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اإلعالمي والكاتب حميد القطواني أوضح 
مؤامرة   هي  صنعاء  يف  اليوم  يحدث  ما  أن 
إماراتية أمريكية كان مقرر ان يقوم بتنفيذها 
ذلك  ويف  أغسطس   24 يوم  عفاش  الخائن 
فرص  ذروة  يف  املؤامرة  تلك  سقطت  التاريخ 
آثرت  التي  األدوات  سقطت  واليوم  نجاحها 
رسيرياً  املوت  فرصة  عىل  األمني  االنتحار 

كاستحقاق طبيعي.
وأضاف القطواني إن ما  يحصل يف صنعاء 
الخندق  ضمن  إقليمي   مشهد  من  جزء  هو 
الصهيو امريكي الذي يدفع أدواته لالنتحار 
كل  يف  والفشل  الهزائم  ضغط  تحت  العبثي 
امللفات وهذا ما  دفع الصهيوامريكي لتوجيه 
يف  الفوىض  إشعال  مؤامرة  لتنفيذ  برزاني 
االستقالة  عىل  الحريري  وإجبار  العراق 
بهدف اشعال الفوىض يف لبنان وهو الذي دفع 
آلت  وكما  اليمن  يف  الفوىض  إلشعال  عفاش 
االحداث يف لبنان والعراق إىل سقوط املؤامرات 
ودفن األدوات سقطت املؤامرة ودفنت األدوات 

يف اليمن.
بعد   اليوم  العدوان  ضد  اليمن  أن  مبينا 
وكبريه  الخامس  والطابور  املؤامرة  سقوط 
وسوف  قبله  كما  يكون  لن  الخائن  عفاش 
امليدان  مسارات  يف  الكربى  التحوالت  تبدأ 
حيث  واألمــن.  والدفاع  واإلعــالم  والسياسة 
أن أقل من ثالثني يوما، هذه إفرازاته، سوف 
يتمخض عنها مصري املنطقة  بعدما حسم 
اليمن مصريه والقضاء امنيا عىل آخر األوراق 
والرهانات إما بانفراجة كاملة بتسوية عادلة 

ومنصفة يف كل امللفات أو االنفجار الشامل..

مربر المشاركة :
الدكتور احمد حميد الدين أستاذ القانون 
العام بجامعة صنعاء يرى ان أحداث صنعاء 
األخرية جاءت نتاج  تراكمات من الرصاع بني 
الرشيكني املختلفني يف نهجهما وغايتهما من 
السياسية  القيادات  بني  ورصاعات  الرشاكة 
واإلدارية يف املرافق العامة والوزارات أدت إىل   
أزمات كانت تحل عرب القيادات العليا وحرضت 
بعض قيادات املؤتمر العسكرية لتشكيل قوة 
كانت  العدوان  صد  يف  املشاركة  مربر  تحت 
تحتك بالنقاط األمنية وجهات التفتيش كان 
يتعامل معها املعنيون بالتسامح وقد وصلت 
إىل  أدى  الذي  االخري  االحتكاك  يف  ذروتها 
مقتل وجرح  العرشات من الحراسات األمنية 

الوضع  وتفجري  الداخلية  وزارة  بيان  حسب 
يف أكرث من جهة مما جعل السيد عبدامللك 
يناشد الزعيم صالح بأن يتدخل لوقف النار  

وتحكيم العقالء.
ولعل   : بالقول  الــديــن  حميد  ــىض  وم
صوروا  املؤتمر  إعــالم  ووسائل  املتهورين 
الله  ألنصار  هزائم  انه  كذبا  الــرصاع  مرسح 
السيد  خطاب  هــم  وغــرَّ االنهيار  حد  إىل 
للتصالح هزيمة فخرج  الذي حسبوا نداءه 
للثورة  كإعالن حرب  الزعيم صالح بدعوته 
وقابله خطاب السيد األخري بدعوة الجهات 
املختصة للتصدي وما هي إال أيام وحسمت 
الجهات األمنية واللجان التابعة ألنصار الله 

املعركة لصالحها .

الحكمة اليمانية :
الحريي  عبدالرحمن  يقول  جهته  من 
لم   : الفضائية  اليمن  بقناة  وإعالمي  كاتب 
يكن اشد املتشائمني من الوطنيني يعتقد أن 
تصل األمور إىل ما هي عليه اآلن ولم يكن اشد 
املتفائلني من أعداء اليمن يعتقد أن يختلف 

رشكاء صد العدوان بهذه السهولة.
موضحا أنه ويف كل األحوال فإن الحكمة 
املنعطف  هذا  يف  تتجىل  ان  البد  اليمانية 
من  املرحلة  وهذه  اليمن  تاريخ  من  الخطري 
مراحل النضال الوطني. والبد لعقالء البالد 
وقادتها من جميع األطراف ان يحكموا صوت 
واملواطن  الوطن  مصلحة  يضعوا  وان  العقل 
يف  سيكون  انتصار  كل  ألن  اعتبار  كل  قبل 
رصيد كل وطني غيور مدافع عن تراب الوطن، 
نقطة  ستكون  انزالق  أو  هفوة  كل  وباملقابل 
سوداء يف طريق مسرية النضال الوطني ضد 

العدوان.
مىض  ما  يف  الخطورة  ليست  إنه  وأضاف 
من أحداث خالل األيام القليلة املاضية أنها 
قد أصبحت من املايض بغثها وسمينها ومرها 
واألشد مرارة ولكن الخطورة هي استمرارها يف 
ظل ترقب أعداء الشعب والوطن لالنقضاض 
عىل األسد الجريح وهو ما لم يتأت له خالل 
1000 يوم حرب.  وان احرتاب اإلخوة سيجعل 
من الوطن لقمة سائغة لكل مرتبص بالوطن 

فلنحذر هذا الفخ ولنجعل من عقولنا قاداتنا 
ولنضع عواطفنا جانباً فالوطن يحتاجنا أكرث 

مما سواه
حفظ الله اليمن وأهلها ووفق قاداتها لكل 

خري وصلح وإخوة ومحبة وسالم.

مفرتق الطرق :
فيما ذهب الصحفي عبدالواسع الحمدي 
- نائب رئيس صحيفة الثورة سابقا إىل القول: 
السيايس  املجلس  بها  قام  التي  الجهود  إن 
األعىل وأجهزة األمن يف اخماد الفتنة ساهمت 
بشكل كبري يف تعزيز األمن واالستقرار. فقد 
كان املواطن يخاف أن يخرج من بيته وخاصة 
بسبب  وحدة  السيايس  الحي  يف  الساكنني 
تواجد املسلحني والقناصني يف أسطح منازل 

الخارجني عن النظام والقانون .
وقال الحمدي : إننا اليوم يف مفرتق طرق 
ضد  الوطن  صف  يف  ونقف  العقل  نحكم  يا 
ونستمد  الداخلية  الجبهة  لتعزيز  العدوان 
االعىل  السيايس  املجلس  من  التوجيهات 
ليس  فوىض  يف  سندخل  أو  اإلنقاذ  وحكومة 
وان  العقل  تحكيم  من  بد  ال  وهنا  نهاية  لها 
النتخذ أي قرارات من شأنها خدمة العدوان 
وان نحرص عىل املصلحة الوطنية العليا وان 
نبتعد عن املصالح الشخصية الضيقة مهما 

حصل .

الجبهة الداخلية :
كاتبة  الكبيس  فــاء  تقول  جانبها  من 
واعالمية: نحن اليوم  أمام انجازات عظيمة 
من أهمها رضب آخر ورقة للعدوان" عفاش" 
مليشيات  من  الداخلية  الجبهة  وتطهري 
عفاش املنافقني ومن يدور يف فلك العدوان يف 
الداخل ورضب أبو ظبي بصاروخ مجنح من 
نوع كروز  يف مكمن الوجع وهذه هي البداية ، 
والتي لطاملا حلمنا بها، وقد كان املعرقل لذلك 
هو الخائن عفاش حيث جاء هذا الصاروخ  
كرد النقالب عفاش وتدخل اإلمارات  لزعزعة 

االمن واالستقرار.

جريمة ال تغتفر :
وأضافت الكبيس إن  أعظم درجات الخيانة 
يبيع  الوطن  خائن  ألن  الوطن؛  خيانة  هي 

عفاش  أراده  ما  وهــذا  بخس،  بثمن  بــالده 
الوطن، ودعواته  بإنقالبه عىل  الخائن  اليوم 
للفتنة فكل خطوة يخطوها هي لتمكني العدو 
ووضع أقدامهم عليه وهي جريمة ال تغتفر، 
سيبقى عفاش دائما وأبدا محتقر يف عيون 
من استعملوه من العدوان مهما قدم لهم، ألم 
وكيف  الرياض  لفنادق  سبقوه  ممن  يتعظ 
العدوان يحتقرهم ويمتهنهم، فهم مجرد  أن 

مطايا ونعاالت عند العدوان.

الحروب الست :
واستطردت حديثها بالقول :  ثالث سنوات 
وجعلنا  أفعاله،  عن  ونتغاىض  ُنكرمه  ونحن 
الست وآالف  الحروب  له مكانة وترفعنا عن 
الشهداء الذين سقطوا بسببه؛ ألننا ال نحمل 
نزعته  كانت  ذلك  ومع  االنتقام  وال  الحقد 
والعمالة  الخيانة  عىل  وادمانه  العدوانية 
جعلته يتنكر لكل ما قدمناه له من تنازالت، 
تمردا! وهذا هو حال  اللئيم  أكرمت  إذا  فعال 
عفاش اليوم تمرد عىل الوطن ومد يده للعدوان 
آخر  ُكشف  حيث  وفاضح،  رصيح  إعالن  يف 
بها  له، وسقطت آخر ورقة كان يغطي  قناع 
عن وجه القبيح. ثالث سنوات وهو يلعب دور 
الحريص عىل الوطن، ودور املواجه للعدوان 
حيلة  كالمه،  خالف  كانت  أفعاله  أن  رُغــم 
انطوت عىل كثري من شعب اليمن وخصوصا 
من كانوا من أنصاره املؤتمريني فكّنوا له الوالء 
للنفاق  كان  بأنه  يدركوا  لم  ألنهم  واملحبة؛ 

عنواناً ُيظهر خالف ماُيبطن.
الحقوقية  الناشطة  استهلت  فيما 
والسياسية سمية الطايفي حديثها بالقول 
: من اجل أن يحيا عفاش وطارق ومليشياته 
يقدمون  الشهداء  من  اآلالف  هناك  كــان 
الشعب  لهذا  فــداء  الجبهات  يف  أرواحهم 
وللحفاظ عىل األمن واالستقرار واليوم فضح 
عفاش نفسه وبلسانه وأمام املأل من انصاره 
حني رصح ببيعه لدماء وتضحيات الشهداء 
فيهم  ويتغزل  العدوان  تحالف  يناشد  وظل 

بقذارة بدعواته للتصالح معهم.

ثمن بخس :
وأضافت متسائلة : ترى ماذا ستقول اليوم 

كل أم شهيد وابنة شهيد وزوجة شهيد وكل 
املرابطون  سيقول  ماذا  وأب  وابن  وأخ  أخت 
وأرس  الجرحى  سيقول  مــاذا  الجبهات  يف 
املفقودين والنازحون واملرشدون من مساكنهم 
األوجــاع  كل  رغم  صامدون  وهم  العراء  يف 
عفاش  باع  واليوم  والهوان  للذل  رافضون 
دماءهم بثمن بخس يف حني قدموا انفسهم 
ألجلنا  األثمان  بأرخص  الزكية  ودماءهم 
امريكا  رضا  ليشرتي  صمودهم  عفاش  وباع 

وارسائيل.
سنوات  ثالث  الطائفي:  سمية  وتضيف   *
ويتغنى  اليمني  الشعب  يخدع  وعفاش 
العلنية  الخيانة  كانت  واليوم  بالوطنية 
أن  عفاش  يعتقد  كان  هل  اليمني  للشعب 
الشعب الذي صمد ثالثة أعوام عىل القصف 
قضيته  سيبيع  والحصار  والجوع  والدمار 
فعلها  كما  الشهداء  دماء  ويبيع  األساسية 
هو وهو من لم يخرس ال ابناً وال ابنة ولم يقدم 
أي خسارة تذكر. واليوم اختار الشعب قراره 
واالرتــزاق  الخيانة  مليشيا  قادة  أن  وأعلن 
مطلوبون للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى 
للوطن وكل من يساندهم البد أن يحاكم وينال 
جزاءه اليوم، حتى املؤتمريني أنفسهم هم من 
يرفضون عفاش ويتهمونه بالخيانة فال يوجد 
إنسان عاقل أو طفل أو شيخ كبري يرىض بالذل 
والهوان وان يتحالف مع من قتل ورشد أبناء 

جلدته ومن دمر البنية التحتية لوطنه.

مذموما مدحورا :
الشعب  مازل   : بالقول  حديثها  وتواصل 
اليمني  يسمع انني الجرحى وبكاء اليتامى 
بحق  اليومية  واملجازر  األشالء  ويستعرض 
تحت  أو  متفحمة  جثث  أما  جلدته  أبناء 
عفاش   عــروق  يف  يجري  دم  فأي  األنقاض 
ومليشياته  ومن يساندونه هل خدعوه فوقع 
يف الفخ ال والله . بل ان الله احكم الحاكمني 
خسارة  أي  يشاء،  من  ويذل  يشاء  من  يعز 
رشف  له  كان  وبمليشياته  به  لحق  عار  وأي 
مواجهة العدوان عىل األقل حروفا ال مواجهة 
وال تطبيق واليوم ها هو  سيخرج منها مذموما 
مدحورا مسود الوجه كظيم ويذهب فيها قتيال 

منبوذا ال يجد من يصيل عليه، خسئ وخسئ 
كل من معه، نحن هنا اليمانيون حارضون ال 
ولن نبيع دماء وتضحيات الشهداء ولن نرتك 

ميادين الجهاد والجبهات بفضل الله.

موقف محرج
إعالمية  ناشطة   - الخاشب  امللك  أمــة 
وحقوقية تقول : اآلن  بعد أن كشف عفاش 
عن وجهه الحقيقي وهو يدعو لفتح صفحة 
جديدة مع العدوان  بعد كل هذه الدماء,وكأنه 
ارس  باسم  ومتحدث  اليمني  الشعب  وكيل 
دفاعا  اكبادها  فلذات  قدمت  التي  الشهداء 
عن الوطن، رشفاء املؤتمر اآلن يف موقف محرج 
وشبه مصدومني وقد  انصدم كثري منهم يف من 
كانوا يظنونه مالكا ويلبس ثياب الوطنية يف 
يفضحه  أن  إال  يأبى  الله  لكن  خطاباته  كل 

ويكشفه أمام من ال زالوا مخدوعني فيه.

وحدة الصف :
يرى  سيايس  محلل   - الهمداني  إبراهيم 
كبرية  انفراجات  عن  تمخضت  األحداث  أن  
بعد تأزمها ووصولها حد االنغالق، ومن تلك 
أزمة  هي  منها  الشعب  عانى  التي  األزمــات 
الذي  أصًال،  املأزوم  السيايس  الرشيك  ذلك 
له،  شعاراً  وحدنا  العدوان  عبارة  من  اتخذ 
الكثريين ما ينطوي عليه ذلك  ورغم معرفة 
الشعار من الخبث إال أنهم تغاضوا وتعاموا 
العدوان،  مواجهة  يف  الصف  وحدة  يف  رغبة 
ولكن الرشيك املفخخ بالخيانة لم يكتف بذلك 
بل عمد إىل تعطيل مؤسسات الدولة وتثبيط 
الناس عن الجهاد والتوجه إىل جبهات العزة 
والكرامة والرشف، ولم يقف عند ذلك الحد، 
بل بقيت مواقفه معلقة بني الرياض وصنعاء، 
التي  باملواقف املحرجة واملخزية  غري عابئ 
وضع منتسبي املؤتمر الرشفاء فيها وجعلهم 
املستوى  عىل  السلبية  آثارها  من  يعانون 
الرسمي واالجتماعي، ولم يسبق ألي إنسان 
يف التاريخ أن شكر عدوه ألنه اعتدى عليه، 
عىل  إيجابيا  عادت  ذاك  عدوانه  نتائج  وإن 

املعتدى عليه.

االنتقام من الشعب :
وأضاف : إنه وبهذه اللغة الساقطة واملنطق 
ويتقرب  العدوان،  يغازل  عفاش  ظل  الركيك 
إليه ويعرض عليه خدماته ومشاريعه، وكنا 
ولم  الحد،  ذلك  عند  ستقف  األمور  أن  نظن 
نكن نتصور أنه سيعمد إىل إعالن والئه املطلق 
التي  الفوىض  مشاريع  ويتبنى  للعدوان، 
أطفال  استهدف  الذي  العدوان  ذلك  تخدم 
الذين كان  اليمنيني،  ونساء وأسواق ومنازل 
ذلك الرشيك حاكما باسمهم يوما ما، لم يكن 
من  االنتقام  جنون  به  يصل  أن  يتوقع  أحد 
الشعبـ  الذي حاول أن يتناىس جرائمهـ  إىل 
حد أنه يؤيد جرائم العدوان، ويقف يف صفه 
ويفتح ذراعيه وأحضانه له، ويعلن عىل املأل 
إىل  للعودة  الجبهات  يف  للمجاهدين  دعوته 
جديدة  صفحة  لفتح  مستعد  وأنه  منازلهم، 
قبح وصلف وحقارة ال  العدوان، يف  مع دول 
متناهية، ليدوس ـ كأصدقائه املعتدين ـ عىل 
وإصابات  األطفال  واشــالء  الشهداء  دماء 

وإعاقات الجرحى.
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أشاد 
مـــــراقـــــبـــــون 

بمنطق  وســيــاســيــون 

بها  قام  التي  والعقل   الحكمة 

السيايس األعىل وأجهزة  املجلس 

األمن  وتعزيز  الفتنة  إلخماد  األمن 

السكينة  عىل  والحفاظ  واالستقرار 

العامة وصالبة الجبهة الداخلية من 

واالقتتال  الدموي  الرصاع  دعوات 

العدوان  دول  يخدم  الدي  الداخيل 

الوطنية  الخيانة  سقف  تحت 

العليا ..

إدارة التحقيقات 


