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الحوار بين األطراف اليمنية يدخل اإلنعاش
مراقبون: التركيز على بضعة معتقلين لصرف أنظار العالم عن جرائم آل سعود

البريطانيون وراء قصف المساجد في اليمن وقتل المدنيين بحقد صليبي

«سلمان» يسعى إلى التنحي عن الحكم للتنصل عن تحمل مسئولية جرائم الحرب في اليمن

تخذ عن إدراك لخفايا اللعبة القذرة
ُ
 ليس قرارًا عفويًا أو ارتجاليًا بل ا

ً
ك المؤتمر بوقف الحرب أوال تمسُّ

وعّبر مواطنون عن استيائهم الشديد من تجاهل األمم 
المتحدة ومجلس األمن لمعاناة ٢٥ مليونًا من أبناء الشعب 
اليمني يعيشون كالمعتقلين في ظل حصار يفرضه عليهم 
آل سعود منذ عشرة أشهر منع خاللها عليهم دخول الغذاء 
والدواء والمشتقات النفطية ما فاقم من معاناة الشعب اليمني 
الذي يعيش في الظالم، خالفًا عن ما سببه من ارتفاع جنوني 
في االسعار والمواصالت اضافة الى تجاهل معاناة مئات اآلالف 
من المصابين بأمراض خطرة كالسرطان والسكري والفشل 
الكلوي، في الوقت الذي يتم فيه تركيز االهتمام على بضعة 
أشخاص رغــم أن هناك معلومات تفيد أن أنصار الله في 
مشاورات سويسرا أبــدوا استعدادهم لإلفراج عن ٨٠٪ 
من المعتقلين وطالبوا طرف الرياض بالمثل في خطوة جادة 
تؤكد رغبتهم لحل األزمة وليس للمزايدات أو صرف أنظار 
الــرأي العام العالمي عن الجرائم التي يتعرض لها الشعب 
اليمني واخفاء فشل المنظمة الدولية في تطبيق ميثاق األمم 

المتحدة.
إلى ذلك أكد مراقبون سياسيون أن إصرار طرف الرياض على 
إطالق المعتقلين العسكريين هو بهدف نقل تلك العناصر إلى 
جبهات القتال لقيادة المعارك إلى جانب قوات العدوان الذي 
تشارك فيه (١٧) دولة التي فشلت طوال األشهر الماضية 

في تحقيق أي تقدم في الميدان..
وأعرب المراقبون السياسيون عن استغرابهم إزاء الصمت 
األمــمــي تجاه اعــتــرافــات فيليب هاموند وزيــر الخارجية 
البريطانية األخيرة التي اعترف فيها صراحة بمشاركة بالده 
وأمريكا في العدوان على اليمن، دون أن تحرك األمم المتحدة 
ساكنًا خصوصًا وأن العدوان يستهدف دولة مستقلة وذات 

سيادة وعضو في األمم المتحدة..
مؤكدين أن االعتراف البريطاني كشف عن حقيقة تورط 
جنود بريطانيين وأمريكيين في جرائم حرب بحق الشعب 
اليمني خصوصًا وأن بعض الــضــربــات الجوية الــتــي كانت 
تستهدف السكان المدنيين في أيام الجمعة وأوقات أدائهم 
للصالة، أكــدت صحة الشكوك التي رجحت أن من يقومون 
بالقصف أيــام الجمع واألعــيــاد الدينية ورمضان ليسوا من 
المسلمين السيما وأنه كان يتم استهداف المساجد بصورة 
تكشف عن حقد صليبي دفين.. وعبروا عن استغرابهم 

الشديد لخوض بريطانيا وأمريكا حربًا عدوانية ضد المدنيين 
اليمنيين، في الوقت الذي لم تقصف طائراتهم الحربية أي 
معقل من معاقل تنظيم القاعدة أو داعش، على الرغم من 
التحذيرات التي يطلقها مجلس األمن الدولي بعد كل جلسة 
له يعقدها بشأن اليمن من توسع وتمدد نشاط التنظيمات 
اإلرهابية في بعض المحافظات اليمنية.. غير مستبعدين أن 
تكون بريطانيا وأمريكا الى جانب السعودية تمارس الضغط 
على مجلس األمن للحيلولة دون اتخاذ قرار بوقف العدوان على 

اليمن ووقف المواجهات المسلحة في داخل البالد..

وحــذر المراقبون من مخطط استعماري تسعى أمريكا 
وبريطانيا الى تنفيذه عبر السعودية وبرعاية مجلس األمن 
الدولي، والذي ظهرت بعض تفاصيله في االعترافات الخطيرة 
التي أدلى بها الخائن هادي والــذي أقر في إحدى المقابالت 
التلفزيونية انه ليس له علم بالحرب على اليمن.. واعتبر 
المراقبون أن تصريحات هادي اطلقها في محاولة للتنصل عن 
تحمل المسئولية القانونية تجاه الكارثة التي ارتكبها تجاه 

الشعب اليمني بعد أن بدأت السعودية بالتخلي عنه.
وعلى ذات الصعيد اعتبر المراقبون السياسيون التصريحات 

التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي والتي ذكر فيها أن 
األمريكيين أبدوا استعدادهم لضرب انصار الله قبل بضعة 
أشهر من الــعــدوان، وان اطــالق مثل هذه التصريحات هو 
محاولة للسعودية الهروب من تحمل المسئولية عن الجرائم 
التي ارتكبوها في اليمن، ورمي ذلك على الواليات المتحدة، 
غير أن األخطر من كل ذلك أن الملك سلمان بن عبدالعزيز 
يسعى الى التخلي عن الحكم في السعودية هربًا من تحمل 
مسؤولية جرائم الحرب  في اليمن والرمي بها على نجله الذي 
سبق وحــاول التنصل عن المسؤولية، وأوضــح المراقبون 
السياسيون أن االصرار السعودي على حسم الحرب عسكريًا 
هو لمحاولة عدم مالحقتهم أمــام المحاكم الدولية، حيث 
يعتقدون أن إيجاد حكومة في اليمن بمعايير سعودية 

ستسقط جرائم آل سعود بحق الشعب اليمني.
وأكــد المراقبون السياسيون أن عدم استئناف مشاورات 
الحوار بين األطــراف اليمنية والتي كان مقررًا انعقادها في 
١٥ يناير الجاري برعاية دولية دليل على أن تمسك المؤتمر 
وأنصار الله وبقية القوى الرافضة للعدوان بشروطهم المعلنة- 
ومنها عدم الحوار مع طرف الرياض، ووقف العدوان، ورفع 
الحصار- ليس موقفًا عفويًا أو قرارًا ارتجاليًا وإنما جاء عن فهم 
بخفايا اللعبة القذرة التي تحاك ضد اليمن.. وجاء هذا الموقف 
الشجاع ليجسد الحرص الوطني المسؤول والمدافع عن الثوابت 
الوطنية وعدم االستمرار في حوار عبثي غير مسؤول وغير 
جاد أمام تداعيات العدوان على اليمن والمنطقة، خصوصًا 
وأن وفد المؤتمر وأنصار الله إلى مشاورات سويسرا طرحوا 
مبادرة متكاملة وموضوعية وعقالنية لحل األزمــة وتمثل 

مخرجًا للحل.
الفتين إلى أن بقاء فريق من األمم المتحدة في صنعاء يحمل 
مؤشرات تطمينية، مؤكدين ان إبراز العضالت التي ظهر بها 
الخائن هادي في استعراض عسكري للمرتزقة أثناء تواجد 
ولد الشيخ في العاصمة صنعاء، وكذلك تحديد السعودية 
لبنك أهداف جديدة لقصفها، وكذلك تمديد مصر لجنودها 
المشاركين في العدوان ضد اليمن، ليس إال فرقعات كاذبة 
تؤكد فشل تحالف العدوان في تحقيق أية انتصارات على 

الميدان.

٢٥ مليون يمني يعيشون مأساة 
انسانية منذ ١٠ أشهر

فشل السعودية في تحقيق أي تقدم ميدانيًا 
وراء الضغط إلطالق ٣ جنراالت

نستغرب الصمت األممي بعد اعتراف 
بريطانيا بمشاركتها في العدوان على اليمن

عدم قصف أوكار القاعدة وداعش يكشف عن دعم أمريكي بريطاني لإلرهابيين في اليمن
هناك مخطط استعماري يستهدف اليمن ينفذ عبر السعودية وبرعاية غربية

«االخوان» من افتراش «الصماطة» في اليمن إلى افتراش «الغترة» في السعودية!!

«الميثاق» تكشف فضائح مرتزقة الرياض

(ياعزيزي مشكلتنا ستظل قائمة سواء مع ذي عندكم او  مع طالبين الله في 
السعودية.. من يسترزقون باسم الله)..

تخيلوا سميع وعبدالوهاب اآلنسي واليدومي وبن عبود ووكالء في وزارة المالية 
وأعضاء في مجلس النواب واإلصالحيين المقيمين اصحاب المحالت.. التجار 
رها اهل الخير للنازحين اليمنيين.. بينما نجد ان  

َّ
يسكنون في العمائر التي وف

ين .. فهناك أسر تنام في الحرم.. النازحين من مناطق الصراع فعًال يعانون األمرَّ
ماقام به البعض من إنشاء جمعية خيرية للنازحين اليمنيين بمكة كان عمًال 
انسانيًا رائعًا يستحقون عليه  الشكر، ومن يستحق الشكر اكثر هو تجاوب اهل الخير 
وسخاؤهم الالمحدود تجاه اخوانهم اليمنيين الذين يشعرون ان الواجب اإلنساني 
يفرض عليهم الوقوف معهم ليتجاوزوا محنتهم والتي كان على رأسها توفير 

مساكن محترمة تليق بــهــم.. استكثر 
القائمون على الجمعية ان يسكنها الفقراء 
والمحتاجون الذين يعانون مشقة النزوح 
وعدم وجود معرفين بهم او بمعنى أصح 

واسطة للجنة المكلفة بالتسكين، فاستأثروا 
بتلك المساكن ووزعوها على من ال يستحقون من 

الوزراء والمحافظين ووكالء الوزارات والتجار والمقيمين 
الذين استولوا على ما قدمه أهل الخير للمحتاجين ..

المستحقون ينامون في الحرم او يسكنون في غــرف شعبية 
إيجارها زهيد يوفرونه من قوتهم .. بينما أمناء عموم االحزاب والوزراء 

والمحافظون والتجار والمقيمون مفاتيح شققهم الفارهة في 
جيوبهم ويقيمون في فنادق الخمس النجوم بالرياض وبعضهم 
طالب الله بجدة في محالته.. وشققهم المدفوع إيجارها من 

اهل الخير مغلقة..
 يسكنونها عندما يأتون الى مكة ألداء العمرة هم أو أحد 
أقاربهم او أصدقائهم وكأنها شققهم في عدن او الحديدة التي 

كانوا يقضون فيها ايام العيد.. 
ل ومهانة متابعة لجنة تجامل وتداهن 

ُ
كثيرون من تعففوا من ذ

أصحاب الصوالين الفارهة واللكزز اآلخر موديالت .
كما ال يخجل هؤالء ابدًا وهم يستلمون المؤن الغذائية 
واللحوم التي تــوزع لهم وكأنهم يستلمونها من 
التموين في صنعاء وليس من الجمعيات الخيرية ..
هؤالء المترفون ال يخجلون .. وال يشعرون بمآسي 
الشعب .. نعم اليخجلون حتى من أولئك الذين  
أصبحوا يأكلون التمر كوجبة وحــيــدة في 
ساحات الحرم ويتعففون ان يمدوا أيديهم .

مسؤولو جمعية السكن الخيري:
تــم  تشكيل جمعية السكن الخيري  في 

السعودية من :
محمد المؤيد- هزاع المسوري - مفضل االبارة 

- شرف القودي - محمد زايد
هؤالء رغم ان لديهم شققًا فارهة منحتها لهم السعودية ..لكنهم 
يقومون بتأجير تلك الشقق الفارهة ويسكنون في السكن الخيري المخصص 

للنازحين..

واليــزال حــزب اإلصالح يمارس نفس االبتزاز الذي اعتاد عليه في اليمن وبنفــس االنتهازية والمتاجرة بمعاناة الناس، ولكن  
هذه المرة في مملكة العدوان..

حيث تفيد هذه الرســالة التي وصلتنا من أحد اليمنيين في الســعودية أن رموز حزب (االصالح) أنشــأوا سوقًا سوداء مع سعوديين 
للمتاجرة بالمساكن الخيرية التي تم توفيرها للنازحين من مناطق الصراع في اليمن من خالل إنشاء جمعية خيرية للنازحين تمهيدًا 

لفرش الغترة «الصماطة» سابقًا، وتم التبرع لها بسخاء كبير لتوفير مساكن لألسر النازحة..
لها ضبــاع (االصالح) الى مســاكن يغيب عنها الفقــراء والمحتاجون.. المثير للســخرية أن  لكــن ألن الطبــع غلب التطبــع، فقد حوَّ
القائمين على الجمعية إياها قاموا بتأجير الشقق الفارهة التي منحتها لهم السلطات السعودية واتجهوا للمساكن الخيرية ومعهم 
أيضــًا مســؤولون ووزراء، ليؤكــدوا أن الدنــاءة طبع أصيل في «االخــوان».. واألدهى من ذلك أنهم اســتولوا علــى التموينات الغذائية 
الخيرية واســتأثروا بها ألنفســهم، فيما يعتاش بعض النازحين على وجبات التمر المجانية التي يحصلون عليها في الحرم.. ويتأكد 
كل يوم أن النموذج «االخواني» القميئ يتخذ من االنحطاط نهجًا وأسلوب حياة، ويثبت أن من يترقى في هذا التنظيم يجب أن يكون 

من عديمي الضمير وآكلي السحت. 

< أســفرت زيارة المبعوث الدولي اســماعيل ولد الشــيخ أحمد إلى العاصمة صنعاء -والتي استمرت خمسة أيام واختتمها الخميس- عن إطالق معتقلين من قيادات حزب اإلصالح، وكذلك  
ســعوديين اثنين يتردد أنهما من ضمن العناصر االســتخباراتية، بينما ذكرت مصادر إعالمية أنهما مدرســان يعمالن في جزر القمر.. هذا فيما لم يفصح ولد الشــيخ عن نتائج لقاءاته 
مع المكونات السياســية في العاصمة صنعاء وتحديدًا مع المؤتمر الشــعبي العام وأنصار الله، غير اإلفراج عن المعتقلين من االخوان المســلمين ومن رعايا العدو الســعودي ومرتزقته على الرغم 
من إفراط الرياض بقصف العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية.. األمر الذي أوجد حالة اســتياء واضحة في الشــارع اليمني الذي كان يترقب موقفًا دوليًا واضحًا وشــجاعًا يقضي بوقف العدوان ورفع 

الحصار عن اليمن والمستمر منذ عشرة أشهر دون أن تقدم األمم المتحدة أو تحالف العدوان للشعب اليمني رسائل مطمئنة أو معززة للثقة..
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