن ــع وبوراج ــارص وتمن وتح
ــن الذي  ــن تحارصه فم ــاه اليم ــو عىل مي ترس
ــول املساعدات هل  ــدد ومن الذي يمنع وص يه

املُحاِرص أم املُحاَرص ؟! .
ــدة هي من  ــم املتح ــدي : األم ــف امله ويضي
ــات املوظفني املتوقفة منذ ما  تمنع رصف مرتب
ــذي يرسخ اإلنقسام  ــارب العام بسلوكها ال يق
ــل املنظمة األممية مرتهنة  بني اليمنيني ويجع
ــف  ــل أس ــا وبك ــة وأمواله ــة السعودي للرغب
ــن القيم  ــي بإحاطته ع ــوث األمم ــرج املبع خ
واإلنسانية يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة بل واألدبيات 
ــدة لتصبح أداة  ــت عليها األمم املتح التي ُبني
ــل وشعوب املنطقة ولقد  للعدوان عىل اليمن ب
ــدث بتقليل  ــي ما يح ــب اليمني يع ــات الشع ب
ــادة الحصار لخنق  ــدات تدريجياً وزي املساع
اليمنيني جوعاً وحصاراً لكرس إرادتهم فعندما 
ــادة هي  ــن دولة ذات سي ــد الشيخ م ــب ول يطل
ــدة للعدوان فهل  ــم مدينة الحدي اليمن بتسلي
ــب اليمن تسليم مدينة جدة مثًال  يمكن أن تطل
مقابل هذا الطلب الغري منطقي والتلويح بعدم 

تسليم رواتب املوظفني املنقطعة منذ ما يقارب 
ــدة يف إحاطة  ــم مدينة الحدي ــام إال بتسلي الع
ــة األممية  ــل املنظم ــن مستقب ــث القلق م تبع

ومصداقيتها .
ــة الرشق  ــس تحرير صحيف ــرد رئي ويستط
األوسط الجديد :كان األوىل أخالقياً وإنسانياً 
ــرب الظاملة عىل  ــن الح ــالث سنوات م ــد ث وبع
ــف الحرب  ــد الشيخ اىل وق ــو ول ــن أن يدع اليم
ــوي والربي  ــار الج ــف الحص ــىل اليمن ووق ع
ــه  ــن طلب ــدًال م ــات ب ــري ورصف املرتب والبح
ــاع  ــز للقط ــدة وحواف ــة الحدي ــم مدين تسلي

الصحي كما قال.
ــت ولد الشيخ انحيازه  وزاد بالقول : لقد اثب
للسعودية التي تقصف اليمن منذ ثالث سنوات 
ــد إىل وسيط  ــاءه وتحويلها من معت ــل أبن وتقت
ــادم ألنها دماء  ــة بائسة ال تسقط بالتق محاول
ــرضر والرسالة  ــت إال بالعقاب وجرب ال ولن تفل
ــاؤه هي  ــدوان وحلف ــد ان يفهمها الع ــي الب الت
ــوت بكرامته وال  ــب اليمني يرىض بامل ان الشع
ــي عزيمة اليمنيني  ــرىض بالعيش ذًال وهذه ه ي
ــد الشيخ  ــا ول ــي قاله ــة الت ــن الني ــس حس ولي
مهدداً بأنه يجب أن يتعامل الشعب اليمني مع 
ــرب عىل اليمن  ــه إذا أرادوا إنهاء الح مرسحيت
ــم ال يريدون إنهاء  ــة واضحة تؤكد بأنه يف جمل
ــا ختم ولد الشيخ  ــرب عىل اليمن وفعًال كم الح
ــارة أن محكمة التاريخ ال ترحم من يستغل  بعب
ــاك  ــأن هن ــع ب ــر الجمي ــي ونذك ــب اليمن الشع

محكمة ربانية ستقصم ظهور الظاملني.
ابتزاز وتدليس

ــب  ــث وكات ــي باح ــار الزمزم ــور بش الدكت
وطبيب طالعنا برأيه من مقر عمله يف الواليات 
ــة ولد  ــال : احاط ــث ق ــة حي ــدة األمريكي املتح
الشيخ التي قدمها ملجلس األمن لم تأتي بجديد 
ــاز الفاضح  ــزاز والتدليس واالنحي ــس االبت نف
ــب اليمني يطالبهم بتسليم ميناء  ابتزاز للشع
ــل الرواتب والتسليم ملن ؟ لألمم  الحديدة مقاب
ــار صنعاء  ــزت عن فتح مط ــدة التي عج املتح

رغم انها تعهدت بذلك مراراً وتكراراً.
ــي استخدمها ولد  ــس الت ــور التدلي وبني ص
ــره العدوان  ــال إن منها :تصوي ــخ والتي ق الشي
ــي وكأنه رصاع  ــب اليمن ــودي عىل الشع السع
ــا بينها  ــة تتقاتل فيم ــني أطراف يمني ــيل ب داخ
ــار الربي  ــارة للحص ــاً حتى االش ــل ايض وأغف
والبحري والجوي ألكرث من 26 شهراً لقد اثبت 
ــدول العدوان  ــازه الفاضح ل ــخ انحي ــد الشي ول
ــن العدوان يف املخا  وتباكى عىل استهداف سف
ــداف عسكرية داخل  ــخ استهدفت أه وصواري
ــر  ــاق يف شك ــىس النف ــم ين ــران ول ــزان ونج جي
ــغ ملكافحة الكولريا  ــة النها قدمت مبل السعودي
ــا ُيزعم وتغافل عن اجرام الكيان السعودي  كم
ــه ولم يقدم  ــاع الصحي بأكمل ــر القط الذي دم
ــخ نفسه كوسيط اممي بل قدم نفسه  ولد الشي
ــم دول العدوان ويف احسن  كناطق رسمي باس
ــرار هذه  ــربر استم ــرب ي ــار ح ــه كسمس حاالت
الحرب الظاملة عىل 25 مليون انسان لذلك فإن 
استمراره كمبعوث دويل للسالم لليمن هو عبث 
ــد صنعاء عىل  ــرص وف ــاف وأرى أن ي واستخف

استبداله أو قطع التواصل معه نهائياً.

االنحياز املعلن الستمرار العدوان

05 تتصغصات

ــيخ من خالل تمسك  ــماعيل ولد الش ــى اليمن إس ــي إل ــوث الدول المبع
ــابق الذي  ــن بمقترحه الس ــس االم ــي قدمها لمجل ــه الت احاطت
ــرف مرتبات موظفي  ــا مقابل ص ــليم الحديدة ومينائه ــعب اليمني بتس ــب الش يطال
ــتمرار  ــليم الحديدة أو اس ــرة وضع خياراً وحيدا إما تس ــر انه في هذه الم ــة غي الدول
ــعودي حيث وضع خيار  الحرب وهو بهذا الموقف يكرر انحيازه الكامل للعدوان الس
ــه عندما قال  ــرة الرابعة في إحاطت ــتمرار الحرب مجددا للم ــدة أو اس ــليم الحدي تس
ــكل بناء  ــعبي العام معي بش ــار الله والمؤتمر الش ــارك انص ــن الضروري ان يش .."م
وبحسن نية بشأن هذه المقترحات اذا كانوا يريدون حقا انهاء الحرب.. ولتقييم هذه 
ــعودي وضعنا  ــيخ لطرف العدوان الس ــة وفهم ابعاد ودالالت انحياز ولد الش اإلحاط
ــا بهذه الحصيلة..  ــيين وخرجن ــذه القضية على طاولة عدد من الباحثين السياس ه

نتابع.
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