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يتسابق النظامان السعودي واإلماراتي على شراء المزيد من األسلحة وابرام عشرات 
العقود بمليارات الدوالرات مع دول أيدتها وتساندها في عدوانها على اليمن أو دول 
أخرى تلتزم مواقف حيادية بعد أن تم شراء أنظمتها بماليين الدوالرات.. واتجهت 
لشراء أسلحتها كنوع من التجديد من جهة، ولتضمن االستمرار في صمتها عن 

الجرائم والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في اليمن من جهة ثانية.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية -الخميس الماضي- فإن االمارات 
أبرمت ٩٠ صفقة عسكرية في خمسة أيام وتوقع عقودًا بقيمة ٥٫٢ مليار دوالر، 
ونصف تلك العقود تمت مع شركات أسلحة روسية. توجه اإلمــارات نحو السالح 

الروسي يأتي بعد فشل سالحها األمريكي واألوروبي في عدوانها على اليمن منذ قرابة 
العامين، كما أن هذا التوجه اإلماراتي نحو روسيا بعد أن سبقتها السعودية إليها له 
اهدافه الواضحة وغير المخفية. وسبق لموسكو أن أعلنت منتصف األسبوع الماضي 
أيضًا أنها تجري مباحثات مع الرياض حول توريد أسلحة وآليات عسكرية روسية الى 
السعودية.. هذا التوجه المحموم والسباق المحتدم بين قطبي العدوان على اليمن 
لشراء واقتناء المزيد من األسلحة يكشف عن السر الحقيقي لصمت المجتمع الدولي 
تجاه االنتهاكات المتواصلة من قبل تحالف العدوان للقانون االنساني الدولي وارتكاب 

المزيد من الجرائم بحق المدنيين السيما األطفال والنساء.

لم يعد مجديًا البحث عن أسباب الصمت الدولي تجاه جرائم ومجازر العدوان، 
فعقود صفقات األسلحة التي تبرمها اإلمارات والسعودية مع عشرات الدول اآلسيوية 

واألوروبية واألمريكية تكفي لإلجابة عما نبحث عنه.
عالم حقير.. بال شرف وبال أخالق.. ومع ذلك ينبغي على قطبي العدوان ومن تحالف 
ها لن ترهبها كل هذه المواقف  معهما إدراك أن اليمن واإلرادة القوية التي تسكن أبناء
السلبية للمجتمع الدولي إزاء جرائم ومجازر العدوان.. وهذه االرادة التي صمدت 
وواجهت هذا العدوان المسنود عالميًا طيلة الفترة الماضية، هي نفسها اإلرادة التي 

ستواصل صمودها في قادم األيام ولن تتزعزع أو تنكسر.

صفقات األسلحة مع قطبي العدوان تعّري المجتمع الدولي!

مطابخ آل سعود إلنتاج وتسويق األكاذيب

«جيبوتي» حليفة العدوان ممر لتهريب األسلحة إلى اليمن!!

آخر األكاذيب السمجة والسخيفة التي روج لها إعالم 
رب من جيبوتي  هَّ

ُ
تحالف العدوان تقول إن األسلحة ت

الى اليمن!!
إيران المتهمة لدى النظام السعودي المريض بتهريب 
األسلحة الــى من يسمونهم «االنقالبيين» تستخدم 
جيبوتي كمحطة ترانزيت لتهريب األسلحة الى اليمن.. 
وجيبوتي هذه شريكة النظام السعودي وأحد حلفائه في 
ة لجيبوتي  هذا العدوان الظالم، وهذا االتهام فيه اساء

إْن كانوا يعلمون!!
وسبق لهذا التحالف بقيادة النظام السعودي أن ذهب 
صــوب اتهام سلطنة عمان باتخاذها ممرًا لتهريب 
األسلحة اإليرانية الى اليمن وهو ما نفته السلطنة في 
حينه وطالب من التحالف عرض األدلة والبراهين التي 
تؤكد ما يدعيه ويروج له، لتخرس ألسنة وأبواق النظام 
السعودي وتبدو كذبتهم وقد أصابها الرعاش وتم 

رميها في سلة مهمالت تلك المطابخ العفنة.
عــشــرات، بــل مئات األخــبــار والقصص والحكايات 
والروايات الكاذبة التي صنعتها وانتجتها المطابخ العفنة 
للنظام السعودي، ولم تدم صالحيتها يومًا واحدًا ألنهم 
فاشلون رغم اآللة اإلعالمية الضخمة التي يمتلكونها 

وتسويقهم الهائل لبضاعتهم الفاسدة.
النظام السعودي وحلفاؤه المعتدون على اليمن منذ 
قرابة العامين فرضوا حصارًا بحريًا وبريًا وحيويًا على 
اليمن واليمنيين، ووسط هذا الحصار الجائر يروجون 
ويسوقون ألخبار وقصص تهريب األسلحة الى اليمن 
وغيرها من األكاذيب السخيفة والتي كان من أبرزها 
قصف مكة المكرمة وسفينة األمم المتحدة، والهدف 
من تخريج وتسويق هــذه األكــاذيــب مختلفة األلــوان 
واالشــكــال واالحــجــام هو إطالة أمــد الحرب العدوانية 
وتأليب العالم على اليمن واليمنيين، بعد فشلهم الذريع 

في تحقيق أهداف عاصفتهم وبعد خسائرهم الكبيرة 
والفادحة التي تعرضوا لها عسكريًا.

كما أن من أهداف التسويق لتلك األكاذيب التغطية 
على جرائمهم ومجازرهم التي ارتكبوها ومازالوا ضد 
اليمنيين، واالستمرار في ارتكابها، وتحويل اليمن الى 
ــران، وجــّر الواليات المتحدة  ساحة وميدان لحرب إي
الى هذه الحرب، كون إيــران هي العدو األكبر واألول 
إلسرائيل، وكل التوجهات المعتملة حاليًا من قبل النظام 
السعودي والتحليالت التي تروج لها فضائيات ومختلف 

وسائل إعالم العدوان تصب في هذا االطار.
بعد أن فشل النظام السعودي وحلفاؤه عسكريًا 
وإعالميًا في سوريا، وهزيمة إيران هناك يرى هذا النظام 
ومن معه أن اليمن هي البديل األنسب للحرب على إيران، 
ورغم أن العالم يدرك أنه ال وجود إليران في اليمن وسبق 
لإلدارة األمريكية السابقة أن صرحت بذلك إّال أن النظام 
السعودي اإلرهابي يصر ويلح عبر أعماله العسكرية 
اته الكاذبة أنه يحارب إيران في اليمن، وأن إيران  وادعاء
تمد من تسميهم «االنقالبيين» باألسلحة، اضافة الى 
أن الحرس الثوري اإليراني متواجد في اليمن وأن خبراء 
إيران العسكريين هم من يطلقون ويوجهون الصواريخ 
المتوسطة والبعيدة المدى الــى األراضــي السعودية 

واستهداف البوارج الحربية التابعة للعدوان.
إنها لغة العاجز والفاشل الذي لم ولن يجد ما يبرر به 
الضربات العسكرية التي يتعرض لها منذ عامين من قبل 
الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية والمتطوعين 
من أبناء القبائل سوى إيــران، والتباكي في المؤتمرات 
والمنتديات الدولية أو عبر الفضائيات بأن إيــران هي 
صانعة اإلرهاب العالمي، وليس عنا ما قاله وزير خارجية 

النظام السعودي السخيف األسبوع الماضي ببعيد.
ات  كما أن النظام السعودي يرّوج لمثل هذه االداعاء

الكاذبة والمغالطات السمجة لخداع شعبه من جهة 
وشعوب العالم من جهة ثانية بأنه ال يحارب اليمن 
الدولة األفقر في المنطقة العربية بل والعالم أجمع 
والتي صمدت أمام اآللة العسكرية العدوانية الضخمة 
والمساندة الدولية غير المنقطعة التي تقدم لها طيلة 
عامين، وإنما تحارب إيران كقوة إقليمية وذات شأن 

كبير في العالم.
إن ما يدعيه تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي 
من أكاذيب حول تهريب األسلحة الى اليمن هو بحد ذاته 
ات والمغالطات تكشف غباء  فضيحة كون هذه االدعاء
النظام السعودي وحلفائه من جهة، وفشلهم وعجزهم 
عن تحقيق أهدافهم العسكرية ولم يجدوا ما يبررون 
به هذا العجز والفشل سوى طباخة األكاذيب والتسويق 

لها إعالميًا.
وأمام هذا الغباء المعلن للنظام السعودي وحلفائه تبقى 
إيران هي الوحيدة المستفيدة، كون اليمن ال يمثل لها 
هدفًا من ناحية، وكون النظام السعودي ومن معه أضعف 
وأعجز عن مواجهة إيران التي أكدت واثبتت وجودها 
كدولة قوية إقليميًا ال يمكن تجاوزها أو االستهانة بها، 
ولو كان النظام السعودي ومعه بقية األنظمة الخليجية 
المتحالفة في العدوان على اليمن قادرين على محاربة 
إيران ووقف مدها الصفوي والمجوسي في المنطقة -كما 
عون- التجهوا لمحاربتها من أراضيهم التي لها حدود  يدَّ
وا الى اليمن وقالوا بسخافة  مشتركة مع إيران، ولما جاء

وغباء «نحن نحارب إيران في اليمن»!!
كل األكاذيب والمغالطات التي تم ترويجها وتلك التي 
طبخ في مطابخ العدوان لم ولن نجد لها مكانًا 

ُ
مازالت ت

في اليمن، وسيواصل اليمنيون صمودهم ومواجهتهم 
لهذا العدوان وأدواته حتى ينكسر ويرحل صاغرًا غير 

مأسوف عليه.

منــذ عاميــن وتحالف العدوان بقيــادة النظام الســعودي الوهابي اإلرهابي يــروج لألكاذيب التي يتم  
انتاجها في مطابخ آل ســعود، ورغم أن ما أنتجه وروج له لم يســهم في زعزعة قوة وإرادة الجيش 
اليمني المسنود باللجان والمتطوعين من أبناء القبائل ومعهم أبناء الشعب الصامد والصابر، إّال أن تلك المطابخ 
لم يصبها الفتور ولم يعترها الوهن، ومازالت تنتج الكثير من األكاذيب التي تروجها عبر فضائياتها وصحفها 

ومواقعها اإلخبارية يوميًا، غير مدركة أن بضاعتها فاسدة وال يوجد من يشتريها ويصدقها غيرهم.

«الرباعية»؟!! هل هو ممثل أممي أم ممثل لـ

ف ولد الشيخ بتحريك المفاوضات!!
ّ
«اللجنة الرباعية» تكل

ووسط هذا الحديث الذي أوردته «الحدث» يبقى السؤال األهم: هل السيد 
اسماعيل ولد الشيخ ممثل أو وسيط األمم المتحدة الى اليمن أم هو ممثل 
ووسيط «اللجنة الرباعية» التي كلفته االسبوع الماضي بتحريك المفاوضات 

واستئناف العملية السياسية اليمنية؟!
«اللجنة الرباعية» هذه تضم كًال من النظامين السعودي واالماراتي اللذين 
يقودان هذا العدوان على اليمن منذ عامين، اضافة الى الحليفين والداعمين 
الرئيسيين لهما الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، ومواقفهما تجاه 

العدوان واضحة ومعلومة وأيضًا معلنة وليست بخافية على أحد!!
«اللجنة الرباعية» هي من تتحكم  وهذه الدول المنضوية فيما يسمى بـ
بمنظمة األمم المتحدة وقراراتها، وهي من ترفض وتعيق كل مشروع 
قرار يدين العدوان وجرائمه ومجازره المرتكبة بحق المدنيين واستهداف 
المنشآت المدنية والمدارس والمستشفيات وصاالت األفراح ومجالس العزاء 
وانتهاك القانون االنساني الدولي، وترفض تشكيل أي لجنة دولية مستقلة 

للتحقيق في هذه االنتهاكات.
وبــهــذا التكليف الــصــادر مــن قبلها للمبعوث األمــمــي أو بعبارة أصح 
لمبعوثها الخاص اسماعيل ولد الشيخ بتحريك المفاوضات واستئناف 
العملية السياسية اليمنية يبدو ويتضح أن األمم المتحدة ال دور لها على 
االطالق، بل إن مواقفها السلبية تجاه انتهاكات العدوان للقانون اإلنساني 
الدولي واستمراره في استهداف المدنيين- وبصفة خاصة النساء واالطفال 
والمنشآت المدنية- يشجع العدوان على االستمرار في ارتكاب المجازر 

وتشديد حصاره على اليمن وتجويع اليمنيين.
منذ قرابة العامين واألمم المتحدة والدول الحرة المنضوية في إطارها 
تكتفي بدور المتفرج والمشاهد لما يتعرض له اليمنيون من إبادة جماعية 
واستهداف متعمد لكل شيء في اليمن، كما أنها وفي الكثير من مواقفها 
المعلنة تكشف أنها أداة من أدوات العدوان، وبيانات الشجب واالستنكار التي 

تصدرها بين الحين واآلخر تدين فيه الضحية وتشجع العدوان.

إن «اللجنة الرباعية» هي األمم المتحدة نفسها وهي من توجه وتحرك 
الوسيط «األممي» اسماعيل ولد الشيخ، وهي من توجه بتصعيد العمليات 
العسكرية كما وجهت سابقًا برفض كل الحلول والمعالجات لوقف العدوان 

وفــك الحصار الجائر، كما أفشلت مفاوضات جنيف والكويت وغيرها 
من المفاوضات، كما أن حديثها عن مبادرات السالم كمبادرة «كيري» 
و«األممية» ليست سوى مسكنات تدفع بها للحديث إعالميًا حتى يتمكن 

تحالف العدوان بقيادة النظامين السعودي واإلماراتي وحلفائهما من اعادة 
ترتيب أوراقهم عقب الخسائر الكبيرة والفادحة التي يتعرضون لها بعد 

كل زحف يقومون به في أكثر من جهة.
«اللجنة الرباعية» هي من تدير العمليات العسكرية العدوانية في اليمن، 
وفي الوقت نفسه تصيغ المبادرات والحلول وتسّوقها لوسائل إعالم العدوان، 
وهي من تحدد للمبعوث اسماعيل ولد الشيخ متى يتكلم ومتى يصمت، 

ومتى ينام ومتى يصحو!!
والوقائع واألحداث المعتملة في الساحة اليمنية منذ قرابة العامين وباألصح 
منذ تسلم اسماعيل ولد الشيخ مهامه خلفًا للمبعوث األممي السابق جمال 
بنعمر، وسبق أن تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا، وذهب كل ما قلناه وتحدثنا 

به أدراج الرياح.
كما أن كل المساعي التي تبذلها «اللجنة الرباعية» لوقف العدوان واستئناف 
المفاوضات -كما تتحدث وسائل إعالم العدوان عنها- هدفها اطالة أمد 
ات وبدائل جديدة للعمليات العسكرية يتم بموجبها  العدوان واتخاذ اجراء

تالفي اخفاقاتهم العسكرية السابقة.
والمضحك والمثير للسخرية عندما تتحفنا فضائيات ووسائل اإلعالم 
المختلفة التابعة للعدوان بأخبارها وتقاريرها وتحليالتها التي تتحدث عن 
«مساعي» الرباعية وحرصها على إيقاف الحرب وإحالل السالم في اليمن 
وتذهب لتسمي هذا العدوان باألزمة اليمنية والتغطية على جرائم ومجازر 
النظامين السعودي واإلماراتي بحق المدنيين وإظهارهما وكأنهما حمامتا 

سالم ترفرفان فوق سماء اليمن دون حياء أو خجل!!
إن مواقف األمم المتحدة السلبية تجاه جرائم ومجازر تحالف العدوان هي 
انعكاس حقيقي لنقاشات ومداوالت «اللجنة الرباعية»، وبالتالي فإن ايقاف 
الحرب العدوانية ورفع الحصار الجائر والظالم المفروض على اليمنيين هو 
بيد «الرباعية» وليس بيد منظمة األمم المتحدة التي أكدت بالمطلق أنها 

ليست سوى ظاهرة صوتية وكفى!!

عاد الممثل «األممي» اسماعيل ولد الشيخ للحديث عن استئناف المفاوضات مجددًا وسيقوم بحسب ما أوردته قناة «الحدث» الفضائية التابعة للنظام السعودي بجولة  
جديدة في المنطقة الستئناف العملية السياسية اليمنية.

هــذه الجولة بحســب «الحــدث» تأتي بتكليف من «اللجنة الرباعية» لتحريك المفاوضــات، ولم تكن تكليفًا من األمين العام لألمم المتحدة أو من األمم المتحدة نفســها، كما أن 
هذه الجولة التي تحدثت عنها قناة «الحدث» تأتي عقب اجتماع «الرباعية» األسبوع الماضي وحديث وزير خارجية آل سعود في ألمانيا عن العملية السياسية اليمنية والقرار 
«٢٢١٦» الــذي لــم يعد من المقبول ذكره والحديث عنه بعد عامين من العدوان الســعودي وحلفائه علــى اليمن وبعد كل هذا التدمير والجرائم والمجازر التي ارتكبها العدوان 

بحق اليمن واليمنيين.

المرتزقة «يتساببون» فيما بينهم و«نعمان» يكشف عن وجهه الخفي

نهاية السقوط في مستنقع
 العمالة واالرتزاق

«أين ياسين نعمان؟!» وما هو عمله في سفارة  
اليمن ببريطانيا؟ سؤال وجهه أحد الصحفيين 
التابعين لحميد األحمر وقد يكون موجهًا منه أو من بعض 
قيادات االخــوان المسلمين «حزب االصــالح» وتم توجيه 
«همدان العليي» لطرحه، ليلتقطه المرتزق ياسين سعيد 
نعمان ويدفعه لكتابة مقال على صفحته في الفيسبوك 
انهال فيه على الصحفي وزمالئه وقيادته التي دفعته لطرح 

السؤال: «أين ياسين نعمان؟!».
ســؤال همدان العليي الباحث عن ياسين نعمان ودوره 
كسفير فــي مساندة الشرعية المنتهية الصالحية في 
بريطانيا العظمى دفــع الساقط فــي مستنقع الخيانة 
والعمالة واالرتزاق األمين العام السابق للحزب االشتراكي 
-وهم جميعًا يلتقون ويجتمعون تحت هذه الصفة- للكشف 
ه  عن وجهه الحقيقي بعد أن نزع قناعه الذي يختفي وراء
وانهال بالتهم واأللفاظ البذيئة والسوقية وبمناطقية مقرفة 
على «العليي» ومن يصطفون في طابوره ومن يوجهونه 
ويدفعونه للبحث عن ياسين نعمان ودوره وتأثيره المساند 

لما يسمونها «الشرعية»!!
صحفيون وإعالميون من مؤيدي «الشرعية» 

المنتهية الصالحية ومعظمهم يتبعون 
حـــزب االصــــالح أو يعملون لصالح 

قياداته عبروا عن استيائهم 
وغضبهم من ياسين نعمان 
ومقاله ووصفوه بفاقد الحجة 
والمنطق و«أخرج فائضًا كبيرًا 
ة بكل وقاحة  من الحقد والبذاء
وبجاحة» كما انتقدوا المناطقية 
المقرفة والمقززة التي كشف 
عنها المرتزق ياسين نعمان في 

مقاله السابق االشارة اليه.
ــوا  هـــــؤالء جــمــيــعــًا حــول

ـــواصـــل  ـــت مـــــواقـــــع ال
ــــــمــــــاعــــــي  االجــــــت
الــفــيــســبــوك مكانًا 

ــة  ــعــري ــت وســـــاحـــــة ل
وجـــوهـــهـــم الــقــبــيــحــة 

وتبادل السباب والشتائم فيما بينهم 
ليكشفوا لكل من يتابعهم حقيقة 
ثقافتهم وفكرهم المليئ بالضحالة 
ونــهــايــة ســقــوطــهــم فــي مستنقع 

العمالة واالرتزاق!!
والغريب والعجيب 

في ياسين نعمان 

الــذي يضيق ذرعــًا بالنقد أنــه لم ينَس في مقاله الفاضح 
«االنقالبيين» وكاد أن يصف السائلين  ذكر من يسميهم بـ
والباحثين عنه وعن دوره وتأثيره بالحوثيين والعفاشيين!!
هكذا كشف الدكتور والسياسي والمثقف والدبلوماسي 
لمن لم يعرفه من قبل ممن صنعوا منه قائدًا فذًا ووصفوه 
بالسياسي المحنك والمثقف الذي ال يشق له غبار، والكبير 
الذي ليس كمثله شيء، وكــادوا لوال الحياء من اآلخرين أن 
يصنعوا له تمثاًال يتمسحون به ويعبدونه ويتضرعون 
اته وسخافته واسفافه  اليه ليمدهم بقليل من لقافته وبذء

وحقده وكراهيته لآلخر المختلف.
هذه هي نهاية العميل والخائن والمرتزق.. َمْن ارتمى في 
حضن اعداء وطنه وصفق وبارك جرائم ومجازر العدوان 

ضد ابناء شعبه.
إنه السقوط الفاضح الذي اختاره ياسين سعيد نعمان 
لنفسه وصنعه بيديه الملوثتين بدماء األطفال والنساء 
والمدنيين جميعًا الذين سقطوا بصواريخ الموت التي جلبها 
واستدعاها الفار ومحسن وياسين نعمان واليدومي واآلنسي 

والمخالفي وغيرهم من المرتزقة ُعّباد المال المدنس!!


