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مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع ولد الشيخ وقف إطالق النار في اليمن

بحث  مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق االوسط وشمال 
افريقيا ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الخاص لألمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد- االربعاء- 

مسألة وقف إطالق النار في اليمن.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بحسب «تاس»:  
أنه "وفــي أثناء مناقشة األوضــاع في اليمن جرى التركيز 

على مسألة وقف العمليات العسكرية، التي يسقط بسببها 
المواطنون األبــريــاء، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تفاقم الوضع 

اإلنساني سوءًا في البالد".
وأعرب الجانب الروسي عن تأييده لجهود األمم، وباألخص 
تلك التي يبذلها المبعوث الخاص ولد الشيخ، الذي يعمل 

على تنظيم جولة جديدة من الحوار اليمني اليمني.

وجاء في البيان أيضًا: أن الطرفين أكدا على "أن أي قرار 
يمكن اتخاذه يجب أن يتم عن طريق الحوار السياسي 
وبموافقة األطراف الرئيسية في األزمة، وأن يؤدي هذا الحل 
إلى استعادة الدولة لسيادتها على أساس قرارات مجلس 

األمن ذات الصلة".

خفايا اعتقال «عرب واليافعي»

اعتقال وسجن حسين عرب واحمد سيف اليافعي جاء ليؤكد 
ان القرار ليس يمنيًا، وان الحصانة ألحد وال اعتبار البناء ابين 
او يافع وال غيرهم.. فالجميع عليهم ان يدركوا أنهم مجرد 
(مأجورين) وخــدام يعملون على تنفيذ اجندة الغزاة دون 

نقاش.
د الغزاة اتباع سياسة اإلذالل واإلهــانــة لعرب  ولهذا تعمَّ
واليافعي ولم يطلق سراحهما اال بعد مضّي أكثر من اسبوع 
وبدء اثارة قضية اعتقالهما عبر شبكات التواصل االجتماعي .
لم يكترث المندوب السامي السعودي اليــة ردود افعال 
غاضبة جــراء اعتقال اكبر قائدين لألمن والجيش في عدن 
واليمن .. حتى بعد نشر اخبار تفيد ان عرب واليافعي تعرضا 
داخل المعاشيق للتحقيق والشتم واالهانة والتهديد بقتلهما 
ان لم ينفذا دون نقاش كل ما تصدر اليهما من تعليمات 
من قبل الضباط السعوديين او غيرهم، وعدم التعامل مع 
اية تعليمات تصدر من قبل هادي مهما كانت بعد اليوم اال 
بعد اخذ الموافقة منهم، ما لم ستكون نهايتهما مثل نهاية 
اللواء عبدربه االسرائيلي قائد محور ابين الذي جرت عملية 
تصفيته في الممدارة بعد ان ابدى امتعاضه من اعتقال زميليه 
عرب واليافعي وقام بتحركات داخل عدن فتم التخلص منه 

وتصفيته برشاش مع احد قيادات األمن السياسي في عدن.
وفي الوقت الذي ُصدم عمالء الغزاة من عملية اعتقال عرب 
واليافعي وبدأوا يشعرون بغصة المال المدنس تكاد تخنقهم 

تنتظرهم ، في الوقت ذاته خوفا من سوء الخاتمة التي 
ــــوطــــنــــيــــة تــتــداول األوســـاط  ال

والـــســـيـــاســـيـــة 
مــــعــــلــــومــــات 
عـــن خــالفــات 
مــــحــــتــــدمــــة 
ـــيـــن هــــادي  ب
وبين القوات 
الـــــغـــــازيـــــة 
ن عــمــلــيــة  وا
اعتقال عرب 

ت للتخلص من أتباع هادي مع اقتراب انتهاء  واليافعي جاء
خدماته لهم..هذه التداعيات الخطيرة جعلت حكومة عمالء 
الرياض التي يقودها بحاح ال تشير الــى ما تعرض له عرب 
نائب رئيس الــوزراء المزعوم في اجتماعها المنعقد الثالثاء 

في الرياض خشية من ان يتم اعتقال الحكومة وهادي ايضًا.
غير ان المثير للسخرية ان المدعو لطفي شطارة ذهب 
للدفاع عن الغزاة وكتب بحسب (شبكة عدن االخبارية) قائًال: 
(احيانًا الخفة في النشر تثير لغطًا واسعًا واستفزازًا للعامة) 
..المنطق يقول بن عرب واليافعي هؤالء اركان السلطة في عدن 
الى جانب الزبيدي وشالل.. فكيف تصدق انهم تحت االقامة 
الجبرية.. قليل من التفكير.. هؤالء مسؤولون كبار وال يوجد 
من هو اعلى منهم اآلن في عدن ليسحبهم لإلقامة الجبرية الى 

معاشيق.. (عاد شي عقل!!).
«براقش  وكان الصحفي عبدالرقيب الهدياني قد أكد وفقًا لـ
نت» الثالثاء ان الحرس الرئاسي منع عرب واليافعي من المغادرة 
بعد اجتماع مع محمد مارم مدير مكتب (هادي).. وكان نفس 
الموقع قد نشر- السبت- خبر اعتقال عرب واليافعي ونقل عن 
مصدر حكومي القول: "انه تم استدعاء اليافعي وعرب إلى مقر 
قوات التحالف العربي قبل ان يتم نقلهما الى هناك بناء على 
توجيهات من (هــادي).. واضاف: ان توقيف عرب واليافعي 
اجراء عسكري لمعاقبتهما بشأن اختالالت في التجنيد وكذا 

تنفيذ الخطة االمنية .
ان الموقع ذاتــه اشــار فــي خبر نشره الثالثاء غير 

ـــى ان خــلــفــيــة اعــتــقــالــهــمــا كــانــت  إل
بسبب (عــمــلــيــات التجنيد 
والمعسكرات الوهمية 
الـــتـــي يـــتـــم الـــصـــرف 
اليومي لها بأكثر من 

٨٠ مليون ريال).
هـــــــذا الــــتــــضــــارب 
والــــتــــبــــريــــرات غــيــر 
المنطقية هي محاولة 
الخـــفـــاء حــقــيــقــة سلب 
الـــغـــزاة ايــــة صــالحــيــات 
لــهــادي بعد قــص أجنحته 

القوية.. 
ــردد عــن ســرقــات  ــت ــا ي أمـــا م
ومعسكرات سرية فهي مجرد 
مـــغـــالـــطـــات يــروجــهــا 
ـــة  ـــخـــون الـــعـــمـــالء وال
دفـــاعـــًا عـــن الـــغـــزاة، 
دون ان يتعظوا من 
صفعة اعتقال عرب 

واليافعي.

إقدام قوات الغزاة على اعتقال اللواء حســين محمــد عرب المعين من هادي نائبًا لرئيس الوزراء 
ووزيــرًا للداخلية واللواء احمد ســيف اليافعي قائد المنطقة العســكرية الرابعة، رســالة واضحة 
لكل أبناء الشــعب اليمني وتحديــدًا أبناء المحافظات الجنوبية ان الكل البد ان يخضع لسياســتهم وانه 
بإمكان جنود الجنجاويد والمطاوعة السعوديين اعتقال وسجن وزراء وقادة عسكريين كبار وايداعهم 
السجون بكل سهولة، دون العودة لهادي او بحاح، بمن في ذلك أكبر العمالء الذين مكنوهم من استباحة 

أرض عدن الطاهرة وغيرها من أرض اليمن.

محمد شرف الدين

خسر المدعو محمد عبدالمجيد قباطي كل أوراقه ولم تعد تجدي نفعًا أالعيبه البهلوانية واساليبه 
الرخيصة حيث بات يواجه النهاية الدراماتيكية كعميل قريبًا ولم تعد عروضه تلقى قبوًال عند من 
استخدموه كورقة وبوق رخيص للترويج للعدوان وبعد أن استهلك طوال االشهر الماضية وباع 
كل شيء مقدس وتاجر بالوطن ودماء ابناء الشعب، أصبح يقف اليوم أشبه بمتسول وهو يجد نفسه 

مكروهًا ومنبوذًا حتى بين أوساط العمالء أنفسهم.
المضحك أن الدكتور «خباطي» كما يدلعه الكثير بهذا االسم خرج قبل أيام بعد تلقيه توجيهات من 
وزير االعالم السعودي للحديث عن خطر الحملة االعالمية على السعودية عالميًا وضرورة التصدي 
لها.. خرج قباطي وأدلى بتصريح لصحيفة الشرق األوسط السعودية اتهم فيه كل الدبلوماسيين 
م.. وال يعترفون بشرعية هادي.. 

ُ
اليمنيين بأنهم مجرد موظفين مع ايران ويتلقون توجيهاتهم من ق

وزاد «خباطي» الطين بلة، ولهذا اتهمت حكومة بحاح في اجتماع لها قباطي بالتحريض ضدهم 
واحتدم الخالف بينهم األيام الماضة الى درجة كبيرة.

وتفيد المعلومات أنه تم ايقافه عن العمل وعن االدالء بأي تصريحات كخطوة أولى لالستغناء عنه.
هذا فيما توعد قباطي باالنتقام من عبدالملك المخالفي الذي اعتبره 

خصمه اللدود والمتآمر عليه وأنه ال يستطيع أحد تغييره من 
منصبه أبدًا ألنه معين من «هادي» وليس لخالد بحاح دخل 

وال من اختصاصه.
الجدير بالذكر أن مصادر مقربة من داخل حكومة بحاح 
الالشرعية سربت معلومات تتهم فيها وزيــر االعــالم 
«قباطي» بأنه يتخذ قراراته بصورة ارتجالية وعين عددًا 
من المقربين والمحسوبين على ما تسمى بحركة «مجد» التي 

يشغل منصب النائب لرئيسها في عدد من المواقع القيادية 
بالوزارة التي تتخذ من احد فنادق الرياض مقرًا لها.

ويهدد قباطي بفضح كل األوراق في حالة تم طرده هـــــــــــــذا 
من حكومة بحاح..

نهاية  مرتزق

الجنرال العجوز.. الرهان الخاسر

أدى الجنرال العجوز الفار علي محسن اليمين داخل احدى السفارات الغربية 
في الرياض، بعد ساعات من قرار تعيينه من قبل الخائن هادي في منصب 
وهمي بدون صالحيات دستورية او قانونية تحت مسمى نائب للقائد األعلى 

للقوات المسلحة . 
استقبل الشارع اليمني القرار بسخرية النه جاء ممن ال يملك لشخص ال 
يستحق وفر من البالد ودمر عشرات األلوية، خالفًا عن انه تسبب في مؤامرة 
٢٠١١م في شق الجيش اليمني وتعريض أمن واستقرار البالد للخطر، وكان 
االولى ان يحاكم  مثله مثل بقية المتورطين مع العدوان السعودي وقتل اآلالف 
من المواطنين  وتدمير مكاسب الجمهورية الوحدة وخيانة الوطن باستدعاء 

العدوان الخارجي على اليمن والتدخل في شؤونه الداخلية..
وفي الوقت الذي  خرجت  قلة من عناصر االخوان المسلمين مبتهجة بإعادة 
الجنرال العجوز الى  واجهة  المشهد، في الوقت ذاته اكد مراقبون ان هذا القرار 
جاء كمحاولة سعودية  البراز عضالتها رغم انها استخدمت جنرال عجوزًا 
لصرف االنظار عن تداعيات توالي   الهزائم واالنكسارات التي تتعرض لها 
قوات الغزاة ومرتزقتهم في جميع جبهات القتال على ايادي ابطال الجيش 

واللجان الشعبية .
وجاء تعيين الجنرال العجوز بعد قرابة عام  من العدوان  واالهمال واالمتهان  
ليؤكد ان السعودية وصلت الى طريق مسدود وفشلت فشًال ذريعًا في تحقيق 
أي هدف لها في الميدان و لجأت الى الرهان على الجنرال علي محسن كالغريق 
الذي يتعلق بقشة ، غير مدركة ان علي محسن لم يعد اال اشبه بأسد مفرشة 
وأنه لم يعد يمثل أي رقم او مركز قوى حتى على مستوى سنحان بعد الجرائم 
ــو كان هذا  التي ارتكبها بتمرده على الرئيس صالح في مارس ٢٠١١م..ول
الجنرال العجوز جديرًا بالقيادة لما فشل في االستيالء على السلطة ولديه 
عشرات االلوية وغوغاء االخوان المسلمين في أحداث الربيع العبري  ولما فر 

هاربًا من الفرقة االولى مدرع وظل يذرف الدموع يومها  مستغيثًا بإعتاقه 
لوجه الله ، لينكث العهد من جديد وهو على ظهر طائرة هيليوكبتر متجهًا 
الى السعودية.. وبعيدًا عن ضجيج أواني االخوان الفارغة فإن  قرار تعيين 
الجنرال العجوز في هذه المرحلة سيكون مخيبًا آلمال السعودية السيما وأنه 
سيقابل باصطفاف وطني لتعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة العدوان ، ودفع 
الطرف الصامت الى الخروج عن صمته واالصطفاف الى جانب القوى الوطنية 
الرافضة للعدوان ادراكًا منهم ان السعودية تريد اعادة خادم البدر وسايس 
بغلة محمد بن الحسن لحكم اليمن وهو الذي عاث فسادًا في البالد شماًال 
وجنوبًا طوال اكثر من ثالثة عقود من الزمن.. وتسبب ايضًا بسرقة حلم الشباب 
اليمني في ٢٠١١م ويعد السبب الرئيسي وراء اجهاض عملية التغيير التي 
رفضها الشعب بعد انضمامه مع الزنداني وعتاولة الفساد من قيادات االخوان 

الى ساحة التغرير.
رجعت السعودية الى االستعانة بالجنرال العجوز بعد ان استنفدت كل األوراق 
خالل عام من العدوان  وخيب ظنها هادي وعرب والمقدشي وغيرهم من 
العمالء الذين أطلقوا الوعود لمحمد بن سلمان ومحمد بن نايف بالسيطرة على  
صنعاء في بضعة ايام.. وبقرار ارتجالي آخر  تراهن السعودية على جنرال عجوز 
ومنهك.. تاريخه كله هزائم  وهروب مهين آخرها في معركة ميدي.. الجميع-  
مواطنين وجنودًا، يعرفون ان علي محسن تاجر حتى بدماء الجنود والضباط 
الذين دافعوا عنه ..فهو لم يخن الزعيم صالح فقط وإنما خان  الشهيد القشيبي 

وباع بكل سهولة كل الجنود والضباط الذين وقفوا يدافعون عنه.. 
الجنرال العجوز لم  يتعظ من حكمة المرحوم الدكتور عبدالكريم االرياني 
الــذي قــال: «رحــم الله امــرءًا عرف قدر عمره» حيث هــرول الطــالق الوعود 
آلل سعود وقال: بأنه سيعمل على إخراج اليمن من التحديات التي تمر بها، 

واالنتصار على فلول التمرد التي ألحقت األذى ببلدنا ومجتمعنا وجيراننا.
هذا الشطط جاء على لسان الجنرال العجوز الذي تراهن عليه السعودية 
رغم أنه تجاوز العقد السابع من العمر (٧١ عامًا)، وُيعد من اسوأ القيادات 

الـ «bbc» تكشفها بالصور الحية 
داعش  والقاعدة  يشاركان قوات السعودية العدوان على اليمن

فضح تقرير ميداني لقناة «بي بي سي» أعدته الصحفية المتميزة صباح األحمد من 
داخل المعسكرات والمواقع  التابعة للقوات الغازية بقيادة السعودية حقيقة التحالف مع 
القاعدة وداعش  ومشاركتهما في العدوان على بالدنا وشعبنا وبأدلة من داخل الصفوف 

األولى للمواجهات..
الفيلم الوثائقي الفاضح للتحالف السعودي مع اإلرهابيين جاء ليكشف فضيحة عاصفة 
مملكة داعش ويفند المزاعم التي ظل سلمان وكهنة الوهابية يرّوجونها لتبرير جرائمهم 
بحق الشعب اليمني تارة بإعادة الشرعية وتارة اخرى بمواجهة المد الفارسي وهي مزاعم 
ال اساس لها من الصحة.. وهاهي االدلة تتوالى ليدرك العالم بشاعة المؤامرة التي تستهدف 
الشعب اليمني والتي ال يجب السكوت عنها خصوصًا بعد بث  هذه الحقائق والوثائق والتي 

الغبار عليها ..
نعتقد انه بعد هذا الفيلم الوثائقي لم يعد هناك  مبرر للمغرر بهم من مرتزقة السعودية 
في المحافظات الجنوبية او بقية المحافظات للمكابرة بعد هذه الحقائق وعليهم  ان  
يستشعروا الخطر وبشاعة المؤامرة قبل فوات االوان وهو االمر نفسه بالنسبة للشعوب 
العربية المشاركة في العدوان على اليمن، التي يجب  عليها ان تدرك خطورة اللعبة القذرة 

وتبعات هذه المؤامرة على شعوبها في المستقبل ..
التقرير الوثائقي يظهر وبشكل واضح  عناصر القاعدة وانصار الشريعة داعش وهم  

يقاتلون في صف قوات االحتال  في مختلف الجبهات.
كما يفضح المخطط السعودي الهادف الى احتالل اليمن وان الشرعية التي يلوكونها في 
احاديثهم هي مجرد كذبة وال يريدون عودة اليمن الى الحضن العربي كما يزعمون وانما 
يريدون تسليم اليمن لالرهابيين  بدليل أنهم اآلن يستقدمون اإلرهابيين من سوريا الى 
اليمن ، واكدت  تلك الحقائق حقيقة أن عناصر القاعدة وداعش أذرع استخباراتية ألمريكا 

وآل سعود يوجهونها لتدمير الدول وقتل الشعوب  لتنفيذ اجندتهم  الشريرة. 
وفضح هذا الفيلم الوثائقي خفايا ما ترتكبه ميليشيات االخوان المسلمين في تعز من 
جرائم قتل  للمواطنين بتلك المشاهد التي عرضها الفيلم، والمواطنون يطالبون حمود 
المخالفي باالقتصاص من احد مرافقيه إلقدامه على قتل مواطن دون حق ..كما يكشف 
حديث احد المواطنين والذي  يتحسر على قتل الشباب والمتاجرة بدمائهم  من قبل 

المقاولة ، اضافة الى اعتراف   الدكتور أبوذر بأن القصف الجوي وراء  كارثة تعز ..
«بي بي سي» ان تدخل عن طريق عدن الى تعز  وبعيدًا عن ذلك فقد استطاعت قناة الـ
وتسير في طرق تتبعهم،  والقناة بذلك تفضح حكومة عمالء الرياض وتعمدهم فرض 
حصار ظالم على تعز، وان بإمكانهم ايصال كل المواد الغذائية واالحتياجات الضرورية 

الى المدينة بكل سهولة ..


