
< ما مدى خطورة المخطط الخارجي 
الذي تتعرض له اليمن وتأثيراته على 

المنطقة ؟ 
- بداية سأشير إلى أن استقرار اليمن 
في خطر ،والتحديات منه تزداد مع مرور 
األيــام.. فهو من أشــد الــدول العربية 
فقــراً، ونصف ســكانه يعيشــون تحت 
خــط الفقر . حيث يعانــي المواطن من 
الدخل القليل جدا ،مقارنة باالستهالك 
الفــردي ،فمعــدل دخله، هــو «٩٣٠» 
دوالراً في السنة.. هذه الحالة من الفقر 
،أوصلت اليمن إلى المرتبة «١١» ضمن 
الدول التي يعاني مواطنوها من ســوء 
التغذية.. كما يعانــي اليمن من انفجار 
سكاني رهيب.. إضافة إلى أن عائداته 
النفطية تتناقص باضطــراد، وثروته 
المائية تستنزف بشكل سريع، هذا في 
الشأن الداخلي.. أما ما يتعلق في الشأن 
الخارجي، ومن ذلك: خطورة المخطط 
الــذي تتعرض لــه اليمن مــن الخارج، 
وتأثيراتــه علــى المنطقــة، فســيأتي 
بيانه في ثنايا األجوبــة القادمة، ومن 
حقنا وحق القارئ الكريــم، أن نجد لها 

أجوبة كافية وشافية. 
< ما الــذي يتوجب علــى االخوة في 
دول مجلس التعاون الخليجي القيام 
بــه ازاء اليمــن خاصــة بعــد توقيع 
المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية 
بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني؟ 

- منــذ أن اندلعت األزمــة الحالية في 
اليمن ، كان موقــف دول الخليج واضحاً 
فــي دعــم اســتقراره، والحيلولة دون 
انزالقه في صراعات أهلية، باعتبار أن 
تعزيز األمن في اليمــن، يعتبر تعزيزا 
لألمن في المنطقــة بكاملها، وال يكون 
ذلــك إال من خــالل تضامن قــوي بين 
الــدول الخليجيــة، واليمن فــي المقام 
األول، لتطابق المصالح االستراتيجية، 
والسياســية، واألمنيــة، وبالتالــي فإن 
المخاطر التي تواجه اليمن، هي نفسها 
المخاطر التي ستواجهها دول المنطقة، 
بل ودول العالم كــون المنطقة ملتقى 

لتلك المصالح.
لطالمــا أكــدت النخــب السياســية 
والثقافية بــأن أمن اليمن واســتقراره 
هو أمــن لــدول الخليج واســتقرارها ، 

ولتحقيــق ذلــك كان ال بد مــن العمل 
على إيجاد الحلول والبحث عن أســباب 
الفــراغ الداخلية ، التي أثــارت النعرات 
االنفصاليــة كالمطالبــة بالحريــة، 
لتغييــر  وا ، لتطويــر  وا واإلصــالح 
لــة  لعدا ا وتحقيــق  لديمقراطــي،  ا
االجتماعية.. وفــي المقابــل إزالة كل 

أســباب التوتــر السياســي واألمنــي، 
ومن ذلك على ســبيل المثال: تحركات 
الشــارع الجنوبي المطالب باالنفصال 
والصراع مع الحوثيين ،وتعاظم نشاط 
القاعدة، إضافة إلى ضرورة المســاندة 
السياســية والدعم االقتصــادي ،وهو 
مــا يشــكل مرحلــة جديــدة ؛ للتغلب 
على األزمــة الراهنــة ،والخــروج منها 
بمــا يكفل الحفــاظ على وحــدة اليمن 
وأمنه، واســتقراره ورخاء شعبه .وسط 
االضطرابات السياســية التي تعيشــها 
اليمن ،وانتشــار اضطرابات عنيفة في 
أجزاء عدة من البالد ، والتي تدق ناقوس 
الخطر وتعــزز حجم األزمــة ، فإن ذلك 
يستدعي الحرص على خلق أجواء الحوار 
الجاد ،ونبذ العنف مــن أجل البحث عن 
نقاط في غاية األهمية، ومن ذلك: بدء 
مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية، 
والتأكيــد على وحدة الصــف ،والتوافق 
الوطني بين مختلف القوى السياســية 
،والتخلي عن محاوالت زعزعة البالد .   

وإذا كانــت المبــادرة الخليجيــة لحل 
األزمــة اليمنية ،محل ترحيــب الجميع 
،وإن وجدت بعــض التحفظات من هنا 

وهناك ، كـ «دستورية مدة االستحقاق 
الدستوري للرئاسة ، ودستورية التظاهر 
السلمي في البالد» فإن اإلمساك بفرص 
التســوية دون أي تأخير ، تضــع البالد 
أمام سيناريوهات معلقة - مطلب مهم 
- ؛ ومن أجــل أن تكون الدولــة اليمنية 
القادمة لالســتقرار ، فال بد من العمل 
على تنفيذ االتفاق السياســي بحســب 
تسلســله ، باعتباره الســبيل األفضل 
للخــروج من األزمــة ، وتقديمه كبديل 
للمخاطر المحتملة، التي تهدد مصالح 

دول الجوار،
والتأهيــل، إلنجــاز مهــام المرحلــة 

االنتقالية بأسرع وقت ، وأقل تكلفة.
الملفات شائكة

< مــا التحديــات التي ســتواجهها 
المنطقة فــي حال اســتمرار تدهور 

االوضاع في اليمن؟
- تشــير التقاريــر إلــى أن مــن أهم 
العوامل الرئيسة التي أدت إلى اختالل 
موازين القــوى في المنطقــة ،وجعلها 
عرضــة للتوتــر والتهديــد : كالغــزو 
األمريكي للعــراق ، واالختالف الواضح 
فــي مصالــح األطــراف اإلقليمية على 
ملفات المنطقة الشائكة، وعدم القدرة 
على التوصل لصيغة مشــتركة بينها، 
فإن هــذه العوامل شــكلت - بال ريب - 
أهم المتغيرات العامة بواقع ، ومستقبل 

األمن واالستقرار في اليمن. 
كما لم يعد خافيــاً على أحد ، خطورة 
الــدور اإليرانــي فــي األزمــة اليمنية، 
فقد تأكد لــدى المتابع العــام ، أن من 
أهداف النظام القائم فــي إيران إقامة 
«امبراطورية ذات نزعة مذهبية»، تمتد 
من إيران عبر العراق ، وسوريا، ولبنان، 
وبالتالي فإن إيران قد دانت نفسها في 
اليمن بشكل واضح من خالل تصريحات 
المســؤولين اإليرانيين المباشــرة ، أو 

بتعدد أشــكال هذا التدخــل للحصول 
على موطئ قدم في البحر األحمر،  في 
منطقة يعتبرهــا المراقبون، الســاحة 
الخلفيــة لكل مــن مصر والســعودية، 
وذلــك عــن طريــق إذكاء القتــال بين 
الجيش اليمني، والمتمردين الحوثيين 
فــي صعــدة، وامــداده باألســلحة، 

والمقاتليــن عبــر البحــر األحمــر مــن 
ميناء « عصب» األرتيــري ، وصوالً إلى 
ميناء «ميــدي» اليمنــي، ومثله الدعم 
اإليراني الالمحــدود لتنظيم القاعدة ، 
عن طريق االستخبارات اإليرانية ، التي 
تدير الشــباب ، وتعــرض عليهم المال 
والسالح، وهو ما اعترف به أميرا تنظيم 
القاعدة في اليمــن ،والمدعوم إيرانياً: 
«محمد العوفــي ، وناصر الوحيشــي» 
،وقائــد الحراك االنفصالــي الجنوبي « 

طارق الفضلي « . 
إن الرسالة التي أريد إيصالها في هذا 
الحوار: أن التعــاون األمني بين اليمن ، 
ودول الخليج العربي، ال يصح أن يكون 
من طرف واحد . فالعمل سوية للتصدي 
للمؤامــرات الخارجيــة ،وتحقيق األمن 
واالستقرار في البالد حقان مشروعان، 
ولذا فإن تنســيق الجهود مــع األطراف 
الفاعلــة الدوليــة األخــرى ؛ مــن أجل 
احتواء التطورات على الساحة . وتعزيز 
التنسيق األمني، وتبادل المعلومات مع 
األجهزة األمنية واالستخباراتية- خاصة 

- السعودية ، أمر مطلوب .  
إن اليمن ال يعيش بمعزل عن العالم 
، واستقراره استقرار ألمن دول منطقة 

الخليــج العربــي، ومن ثــم كان تعزيز 
مستوى العالقات بين تلك الدول واليمن 
، مطلباً مهماً، وهذا - بال شك - سيصب 
في تعزيز قــدرات الحكومــة اليمنية ، 
وتوفير االســتقرار للبالد، فالمسؤولية 
جماعية ، وليس عمالً فردياً، يخص أمن 

كل دولة على حدة.

إيقاف الشارع
< مــا المطلــوب مــن دول الخليــج 
ان تقــوم بة في حال قيــام اي طرف 
سياســي في اليمن نقض المبادرة 

الخليجية وتفجير الموقف ؟ 
- بعد مرور ثالثين يوماً منذ التوقيع 
علــى المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا 
التنفيذية، يبدو أن هنــاك عدم التزام 
من قبــل البعض في تنفيــذ ما عليهم 
من التزامات فــي المبادرة واآللية، ولذا 
فإن على الجميع إدراك خطورة الموقف، 
والعمل على إيقاف األعمال التي تمارس 
عسكرياً، وإعالمياً، وميدانياً، إضافة إلى 
وقف أعمال التجييش في الشــارع ؛ لما 

سيترتب على ذلك من مخاطر..
 أيضاً تواجه الدولــة اليمنية تحديات 
كبيرة، وثالوثــاً مخيفاً، بمــا يزيد حالة 
اإلحباط واالحتقــان الداخلي الذي يعم 
البالد بدءاً من الحوثيين في الشــمال، 
ومــروراً بعناصــر القاعــدة، وانتهــاء 
بالحــراك االنفصالــي فــي الجنــوب.. 
هدف تلك الحركات واحد، وإن اختلفت 
األســاليب.. فهم يســعون إلى تقسيم 
اليمن وانهيــاره على غرار ما يجري في 
الصومــال المجــاور، أو أن تكون اليمن 
أفغانستان القادمة ، بما يهدد استقرار 
اليمن ككل ويجعلــه أمام مفترق طرق 

صعب . 
أعتقد أن جهات داخليــة وخارجية لها 
مصلحة في تفجير الصراع في اليمن ، 
بين حين وآخر ، حتى ال يصل الوفاق إلى 
النهاية الطبيعية لــه، ولذا فإن الحفاظ 
على وحدة اليمن واســتقراره السياسي 
في المنطقة ، والحيلولــة دون إضعاف 
مقومــات الدولــة، أو المســاس بمبــدأ 
االنتماء للوطن الواحــد ، مطالب مهمة 
- وال شــك -  إذا تحققت قــوة اإلرادة ، 
وصــدق النوايــا بيــن كافة األطــراف ، 
ســتخرج من أزماتهــا ، وتبصــر حلول 
مشاكلها . وما عدا ذلك ، سيكون شرخاً 

في وحدة الجسم الوطني لليمن .  

مواجهة التحديات
< كيــف تعلقــون علــى المشــهد 

السياسي اليمني؟

- إن إدراك الخطــر المحــدق باليمن ، 
واتخاذ اإلجــراءات الحاســمة ؛ من أجل 
تعزيز األمن واالســتقرار، مطلب مهم 
- الســيما - وأن اليمــن يشــكل عمقــاً 
استراتيجياً للخليج العربي والسعودية.. 
فاســتقرار اليمن  والحفــاظ على أمنه 
ووحدته، جزء من استقرار دول المنطقة 
، وأمنها القومي من الناحية االقتصادية 
والسياسية والعسكرية، وكذا منع دخوله 
في دوامة االضطرابات واإلرهاب التي 
يغذيهــا التفريق المذهبــي والمصالح 
الضيقــة فــي المنطقــة ،بمــا يخــدم 
المصالح المشــتركة لجميــع األطراف 
،واتخــاذ خطوات أكثر جديــة وفاعلية، 
في مواجهة االمتداد الخارجي - األمني 

والمذهبي.

وتناثرت أخبار ثورات الفوضــى العربية في ليبيا 
وســوريا بين أوراق الصحف والمجــالت ، فقد كتب 
عبــداهللا الهدلق فــي صحيفة الوطن الســعودية « 
التقاتل على السلطة ضيع أهداف الثورات « مخبرا 
بان أبنــاء الثــورة تقاتلوا فيمــا بينهــم واختصموا 
على المناصب والكراســي وتناسوا أهداف ثوراتهم 
الناجحــة وضاعت تلــك األهــداف بســبب التقاتل 
على السلطة ، وأشــار إلى ان الثورات تأكل أبناءها 
بتقاتلهم من اجل السلطة ال من اجل الثورة وضاعت 
أهــداف الثــورات وتناســى أبناؤها دماء شــهدائها 
وتضحياتهــم ، وأدى ذلك التقاتــل واالختصام إلى 
حالة من انعدام األمــن واضطراب األحوال الداخلية 
وظهور بوادر الفتن والصدام بيــن األجهزة األمنية 
والمحتجين والمتظاهرين الذين يتغير اتجاه بوصلة 
مطالبهم في كل لحظة بسبب اختصامهم وتقاتلهم 

من اجل السلطة.
«بعد ما ســالت الدماء في الوطن 
العربــي … هــل يســمى بالربيع 

العربي»..
 وناقش الكاتب غســان سليمان 
العتيبي في صحيفة القبس «الربيع 
العربي» وتساءل عن مسمى الربيع 
العربي وأشــار إلى ان الربيع ربيعاً 
حقيقياً لــو أن التغيير حدث بصورة 
ســلمية من دون إراقة دمــاء.. فما 
حدث في ربوعنا العربية لم نسمع 

به من قبــل وال من بعــد فــي دول الديمقراطيات 
والحريــات، فكــم من التظاهــرات التــي لها بعض 
المطالــب قد خرجــت في أميــركا مثــال.. ال تتعدى 
تلك الثورات مجموعة من المعترضين من الفتيات 

الجميالت والفتيان النواعم يرفعون لوحات صغيرة 
مطبوعة عليها مطالبهم، ويسيرون بخطى هادئة 
من دون إحداث أية ضجة أو التفوه بكلمة.. العجيب أن 
رد الفعل من الجهات المسؤولة تجاه تلك التظاهرات 

يكون سريعاًوإيجابياً.

المشكلة بان بعض الدول الغربية تريد ديمقراطية 
بمواصفات عربية تسودها الفوضى والعنف والقتل 

وتسمح للدول الغربية بالتدخل.

«الثورة البلشفية»
 وكتب تركي الدخيل في الوطن السعودية « أهم 
ما تقدمه لنا الثورات ! « أشار بان التغيير في الوطن 
العربــي هو تغييــر ثقافي في األســاس ، فال قيمة 
ألي تغيير سياسي ما لم يســبق بالتغيير الثقافي ، 
وشبه الثورة العربية بالثورة  الماركسية التي ال ترى 
بأساً في الدماء التي تســفك ما دامت تأتي بالثورة 
، وأشــار ان التغيير يكون عن طريــق المجتمع حين 
يتغير فكرياً فإنه تلقائياً من خالل وعيه يضغط على 
المؤسســات فيصلح المجال السياسي تبعاً للتغيير 
والتطور الفكري، ألن المشكلة ليست فقط في نظام 
سياسي فحســب، وإنما في نظام ثقافي، وهذا هو 

الدرس الذي تقدمه لنا الثورات .
 

مشروع مرشال يمني
 كتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في صحيفة 
الجزيرة الســعودية «مشــروع مارشــال يمني».. 
مشــيراً إلى ان الخطر الداهــم واألبدي في اليمن 
يتمثل في القبيلة المسيســة هي التي لها الدور 
السياســي الفاعل في اليمن. ولن تتخلّى القبيلة 
عن دورها التاريخي والسياسي، وتسلِّم سلطاتها 
ونفوذها راضية إلى األحزاب والنقابات وغيرها من 
مؤسســات المجتمع المدني . وطالب دول الخليج 
بإنشاء مشروع (مارشال يمني) تقوم دول الخليج 
مجتمعة بتمويله، ويتولّــى التخطيط له ووضعه 
موضع التنفيذ مجلس التعاون الخليجي من خالل 
االســتفادة من خبرات األمم المتحدة ومنظماتها 
التنموية في هــذه المجاالت النتشــال اليمن من 

مأزقها . 

قطر والقفز 
كتب غســان اإلمام « قطر: المشــروع السياســي 
يغالــب رداءة الجغرافيــا « فــي الشــرق األوســط 
مشــيرا بــان سياســة قطــر الدبلوماســية تغيرت 
منذ عــام ٢٠٠٥م ، فقــد راحت تتشــكل في قالب 
مشــروع سياســي ذي أيديولوجيا خارجية، مراهنة 
على اإلســالم السياســي اإلخواني. ثم ما لبث هذا 
الرهان أن تبلور فــي دعم جريء، وبكل الوســائل 
والطاقات، لالنتفاضات ، وأشار إلى ان قطر انتهجت 
اإلخوانيــة السياســية بالمصادفــة، أم بالتخطيط 
وإمعان النظر إلى البعيد؟ فقد اعتمدت على الشيخ 
يوسف القرضاوي الذي غدا مؤسسة دينية سياسية 

ودعائية.

أمامنا ثورات 
«بلشفية» دامية 

والتغيير الثقافي أوالً

اليمن بحاجة إلى أجواء الحوار الجاد وصدق النوايا
تنفيذ المبادرة وفق المدد الزمنية مهم للخروج من األزمة

تجييش الشارع تهديد واضح لمستقبل المبادرة

«الربيع» يدخلنا 
في ظالمية جديدة

االثنين : 26 / 12 / 2011م 
 الموافق :1 / صفر / 1433هـ 

العدد: (1585) لقاء6

الدرس الذي تقدمه لنا الثورات . «الربيع» يدخلنا 

«اإلخوان» واستثمار دماء الشباب العربي

اليمن يتـعرض ِّـؤامرة خارجية ستؤثر علــى اِّـنطقة
الباحث السياسي السعودي سعد القويعي لـ«الميثاق»:

< الصحف العربية وخاصة التي كانت تعد المواطن العربي 
بالمن والسلوى من الفاتحين باسم اهللا، ناقشت الربيع العربي 
اسماً وأهدافاً وسلوكاً في الدول التي نجحت فيها ثورة الفوضى 
وحولتها إلى ركام من الجوع والتناحر ، كما تم تداول فوز 
«االخوان» بالسلطة في بعض دول الربيع ، وهل تقدر هذه 
األحزاب المؤدلجة والضيقة األفق والمجهولة البرامج ان ترسي 
حياة ديمقراطية ونهجاً تعددياً وهم يدعون لدولة الخالفة 
اإلسالمية ويدعون اختيار اهللا لهم دون غيرهم، ويرفضون 

الدولة المدنية، 
فائز بن عمرو

المخاطر التي تواجهها اليمن ستأتي على دول الخليج

< حذر الباحث السياسي السعودي سعد بن عبدالقادر القويعي من تدهور األوضاع في 
اليمن واستمرار بعض االطراف السياسية  في تجييش الشارع وإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية..
وطالب القويعي دول الخليج بمساندة اليمن ومساعدته في تجاوز آثار وتداعيات األزمة 
سياسياً واقتصادياً وأمنياً، باعتبار أمن واستقرار اليمن أمناً واستقراراً للمنطقة ومصالح العالم 

فيها..
مشيراً إلى أن هناك اطراف دولية ال تريد استقرار األوضاع في اليمن ألنها ستفقد مصالحها 

السياسية والمذهبية في المنطقة..
منوهاً إلى  أن اليمن يتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف أمنه ووحدته ونسيجه االجتماعي 
والسياسي والثقافي وأن القوى المتآمرة على اليمن داخلياً وخارجياً تريد تحويله إلى صومال 

أو أفغانستان جديد في المنطقة وقضايا في الحوار التالي:

لقاء/ علي الشعباني 

 يرى المفكرون السياسيون أن المأزومين وأصحاب 
االهواء الشيطانية ال يظهرون اال في ظل البيئة المليئة 
باألمراض النفسية، ولذلك فإن غاية المأزومين وتجار 
الحروب وصناع الفوضى والذين لديهم شعور بالنقص أن 
يجتمعوا في بيئة تحقق رغباتهم وأهواءهم الشيطانية 
والعدوانية من أجل تدمير الحياة والعبث بكل ما هو جميل 
وإنساني وتحويل الحياة الى جحيم، ألنهم يرون في تلك 
الحياة البائسة وغير االنسانية أنفسهم ويجدون أهواءهم 

وأحالمهم العدوانية على الفطرة اإلنسانية.
إن الحياة السياسية قد علمت اليمنيين الصبر على 
ــمــكــاره وبصرتهم  ال
مع  مل  لتعا ا بكيفية 
القوى العدوانية التي 
تهم  حيا مير  تد يد  تر
االنسانية والحضارية 
بكل  طية  ا يمقر لد ا و
ــا،  ــه ــادئ ــب قــيــمــهــا وم
التخلي  ومكنتهم من 
عن القوى  العدوانية 
تجعل  أن  تريد  لتي  ا
من اليمن بيئة حاضنة 
ألعداء االنسانية الذين 
يــريــدون أن يحولوا 
ــم بــأســره الــى  ــال ــع ال
جحيم من أجل القضاء 
النهائي على التراث الحضاري واالنساني الذي أبدعه 
الخيرون في االرض، الذين جعلوا همهم في الحياة إعمار 
االرض بالخير والسعادة واالبداعات االنسانية التي تحقق 
السعادة لبني البشر، وألن الساديين من المأزومين وتجار 
الحروب وصناع الفتن يشعرون بالنقص ألنهم فاشلون 
في الحياة وغير قادرين على المشاركة في صنع الحياة 
المتطورة فإنهم يرون أنهم قــادرون على تدمير كل 
أسس الحياة االنسانية وال يعرفون شيئاً يمكن أن ينفع 
االنسانية، بل انهم عودوا أنفسهم على الخراب والدمار، 
فهم بفعلهم لذلك العدوان يشعرون بالسعادة ولذلك فإن 
سعادتهم وهم قلة قليلة ال تتحقق إالّ في تدمير الحياة 
اآلمنة والمستقرة لإلنسانية كافة، وقال المفكرون بأن 
هذه الفئات العداوانية تظهر وتختفي في معظم مراحل 
الحياة السياسية ويجدهم التاريخ االنساني يظهرون كلما 

سنحت لهم الفرصة إليجاد بيئة حاضنة لهم.
إن التاريخ السياسي والعسكري لليمن قد سجل محاوالت 
أعداء االنسانية لجعل اليمن بيئة حاضنة للمأزومين في 
العالم، وقد حاول  اعداء االنسانية االستفادة من مرضى 
النفوس واصحاب االهواء والنزعات العدوانية من أجل 
جعل اليمن بؤرة لفساد االنسانية، ولكن اليمنيين عبر 
العصور المختلفة كانوا اصحاب كلمة وإيمان باهللا رب 
العالمين، كانوا أكثر إدراكــاً لمطامع اعداء االنسانية، 
ولذلك وقف اليمنيون في مختلف مراحل الحياة منذ فجر 
التاريخ ضد اعداء االنسانية ولم يمكنوهم من السيطرة 
على قدسية التراب اليمني، وإن وجد على ثرى اليمن 
الطاهر من يتعاون مع اعداء االنسانية فإن التراب اليمني 

يلفظه وال يقبل به على االطالق.
نعم ذلك هو االنسان اليمني الذي خاطبه المولى عز 
وجل بـ«أولي األلباب) والذي قال عنه رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وسلم الى االنسانية كافة بأنه صاحب حكمة 
وإيمان، وهو الذي حافظ على تراب اليمن طاهراً مطهراً 
ولم يقبل بتدنيسه أو العدوان على االنسانية، وقد جاءت 
األزمة السياسية الحالية من أجل جلب قوى العدوان على 
االنسانية وجعل اليمن بيئة صالحة لشياطين االنس، 
ولكن إرادة االنسان اليمني المستمدة من اإلرادة اإللهية 
رفضت ذلك الدنس وحافظت على تجربتها الديمقراطية 
والدستورية، وقال اليمنيون بالحرف الواحد نرفض 
االستعباد والوصول الى السلطة عبر االنقالبات أو 
المكايدات وال مكان بيننا اال لمن يحترم إرادة الشعب 
ويصعد الى السلطة عبرها، فوت اليمنيون بذلك االصرار 

العظيم على أعداء االنسانية مشاريعهم العدوانية
 بإذن اهللا.

مشاريع أعداء اإلنسانية

د. علي مطهر العثربي

الدور االيراني يستوجب 
رفع التعاون األمني بين 

اليمن والخليج

هناك من يسعى 
لتقسيم اليمن أو جعلها 

«أفغانستان» القادمة


