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اليدومي.. و«مشترك» الكبسة

بعد تجاهل وزراء خارجية دول تحالف العدوان   
واظهار وضع مرتزقة الرياض بشكل مخٍز، ذهب 
اليدومي وفي ذات اليوم الذي أعلن كيري عن خارطة 
طريق للحل مع الجبير.. ذهب إلى تغطية (بالحنحنة) 

بزعمه أن حزبه سيعلن عن تحالف سياسي جديد..

أكــيــد.. «الــمــخــبــر» محمد الــيــدومــي قــد رتب 
أموره مع طباخي الكبسة بالفندق ممن سماهم 

«الحبايب».. بـ
 أمام 

َّ
قد جرب اليدومي التحالف مع الكل ولم يتبق

اإلخوان المسلمين إّال اعالن التحالف مع الموساد..!

  أحمد الرمعي

الــحــمــد لــلــه أن أجـــدادنـــا اخــتــرعــوا كلمة  
دكم الله من لديه القدرة 

َّ
«ربشتنا» وإّال قل

والوقت الكافي ليقول: «لقد أوقعتنا في حيرة من أمرنا 
ألنك لم تثبت على رأي واحد» عندما تختلط األمور 
علينا.. لذا نريد من أصحابنا في المؤتمر الشعبي العام 
وأنصار الله أال يربشونا وأال يكرروا ما حدث من اخطاء 
تحالف االشتراكي والمؤتمر بعد قيام الوحدة في عام 
١٩٩٠م حيث تقاسموا حتى الكراسي في المكتب 
الواحد، حتى وصلنا الى حرب صيف ٩٤م والذي كان 
ات من غير  هذا التقاسم وتهميش أصحاب الكفاء

المنتمين للحزبين أحد أسبابها.
ثم تلى ذلك تحالف المؤتمر واالصالح والذي أفضى 
الى سيطرة عناصر حزب االصالح على الكثير من 
مؤسسات الــدولــة ســـواًء باسم االصـــالح أو باسم 
المؤتمر، حيث أوعز اخوان اليمن لبعض قياداتهم 
االنضمام الى المؤتمر وتحت مظلته مرروا مشاريع 
حزبهم حيث استطاع القياديون االصالحيون الذين 
انضموا للمؤتمر توظيف المئات من كوادرهم 
مستغلين نفوذهم مما أدى الى حرمان الكثير من 
ة من االلتحاق بالوظيفة العامة  ذوي الخبرة والكفاء
التي هي حق لكل مواطن من أي حزب كان تتوافر 

فيه شروط شغلها.
فما نريده اليوم من المؤتمر وأنصار الله هو عدم 
تكرار أخطاء التجربتين، أوًال ألن بالدنا تعيش 
أوضاعًا استثنائية في ظل عــدوان وحصار جائر 
يحتم علينا جميعًا نــكــران ذاتــنــا وااللــتــفــات الى 
مصلحة الشعب اليمني قبل أي مصالح ضيقة سواًء 

أكانت حزبية أو شخصية.
نثق بأن رئيس المجلس السياسي األعلى ونائبه 
وجميع اعضاء المجلس عند مستوى المسئولية 
رهم فقط- والذكرى تنفع مؤمنينا في 

ّ
ولكننا نذك

المجلس السياسي األعلى الذين تشرفوا بحمل هذه 
ة  المسئولية في هذه المرحلة الحرجة- بأن الكفاء
والخبرة والدراية في شغل الوظيفة العامة هي 
المعيار الحقيقي وليس االنتماء لحزب أو جماعة.. 
وعندما نقول الوظيفة العامة فنقصد من أكبر 

موظف الى أصغرهم..
فال نريد ثقافة تقاسم الكراسي أن تعود من جديد 
في تحالف المؤتمر وأنصار الله حفاظًا على دوام هذا 
التحالف الذي شفى غليلنا نحن أبناء الشعب اليمني 
الصابر المحتسب، فال تخذلونا ألنكم أملنا األخير 
في مواجهة صلف العدوان الذي لن يستطيع النيل 
منا مادمنا يدًا واحدة.. وال «تربشونا» ألننا مربوشين 

ه.. والله يربش من ربشنا.. قولوا آمين..
َ
ق
ْ
ِخل

للتأمل:
ـــرمـــاح إذا اجــتــمــعــن تــكــســرا.. «تـــأبـــى ال

ــــرت آحــــــــادا» وإذا افــــتــــرقــــن تــــكــــسَّ

ال 
"تربشونا"!!

خطة كيري تثـيـر جدًال واسعًا

وقال: ان االزمة اليمنية اخذت اكثر من وقتها وانها تهدد االمن 
بخطورة  اضافة الى االزمة االنسانية ومن الضرورة انهاء الحرب 

في اليمن .
واضــاف : من الــضــروري إعطاء الحوثيين جــزءًا من الشراكة 
الحكومية، محذرًا من  تمدد تنظيم  داعش بسبب الفراغ السياسي 

في اليمن .
وأعــرب جــون كيري عن قلق الــواليــات المتحدة من التدمير 
للمنشآت الحيوية، مشيرًا الى انها  تقوض محاوالت الحل السليم 

في اليمن .
وأضاف: "أنه طرح كل تلك الملفات في كافة االجتماعات قائًال: 

أن قوات التحالف ملتزمة بمنع تلك االنتهاكات .
وتابع كيري: "أن العمل الذي يجب أن نقوم به هو اإلعداد إلعادة 
االستقرار في اليمن وإنهاء األزمــة اليمنية خصوصًا مع ارتفاع 
حاالت الفقر والنزوح والوصول إلى المجاعة وسوء التغذية خاصة 

وأن " ٨٠٪ من اليمنيين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.
وقال وزير خارجية أمريكا: إن "أمريكا ستساعد في المجال 
اإلنساني اليمني بمبلغ ١٨٩ مليون دوالر للمساعدات اإلنسانية 

في اليمن، داعيًا كل الدول للمساهمة في ذلك .
مؤكدًا أن المجتمع الدولي حريص على السالم في اليمن وإنهاء 
العنف، واألمم المتحدة تعمل بقوة إلى جانب دول الخليج في دعم 

جهود المبعوث األممي .
وقـــال: "ان االجتماعات الرباعية البريطانية والسعودية 
واالماراتية واألمريكية تهدف الى إنهاء األزمة في اليمن والوقوف 
إلى جانب المبعوث األممي بالعمل على جانب السياسة واألمن 

وتوحيدهما في وقت واحد .
وأضاف: "أن دول الخليج تدعم مقاربة مكثفة للعمل على الجانب 
السياسي واألمني في وقت واحــد والتي تشمل تشكيل حكومة 
من جميع األطــراف ثم االنسحاب من صنعاء واألسلحة الثقيلة 
يتم تسليمها إلى طرف ثالث مع احترام سيادة الدول المجاورة 

والممرات المائية الدولية".
ودعا جون كيري الجميع إلى دعم هذه المقاربة التي وصفها 
بالمعقولة ، وأن على األطراف أن يصيغوا هذه الخطوات للوصول 

إلى دستور جديد ومستقبل سياسي واقتصادي جديد .

وقــال: "إن ولد الشيخ سيبدأ جلسات استشارية مع األطراف 
اليمنية لتفهم هذه المقاربة وان االتفاقية التي صادقت عليها 
األطراف تلبي كافة مطالب األطراف اليمنية وركز على ضرورة 

مواصلة الحرب على القاعدة في اليمن . 
هذه األفكار التي طرحها وزير خارجية الواليات المتحدة 
أثارت  ردود افعال متباينة، وفي الوقت الذي أثارت غضب 
مرتزقة الرياض بشكل كبير نجد وزير المالية األسبق، 
البرفيسور سيف العسلي يناشد "الــقــوى الوطنية في 
الــداخــل، أن تــدرك أهمية المبادرة التي طرحها وزير 
الخارجية األمريكي "جون كيري"، وطالب العسلي، في 
تصريح لوكالة "خبر"، "القوى الوطنية بأن تستغل هذه 
الفرصة الثمينة، وذلك أن هذا المسار يتفق مع دستور 

الجمهورية اليمنية، وبأنه يعترف به وبوحدة اليمن".

وقــال: "وهــو فعًال حل دســتــوري أفضل من الحلول األخــرى، 
وسيفضي إلى انتخابات حرة، وسيثمر عن المصالحة الوطنية 
ها)،  الحقيقة".. مشيرًا إلى أن "الطرف اآلخر (السعودية وحلفاء
قد ال يرغب بهذه الحلول، حتى وإن وافق عليها، وسيسعى إلى 
تخريبها". ووّجه العسلي كالمه للقوى 
الوطنية قائًال: "فال تعطوها 
(السعودية) هذه الفرصة".

وتابع: "فإن رفضت القوى 
الوطنية هذه المبادرة، فإنها 
ستكون قــد خدعت نفسها 
والــشــعــب، وســتــتــحــمــل كل 
النتائج السلبية المترتبة على 
ذلــــك.. وأرجــــو مــن كــل قلبي 

أن ينصتوا لهذا النداء، وأن يولوا هذه المبادرة ما تستحقه من 
االهتمام، وأال تدفعهم المصالح الخاصة واأليديولوجيات إلى 

رفضها؛ ألنها جاءت من أمريكا".
أما الشيخ حسين حازب  فقال في صفحته بالفيسبوك : خالصة 

ما اراده كيري التالي:
١- ان امريكا وبريطانيا ال ذنب لهما في ما حل باليمن، وانه 
وسيط محايد في احسن األحوال  ووثيقة ابن الشيخ هي خالصة 

مبادرته.
٢-ان الشعب اليمني وخياراته التي حددها منذ ٢٨يوليو عبر 
مسيراته الماليينية والبرلمان والدستور واتفاق القوى المناهضة 
للعدوان وقيام المجلس السياسي األعلى واختيار رئيس له ليس 

لها اي قيمة عنده وعند رعيته هو وبريطانيا .
٣- ان استهداف ٢٧مليون يمني بالقتل والتدمير لكل ما يملكه 
هذا الوطن من إمكانات وحضارة ووجود وحصار شامل من السماء 
واألرض والبحر منذ عام وستة أشهر امر مشروع وال مشكلة فيه.

ومن يفهم االمر بغير هذا يقول لنا وينّورنا؟
< قــال الكاتب الــســعــودي جمال خاشقجي: إن خطة وزيــر 

الخارجية األميركي إلنهاء الصراع في اليمن  مضيعة للوقت.
وأضــاف خاشقجي في تغريدات على تويتر:  أن الخطة التي 
يتحدث عنها كيري ال تختلف كثيرًا عن مبادرة ولد الشيخ األممية 
والتي رفضها الحوثيون "فِلَم تضييع الوقت بمفاوضات جديدة "؟

-اعالميو مرتزقة الرياض وبطريقة مريبة هاجموا وزير خارجية 
اميركا على الرغم من ان المبادرة التي طرحها تعتبر منقذة لهم 

وتحقق مصالحهم، واتهموا كيري بالعمل لخدمة  الحوثيين .
وبهذا الشان اعتبر رئيس تحرير "المشهد اليمني" ان التحرك 
االمريكي بواسطة وزير الخارجية جون كيري الهدف منه إطالة 
أمد الحرب في اليمن ومحاولة النقاذ الحوثيين وحليفهم صالح 
والتخفيف من الضغط العسكري الذي تفرضه قوات التحالف حول 

العاصمة صنعاء. 
 ومن جهته قال السكرتير الصحفى  للفار هادي مختار الرحبي: 
ان الموقف األمريكي مازال داعمًا للحوثيين ويريدون اإلبقاء عليهم 
البتزاز دول الخليج.. وأضاف: ولذلك هرع األمريكان بخطة جديدة 

إلحياء عملية السالم المزعومة التى يرفضها الحوثي .
أما ما يسمى برئيس مركز أبعاد للدراسات، عبدالسالم محمد 
فقال: إن من الواضح جدًا أن كيري لم يكن يحمل حًال سياسيًا للوضع 
اليمني، وإنما زاد في تعقيده خصوصًا عندما تحدث عن "طرف 

ثالث يتسلم السالح الذي بحوزة الحوثيين" '.
وفي نفس السياق وصف الصحفي  نبيل البكيري مبادرة كيري 
بالمتاهة الجديدة في اليمن التي تسعى الستدامة الصراع والحرب 
وجــر الخليج الــى قلب هــذه الحرب والدفع بها نحو شكل أكثر 
طائفية تغرق المنطقة بالخراب، وان هناك التزامًا أمريكيًا بالبنود 
السرية لالتفاق النووي االمريكي االيراني فيما يتعلق بحماية االذرع 

االيرانية بالمنطقة وتمكينها سياسيًا.

أثــارت  تصريحــات وزير الخارجيــة األميركي جون كيري التي ادلى  بهــا عقب مباحثاته الخميس في جــدة مع وزيرخارجية  
الســعودية عــادل الجبيــر واإلماراتي عبدالله بن زايد وبحضور المبعوث الدولي إلى اليمن إســماعيل ولد شــيخ- والتي اعلن  
فيهــا ان المباحثــات تركزت حول خارطة طريق النهــاء الحرب في اليمن- أثارت ردود أفعال واســعة.. ووفق ما أعلنه جون كيري في 
مؤتمــره الصحفــي فإن خارطة الطريق تهدف إلى تشــكيل حكومة وحدة وطنية بمشــاركة جميع األطياف فــي اليمن، تكون ملتزمة 
بالمعاهدات الدولية وال تهدد الممرات الدولية، مستبعدًا الخيار العسكري لحل األزمة اليمنية، داعيًا األطراف اليمنية وداعميها إلى 
الموافقة على هذه الخطة بهدف الوصول إلى حل سياســي يضمن للشــعب اليمني صياغة دستور جديد واستئناف حياته تحت قيادة 

ديمقراطية، وأشار كيري إلى أن الخطة تضمن للحوثيين فرصة المشاركة السياسية والتخلي عن األسلحة.

صعدة.. صواريخ الموت في كل اتجاه!!
تعد محافظة صعدة من أكثر المحافظات اليمنية 
التي استهدفها العدوان السعودي وحلفاؤه بمختلف 
انـــواع األسلحة وخــاصــة منها القنابل العنقودية 

المحرمة دوليًا.
تعرضت صعدة لتدمير شبه كلي بمديرياتها 
الخمس عشرة، ومازالت الى اليوم تتعرض ألعنف 
الغارات الجوية لتحالف العدوان، اضافة الى القصف 
الصاروخي والمدفعي من أراضي السعودية المحاددة 

لها!
تــم اســتــهــداف وتــدمــيــر كــل شـــيء فــي صعدة 
«مستشفيات، مراكز صحية، مـــدارس، جسور، 
طرقات، محطات الغاز والمشتقات البترولية، أبراج 
شبكات االتصاالت، ومختلف المؤسسات الخدمية 
التابعة لــلــدولــة، حتى مــنــازل ومـــزارع وســيــارات 
المواطنين لم تسلم من القصف الهيستيري لطيران 

العدوان!
كل شيء في صعدة مستهدف من قبل هذا العدوان 
السعودي البربري اإلرهابي الغاشم، الذي جاء الى اليمن 
ليقتل االطفال النساء والشباب وكبار السن، ويدمر كل 

شيء بحجة إعادة شرعية هادي المنتهية الى اليمن!
أية شرعية هذه التي من أجلها يتم تدمير كل شيء 

في اليمن؟!
- قتل االطفال والنساء سيعيد الشرعية!

- تدمير المستشفيات والــمــدارس وأبــراج شبكات 
االتصاالت سيعيد الشرعية!

- تدمير الطرق والجسور ومحطات الغاز والمشتقات 
البترولية سيعيد هادي الى حكم اليمن!

- قصف منازل المواطنين ومزارعهم وسياراتهم 
سيعيد شرعية هادي وحكومته المنتهية إلدارة شئون 

البالد وتحقيق األمن واالستقرار!!
< ِلم كل هذا العداء وهذا الحقد السعودي األعمى على 
صعدة بوجه خاص وكل محافظات الجمهورية على وجه 

العموم؟!
عشرات اآلالف من صــواريــخ الموت السعودية التي 
تهبط من السماء، تم اسقاطها على محافظة صعدة، 
اضافة الــى المئات من القنابل العنقودية االنشطارية 
المحرم استخدامها دوليًا تم رميها على كل أنحاء مدينة 
ومديريات محافظة صعدة، والــى اليوم تــودي بحياة 

العشرات وتتسبب بإعاقة وتشويه المئات، وستبقى 
خطورتها قائمة على مــدى األيــام واألشــهــر واألعــوام 

القادمة!
ورغــم كــل الــجــرائــم والــمــجــازر التي ارتكبها النظام 
السعودي في صعدة وتدمير األخضر واليابس فيها 
مازال المواطن اليمني في هذه المحافظة الصامدة قويًا 
لم يهن، وشديدًا لم ينكسر، ومقاومًا لصلف وجبروت 
هذا العدوان البربري الجبان ولن يخضع أو ترعبه صواريخ 

الموت السعودية مهما استمر قصفها.
منذ أكثر من عــام ونصف ومدينة صعدة ومختلف 
مديرياتها تقصف يوميًا، وليس كذبًا إن قلنا إن محافظة 
صعدة من أكثر المدن التي تم تدميرها بسبب الحروب 
والصراعات في العالم، ومن أكثر المدن التي القيت فيها 

صواريخ الموت، في تاريخ الحروب العالمية.
استهداف متعمد لإلنسان اليمني في هذه المحافظة، 
«منظمة أطباء  حتى كوادر المنظمات الطبية العالمية كـ
بال حدود» لم تسلم من استهداف العدوان، واستهدفت 
أكثر من مرة في صعدة لدفعها الى التوقف عن تقديم 

خدماتها اإلنسانية والرحيل عنها!!

< ومــع استمرار هــذا القصف الهيستيري البربري 
للعدوان على محافظة صعدة ينبغي على قيادة المجلس 
السياسي األعلى دعوة مختلف الوسائل اإلعالمية في العالم 
لزيارة محافظة صعدة وتوثيق وتدوين التدمير الهائل 
الذي تعرضت له هذه المحافظة، اضافة الى زيارة مختلف 
المحافظات لالطالع على مختلف ونقل صــورة واضحة 
لشعوب العالم لتتعرف على ما يحصل في اليمن من 

تدمير وقتل ألبنائها على يد النظام السعودي وحلفائه.
ينبغي على المجلس السياسي األعلى أن يضع هذا االجراء 
في اطار أولوياته لتتعرف شعوب العالم على حقيقة ما 

يجري في اليمن.
ات كان ينبغي على سلطة «اللجنة الثورية»  هذه االجراء
القيام بها إّال أنها منعت استقبال الصحفيين ووسائل 
االعالم العالمية المختلفة والوصول الى اليمن ومشاهدة 
حجم التدمير الذين تتعرض له اليمن من قبل العدوان 

السعودي.
وبسبب هذا المنع التــدري شعوب العالم اليوم وبعد 
أكثر من عام ونصف حقيقة ما يجري في صعدة وفي اليمن 

عمومًا من عدوان بربري غاشم..

قدت في اليمن !
ُ

بصمات أوباما على كل روح ف

لماذا نقول ان الواليات المتحدة االمريكية حليف 
وشريك رئيسي في الحرب العدوانية التي يقودها 
النظام السعودي وحلفاؤه على اليمن منذ اكثر من 

عام ونصف؟!.. 
صحيفة امريكية تجيب على هذا السؤال وتقول :

ـــق الــســيــد أوبــامــا عــلــى دعـــم الــتــدخــل في  " واف
اليمن دون تصريح رسمي من الكونغرس , وباع 
السعوديين المزيد من االسلحة في جزء منه لتهدئة 
غضب الرياض من االتفاق النووي مع ايــران ومنذ 
توليه منصبه كرئيس للواليات المتحدة االمريكية، 
باع السيد اوباما السعودية بقيمة ١١٠ مليارات 
دوالر من االسلحة بما في ذلك طائرات االباتشي 

والصواريخ " !.
وتابعت الصحيفة ردها على السؤال السابق بقولها :
" زود اوباما ايضًا التحالف بمساعدة ال غنى عنها 
ــتــزود بالوقود اثــنــاء التحليق  كاالستخبارات، وال

لــلــطــائــرات والــمــســاعــدة فــي تحديد األهـــداف 
المناسبة " !. 

مــا قــالــتــه الصحيفة االمــريــكــيــة "نــيــويــورك 
تايمز" االسبوع الماضي يفضح دور الرئيس 
االمريكي  "أوباما" الذي أوشك على الرحيل في 
الحرب الدائرة في اليمن , كما تؤكد ان السياسة 
االمريكية ال تقتصر على اشعال الصراعات 
وتأجيج الخالفات في مناطق مختلفة من العالم 
وال سيما في العالم العربي وانما تدعم تدخل 
االنظمة الحليفة لها في شئون بلدان اخرى 
واشعال الحروب ضدها وتدمير وقتل شعوبها 
كما يعمل النظام السعودي في اليمن منذ عام 

ونصف !!.
قدت في 

ُ
إن بصمات اوباما على كل روح ف

اليمن.. وهو شريك رئيسي في تدمير اليمن 
وقتل اطفال ونساء وشباب وشيوخ اليمن..

العسلي: السعودية وحلفاؤها لن تقبل بها وعلى القوى الوطنية اغتنام هذه الفرصة
خاشقجي: خطة كيري مضيعة للوقت وال تختلف عن مبادرة ولد الشيخ
د تجاهل خيارات الشعب ومبادرته خالصة لوثيقة ولد الشيخ حازب: كيري تعمَّ
الرحبي: أمريكا تدعم بقاء الحوثيين البتزاز دول الخليج
البكير: متاهة كيري جاءت ضمن االلتزام األمريكي بالبنود السرية مع إيران

زمن العهر 
السعودي 
بامتياز!!

ــه   أكــثــر مــن مـــرة وجَّ
األمــيــن الــعــام لألمم 
الــمــتــحــدة الــســيــد بـــان كــي مــون 
بالتحقيق «المستقل والمحايد» 
فــي عــدة مــجــازر وجــرائــم حرب 
ــســعــودي  ــهــا الــنــظــام ال ارتــكــب
وحلفاؤه وأودت بحياة اآلالف من 
اليمنيين غالبيتهم من االطفال 
ــنــســاء ومـــع كــل مـــرة يتلقف  وال
الــعــدوان توجيهات السيد بان 
ويعلن توليه مسئولية التحقيق، 
ــيــعــود «بـــــان» لــلــصــمــت، كــون  ل
مسئولية التحقيق أصبحت في 

«أيٍد أمينة»!
التحقيق «المستقل والمحايد» 
الذي تولى مسئوليته القاتل فص 
ملح وذاب فــي بطن الــعــدوان، 

وسجلت نتائجه ضد مجهول!
ــــان» يكتفي  طبعًا الــســيــد «ب
بإصدار التوجيه، لكنه لم يسأل 
نفسه كيف للمتهم والمعتدي 
ــى مــســئــولــيــة  ــول ــت الــقــاتــل أن ي
التحقيق، كما لم يسأل نفسه قبل 
أن يوجه بإجراء تحقيق آخر: أين 

نتائج التحقيقات السابقة؟!!
هــكــذا «تشقلبت» المفاهيم 
في هذا الزمن: النظام السعودي 
يعتدي ويقتل ويتولى مسئولية 

التحقيق في جرائمه ومجازره!
ال تستغربوا فهذا هو منطق 
وقانون المعتدي والقاتل الذي 
رسخه اللوبي السعودي في ذهن 
السيد بان كي مون، وفي أذهان 

المجتمع الدولي.
ـــن الــعــهــر الــســعــودي  ـــه زم إن

بامتياز!


