
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــهد أن ال إله إال الله  الحمد لله رب العاملني، وأش
امللك الحق املبني، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله خاتم النبيني، اللهم صل عىل محمد وعىل 
ــىل محمد وعىل آل محمد، كما  آل محمد وبارك ع
صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك 
ــاك عن أصحابه  ــد، وارض اللهم برض حميد مجي

األخيار املنتجبني وعن سائر عبادك الصالحني.
أيها اإلخوة واألخوات..

شعبنا اليمني املسلم العزيز..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

نتحدث اليوم عن بعض املستجدات السياسية 
ــكرية ونحاول إن شاء الله أن  واالقتصادية والعس
نخترص يف الحديث ونركز عىل أهم النقاط الواردة 

يف هذا الشأن.
بداية نتحدث عن فشل انعقاد جولة املشاورات 
ــف، وكلنا  ــع انعقادها يف جني ــن املزم ــي كان م الت
ــبب الرئييس لفشل انعقاد  نعلم وبوضوح أن الس
ــدوان يف  ــة تحالف الع ــو عرقل ــاورات ه ــذه املش ه
ــاء باتجاه  ــد الوطني من صنع ــفر الوف خروج وس
ــدوان وإىل اليوم،  ــا منذ بداية الع جنيف، نحن كن
ــنوات، يف العام  ــن ثالث س ــوم بعد أكرث م ــن الي نح
ــا طوال الفرتة املاضية ال نمانع  الرابع للعدوان، كن
ــعي للوصول إىل حل  ــن الحوار وال من الس أبدا م
ــا موقفنا منذ  ــلمي لوقف هذا العدوان، وأساس س
ــاع، الدفاع عن  ــدوان وإىل اليوم هو الدف ــة الع بداي
ــرض، الدفاع عن  ــاع عن األرض والع ــس، الدف النف
ــعب  ــتقاللنا كش ــا وحريتنا واس ــنا وكرامتن أنفس
ــي من  ــعب يمن ــن كش ــنا نح ــلم، فلس ــي مس يمن
ــذه الحرب أو  ــرار بالحرب أو كان يريد ه اتخذ الق
ــعب يمني اعتدي  ــعى لهذه الحرب، نحن كش يس
ــنا  علينا وكنا مضطرين للدفاع، الدفاع عن أنفس
ــن كرامتنا، عن حريتنا  ــن أرضنا، عن عرضنا ع ع
ــا بكل  ــرشوع ومكفول لن ــذا م ــتقاللنا وه ــن اس ع
ــماوي والقانون األريض،  االعتبارات، يف الرشع الس
ــىل رضورة وقف  ــد ع ــوم نحن نؤك ــك الي ــذ ذل ومن
ــا، وال  ــربر نهائي ــدوان غري م ــدوان وأنه ع ــذا الع ه
ــق أبدا ال ابتداء  ــه نهائيا، وال يمتلك الح رشعية ل
ــن  ــاء وال يف ما يفعل وال يف اتخاذ قراره بش وال انته
ــدوان، فهو عدوان أجنبي من قبل تحالف  هذا الع
ــدوان عىل  ــة يف هذا الع ــدول املتحالف ــدوان، ال الع
ــت إرشاف أمريكي  ــعودي تح ــها النظام الس رأس
ــتقل  ــعب وبلد مس ــىل ش ــل وع ــودد إىل إرسائي وت
ــة انعقدت جوالت  ــن، ويف املراحل املاضي ــو اليم ه
ــف ويف بيل ويف  ــات يف جني ــاورات واملفاوض للمش
الكويت وجرت كذلك الكثري من الزيارات سواء من 
ــدة أو أطراف دولية  ــن األمم املتح ــل مبعوثني م قب
ــقط،  ــاءوا إىل صنعاء والبعض إىل مس ــرى، ج أخ
ــالل املراحل املاضية، بل  ــذ ورد، كثري وكثري خ وأخ
ــهدت املرحلة املاضية حوارا مبارشا مع النظام  ش
ــذاك بجوالت  ــا عرف آن ــعودي يف الجوالت م الس
ــذه املراحل املاضية كان  ظهران الجنوب، خالل ه
الطرف املعتدي وهو تحالف العدوان هو املتعنت، 
ــو املرص عىل الحصول عىل ما يرغب بالحصول  ه
ــية أو  عليه من خالل الحرب بالطريقة الدبلوماس
ــذي يريده هو  ــاره العدواني، وال ــتمرار يف خي االس
ــىل بلدنا تحت  ــعبنا وع ــة عىل ش ــيطرة التام الس
ــرية وأن يجرد هذا البلد من كل عنارص  عناوين كث
ــكل مطلق  ــتقالل ويتحكم بش القوة واملنعة واالس
ــيايس ويف التحكم حتى بوضعه  وتام يف قراره الس
ــاء  ــت غط ــادي تح ــي واالقتص ــكري واألمن العس
ــل يف ذلك يف املراحل املاضية  دبلومايس ولكن فش
ــتمرار يف الحرب والعدوان عىل هذا  فاتجه إىل االس
البلد، ولذلك عندما نأتي لدراسة ما حصل مؤخرا 
ــاورات يف  ــاب هذه العملية من تحضري ملش وما ش
ــال  ــاه تحالف العدوان إلفش ــف نجد أن اتج جني
هذه املشاورات كان أصال، كان بنية متعمدة وإرادة 
ــال هذه املشاورات ألن  ــبقة وتوجه فعيل إلفش مس
ــادة وال راغبة يف الوصول  ــت ج قوى العدوان ليس
ــلمي منصف وعادل، هي ال تريد ذلك،  إىل حل س
ــعى للوصول  ــل بأي حلول منصفة وال تس ال تقب
ــة تحدثنا  ــا أهداف واضح ــول منصفة، له إىل حل
عنها والواقع يشهد بما قلناه وهذه األهداف التي 
ــد جغرافيا  ــذا البل ــيطرة املبارشة عىل ه ــي الس ه
ــيطرة  ــيا تحت كل العناوين، س ــا سياس اقتصادي
ــعى  ــاملة مبارشة بكل ما تعنيه الكلمة، هي تس ش
ــرب  بالح ــداف  األه ــذه  ه ــق  تحقي إىل  ــول  للوص
ــايس، فعندما  ــت الغطاء الدبلوم ــدوان أو تح والع
ــت  ــة تح ــذه النتيج ــل إىل ه ــا ال تص ــظ أنه تلح
ــول تعاطيها الدبلومايس  الغطاء الدبلومايس تح
ــول تعاطيها هذا  ــم املتحدة، تح ــاعي األم مع مس
تعاطيا مخادعا لذر الرماد يف العيون عىل حقيقة 
ــتمرار يف عدوانها، هذا  تعنتها وإرصارها عىل االس
ــرية وإال فما  ــاورات األخ ــاه املش ــذي حصل تج ال
الذي يربر عرقلة وإعاقة سفر الوفد الوطني الذي 
لم يكن لديه أي رشوط مسبقة، هو كان يريد فقط 
السفر بطريقة آمنة تضمن له الوصول إىل جنيف 
ــودة بأمان  ــاورات ثم الع ــان واالنتهاء من املش بأم
ــده الوفد الوطني  ــذي كان يري ــاء، هذا ال إىل صنع
ــمية  ــد، وتريده الجهات الرس ــذا البل ــده يف ه ونري
ممثلة باملجلس السيايس األعىل، نريده كمكونات 
ــرتكة لها موقف واضح ضد العدوان،  سياسية مش
ــي وحق  ــق طبيع ــذا هو ح ــا، ه ــس رشط ــذا لي وه

مكفول وإال فما الذي نفرتضه، نفرتض أن يخوض 
التجربة السابقة الوفد الوطني، تجربته السابقة 
يف عام 2015 عندما سافر إىل جنيف نفسها كيف 
ــدوان إىل  ــعت دول تحالف الع ــت معاملته وس تم
إذالله بل ربما كانت لها نيات أسوأ، لوال أن جهود 
ــه وتمت  ــي عرقلته وأعاقت ــت، وإال فه ــذاك بذل آن
ــه يف جيبوتي أوال، منع من العبور يف أجواء  عرقلت
ــددة، وكان  ــكال متع ــتهدف بأش دول معينة، واس
ــاس بانعدام  ــش حالة الخطر آنذاك، واإلحس يعي
ــورة،  ــاس بالخط ــفر، اإلحس ــك الس ــان يف ذل األم
ــدث عنها  ــرية يتح ــل كث ــة وتفاصي ــة طويل وقص
ــون بالتفصيل، ال  ــيون واإلعالمي ــوة السياس اإلخ

ندخل إىل تفاصيلها.
ــوالت  ــي يف الج ــد الوطن ــر أن الوف ــل األم مجم
ــة األوىل إىل جنيف تعرض  ــا الجول ــابقة ومنه الس
ــر املتنوعة واإلعاقات املتعددة وصوال إىل  للمخاط
ــوال إىل أن  ــن العودة ووص ــرتة طويلة ع ــه لف إعاقت
ــدم، الوفد  ــم املتحدة أن يق ــب منه آنذاك األم تطل
ــبقا التنازل عن  ــه، أن يقدم هو مس ــي نفس الوطن
ــتهدافه مقابل أن تقوم  ــات يف حال اس أي تعويض
ــالد، وصوال إىل هذه  ــم املتحدة بإعادته إىل الب األم
ــة يشء؟ أن يقال  ــذه الدرج ــد ه ــل بع ــة، ه الدرج
ــن إال إذا كتبتم  ــن أن نعيدكم إىل اليم نحن ال يمك
تنازال لألمم املتحدة عن أي تعويضات تلزمها إذا 
استهدفتم، يعني املشكلة كان عندهم آنذاك أنهم 
ــد الوطني  ــات إذا أبيد الوف ــوا التعويض ال يتحمل
ــم يشء ال  ــه، أه ــي تقل ــرة الت ــتهدفت الطائ واس
يلزمهم تعويضات، فقط املشكلة هي التعويضات 
أما حياة الوفد الوطني مسألة ثانوية، بعد انتهاء 
ــد  ــع الوف ــت من ــاورات يف الكوي ــة املش ــا جول أيض
ــهر  ــهر، وألش ــي من العودة إىل الوطن وألش الوطن
ــم نتمكن آنذاك من إعادته إىل البالد إال بعملية  ول
ــن القومي يف تلك املرحلة  تبادل بعد أن نجح األم
ــني وعىل ضوء ذلك  ــيس أمريكي يف اعتقال جواس
تم التبادل واملقايضة برحلة لعودة الوفد الوطني 
ــيس األمريكيني  ــراج أولئك الجواس ــل إخ يف مقاب
ــن آنذاك أن  ــلطنة عمان، وأمك ــلميهم عرب س وتس
ــن يف هذه  ــي، فإذن نح ــة بالوفد الوطن ــي رحل تأت
ــة وأمام عدو يستبيح كل يشء،  املرحلة الحساس
ــل أعضاء  ــك بقت ــال، ما بال ــل األطف ــتبيح قت يس
الوفد الوطني الذين هم كبار، رجال، هو يستهدف 
ــتهدفهم وهو يعرف  ــدا ويقتلهم، يس ــال عم األطف
ــم يعرتف يف األخري  ــم أطفال، ينكر يف البداية ث أنه
ــض أو الكثري منها  ــن الجرائم، أما البع يف بعض م
ــرد دجاج أو  ــه يقتل مج ــل ما يفعل وكأن فيتجاه
ــعب  ــرتخص دماء الش ــات عادية جدا، يس حيوان

اليمني لألسف.
فعىل كل الوفد الوطني كان املطلوب أن يحظى 
ــة محايدة  ــن طريق دول ــل اآلمن ع ــه يف النق بحق
ــه إىل  ــوم بنقل ــدة تق ــة محاي ــة دول ــت ضمان وتح
ــلطنة عمان كبلد شقيق  ــواء عمان، س جنيف، س
ــىل اليمن أو  ــف العدوان ع ــزءا من تحال وليس ج
ــدوان وتضمن  ــة يف هذا الع ــت رشيك أي دولة ليس
ــل، تضمن أمن الوفد وتنقل هذا الوفد إلجراء  وتنق
ــن عرضنا أنه  ــاورات ثم العودة، نح ــوار واملش الح
ــة إما الصني إما  ــع لدينا أن تكون هذه الدول ال مان
ــيا بل حتى الكويت، مع أنها جزء مما يعرف  روس
ــا نصنف موقفها  ــه دول تحالف العدوان وإن كن ب
ــن الكويت  ــن بعض املواقف، لك ــه أدنى بكثري م أن
ــاورات يف بلدها لم  بحكم أنها رعت يف املايض املش
ــة بضمانة كويتية،  ــع أن تكون الطائرة كويتي نمان
ــل الوفد عىل  ــتعد أن أنق ــول أنا مس ــرف يق أي ط
ــد ليس جزءا من  ــي كبلد معني مثال محاي ضمانت
ــد  ــذا الوف ــل ه ــؤولية، أنق ــل املس ــدوان، أتحم الع
ــذي كان مطلوبا  ــل ال ــو أقل القلي ــده، هذا ه وأعي
ــا ألنه حق طبيعي جدا لوفد من وطن  وليس رشط
ــع الجرائم،  ــب بحقه أبش ــعب ترتك من بلد من ش
ــاءه،  ونس ــه  أطفال ــون  يقتل ــداؤه،  أع ــتبيحه  يس
ــاملة، يتحكمون يف أجوائه،  يشنون عليه حربا ش
ال أجواؤه أمنة وال كثري من األجواء أيضا يمكن أن 
يتعرض لالستهداف يف أي ظرف يف أي مرحلة من 

ــزت عليها دول  ــألة الثانية التي رك ــل، املس املراح
ــدوان هي منع اصطحاب أي جرحى أو مرىض  الع
مع الوفد الوطني ونقلهم للعالج يف الخارج، سواء 
ــا، أو حتى إىل أوروبا،  ــان أو حتى إىل أوروب إىل عم
ــع أنهم عندما عارضوا يف البداية نقل  لم يقبلوا، م
ــفر لحاالت  ــني للس ــرىض واملحتاج ــى وامل الجرح
ــتوى الجرحى  ــاالت حرجة، عىل مس حرجة، لح
البعض منهم جرحى مترضرين جدا من العدوان، 
ــفر يف  ــتثنائية تحتاج للس ــاالت اس ــم ح وحاالته
ــارج، كذلك املرىض حاالت حرجة جدا تحتاج  الخ
ــدوان  ــت دول الع ــارج، أت ــالج يف الخ ــفر للع للس
ــدم اصطحاب  ــا هي ع ــذا رشطه ــرتط هي، ه لتش
ــعب ممن  أي مريض أو مريضة من أبناء هذا الش
ــح أو جريحة  ــارج أو جري ــالج يف الخ ــاج للع يحت
ــارج، ال كبار وال صغار  ــن يحتاج للعالج يف الخ مم
ــد، ليس لهم  ــاء، وال نقل أي أح ــال وال نس وال رج
الحق أن يشرتطوا هذا الرشط، اشرتاطات مجحفة 
ــانية وال قانونية ال تستند إىل حق قانوني  وال إنس
وال تحمل أيضا ذرة من املشاعر اإلنسانية واعتبار 
ــت وهذه اإلعاقات  ــاني فهذا التعن يف الحق اإلنس
ــف العدوان عىل أن  ــي حرصت فيها دول تحال الت
يكون سفر الوفد محفوفا باملخاطر وغري مضمون 
ــتند فقط إىل  األمن واألمان وال العودة حتى، ويس
ــتهرت  ــم ظالم مس مجرد وعود كاذبة من عدو غاش
ــذا إىل إعاقة  ــات فحرص به ــتبيح لكل الحرم مس
ــرا مقصودا هذا  ــي وهذا كان أم ــفر الوفد الوطن س
ــرا مقصودا ألنه لم يكن هناك  يشء واضح، كان أم
ــف العدوان للوصول  من جدية مطلقة لدى تحال
إىل نتيجة من هذه املشاورات عىل اإلطالق ولذلك 
ــعودي أو يحرض  ــأن يحرض وفد س ــم يتجاوبوا ب ل
ــال مجموعة من  إماراتي إىل جنيف واكتفوا بإرس
خونة الوطن وخونة الوطن من املعروف واملقطوع 
ــهم حتى  به أنهم ال يمتلكون القرار حتى يف أنفس
ــن  ــدا أي ــة ج ــخصية واالعتيادي ــؤونهم الش يف ش
ــعودي،  ــب وأين يجي وهذا يحتاج إىل قرار س يذه
أين يستقر هل يف عدن أم يف الرياض أم يف اإلمارات 
أم يف مرص أين يسكن وهو أمر شخيص يحتاج فيه 
ــتقر  ــعودية أو إماراتية هل يس إىل قرار وموافقة س
ــون بمثابة رهينة  ــه وعائلته يف اإلمارات ليك بأرست
ــي أم يف عدن أمر يخص اإلماراتي، إذا  بيد اإلمارات
ــة من البالد ال يمتلكون القرار يف  كان أولئك الخون
ــتطيعون البت فيها  ــخصية وال يس ــئونهم الش ش
ــعودي أو يريده اإلماراتي فكيف  إال بما يرديه الس
ــن أن يذهبوا إىل هناك وأن يخوضوا يف قضايا  يمك
رئيسة يف مسائل مهمة للوصول إىل حلول لوقف 

هذا العدوان.
ــعودي  ــكل مبارش بالس هذا العدوان مرتبط بش
ــت إرشاف  ــي تح ــت إرشاف أمريك ــي تح واإلمارات
ــي واألمريكي  ــن جانب األمريك ــي مبارش م أمريك
ــاح هذه  ــل بخصوص نج ــري متفائ ــه كان غ بنفس
ــون لها أي  ــق األمل عىل أن يك ــاورات وال يعل املش
ــة إيجابية وصدرت  ــة إيجابية أو أي نتيج حصيل
ــل من  ــني تقل ــؤولني أمريكي ــن مس ــات م ترصيح
ــا يمكن أن  ــن أهمية م ــاورات وم ــة هذه املش أهمي
ــه  ــاورات، ألن األمريكي نفس ــذه املش ــرج به ه تخ
ــتفيد  ــب يف وقف هذا العدوان هو مس ــو غري راغ ه
ــتفاد  ــتغله واس ــن هذا العدوان، هذا العدوان اس م
ــى أصبح مصدر  ــكل كبري وهائل جدا حت منه بش
ــر  ــل آخ ــدر دخ ــه أي مص ــا ال يماثل ــل وربم دخ
ــدوالرات  ــادي، مليارات ال ــتوى االقتص ــىل املس ع
ــلعة أمريكية يف املنطقة  ــل هناك أي س اتجهت ه
ــري  ــا يف غ ــن خالله ــل م ــن أن يحص ــة يمك العربي
ــالح  ــذه ويف غري صفقات الس ــدوان ه ــروف الع ظ
ــات املواقف وصفقات  ــة وصفق وصفقات السياس
ــل يف مقابلها عىل  ــكال مختلفة حص متنوعة بأش
ــن خالل  ــدوالرات وهذا م ــن ال ــارات م ــات امللي مئ
ــعودي الكثري الكثري  ــدوان، من جانب الس هذا الع
ــن الجانب اإلماراتي،  الذي حصل عليه وكذلك م
ــة إىل األجندة التي تنفذ له عىل األرض وهي  إضاف
ــه التي  ــاس مؤامراته ومخططات ــىل أس ــق ع تنطل
ــتفيد من  ــن فاألمريكي مس ــا منذ زم ــل عليه يعم

ــتفادة اقتصاديا  ــكال االس ــكل أش ــذا العدوان ب ه
ــيا وتنفيذا ألجندته التدمريية يف املنطقة  وسياس
ــه تلك، هو غري راغب  ــيطرته عرب أدوات وتعزيزا لس
وال حريص عىل وقف هذا العدوان وعىل الوصول 
ــألة واحدة هو  ــلمي، يهم األمريكي مس إىل حل س
يحرص عليها بشكل كبري جدا أن ال يلحق به عار 
هذا العدوان وأن ال تحسب عليه الجرائم أن يوفر 
ــامل لهذا العدوان عىل  الغطاء التام والكامل والش
ــكل مبارش وأن يكون له  بلدنا وأن يرشف عليه بش
ــدوان ورئييس  ــذا الع ــوري يف ه ــايس ومح دور أس
ــث لوال ذلك الدور  ــدا بكل ما تعنيه الكلمة بحي ج
ــب  األمريكي لم يكن العدوان أصال ومع ذلك تحس
ــآيس والفظائع عىل النظام  ــم والكوارث وامل الجرائ
ــي، أما األمريكي  ــعودي ومعه النظام اإلمارات الس
ــه عىل أنه  ــر ليقدم نفس ــد الحني واآلخ فيأتي بع
راع للسالم ويحث جميع األطراف لاللتزام بالحل 
ــة ألي حل  ــاك إمكاني ــول ليس هن ــلمي ويق الس
ــار إال الحل  ــس هناك خي ــن ولي ــكري يف اليم عس
ــيايس هذا الذي  ــلمي، الحل الس ــيايس والس الس
ــد بديل عنه يأتي هو ليعيقه يف  يقول بأنه ال يوج
ــتمراره يف توفري الغطاء  ــان عرب اس ــري من األحي كث
ــا يعتمد  ــدوان وتأمني م ــتمرار هذا الع ــالزم الس ال
ــط وإدارة  ــالح وخط ــن س ــدوان م ــذا الع ــه ه علي
ــتمر يف ذلك بكله ويستمر يف مقابل  عسكرية، يس
ــات املليارات  ــن تدفق مئ ــا يحصل عليه م ذلك م
ــدث من  ــذا الذي يح ــعودية، ه ــة الس ــن الخزان م
ــاورات يعود  ــذه املش ــل ه ــب األمريكي. ففش جان
ــة ال األمريكي وال  ــن جدي ــم يكن هناك م ــه ل إىل أن
ــن دول الغرب وال من  ــن معهما م ــي وال م الربيطان
ــل الدول املبارشة يف تنفيذ هذا العدوان، النظام  قب
ــعودي يف املقدمة النظام اإلماراتي إىل جانبه  الس
ــاد يف العيون  ــدف إىل ذر الرم ــن هذا العمل يه ولك
ــالم  ــم الغربي عىل أنه يدعو إىل الس وتقديم العال
ــلة هائلة من الجرائم املروعة والفظيعة  بعد سلس
ــا إىل مختلف  ــل صداه ــدا التي وص ــية ج الوحش
ــال يف  ــل األطف ــة قت ــا جريم ــار األرض وآخره أقط

الحافلة يف ضحيان.
ــل صداها إىل  ــم وتكرب ويص ــا تكرث الجرائ عندم
ــرج األمريكي أن يتلبس بعار  أرجاء املعمورة يتح
ــض الدول وترتفع األصوات  هذه الجرائم ومعه بع
ــدى بعض األمريكيني  ــات األوروبية ول يف املجتمع
بعض الساسة وبعض املنظمات برضورة وقف بيع 
ــعودي والنظام اإلماراتي  ــالح إىل النظام الس الس
ــا يحاول األمريكي ويحاول الربيطاني كل  وحينه
ــه من جديد عىل  ــعى إىل أن يقدم نفس منهما يس
ــذه الحرب  ــاس لوقف ه ــه يبذل جهودا يف األس أن
ــع الحال هو  ــن يف واق ــدوان ولك ــذا الع ــاف ه وإليق
ــاك حل فعيل  ــد إىل أن ال يكون هن ــعى بكل ج يس

منصف وعادل يرتتب عليه وقف هذا العدوان.
ــفر  نحن نقول التربيرات التي ارتبطت بمنع س
ــك التربيرات ال  ــارج كل تل ــد الوطني إىل الخ الوف
ــرتاط  ــت مربرا يف الواقع، ال اش ــة لها ليس مصداقي
ــرىض إىل  ــى أو م ــل جرح ــع نق ــدوان ملن دول الع
ــارش وليس  ــكل مب ــى إىل أوروبا بش ــارج، حت الخ
ــألة أن يسافر الوفد الوطني عن  عرب عمان وال مس
طريق وسيط آخر بطريقة آمنة سواًء من األطراف 
اإلقليمية أو الدولية غري مشرتكة بشكل مبارش يف 
العدوان وحصل يف املايض يعني رحالت عرب عمان 
ــت فلماذا  ــايض أيضا ضمانات قدم ــل يف امل وحص
هذه املرة ال قدمت ضمانات وال توفرت رحالت عرب 
دول غري مشرتكة بشكل مبارش يف العدوان، الهدف 
هو ما ذكرناه، الهدف هو االستمرار يف العدوان وذر 
ــلة كبرية من الجرائم واالستمرار  الرماد بعد سلس
ــادي  ــكري واالقتص ــد العس ــدوان والتصعي يف الع
ــه لم يكن  ــت عنوان أن ــتويات وتح ــىل كل املس وع
ــاورات ونحن  ــراء جولة مش ــن فرصة إلج هناك م
ــفر الوفد كان املقصود  ــد أننا لم نمانع ال يف س نؤك
ــذا حق طبيعي  ــط بطريقة آمنة وه ــافر فق أن يس
مرشوع وأن كل اإلعاقات كل ما اعتمدت عليه دول 
التحالف يف هذا العدوان اإلجرامي الوحيش بمنع 
ــعيهم  ــي كلها ال مربر لها، ال س ــفر الوفد الوطن س

ــم املتحدة وهذه  ــفر عرب طائرات األم للضغط للس
ــم املتحدة  ــا بتاتا األم ــة بتات ــي طريقة غري آمن ه
ــها تتعرض طائراتها لالختطاف من الطريان  نفس
ــار لطائراتها عىل النزول  الحربي املعادي واإلجب
ــة  ــة ومذل ــة مهين ــعودية وبطريق ــارات الس يف مط
ــف األوىل  ــة جني ــها يف جول ــدة نفس ــم املتح واألم
ــلة  ــفر بطريقة آمنة وسلس عجزت أصال عن الس
ــي كانت ترغم أن  ــن دون عراقيل بالوفد الوطن وم
ــر أن تذهب أن ال تمر بتلك األجواء  تنزل أن تتأخ
ــد الوطني كما قلنا  ــك عجزت عن إعادة الوف أو تل
ــوا عن التعويضات  ــت تقديم تنازل أن يتنازل طلب
ــم فاألمم  ــن أرواحه ــن حياتهم وع ــوا ع أن يتنازل
ــها حماية  ــتطيع حماية نفس املتحدة التي ال تس
ــا عىل النزول يف املطارات  رحالتها وتجرب طائراته
ــعودية كيف تقدر عىل أن تؤمن الوفد الوطني  الس
والتفاصيل يف هذا الجانب تطول وكما قلنا يمكن 
ــن  ــون الذي ــيون واإلعالمي ــتكملها السياس أن يس

سيتحدثون يف هذا الشأن بال شك. 
ــور الثاني وهو فيما  ــل يف الحديث إىل املح أنتق
ــرية  ــة األخ ــادي يف اآلون ــع االقتص ــق بالوض يتعل
ــة الوطنية  ــتهداف للعمل ــات االس ــدت عملي تزاي
وترضرت العملة الوطنية إىل حد كبري وفقدت نسبة 
ــعار  ــبب بارتفاع األس ــن قيمتها فيما تس ــرية م كب
وحتى يف املواد األساسية يف القمح واالحتياجات 
ــن عبث وال من  ــذا لم يأت م ــة للحياة، ه الرضوري
فراغ هذا كان منذ البداية جزاء رئيسيا من الحرب 
عىل بلدنا ومن االستهداف الظالم لشعبنا اليمني 
ــل املاضية كان  ــلم العزيز املظلوم، ويف املراح املس
ــراءات كثرية نفذتها  هناك كثري من اإلجراءات إج
ــدف اإلرضار باقتصادنا  ــف العدوان به دول تحال
ــذي ركز عىل  ــن القصف املبارش ال ــيل دعك م املح
ــتهداف  واالس ــة  االقتصادي ــآت  املنش ــن  م ــري  كث
ــل  ــددة مث ــة ومتع ــآت متنوع ــري ملنش ــكل كب بش
ــواق أو غري ذلك  ــاء أو متاجر أو أس ــارات ومين مط
ــط حرصت دول تحالف  ــات أو كخط لكن كسياس
العدوان عىل احتالل كل املناطق التي يتوفر فيها 
البرتول النفط وكذلك الغاز احتالل مأرب واحتالل 
ــكل  ــيطرة بش ــوت والس ــالل حرضم ــبوة واحت ش
ــآت واآلبار النفطية والغازية  مبارش عىل كل املنش
يف البالد حرصت عىل احتالل معظم املنافذ الربية 
ــواًء يف  ــع الحال املنافذ الربية س ــت يف واق وأصبح
ــع عمان كٌل  ــعودية أو الحدود م ــع الس الحدود م
منها تحت احتالل مبارش للعدوان وتحت سيطرة 
ــل تحالف العدوان وبالتايل التحكم  مبارشة من قب
ــة الحصار  ــالد ضمن سياس ــي إىل الب ــىل ما يأت ع
ــىل األجواء  ــيطرة املبارشة ع ــك الس ــر، كذل الجائ
ومنع أي رحالت اقتصادية أو غري اقتصادية حتى 
ــرىض  ــل امل ــاني لنق ــع اإلنس ــالت ذات الطاب الرح
ــن كانوا يف  ــافرين العاديني الذي ــى واملس والجرح
ــالت إىل مرص وإىل األردن  ــافرون يف رح البداية يس
ــا جزٌء من التحالف يف العدوان عىل اليمن  وكالهم
ــت حركة املطارات  ــى هذا يف األخري منع فعطل حت
ــوا بالنقل  ــذ وتحكم ــىل املناف ــداء ع ــيطر األع وس
ــن املوانئ وتحكموا  ــيطروا عىل عدد م البحري س
ــل إىل عرب  ــاء الحديدة ال يص ــل إىل مين ــا يص فيم
رشوط وعرب إجراءات وعرب تفتيش وعرب ترخيص 
ــياء محدودة تأتي والكثري ال يأتي ثم اتجهوا  وأش
ــوا دور البنك  ــزي فعطل ــك املرك ــىل البن ــر ع للتآم
ــد احتياطاته يف الخارج،  املركزي من خالل تجمي
ــك املركزي اليمني كان له احتياطي من النقد  البن
ــارج يف  ــدوالر يف الخ ــن ال ــة م ــة الصعب ــن العمل م
ــها جمد هذا االحتياطي ومنع البنك  أمريكا نفس
ــك املركزي  ــت عمليات البن ــرصف فيه نقل من الت
ــيق  ــع الخارج والتنس ــل م ــه يف التعام وصالحيات
ــدول الخارجية ال  ــدن وباتت ال ــارج إىل ع مع الخ
ــع البنك املركزي يف صنعاء وتتعامل مع  تتعامل م
ــري الرشعيني الذين  ــخة أخرى من املوظفني غ نس
يشتغلون وفق سياسات تدمريية يف عدن وعطلت 
ــزي يف صنعاء يف  ــك املرك ــل مع البن ــا التعام تمام

بقية البلدان يف كثري من األمور.
ــن تغطية  ــاء ع ــزي يف صنع ــك املرك ــز البن عج
ــعب  للش ــة  وامللح ــة  االقتصادي ــات  االحتياج
ــبة  ــح صفقات البيع والرشاء بالنس ــي لصال اليمن
ــار بالنقد األجنبي بالعملة الصعبة بالدوالر  للتج
ــدوالر من  ــرتوات بال ــذه املش ــن تغطية ه ــز ع عج
ــه يف الخارج وتحول  ــي الذي كان يمتلك االحتياط
اعتماد التجار يف الحصول عىل الدوالر من خالل 
ــوق  ــة وحتى من الس ــواق املحلي ــارف واألس املص
ــد  ــا جم ــزي ملّ ــك املرك ــى أن البن ــوداء بمعن الس
احتياطيه يف الخارج ولم يعد يحصل عىل العملة 
الصعبة عىل الدوالر من خالل النفط والغاز الذي 
ــيطرة دول  ــرسق من قبل خونة الوطن وتحت س ي
ــة الصعبة  ــب مبالغ العمل ــف العدوان وتذه تحال
ــعودية ودول  والدوالر من إيراداته إىل بنوك يف الس
ــول عىل الدوالر لرشاء  أخرى اتجه التجار للحص
ــوداء وإىل  ــوق الس ــم من الخارج إىل الس بضائعه
ــم  ــاء تقدي ــة يف صنع ــت الحكوم ــارف، حاول املص
ــات وتبذل  ــة املدفوع ــالل لجن ــن خ ــات م معالج
ــرية  ــات كب ــه صعوب ــك وتواج ــريا يف ذل ــدا كب جه
ــكل املطلوب  ــار ال يتعاونون بالش ــري من التج وكث
ــعى  ــي حاولت لكي تس ــة املدفوعات الت ــع لجن م
ــاج  ــي احتي ــدوالر وتغط ــة ال ــة عمل ــري العمل لتوف

0303 متابعات

ال مانع لدينا أن تكون الصين او روسيا بل حتى الكويت هي الدولة التي تؤمن نقل الوفد المفاوض إلى جنيفال مانع لدينا أن تكون الصين او روسيا بل حتى الكويت هي الدولة التي تؤمن نقل الوفد المفاوض إلى جنيف

المنطقة ــى  ــل ع ســيــطــرتــه  لــتــعــزيــز  ــًا  ــي ــاس ــي وس اقــتــصــاديــًا  الــــعــــدوان  مـــن  مــســتــفــيــد  المنطقةاالمـــريـــكـــي  ــى  ــل ع ســيــطــرتــه  لــتــعــزيــز  ــًا  ــي ــاس ــي وس اقــتــصــاديــًا  الــــعــــدوان  مـــن  مــســتــفــيــد  االمـــريـــكـــي 

أكد في كلمة متلفزة مساء أمس أن تحالف العدوان تعمد إفشال مشاورات جنيفأكد في كلمة متلفزة مساء أمس أن تحالف العدوان تعمد إفشال مشاورات جنيف

قائد الثورة :ال مبرر لرفض طلب الوفد الوطني السفر    والعودة بأمانقائد الثورة :ال مبرر لرفض طلب الوفد الوطني السفر    والعودة بأمان
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تعرض الوفد المفاوض في جنيف تعرض الوفد المفاوض في جنيف ١١ لمخاطر متعددة وطلب منه أن يتنازل عن أي تعويضات في حال تم استهدافه  لمخاطر متعددة وطلب منه أن يتنازل عن أي تعويضات في حال تم استهدافه 
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