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         عبدالفتاح عيل البنوس 

ــس  ــال بئي ــني ، وح ــزر ومه ــع م ــة ، وواق ــة ومذل ــة مخزي نهاي
ــاء املحافظات  ــن أبن ــارات م ــعودية واإلم ــال مرتزقة الس ــو ح ه
ــهم للشيطان وتحولوا إىل  الجنوبية والرشقية الذين باعوا أنفس
ــن والنيل من أمنه  ــداء الوطن وأدوات لتدمري الوط ــادق بيد أع بي
واستقراره ومقدراته ، اآلالف من أبناء املحافظات الجنوبية تركوا 
محافظاتهم الواقعة تحت االحتالل السعودي واإلماراتي وذهبوا 
للتدريب والتأهيل ومن ثم القتال مع الغازي املحتل ضد وطنهم 
ــعبهم ، تحت إغراء املال السعودي واإلماراتي تسابقوا  وأبناء ش
ــة للقتال يف مختلف الجبهات  من مختلف املحافظات الجنوبي
وعىل وجه الخصوص جبهة الساحل الغربي والتي نجح تجار 
ــىل مجاميع كبرية من  ــوب يف التغرير ع ــروب من مافيا الجن الح
ــوقونهم  ــباب إلقناعهم بالقتال يف صف العدوان، حيث يس الش
ــداف ومخططات  ــق أه ــل تحقي ــال من أج ــر للقت ــع البق كقطي
األمريكان والصهاينة ومطامعهما يف باب املندب والبحر األحمر 
ــعودي وإماراتي بأياد يمنية عميلة خائنة رضت  تحت غطاء س

لنفسها بأن تكون يف مستنقع العمالة والخيانة واالرتزاق  .
ــه إىل محارق  ــي بمختلف جبهات ــاحل الغرب ــد تحول الس لق
ومهالك ومقابر لفلول العمالة واالرتزاق من أبناء الجنوب الذين 
يتساقطون يوميا بالعرشات إرضاء ألسيادهم من تجار الحروب 
ــعوديني يف مشاهد يندى  ــياد أسيادهم من اإلماراتيني والس وأس
لها جبني الدهر ، مئات القتىل يتساقطون تحت راية األعداء ويف 
ــم ومحافظاتهم غارقة يف  ــاة ال مثيل لها ، مدنه صفوفهم يف مأس
وحل االحتالل ، وتمارس يف حق أهليهم صنوف اإلذالل واالهانة 
ــت إىل أوكار للجماعات اإلرهابية واإلجرامية  ــار  ، وتحول واالحتق
ــا وتحولوا إىل  ــوا هيمنتهم عليه ــني الذين فرض ــزاة واملحتل وللغ
ــاالت واالغتصابات  ــا لالغتي ــم مرسح ــا ، وباتت مدنه ــكام له ح
ــت بصلة لليمن  ــالت األمني ولم يعد فيها ما يم ــوىض واالنف والف
ــا وتغليفها  ــل املحتل عىل صبغه ــة ، بعد أن عم ــة اليمني والهوي
بالطابع والغالف السعودي اإلماراتي ، وبدال من قيامهم بتحرير 
ــوا للتجنيد  ــزاة واملحتلني ذهب ــم من دنس الغ ــم ومناطقه مدنه
ــالل الحديدة وبقية  ــاعدته عىل احت ــه والقتال يف صفه ومس مع
ــيطرة عليها  ــون للس ــزاة واملحتل ــعى الغ ــات التي يس املحافظ
واحتاللها يف ترصف وسلوك أرعن ينم عن حماقة وغباء وجشع 
غري مسبوق وخصوصا أن النهاية الحتمية لهم والتي يدركونها 

جيدا هي الهالك يف رمال وسواحل الحديدة . 
ــاءل مستغربا: هل سلبت العقول من أبناء الجنوب  وهنا أتس
ــيد يقول لتجار الحروب من أبناء  فلم يعد هنالك فيهم رجل رش
ــوب والزج بهم يف  ــباب الجن ــم عبثا وإتجارا بش ــوب" كفاك الجن
ــاقون للقتال  ــاحل الغربي وبقية الجبهات التي يس محرقة الس
فيها بالنيابة عن السعودي واإلماراتي الذي يقول بأنه اشرتاهم 
ــن العقالء  ــاك الكثري م ــية ؟! هن ــع من املاش ــم قطي ــه وكأنه بمال
ــن لهم مواقف  ــاء الجنوب الذي ــني من أبن ــني والوحدوي والوطني
ــه العدوان  ــداء والوقوف يف وج ــهودة يف مقارعة األع وطنية مش
ــذرة ، وهؤالء  ــال مؤامراته الق ــف مخططاته وإفش وتعريته وكش
ــاف املتاجرة بإخوانهم  ــع أصواتهم للمطالبة بإيق يجب أن ترتف
ــون ألصواتهم صدى  ــاحل الغربي ،ويجب أن يك يف محارق الس
ــارع الجنوبي للحد من هذا االستنزاف البرشي يف معارك  يف الش
ــحابات  خارسة ، وخصوصا يف ظل األنباء التي تحدثت عن انس
ــن جبهة  ــات الجنوبية م ــاء املحافظ ــن أبن ــع م ــعة ملجامي واس
ــفية التي  ــات التعس ــي احتجاجا عىل املمارس ــاحل الغرب الس

تمارسها قوى الغزو واالحتالل يف مدنهم ومحافظاتهم  .
ــة  ، وبنادق أبناء  ــد، أبناء املحافظات الجنوبي باملخترص املفي
ــزاة واملحتلني  ــه لقتال الغ ــة يجب أن توج ــات الجنوبي املحافظ
ــر مناطقهم من دنس الغزو واالحتالل ، ال أن توجه لقتال  وتحري
أبناء شعبهم وتمكني املحتل من احتالل أرضهم وانتهاك عرضهم 
ــدهم ويستشعروا  من أجل املال املدنس ، يجب أن يعودوا إىل رش
ــؤولية الوطنية املنوطة بهم ، فال يعقل أن يكونوا مع األعداء  املس
ــعب  ــل الش ــن وقت ــري الوط ــني رشكاء يف تدم ــزاة واملحتل ــن الغ م
واحتالل األرض وانتهاك العرض مهما كانت األسباب واملربرات. 

هذا  وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

أبناء الجنوب 
 وتجار الحروب 

ماذا عن مناورة إيران العسكرية ... وملاذا اآلن؟
هشام الهبيشان

تزامناً، مع إعالن الجيش والحرس الثوري 
ــاه  ــعة يف مي ــاورات واس ــالق من ــي إط اإليران
ــع مناورات  ــام، لتتزامن م ــج " قبل أي "الخلي
ــرِس  ــش والح ــا الجي ــنوية يجريه ــبه س ش
ــن خاللها،  ــم م ــي يت ــي، والت ــوري اإليران الث
ــوارج وغواصات حربية،  ــاُر مدمرات وب اختب
ــة إىل إجراء  ــٍة حديثٍة إضاف ــَخ دقيق وصواري

اختباراٍت لطائراٍت بال طيار وِمروحيات.
ــاورة  املن ــذه  ه أن  ــد  تأكي ــب  يج ــا  وهن
ــا الجيش والحرس  ــكرية "التي أجراه العس
ــار  ــوري قبل ايام "،تأتي بالتزامن مع مس الث
ــص عالقة  ــي كبري يخ ــيايس وأمن ــط س ضغ
ــض جريانها  ــاإلدارة األمريكية وببع ــران ب إي
إىل  ــة  باإلضاف ــد،  بالتحدي ــني  الخليجي
ــها املنطقة،  ــرى تعيش ــة ظروف أخ مجموع
ــد خروجها من  ــب وبع ــدات إدارة ترام وتهدي
ــران، ومحاولة الضغط  االتفاق النووي مع إي
ــىل  ع ــا  الجباره ــاً  وامني ــاً  اقتصادي ــا  عليه
ــوص ملفها النووي،  تفاهمات جديدة بخص
ــكرية  ــي العس ــان الصهيون ــدات الكي وتهدي
ــة  ــل عالق ــة، ويف ظ ــة االيراني ــررة للدول املتك
ــض دول  ــع بع ــرة م ــة املتوت ــة اإليراني الدول
ــداً، وتكرار حديث  ــج بهذه الفرتة تحدي الخلي
بعض دول الخليج عن رضورة تشكيل حلف 
ــن أهدافه كما  ــد جزء م ــي – دويل موح اقليم
ــة التصدي  ــة الخليجي ــض االنظم تؤكد بع

للتمدد االيراني باملنطقة.
ــاورة  ــذه املن ــراءة أن ه ــن ق ــا يمك ــن هن م

ــر يف الج?ش  ــالح البح ــا وصفها، قائد س وكم
ــال  ــا ق ــس?ن خانزادي"عندم ــي، ح اإل?ران
ــا ألولئك  ــون آمن ــن ?ك ــز ل ــض?ق هرم : إن "م
ــار من  ــوال النفط امل ــتخدمون أم ــذ?ن ?س ال
ــن هنا يفهم  ــد?د أمن إ?ران"، وم املض?ق لته
ــرتة تحديداً  ــاورة جاءت بهذه الف ــذه املن أن ه
لتحمل عدة رسائل خارجية وداخلية، فهذه 
ــن منظميها ابرزت  ــا يصدر ع ــاورة وفق م املن
ــكري االيراني  حجم التطور الصناعي العس
ــي  ــش االيران ــدرة الجي ــردع، وق ــال ال يف مج
الواسعة واملحكمة بالقيام بعمليات هجومية 
واسعة، ولتظهر تطور عمل وتقنيات السالح 
ــكري البحري -الجوي -الربي -الناري  العس
للجيش والحرس الثوري اإليراني، فكل هذه 
ــائل  ــع لقراءة أن مضامني الرس العوامل تدف
ــاورة تحمل عدة  ــذه املن ــة من وراء ه االيراني
ــراف داخلية  ــدة أط ــود بها ع ــاد واملقص أبع
ــدة  ــل ع ــة، وتحم ــة ودولي ــة اقليمي وخارجي

رسائل رئيسية:
ــا  تحمله ــي  الت ــائل  الرس ــذه  :ه األوىل 
ــة إىل بعض  ــكرية، هي موجه ــاورة العس املن
ــض دول الخليج  ــة الحكم وتحديداً بع أنظم
ــان الصهيوني "ارسائيل“،  باإلضافة اىل الكي
ــات التي تحيط  ــك الكيان ــذه األنظمة وتل فه
ــت وما زالت  ــة، والتي حاول ــة اإليراني بالدول
تحاول بالفرتة األخرية، أن تضغط عىل الدولة 
ــياً وحتى أمنياً،  ــة أقتصادياً وسياس اإليراني
ــاء حلف  ــح هذه الدول بإنش ــن خالل تلوي م

ــة الصهاينة  ــرتك، وتهديد بعض الساس مش
بتنفيذ رضبات عسكرية صهيونية تستهدف 
ــن  ــة، وم ــة االيراني ــالت النووي ــد املفاع قواع
ــكرية االيرانية  ــا جاءت هذه املناورة العس هن
لتثبت لهذه الدول أن إيران حارضة وحارضة 
ــوة أقليمية، فقيامها  ــوة يف األقليم ككل كق بق
بمناورات عسكرية كبرية، واستخدام صنوف 
أسلحة متطورة، يعني أن الدولة اإليرانية ما 
زالت حارضة وبقوة باملشهد االقليمي،وأنها 
ــادرة عىل الرد عىل أي عمل عدواني من أي  ق
ــة كانت، فالواضح هنا ان هذه املناورة من  جه
ــت أن املناورة ذات  ــة عملها اثبت خالل طريق
ــت ذات طابع  ــي وليس ــي ردع ــع هجوم طاب

دفاعي.
ــة إىل كل  ــائل، موجه ــذه الرس ــة: ه الثاني
ــاول الضغط  ــة دولية تح ــام وهيئ ــة ونظ دول
ــة  ــالل محاول ــن خ ــة م ــة اإليراني ــىل الدول ع
ــول ملفها  ــات جديدة ح ــا لتفاهم اخضاعه
ــواء أكان اقتصادياً أو سياسياً أو  النووي، س
ــة إىل محور  ــاً، وبالخصوص هي موجه أمني
ــالة أن الدولة  ــنطن، ومضمون هذه الرس واش
اإليرانية لن ترضخ ألي امالءات تسعى ادارة 
ــن لالتفاق  ــران كثم ــىل إي ــا ع ــب لفرضه ترام
ــىل العكس فالدولة اإليرانية  النووي، ال بل ع
ــتمر بمسار بناء وتطوير قدرات الدولة  ستس
ــن خالل  ــاالت، وم ــف املج ــة بمختل االيراني
ــكرية للمناورة  ــار العمليات العس قراءة مس
ــة اإليرانية قد  ــرية، يمكن القول إن الدول األخ

أوصلت رسالتها الدارة ترامب ومضمونها أنه 
اليمكن إليران أن تقدم أي تنازالت تخرج عن 
ــة العليا، وهي جاهزة لكل  مصلحتها الوطني
ــكري، فهي  ــا الخيار العس ــارات، ومنه الخي
ــن األيام حجم  ــتربز بالقادم م هنا أبرزت وس
قدراتها القتالية والعسكرية، كدليل عىل أنها 
ــن مرتكزات  ــدم أي تنازالت ع ــن تقبل أن تق ل

سيادية وأمنية كثمن لالتفاق النووي .
 الثالثة: هذه الرسائل وأهمها، هي موجهة 
ــاً أن  ــرز واضح ــد ب ــي، فق ــل االيران إىل الداخ
ــاً برتجمة  ــدأت فعلي ــد ب ــة ق ــة اإليراني الدول
ــا بقاء أمريكا  ــا أنها اليعنيه واقعية لحديثه
كرشيك باالتفاق النووي "فهذا قرار أمريكي 
ــه  ــه ونتائج ــب تداعيات ــل إدارة ترام وتتحم
املنتظرة "،واليعنيها كذلك التهديد والوعيد 
ــاً لبناء  ــعى فعلي ــي اليوم تس ــي، وه األمريك
ــع  ــاءة م ــة بن ــة وأمني ــرتاتيجية اقتصادي اس
محاور عدة يف العالم، ملواجهة أي ضغوطات 
أو مغامرات ستقدم عليها ادارة ترامب اتجاه 
ــران باملرحلة املقبلة، ومن جهة أخرى، برز  إي
ــكرية األخرية  ــاورة العس ــذه املن ــن خالل ه م
ــة،  ــكرية اإليراني ــوة العس ــور الق ــدى تط م
ــعب االيراني  ــالة للش ــن هنا وصلت الرس وم
ــة  ــات املعارض ــض الجماع ــه بع ــزء من وج
ــراف التي  ــي، ولبعض األط ــل االيران بالداخ
ــعب االيراني، ومضمونها أن  راهنت عىل الش
ــع بقوة كبرية،  ــة ما زالت تتمت الدولة اإليراني
ــتمر، وأن التهديد  ــور مس ــة تتط ــي بحال وه

ــروب النفط  ــات الدولية مجدداً وح بالعقوب
لن تثني الدولة االيرانية عن استمرار مسرية 
البناء والتطور العسكري بالداخل االيراني .

ــائل، موجهة إىل حلفاء  الرابعة: هذه الرس
ــاً ودولياً،وإىل بعض  ــة اإليرانية، إقليمي الدول
ــطني،  ــة بلبنان وفلس ــوى املقاوم فصائل وق
ــي،  اليمن ــل  بالداخ ــوى  الق ــض  بع وإىل 
ــو أن إيران ما زالت  ــالة ه ومضمون هذه الرس
ــوة ولديها الكثري  ــك الكثري من أوراق الق تمتل
ــتوفر لها  ــات واملقومات التي س ــن االمكاني م
ولحلفائها باالقليم تحديداً نوعاً من التوازن 
ــعى  ــع حلف آخر يس ــكري واألمني،م العس

السقاط تحالف إيران االقليمي والدويل.
ــكرية  ــار هذه املناورة العس ختاماً، إن مس
ــالمية  اإلس ــة  الجمهوري أّن  ــد  يؤك ــران،  إلي
ــرتة املاضية وإىل  ــوال الف ــت ط ــة، كان اإليراني
ــادرة عىل ردع أي خطر أقليمي أو دويل  اآلن ق
ــي اثبتت بهذه  ــعبها، فه يتهدد اراضيها وش
ــوة اقليمية كربى،  ــاورة " بأنها مازالت ق "املن
وأنها مازالت قادرة عىل الحفاظ عىل مصالح 
الشعب االيراني داخلياً، دون االرتهان ملسار 
الضغوط وبجهود وقدرات ذاتية، وأنها بذات 
ــىل املحافظة عىل  ــتمرار ع اإلطار قادرة وباس
مكانتها اإلقليمية والتصدي لكل من يحاول 

التعدي عىل هذه املكانة االقليمية .
كاتب صحفي أردني

أشالء الفقراء تعري الضمري الساحل الغريب يبتلع أحالم العدوان 
العاملي من اإلنسانية

يحيى الكنديإبراهيم الحمادي 

عىل معركة التحرر الوطني يف مواجهةَّ 
ــي باإلجرام يف  ــذر تحالف عدواٍن عامل أق
ــاور القتال والتي  مختلف جبهات ومح
ــا  ــنا ولجانن ــعبنا وجيش ــا ش يخوضه
الشعبية يف جميع جبهات القتال ،حيُث 
ــدوان ومرتزقته  ــال الع ــم تقطيع أوص يت
ــة ،يف ما وراء  ــزة والصالب ــات الع يف جبه
ــود اليمنية جميع  ــدود تنهش األس الح
ــعودي  ــش الس ــة الجي ــركات مرتزق تح
ــكات  تكتي ــدِة  بع ــدوان  الع ــي  ومنافق
ــز مواقع  ــري رصختهم ُته ــكرية وبزئ عس
ــقط فوق  ــعودي حتى تس الجيش الس
ــوا فيها وعدة جبهات أخرى،  من تمرتس
ــاحل الغربي فهي  ــات الس ــا يف جبه أم
ــوة والصالبة  ــذت نكهة خاصة يف الق أخ
ــق  الطري ــا   فيه ــود  والصم ــة  والبطول
ــه  ــع ب ــدوان ، وتتقط ــام الع ــوع ام مقط
ــبل الذي وهم الغازي أنُه سُيسقط  الس
ــيطة  ــات بس ــرد لحظ ــدة يف مج الحدي
ــا يف الواقع فإن  ــرور، أم ــرب والغ ــة الك بلغ
الساحل ابتلع أحالمهم، أحالم اليقظة، 
ــل والتمزيق  ــم، فمعركة التنكي وأوهامه
ألوصال الغزاة مستمرة ،واملرتزقة الذين 
ــي تختفي  ــاحل الغرب ــم إىل الس جلبه
ــود  ــم وال يوجد لها إال صندوق أس آثاره
ــرية باشرتاك  أُحرق برضبات القوة املُس

ــاك  ــاقطون هن ــم يتس ــة فه الصاروخي
حيث ال يستطيعون العودة .

ــرية التي  ــة الدريهمي االخ ويف عملي
أعلنتها القوات املسلحة اليمنية رسميا 
ــف  ــم زي ــح للعال ــري ُفض ــان األخ يف البي
ــارات الوهمية  ــه باالنتص العدوان وكذب
ــمياً  ــي يروج لها ،فالهزائم اُثبتت رس الت
ــت يف  ــدوان وُدفن ــالم الع ــرت أح وتبخ
الساحل والدرس قاٍس لو كانوا يعقلون، 
وهناك ُتحرق وُتدمر املدرعات واآلليات 
التي قالوا إنها فخر الصناعة األمريكية 
ــني  ــني اليمني ــر إال للمقاتل ــا الفخ ، وم
ــوا عىل آليات وأحدث أدوات  الذين داس
الحرب العسكرية إىل صناعة املعجزات 
ــل الذين  ــعب والقبائ ــن ورائهم الش ، وم
ــات التنكيل ،  ــون النفري مع عملي يواصل
ــد  ،وُيجمُع صدق  ــد والص وال يتوقف امل

الوالء بالوفاء ،والرفد بالعد .
ــد  ــكري إىل الراف ــد العس ــن الراف وم
الشعبي ،فتهامة إذا اشتكت استجابت 
ــائر املحافظات واملديريات ،وبعد  لها س
ــات املحافظات  ــاء ووقف ــريات صنع مس
ــل  ــن قبائ ــة م ــة والتلبي ــت الهب انطلق
ــن  ــاء الذي ــة الوف ــاء تهام ــرار وعلم وأح
ــون  ــا نص ــرية "بدمائن ــوا يف مس خرج
ــرشي كبري خرج فيه  عرضنا" وبرساٍب ب

ــدب ،تنديداً  ــن ُكِل ح ــدة م ــاء الحدي أبن
ــي األمريكي  ــم العدوان الصهيون بجرائ
ــم جمعت  ــي ،جرائ ــعودي اإلمارات الس
ــعب  ــاء وش ــل والعلم ــيوخ والقبائ الش
ــىل أن دماء  ــل، للتأكيد ع ــرام األفاض الك
ــدو  ــالم الع ــتنترص ،وأح ــني س املظلوم
ــب  اكاذي ــوا  ــُث اجهض ــتنصهر ،حي س
العدوان بالزخم التهامي الذي ُيبادلون 
ــموخ بالشموخ ، وهيهات ألبناء  فيه الش
ــل  ــم أه ــوع فه ــوع والخض ــة الخن تهام
اإليمان وفيهم األوس والخزرج، هم أهل 
ــُذل ُيقطعوه  ــاء ،وطريق ال ــوالء والوف ال
ــاحل  الس ــه يف  ــون علي ــوم ويدوس الي
ــزاق إال أُناُس ُيعرفون  ــي ،وما لالرت الغرب
ــه ،وال  ــم الل ــيماهم ،ويفضحه ــه بس في
مجال لهم بني املؤمنني ،وما للعدو إال أن 
يفهم بأن اليمن ليست ُمناسبُة له لبناء 
ــتهني باليمن فهي  ــتعمراته ،وال يس ُمس
ــة كل غاز  ــد وآل ــتعل يف جس ــركاُن ُمش ُب
ــتنقع يبتلع ُكل معتد واستعماري  ،ومس
ــن  ــزٍق ومرته ــرتق يف كل مرت ــار تح ،ون
ــي،  اإلمارات ــي،  الصهيون ــي،  لألمريك
ــعودي ،ويف قديم التاريخ حضارتها  الس
ــهودُة عىل ُمختلف العصور  وقوتها مش
ــد الله للمؤمنني  ــرص موعوُد من عن ،والن

الصامدين ،وبرش الصابرين .

ــرشف  ــاح ال ــدي وش ــدة ترت الحدي
ــم  ــموخ رغ الش ــدي  وترت ــة   والكرام
الجراح ورغم قتل األبرياء من أبنائها 
ــر  تناث ــم  رغ ــطاء  البس ــن  الصيادي
األشالء يف شوارع املدن وتحت أنقاض 
ــود الحديدة  ــة، فصم ــوت املهدم البي
ــدوان إىل  ــع  تحالف الع ــا دف وتحديه
ــل أبنائها املدنيني  ارتكاب حماقة بقت

العزل .
ــا يجعل  ــدة وصموده ــرب الحدي ص
ــن  ع ــىل  ويتخ ــه  عقل ــد  يفق ــدو  الع

األخالق والقيم اإلنسانية.
ــف  ــدة يكش ــود الحدي ــرب وصم ص
ــدو الحقيقي  ــم قيم وأخالق الع للعال
ــانية املزيفة  ــف اإلنس ــي خل املتخف

والدفاع عن العروبة الكاذبة.
فقراء الحديدة يزيحون الستار عن 
ــمالية االمربيالية  ــوه الرأس أقبح وج
ــتضعفني  واملس ــراء  للفق ــتغلة  املس

باسم الدفاع عن الدين والعقيدة!
ــي  ــاحل الغرب ــراء الس ــود فق صم
ــد املتكربين  ــف قبح وحق لليمن يكش
ــري العاملي أن  ــىل األرض أمام الضم ع
كان  هناك ضمري اصًال، حيث قد جعل 

ــىل النفس  ــيطرة ع ــدو يفقد الس الع
والعقل، ويرتكب مجزرة برشية بحق 
املدنيني الصيادين بقصفهم بطريانه 

وهم آمنون!
ــف املنازل حتى  وللعلم يحرم  قص
ــذا بموجب  ــكريني وه ــوا عس وإن كان
ــرم  يح ــة،  العاملي ــة  الدولي ــني  القوان
رضب العسكريني وهم يف منازلهم بني 
أطفالهم فما بالكم بمواطنني مدنيني 
ــهم  ــر منازلهم عىل رؤوس ــزل، تدم ع
ــم صيادون  ــائهم وه ــم ونس وأطفاله
ــم عالقة  ــطاء ليس له ــون بس مواطن

بالجيش واللجان الشعبية.
ــات  الحماق ــك  تل ــىل  ع ــة  اللعن
ــم  ــي ال تفه ــة الت ــة املتطفل الصبياني
ــرب  الح ــالق  وأخ ــرب  الح ــد  قواع
وأدبيات الحرب والقوانني التي يجب 
ــني التقيد بها وقبل هذا  عىل املتحارب

وذاك تفتقد للضمري واإلنسانية.
العدو ال يفهم قواعد الحروب ولكنه 
يفهم فنون الرقص عىل جثث الفقراء 
ــون  وفن األرض  يف  ــتضعفني  واملس
ــة واالرتهان بني أحضان أعداء  العمال

اإلسالم وأعداء العروبة واإلنسانية.
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 انهيار االقتصاد اليمني…بني الحرب واملؤامرة  الخارجية  وضرورة 
التحرك الداخلي  

محمد صالح حاتم

ــن أنواع  ــوع م ــة ن ــرب االقتصادي الح
ــدول  ــد ال ــتخدم ض ــي تس ــروب الت الح
ــالم هذه الدول  ــدف إخضاع واستس ،به
ملخططات ومشاريع دول أخرى،عندما 
ــق أهدافها  ــدول عن تحقي تعجز هذه ال
سواء عرب شن حرب عسكرية أو ممارسة 
ــا يحصل  ــذا هو م ــية ،ه ــوط سياس ضغ
ــرض لحرب  ــي الذي يتع ــعبنا اليمن لش
ولعدوان من قبل تحالف القتل  واإلرهاب 
العاملي بقيادة مملكة بني سعود ودويلة 
ــتخدمت فيه كل  ــذي اس ــال زايد،وال عي
أنواع األسلحة املتطورة والحديثة، الربية 
ــت عرشات  ــة ، وخلف ــة والجوي والبحري
ــهداء والجرحى،ودمرت  اآلالف من الش

الحجر والشجر.
ــبحانه وتعاىل  ــه س ــل الل ــن بفض  ولك
وصمود أبناء شعبنا اليمني وتضحيات 
أبطال جيشنا اليمني ولجانه الشعبية 
ــلت كل مخططات العدو العسكرية  فش
ــري  ــادي ب ــار اقتص ــرض حص ــام بف فق
ــوارد  ــىل م ــيطر ع ــوي وس ــري وج وبح
ــدات مبيعات  ــيادية من عائ ــة الس الدول
ــت بيد دول  ــاز والتي أصبح النفط والغ
ــبوة  وش ــارب  م يف  ــه  ومرتزقت ــدوان  الع
وحرضموت،وكذا قرار نقل البنك املركزي 
ــبب يف عدم  ــي إىل عدن،والذي تس اليمن
ــي عىل دفع  ــة اإلنقاذ الوطن قدرة حكوم

مرتبات املوظفني.

ــة  أزم ــدوث  ح يف  ــبب  تس ــذا  ه كل   
ــدوث  كارثة  ــذر بح ــرية تن ــة كب اقتصادي
ــهدها العالم  ــم يش ــن ل ــانية يف اليم إنس
ــن قبل،ومع تدهور الوضع االقتصادي  م
ــة اليمنية  ــعار العمل اليمني وانهيار أس
أمام العمالت العاملية والذي وصل سعر 
ــال اليمني إىل  ــد أمام الري ــدوالر الواح ال
520 رياًال فأكرث وهو ما ترتب عليه ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية األساسية واألدوية 
ــة، بحيث  ــة والغازي ــتقات النفطي واملش
ــادر عىل  ــي غري ق ــن اليمن ــح املواط أصب
ــية واألدوية  رشاء املواد الغذائية األساس
ــذا  ــان،وكل ه ــاة اإلنس ــة لحي الرضوري

يحدث يف ظل صمت وسكوت عاملي،.
ــرك الجاد  ــا  التح ــا جميع ــا علين وهن
والفعال من أجل إنقاذ االقتصاد اليمني 
من االنهيار ،وان نفشل مخطط العدوان 
ــىل الحرب  ــول كثريا ع ــزال يع ــذي ال ي ال
ــكريا  ــل عس ــد أن فش ــة بع االقتصادي
ــق أهدافه  ــا يف تحقي ــيا وإعالمي وسياس
ــاع  وإخض ــالم  استس ــي  وه ــن  اليم يف 
ــعب اليمني العظيم ملخططه  أبناء الش
ــا  ــتعماري الجديد،وكم ــه االس ومرشوع
ــوع وطالبنا  ــذا املوض ــابقا  يف ه كتبنا س
ــة  ــىل وحكوم ــيايس األع الس ــس  املجل
اإلنقاذ الوطني التدخل إلنقاذ االقتصاد 
ــل أن يصل إىل ما وصل  قبل االنهيار وقب
إليه اليوم،ولكن لألسف لم نلمس حلوًال 

جذرية وجادة.
واليوم وقد وصل حالنا واقتصادنا إىل 
درجة يصعب السكوت عليها بعد تدهور 
ــعار العملة والتي يقف وراءها العدو  أس
ــي ال يهمها حال  ــادق الت ــة الفن وحكوم
املواطن اليمني،وهذا يشء طبيعي فمن 
ــدو الخارجي  ــاعد الع ــارك وس رشع وش
ــعبه  ــل أبناء ش ــده وقت ــالل بل ــىل احت ع
وتدمري بنيته التحتية ومنشآته الحيوية 
ــار اقتصاد أو تدهور العملة  ال يهمه انهي

أو حدوث كارثة ومجاعة إنسانية.
ــيايس  فاألمل اليوم عىل املجلس الس
وحكومة اإلنقاذ فعليهم التحرك الفعال 
ــادة ومنها:  ــول رسيعة وج ــاد حل يف إيج
ــى  ــة حت ــوارد املتاح ــن امل ــتفادة م االس
ــي الحاجة ،وان  ــت قليلة وال تلب وإن كان
ــاء واحد  ــوارد  يف وع ــذه امل ــع ه ــم وض يت
ــزي اليمني  ــك املرك ــادة للبن ــني قي وتعي
ــني  ــربات  األكاديمي ــن خ ــتفادة م ،واالس
االقتصاديني اليمنيني وهم كرث وال داعي 
ــماء والرقابة عىل أسعار املواد  لذكر األس
ــعار  ــتقات النفطية وأس ــة واملش الغذائي
ــني للقضاء  ــة املتالعب ــالت ، وإحال العم
ــبة  ــة واملحاس ــون الرقاب ــل قان ، وتفعي
وإحالة املتهمني بالفساد املايل واإلداري 
ــأرسع  ب ــم  جزاءه ــوا  لينال ــاء  للقض
وقت،وحجز ممتلكات املرتزقة والعمالء 
ــارات وغريها) ــن رشكات وبنوك وعق (م

وهي كثرية ،و ترشيد اإلنفاق ومنع إهدار 
املال العام ،وتقليص عدد الوزارات حتى 
ــكيل حكومة طوارئ  ــو تطلب األمر تش ل
ــل  ــبب فش اقتصادية مصغرة،وذلك بس
حكومة اإلنقاذ يف تنفيذ برنامجها والذي 
ــعب، وأن  ــة نواب الش ــه نالت ثق بموجب
ــخصية وطنية  ــذه الحكومة ش ــرأس ه ت

لها خربه اقتصادية وإدارية.
 وكذا تقليص عدد الوزارات ،وتقليص 
ــوزارات واملحافظات  ــوكالء يف ال ــدد ال ع
ــب  املناس ــل  الرج ــات،ووضع  واملؤسس
ــن الحزبية  ــب بعيدا ع ــكان املناس يف امل
واملحاصصة واملحسوبية وصلة القرابة  
ــات  ــيارات واملرشوب ــترياد الس ــع اس ،من
ــر ،واملالبس الفاضحة  الغازية والعصائ
ــبابية   ــائية والش والخليعة خاصة النس
ــة  ــتنزف العمل ــي تس ــات والت والكمالي
ــات  املنتج ــجيع  وتش ــم  األجنبية،دع
ــرثوة  وال ــة  الزراع ــة  وخاص ــة  املحلي
ــة  ــم األرس املنتج ــذا دع ــة وك الحيواني
ــة جد  خطرية وإذا لم يتم تدارك  ،فاملرحل
ــإن الكارثة واقعة ال محالة  األمر رسيعا ف
ــاءه الرشفاء األحرار  ،فالوطن ينادي أبن
ــكري  ــزو العس ــر الغ ــن خط ــاذه. م إلنق
والتدمري االقتصادي    وعاش اليمن حراً 

أبياً والخزي والعار للخونة والعمالء .


