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4االثنين: 

«طالبان» اإلصالح يتحركون 
في المدارس والجامعات

في أخطر اجتماع للغزاة «الَعّريبة» بشأن إدارة المحافظات اليمنية المحتلة

«الميثاق»: إن محمد سلمان ولي ولي  وقالت المصادر لـ
العهد السعودي اعتبر المواجهات العسكرية التي حدثت 
في عدن مؤخرًا ومنها مطار عدن بين الفار هادي وضباط 
من الحزام األمني التابعين لإلمارات، مؤشرًا خطيرًا وإهانة 
للسعودية التي تمول الحرب منذ قرابة عامين على اليمن 

بمليارات الدوالرات..
وأكــدت المصادر أن النقاشات تركزت حــول مــدى ما 
يمكن أن تمنحه دول الغزو واالحتالل من صالحياتها في 
إدارة المحافظات اليمنية المحتلة واتخاذ القرار في الشأن 
المدني والعسكري واألمني لمرتزقة العدوان وفي المقدمة 
للفار هادي وحكومته وكبار القيادات العسكرية والمدنية.
وأوضحت المصادر أن محمد سلمان رفض اعطاء الفار 
هادي وحكومته وبقية المرتزقة أية صالحيات وتمسك 
بموقفه والذي اختصره بقوله: «السعودية ودول التحالف 
يــريــدون أن يعمل هـــادي وحكومته وأتباعهم معنا 
كموظفين ينفذون ما نريد دون نقاش أو إبداء أي آراء تجاه 
األوامــر التي نصدرها.. ولن نقبل أن يعملوا أشبه بوكالء 

بعد اليوم».

نت المصادر أن االجتماع انفض بعد االتفاق على  وبيَّ
اعتبار القرار األول هو للقائد العسكري لتحالف العدوان 
في المحافظات المحتلة، وان على هادي وحكومة بن دغر 

أن ينفذوا تلك القرارات كموظفين يخضعون للتوجيهات 
دون نقاش.

الجدير بالذكر أن قناة «المسيرة» كانت قد ذكرت -وفقًا 

لوثائق حصلت عليها من مرتزقة بعد سقوط مواقعهم- 
أن مسئول الملف اليمني بالمخابرات السعودية العميد 
محمد القحطاني قام بإصدار عدد من التوجيهات التي 
تؤكد أن هذه السياسة السعودية تتبع منذ فترة ومن ذلك 
اصداره قرارات يوقع عليها الفار هادي، ومن ذلك عزل 
المدعو عز الدين األصبحي من منصبه كوزير وتعيين 
سمير الشيباني بدًال عنه، وأن المرتزق احمد بن دغر 
اقترح أن يشغل معين عبدالملك نائب وزيــر االشغال 
منصب وزيــر حقوق اإلنسان، إّال أن السعودية رفضت 

جبر بن دغر على الرضوخ للقرار السعودي.
ُ
وأ

أما فيما يتعلق بوضع الفار هادي في عدن فمن ضمن ما 
كشفته الوثائق أنه أصبح عاجزًا عن أي حركة داخل عدن 
إّال بإذن من الضباط األجانب المحتلين لعدن وتحديدًا من 
قبل العقيد أبو صقر قائد قوات االحتالل السعودي في 

عدن.
وأوضحت الوثائق أن مسئول الملف اليمني السعودي 
القحطاني وجه المرتزق سلطان العرادة بتوفير مكان 

سمى «صنعاء».
ُ
آمن في مأرب لطاقم عمل قناة ت

 بإذن من الضابط السعودي أبو صقر
ّ
منع الفار هادي من التحرك في عدن إال محمد سلمان: أريد موظفين وليس وكالء

ضابط المخابرات القحطاني يصدر القرارات وبن دغر ينفذها دون نقاش

ذكرت مصادر سياســية مطلعة أن اجتماعًا رفيعًا أمريكيًا ســعوديًا وبحضور عدد محدود من دول تحالف العدوان ُعقد  
مؤخــرًا تم فيه مناقشــة تدهور األوضاع في اليمن عامة وتحديدًا الخالفات بيــن دول العدوان ومرتزقته، والبحث في اطار 

ضيق عن ايجاد معالجات للقضايا الخالفية في المحافظات المحتلة وخصوصًا عقب مشكلة مطار عدن.

كشفت مصادر مطلعة أن الخاليا النائمة لحزب االصــالح تلقت توجيهات بالتحرك عبر المدارس  
والجامعات وبعض المرافق الحكومية إلثارة أعمال الفوضى والشغب وتعطيل العملية التعليمية 

بشتى السبل وتحت مبررات مختلفة.
وحذرت المصادر من خطورة تحرك الخاليا النائمة لطالبان حزب االصالح الذين استطاعوا في بعض المناطق 

النائية توقيف العملية التعليمية وإغالق المدارس نهائيًا بدعوى تسليم الراتب أوًال.
وأشارت المصادر الى أن قيادات في حزب االصالح تدفع بالمدرسات الى الواجهة والضغط على إدارات المدارس 
لوقف العملية التعليمية في العديد من المحافظات ومنها أمانة العاصمة، هذا اضافة الى أن أغلب المدرسين 
يتعمدون التغيب وعدم االلتزام بالحصص المقررة عليهم ويأتون في وقت متأخر بدعوى أنهم ال يمتلكون 

قيمة المواصالت على الرغم من أن منازلهم ال تبعد كثيرًا عن المدارس.
وأكدت المصادر أن ما يحدث في المدارس وبعض الجامعات من تصعيد ليس عفويًا على االطالق، حيث يالحظ 
أن المبررات التي تتذرع بها تلك العناصر غير منطقية وغير مقبولة وأن مشكلة الراتب يعرف القاصي والداني أنها 
مشكلة متورط فيها قيادات حزب االصالح والفار هادي وأن التحريض على حكومة االنقاذ الوطني ليس من أجل 

يعتقدها معظم الموظفين، هذا فيما تحاول خاليا االصالح اإلرهابية أن تستغل غضب الراتب كما 
الموظفين لزعزعة الجبهة الداخلية المتصدية للعدوان السعودي.

واستغربت المصادر عدم ذهاب المتباكين على الرواتب للمشاركة في الوقفات 
االحتجاجية أمام مقر مكتب األمم المتحدة وإيصال أصواتهم للعالم مثل 
بقية الموظفين والنقابات، ألنهم يتعمدون تعطيل العملية التعليمية 

كما حدث في فوضى ٢٠١١م.
وتمنت المصادر من حكومة االنقاذ أال تترك العملية التعليمية فريسة 
تتحكم بها خاليا طالبان اإلصــالح خصوصًا وأن معظم المدارس 
أصبحت شبه معطلة، اضافة الى ذلك أن هناك معلومات تفيد أن 
وزارة التربية والتعليم قررت تقديم االمتحانات لمدة شهر عما 
هو متبع وهذا يؤثر بشكل كبير على تحصيل الطالب، وفي ذات 
الوقت يمثل رضوخًا ألساليب الفوضى والتعطيل التي تمارسها 
ــاك األوضــاع في العاصمة وبقية المحافظات  خاليا اإلصــالح إلرب
السيما وأن المدرسين في المحافظات 
الجنوبية أيضًا لم يستلموا الرواتب.. 
مع ذلك ال يمارسون هذه الفوضي 

للعملية  ــتــعــطــيــل  ل ا و
التعليمية كما يحدث 

اآلن فـــي صنعاء 
وغيرها.

السعودية تبتز أمريكا بالخطر اإليراني في اليمن!
 رئيس التحرير

التعامل بموضوعية ومسؤولية مع االسباب التي  
تكاد تجرف االمة العربية ضرورة ملحة.. وعلينا 
ان نتحرر من االغالل التي تكبل عقولنا واال ننجر مع االحداث 
دون ان نقرأ او نحلل علميًا وبشكل  عقالني كل ما يعتمل 
حولنا بعيدًا عن االطــروحــات السياسية التي باتت اشبه 
بنصوص مقدسة ازاء التواجد  االيراني المزعوم في  اليمن 

وخطره على المنطقة.
هناك حقائق تاريخية تؤكد ان الشعب اليمني صعب احتواؤه 
أو اذابته مع أي مجتمع اخر، كما فشلت االمبراطورية الفارسية 
التي كانت تصول وتجول في العالم القديم  قبل االســالم 
كما فشلت االمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس 
(بريطانيا العظمى) في ان تخترق المجتمع اليمني على مدى 
أكثر من قرن وكان وما يزال اكثر الشعوب تحصينًا وتمسكًا 

بهويته العربية واالسالمية الى درجة التعصب الشوفيني.
وما تردده اليوم السعودية ودول خليجية من مزاعم حول 
محاربة التواجد االيراني في اليمن ال وجود له  اساسًا ونستند 
في ذلك الى ادلة  كثيرة سياسية واجتماعية واقتصادية 
وتاريخية وغيرها.. ولعل اهم ما يدحض هذه المزاعم 
والتقوالت الكاذبة ان الشعب اليمني شعب حضاري واصل 
العروبة واول شعب آمن بالدعوة االسالمية وحمى المهاجرين 

وأول من حمل رايات االسالم الى مشارق االرض ومغاربها..
كما ان الشعب اليمني حاضر  بخصوصياته في كل مراحل 
التاريخ منذ الحضارة االغريقية وحتى اليوم وليس من 
الشعوب التي ولدت مع ظهور ابار النفط وستضمحل وتذوب 

وتنتهى مع جفافها.
اذا فالمتباكون (العريبة)على اليمن من خطر التواجد 
االيراني يحاولون ان يقدموا انفسهم للعالم وكأنهم هم العرب 
واصل العروبة إلخفاء حقيقة اصولهم ودوافــع ارتباطهم 
بأمة العرب هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تتعمد 
السعودية ودول الخليج ان تضخم خطر 
الــتــواجــد االيــرانــي فــي اليمن لتبتز 
امريكا والدول االوروبية وبقية دول 
العالم بهدف الحصول على المزيد 
من االسلحة والمعدات العسكرية 

وغيرها من التسهيالت االخرى.
ليس هذا فحسب بل ان السعودية وبعض 
الــدول الخليجية اصبحت تستخدم وبمكر 
سياسي ايران كفزاعة للتخلص من الضغوطات 
الدولية التي تطالب بضرورة اجــراء اصالحات 

سياسية داخــل هذه االنظمة الكهنوتية المتخلفة والتي 
تجاوزها الزمن، اضافة الى ذلك نجد ان السعودية وغيرها 
استطاعت وبسبب اللعب بورقة الخطر االيراني ان تفلت من 
اية عقوبات دولية جراء ما ترتكبه من انتهاكات فظيعة 
لحقوق االنسان سواء بحق مواطنيها او بحق الماليين من 
العمال الفقراء من اسيا وافريقيا  الذين تمارس ضدهم 
سياسة استعباد جائرة ال يقرها شرع وال دين بما في ذلك 

ديننا االسالمي الحنيف.
 هذه الحقائق وغيرها تجعل من السعودية وبقية دول 
الخليج تتباكى ليل نهار عن خطر التواجد االيراني المزعوم 
باليمن الن هذه المزاعم تحقق لها مكاسب كثيرة خالفًا عن 
انها  تبرر عدوانها الهمجي وارتكاب جرائم حرب ابادة بحق 
الشعب اليمني على الرغم من ان الحقائق تقول عكس ذلك 
فاليمن تعد الدولة العربية الوحيدة التي  خاضت الى جانب 
العراق الشقيق حربًا ضارية دفاعًا عن دول الخليج وايقاف 
تمدد الثورة االيرانية التي تمتلك حاضنة سياسية واجتماعية 

واقتصادية في جميع دول الخليج على عكس اليمن.
نجزم ان مجاهرة بعض الدول الخليجية بالعداء اليران ليس 
اال من باب االبتزاز للغرب السيما وهناك حقائق وادلة تؤكد 

انها تربطها بإيران عالقات اقتصادية وتجارية وثقافية 
واجتماعية وامنية ايضًا وان عداءهم اليران اليعدو عن كونه 

عداء عبر وسائل االعالم فقط.
وال نستبعد ان تكون السعودية وبعض الدول الخليجية 
متفقين مع ايران ألثارة مثل هذا الضجيج حول هذا العداء 
المفتعل بهدف كسب امريكا واسرائيل والدول االوروبية 
من أجل تزويدهم باألسلحة والمعدات العسكرية وتوفير 
الحماية ألنظمتهم الكهنوتية المستبدة بدعوى مواجهة 
التمدد االيــرانــي في المنطقة والمبالغة بخطر تهديده 
للمصالح الغربية عبر السيطرة على منابع النفط في هذه 

الدول.
ان استمرار  ترويج اكاذيب كهذه ال يمكن ان يتقبلها 
العقل اليوم ألن ايران غير مؤهلة البتالع المنطقة العربية 
وهي اضعف من ان تخوض معارك بأطماع االمبراطورية 
الفارسية، لكن التضخيم االعالمي لهذا العدو المفترض 
جعل النفسية االيرانية المقهورة والمهزومة تفرح 
بالكذبة وخرجت لترقص وال تكترث ان تحترق كالفراش 
بالنار طالما ودول الخليج تقدمها كفزاعة إلخافة امريكا 

والدول الغربية.

اسكروا زي الناس يا أوالد «شحيبر»
يعاني المرتزق بن دغر -بعد أن أصبح محاصرًا في المعاشيق.. ومطار  

عدن مغلق أمامه إّال بعد أخذ التصريح من المندوب السامي السعودي 
في عدن الضابط القحطاني- من ضيق التنفس ويشعر أن هروبه من عدن ال 
يحتاج الى قارب أو سيارة ألن معه مليارات وال تتسع لها مثل هذه الوسائل 

لتهريبها الى الخارج.
وبدون شعور كتب بن دغر ما تراوده به نفسه األمارة بالسوء والمليئة بالشر 
والكراهية لآلخرين، والتي لم تهتِد إّال الى انشاء خط سكك حديدية في اليمن.. 
تصوروا واحد عاقل يمكن أن يتحدث عن سكك حديدية وبالده مستعمرة 

وهو يسرق مع هادي ٤٠٠ مليار ريال مرتبات الموظفين.
أكيد السبب الكبسة وإّال لكان أوًال وفر للناس البترول والديزل أو عالج مشكلة 

انطفاء الكهرباء أو صرف مرتبات المتقاعدين في عدن على أقل تقدير.

لكن ربما أراد بن دغر أن يبلغ أسياده رغبته بالدراسة في الخارج بتخصص 
سائق قطار..

المهم يخرج من البالد.. يا روح ما بعدك روح.. فهو يحن الى قصوره في مصر 
ودبي وتركيا هربًا من حبل المشنقة أو نهاية خدماته التراجيدية المرتقبة.

هذا ما يشغل بال المرتزق بن دغر اآلن.. فهو دائمًا ال يجد رزقه إّال في الدماء 
والدمار.. وال يشعر بسعادة وفرصة تدر له األموال وتعرض عليه المناصب إّال 

مع الحروب والسحل وفصل الرؤوس عن األجساد..
صدقوني بن دغر يريد إيصال المرتبات للموظفين مع انطالق رحلة أول قطار 

في اليمن.. انتظروا.. موتوا واشبعوا موتًا فلن تأتي مرتباتكم إّال عبر القطار.
لقد سخر العديد من الكتاب والصحفيين من خزعبالت بن دغر.. واحتقروا 
تفكيره العفن ونظرته لألولويات، ففي الوقت الذي تحرق الحرب البشر والشجر 

والحجر في البالد، نجد أولويات هذا المسخ وحكومته العميلة دراسة 
إنشاء سكك حديدية!!

ولعل أروع من سخر من خزعبالت هذا اإلنسان المريض هو الكاتب 
حسن عبدالوارث والــذي كتب في صفحته بالفيسبوك معلقًا على 
تصريحات بن دغر قائًال: «كنا أيام الجاهلية نسكر.. وأقصى تجليات 
السكرة: نصنع بساط ريح ينطلق بنا الى برج األميرة األسيرة في 
قصر الرشيد ببغداد.. سكرة هذه األيام آخرتها قطارات.. هذا ما 
عد هوش خمر.. هذا قدوه ديزل مخلوط بثاني أكسيد المنجنيز»..

واختتم حسن عبدالوارث قائًال:
«اسكروا زي الناس يا أوالد شحيبر»..


