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> في البداية تحدث األستاذ عبدالقوي الشميري 
-رئيس دائرة الدراسات والبحوث باألمانة العامة- 

 :
ً
قائال

أعتقد أن اص��رار العدوان وه��ادي على المضي نحو العنف 
وسفك الدماء والدمار واضح من خالل التعزيزات العسكرية 
المزودة بأحدث األسلحة التي تصل تباعًا الى عدن وجبهات 

القتال األخرى.
اضافة الى ذلك رفض هادي خارطة الطريق األممية وعدم 
مقابلة المبعوث الدولي، وكذلك ردود أفعال حكومته الرافضة 
ألي ح��وار أو تسوية سياسية وكذلك األم��ر بالنسبة التفاق 
مسقط كل هذه الحقائق تؤكد أن هادي والسعودية يصرون 
على استمرار العدوان وسفك الدماء وتدمير اليمن ويرفضون 
أية حلول سياسية وال يقبلون بالسالم الذي ينشده الشعب 

اليمني.
وأضاف الشميري: إن طبيعة الوضع في اليمن وما تشهده 
حل األزمة بالقوة وال 

ُ
من صراعات مسلحة وغيرها ال يجب أن ت

يمكن ذلك وإنما عبر الحوار واالتفاق والتوافق والتوصل الى 
حلول تضمن وقف العدوان على بالدنا وفك الحصار على شعبنا 
ومن ثم التوصل الى اتفاق يجسد الشراكة الوطنية بين مختلف 

القوى السياسية.
مشيرًا إلى أن إصرار هادي وحكومته على خيار العنف يؤكد 
عدم استشعار عمالء السعودية المسئولية الوطنية تجاه 

الشعب اليمني وما يعانيه من أوضاع إنسانية صعبة.
واالستمرار في افشال جهود السالم يمثل استجابة ألجندة 
العدوان وتنفيذ مؤامراتهم ضد بالدنا وشعبنا.. فهادي الذي 
عي أنه يمثل الشعب لألسف نجد أنه وخالل الفترة السابقة  يدَّ
ومنذ بداية العدوان لم يقدم أية مبادرة تشعر الشعب اليمني 
أنه حريص على الوطن، وإنما نجده يسير في فلك العدوان 
وينفذ مخططاته وأهدافه، ونحب أن نذكر هنا أنه عندما شعر 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر بأن هناك خطرًا على 
الوطن والشعب سارع إلى طرح المبادرات وقدم التنازالت تلو 
التنازالت من أجل حقن دماء الشعب اليمني وتجنيب البالد أية 

مؤامرات خارجية أو صراعات داخلية قد تستهدفه.
ويواصل الشميري حديثه: نؤكد أن المؤتمر الشعبي العام 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح يحرص على السالم ويمد يده 
دائمًا للسالم ويقف مع كل مقترحات أو مبادرات تهدف الى 
وقف العدوان ورفع الحصار الجائر على شعبنا، ويعلن موافقته 
عليها ويبدي استعداده لتقديم التنازالت ما دامت ستؤدي 
الى صون سيادة اليمن ووحدته وتعيد له أمنه واستقراره 
وتنهي معاناة ابنائه.. ويناقش المبادرات ويبدي مالحظاته 
عليها لتكون أساسًا للحوار والتشاور والتفاوض من أجل إعادة 

السالم لليمن والمنطقة..
ويختتم االستاذ عبدالقوي الشميري حديثه قائاًل: تحالف 
ال��ع��دوان ال��ذي تقوده السعودية ينظر لهادي وشرعيته 
المزعومة وبقية عمالء حكومة فنادق الرياض بأنهم ذريعة 
وأداة لتحقيق مشاريع اطماع توسعية للسعودية واحقادها 

على اليمن والوطن والشعب.
> أما االستاذ شائف عزي صغير - أمين عام الحزب 

الناصري الديمقراطي وزير الدولة السابق- فقال:
 أواًل كيف يمكن لمن دع��ا ال��ى الحرب واستقدم جيوشًا 
خارجية للعدوان على  شعبه أن يقبل بالسالم ثم أن هادي 
خرج من المعادلة السياسية بموجب خارطة الطريق، فكيف 
نريد منه أن يوافق.. وأساسًا القرار ليس قراره.. إنما بيد دول 

العدوان..
وهادي يعتبر موظفًا ومنفذًا ألجندتها كما أنه يرتبط ضمن 
مجموعة لها أه��داف شخصية وحزبية وغيرها ال يمكن أن 
تقبل بمثل هذه الخارطة التي تعيد الى الشعب حق اختيار 
قادته.. ألن الخارطة األممية تقول البد من إج��راء انتخابات 
محلية وبرلمانية ورئاسية.. وكثير من التقارير الدولية تؤكد أن 
هادي اليحظى بشعبية سابقًا أو حاليًا.. ثم أن الحرب على اليمن 

ليست حربًا جاءت نتيجة موقف أو اشكالية أو أزمة داخلية بين 
أطراف الصراع السياسي اليمني، وإنما هي ضمن مخطط عالمي 
دولي تقوده الدول االستعمارية وعلى رأسها أمريكا وتنفذه 
في كل أجزاء الوطن العربي، وأكبر دليل على ذلك ما يحدث في 
ليبيا والعراق وتونس ومصر وغيرها.. فهل هناك حوثيون أو 
صالح أو أمثالهما في ليبيا.. وبنفس السؤال نقول هل انتهت 
الحرب في ليبيا؟ أما تونس رغم حدوث تغييرات وانتخابات 
وغيرها، مازالت في خضم هذه المعمعة.. بل إنها تستهدف 

اقتصادها وأمنها وتمزيق نسيجها االجتماعي.
لب منها 

ُ
واألمر ذاته بالنسبة لمصر فرغم خضوعها لكل ما ط

وسيرها في اتجاهات تتوازى مع مخططات بعينها التزال 
ضمن دائرة االستهداف، وإال ماذا يعني استهداف اقتصادها 
اآلن؟ لماذا ال تنتهي حرب رفح والعريش..؟ ولماذا كل يوم 
نسمع استهداف موظفي النيابات والضباط والجنود والقضاة 
وكل من يعمل عماًل وطنيًا في مصر.. لماذا ُيستهدف الجيش 
المصري، لماذا ال ُيسمح له بالدخول لحسم أزم��ة ليبيا التي 
تؤذيه..ولماذا سمح لغيره من الجيوش باستهداف غيره من 

المناطق اآلمنة المسالمة مثل اليمن.
واستطرد شائف عزي صغير قائاًل: أال ترى أن صدام حسين 
والعراق انتهى منذ زمن طويل ومازالت دماء الشعب العراقي 
األبي الغالي تسيل أنهارًا.. فلماذا لم تحسم منذ أكثر من شهر 
معركة الموصل مثلما حسمت معركة في ساعة ونصف أو 
يوم في المكال.. كيف يمكن أن نقيم مثل هذه المقاربة في 
الوضعين.. أما ترى أن البلدان والشعوب والقانون المحلي يقول 
مصالح الجماعة مقدمة على مصالح االفراد.. لماذا ال يقوم هادي 
-وهو من ُصّنف في كل العالم بأنه أصبح شخصية اشكالية في 
اليمن- بالتنحي كما فعل الزعيم علي عبدالله صالح في سنة 
2011م الذي أصدر قرارًا في 3 سبتمبر 2011م قبل عودته 
الى صنعاء وقبل توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
في 23 نوفمبر 2011م، نص على نقل كل صالحياته الى نائبه 
عبدربه منصور هادي.. وكان من ضمن هذا القرار أنه ال رجعة 
عنه.. ألم يكن باستطاعة هادي أن يعمل مثل هذه المبادرة 
التي ربما تحمي الشعب وتوقف أنهار الدماء التي تسفك كل يوم 
وتحمي ما تبقى من البنى التحتية من الدمار والخراب كالطريق 
والمستشفى والمدرسة وغيرها.. ألم تصل اليه صور العظام 
التي تكاد تخرج من جلود اليمنيين بسبب الجوع.. ألم ينظر الى 
الوجوه الشاحبة والعيون الدامعة والبطون الخاوية التي تثير 
استياء العالم.. ألم يكن بمقدوره أن يقول للمتصارعين ممن 
حوله انظروا الى هذه المآسي التي تستوقف النصارى واليهود 
والالدينيين في العالم ولم تحرك ضمائركم.. لماذا يتعمد 
هادي إذالل اليمنيين من خالل حرمانهم من أبسط حق من 
حقوق اإلنسانية المكتسبة في كل شرائع العالم وهي مصادر 
عيشهم ولقمتهم بتوقيف المرتبات من خالل قرار نقل البنك 
المركزي اليمني من صنعاء الى عدن الذي لم يأِت برأيه وإرادته، 

مليت عليه.
ُ
وأجزم أنه جاء تلبية لمطالب وإرادة خارجية أ

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمااًل لخطوات سبقت 
حرقت مع 

ُ
من خالل استهداف المزارعين في مزارعهم التي أ

بداية الحرب ومن خالل منع دخول المشتقات النفطية ومن 
خالل استهداف الصيادين ومنعهم من االصطياد في البحر 
األحمر وغيره.. وتمادت بضرب طائرات العدوان قواربهم 
وهم يصطادون.. األمر نفسه بالنسبة الستهداف المصانع التي 
يعمل فيها اآلالف لقطع أرزاقهم.. وكذلك قطع الطرق ومنع 
دخول المسافرين والبضائع والمواد الغذائية، كل هذا وغيره 
لم يكن استهدافًا للحوثيين أو غيرهم من المقاتلين، بل هو 

استهداف للشعب.. كل الشعب دون تمييز.
ويواصل قائاًل: إن أعداء اليمن يستهدفون شعب اليمن في 
كرامته وعزته في محاولة إلذالل��ه وتركيعه بشتى الوسائل 
والسبل..  لذلك نقول: السالم المطلوب هو سالم الشجعان كما 
قال الزعيم علي عبدالله صالح وليس االستسالم والخنوع.. وال 
عى ذلك سفير السعودية  العودة لبيت الطاعة السعودي كما ادَّ
ه  في واشنطن.. وهو الذي يجهل أصل الشعب اليمني وإباء

وتمسكه بإرادته حتى وأن ُووري الثرى، فالشعب اليمني لن 
يخضع لجبروت منذ تاريخ االنسان األول وحتى اليوم.. وال 
يظنون أن سنة 1970م أو حصار صنعاء سيعود ولن نقبل 
بأي مساومة على إرادتنا وامتالك القدرة على الذود عن وطننا.
الفتًا إلى أن النظام السعودي يعيد التاريخ الخاص باليمن 
ومحاربة الثورة مثلما حصل مع مبادرة الرئيس األمريكي 
السابق جون كندي التي نتج عنها اتفاق وقف اطالق النار في 
ابريل 1963م والذي قضى بانسحاب القوات المصرية وامتناع 
السعودية عن دعم الملكيين والمرتزقة في أراضيها والذي 
ُنقض بعد ثالث يوم من توقيعه من خالل دعمها للملكيين 
والمرتزقة وبدأ الهجوم على صعدة وغيرها مثل اشعال الحرب 

ضد الجمهوريين في مأرب والجوف.
مشيرًا إلى أن المناطق التي كانت مسرحًا لتلك الحرب في ذلك 
ستهدف اليوم وبنفس الدعم 

ُ
التاريخ هي نفس المناطق التي ت

من السعودية، وأن حصار صنعاء لم يأِت إاّل بعد انسحاب آخر 
جندي مصري سنة 1967م.. كما أن مفاوضة اللجنة الثالثية 
حينها والتي جاءت بقرار من جامعة الدول العربية وتمت في 
طرح اليوم بشكل 

ُ
لبنان كانت شروطها نفس الشروط التي ت

أو بآخر.. وهي عودة الملكيين للحكم وبقاء اليمن في كنف 
النظام السعودي.

رًا بمؤتمر حرض بين الملكيين والجمهوريين الذي 
ّ
مذك

أق��ر بعد القمة العربية الثانية ف��ي االسكندرية وحضره 
الجمهوريون ول��م يحضر وف��د الملكيين، وك��ذل��ك مؤتمر 
»حرض2«والمفاوضات بين الملكيين والجمهوريين والذي 
حضره الملكيون والجمهوريون بعد اتفاق جدة بين مصر 
عبدالناصر وفيصل، وأصر فيه الملكيون على ضرورة تغيير 
ضح سريعًا من 

ُ
الحكم الجمهوري بإيعاز من السعودية، والذي ف

خالل تدخل السعودية عبر مندوبها السديري بتهديد اعضاء 
في الوفد الجمهوري في محاولة منه الخضاعهم..

ألم تكن توجيهات فيصل للوفد الملكي بسلوك طريقين 
الثالث لهما الخضوع واالستسالم وإلغاء الجمهورية أو االنسحاب 
بعد افشال المؤتمر.. وهذا ما حدث بالفعل.. واليوم التاريخ 
يعيد نفسه.. فهل من ُمعتبر؟ هل نستطيع في اليمن تحديد 
خياراتنا، أو أن العالم مجتمع اليوم على إذالل اليمنيين 
تها من  وتركيعهم.. هذه قضايا مفصلية يجب علينا قراء
خالل ما يعتمل اليوم ولسنا بمعزولين عن التاريخ أو العالم.. 
ألن العالم اليوم يعيش مرحلة اختالل الموازين والقيم ولم تعد 
القيم اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحرية تحديد مصير الشعوب 
بأيدي هذه الشعوب وأقطارها ألننا نعيش حالة استعمار 

جديد من خالل األممية.
>وبدوره تحدث االستذ عبدالمجيد حنش- الناط 
الرسمي ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- 

 :
ً
قائال

 إن هادي وكل فريق الرياض الذين معه ينفذون 
ً
حقيقة

أجندة تفرضها عليهم السعودية متمترسة خلف الشرعية 
الوهمية من أجل تدمير اليمن وتمزيقه وتركيع شعبه، وألن 
السعودية فشلت في تنفيذ ه��ذا المخطط خ��الل أكثر من 
عشرين شهرًا من العدوان الظالم الغاشم على وطننا الحبيب 
رغم الخسائر التي ُمنيت بها س��واًء المادية وهي على وشك 
االفالس أو سمعتها التي تضررت على مستوى العالم أو من 

خالل الحرب العسكرية.
ولهذا فإنها تصر وتكابر وترفض كل المبادرات التي تقدمت 
بها األمم المتحدة أو وزير خارجية أمريكا جون كيري رغم 
أن هذه المبادرات كانت محاوالت إلنقاذ السعودية من ورطة 
حربها العدوانية االجرامية القذرة ضد اليمن وشعبه المسالم.

موضحًا أن هادي رفض مبادرة كيري بإيعاز سعودي إماراتي 
رغم إعالن موافقتهما عليها وفق تصريحات وزيري الخارجية 
األمريكي والعماني، ودفع السعودية هادي الى الرفض محاولة 
يائسة منها لتحقيق نوع من االنتصار على األرض، ولن يتم هذا 
ولن يستسلم اليمنيون أو يركعوا كما تتوهم.. بل على العكس 

هزم مجددًا وتسقط رهاناتها كما كان طوال 
ُ
سوف تفشل وت

ما يقارب العامين أمام صمود شعبنا الذي سيقاتل حتى الرمق 
األخير، وال خيار أمامه إاّل السالم أو النصر.

وقال: على الرغم من أن بالدنا تتعرض للعدوان والحصار إاّل 
أننا ننشد السالم العادل الشامل والكامل.. من أجل رفع الغبن 
والظلم عن شعبنا وإنهاء الحصار الجائر على بالدنا.. ورغم ما 
وصل اليه الحال والمعاناة االنسانية في اليمن إاّل أن شعبنا لن 
ات الخارجية أو أن يفرط بسيادته  فرض عليه االمالء

ُ
يقبل أن ت

ووحدته وقراره الوطني الحر المستقل مهما كان ألن هذا يمثل 
خيانة لدماء الشهداء، وبالتالي فإن استمرار الحرب ال يعني 
 له سوى 

َ
للشعب اليمني شيئًا ألنه قد فقد كل شيء ولم يتبق

الكرامة والسيادة وهذا ما ال يمكن التفريط به.
> أما االستاذ احمد المعكر - وكيل محافظة 

الضالع رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة- فقال:
 أجزم أن هادي وحكومته العميلة واإلخ��وان المسلمين ال 
يريدون وقف اطالق النار.. وال يريدون السالم وال يريدون 
الذهاب الى صندوق االقتراع، كونهم يعلمون جيدًا حجمهم 
في الساحة الوطنية.. ويدركون أيضًا أنهم ال يساوون شيئًا وأن 
شعبنا لفظهم الى مزبلة التاريخ وبالتالي سيظلون متمسكين 
بخيار الحرب والعنف، كون استمرارية الحرب لديهم بمثابة 
شركة استثمارية تدر عليهم الماليين من الرياالت السعودية 

والدوالرات.
مؤكدًا أن ال��ع��دوان على بالدنا أصبح ب��دون ه��دف.. سوى 
المتاجرة بدماء وآالم ومعاناة الشعب اليمني ليحصل تجار 
الحروب على المزيد من فتات مملكة النفط الوهابية اإلرهابية 
وتضخيم أرصدتهم لهذا عاد رئيس حكومة فنادق الرياض 
بن دغ��ر ال��ى م��أرب والفار ه��ادي ال��ى ع��دن ومعهم الحشود 
العسكرية التي ل��ن تنفع شيئًا، وَم���ْن يعتقدون أن إق��دام 
السعودية على عدوانها ضد الشعب اليمني المسالم في 26 
مارس 2015م هو من أجل إعادة ما تسمى بالشرعية فهم 
واه��م��ون وال يفهمون بالسياسة فالسعودية حصلت على 
ضالتها التي كانت تبحث عنها منذ إعالن قيام الوحدة واعالن 
الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م الذي مثل تحواًل 
نوعيًا في المسار التاريخي الحضاري الممتد من الماضي العريق 

الى المستقبل الواعد..
مستطردًا: ان السعودية نظام وهابي دموي حاقد التريد 
اليمن موحدًا آمنًا مستقرًا ومزدهرًا يسهم في تعزيز األمن 
واالستقرار في المنطقة وان يكون له تأثير وحضور دولي 
فكانت تشعر أن استتباب األمن واالستقرار في اليمن في ظل 
الوحدة يمثل خطرًا عليها.. وجميعنا في اليمن أو الجزيرة 
العربية والخليج ومحيطها االقليمي ي��درك أن السعودية 
دولة توسعية حيث وقد توسعت على حساب أراضي اليمن 
وسلطنة عمان واالمارات وقطر والكويت.. بمعنى أن سياستها 
توسعية وعدوانية وال ترحم جارًا أو شقيقًا.. ومع ذلك نحن في 
اليمن- ورغم استمرار الحرب السعودية العدوانية التي دمرت 
البنية التحتية والخدمية، وقتلت وجرحت عشرات اآلالف من 
المدنيين األبرياء - ننشد السالم لمصلحة شعبنا وشعوب نجد 
والحجاز والخليج، وحفاظًا على ما تبقى في بالدنا، وحفاظًا أيضًا 

على وشائج القربى والرحم والجوار التي تجمعنا.
»الميثاق« بالقول: نأمل من مجلس األمن واألمم  مختتمًا ل�
المتحدة والجامعة العربية واالشقاء العقالء في األمة العربية أن 
ينظروا الى 27 مليون يمني يتعرضون اليوم لإلبادة ووطنهم 
ر، أفضل من أن ينظروا الى براميل النفط السعودية التي  ُيدمَّ
ستخدم لشراء المبادئ والقيم والقوانين العربية والدولية 

ُ
ت

وتمضي لتدمير النظام العربي والدولي، ولذلك فعلى الدول 
العربية الحريصة على بقاء الحد األدنى من التضامن العربي 
وعلى المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في 
مجلس األمن أن تقول للسعودية الى هنا وكفى، واستصدار 
قرار دولي يوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب اليمني 

ويفتح الطريق لسالم حقيقي في اليمن والمنطقة.

:»                  « سياسيون يتحدثون ل�

معمر أحمد عبداللطيف راجح 
من خالل تخصصي في علم االقتصاد أطرح للقارئ الكريم رؤية متواضعة ومختصرة حول المصالح السعودية 
بصفة خاصة والخليجية بصفة عامة مع الواليات المتحدة االمريكية حيث والكثير يدرك أن هناك مصالح تربط تلك 

البلدان مع بعضها لكن يصعب على البعض تحديد أين تكمن تلك المصالح؟ 
هذه المصالح ُوجدت مع وجود النفط في الدول الخليجية في بداية القرن العشرين و تضاعفت وتكاثرت وترابطت 
تلك المصالح في بداية سبعينيات القرن الماضي  عندما أعلنت أمريكا فك ارتباط الدوالر بالذهب والذي كانت اتفاقية 
بروتون وودز التي أبرمت بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية قد أعطت الدوالر االمريكي ميزة العملة 
العالمية بشرط تعهد أمريكا ان تبيع او تشتري الوقية من الذهب ألي شخص او دولة بسعر 35 دوالرًا لألوقية 
ولكنها بعد عقدين ونصف من هذا االتفاق تخلت عنه وأعلنت في بداية السبعينيات عدم قدرة احتياطها من 
الذهب على االلتزام باتفاقية بروتون وودز وانهارت تلك االتفاقية فلجأت أمريكا الى سياسة البترودوالر بداًل من 
سياسة ربط الذهب بالدوالر كي تحافظ على ان يظل الدوالر العملة العالمية  فبدل ان كانت تعهدت للعالم بأنها 

مستعدة لبيع او شراء الوقية من الذهب بسعر35 دوالرًا للوقية  تعهدت للسعودية ولدول الخليج وغيرها من 
دول النفط بأن تحميها وتحافظ على أنظمتها بغض النظر عما إذا كانت تلك األنظمة ديكتاتورية او ديمقراطية، 
مقابل ان تلك الدول ال تبيع نفطها إال بالدوالر االمريكي وبذلك استطاعت أمريكا ان تولد وتخلق الطلب العالمي على 
الدوالر االمريكي من أجل شراء النفط   وأصبحت الدول تطلب هذه العملة لشراء النفط بالرغم من ان الدوالر لم يعد 
مرتبطًا بالذهب  ولكن االسواق تطلب هذه العملة لشراء النفط.ويعتبر وزير الخارجية االمريكي هنري كيسنجر 

هو المهندس والمنفذ لهذه السياسة االمريكية في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
وهكذا استطاعت الواليات المتحدة االمريكية من خالل تنفيذ سياسة البترودوالر ان تحقق مكاسب اقتصادية 
عظيمة  أهمها استمرار الدوالر االمريكي كعملة عالمية بالرغم من انفصاله عن الذهب وكذلك استطاعت بموجب 
هذه السياسة تسويق الفائض النقدي من الدوالر من خالل طباعة دوالرات جديدة وضخها في االسواق العالمية 
دون ان تسبب اي أضرار اقتصادية لالقتصاد االمريكي  من خالل التنسيق مع دول الخليج وغيرها من الدول البترولية 

التي تدور في الفلك االمريكي برفع أسعار النفط عند اللزوم وعندما ترتفع تلك األسعار فإن العالم يحتاج الى المزيد 
من كمية الدوالرات لتغطية شراء البترول وبالتالي سحب فائض الدوالرات  الجديدة التى تمت طباعتها.. ولتقريب 
الفكرة نأخذ على سبيل المثال السعودية تصدر بترواًل بمقدار 10 ماليين برميل يوميًا فإذا كان سعر البرميل 50 
دوالرًا فإن السعودية توفر طلبًا عالميًا على الدوالر يوميًا بمقدار »500.000.000« دوالر النها ال تبيع ذلك 
النفط إال بالدوالر االمريكي لكي تظل الحماية االمريكية للنظام السعودي مستمرة بغض النظر عما إذا كان نظامًا 

ديكتاتوريًا او ديمقراطيًا المهم لدى األمريكان ان هذا النظام يحقق مصالح لهم.
فمن الخطر-  وليس من الخطأ - ان تمارس سياسة التؤيدها أمريكا ذلك من جانب ومن جانب آخر فإن أمريكا 
عند توافر فائض السيولة من الدوالرات الجديدة توحي الى الدول النفطية برفع سعر البترول حتى تزيد الكمية 
من الدوالرات التى يحتاجها العالم لشراء النفط وبالتالى امتصاص ذلك الفائض والذي كلف االقتصاد االمريكي ما 
يعادل 90 سنتًا او أقل لكل ورقة 100دوالر أمريكي تمت طباعتها.ومما سبق يتضح للقارئ الكريم طبيعة 
المصالح التى توفرها السعودية ودول الخليج وغيرها من الدول النفطية  للنظام االمريكي مقابل تعهد األخير 

بحماية أنظمتها السياسية.

المصالح األمريكية السعودية.. أين تكمن ؟

أمام المجلس السياسي:

ر القطاعات االقتصادية حتى ال تدمَّ
  تعرض اقتصاديات العديد من 
دول العالم لهزات متفاوتة بعضها 
كاد يعصف بمقدرات أمم وشعوب لوال 
األفكار الحصيفة والمعالجات الناجعة 
وال��م��دروس��ة بعناية فائقة ق��ادت 
الى إنقاذ األوضاع المهترئة وتجاوز 
االعتوارات والقفز على واقع األزمات 
المحدقة بكفاءة عالية وبنجاح منقطع 
النظير ليس ألنها جاءت مستوردة 
م��ن أقصى ال��ش��رق أو ال��غ��رب وإنما 
ألنها اعتمدت العقالنية والشفافية 
والوضوح ووضعت في اعتبارها مصلحة 
الوطن وكل مؤسسات الدولة باإلضافة 
ال��ى مصلحة األط���راف ذات العالقة 
ومنها المستثمر ورجل المال واألعمال 

والموظف والمواطن العامل وغير العامل على السواء.. الى آخر تلك الفئات التي 
يخدمها أي قرار متخذ في إطار تلك اإلصالحات االقتصادية أو تستهدفها 
استجابة ألفكار ورؤى الخبراء والمستشارين وقادة اإلصالح االقتصادي ومن 
تمت اإلستعانة بهم من األكاديميين ورجال األعمال أيضا وممثلي كبريات 
المؤسسات والشركات المعول عليها مساندة الجهود الحكومية الرسمية 
الساعية إلنقاذ الوضع االقتصادي وانتشال البالد من حالة التدهور التي أصابت 

مؤسساتها في مقتل ..
- ومما الشك فيه أن بالدنا واحدة من تلك الدول التي عصفت بها موجة 
التردي االقتصادي التي أسفرت عنها تلك المؤامرة الدنيئة وغير المرتكزة 
على المبادئ والقيم األخالقية كجزء من الحرب الضروس التي تتعرض بالدنا من 
قبل دول التحالف بقيادة )مملكة آل سعود( الساعية الى البطش بكل مرتكز 
اقتصادي وتدمير كل المؤسسات والمعاقل المالية واالقتصادية في أرجاء البالد 
المعول عليها تسيير شؤون حياة المواطن المطحون الذي حاصرته جملة من 
األزمات القاتلة )سياسيًا وعسكريًا( والتي كان آخرها ما لجأت اليه قوى التآمر 
المتحالفة وأعوانها من المأجورين بائعي الضمير في الداخل حتى أوصلوا البالد 
بكل مؤسساتها الى هذا الحال من التدهور السائر في اتجاه االنهيار الذي 
رافقته بعض خطوات اإلصالحات المتشنجة وغير المدروسة والتي هدفت 
الى تحقيق تطلعات )طرف( واحد فقط ورمت ببقية مصالح األطراف األخرى 
عرض الحائط ومنها الطرف األساسي في العملية برمتها وهو )المواطن( في 

األول واألخير ..
- جملة إصالحات حكومية تم اتخاذها بهدف إفشال مخطط التآمر 
االقتصادي األرعن الذي لم يراِع الله وال الدين وال الضمير اإلنساني في كل 
سلوك أو درب تم اللجوء اليه لتركيع الشعب وتجريعه سموم الرضوخ واالمتهان 
والجوع لبلوغ مرحلة االستسالم المنشود من قبل قيادته التي تحتم عليها 

الضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة باإلنقاذ ..
طى غير مدروسة )مرتجلة( وجدناها تلوح في األفق )ابتكرها مرجفون( 

ُ
- خ

لن تقود إال إلى ارتكاب جرائم وحماقات بحق مؤسسات اقتصادية مشهود 
لها برفدها خزينة الدولة بمليارات الرياالت وماليين الدوالرات وتتبع في 
سياستها التجارية خطوات متئدة وحصيفة حريصة على دعم الجهود 
الرسمية )اإلنقاذية( فتتخطى حواجز الكسب السريع وتقفز على واقع 
المضاربات والمزايدات التي عادة ما تسود في مثل هذه الظروف وتشارك 
الدولة والمواطن جملة الهموم واألزمات وإفرازاتها المتعددة فتفاجأ بقيادات 
حكومية تتعمد تعسفها من خالل ابتكار توجيهات وإج��راءات المنطقية 
وجائرة )ما أنزل الله بها من سلطان( وال تقود الى إصالح وضع مختل وال تحرص 
إال على مضاعفة المعاناة التي يتكبدها التاجر والمستثمر والمواطن حيث 
وكل تلك اإلصالحات المزعومة المرتجلة تقود المؤسسات المستوردة الى رفع 
األسعار بشكل جنوني غير منطقي ويقود الى تعجيز المواطن عن شراء المنتج 
وربما الى إفالس المؤسسات التجارية في حال عزف المواطن عن شراء المنتج 

أيضًا وبالتالي وقع اإلضرار على كافة األطراف ذات الصلة وهي :
* خزينة الدولة التي ستحرم من إيراد قوي كان يغذيها بمليارات الرياالت 

شهريًا وسنويًا..
* اقتياد الرساميل الوطنية الى ساح اإلفالس والعجز عن مواصلة العمل ..

* اإلضرار بمصالح عشرات اآلالف من صغار التجار والموظفين والعاملين في 
هذا المجال وتقدر أعدادهم بعشرات اآلالف وهو ماسينعكس سلبًا على حياة 

أسرهم بكل تأكيد وسيضاعف من حاالت الفاقة والعوز ..
* المواطن الذي سيحرم من المنتج الذي هو في أمّس الحاجة اليه كغذاء 

أساسي لكافة فئات المجتمع اليمني ..
- إجراءات غير منطقية ومنها على سبيل المثال ما فوجئت به مؤسسات 
وشركات تقوم باستيراد غذاء الدواجن التي ترفد مئات وآالف المزارع 
بأساسيات الغذاء التي بدونها لن يكون مصير الدواجن سوى الموت وحرمان 

المواطن من هذا المنتج الغذائي..
- حجج قيادات المصالح الجمركية في المنافذ البحرية والبرية )عباقرة 
التنظير في تعدد أساليب التحصيل المزاجي( يتنطع بها المختصون بقولهم 
: إنها تسعى لرفد خزينة الدولة بموارد مالية )سحرية( ولو قادت في آخر 

المطاف الى إفالس المستوردين أو الى توقف هذا المنتج الضروري والمهم ..
- االستغراب يتملك كل ذي عقل وبصيرة جراء تلك التصرفات التي يقودها 
)شخص( غلب على أدائه المهني )المزاجية( وعدم االكتراث بما قد يسفر 
عنه مثل اإلجراء من كوارث ستقضي على مورد رئيسي وعام اعتمدت عليه 
الدولة خالل طيلة السنوات الماضية وبالذات خالل فترة الحرب.. وهو 
التصرف الذي سيجعل المؤسسات التجارية المستوردة تلجأ الى الموافقة 
واالستجابة إلغ��راءات قوية بدأت تغازلها بها قيادات موانئ عدن لجذب 
الشركات المتضررة من إجراءات )عبقري التنظير في جمرك ميناء الصليف( 
الذي سيضطر المتضررين الى تحويل بواخرهم الى ميناء عدن أو غيره فيؤدي 
ذلك الى حرمان البنك المركزي في صنعاء من مورد مهم اعتمد عليه طيلة 
السنوات الماضية خالل فترة العدوان، ربما بدأت )عمليات التآمر في قيادة 
التحالف(  تتعامل مع أشخاص في قيادات جمرك ميناء الصليف لتطفيش 
الشركات المستوردة في قطاع الدواجن فتتعسفهم وتبطش بهم ليضطروا 
)مجبرين ال مخيرين( الى سحب بواخرهم صوب موانئ أخرى !! وبذلك يحقق 
المتآمرون مبتغاهم في النيل من القطاعات الناجحة التي مازالت ترفد الخزانة 

في العاصمة بالمليارات وتقضي عليها ..
- ال أدري كيف يفكر أولئك ؟ ونستغرب لقياداتهم في مصلحة الجمارك التي 
تتغاضي عن مثل تلك الممارسات غير المستندة الى قانون وال لوائح وبالذات 
في هذه األوقات التي يتعرض فيها الوطن الى سيل التآمرات على مرأى ومسمع 

الجميع.
- قضية أضعها بين يدي قيادات المجلس السياسي والحريصة على مصلحة 
الوطن والساعية الى إفشال مؤامرات األعداء وأعوانهم من المرتزقة داخل 
البالد، وأجزم أنهم سيفطنون الى مغزى مثل هذه اإلجراءات التآمرية في ميناء 
الصليف، وكذا أضع ملف القضية أمام قيادة المؤسسة التشريعية ممثلة بنواب 
الشعب.. وكل أملي أن يقف الجميع ضد أي إجراء مرتجل اليسعى الى إنقاذ الوضع 
االقتصادي وإنما يضيف عبئًا جديدًا ويهدف الى اإلضرار بحياة أكثر من مائتي 

الف أسرة تعمل في هذا القطاع الناجح حتى يومنا هذا !!
- تلك ممارسات جد محبطة للرساميل الوطنية ممثلة بقيادات المؤسسات 
والشركات االقتصادية الناجحة والمخلصة للوطن وصارت تئن من وطأة هذه 
اإلجراءات التي تمارس ضدها بشكل غير قانوني وبدعم من قيادات في مصلحة 
الجمارك.. وإزاء ذلك فإن مقتضى الضرورة يستوجب تشكيل لجنة للتحقيق في 
تلك الممارسات غير القانونية التي تحاول إغراق الواقع بمزيد من األزمات وال 

تهدف إال الى مزيد من التأزيم وإحباط المخلصين.

 عبدالرحيم الفتيح

 أكد عدد من السياسيين أن النصر سيكون حليف شعبنا اليمني وقواه الوطنية التي تدافع عن السالم بقوة وإرادة وطنية صلبة وتتصدى ببسالة لتحالف العدوان 
»الميثاق«: إن إصرار تحالف العدوان وهادي على المضي نحو المزيد من التصعيد العسكري وسفك الدماء والدمار ورفض  ومرتزقته..وقالوا في تصريحات أدلوا بها ل�

ل مغامرة ستبوء بالفشل أمام صمود شعبنا اليمني العظيم..
ّ
الخارطة األممية واتفاق مسقط والتنازالت التي يقدمها الطرف اليمني، ُيمث

وسخر السياسيون من التعزيزات العسكرية األخيرة والتصعيد الهيستيري للقصف الجوي وعلى مستوى المواجهات في مختلف الجبهات، معتبرين ذلك اشبه بفزاعة لن 
 اصرارًا على افشال أجندة تحالف العدوان.. مؤكدين أن المبادرات التي رفضتها السعودية للحل السلمي جاءت إلنقاذها، أما الشعب اليمني الذي يمد 

ّ
تزيد الشعب اليمني إال

يده للسالم فال يمكن أن يقبل باالستسالم..
وأوضحوا أن رفض هادي وحكومته للسالم ألنهم يعرفون أنهم ليس لديهم شعبية وأن ال مستقبل لهم في الذهاب إلى صناديق االقتراع، ولذا فهم يعتبرون الحرب مجرد 

شركة استثمارية تدر عليهم الماليين من الرياالت السعودية والدوالرات يوميًا..  »الميثاق« استطلعت آراء عدد من الشخصيات السياسية الوطنية.. فإلى التفاصيل:

  استطالع/ احمد الزبيري

الشميري:
 األزمة اليمنية ال 

حل بالقوة 
ُ

يمكن أن ت
وإنما عبر الحوار 

والتوافق

شائف عزي: 

ف
َّ
هادي ُيصن

 عالميًا بأنه شخصية 
إشكالية باليمن

المعكر: استمرار الحرب أصبح بمثابة شركة استثمارية تدر األموال على هادي وحكومتهحنش: شرعية هادي الوهمية التي اختلقتها السعودية  انفضحت ومرتزقته ينفذون ما يؤمرون

تحشيد السعودية لمرتزقتها رفض صريح لمبادرات السالم


