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5االثنين: 
أكثر من خمسين ألف مدني بين قتيل وجريح منذ بدء العدوان

جرائم ضد اإلنسانية.. وصمت دولي متواصل!!

أكثر من خمسين الف يمني قضوا وأصيبوا منذ بدء العدوان في جرائم حرب 
متعمدة ضد اإلنسانية، وفي انتهاك واضح وصريح للقانون اإلنساني الدولي، فيما 
األمم المتحدة ومجلس األمن بقيادة أمريكا وبريطانيا توفران الحماية لنظام 
آل سعود اإلجرامي وحلفائه، وتعمالن على تغطية تلك الجرائم وتحوالن دون 
تشكيل أي لجان أممية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم واالنتهاك المتواصل 
لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم وتحرم استهداف المدنيين والمنشآت 
الخدمية المدنية وفي المقدمة منها المدارس والمستشفيات والتجمعات 

السكانية.
جرائم بشعة متعمدة يرتكبها نظام آل سعود وحلفاؤه، لم تجد حتى اآلن ومنذ 
أكثر من عامين من يتحدث عنها أو يدينها ويستنكرها ويحذر من استمراريتها 
سواًء على المستوى العربي أو الدولي، األمر الذي يؤكد وبوضوح على شراكة عالمية 
واسعة مع نظام آل سعود اإلجرامي إلبادة الشعب اليمني وتدمير اليمن، ليس 

عبر العمليات العسكرية وحدها، وإنما أيضًا بفرض حصار جوي وبحري وبري 
ظالم هدفه تجويع اليمنيين وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة المعيشية.

د تحالف العدوان السعودي االماراتي األمريكي البريطاني استهداف  تعمُّ
المدنيين يعكس -من جانب- حالة الجنون والهيستيريا التي أصيب بها قادة 
العدوان جراء الصمود البطولي ألبطال الجيش المسنودين باللجان الشعبية 
والمتطوعين من أبناء القبائل والضربات المتالحقة التي يتعرضون لها السيما 
في مناطق الشريط الساحلي الغربي وميدي وفي مأرب والجوف والتي تسببت 
بفقدانهم المئات من مرتزقتهم، والعشرات من اآلليات العسكرية العدوانية.. 
ومن جانب آخر يعكس هذا االستهداف المتعمد للمدنيين عن وضاعة وحقارة 
وقبح قادة العدوان وسوء اخالقهم، وعن توجهاتهم القذرة في استهداف كل 

شيء في اليمن.
لم يأِت النظام السعودي وحلفاؤه الى اليمن ليحاربوا وفقًا لقوانين الحرب 

وا ليرتكبوا الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني  المعروفة.. ولكنهم جــاء
واستهداف كل شيء في اليمن بتواطؤ أممي وشراكة بريطانية أمريكية قذرة.

أْن تتحدث الواليات المتحدة األمريكية عن انتهاكات تمارسها بعض األنظمة 
في العالم بحق شعوبها وتقول إن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لقانون 
ه في قتل  حق االنسان.. فيما نراها تساند وتدعم نظام آل سعود اإلجرامي وحلفاء
المدنيين اليمنيين واستهداف تجمعاتهم السكنية وقاعات العزاء واالفراح 
والمدارس والمستشفيات والطرقات والجسور وسيارات المواطنين بمن عليها.. 

دون حياء أو خجل.
عيها اإلدارة األمريكية في هذه الحرب  فأين ذهبت القيم األمريكية التي تدَّ

العدوانية الوحشية التي يقودها نظام آل سعود ضد اليمن واليمنيين؟!
وهل القوانين اإلنسانية والدولية التي تتشدق بها اإلدارة األمريكية خاضعة 

للبيع والشراء أو لمن يدفع أكثر لتدين وتستنكر هنا، وتؤيد وتساند هناك؟!

عد 
ُ
إن ما يتعرض له اليمنيون من إبادة من قبل العدوان السعودي وحلفائه ت

جرائم حرب واضحة وصريحة، وال يمكن التغطية عليها أو تبريرها بمبررات 
واهية وسخيفة.

وإن ظن النظام السعودي اإلجرامي أن جرائمه هذه التي يواصل ارتكابها بحق 
المدنيين اليمنيين سيتم تجاوزها والقفز عليها أو نسيانها فهو مخطئ.. ولن 

ه مطالب. يضيع حق وراء
اليمنيون الذين قدموا اآلالف من الشهداء، ومازالوا صامدين في مواجهة هذا 
العدوان اإلرهابي الغاشم لم ولن يتناسوا أو ينسوا دماءهم التي سالت على تراب 
هذه األرض دفاعًا عن سيادتها وشرفها وكرامتها.. ولن ينعم اليمنيون براحة 
بال إّال بعد أن يتحقق القصاص وينال قادة العدوان ومرتزقتهم الجزاء العادل.

ويقينًا ال شــرف وال فضيلة وال أخــالق لمن يستهدف المدنيين متعمدًا.. 
وسيحقق الله العدالة وتعلو راية الحق عاجًال أم آجًال.

تغطية الواليات المتحدة وبريطانيا جرائم العدوان لن تحول دون تحقيق العدالة

يتجلــى عجز وفشــل العدوان بوضوح في الجرائم والمجازر المســتمرة التي يرتكبها ضد المدنيين في أكثر من منطقة ومــكان.. وكانت آخر تلك الجرائم نهاية  
االسبوع الماضي في مديريتي مقبنة والوازعية بمحافظة تعز، وفي مديرية عبس بمحافظة حجة.

لم يمر يوم منذ بدء العدوان العســودي اإلرهابي على بالدنا في الـ٢٦ من مارس ٢٠١٥م إّال وصواريخ الموت الســعودية تقضي على العشــرات من المدنيين اليمنيين 
وتصيب آخرين، في ظل تغطية أمريكية بريطانية مباشرة وصمت دولي فاضح.

الفار وحكومته المنتهية الصالحية

فّروا للرياض وأغرقوا المحافظات 
الجنوبية بعناصر «القاعدة وداعش»

ــن ســوريــا   أتـــوا بــهــم م
والــعــراق ومــن مناطق 
مختلفة مــن الــعــالــم عبر تركيا 
ليشاركوا قــوات تحالف العدوان 
السعودي اإلمــاراتــي في حربهم 

العدوانية على اليمن واليمنيين.
ــم يكن  انــضــم غالبيتهم إن ل
جميعهم وبــقــرارات صــادرة من 
ــفــار هـــادي وحــكــومــتــه الـــى من  ال
«الجيش الوطني»  يسمونهم بـ
ومـــنـــح الـــعـــشـــرات مــنــهــم رتــبــًا 
ي بعضهم قيادة 

ّ
عسكرية وتول

ألوية عسكرية ومؤسسات أمنية.
اليوم وبعد أن فرضوا وجودهم 
فــي عـــدن وبــعــض المحافظات 
الجنوبية وسيطروا على الكثير 
من المؤسسات الحكومية، أصبحوا 
لون تهديدًا حقيقيًا ليس 

ّ
يمث

للقوى األخــرى التي تندرج تحت 
مسميات الحراك الجنوبي السلمي 
ــمــقــاومــة» األخـــرى  وفــصــائــل «ال
فحسب وإنــمــا أيــضــًا ألبــنــاء عدن 

والمحافظات األخرى..
ــاالت  ــي ـــق واغــت قــالقــل وحـــرائ
وفــوضــى تشهدها عــدن وبعض 
المحافظات الجنوبية األخـــرى، 

وتقف وراء هذه األعمال عناصر 
داعش والقاعدة الشركاء الفعليون 
للنظام السعودي والــفــار هــادي 
وحكومته في العدوان على اليمن 

وتدميرها وقتل اليمنيين.
هذا ما صنعه الفار بيده.. ليجد 
نفسه محاطًا بين حراك اليرغب 
بوجوده وعناصر إرهابية تتحين 
الفرص القتناص الموالين له وكل 
من يعمل على تعيينهم في إطار 

المؤسسات الحكومية.
ــوا عــدن  ــال ــفــار وحــكــومــتــه أح ال
الــى جحيم وتركوها ساحًا وباحًا 
ـــــــاب الــقــاعــدي  ــاصــر اإلره ــعــن ل
ــداعــشــي وفــــروا الـــى الــريــاض  وال
ليتحصنوا بفنادقها ويأمنوا من شر 

العواقب التي صنعتها أياديهم.
إنه المصير الحتمي لكل مرتزق 
وخائن وعميل بــاع وطنه وقتل 
شعبه.. ليصبح طريدًا وال مكان 
له في أي منطقة من الوطن الذي 
عي االنتساب  يحمل هويته ويدَّ

إليه.
ــــذي اخـــتـــاره الــفــار  ـــه الـــبـــالء ال إن
وحــكــومــتــه الــمــنــتــهــيــة، وال شــيء 

غيره.. و«شر البلية ما يضحك»!!

اتهامات متبادلة وفضائح لم تنتِه بعد..

أنظمة الخليج وأوراق اإلرهاب المخفية!! 
ليس غريبًا مــا نــقــراه ونسمعه عبر الوسائل 
االعالمية المختلفة التابعة لدول تحالف العدوان من 
مهاترات وتبادل االتهامات وخاصة بين قطر وكل 
من السعودية واالمارات وحلفائهما حول االرهاب 
وداعميه ومموليه.. فذلك شيء طبيعي في حالة 
عون محاربة االرهاب وهم في  هؤالء فجميعهم يدَّ
االساس من اكبر الدول المصنعة لالرهاب والمنتجة 
لقادته وعناصره والداعمة لهم والممولة العمالهم 
االجرامية واالرهابية في عديد من البلدان وفي 
مقدمتها سوريا واليمن وليبيا والــعــراق ومصر 

وغيرها.. 
انظمة البلدان الخليجية هي وراء وجود وانتشار 
الجماعات االرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش 
وجبهة النصرة واالخــوان المسلمين وغيرها من 
التنظيمات والجماعات التي تم انشاؤها بأوامر 
قيادات هذه البلدان وتفريخها في اكثر من منطقة 

ومكان!!..
ان مانقرأه ونسمعه عبر صحف ومواقع وقنوات 
هذه االنظمة يثير الضحك تارة والسخرية تارة 
اخـــرى وتــذكــرنــا بالمقولة المعروفة مــع بعض 
التحوير " ما شافوهمش وهم يدعموا ويمولوا 

االرهاب وشافوهم وهم يتحاسبوا " ..!! 
فضائح بالجملة تنشرها قنوات " العربية والحدث 
واسكاي نيوز " من جهة، و" الجزيرة " من جهة 
اخرى.. وكلها تعري وتكشف الممارسات االرهابية 
واالجــرامــيــة لهذه االنظمة ودعمها وتمويلها 
للجماعات والتنظيمات االرهابية في اليمن وسوريا 

وليبيا والعراق.. 
إنها ارادة الله سبحانه وتعالى الذي اراد لهذه 
االنظمة التي بلغت من التكبر والغطرسة والتعالي 

ما وصل اليه فرعون فكانت نهايته وخيمة .. 
إرادة الله الــذي اراد لقيادات هذه االنظمة ان 
تفضح نفسها وتعري ممارساتها بنفسها.. وما 
نقرأه ونسمعه اليوم يكفي المجتمعات العربية 
واالســالمــيــة والــدولــيــة لتكتشف الحقيقة التي 
غابت عنهم سنوات كثيرة حول ماهية االرهاب 
وجماعاته وتنظيماته وقادته وداعميه ومموليه 

والمدافعين عنه!!. 
ــًا ايــضــًا ان تــدخــل الــجــمــاعــات  ــب ولــيــس غــري
والتنظيمات االرهابية المدعومة من كل طرف في 

خط االزمة السياسية المشتعلة بين دول الخليج 
والمهاترات واالتهامات المتبادلة فيما بينها، ونرى 
كًال منها تدافع عن الطرف الداعم والممول لها 
والموجه النشطتها واعمالها االجرامية التي تنفذها 
في عديد بلدان عربية واجنبية.. كما فعلت جماعة 
االخوان المسلمين الثي سارعت للدفاع عن قطر 
التي ترفض تصنيفهم من الجماعات والتنظيمات 
االرهابية كما ترفض اتهام ايران العدو التقليدي 
للنظام الــســعــودي بــالــدولــة الــداعــمــة لــالرهــاب 
وجماعاته وبالخطر الحقيقي على انظمة الخليج 

عي النظام السعودي  وعلى الدين االسالمي كما يدَّ
وتقود حربها في اكثر من منطقة عربية لمواجهة 

هذا الخطر ووقف تمدده.!
االزمــة السياسية التي اشتعلت شرارتها عقب 
القمة العربية االسالمية االمريكية في الرياض 
بانتقاد قطر للسياسات الخليجية  قادت الى الكشف 
عن هذه الحقائق الفاضحة التي سارع كل طرف 

لسردها ونشرها وإطالع الرأي العام عليها..!!  
جــاء انتقاد قطر لهذه السياسات كــردة فعل 
للكلمة التي القاها الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي، وهاجم فيها دوًال قــال إنها "تورطت 
في دعم وتمويل المنظمات اإلرهابية وتوفير 
المالذات اآلمنة لها وتأبى أن تقدم ما لديها من 
معلومات وقواعد بيانات عن المقاتلين اإلرهابيين 
األجــانــب، حتى مع اإلنتربول"، وهــي الكلمة التي 
شعرت من خاللها دولة قطر انها المقصودة منها 
ووجدت فيها استهدافًا مباشرًا لها وخاصة بعد ان 
سارع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الى 
التعقيب عليها والتأكيد على ان بالده "ستدعم 

جهود مصر في مكافحة اإلرهاب بكل قوة." !! 
منذ العام ٢٠١١م وهــذه االنظمة تقف وراء 
الفوضى التي اشتعلت في ليبيا ومصر وسوريا 
واليمن.. وهي من قدمت الدعم المباشر للقيادات 
التي اشعلت اعمال الفوضى في بلدانها بهدف 
تغيير االنظمة العربية التي كانت ترى في بقائها 
خطرًا عليها وعلى مخططها التي تستهدف 
ــه السيطرة على الــقــرار العربي وفرض  من ورائ
سيطرتها على االنظمة البديلة والوصاية على 

الشعوب العربية ..
وزعت قيادات االنظمة الخليجية االدوار فيما 
بينها على ان يتولى كل نظام دعم الميليشيات 
المسلحة والــجــمــاعــات االرهــابــيــة الــتــي جندتها 
ــادة هــــذه العملية  ــي ــق ــتــهــا ل ودعــمــتــهــا ومــول
الفوضوية والتي اطلقت عليها " ثــورات الربيع 
العربي" والتحرر من االنظمة االستبدادية ونشر 

الديمقراطية!!!! 
اليوم تتكشف حقيقة هذه االدوار لدى الكثير 
من الشعوب العربية التي لم تكن على بّينة من 
امرها منذ العام ٢٠١١م وتكشفت امامها الخفايا 
وراء ماتشهده المنطقة العربية وخاصة في مصر 
وسوريا وليبيا واليمن والعراق من فوضى واعمال 
ارهابية وتصدع وتوسع للتنظيمات والجماعات 
االرهابية التي تقود هذه االعمال وتمدها دول 
الخليج بكل اشكال الدعم والتمويل وبشراكة 

امريكية بريطانية..!! 
ولهذا فإن هذه الفضائح التي نقرأها ونسمعها 
ــعــدوان على  الــيــوم عبر وســائــل اعــالم انظمة ال
اختالفها ليست اال جزءًا يسيرًا من االوراق الكثيرة 
التي مازالت مخفية .. وستتكشف المحالة عاجًال 

ام آجًال..


