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عبدالجبار الحاج

الجذور التاريخية للصراع اليمني السعودي " ١٩“
٢٦ سبتمرب.. من ذروة الثورة الشعبية  إىل االنحراف واالنتكاسة 

ــيخ األحمر  فرحا  باتساع  وبوضوح يتباهى الش
الرشخ داخل الصف الجمهوري :

ــني  ــة للجمهوري ــر ) إىل مدين ــت ( خم ( وتحول
ــيخ / ــاري بحماية الش ــرف اليس ــني للتط املعارض
ــد ) التي  ــر ورعايته ورعاية ( حاش عبدالله األحم

كانت الجيش الشعبي الدائم للثورة.
  وعن اغتيال الزبريي الذي اغتيل وهو يف طريقه 
ــيخ.. أن اغتيال  ــرف الش ــرط إىل الرياض ويع من ب
ــريي لم يكن بأيد يمنية وإال فإن رواية الربدوني  الزب
ــجيعه   ــريي وتش ــوات الزب ــح أن دع ــة توض اآلنف
ــارات  للتحزب كان رس مقتله  ويف راوية الربدوني إش
خفية وذكية تومئ بإصبعه إىل القاتل واملتسرت عىل 
قتلة الزبريي وهو ذات الشيخ.. لكنه الغدر  والنفاق 

املشائخي وإلصاق التهمة بفريق يمني:
ــار  ــاف تي ــريي ) إىل إضع ــال ( الزب (( أدى اغتي
ــرف  ــوى التط ــاً ، وتق ــالم تدريجي ــالح والس اإلص
ــىل الدعم املرصي  ــاء اعتماداً ع ــاري يف صنع اليس
ــنوات  س ــون  املعارض ــون  الجمهوري ــه  وواج  ،
ــنوات  ــم يف تلك الس ــن أمامه ــم يك ــة.......  ول صعب
ــيخ /عبدالله  ــاء إىل كنف الش ــروب وااللتج إال اله
ــم..........  ويف  ــاً له ــار حـامـي ــذي صــ ــر الـ األحم
السياق نفسه بذل ( الشيخ ) جهوداً كبرية ملحاولة 

التفاهم مع املسؤولني يف صنعاء.......))
.........

ــة   يف النصوص والخطاب التآمري  بقراءة رسيع
بغطاء أطروحات السالم واملصالحة والجمهورية 

ــعارات  ــاب  الجمهوملكي. وش ــالمية يف الخط اإلس
ــوار.. ــة الث ــبتمرب وتصفي ــورة س ــو وأد  ث ــة  نح زائف
ــن منذ 62 وحتى  ــرب الدائرة يف اليم ــد كانت الح فق
ــة حتى مارس  70 ، هي  ــر وامتداداتها الجانبي فرباي
ــذري  وحرب وطنية   ــة نحو التغيري الج حرب ثوري
ــتعماري  ــرب االس ــة والغ ــات العربي ــد الرجعي ض
ــا أو  بقيادة  ــة أمريكا وبريطاتيا وفرنس أكان بزعام
ــعودية  ولم تكن إرسائيل بعيدة بحكم  وتمويل  الس

التحالف الرجعي الصهيوني االمربيايل.. 
ومع ذلك تظاهر خصوم الثورة بدعم الجمهورية  
ــا أهلية  ــموها حرب ــف للوقائع والرصاع أس وبتزيي
ــية ضد الثورة  وضد  ــة خاضوا معارك سياس محض
الثوار الحقيقيني يف محطات كثرية وكانت املؤتمرات 
ــرز تجلياتها  تلك  ــن عمران إىل خمر إىل الجند اب م
ــارع والشعب الثائر  ــليم الش خطيئة القيادة يف تس

إىل قوى الثورة املضادة من الداخل...
كذلك وصفوا دعم عبدالنارص النزيه كما وصفه 
ــم تكن له  ــة..  الذي ل ــرات املقتبس ــي يف الفق الربدون
ــة إطماع يف اليمن إال انتصار الثورة، بأنه احتالل  أي
ــرا ويضمرون   ــالم ظاه ــدون الس لليمن  وظلوا ينش
ــعودية  وحمالت تشويه وطعن يف  ــالم للس االستس
ــم التحررية ضد  ــة اليمنيني يف معركته رشف وكرام

آل سعود.
ــعودية يف صناعة ذلك  ــوا يراهنون عىل الس وظل
ــورة وإفراغ  ــيس وأد الث ــه الرئي ــذي هدف ــالم ال الس
ــم السالم وإيقاف الحرب  الجمهورية ودشنوا باس

ــة التبعية  ــني  مرحل ــات وتدش ــدار كل التضحي إه
املطلقة ملشيئة آل سعود..

ــكال  ــام 65  توالت صور جلية بدأت بأش منذ الع
ــعارات إيقاف  ــم من نوع ش ــؤ  وبلورة مفاهي التواط
ــة  محضة من  ــا بأهلية يمني ــرب التي وصفوه الح
ــرتق الصف  ــي الذي اخ ــالم الصف الرجع ــل إع قب
ــا  ــواىل رسا وعلن ــاءات تت ــدأت  اللق ــوري وب الجمه
تجمعهم بامللك  فيصل وتحرض لرسم صورة اليمن 
ــق إىل ذلك عرب  ــورة  وتعبيد الطري ــة الث ــد تصفي بع

انقالب نوفمرب 67..
ــورة   ــق  ص ــذا الفري ــدى ه ــورت ل ــد تبل ــت ق كان
استخدمت أغطية السالم والدفاع عن الجمهورية 
ولكن من خالل  الجمهورية اإلسالمية وتقديم صور 
ــويه مفهوم الحرب  ــدال والحرب األهلية لتش االعت
ــويه دور عبدالنارص يف  ــعود وتش العادلة ضد آل س
ــن  كمفاهيم وذرائع لالنقضاض عىل  دعم ثورة اليم
ــة والجيش وبعض  ــادة الدول ــف الثوري يف قي الص
ــرات التي  ــن املؤتم ــدد م ــن خالل ع ــات م املؤسس

تتسرت بالجمهورية تربيرا وتتويجا لالستسالم..
ــني  ــاغ ب ــة  تص ــت  الصفق ــس كان وراء الكوالي
ــم خطوطها مرة  ــعودية وبني هذا الفريق وترس الس
بعد مرة ومؤتمرا بعد مؤتمر وزيارة بعد زيارة  وتقيض  

بتصفية الفريق الثوري يف الدولة والجيش..
ــالب 5 نوفمرب ومنذ  ــوة األوىل، بانق ــت الخط وكان
ــذه الفرتة هي  ــارس 70 ، كانت ه ــرب وحتى م ٥ نوفم
ــق الثوري.. وتمثلت يف  جرس العبور وتصفية الفري

تصفية  القوى الثورية الحقيقية املتمثلة يف صغار 
الضباط والتي تمكنت من تشكيل بعض الوحدات 
التي كانت ال تتجاوز املئات بوحداتها الثالث  لكنها 
ــورة والتغيري  ــة االنتماء للث ــاء وجذري حديثة البن
ــري الخوف  ــش هو ما يث ــه يف الجي ــذا التوج وكان ه
ــق الجمهوملكي نحو  والقلق  عىل طموحات الفري
ــكل عقبة يف طريق  ــلطة  من أنها توجهات تش الس
ــلطة يف صنعاء  عرب ما  مرشوع الفوز واالنفراد بالس
أسموه بالسالم واملصالحة اليمنية  وإيقاف الحرب  

والجمهورية اإلسالمية برعاية سعودية..
كان صف املشائخ واإلقطاع املختلف مع اإلمامة 
ــة ثوار  48 قد  ــادة صفهم من مجموع ــم ومن يف قي ه
ــع والتمكن من احتالل  تمكنوا من التغلغل والتوس
ــة وكان هذا  ــش الدول ــادة الجي ــة يف قي ــع هام مواق
ــعودية فيصل   الفريق عىل اتصال ولقاء بملك الس
ــذي قاد انقالب  ــتطاع هذا الفريق ال ــا. واس وأمرائه
ــة كمفهوم جمهورية  ــرب أن يبث مفاهيم غريب نوفم
ــوب  ــوم الجن ــه مفه ــوم يماثل ــو مفه ــالمية وه إس
العربي الذي كان يتنصل بالعروبة هربا من الهوية  
الوطنية اليمنية...  وينرش دعاوى السالم وتكريس 
ــة  وان اليمن  واقعة  ــم من نوع أن الحرب أهلي مفاهي
تحت االحتالل املرصي وان السالم يجب أن نصنعه 
ــكال  ــا انقطعت أش ــعودية التي م ــارة الس ــع الج م

التواصل بينها وفريق السالم واملصالحة!!!.

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

اليمن بني القلوب 
والجيوب 

ــعارات زائفة ، وهتافات صورية ، ومواقف مصطنعة  ــغلونا ش ش
ــه ، وتعليق األنواط  ــدق برفع رايت ــيد به وتتش تتغنى بالوطن وتش
ــاهدنا  ــمعنا وش التي تحمل العلم الوطني والطري الجمهوري، س
العرشات من الجمعيات واملنظمات التي ترفع شعارات اليمن أوال 
ــتقبل ، وغريها من  ، واليمن يف قلوبنا ، ومن أجل اليمن ، ويمن املس
ــف كانت تدعم  ــميات الطنانة الرنانة والتي لألس ــماء واملس األس
ــكيل فقط يف  ــاط دعائي ش ــول من الخزينة العامة للدولة كنش وتم
ــد  ــع املعاش ، وما هو ملموس عىل أرض الواقع يجس ــني أن الواق ح
ــك بأن من رفعوا شعار اليمن يف قلوبنا ،  وبما ال يدع أي مجال للش
عملوا طيلة فرتة حكمهم بشعار مغاير وهو اليمن يف جيوبنا ، حيث 
ــفطوا كل يشء من أجل تنمية  نهبوا املال العام ورسقوا ونهبوا وش
ــتثماراتهم  ، بعد  ــاق اس ــيع نط ــز أرصدتهم وتوس ــم وتعزي ثرواته
ــم ورعاية مصالحهم  ــوارد البلد من أجل خدمته ــخروا كل م أن س
ــي  ــم الت ــا يف أجندته ــا تمام ــن كان مغيب ــم ، واليم ــز نفوذه وتعزي
ــة ، بدليل مواقفهم  ــة التامة واملطلق ــت مصبوغة بالخصوصي كان
ــزو  ــدوان والغ ــوى الع ــف ق ــوم يف ص ــم الي ــم وحضوره وتواجده
ــارات  ــعودية واإلم ــق للس ــم املطل ــم ووالئه ــالل ، وتأييده واالحت
ــوف العدوان  ــكان ، وقتالهم يف صف ــيادهم األمري ــن خلفهم أس وم
ــبيل احتالل وطنهم والتنكيل بشعبهم وتدمري  واستبسالهم يف س
ــعب والوطن التي باتت هدفا لهم من وراء كل  مقدرات وثروات الش

هذه املمارسات واملواقف املشينة واملهينة واملذلة.
ــدم الغايل  ــو من يضحي ويق ــه بحب اليمن ه ــذي يخفق قلب فال
والنفيس يف سبيل الدفاع عنه والذود عن حماه وصون مكتسباته 
ــد الغزاة واملحتلني الطامعني ، ال  ــه للقتال يف صفه ض ، ويجند نفس
ــيس يتاجر بوطنه وشعبه ويتحالف مع  أن يتحول إىل مرتزق خس
ــخر كافة  األعداء ويتجند يف صفوفهم ويقاتل بالنيابة عنهم ويس
الطاقات واإلمكانيات التي جمعها من ثروات وممتلكات ومقدرات 
ــونه  ــونه ويبهش ــم ينهش ــن يف جيوبه ــل اليم ــؤالء ظ ــعب ، ه الش
وينهبونه لعرشات السنني، ومع شن العدوان عىل بالدنا تساقطوا 
ــوا إىل أدوات رخيصة  ــر وتحول ــد تلو اآلخ ــجر الواح كأوراق الش
ــل ، وقبلوا عىل  ــدة الغازي واملحت ــتخدم لتنفيذ أجن ــة تس ومبتذل

أنفسهم بدنس وقذاعة االرتزاق والعمالة والخيانة.
ــب اليمن يف عروقه مجرى الدم ،  باملخترص املفيد، من يرسي ح
عليه أن يجسد ذلك قوال وعمال ، وأن ينطلق ويتوجه بما يعزز ذلك 
ــاع عنه والذود عنه  ــدان ، وأن يجعل اليمن ومصالحه والدف يف املي
مقدما عىل ما دون ذلك من املصالح واملكاسب واألهداف والغايات.

هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. منذ أيام وأنا أحاول أن أجد أدنى سبب 
ــبب الرئييس  ــن الس ــي وغريي ع يقنعن
ــعوأمريكي  ــدوان الس ــع بالع ــذي دف ال
ــو  ــم نح ــف بمرتزقته ــاد والزح لالحتش
ــعة  مدينة الحديدة بهذه الطريقة البش
ــو بالتزامن  ــت تحديدا وه ــذا الوق ويف ه
ــعوديني يف  ــكان والس ــاق األمري مع إخف
ــب والقس ,  ــار وإدل ــة عىل املنش التغطي
ــد نفدت ما بجعبته  ــدو أن العدوان ق ويب
ــتخدمها يف  ــن له أن يس ــائل يمك من وس
سبيل إذالل وتركيع هذا الشعب اليمني 
ــاً  ــدة مرسح ــل الحدي ــور , فجع الجس
ــال الصواب  ــن احتم ــا بقي م ــغ م لتفري
ــارسة –  ــة الخ ــذه املعرك ــأ يف ه أو الخط
ــؤرشات منذ أربعة أعوام  بدليل أن كل امل
ــتجلب  ــة س ــة همجي ــف - وبطريق وني
ــد األبدين ,  ــزي والعار إىل أب ــم الخ عليه
ــل االستعمار الجديد  والذي بعد أن فش
ــه  ــي) يف كل أوراق ــعوأمارا أمريك (الس
ــد  ــتخدمة ض ــاليبه املس ــائله وأس ووس
ــاء ليعرب  ــان , ج ــة واإليم ــعب الحكم ش
ــه وغيظه من هذه املدينة  اليوم عن حنق

ــه لم يعد  ــب أهلها , وكأن ــاملة والطي املس
ــاكنيها , وهذا  ــدن وس ــة للم ــاك حرم هن
ــكل أي حرج  ــادي صار أمرا ال يش باعتق
ــدوان  ــزو والع ــوى الغ ــىل ق ــرج ع أو تح
بقيادة اللعينة أمريكا , وخري دليل املدن 
ــورية وكيف حل بها كل ذلك الدمار  الس
ــا  ــي بم ــب املبان ــس ألغل ــب البائ الكئي
ــك عن وقاحة العدوان  اليدع مجاال للش
ــة  ــم اإلرهابي ــعوأمريكي) وأدواته (الس
ــم  ــا وفضيحته ــم فيه ــد هزيمته , فبع
ــقجي وإخفاقهم  اإلنسانية بحق خاش
ــكري بكل  ــيايس والعس األخالقي والس
ما تعنيه الكلمة يف شتى مناحي املعركة 
ــطية  ــرشق أوس ــة وال العربي ــة  باملنطق
ــن  ــم األرع ــار حقده ــوا ن ــاؤوا ليصب , ج
ــاً من الواقع  ــىل مدينة الحديدة , هروب ع
ــذا إقناع  ــدون به ــم , ويري ــذي حل به ال
ــهم أنهم الزالوا يف دائرة الحسبان  أنفس
ــي أقوياء/   ــاب / أعن ــم الزالوا (ثب وأنه
ــباب).... قال املثل اليمني : " عىل من  ش
ــب) , قال : عىل  ــا (ثعيل /الثعل حريك ي

(سبلتي / ذييل) ".

ــة اليمن وخاصة  ــر إىل معرك ــن ينظ   م
ــو  ه ــم  ك ــف  يكتش ــي  الغرب ــاحل  الس
ــف أن  , وكي ــوم  ــي مظل اليمن ــعب  الش
ــرياً يف تكتالته  ــدا حق ــه قد ب ــم برمت العال
ــى واألنانية , التي مع  ــته الحمق وسياس
ــا العدوان  ــي يرتكبه ــة الت ــذه الهمجي ه
ــدة إال  ــة الحدي ــعوأمريكي يف مدين الس
ــة أو عاملية -  ــه لم تظهر أي دولة عربي أن
حتى إيران التي يدعون بها ويرضبوننا 
ــب الظن  ــي لم نخ ــيا الت ــمها وروس باس
ــازالت  ــم املغ ــا يف عال ــم توهانه ــا رغ فيه
ــا  صوابه ــا  أفقدته ــي  الت ــية  السياس
وجديتها تجاه أصدقائها , والصني التي 
كنا نتمنى فرض نفوذها وخاصة واليمن 
ــواقها العاملية التي  جزء ال يتجزأ من أس
تتغذى بمنتجاتها - , فلماذا ال يوجد من 
ــن الدعم ألنصار  يندد أو يناهض أو يعل
ــيايس يف الدفاع عن  ــس الس الله واملجل
ــعبه , وخاصة  ــن وحرمته وش أرض اليم
ــرتاتيجيا  ــدة باعتبارها عمقاً اس الحدي
ــك  لكل اليمنيني , مما ال يدع مجاال للش
ــة كهذه , وذلك من خالل  بقضية مصريي

ــة الحديدة وميناؤها ,  ــا تتمتع به مدين م
والتي لم ولن يساوم فيها أي يمني مهما 
ــتواه ووطنيته , لذا فإنه  كان وضعه ومس
ــف أن نجد العالم كل العالم قد  من املؤس
تجرد عن إنسانيته وأخالقه عىل حقوق 
ومصالح وحريات اإلنسان التي ينتهكها 
ــق اليمنيني  ــعوأمريكي بح العدوان الس
ــرصاع يف ما بينهم  ــني وخلق ال كل اليمني
ــعود وحلفائهم  ــح آل س ــق مصال لتحقي
ــوازع الخري يف  ــي باعتقادي أنها - ن , الت
أوساط اإلنسانية جمعاء - إن غابت عن 
شعب ونظام ظهرت يف أخر.... قال تعاىل 
ــوال دفع الله الناس بعضهم ببعض  : " ول
لهدمت صوامع ومساجد يذكر فيها اسم 

الله " صدق الله العظيم.
ــدث من  ــا يح ــالل م ــن خ ــدو يل وم يب
ــعوأمريكية)  ــي ومؤامرة (س صمت عامل
ــك  ــرب تل ــة وع ــن 17دول ــرث م ــم أك ومعه
ــزات والرضب من عىل  ــدات والتجهي املع
ــىل الطائرات  ــن ع ــة وم ــوارج البحري الب
ــات الصواريخ  ــيش وبمئ اإلف 16 واألبات
ــود  ــرب تلك الحش ــراً وع ــواً وبح ــراً وج ب

ــدث  بأح ــزة  املجه ــة  البرشي ــق  والفيال
ــوي  واملعن ــادي  امل ــاد  والعت ــزة  األجه
ــذا وذاك باملقابل مع  ــكري , كل ه والعس
ــار الله  ــدر الله ألنص ــود من التي ق حش
ــعبية وكل رش  ــن الجيش واللجان الش م
ــهامة  ــاطة والش ــاء الوطن بتلك البس ف
ــة والحمية الدينية واملجتمعية ,  والقبيل
التي هي السالح كل السالح الذي يملكه 
ــدون الصابرون  ــك املجاه ــه أولئ ويحمل
ــبيله , والذين لبوا نداء  بمعية الله ويف س
ــه بأيديكم  ــم يعذبهم الل ــق " قاتلوه الح
ــن خالل كل  ــني " , ولذا  وم ــدي املؤمن وأي
ــرب ذلك  ــه تتحقق ع ــات الل ــإن آي ــذا ف ه
ــة العدوان  ــاق الذي يلحق بمرتزق اإلخف
وانكسار وإعطاب زحوفاتهم ومعداتهم 
ــن  ــا ع ــتار فيه ــف الس ــة ينكش يف معرك
ــعوأمريكي , وال  ــر أوراق العدوان الس أخ
مقارنة والفرق وأضح , ألن الله ينرص من 
ــذا , ولله جنود  ــري غري ه ينرصه وال تفس
السماوات واألرض..... قال املثل : (الذي 
ــبنا  ــن ").. وحس مش داري يقول " بلس

الله ونعم الوكيل.
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معالجة األوضاع املالية يف ظل العدوان والحصار"٢"
والحرب االقتصادية تجسيدًا للشعار: "يٌد تحمي ويٌد تبني"

ــوم  الرس ــديد  بتس ــزام  االلت ــاس  أس
ــوم كما ينبغي  الجمركية وغريها من الرس
ــا أخالقيا،  ــا ووطني ــا ديني ــون واجب أن تك
ــل العدوان  ــة يف ظ ــة الدول ــداً لخزين وراف
ــىل  ع ــة  االقتصادي ــرب  والح ــار  والحص
بالدنا. وهي كفيلة ضمن الحلول املقرتحة 
ــاد يف ميزانية الدولة  بمعالجة العجز الح
ــكان لتغطية ما أمكن من املرتبات  قدر اإلم
ــود الحربي.  ــة املجه ــد أولوي واألجور بع

ومنها:
رشكات  ــار  كب ــص  تراخي ــاء  إلغ ـــ  ــ  4
ــم الواردات  ــص الجمركية: إن حج التخلي
ــع  بدف ــص  التخلي رشكات  ــوم  تق ــي  الت
ــة والعوائد  ــة والرضيبي ــوم الجمركي الرس
ــا والتابعة لكبار فئات التجار  األخرى عنه
ــا عن (60  %) من  ــتوردين ال يقل ربم املس
ــذه الرشكات  ــع ه ــواردات. وتدف ــايل ال إجم
ــىل  ــدود  (20 %) ع ــة يف ح ــة الدول لخزين
ــة والرضيبية  ــوم الجمركي ــرث من الرس األك
ــذه  ه أن  ــي  يعن ــا  م ــرى.  األخ ــد  والعوائ
ــة كبار  ــل يف األصل ملصلح ــرشكات تعم ال
ــارة ميزانية  التجار, وترتتب عىل ذلك خس
ــن  م ــنوياً  ــدود (60 %) س ــة يف ح الدول
ــة والعوائد  ــة والرضيبي ــوم الجمركي الرس
ــن  ــة م ــرشكات محمي ــذه ال ــرى. وه األخ
عنارص متنفذة عىل السلطات الجمركية. 
ــية إن  ومعظم أرباب هذه الرشكات الرئيس
ــي عددها يف حدود  ـ الت ــن جميعهاـ  لم يك
ـــ مملوكة لعنارص  ــان إىل عرش رشكاتـ  ثم
ــلطات الجمركية  ــىل الس ــت متنفذة ع كان

ــماء آخرين للتحايل  ــا مازالت, وبأس ومنه
عىل القانون. والحل مؤقتاً يف ظل الظروف 
ــاء تراخيص هذه  ــة ال يكمن إال بإلغ الراهن
ــم واملعاينة  ــل وضع القي ــرشكات, من أج ال
والتفتيش والتصنيف الصحيحة للبضائع 
ــ  ــع آلية معينةـ  ــتوردة. إىل أن يتم وض املس
ــذا العدوان  ــار عىل ه ــق االنتص بعد تحقي
ــراءات  ـــ تنظم إج ـ ــهـ  ــإذن الل ــي ب الهمج
ــط  ــري وضواب ــىل معاي ــاًء ع ــني بن املخلص
محكمة للتخليص الجمركي لسد أساليب 

التحايل عىل املال العام. 
ــون  قان ــل  تعدي ــر يف  النظ ــادة  إع  _  5
ــب  نس ــل  بتعدي ــة:  الجمركي ــة  التعريف
ــة (5 % ، 10 %،  ــات التعريفة الجمركي فئ
ــد تم  ــب ق ــذه النس 15 %،  25 %). إذ أن ه
ــط  ــات وضغ ــر توجيه ــىل إث ــا ع تحديده
منظمة التجارة العاملية ومنظمة الجمارك 
ــة  ــل إىل محارب ــة يف األص ــة الهادف العاملي
ــة،  ضعيف ــا  ولبقائه ــة  املحلي ــات  املنتج
وبالتايل ضعف الصادرات الوطنية. وبقاء 
اليمن معتمدا عىل املستوردات الخارجية، 
ــا  ــعى إليه ــي س ــداف الت ــي ذات األه وه
ــدوق والبنك الدوليان. لقد أصبحت  الصن
ــة للنظام الجمركي كون  هذه الفئات ملزم
ــا إلمالءات  ــيايس كان خاضع النظام الس
ــدول العدوانية. وقد حان الوقت  وبرامج ال
لتعديل هذه الفئات بزيادتها، ملا فيه زيادة 
اإليرادات املالية لخزينة الدولة، ولحماية 
ــة - وتأخري تطبيقها بعد  املنتجات املحلي
انتهاء األزمة وانتصار بالدنا عىل العدوان 

بإذن الله إذا كانت ستؤدي إىل التأثري سلبا 
ــارة الخارجية اليمنية يف  عىل حركة التج
ظل هذه الظروف - وبعض الفئات تتطلب 
ــترياد األغراض  ــهيل اس تخفيضها، لتس
واآلالت الزراعية تشجيعا لإلنتاج املحيل. 
ــوص  ــر يف النص ــادة النظ ــة إىل إع إضاف
ــاءات، إلصالح  ــة املتعلقة باإلعف القانوني
ــن طريقها  ــي ع ــالالت الت ــر االخت مظاه
ــت مربرات  ــاءات تح ــتغالل اإلعف يتم اس
ألغراض اقتصادية، يف حني أنها يف األصل 
تستورد ألغراض تجارية، وهذه األساليب 
ــارة امليزانية عرشات املليارات  تسبب خس
ــديد الرقابة عىل  ــة إىل تش ــنويا.. إضاف س
ــتوردة  ــلع املس وضع القيم الحقيقية للس
ــديد عىل  ــيم، والتش ــاء عمليات الرتس أثن
ــة  واملعاين ــف  التصني ــراءات  إج ــذ  تنفي
والتفتيش، فكميات كثرية من املستوردات 
ــم عن طريق رشكات  وخصوصا التي ترس
ــار  كب ــي  ومندوب ــية  الرئيس ــص  التخلي
ــتوردين ال تخضع إلجراءات الرتسيم  املس
ــاليب والتحايالت  ــذه األس ــي. وه الجمرك
ــب الجمركي املنظم  ــن التهري تتدرج ضم
ــة. وتؤدي إىل  ــز الجمركي ــذ واملراك يف املناف
ضياع عائدات مالية جد مهمة من الرسوم 
ــة والعوائد األخرى..   الجمركية والرضيبي

والله ويل النرص والتوفيق..      
نسأل الله تعاىل أن يثبت أقدام إخواننا 
ــعبية  ــدي يف الجيش واللجان الش مجاه
ــالم، إنه سميع  وينرصهم عىل أعداء اإلس

الدعاء.. 

ــم يتاجروا بقضية  ــل الحديدة من رجال لم يبيعوا ، ول ــه دّر أه لّل
ــهم  ــّموا أنفس ــوا محتّال لألرض عىل عكس من س ــم يبارك ــن ، ول وط
ــكريني فقد  ــون من وزراء وجرناالت وعس ــة و القان عتاولة السياس
رشبوا العمالة منذ أّول يوم عدوان بل إن أكرثهم فّر وسبقته عائلته 
ــك املثّقفني (كما يرون   ــم دليل عمالة أولئ ــل إعالن عاصفة الرّم قب
أنفسهم) وهم أصحاب كرفتات وبدالت عسكرّية خلعوها ولبسوا 
ــال عرفنا من أي  ــم حينها ف ــقطت رجولته ــف وس الرباقع والرشاش

جنس هم ؟
ولعّل رّبهم (ترامب ) هو الوحيد الذي يستطيع تحديد هوياتهم 
ــلمان  ــم هو و دلوعته   (نتنياهو)  وأّما حريم س ــاكن فيه ، وهو الّس
وسفراؤه فيغارون من  رصختنا بـ : املوت ألمريكا واملوت إلرسائيل !!
ــرّة يقيض بأّن أمينة  ــم ترامب  من  يعرّفهم  للعالم فم ــم : فولّيه نع
ــّيا فيغّيبها عن األحداث ؛ ولهذا حني  ــة و مرّة ُتنّوم مغناطيس رئيس
ــانها الغريب  ــني تتآكل الحروف عىل لس ــمع كالمها ال نفهم ح نس
ــن رجال الّله  ــون ؛ فرعب أمينة  م ــن أغرب كائن يف الك ــة م ، وال غراب
ــع البهائمي  ــي وبقية القطي ــورة ه ــة  تفّر من قس ــا إىل بهيم حّوله
(املفّحطات معها ) واحدة تلو األخرى ، وقد رأينا أّنه من هناااااااك 
ــي وأخواتها ،  وعرب  ــم ه ــلمانها تحلف بالقس ــن و بني أيدي س تعل
ــا و قفصها  ــة ) مملكته ــم الحاّجة( أمين ــة تحك ــار الّصناعي األقم
ــر دمية انتهى  ــازل عن دمية ، فابن دغ ــي  فتعنّي دمية وتتن الّرتامب
دورها الّرتامبي ، وقامت مقامه دمية أخرى ،   يف دولة فندقّية شققّية 
يف مرسحّية سمجة رخيصة   ترتاقص فيها أمينة و قطيعها  يف حمرة 
ــو ،  ويف كفر الجوع  ــب ونتنياه ــفكا بصواريخ ترام ــي س ــّدم القان ال
بأجساد األطفال املظلومني،  الذين لن تفلتي  يا _ أمينة _ وقطيعِك  
من أرواحهم ، و ستظل أرواحهم  تالحقِك  و كّل عميل مرتزق جبان 
ــذه األرض اليمنّية ال  ــول األرض ،  فهنا وعىل ه ــرّم عليكم دخ ، وتح

يحيا غري  الّطهر ، ولهذا : ال يحلم مرتزق بالعودة لليمن ،،،
ــول و دّلوعته  ــود ترامب املأف ــم يف عالم فيه وع ــرشّد و ليحك فليت
نتنياهو اللذين المكان لهما يف وطن األنصار بل إّنهما رأس األفعى 
ــحقها أقدام رجال الّله وهم املؤمنون ب :   املوت ألمريكا  التي ستس

واملوت إلرسائيل.
 والّسالم،،

ــوه  ــار تتل ــدوان واالنتص ــار والع ــن الحص ــوام م ــة أع ــُذ أربع ُمن
ــال ومصانع الرجال ُصعقت  ــارات وما يزال ،ويف جبهات القت انتص
ــكرية املتوالية  أحالم الغزاة واألذيال ،بفعل مزيد من الهزائم العس
التي أظهرت النظامني السعودي واإلماراتي عىل حالة من الهزال 

ــم بأنهم قوم ال  ــيطان األمريكي يصفه ــر وليهما الش ــى ظه ،حت
ــاً بترصيحات  ــالح األمريكي، وليس غريب ــتخدام الس يعرفون اس
ــدوان ،فُهم دوماً  ــوات إليقاف الع ــة والغربية للدع اإلدارة األمريكي
ــًة أمام العالم عن عدم  ــانياً ولكنُه تربئ ُيعربون عن قلقهم ليس إنس
ــزارع أبقاٍر  ــىل مصالحهم من م ــن العدوان ،وخوفاً ع ــؤوليته ع مس
ــات واالرتباطات  ــر العالق ــوال ،  وتظُه ــم األم ــا مليئًة بدس رضوعه
األمريكية بالعدوان من تحت الطاولة اىل فوق الطاولة ،وترصيحهم 
باإليقاف وااللتزام إشارًة بالضوء األخرض ُتفهم بتصعيد اإلجرام .

ــة وأمريكا  ــة ،والحرب كذب ــاِعر العاطف ــي حرُب فال داعي ملش ه
وتحالف العدوان وجهان لعملة شيطانية واحدة ،فأمريكا اتخذت 
سياسة جديدة قائمًة عىل شن الحروب مبارشة أو بالوكالة ،وجدت 
يف اإلمارات والسعودية وكالء ُمستميتني معها بُكل بجاحٍة ووقاحة 
ــهم  ــة والخيانة ،وباعوا أنفس ــام العمال ــىس أن ينالوا وس ــل وع لع
ــربكان وقاصف  ــن عواصف ال ــة ،م ــرىض والحماي ــاً لل ــم طلب ودينُه

والطائرات املُسرية .
ــدارة األحداث  ــدداً يف ص ــرار ُمج ــزاة ،وتهامُة األح ــاحق الُغ وس
الصانعة ملستقبل اليمن ،بتصعيدات وزحوف الُغزاة األخرية التي 
لم يحسب املُستعمر حسابا لها ،ولم يرضب بالحسبان أن يتحول 
ــواعد  ــل الله وعونه وس ــحق بفض ــاحق يس ــاحل الغربي لس الس
ــعب عىل  ــش واللجان وهبة الش ــن رجال الجي ــداء م الرجال األش
ــزاة واملرتزقة يف رِمال  ــة ألوية وجيوش الغ ــه قبائل تهامة األبي رأس
ــول إىل مصيدة كربى ُتنكل بهم  ــاحق الغربي لليمن ،الذي تح الس
ــوة الصاروخية برضبات ُتالحق كل جمع ورتل ،وُتبدد ُكل زحٍف  الق
وحشد ،وما يتلقاُه الغزاة ليس إال بعضا من لهيب نار ،وإن استمروا 
ــرق بحممها جيش  ــف وصماد وُبركان ُتح ــع لتكون قواص ستتوس
ــحق أبرهة عام  ــذه األيام تأتي ذكرى س ــة العرص الحارض ،وه أبره
ــيلقى  ــادِة عجلة الزمان ،ويف هذا العام س ــل ،ُيريد املُعتدي إع الفي
ــجاعة رجال امليدان  ما لم يلقه أبرهة الحبيش من ُحمم النريان وش

،هذا هو عام الصواعق والرباكني والصماد واملُسري والخوارق .
وشعبنا تجلد وتسلح بسالح اإليمان نبيه املختار بذكرى مولده 
ــي أمام حملة  ــان ،ولن ينحن ــارص لُه وبإيق ــارض معُه ن ــف ح الرشي
مسعورة تستهدف املدنيني عند كل فشل وخيبة ،فمن يهجم وقلبه 
ــاد ترتجف  ــة ،ومن يده عىل الزن ــعوره بالهزيم ــق هو بداية ش يخف
ــون الرجال  ــدون املؤمن ــزوال ، أما املُجاه ــة اآلمل وال ــُه خيب ُتالحق
ــدائد فهم أمل أمة ،صانعو النرص يف ميادين القتال ،والله  ،عند الش
نارصهم دوماً الُمحال ،والوقت آن لشعبنا للنفري أكرث إسناداً لرجال 
ــعب اليمن الراية ويحلق عالياً يف  تهامة ،لصناعة النرص ولريفع ش
ــماء االنتصار املوعود ،شعُب عريق االنتماء الحضاري ،وهو ما  س
ــعبنا اليمني الثائر العظيم املتوجب عليه يف هذه املرحلة  ُيدركه ش
ــر طاقاته الحضارية والجهادية اإليمانية إللحاق الهزيمة  أن يفج

بِحلف نجد قرن الشيطان ِبُكِل عزيمة.

  أشواق مهدي دومان

إبراهيم الحمادي 

يف الحديدة ال أمينة
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