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         عبدالفتاح عيل البنوس 

ارتفع الدوالر  ، هبط الدوالر ، طلع الريال ، نزل الريال ، 
قامت وحلقت الدنيا وكله (دبور ) الدوالر ، ( شغلنا ) يف 
أرواحنا و( نكد ) علينا معيشتنا ، من يوم آلخر والدوالر 
ــعودي وبقية العمالت األجنبية يف تصاعد  والريال الس
ــدود املقبول  ــارج ح ــوق العادة  وخ ــي ف ــاع جنون وارتف
واملعقول ، يف ظل انقطاع املرتبات وتنامي أزمة السيولة 
ــدوان الذين  ــحب مرتزقة الع ــة يف البالد جراء س النقدي
يسمون أنفسهم بالرشعية العملة املحلية بمبالغ  كبرية 
واستبدالها بمبالغ هائلة من العملة الجديدة التي تمت 
ــا من قبلهم دون غطاء نقدي أو معدني ، حيث  طباعته
ــة الفنادق وبضوء أخرض  يمعن الدنبوع هادي وحكوم
ــعودية والصهيونية اإلماراتية وبدعم  من اليهودية الس
ــن األوراق النقدية  ــة املزيد م ــناد أمريكي يف طباع وإس
ــة النقدية وتدهور  ــببت يف مضاعفة األزم وبكميات تس
سعر رصف العملة املحلية لتصل إىل أدنى مستوياتها . 
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ما هو الدور السلبي 
ــعر رصف  ــه ويلعبه الصيارفة يف تدهور س الذي يمارس
ــداد محالت  ــع ارتفاع أع ــة وخصوصا م ــة املحلي العمل
ــبه بالدكاكني ومحالت  ــة التي باتت أش ورشكات الرصاف
ــة  ــل الحكوم ــل أن تظ ــل يعق ــار  ؟! وه ــع الغي ــع  قط بي
ــات التي يقوم  ــاه املمارس ــة ومكتوفة األيدي تج صامت
ــبب يف تفاقم األزمة النقدية  ؟!  بها الصيارفة والتي تتس
هناك ممارسات رعناء تخدم قوى العدوان وتتناغم مع 
أهدافهم ومخططاتهم تتعلق باحتكار العملة وسحبها 
ــعرها مقابل الدوالر  ــة واملضاربة بس ــوق املحلي من الس
ــث يتناقل عن تواطؤ قذر  ــالت األجنبية ، والحدي والعم
ــوى العدوان  ــع ق ــة م ــالت الرصاف ــض رشكات ومح لبع
ــيل األموال والعمل عىل تعميق  وتورطهم يف جرائم غس
ــعب اليمني  ــة معاناة أبناء الش ــة املالية ومضاعف األزم
ــي األمرين جراء تراكم وتعاقب األزمات التي  الذي يعان
تعصف بهم ضمن تداعيات العدوان الغاشم والحصار 
ــاعة عن  ــرب االقتصادية التي ال تقل بش ــر والح الجائ

العدوان نفسه . 
ورشكات  ــالت  مح ــاط  نش ــاع  إيق ــط  ضب ــوب  املطل
ــالد وإلزامهم  ــة العاملة يف الب ــوك األهلي ــة والبن الرصاف
بالنظام والقانون وعدم املضاربة بسعر العملة املحلية 
ــدوق النقد الدويل والجهات الدولية ذات  ومخاطبة صن
ــوائية الفوضوية التي تقوم  ــات العش العالقة باملمارس
ــة املزعومة وحكومته الفندقية التي تمارس  بها الرشعي
ــاقطة بهدف خنق  ــة اقتصادية ومالية قذرة وس سياس
الشعب اليمني واإلمعان يف تعذيبه وتجريعه وتجويعه 
ــل إىل مرحلة  ــة لتص ــور العمل ــاد وتده ــري االقتص بتدم

االنهيار التام بعد أن فشلوا وأفلسوا عسكريا . 
ــع املتالعبني واملضاربني  ــد ال هوادة م باملخترص املفي
بأسعار العملة املحلية ، وال مجال للدعممة والتسويف 
ــا  ــتفحل وتداعياته ــة ستس ــب ، فاألزم ــذا الجان يف ه
ــول ومعالجات حكومية  ــع وال بد من حل وأرضارها تتس
ــد للعملة املحلية إتزانها وتعيد لها  رسيعة وناجعة تعي
ــول ، هناك مافيا  ــو مقبول ومعق ــا يف حدود ما ه قيمته
تعمل بالتماهي مع هادي وعصابته وقوى العدوان من 
أجل القضاء عىل العملة املحلية والذهاب بالبالد نحو 
ــالس وهؤالء بحاجة إىل (صميل ) النظام والقانون  اإلف
لردعهم ليعودوا إىل رشدهم وتتجاوز البالد األزمة املالية 

التي يراد لها الوقوع فيها . 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

الدوالر والريال 
وحرب الجبناء

اإلحاطة األممية ومجزرة سوق السمك ..السعودية وباب املندب

فهمي اليوسفي 

ــتأنف   تس أن  ــراغ  ف ــن  م ــس  لي
ــط عرب باب  ــعودية تصدير النف الس
املندب بعد أن  كانت قد أصدرت قراراً 
بإيقافه  عىل ذمة استهداف بارجتها 
ــر األحمر والتي لم  ــة  يف البح الحربي
ــرتف أنها بارجة حربية بل روجت  تع

كذبا أنها ناقلة نفط .
ــش  ــن الجي ــن م ــاح املجاهدي نج
ــتهداف  تلك  ــعبية باس واللجان الش
ــة  ــاع درج ــال الرتف ــة كان عام البارج
ــا جعلها  ــعودية مم ــترييا الس الهس
ــكا وأخواتها وتدعو  ــتغيث بأمري تس
ــا  معه ــل  للتدخ ــدويل  ال ــع  املجتم
ــة الدولية وهي تقصد  لحماية املالح
ــة يف البحر  ــة بوارجها الحربي حماي

األحمر .
ــا  أبواقه ــت  دفع ــبب   الس ــذا  له
ــد  ض ــات  تلميح ــن  لش ــة  اإلعالمي
ــا  ــث, وربم ــي غريف ــدوب االمم املن
ــذورك  ــت بريطاني وج ــه أن ــت ل قال
ــس أن بريطانيا هي  صهيونية وال تن
ــود لها الفضل  ــون  التي يع األم الحن
ــة  عالقات غري رشعية مع يهود  بإقام
ــة خليجية  ــج وإنجاب  أنظم الخلي
ــعودي  ــا الكيان الس ــة منه متصهين
بل يكفي االستدالل بهنفر وكوكاس 

وفلبي ولورنس العرب,... الخ.
ــل –  ــن املحتم ــت - م ــد ان قال  بع
ــتخذلنا وإىل اآلن  ــل  س ــث : ه لغريف
ــذه  ــاه ه ــف تج ــك موق ــد ل ــم يوج ل
اململكة العربية اليهودية فكان عامال 
ــدوب ورسعان  ــذا املن ــتعطاف ه الس
ــم , أعطوني  ــت أمرك ــال لهم تح ما ق
ــودا  ــم جه ــد بذلت ــا ق ــة طامل اإلحاط
ــوى تقديمها  ــا عَيلّ س ــا وم بإعداده
ملجلس األمن الدويل وسوف احرص 
ــمك  ــوق الس ــال مجزرة س عىل إغف
ــد  ــني بتهدي ــام للحوثي ــه اته وتوجي
املالحة الحربية للرياض .. وفعال كان 
ــازا  لقوى العدوان  ــذا املندوب منح ه
ــالل موقفه  ــدا الرياض من خ وتحدي

األخري يف الهيئة األممية .
إحاطة غريفث 

ــذه  ــم ه ــن تقدي ــد  تزام ــكل تأكي ب
ــث ملجلس  ــن قبل غريف ــة م اإلحاط
ــعود أن  ــان س ــتطاع كي ــن وأس األم
ــه بعد أن  ــا  لصالح ــن تجيريه يضم
ــة االلتفاف  ــه رائح ــوح من ــدأت تف ب
ــتهدف من  ــارش ويس ــكل غري مب بش
ــة للعدوان  ــوى املناهض ــا  الق خالله
ــا  ــة فيه ــاط املدرج ــاس   بالنق وتق
ــة البحرية  ــة املالح ــة بقضي املتعلق
والتحذير ألنصار الله عىل حد ما ورد 
بها أن ال يستهدفوا أي بارجة بحرية 
ــث توىل  ــدوان  وكأن غريف ــوى الع لق
استالمها معلبة جاهزة من الرياض .
لكن من ينظر للضجيج واإلشاعات  
ــعودية  الس ــالم   إع ــائل  وس ــرب  ع
ــويق  ــا بتس ــة له ــدات التابع واألجن
ــة ضد هذا املندوب,  مرسحيات وهمي
بينما  الواقع برهن عكس ذلك بغض 
النظر عن املسلسالت التي نسجتها 
وتنسجها قوى العدوان كمرسحيات 
ــفره لبضع ساعات يف مطار  تأخري س
صنعاء لكن من يقرأ إحاطته األخرية 
ــاق من  ــاق واتف ــه  عىل وف ــيجد أن س
ــدوان   ــوى الع ــع ق ــة  م ــت الطاول تح
ــاعات تعد وهمية 100 %  وتلك اإلش
ــاريع خداعية عىل  هدفها تمرير مش
ــادة للعدوان عرب النافذة  القوى املض

األممية .
سالح الكذب

سالح الكذب اإلعالمي  للسعودية 
ــات للرشيحة  ــل اتهام ــن خالل  كي م
الحوثية عن تهديد املالحة البحرية 
ــالح  ــه بس ــن ذات ــدث ع ــع يتح الواق
ــارة و  ــذه الج ــي له ــذب اإلعالم الك
ــه أنهم اقدموا  ــه ضد أنصار الل املوج
ــط يف  ــالت النف ــتهداف ناق ــىل اس ع
ــر األحمر مع الحرص عىل عدم  البح
ــتهدفة  ــة املس ــرتاف  أن البارج االع
ــمى الدمام مع ان  هي عسكرية وتس
ــكرية  ــة املعطيات تؤكد أنها عس كاف
ــدف  ــن اله ــية لك ــا فرنس وصناعته
ــكا وبقية الناتو  ــق  تمكني  أمري العمي
ــور  ــن  بديك ــر لك ــر األحم ــن البح م
ــىل  ــيطرتها   ع ــني س ــعودي وتأم س
ــه  ــة لتدويل ــدب كمقدم ــق املن مضي
ــام املجتمع  ــن محاولة إقح ــال ع فض
ــاحل الغربي  ــة الس ــدويل  يف معرك ال
ــاس  ــر األس ــة  حج ــون اإلحاط لتك
ــنطن  ــزاع قرار أممي  يتيح لواش النت
ــيطرة  ــا إغالق املندب والس وأخواته
ــه باعتباره  ــر األحمر برمت عىل البح
ــاع الغربية القائمة   ضمن بنك األطم
ــى اليوم  ــود املنرصمة وحت ــذ العق من
ــنى لها تضييق الخناق  وبحيث يتس
ــع الخط  ــران وتعطيل أو قط ــىل إي ع

أمام  مرشوع خط "الربكس" .
ــت اتهامات  ــاس كان عىل هذا األس
ــن  ــة ع ــه ناتج ــار الل ــاض ألنص الري
عجزها وفشلها يف تحقيق مصفوفة 
ــعية عرب  ــا ومطامعها التوس أهدافه
ــن عدوان  ــكرية بش ــانة العس الرتس
ــذ  ــا من ــىل بلدن ــتمر  ع ــري ومس برب
ــنوات وحتى اليوم بعد أن بلغت  4س
ــائرها ما يزيد عن ترليون دوالر  خس
ــمال بل  ــىل الش ــر ع ــة صف والنتيج
ــا أخفقت يف صد  ــل بها األمر أنه وص
ــن توغلوا  ــن اليمنيني الذي املجاهدي
ــة  ــة الخاضع ــم املغتصب يف أراضيه
ــلطتها ( جيزان ونجران وعسري  لس
ــارات وهمية  ــوقت انتص ), بعد أن س

عرب وسائلها اإلعالمية.  
فوق هذا وذاك فوجئ كيان سعود 
ــدوان لديها  ــوى املناهضة للع أن  الق
ــتطع كرسها بل  ــة لم تس إرادة فوالذي
تحدت املصاعب و طورت, بل ابتكرت 
ــك  ــة  تل ــل ملواجه ــلحة يف الداخ أس
ــا صناعة  ــعودية منه ــانة الس الرتس
صواريخ بالستية خضعت للتجربة  
ــن 1500 كم  ــل مداها ما يزيد ع ووص
ــينها بقصف  قرص اليمامة  وتم تدش
ــق الرياض بعد  ــذي له رمزيته بعم ال
أن شطح ونطح العسريي بتلك الفرتة  
ــلحة اليمن بنسبة 95  أنهم دمروا أس
ــن العدوان  ــهر األول م %  خالل  الش
ــع عىل التوايل يمر  وها هو العام الراب
والزال رجال الرجال صامدين صمود 
ــوى العدوان  ــدون لق ــال ويتص الجب
ــل الله  ــي  وبفض ــعودي األمريك الس
ــدار  ــاءت األق ــن  ش وإرادة املجاهدي
ــوى املضادة  ــود  الق ــتمر صم أن يس
للعدوان وهاهو واقع املعركة امليدانية  
ــن دفاع إىل هجوم ومن  بأن تحولت م
ــلحة  رغم  ــع لألس ــتورد إىل مصن مس
ــري والربي  ــوى والبح الحصار الج
وافتقارها ألبسط إمكانيات التسليح 
ــارة تلجأ  ــل هذه الج ــا زاد فش , وكلم
ــني  ــد الحوثي ــران بتزوي ــام إي إىل اته

بصواريخ بالستية.
ــلمان ودبه الدارش  كل ذلك  دفع س
ــط  ــر النف ــع تصدي ــد بقط إىل التهدي
ــوف  ــة الخ ــادة درج ــن   زي ــال ع فض
ــم  امليدانية  ــة لهزائمه ــم إضاف لديه
والنفسية األمر الذي جعلها تستمر 
ــة  ــية وبصف ــازر وحش ــكاب مج بارت
شبه يومية  كان آخرها  مجزرة سوق 
السمك بمحافظة الحديدة , خلفت 
ــهيدا وجريحاً,   ــن 163 ش ــا يزيد ع م
ــث  ــدوب غريف ــف أن املن ــن املؤس وم
ــه لهذه املجزرة  ــم يتطرق يف إحاطت ل
ــة "العيش  ــؤرشا يؤكد عالق , ويعد م
ــدوان  ــوى الع ــني ق ــه وب ــح" بين واملل
ــوة األوىل املوضحة  ــرب  الخط بل تعت

النحيازه إىل كيان سعود. 
وقف النفط واستئنافه 

ــتئناف الرياض تصدير النفط  اس
ــي  الت األوراق  ــن  م ــد  العدي ــف  كش
ــت وال زالت تلعب بها ضد القوى  لعب
ــذة  الناف ــرب  ع ــدوان  للع ــة  املناهض
ــة وضد دور اإلمارات  األممية من جه
ــة أخرى  ــري مبارش من جه ــكل غ بش
ــذه اللعبة  ــح الصورة عن ه ..ولتتض
ــلط الضوء عىل بعض املحطات  نس

املرتبطة بهذا الصدد. 
ــعودي  لم يعد خفيا أن الكيان الس
ــلحة  قد قام برشاء صفقات من األس
ــا البحرية  ــن الغرب منه ــة م الحديث
ــاحل  الس ــىل  ع ــيطرة  الس ــرض  لغ
ــر ال  ــة األم ــي يف حقيق ــي وه الغرب
ــرب  ــوذ أك ــا نف ــون لغريه ــب أن يك ترغ
ــقيقاتها  ــا يف املنطقة بما فيه ش منه
ــا  عليه ــى  تطغ ــل  ب ــات  الخليجي
ــن ينظر لحلقات  ــة الهيمنة , وم نزع
ــن  ــرصاع املبط ــن وال ــس املعل التناف
ــيجد ذلك  ــارات س ــني اإلم ــا وب بينه

واضحا للعيان .
ــالل التنافس والرصاع  ــربز من خ  ي
ــكل  ــة لها بش ــدات التابع ــني األجن ب
ــة  التابع ــدات  األجن ــع  م ــرصي  ح
ــتطيع  ــل يس ــن,  ب ــارات يف اليم لإلم
القارئ مشاهدتها وكشف طالسمها 
ــة لكلتا  ــا  العميق ــب أهدافه وتصوي
ــان  كما هو  ــح للعي ــني , ويتض الدولت
ــة الجنوب  ــدن مع بقي ــوس يف ع ملم

ومحافظة تعز وجزيرة سقطرى.
ــن  ــا م ــرث وضوح ــر أك ــح األم  أصب
ــني العصابة  ــرصاع ب ــروز ال ــالل ب خ
ــادي وحزب اإلصالح  التي يقودها ه
ــراك  ــن ح ــزء م ــن وج ــىل محس وع
الجنوب املتمثل بحراك أبني وشبوة 
وفصيل من حزب املؤتمر املحسوبني 
ــاض كطرف وبني األجندات  عىل الري
اإلماراتية املتمثلة باملجلس االنتقايل 
ــالل  الذي يتوىل قيادته الزبيدي وش
ــاش  ــارق عف ــل ط ــم فصي وبجانبه
ــان والصبيحة  وحراك الضالع وردف

وتطعيمهم بالسلفيني كطرف آخر .
رصاع الرياض وأبو ظبي

ــع انزعاج  ــطح طاب ــىل الس طفا ع
الرياض من أبوظبي التي تمكنت من 
البسط عىل جزيرة ميون وسقطرى 
ــري يف عدن وتعز وصوال  ونفوذها الكب
ــاحل الغربي األمر الذي جعلها  للس
ــا  ــة له ــدات التابع ــعر أن األجن تش
ــت يف الجنوب والحاملة بما فيه  أخفق
ــا تحتل  ــم أنه ــي رغ ــاحل الغرب الس
ــائر  ــث الخس ــن حي ــة األوىل م املرتب
البرشية يف ظل تقدم الدور اإلماراتي 

يف الوقت الذي برهن الواقع  عىل عجز 
ــه منصور عن العودة إىل عدن  عبدرب
ــي وبريطاني,  ــد  تدخل أمريك إال بع
ــعودية تمارس  األمر الذي جعل الس
ــد من  ــال للح ــىل الصوم ــا ع ضغوط
نفوذ آل نهيان وقطعت الخط أمامها 
ــا وإثيوبيا  وكذلك جيبوتي  يف إريرتي
ــك ارتباطها عن رشكة  التي أعلنت ف
ــال إىل االدعاء  دبي ودفعت بالصوم

بملكيتها لسقطرى .
كما أن  حرضموت نالت وتنال جزءاً 
ــح بدعم  ــعودية  اتض ــىل الس ــن ص م
ــاريع  ــوم ملش ــن باع ــجيع  حس وتش
سياسية تستثمرها ضد اإلمارات ويف 
األخري جاءت للبسط  عىل محافظة 
ــلطنة  ــارات وس ــول لإلم ــرة لتق امله
عمان أن محافظة املهرة هي صاحبة 
االمتياز فيها و لها الحق بمصادرتها 
ــن جهة و تحاول بنفس الوقت  هذا م
ــتمرار يف البسط عىل عدن وتعز  االس
ــع   ــت ذرائ ــي و تح ــاحل الغرب والس
كاذبة منها عىل حد تعبريها "تهديد 
الحوثيني للمالحة البحرية" بحيث 
تتمكن من وضع  اإلمارات واألجندات 
ــة وتوجه  ــة لها بني فكي كماش التابع
رضبة بحجر واحد ألنصار الله ومن 

ثم شقيقتها اإلمارات.
ــادي إىل عدن بعد  ــودة ه  مع أن ع
ــدة أهداف   ــل كانت لع ــاع طوي انقط
ــعودة  ــب األجندات املتس ــا ترتي منه
ــي  ــاب الوهاب ــا اإلره ــم خالي وتنظي
ــدات  أجن ــق  تمزي ــدوى  ج ــع  ووض
ــتكماله لتنفيذ  ــور اس ــارات , وف اإلم
ــاد  ــه  إلخم ــا توج ــان م ــة رسع املهم
الغضب الشعبي الرافض للسعودية 
ــهيل  ــرة ومن ثم التس بمحافظة امله

لتمكينها من هذه املحافظة .
ــو تحت إرشاف  ــا يقوم به ه وكل م
ــتطاعت الرياض  ــا اس ــعودي كم س
إلزام وشد وجهها عىل حزب اإلصالح 
مع بقية عمالئها بغرض شن حمالت 
ــت إىل  ــارات وصل ــد اإلم ــة ض إعالمي
ــكاوى لألمم املتحدة  درجة تقديم ش

بأبوظبي .
انتقال هادي للمهرة 

ــدن  للغيضة  ــادي من ع ــال ه انتق
ــث يبصم عىل  ــة للرياض وبحي تلبي
ــي وتمكني  ــري الرشع ــكاح غ ــد الن عق
ــط  ــعود من عملية القبض والبس س
ــكل حرصي للرياض,  عىل املهرة بش
يف  وكان  ــة  الغيض ــل  وص ــال  وفع
ــعودي وكأن  ــفري الس ــتقباله الس اس
ــة  ــارة محافظ ــذه الزي ــد ه ــرة بع امله

سعودية  وليست يمنية .
بعبع بارجة الدمام

ــة  البحري ــا  بوارجه أن   ــك  ش ال 
ــر األحمر  ــوض البح ــدة يف ح متواج
ــة إىل  ــول املرتزق ــاعة دخ ــر س تنتظ
ــا فوجئت بلطمه  بني  الحديدة لكنه
ــوى املناهضة  ــل الق ــن قب ــون م العي
ــك البارحة   ــتهداف تل ــدوان باس للع
ــا  نجاح ــد  يع ــذي  وال ــكرية,  العس
ــوات  ــن يف الق ــارا  للمجاهدي وانتص
ــلمان  ــت موجعة لس ــة, وكان البحري
ــا  ــدا  أمامهم ــم يج ــدارش ول ــه  ال ودب
ــد  ــة  ض ــذه الورق ــف ه ــوى  توظي س
ــة للعدوان من خالل  القوى املناهض
ــد املالحة البحرية  االتهامات بتهدي
ــارات من  ــد اإلم ــة وض ــن  جه ــذا م ه
ــذب  ــلحني بالك ــرى, متس ــة أخ جه

ــة إقحام   ــيلة ملحاول والتضليل كوس
ــا يف معركة  ــدويل بجانبه ــع ال املجتم
ــلمان   ــاحل  بعد ان وضع س هذا الس
ــث  غريف أن  ــه  بطن ــىل   ع ــة  بطيخ
ــا األخرية يف  ــيضع مدخال للعبته س
الساحل الغربي بحيث  تقول للعالم 
ان سيطرتها عىل باب املندب رشعية, 
ــا ورد يف إحاطة هذا املندوب  وفعال  م
ــدوان  ــازه للع ــاه وانحي ــف نواي كش
وبانت لعبته وخداعه من خالل هذه 

اإلحاطة  .
ــبب ارتكبت مجزرة سوق  لهذا الس
ــني غري  ــدة  كتدش ــمك يف الحدي الس
ــذا املخطط اإلجرامي  ومن  مبارش له
ــتئناف  ــم دفعها إىل اإلعالن عن اس ث
تصدير النفط عرب باب املندب وكأنها 
توجه رسالة  لإلمارات  أن تتوقف وال 
صوت يعلو عيل صوتها   لتصبح هي 
ــن األحمر  ــف يف البحري ــيدة املوق س
ــف تعد  ــذه املواق ــل ه ــي, ومث والعرب
ــق مطامعها   ــة  التهيئة لتحقي بمثاب

بالتنسيق مع واشنطن .
ــيق بينها  هنا تتضح مالمح التنس
ــات  ــه اتهام ــكان بتوجي ــني األمري وب
ــد  يف مجمله  ضمن  ــران والذي يع إلي
ــن األهداف العميقة التي  مصفوفة م
ــكل  ــا وتتجىل بش ــعى لتحقيقه تس
أوضح إذا تم الرتكيز عىل مرشوع أنور 
عشقي ويصبح من السهل تصويب 

تلك األهداف .
ــن  ــا م ــا ونفوذه ــعة مطامعه توس
ــار ذلك هدفا  ــز إىل املندب باعتب هرم
ــايض للحارض  ــن امل ــا م ــكا قائم أمري

كجزء من تعطيل خط الربكس.
ــتحواذ عىل الحقول النفطية  االس
ــواء  ــن س ــدة يف اليم ــة الواع والغازي

كانت يف الرب أو البحر .
ــام إىل  ــي من الدم ــوب نفط مد أنب
ــب  ــتعانة برتام ــرب واالس الع ــر  بح
بتوجيه اتهامات إليران بحيث تظل 
ــق  ــات مضي ــط يف مرسحي ــدور فق ت
ــن يتجرأوا   ــع أن األمريكان ل ــز م هرم
ــى طائرة بدون طيار  عىل إدخال حت
ــوى الن  ــا أق ــيكون رده ــران س ألن إي
ــنطن وضعت ببالها أن 18 دولة  واش
تعتدي عىل اليمن منذ 4 سنوات ولم 
ــني الذين ال  ــتطع هزيمة الحوثي تس
يمتلكون سوى األسلحة الشخصية 
ــرات هذه  ــري ملدخ ــه تدم ــب علي وترت
ــنطن  ــتخوض واش ــدول فكيف س ال
حربا مع طهران التي تمتلك ترسانة 
ــن  م ــورة  ومتط ــة  عمالق ــكرية  عس
ــتكون  ــوارج ,... الخ , س ــات وب غواص

النتيجة دماراً للغرب  .
ــكا  ــكرية ألمري ــدة عس ــاء قاع بن
ــة  املهرة  ــعودي يف محافظ بغطاء س
لحماية ما تمت اإلشارة إليه بالنقاط 

السالفة  .
ــني دور الرشكات الغربية لنهب  تأم
ــة ليبيا  ــي وتكرار تجرب النفط اليمن

بهذا الصدد .
ــرشوع يف  لل ــري  والتحض ــداد  اإلع
ــوب  ــارات يف الجن ــم أدوات اإلم تقلي
ــعودي  ــل الس ــالل البدي ــز وإح وتع

حتى عىل مستوى األجندات .
ــدوان يف  ــة للع ــوى املناهض إذا الق
طليعتها أنصار الله عىل إدراك بهذه 
ــيفهم الحراكيون  اللعبة,  لكن هل س
ــة أم  ــذه اللعب ــوب ه ــاء الجن ــن أبن م
ــه, مزيدا من  ــم علي ــيظلون كما ه س

االستهالك؟!!0

ــدة" الجميع  ــد أم "داعش" و"القاع ــعودي يع النظام الس
ــنوات يف  ــة التي حدثت قبل س ــة اإلرهابي ــر العملي الزال يذك
مستشفى العريض بالعاصمة صنعاء، واآلن يقوم طريان بني 

سعود بقصف مستشفى الثورة بالحديدة.
ــن فراغ، وراء  ــال اإلجرامية لم يأت م ــابه يف األفع  هذا التش
ــرف بفتوى التمرتس  ــاء الوهابية ُتع ــك فتوى أطلقها علم ذل
ــه يجوز  ــي ان ــش" وتعن ــدة" "وداع ــاء "القاع ــا فقه ويتبناه
ــادي بنظرهم بأي  ــىل الطرف اآلخر املع ــا القضاء ع بموجبه
وسيلة حتى لو كان موجوداً بني مدنيني أطفال ونساء فيجوز 

قتله وقتل هؤالء املدنيني ولو كانوا وسط األطفال والنساء.
ــدوان يف قصفه  ــف الع ــتند إليها تحال ــوى  يس ــذه الفت  وه
ــواق والصاالت ويطبق هذه الفتوى  للمدنيني يف املنازل واألس

ملدة ثالث سنوات.
ــمه "إحداثيات  يعني هذا ال يوجد لدى التحالف يشء اس

خاطئة" أو "معلومات مغلوطة" أو "اصابة غري دقيقة".
ــعب  ــعودي تجاه الش ــية النظام الس ــرس وحش ــذا ما يف ه
ــع  ــذي ارتكب فيها أبش ــه وال ــنوات عدوان ــالل س ــي خ اليمن

الجرائم التي لم تحدث ولن يرتكبها إال فرعون يف زمانه .
ــن رشهم االعتماد عىل الله  ــذا البد لنا إن أردنا التخلص م ل
ــون موىس عليه  ــم كما واجه طغيان فرع ــة طغيانه يف مواجه
ــالم .وبفضل الله وحكمة القيادة والشعب األبي الصابر  الس
ــيطان األكرب وبنو  ــيغرق الش ــه تعاىل، وس ــننترص بإذن الل س

سعود يف بحر اليمن ووديانه وجباله الشامخة.

فتوى التمرتس 
الداعشية

يحيى صالح الدين
اغتيال وطن  

عابد محمد الثور

ــدو  ــز الع ــا يعج ــادة .. حينم ــي الع ــا ه كم
ــكرية  ــق األهداف العس ــي عن تحقي الصهيون
ــكات الحق ..يلجأ إىل أرخص ممارسة  وعن إس
ــد أن  ــال ..فبع ــو االغتي ــلوب، وه ــخ أس وأوس
ــي بالتحالف مع الكيان  يئس الكيان الصهيون
السعودي واألمريكي من النيل من الجمهورية 
ــا الوطنية ومن  ــورية ومن وحدته العربية الس
تماسك نسيجها االجتماعي ..لجأ إىل اغتيال 
ــور / عزيز أسرب رئيس مركز البحوث  الربوفيس
العلمية يف مدينة مصفاة غرب محافظة حماه.
ــة  والعربي ــة  الوطني ــة  الهام ــذه  ــال ه اغتي
ــة ..اغتيال  ــال للعلم واملعرف ــة هو اغتي والعاملي
ــعة ال تقل  ــة البش ــذه الجريم ــانية .. فه لإلنس
ــحقهم  ــاعتها عن قصف آالف املدنيني وس بش
ــدوان  ــف الع ــريان تحال ــل ط ــن قب ــن م يف اليم
ــعودي وأمريكا واإلمارات .. واغتيال  الصهيوس
ــام  ــد للنظ ــالذ الوحي ــو امل ــة ه ــول العربي العق
ــل كعادته يف  ــادر ..بعد أن يفش ــي الغ الصهيون

تركيع الشعوب الحرة .
ــز العلمية  ــدو الصهيوني للمراك وقصف الع

ــرم بخوفه  ــان املج ــذا الكي ــن ه ــرتاف م ــو اع ه
ــتطاعت  ــول العربية التي اس ــن العق ورعبه م
ــات العلمية  تطوير الكثري من البحوث والدراس
ــورية يف شتى  ــاتها عىل القدرات الس وانعكاس
ــكرية يف ظل  ــاالت املختلفة وخاصة العس املج
ــىل القطر العربي  ــدوان الرببري ع الحرب والع

السوري.
 إن سورية العظيمة اليوم بصمودها ووحدتها 
ــه البرشية تمثل  ــام أخطر وأحقر كيان عرفت أم
الصمود العربي واملقاومة اإلسالمية، فسورية 
ــة العربية ..  ــمالية لألم ــي صمام البوابة الش ه
ــل الكبري ..فهالك  ــل منها هو حلم إرسائي والني
بني صهيون وإبادتهم سيكون من الشام .. من 
ــلني ..وأرض الرباط والعزة  أرض األنبياء واملرس

.. وهذا هو وعد الله عز وجل.
ــو تآمر عىل  ــورية ه ــر الكبري عىل س  إن التآم
ــالمية، ولكن أنى للتآمر  كل األمة العربية واإلس
ــورية هي عرين  ــد .. فس أن ينجح وهناك األس
العرب األقوى وحاميها هو السيد الرئيس بشار 
ــد،  وحلم إرسائيل يف البحر األحمر كحلم  األس

ــم إرسائيل يف النيل من  ــس يف الجنة .. وحل إبلي
سورية كحلم إرسائيل يف البحر األحمر ..

ــة  ــن النهاي ــرتب م ــي يق ــان الصهيون إن الكي
..فكل جريمة يرتكبها يف حق الشعب السوري 
واليمني هو تأكيد للوعد اإللهي بزوال إرسائيل 
ــان  ــة الكي ــاىل إزال ــن األرض .. وبالت ــا م ومحوه
ــد  ــاز ونج ــكام الحج ــعود ح ــي آلل س اإلجرام
ــعود وبني  ــري أرض العرب من دنس آل س وتطه

إرسائيل .. ولعل هذا اليوم ليس ببعيد .
 إن اغتيال الربوفيسور / عزيز اسرب لن يثني 
ــعبها العظيم وقيادتها السياسية  ــورية وش س
عن امليض قدما نحو السالم املنشود،  والحفاظ 
ــورية،  مهما عمل  ــة الس ــدة الوطني ــىل الوح ع
ــاس من آل  ــه األنج ــي وأذناب ــان الصهيون الكي
ــون هناك قائمة  ــعود وأعراب القرن،  ولن تك س
ــد الرجال يف  ــال يوما عىل صنادي ــباه الرج ألش
ــروف يف صف  ــن مهما كانت الظ ــورية واليم س
ــاًال، ويظل  ــوف يظل الرجال رج ــدوان، فس الع
ــهم  ــىل رؤوس ــت ع ــباهاً وإن اعتل ــباه أش األش
ــب كلب وان طالت به  ــان والذهب .. فالكل التيج

األزمان .. واألسد أسد وإن جارت عليه العربان.
ــم من  ــيطان الرجي ــة الش ــا نطف ــم ي ــا لك فتب
ــان  ــن الزم ــد م ــم يع ــان، فل ــعود وآل نهي آل س
ــكم باملوت  ــم ..فقد حكمتم عىل انفس الكثري لك
ــفقة  ــم بعني الش ــر إليك ــم ينظ ــزوال،  ووليك وال
ــم وال بقاء  ــاء إلرسائيل بزوالك ــال بق واألىس .. ف
ــى وإن طالت اياديكم  ــزوال  ارسائيل. حت لكم ب
ــن تنضب يوما  ــورية .. فلم ول اآلثمة لعلماء س
ــورية والدة للرجال  ــول العربية .. فس من العق
ــذا العالم  ــرى ه ــو أن ال ي ــق ه ــا العمي .. وحزنن
ــاهد يف زوال الكيان الصهيوني  الكبري آخر املش
والكيان السعودي من األرض ..أما شهيدنا فهو 
ــني .. عزاؤنا لكل  ــد رب العامل ــة الخلد عن يف جن
ــور عزيز،  ــهاد الربوفيس ــرار العالم باستش أح
ــار  ــس الدكتور بش ــيد الرئي ــهم الس وعىل رأس
ــورية  ــة العربية الس ــس الجمهوري ــد رئي األس
وإىل الشعب السوري الحر .. الخلود للشهداء 
ــد والعزة والكرامة  ــم أكرم منا جميعا ..واملج فه

لسورية واليمن .
* خبري ومحلل عسكري 

ــطس ٢٠١٨م - العدد ١٩٦٢١ Thursday: 27  Tho Alqeadah 1439 - 9 August 2018 - Issue No. 19621الخميس: ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٩ه - ٩ أغس

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 


