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بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

نفوس قذرة 
وحقد خبيث 

ــورات والكتابات  ــل ملضامني الكثري من املنش ــع واملتأم املتاب
ــة  ــن مرتزق ــدر ع ــي تص ــات الت ــف والترصيح واآلراء، واملواق
ــة الفنادق  ــي األمريكي يف حكوم ــعودي اإلمارات العدوان الس
ــرا: معقول  ــاءل حائ ــعر بالحرسة واأللم، ويتس ــى يش العظم
ــرأة؟! وأي وقاحة  ــة؟! أي ج ــة اليمني ــون الهوي ــؤالء يحمل ه
ــتمرار الحرب  ــخ عيل البخيتي يدعو الس يتمتعون بها؟! املس
ــىل حد زعمه ،  ــل كرس ظهر الحوثيني ع ــىل الحديدة من أج ع
ــعود نعمان من لندن دعا إىل عدم إيقاف العدوان  ــني س وياس
ــني  ــا للحوثي ــدة دعم ــىل الحدي ــوم ع ــاف الهج ورأى يف إيق
ــد اليماني  ــخ املتصهني خال ــب وصفه ، واملس ــني حس االنقالب
ــدم  ــو إىل ع ــى يدع ــادق العظم ــة الفن ــة حكوم ــر خارجي وزي
السماح لجرحى الجيش واللجان الشعبية من السفر للعالج 
ــرى يف إرصار الوفد الوطني عىل نقل الجرحى  ــارج ، وي يف الخ
ــاورات  ــاركة يف مش ــفر الوفد للمش ــارج قبل س ــالج يف الخ للع
ــتضيفها العاصمة السويدية  السويد والتي من املقرر أن تس
ــاورات  ــة يف عرقلة الوفد الوطني للمش ــتوكهولم بأنها رغب س
ــفاهات نجيب  ــخافات وس ــه ، وقس عىل ذلك س ــب زعم حس
غالب و كامل الخوداني ومحمد املسوري ومحسن خرصوف 
ــماعيل  ــم وعبدالله إس ــي ويحيى أبو حات ــويل املذاب وعبدال
ــة بيد الغزاة  ــن تحولوا إىل أدوات رخيص ــع املرتزقة الذي وقطي
ــوا إىل معرقلني ومعارضني ألي فرص لتحقيق  واملرتزقة وتحول
تسوية أو التوصل ألي اتفاق يفيض إىل إيقاف العدوان ، ووالله 
ــذه الكائنات  ــتمع له ــاء عندما يس ــعر بالحي ــد ليش إن الواح
ــة التي لألسف نتشارك  ــوهة والنطف النجس ــخة واملش املس
ــا يف الهوية اليمنية التي باعوها وتاجروا بها بكل وقاحة  معه

وقلة حياء وسفاهة وانحطاط.
ــدت موقفا يف  ــة بوليفيا يف مجلس األمن الدويل جس مندوب
ــة الروعة ، مثل صفعة تأديبية قوية لكل املرتزقة والخونة  غاي
العمالء الذين يعملون ليال ونهارا عىل التحريض ضد وطنهم 
ــا  ــة العميلة املدعوة رش ــت أمام الخائن ــعبهم ، حيث وقف وش
ــا بإلقاء مداخلتها أمام مجلس األمن والتي  جرهم بعد قيامه
ــام يف مواجهة  ــتخدمون األلغ ــا : (أن الحوثيني يس قالت فيه
التحالف وأن لديهم رشطة نسائية تسمى الزينبيات ) وهو ما 
ــخطها فهاجمتها بقوة وبسخرية واستنكار  أثار غضبها وس
ــعة التي  ــك الجرائم البش ــاذا تجاهلتي كل تل ــألتها : ( مل وس
ــة واملحرمة يف قتل  ــلحة الفتاك ــف وتلك األس ــا التحال يرتكبه
األطفال والنساء واألبرياء يف وطنك اليمن ؟! لم أر أحقر وأنذل 
ــة تحملونها أنتم  منكم عىل األطالق ؟! أي نفوس قذرة ونجس
؟! ومن أين رضعتم هذا الحقد الخبيث الذي لم تعرفه البرشية 

من قبل ولم تره عيني قط إال بعد أن رأيناكم ؟!!! 
ــف ؟! ما  ــق عىل هذا املوق ــانا أن نعل ــم ماذا عس ــه عليك بالل
ــذه اإلهانة القوية ؟! مواطنة  الذي يريده هؤالء األوغاد بعد ه
بوليفية ال تمت لليمن بصلة دفعتها غريتها اإلنسانية للدفاع 
ــة مرتزقة  ــة خائنة عميل ــوف يف وجه يمني ــن ، والوق ــن اليم ع
ــعبها وتدعي  ــد وطنها وش ــزاة واملحتلني ض ــع الغ تجندت م
ــطة فهي ناشطة يف  ــطة حقوقية ، وهي إن كانت ناش أنها ناش
الحقارة والوضاعة والعمالة والخيانة واالرتزاق  ، وأعتقد بأنه 
بعد موقف مندوبة بوليفيا ال تعليق فقد كفت ووفت وزيادة  .

ــة والوضاعة  ــع العمالة والخيان ــد، من رض ــرص املفي باملخت
ــدر منه إال ما  ــي أن ال يص ــره ، فمن الطبيع ــزاق من صغ واالرت
ــى خائنا ،  ــال ، والخائن يبق ــل يظل عمي ــس ذلك فالعمي يعك
والوضيع يعيش وضيعا ، واملرتزق يأبى إال أن يكون مرتزقا ، هم 
أحقر البرش ، فال قيمة لهم وال وزن وال مكانة وسيفضحهم الله 
ــريينا فيهم ما تقر به أعيننا ، وتطمنئ  يف الدنيا قبل اآلخرة وس

به قلوبنا ، وترتاح به أنفسنا  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله   .

    
الدوالر والعملة اليمنية

العالمة / سهل إبراهيم بن عقيل

كان مفاجئا سقوط سعر الدوالر وارتفاع قيمة العملة اليمنية، 
ــقوط وهذا االرتفاع ليس لعوامل اقتصادية حدثت يف  إن هذا الس
زيادة دخل الدولة من احداثيات اقتصاديات كصناعة أو مناجم 
ــايل ارتفاع  ــادة الدخل وبالت ــبب زي ــة وغري ذلك مما يس أو زراعي
ــريه، مما  ــال من خدمات وغ ــود يف هذا املج ــا هو معه ــة كم العمل
ــعر العملة اليمنية وانخفاض العمالت أمامها،  ــبب ارتفاع س يس
ــوفة من حني نزول طبعات جديدة يف السوق  بل إن املؤامرة مكش
ليس لها قيمة أو ضمانات بنكية معتمدة كما هو الحال يف إخراج 

طبعات جديدة ألي عملة يف أي دولة.
ــاض قيمة الدوالر هو  ــة اليمنية وانخف ــذا االرتفاع للعمل إن ه
إدخال الدولة واقتصادها يف إشكاالت اقتصادية تعصف بالدولة 
لزعزعة كيانها االقتصادي ثم بالتايل العمل عىل إسقاطها وهذا 

متوقع يف حبك هذه املؤامرة.
ــية ثم  ــأة أخرى ترتفع قيمة الدوالر يف رسعة قياس إذ يف مفاج
تهبط إىل أعىل وأدنى مستوى، وهنا تضطرب األسواق والتعامل 

مع الداخل والخارج.

ــبة  ــة اليمنية تقريبا بنس ــادي للجمهوري ــع االقتص إن الواق
ــف  ــة تحت االحتالل وهذا بنظرة تجريدية تكش ــي واقع 85 % ه
ــنة 2014م بل بدأ  ــقفها الزمني أنها لم تبدأ منذ س ــرة يف س املؤام

التحضري لها من قبل حرب (1994م) وهي حرب االنفصال.
األربع سنوات من الحصار ورضب البنية االقتصادية التحتية 
ــل زادت من  ــعبية ب ــقط الثورة الش ــاالت لم تس ــع املج ويف جمي
ــه أكرب، املوت  ــا برصخاتها الخمس "الل ــط أجنحته زخمها وبس
ــالم"،  ــكا ، املوت إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، النرص لإلس ألمري

ــرن األفريقي ووصلت  ــا ويف الق ــرة العربية وخارجه ــىل الجزي ع
ــى دهاليز الدول  ــامع العالم الثالث وحت ــا إىل مس بأيدولوجيته
ــرس اإلنذار  ــكلت بذلك ج ــتعمارية القديمة الحديثة، فش االس
لهذه الدول وبالتايل العمل الجاد يف سحقها والعمل عىل إيقاف 
ــالمي والعالم الثالث وذلك حفاظا  مدها يف العالم العربي واإلس

عىل مصالح هذه الدول عىل الخارطة.
مفتي محافظة تعز

من وعي وقيم ومشروع معركة الحديدة والساحل الغريب 
عبدالفتاح حيدرة

ــف ضاقت عيلَّ  ــهر وني ــدأ معكم من البداية، إذ قبل ش ــوف أب ــون رصيحا معكم، س ألك
ــعرني بالقلق  ــت، كنت كلما يممت وجهي وعقيل وتحلييل نحوه كان يش ــاء بما رحب صنع
واالرتباك، السياسة، امليدان، االقتصاد، االعالم، املحافظات، السلطات املحلية، األمن، كل 
يشء كان مثرياً للريبة والشك، ويحتمل ألف ألف تفسري، وحدها فقط منظومة االنتصار 
ــي التي كانت تهدئ من روعي، وهي تلك املنظومة املتمثلة يف (وعي املقاتل اليمني  اليمن
املواجه للعدوان يف جبهات العزة والرشف، وقيم الشعب اليمني املتوحدة صابرا وصمودا 
ــي لبناء  ــك بدرالدين الحوث ــيد عبداملل ــد اليمني الس ــرشوع القائ ــدوان ، وم ــا للع وتحدي

مؤسسات الدولة اليمنية وعىل رأسها املؤسسة العسكرية اليمنية )..
ــو (ان أكرب ثقافه وأكرب وعي وقيم  ــور يل يف مواقع التواصل االجتماعي ه كان آخر منش
ــىل رؤوس الغزاة واملرتزقة)  ــبكة ع ــرشوع هو الذهاب إىل جبهات العزة والرشف، والفس وم
ــاحل  ــوم التايل إال وانا يف الس ــمس الي ــال الرجال، ولم ترشق ش ــرد رسيعا من رج ــكان ال ف
الغربي، ومر يوم ويومان وثالثة وأسبوع، فقال يل صديقي ممازحا (يا استاذ، وكأن الحرب 
ــبوك)، وهذه هي  ــعيدة يف الفيس ــدى تحالف العدوان ومرتزقتهم، مثل لعبة املزرعة الس ل
ــاحل الغربي بالنسبة املرتزقة، يف الساحل والحديدة ملست  حقيقة معركة الحديدة والس
بأصابع يدي، قيمة ان تكون يف الجبهة، قيمة ان تواجه العدوان، قيمة وعي املقاتل اليمني 

ــي، قيمة مرشوع القائد اليمني  ــعب اليمن املواجه للعدوان، قيم وأخالق صرب وتحدي الش
ــة العسكرية  ــها املؤسس ــات الدولة اليمنية وعىل رأس ــتقالل وبناء مؤسس للحرية واالس

اليمنية ..
ــرات، وهذا  ــمعه مني مئات امل ــررا، وقد قرأه وس ــا أكتبه هنا كالما مك ــض يرى فيم البع
ــيئاً بسيطاً مما تعلمته من رجال الجيش اليمني  صحيح، لكن دعوني أضع بني يديكم ش
ــاحل الغربي، معارك مشتعلة عىل مدار الساعة،  واملقاتل اليمني يف الحديدة وجبهة الس
ــا، وفوق هذا تأتي  ــة، زحوفات مرتزقة العدوان يومي ــريان ومراقبة جوية بالدقيق قصف ط
ــري  ــماع محارضة، او لتفس ــرد فيها املقاتل اليمني لس ــات الجميلة التي ينف ــك اللحظ تل
ــنن الله  املواقف كلها من القرآن، ومن خالل الوعي بهدى الله، وقيم كتاب الله، ومرشوع س
ــرب واٍع أو مثقف أو عالم أو صحفي أو  ــا، ويف هذه اللحظة بالذات لن يجد أك ــري، هن يف التغي
ــكريa أو شيخ ، متعة للتزود بمعرفة جديدة ومعلومة جديدة، مثلما يتلقاها  فقيه أو عس

يف هذه اللحظات..
ــات، الصمود،  ــتقالل، الثب ــيادة، االس ــن، العزة، الكرامة، الس ــة (الله، الوط ــا معرف إنه
ــياء  ــرشوع، االنتصار) كل هذه األش ــزام، الوعي، القيم، امل ــوة، الهيبة، االلت ــدي، الق التح
ــاعرك او  ــاس بها من خالل مش ــها بأصابعك يف هذه الجبهة، وليس اإلحس ــوف تلمس س

ــك او عقلك الباطني، صحيح ان كل هذه االشياء أشياء محسوسة، ويكتسبها  أحاسيس
االنسان بمعرفة القيم االجتماعية، اال يف جبهة الساحل الغربي والحديدة، تصبح أشياء 

ملموسة وسوف تلمسها ملس الجلد وتراها رأي العني وتتذوقها تذوق اللسان..
ــاحل الغربي، معركة الوعي والقيم واملرشوع،  ــد يف معركة الحديدة وجبهة الس تتجس
هناك سوف تجد الخندق واملرتس مختلطاً ومتجانساً ومدموجاً بفرد مجاهد دفعه وعيه 
ــعب اليمني  ــه للذهاب إىل معركة الحديدة، وزميله اآلخر مقاتل من الش ــه بهدى الل وإملام
ــه ورشفه وكرامته، وزميلهما  ــه حمية قيمه اليمنية األصيلة للدفاع عن عرضه وأرض اخذت
ــات الدولة  ــرشوع القائد اليمني لبناء مؤسس ــدي من الجيش اليمني دفعه م ــث جن الثال
ــكرية اليمنية املهابة والقوية ألداء واجبه للدفاع عن تراب  ــة العس اليمنية وبناء املؤسس
ــهد األول يف أول مرتس يف معركة الحديدة  ــيادة واستقالل وطنه اليمني، وهذا هو املش وس
ــود، التحدي، القوة،  ــتقالل، الثبات، الصم ــيادة، االس ــه، الوطن، العزة، الكرامة، الس (الل
ــه ان يمن عيلَّ بأن أنقل لكم  ــأل الل ــة، االلتزام، الوعي، القيم، املرشوع، االنتصار) أس الهيب

وأتحدث واياكم يوميا عن كل صفة من هذه الصفات يف مقالة يومية ..

أفول الحرب على اليمن ولو بعد حني
محمد عبدالرحمن عريف

ى  رضبات جوية منذ 25 مارس 2015، جاءت تحت ُمسمَّ
ــعودي، ويف  ــن ِقَبل تحالف س ــة عاصفة الحزم). م (عملي
ــم جهود  ــة بأنها تدع ح اململك ــرصِّ ــرب ت ــع للح ــام الراب الع
ــة هادي  ــرب يف اليمن. وحكوم ــاء الح ــدة إلنه ــم املتح األم
ــالم يف السويد..  ــاركتها يف محادثات الس ــمياً مش تعلن رس
ــا يف اليمن محمد عيل  ــس اللجنة الثورية العلي كذلك فرئي
الحوثي يعلن عن االستعداد لوقف العمليات العسكرية يف 
ــالٍم عادٍل وُمرشٍّف..  ــبيل الوصول إىل س كل الجبهات يف س
ــباب  ــد يكون توّجهاً نحو إنهاء الحرب.. لكن ما هي األس ?ق

وحدودها؟
ــن  م ــوالت  ج ــويد  الس ــهد  تش ــمرب،  ديس ــة  بداي ــع  م
ــأ العتباراٍت وحساباٍت  املفاوضات.. نحو توّجه طارئ نش
دوليٍة تستدعي انتهاج سياسة وقف الحرب، منها جريمة 
ــعب  ــن الجرائم بحّق الش ــا م ــال أو غريه ــتهداف األطف اس
ر برنامج الغذاء العاملي من مأساوية  اليمني. فسبق أن حذَّ
ــع وإن لم يصل إىل  ــاني يف اليمن حيث الوض الوضع اإلنس
ــانياً عىل مستوى  ــوأ إنس حد املجاعة إّال أنه بات ُيعّد األس
ــم برنامج الغذاء العاملي  ح به الناطق باس العالم. هذا ما رصَّ
"هرييف فريهوسل": "هذه أسوأ أزمة إنسانية يف العالم وأسوأ 
ــذا الَصَدد، وإذا  ــب عمل يشء يف ه ــة غذاء عاملية، ويج أزم
ــون بمقدورنا فعل أّي  ــول إىل حٍل فلن يك ــتطع الوص لم نس
يشء". فأرقام األمم املتحدة ولجنة الصليب األحمر الدولية 
ــي ماليني اليمنيني  ــال باتت كارثية حيث يعان تؤّكد أن الح

من نقٍص حاٍد يف الغذاء والدواء، وهذا ُينِذر بكارثٍة إنسانيٍة 
نحو إبادة جماعية ُمتعّمدة.

ــر كل  ــرب تدّم ــت دول الح ــة أن تعّن ــة الواضح الحقيق
ــع الدويل  ــة تواطؤ املجتم ــالد، ويعكس حقيق ــّدرات الب ُمق
ــا، ومازال  ــال صمته ــي ط ــدة والت ــم املتح ــات األم ومنظم
ــذا العالم  ــن األحرار يف ه ــوة ملَن تبّقى م ــتمراً، وهنا دع مس
ــون لديهم موقف جّدي وحازِم وحقيقي تجاه حملة  ألن يك
ــل الدول  ــي اليمني من ِقَب ــا املدن ــي يتعرّض له ــادة الت اإلب
ــرتكة يف الحرب. وإن دعت لجنة األمم املتحدة لحقوق  املش
ــات الجوية عىل أهداٍف  ــذه الدول إىل وقف الرضب الطفل ه
ــقوط مدنيني  ــؤولني عن س ــٍة يف اليمن، ومحاكمة املس مدني
ــؤون  ــقة الش ــة. فهذه ُمنّس ــري مرشوع ــات غ ــبب هجم بس
ــبق أن  ــانية لألمم املتحدة يف اليمن "ليز غراندي" س اإلنس
ــع باملاليني خطوة  ــة اليمنية تدف ــن أن أزمة العمل رت م ــذَّ ح
ــن اليمنيني  ــدداً ال ُيحىص م ــو املجاعة. وأن ع ــة نح إضافي
ــاء، واصفة الوضع يف اليمن  ــكاد يقدرون عىل البقاء أحي بال
بأنه بات ال ُيطاق، حيث تعرَّض 12 مليون يمني للمجاعة.

مرّت سنوات وترامب وسلفه ال يطلبون التوّقف عن هذه 
الحرب، كمرحلٍة نحو دفع فاتورة كارثة اليمن، وأوضاع دول 
ــل؟، لكن ترامب  ــاذا ذهبت ومتى ترح ــاك ال يعلم أحد مل هن
ــوارث، وقد حان  ــد ثمن غّض النظر عن هذه الك ــم، ويري يعل
ــع مقابل الصمت، فبني  ــاب، إنها املصالح والّدف وقت الحس
ــو صعب علينا وعىل  ــني واآلخر تأتي األخبار بكل ما ه الح

الشعب اليمني، فلم يكن ما أصدره مجلس حقوق اإلنسان 
ــن- يّتهم  ــن حرب اليم ــر له ع ــدة -أول تقري ــم املتح يف األم
ــاني، وأن  ــرب هناك بانتهاك القانون الدويل اإلنس دول الح
رضباٍت جويًة شّنتها هذه الدول، تسبَّبت يف خسائر بالغة 
يف أرواح املدنيني، ربما تصل إىل مستوى جرائم الحرب، وإن 

لم يردع هذا التقرير أحداً.
ــود املشهد مع إعالن  نعم قد نالحظ ثمة تفاؤًال حِذراً يس
ــود إىل وجود  ــويد، ويع ــات الجديدة يف الس ــة املحادث جول
ــكرية، إىل  ــد املواجهات العس ــّرياٍت ميدانيٍة عىل صعي ُمتغ
جانب ُمستجّدات سياسية تدفع أطراف الرصاع إىل تقديم 
ــة. فالجانب  ــق الزجاج ــة من ُعن ــروج باألزم ــازالٍت للخ تن
ــادرة لوقف هجماته الصاروخية عىل  الحوثي أعلن عن مب
ــارك داخل  ــف املع ــتعداده لوق ــارات، واس ــعودية واإلم الس
اليمن، استجابة لجهود املبعوث األممي. كما أعلنت حكومة 
هادي مشاركتها يف املشاورات. كذلك العاِمل امليداني األهم 
يف هذه املُعادلة هو املُتعلِّق بالتحالف السعودي اإلماراتي، 
ــن دعم املفاوضات املُزَمعة..  حيث غريَّ موقفه املُتعّنت وأعل
ــىل اليمن وصلت  ــرب التحالف ع ــرى املُراقبون أن ح ــا ي هن
ــىل املّيض ُقُدماً،  ــة" إىل نقطٍة لم تعد قادرة معها ع بـ"اململك
بسب الخسائر املادية والبرشية، وهو ما يدفعها إىل محاولة 

االنسحاب من املُستنقع الذي دخلت فيه.
ــقجي، والتي  ــن إغفال أزمة مقتل خاش ــب ال يمك يف القل
ــبب ما  ــية كبرية عىل الرياض، بس ــا تداعيات سياس كان له

ــها،  ــت عىل أداء جيش ــوٍط دوليٍة انعكس ــدته من ضغ حش
ــدت الضغوط الدولية  ــة الطريان، فـبعد مقتله تصاع خاص
ــا ُمرشِّعون  ــث دع ــن، حي ــرب اليم ــف ح ــة لوق ــىل اململك ع
أمريكيون لوقف الدعم اللوجستي ملُقاتالت التحالف، وهو 
ــبَّب يف إعالن واشنطن وقف تزويد املُقاتالت بالوقود  ما تس
ــي جواً، وفق ما أعلن وزير الدفاع األمريكي "جيمس  األمريك

ماتيس".
ــم إىل  ــة يف العال ــات الحقوقي ــعت املنظم ــى وإن س يبق
ــني يف اليمن، وقد  ــاة املدني ــاظ عىل حي ــس مبدأ الحف تكري
ــبيل ذلك الكثري من القوانني وعقدت املؤتمرات  ــنَّت يف س س
ــداث، إال أن كل جهودها الدولية  ــق يف األح ــن أجل تحقي م
ــا ، وكثرياً ما  ــود منه ــَدد لم تحّقق الهدف املنش ــذا الَص يف ه
ــرب يف صورة  ــرز ضحايا تلك الح ــن أب ــاء يف اليم كان األبري
ــن باملاليني، حتى تحّول  ــّوهني ومرشّدي قتىل وجرحى ومش
ــة جمعاء.  ــدور أحرار البرشي ــاٍر ُمقيٍم عىل ص ــم إىل ع قتله
ــاء الحرب يف اليمن صارت أكرث  ــاورات إلنه ُفرَص إجراء مش
ــيٍة  ة أجمعت عىل حلوٍل سياس واقعية، فدول من قارات عدَّ
من أجل أوضاع إنسانية.. مع إقرارها بأن املزيد من التدهور 
االقتصادي قد يكون له تبعاته عىل العملية السياسية. نعم 
ــنُّ املُمكن)، خاصة يف عرص  ــة.. ُتعرَف بأّنها (ف هي السياس
األزمات التي ُتمِسك بتالبيب األوطان.. فهل يعود اليمن من 

ستوكهولم سعيداً؟
* امليادين نت
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