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قال األمين العام والمدير التنفيذي لمنظمة »كير« العالمية  

وولف قانق ان ما يحدث في اليمن منذ 3 سنوات يجب أن ينتهي 
وأن يبادر السياسيون وأطراف الصراع داخل اليمن وخارجها والمجتمع 
الدولي الى وضع حد لهذا وضمان دفع المرتبات وإنهاء المعاناة.. وقال 

كير في مؤتمر صحفي بصنعاء عقب زيارة لخمسة أيام: نحن نعيش في 
القرن الواحد والعشرين وأن الوضع الراهن في اليمن عار على اإلنسانية 
جمعاء.. مشيرًا إلى أنه حين يسمع عن اليمني فال نسمع إال عن الصراعات 

التي ال يبدو أن هناك نهاية لها ما يصعب فهمه على الكثير من الناس.

كير: أزمة اليمن عار على اإلنسانية

هل تتجاوب قوى االرتزاق مع دعوة الزعيم الصالح؟
مصالحة وطنية لمواجهة العدوان وتحقيق السالم.. 

النظام السعودي ومنذ البداية لم يشن عدوانه بمشاركة بعض 
األنظمة العربية ومساندة مباشرة من الواليات المتحدة وبريطانيا 
من أجل إعادة ما يسميها بالشرعية أو لوقف المد اإليراني الصفوي 
المجوسي كما تقول وتدعي.. ولكن للسيطرة ومن معها على 
المناطق االستراتيجية اليمنية على طول الساحل اليمني وتحويلها 
إلى مناطق وقواعد عسكرية وتنفيذا لألجندة الموضوعة لها 
من قبل حلفائها الرئيسيين من يعملون على مدها باألسلحة 
وتحريضها للمزيد من األعمال العسكرية والتغطية على جرائمها 
المتواصلة منذ أكثر من عامين بحق المدنيين، إضافة لما خلفه 
حصارها على حياة اليمنيين من تجويع وموت نتيجة انعدام 

األدوية وزيادة معاناتهم..
يدرك الزعيم الصالح ماهية وطبيعة وهدف هذا العدوان ولذلك 
اصطف منذ البداية في طابور مواجهته ومقاومته من منطلق 
ات التي قدمت له  وطني مسئول ؛ رغم كل العروض واإلغ���راء
من قبل قيادات العدوان مقابل االصطفاف إلى جانبها لمحاربة 
"الحوثيين" كهدف للترويج اإلعالمي فيما الهدف الرئيسي والخفي 
ادركه الزعيم الصالح بوضوح..، وسبق وأن عرضت عليه الكثير 
من الدول المشاركة في العدوان إبان حكمه إقامة قواعد عسكرية 
في أكثر من منطقة يمنية وخاصة ساحلية وجزر ولكنه رفض 
ذلك بقوة من وحي أن اليمن لم ولن تكون عرضة للبيع والشراء أو 

للتواجد العسكري األجنبي.. 
منذ البداية والزعيم الصالح يدعو للمصالحة الوطنية ورمي 
الخالفات بين فرقاء العمل السياسي جانبا واإلصطفاف لمواجهة 
العدوان وإفشال مخططه التآمري القذر..، ورغم ذلك أصرت 
بعض القوى السياسية المنضوية فيما يسمى "اللقاء المشترك" 
وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني لإلصالح على تأييد العدوان 

والتحول إلى مرتزقة على حساب الوطن وأبناء الشعب..
خانت تلك األحزاب الوطن وتحولت قياداتها إلى عمالء ومرتزقة 
من منطلق عدائي للزعيم الصالح والمؤتمر الشعبي العام وتتويجا 
للعملية الفوضوية والتدميرية التي بدأوا في تنفيذها مطلع العام 
2011م وفق نفس المخطط الموضوع والذي قاد إلى شن هذا 

العدوان اإلجرامي اإلرهابي القذر!! 

منذ أكثر من عامين وهذه القوى تشارك بمليشياتها ومرتزقتها 
في هذا العدوان وقتل عشرات اآلالف من المدنيين وتدمير كل 
ما بناه اليمنيون طيلة مسيرتهم الوطنية منذ انبالج فجر الثورة 
اليمنية في العام 1962م.، ورغم تكشف بعض الحقائق المخفية 
وراء العدوان وتوجهات قياداته االستحواذية على بعض المناطق 
اليمنية إضافة إلى مواقفها من تلك األحزاب والقيادات المشاركة 
التي باعت وطنها وخانت اليمن واليمنيين وتحولت إلى مرتزقة 
وفي المقدمة منها حزب التجمع اليمني لإلصالح إال إنها مازالت 
تسير في غيها وتعمل بكل قوتها لصالح المخطط العدواني 
التآمري الذي يقوده النظامان اإلماراتي والسعودي على اليمن 

واليمنيين..!! 
ورغ��م تلك المواقف المخزية التي لم تتغير لحزب اإلصالح 
وبعض شركاؤه م��ازال الزعيم الصالح يوجه دعواته الوطنية 
الصادقة والمسئولة لتحقيق المصالحة الوطنية واالصفاف في 

مواجهة العدوان والوصول إلى انجاز السالم.. 
السالم الذي لم ولن يأتي به المبعوث األممي، كما لم ولن يأتي 
عن طريق الخارج أو عن طريق النظام السعودي نفسه الذي 
يقود العدوان الغاشم..، وإنما سيتحقق واقعا وحقيقة من قبل 
كل الفرقاء السياسيين.. ولن يتأتى ذلك إال إن أدركت تلك األحزاب 
والقيادات المصطفة في طابور العدوان ووصلت إلى قناعة أن 
النظام السعودي لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز يعيدها - كما 
تدعي قيادات آل سعود - إلى كرسي السلطة من جديد بعد 
كل هذا الفشل الذي يلحق بها طيلة األشهر المنصرمة منذ بدء 
عدوانها..، وإنما ستظل أسرة آل سعود تستخدمهم كأدوات 
لتحقيق أهدافها وسوقها إلى محارقها ورمي من تبقى منهم في 

مزبلة الخيانة والعمالة واالرتزاق غير مأسوف عليهم..!! 
لم يتبق أمام هذه اإلح��زاب ومن بقي معهم غير اإلستجابة 
للغة العقل والتخلص من العناد والمكابرة التي تتلبسها والعودة 
إل��ى ج��ادة الصواب والحق من أج��ل الوطن أوال، وذل��ك إن كانت 
مازالت تؤمن بالوطن..، ومن أجل بقائها كقوى وطنية لها تاريخها 
ووجودها على الخارطة الوطنية ثانيًا.. وثالثًا حتى ال تصبح أحزاب 
وقيادات مرفوضة ومذمومة من قبل اليمنيين ويضرب بها المثل 

في الخيانة والعمالة 
واإلرتزاق..!! 

وإن اص��رت تلك 
األحزاب بقياداتها 
على االس��ت��م��رار 
في السير خلف 
ق����وى ال���ع���دوان 
واستمرأت القتل 
وال��ت��دم��ي��ر فلن 
يقودها ذلك إلى 
شيء يذكر، بقدر 
ماسيقودها إلى 

فقدان الوطن وكراهية أبناء الشعب والبقاء خارج الوطن 
منبوذة تبحث لها عن مأوى غير مأسوف عليها!! 

ته جيدا  عليهم العودة إلى كتب التاريخ وقراء
وأخذ الدروس والعبر من أحداثه ووقائعه ومعرفة 
المصير الحقيقي لكل الخونة والعمالء ليس في 

اليمن فحسب وإنما 
ف������ي م��خ��ت��ل��ف 

ال�����ع�����ال�����م 
أيضا.. 

ك�������ل 
ش�������يء 

ي��م��ك��ن 
ت���ب���ري���ره إال 

خيانة الوطن.. 
فهل تدرك قيادات 

ت��ل��ك األح�����زاب م����اذا تعني 
خيانة الوطن وقتل أبنائه بدم بارد..؟! 

وه��ل سيكون لها ق��راره��ا الخاص بذاتها 
وتتخلص من العمل كإمعة أو اراجوز خلف العدوان 

وقياداته..؟!!

يدرك الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الشعبي  
الع��ام- أن المخ��رج الوحيد لليم��ن واليمنيين من ه��ذه األزمة والح��روب الداخلية هو 
المصالحة الوطنية الشاملة بعيدًا عن العدوان وقيادات النظام السعودي التي لديها أجندتها 

وتسعى بكل ما أوتيت من أموال لتحقيقها على أرض الواقع.. 

في ظل استمرار جرائم اإلبادة بحق المدنيين..

األمم المتحدة.. مسرحية هزلية وصلت حد االبتذال..!! 
جرائم اإلبادة الجماعية لليمنيين تتواصل  

ف��ي أك��ث��ر م��ن منطقة وم���ك���ان.. فيما 
"المبعوث األممي" الذي يفترض أن يكون محايدا 
يواصل تقديم شكره وامتنانه للنظام السعودي 
ه في كل إحاطة يقدمها الى مجلس األمن..!!  وحلفاء
الثالثاء الماضي ارتكب طيران تحالف العدوان 
السعودي جريمة بشعة بحق 3 أس��ر كاملة من 
النازحين في إحدى مناطق مديرية موزع بمحافظة 
ت��ع��ز أدت إل���ى اس��ت��ش��ه��اد واص��اب��ة 29 شخصا 

معظمهم نساء وأطفال..
فأين ه��ذا "المبعوث األم��م��ي" ال يوجه شكره 
وتقديره للنظام السعودي وحلفائه على هذه 
الجريمة البشعة التي طالت المدنيين النازحين 

بعزلة الهاملي بمديرية موزع..؟!!!  
هذا هو النظام السعودي اإلرهابي الفاشي الذي 
نراه يستعرض عضالته منذ أكثر من عامين على 
المدنيين دون حياء أو خجل.. وفي ظل صمت دولي 

مخز وغير مبرر..!! 
إذا كانت األمم المتحدة غير قادرة على وقف هذه 
الجرائم ومحاسبة مرتكبيها فاألولى بها أن يسحب 
"مبعوثه الخاص" صاحب إحاطات الشكر والعرفان 
الموجهة للمجرمين والقتلة واإلرهابيين.. وعلى 
مجلس األمن أن يعلق كل جلساته الخاصة باليمن..، 
ووقف هذه "المسرحية" أو "التمثيلية" الهزلية التي 
تتضمن مواقف التهريج والمرح المفرط بصورة 

وصلت إلى حد االبتذال..!! 
األول��ى بمجلس األم��ن أن يعترف لليمنيين أوال 
والعالم ثانيا بأنه عاجز عن وقف هذا العدوان، 
وغير قادر على اتخاذ أي قرارات تدين جرائم حلفاء 
العدوان بقيادة نظام آل سعود اإلجرامي وتوجه 
بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.. 
وم��ادون ذل��ك فهو متواطئ وشريك رئيسي في 
ارتكاب ه��ذه الجرائم..، وه��ذه هي الحقيقة وال 
تحتاج إلى شرح أو إيضاح.. واألحداث والوقائع بكافة 
اشكالها وألوانها تكفي لشرح  وتوضيح طبيعة 
العالقة والشراكة القائمة بين مجلس األمن والنظام 
السعودي وم��ن تحالف معه م��ن دول ومرتزقة 

وجماعات إرهابية وميليشيات مسلحة..!!
منذ 26 م��ارس 2015م وال��ع��دوان اإلجرامي 
بقيادة النظام السعودي يرتكب جرائمه ومجازره 
البشعة بحق المدنيين، ويستهدف المدارس 
والمستشفيات وال��ط��رق��ات وال��ج��س��ور وقاعات 
االف��راح والعزاء ومنازل المواطنين وسياراتهم 
واألس����واق الشعبية وخ��زان��ات المياه وشبكات 

الكهرباء والمصانع والمؤسسات الحكومية والخاصة 
وغيرها من البنى األساسية المدنية.. فيما مجلس 
ه بعدم  األمن "يناشد" النظام السعودي وحلفاء
استهداف المدنيين والبنية األساسية كون ذلك 
مخالفًا للقانون اإلنساني الدولي واألعراف الدوليه 

وتعدها جرائم حرب.. وكفى..!!
خالل األسابيع الثالثة الماضية فقط ارتكبت 
طائرات تحالف العدوان السعودي  العديد من 
المجازر وال��ج��رائ��م الوحشية بمديريات م��وزع 
ومقبنة والبرح بمحافظة تعز وص��رواح بمأرب 
وأي��ض��ا ف��ي ص��ع��دة وح��ج��ة وال��ح��دي��دة وال��ج��وف 
مستهدفة منازل وسيارات المواطنين ومزارعهم 
مخلفة م��ئ��ات ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى جميعهم 
مدنيون..، واألم��م المتحدة و"مبعوثها الخاص" 
يشاهدون هذه الجرائم وعلى إثر مشاهداتهم 
يوجهون عبارات الشكر واالمتنان للنظام السعودي 
ويوجهون إداناتهم واستنكارهم ضد الجيش 
اليمني المسنود باللجان الشعبية والمتطوعين من 
ابناء الشعب اليمني المدافعين عن سيادة اليمن 
وكرامة اليمنيين الستهدافهم البوارج الحربية 

والمواقع العسكرية السعودية في نجران وجيزان 
وعسير..!!

هذا هو الدور الحقيقي لألمم المتحدة التي يتم 
تحريكها من الشركاء الرئيسيين للنظام السعودي 
"الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا" وغيرهما 
من ال��دول الكبرى التي تبحث عن مصالحها وال 
تتحرك أو يكون لها موقف من أي عدوان أو جريمة 

ومجزرة في العالم إال وفقها..! 
كل تلك الدول أكدت أن هذه المنظمة العالمية 
ليست س��وى حاضنة ألنظمة القتل وال��ع��دوان 
واإلجرام كما تمثل لسان حال تلك األنظمة والدفاع 
عنها وتتولى مهمة التغطية على جرائمها  في 

العالم.. 
ويكذب الف مرة مرة من يقول إن أعضاء هذه 
المنظمة ه��م م��ن ال���دول المحبة للسالم وتؤكد 
قبولها بالتزامات ميثاق األمم المتحدة وحكمها..!! 
والسؤال األخير الذي سنبقى نثيره هنا وهناك 
هو: من يحرك ضمير األم��م المتحدة للنظر في 
جرائم النظام السعودي وحلفائه بحق المدنيين 

في اليمن..؟! 

النظام السعودي يعّري نفسه بمنع 
الصحفيين من الوصول لليمن..!! 

منذ بداية عدوانه اإلجرامي على  
اليمن فرض النظام السعودي 
قيودًا وم��وان��ع كثيرة تحول دون وصول 
صحفيي الكثير من المؤسسات والوسائل 
اإلعالمية الى اليمن لتغطية وقائع وأحداث 
األع��م��ال العسكرية ونقل ص��ورة واضحة 
عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف 
العدوان في مختلف مناطق اليمن واآلثار 
الكارثية التي تسبب بها على اليمنيين 
نتيجة حصاره الظالم منذ قرابة العامين 

والنصف من بدء عدوانه..!! 
ح��رب ق���ذرة يشنها النظام السعودي 
وحلفاؤه منذ 26 مارس 2015م.. ارتكب 
خاللها وم��ا ي��زال ابشع الجرائم اإلنسانية 
بحق المدنيين.. كما دمر وبشكل متعمد 
شبكات المياه والكهرباء ومزارع المواطنين 
وع��ش��رات المصانع والطرقات والجسور 
والنظام الصحي هدفا في تدمير كل صور 
وأشكال االقتصاد المحلي بالتوازي مع فرض 
ح��ص��ار ق��ذر ي��ق��ود إل��ى تجويع اليمنيين 
وافتعال أس��وأ أزم��ة إنسانية في العالم.. 
إضافة النتشار األوبئة واألمراض المتعددة 
التي تقود إلى قتل المزيد من اليمنيين ..!! 
ه��دف التحالف السعودي الرئيسي من 
عدوانه اإلجرامي موت كل اشكال 
الحياة في اليمن وعزلها كليًا عن 

العالم ..
والمؤسف أن يحدث كل هذا 
بعلم ودراية من األمم المتحدة 

والمجتمع الدولي ..
ووس������ط ك����ل ه�����ذه ال���ج���رائ���م 
ل��س��ع��ودي  لالمنتهية للنظام ا ا
وحلفائه تم فرض قيود مشددة 
على الصحفيين الدوليين ومنعهم 
من الوصول إلى اليمن لنقل صورة 

واضحة عن الكارثة اإلنسانية التى يعيشها 
ال��ي��م��ن��ي��ون.. وتكشفت آخ��ر تلك الموانع 
والقيود األسبوع الماضي بمنع ثالثة صحفيين 
كانوا في طريقهم لليمن عبر إحدى رحالت 
األم��م المتحدة اإلنسانية ..، كما كشفت 
صحيفة "ذي واشنطن بيكون" أن السناتور 
ت��ود يونغ عضو لجنة الخدمات المسلحة 
بمجلس الشيوخ قال إن النظام السعودي 
منع منظمات اإلغاثة من توصيل الرافعات 
إلى اليمن وتركيبها في ميناء الحديدة الحيوي 
لتفريغ المواد الغذائية واإلمدادات الطبية 
التي تمس الحاجة إليها وادخالها إلى البالد"..

واضاف يونغ: "السعوديون عرقلوا توصيل 
االم��دادات االنسانية الى االشخاص الذين 
يعانون من الجوع واالمراض الفظيعة مثل 
الكوليرا والذين يواجهون أسوأ أزمة إنسانية 

في العالم"..
وأشار السناتور الجمهوري "هذه ليست 
مجرد أزمة إنسانية خطيرة فقط بل أزمة 

أمنية قومية"..
ويخطئ النظام السعودي ومن معه إن 
اعتقد أن هذه الممارسات القذرة ستحول 
دون معرفة شعوب العالم الحرة حقيقة 
األوض��اع السائدة في اليمن ج��راء العدوان 
والحصار اإلجراميين.. بل على العكس من 
ذلك ستقود هذه الممارسات الصحفيين 
الذين منعوا من الوصول لليمن إلى فضح 
ج��رائ��م ال��ع��دوان..؛ والكشف ع��ن حقيقة 
النظام ال��س��ع��ودي ال���ذي ي��ق��ود ع��دوان��ًا ال 
اخ��الق��ي��ًا بمساندة وم��س��اع��دة م��ن ال��دول 

الكبرى في العالم.. 
ستتكشف أوراق اإلج��رام السعودي في 
اليمن قريبًا.. ولن تستمر الحرب اليمنية 
حربًا منسية كما أراد لها النظام السعودي..، 
بل على العكس من ذلك ستتغير المعادلة 
كليًا وسيعلم العالم أجمع كل الحقائق التي 
عمل النظام ال��س��ع��ودي بما يمتلكه من 
إمبراطورية إعالمية طيلة الفترة الماضية 

من عمر عدوانه على إخفائها..!! 
حبل الكذب قصير.. وأقصر مما يتوقعه 
ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي وم��رت��زق��ت��ه وحلفاؤه 
؛ وسينقلب السحر على الساحر ال محالة 
وستتجلى الحقيقة بوضوح ولن يستطيع 
هذا النظام حينها االستمرار في الترويج 
لكذبه أو وضع التبريرات. والحجج الواهية 

كما فعل سابقًا..

بعد االتهامات الموجهة لها من بريطانيا..

بلجيكا تتهم السعودية بدعم وتمويل اإلرهاب 

ال يبدو أن النظام السعودي سيتمكن من اإلفالت  
من االتهامات الموجهة اليه في العديد من الدول 
األوروبية حول دعم وتمويل الجماعات الجهادية والمؤسسات 
والمنظمات اإلسالمية المنتشرة هناك ، خاصة بعد أن بدأت 
وس��ائ��ل اإلع���الم اإلوروب��ي��ة ف��ي نشر غسيل بعض األنظمة 
الخليجية وارتباطها المباشر بدعم وتمويل التطرف واإلرهاب 
عبر المؤسسات والمنظمات اإلسالمية والتي تدار بعضها من 

األراضي السعودية.. 
األزم��ة الخليجية المشتعلة منذ أكثر من شهر بين كل من 
السعودية واإلمارات والبحرين ومعهم مصر من جهة وقطر 
من جهة ثانية اسهمت وبشكل كبير في الكشف عن األوراق 
المخفية المتعلقة باإلرهاب ودعمه وتمويله وعالقة بعض 
أنظمة الخليج بالدعم والتمويل المباشر للجماعات اإلرهابية 
في مختلف أنحاء العالم.. وهو ما أدى بالمؤسسات الصحافية 
األوروبية إلى فتح ملفات اإلرهاب وإثارة جدل واسع لم يهدأ 
حتى اآلن ومطالبة حكوماتها بالكشف عن التقارير المخفية 
المتعلقة باألعمال اإلرهابية التي شهدتها تلك البلدان وعالقة 

األنظمة الخليجية وفي مقدمتها النظام السعودي بها ..!! 
األسبوع الماضي - وعقب الجدل المثار في الصحافة البريطانية 
حول عالقة السعودية بدعم وتمويل الجماعات اإلرهابية في 
بريطانيا نفسها - اث��ارت وسائل اإلع��الم البلجيكية قضية 
هجمات بروكسل الثي حدثت في 22 مارس 2016م وقتل 

فيها 34 شخصًا وأصيب 135 وتبناها تنظيم داعش.. 
وك��ان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ال��ص��ادر ح��ول تلك 
التفجيرات قد إتهم جمعيات مرتبطة مباشرة بأفراد األسرة 

الحاكمة في السعودية بتورطها في تلك الهجمات..
وسائل اإلعالم البلجيكية ذكرت الخميس الماضي أن وزير 

خارجية بلجيكا اقترح إرسال وفد بلجيكي إلى السعودية بعد 
فصل الصيف لبحث االتهامات بتورط الرياض بتلك الهجمات..

الوزير البلجيكي قال ذلك للصحفيين في حضور وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير الذي اعترف ب��دوره بأن "المنظمات 
السعودية قد شاركت في تسعينيات القرن الماضي في انتشار 
التطرف في ال��دول األوروب��ي��ة.." ، وليزيح عالقة السعودية 
بهجمات بروكسل استدرك الجبير قائاًل: "إن تلك المنظمات لم 

تعد موجودة اآلن"..!! 
هذه الحقائق التي تتكشف اآلن تضع النظام السعودي في 
موقف ال يحسد عليه وخاصة بعد اتهامه قطر بدعم وتمويل 
اإلرهاب في محاولة منه لتلميع نفسه وإبعاد تلك االتهامات عنه 
وعن منظماته ومؤسساته المتطرفة المنتشرة ليس في البلدان 

األوروبية فحسب وإنما في أكثر من منطقة ومكان في العالم!!
بعد ص��دور قانون جاستا األمريكي هاهي اليوم تتكشف 
العديد من التقارير الصادرة أوروبيًا والتي تشير وتؤكد ارتباط 
السعودية بالكثير من العمليات اإلرهابية التي شهدتها بعض 
البلدان األوروبية وجميعها ستتسبب بعواقب وخيمة وخطيرة 

علىالسعودية..! 
قد تتمكن السعودية من إطفاء ذلك الجدل المثار حاليا كما 
عملت مع اإلدارة األمريكية عقب صدور قانون جاستا وذلك من 
خالل دفع المليارات من الدوالرات لحكومات تلك البلدان..، إال إنها 
لم ولن تستطيع تحسين صورتها لدى المجتمعات األوروبية التي 
اصبحت تدرك وتعي جيدًا عالقة السعودية بالجماعات الجهادية 
والتنظيمات اإلرهابية في بلدانها..، ودور النظام السعودي في 

دعم وتمويل التطرف واإلرهاب في العالم..!! 
عاجاًل أم آجاًل ستطبق العدالة ضد رعاة وممولي اإلرهاب.. 

وإن غدًا لناظره قريب.


