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سلطنة عمان والجزائر تدعوان لحل سياسي لألزمة في اليمن
أكدت سلطنة عمان والجزائر الحاجة لبذل جهود إضافية للتوصل الى هدنة إنسانية  

دائمة في اليمن لتسهيل إيصال وتقديم المساعدات ألكثر من ٢١ مليون يمني . 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن 
علوي بن عبدالله مع نظيره الجزائري وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان 
لعمامرة، تناوال خالله الوضع في اليمن وبعض البلدان العربية وأكدا دعم بلديهما للحلول العربية 

السلمية لمشاكل العالم العربي. 
ودعا الوزير بن علوي الذي يزور الجزائر في المؤتمر الصحفي اليمنيين الى "إيجاد حل سياسي 

يمكنهم من تشكيل الدولة اليمنية الجديدة" .. معربًا عن تفاؤله "ببروز حوار بين مختلف 
االطراف في هذا البلد في غضون شهر او شهرين". 

وأكد أن "الجزائر وسلطنة عمان تعتبران أن الحالة االنسانية في هذا البلد تتطلب جهدًا اضافيًا 
من شأنه أن يمكن االشقاء في اليمن التوصل الى هدنة مستمرة تسمح للمجتمع الدولي بتقديم 

مساعدات ألكثر من ٢١ مليون يمني ال يجدون الرعاية الكافية- حسب االمم المتحدة .
بدوره قال الوزير الجزائري: إن الجزائر وسلطنة عمان عنصران إيجابيان في تفعيل العمل العربي 

المشترك ومع مبدأ الحوار لحل المشاكل العربية.

أبشع مجرمي حرب في التاريخ!!

وهــذا ما يضع عدة تساؤالت عن حقيقة شــراء المال السعودي 
الضمير العالمي واجباره على السكوت على الجرائم التي تقترفها 
السعودية بحق الشعب اليمني، ليس هــذا فحسب، بل أن األمم 
المتحدة ومجلس األمن الدولي لم يدينوا الى اآلن العدوان السعودي 
على دولة مستقلة وعضو في األمم المتحدة، السيما وأن السعودية 
تشن حربها ضد اليمن منتهكة ميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس 
األمن التي تجرم االعتداء على دولة ذات سيادة في سابقة خطيرة 
ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل منظمة األمم المتحدة 
والعالقات الدولية التي بلغت االختالالت في عملها حدًا سيقود العالم 
الى تداعيات خطيرة في المستقبل، نظرًا لعدم التزامها بالميثاق 
الذي بفضله تجنب العالم والبشرية العديد من الكوارث والمغامرات 

واالطماع لدى الدول المتجبرة وكفل حماية الدول الضعيفة والفقيرة 
وحق شعوبها في الحياة والتحرر واالستقالل.

إن حرب االبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني سواًء عبر المذابح 
الجماعية التي تقترفها الطائرات والصواريخ السعودية أو عبر 
ــدواء لم تعد تكشف عن الوجه الهمجي  التجويع والحرمان من ال
القبيح للقتلة وإنما تظهر بشاعة وقبح الدور الذي تؤديه منظمة 
األمم المتحدة في اعطاء السعودية ومن يتحالفون معها ضوءًا أخضر 
البادة شعب بأكمله بدعوى عودة شخص لحكم اليمن خالفًا إلرادة 
اليمنيين.. ومهما بدت تصريحات السيد بان كي مون األمين العام 
لألمم المتحدة تحمل مفردات انسانية وعاطفية فذلك ليس إالَّ مجرد 
امتصاص للغضب العالمي ومحاولة التستر عن المذابح التي ترتكبها 

السعودية بحق شعب أعزل.. كان المطلوب من المنظمة الدولية 
اعالن موقف واضح من العدوان على اليمن، وليس التباكي أو ارسال 
المبعوث الدولي للمنطقة إلثارة ضجيج اعالمي عقب كل مذبحة 

تقترفها السعودية بحق الشعب اليمني.
إن تداعيات المشهد اليمني تزداد تعقيدًا ونيران مجرمي الحرب 
التي اشعلوها في اليمن قد فتحت شهيتهم في ظل هذا التواطؤ 

الدولي الشعال الحرائق في بقية دول المنطقة.
وبإمكان السفاح السعودي سلمان أن يدفع ثمن سكوت المنظمة 
الدولية والجامعة العربية والدول العربية مثلما نجح ذلك في عدوانه 

على اليمن.
مؤسف جدًا أن تقبل قيادات دول عربية تحويل جيوشها الوطنية 
الى مأجورين لخوض حروب قذرة مقابل الحصول على أموال مدنسة.
السيما وأنــه ليست هناك أسباب تدفع مثًال الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي الى الزج بجيشه لقتل اليمنيين لمجرد الرغبة في 
سفك الدم اليمني المقدس، كما تتضح هذه السادية والنزعة الدموية 
للقيادي االخواني عمر البشير رئيس السودان المطلوب للعدالة 
الدولية بسبب ما اقترفه من جرائم حرب بحق الشعب السوداني 

الشقيق.. واألمر ذاته بالنسبة لملك المغرب الذي بدًال من أن يسخر 
جيشه لتحرير المدن المحتلة ويعالج مشكلة الصحراء ووادي الذهب 
نجده يؤجر ابناء الجيش المغربي كمرتزقة حروب يتم استئجارهم 
بالمال السعودي بعد أن تجردوا من كل القيم واالخالقيات االسالمية 

والعربية واالنسانية..
ولألسف سقط في هذا الوحل ملك األردن وقبل أن يتحول الى مجرد 
زعيم عصابة لتأجير القتلة ويبيع دماء ابناء األردن لخوض معارك 
مخجلة ومهينة ضد اخوانهم ابناء الشعب اليمني بدون سبب أو مبرر 
سياسي أو أخالقي يدفع هؤالء القادة الى اقتراف حرب ابادة طوال 
خمسة أشهر ضد الشعب اليمني ولم تستيقظ ضمائرهم أمام هول 

الجرائم والمذابح الجماعية التي يشاركون باصرار في ارتكابها.
وهــذا التمادي في سفك الــدم اليمني يكشف عن خطر مجرمي 
الحرب هؤالء ليس على اليمنيين فقط وإنما على شعوبهم واألمن 

والسلم الدوليين.
ويجب محاكمة هؤالء القتلة.. وأن تنتصر العدالة لدماء االبرياء ما 
لم فستنهار كل القيم واالخالقيات ويصبح كل شيء مباحًا من أبسط 

الذنوب الى أبشع الجرائم كما قال «فولتير»!!

يتواصل العدوان الهمجي البربري على الشــعب اليمني للشــهر الخامس والذي تقوده السعودية ليل  
نهار ولم ترحم االطفال والنســاء وكبار الســن حتى أيام االجازات الدينية وشــهر الصوم وأيام عيد 
الفطر، وبحسب احصائيات األمم المتحدة المعلنة فقد سقط أكثر من ٢٣ ألف يمني ضحايا القصف السعودي 
الهمجــي، كمــا أن العدوان فــرض حصارًا بريًا وبحريًا وجويــًا ويواجه أكثر من ٢١ مليــون يمني المجاعة، و٦ 
مالييــن طالب محرومون من حق التعليم، اضافة الى أكثر من مليون نازح فضًال عن تســبب العدوان بتســريح 

أكثر من ٤ ماليين عامل في القطاع الخاص، وتتوالى الكوارث على الشعب في ظل صمت عالمي مخيف.

«االخوان» يقاولون تفجير 
المنازل في تعز

وشكا مواطنون من أصحاب المنازل والعقارات في حوض 
االشراف والمدينة والمستشفى الجمهوري وعصيفرة والروضة 
من إقدام مليشيات تابعة لحمود المخالفي على اجبارهم على 
دفع الماليين لضمان عدم قصف منازلهم أو تدميرها وتحويلها 

الى انقاض.
وقــال المواطنون الذين طلبوا من «الميثاق» عــدم االشــارة 
الى اسمائهم خشية من تعرضهم للقتل أو تدمير منازلهم: 
إن المليشيات التابعة لالخوان بقيادة المخالفي وبدعم عناصر 
سلفية تتخذ من الباب الكبير مقرًا لها حيث تعد كشوفات لمالك 
بعض المنازل في الحارات وتكلف مجاميع بالتحرك والتواصل 
معهم وارغامهم على دفع الماليين بدعوى حماية منازلهم 
من التدمير أو تحويلها الى متاريس متقدمة لمواجهة الجيش 

واللجان.
وأوضح مالك المنازل والمحالت أنهم يجبرون على دفع االموال 
أكثر من مرة وأن من يرفض منهم ذلك يعرض حياته للخطر 

خالفًا عن أن يتم تدمير عقاره على الفور 
بدعوى دعمه ومساندته للحوثيين.

وبّين المواطنون بشكاويهم أن العناصر 
التي تقوم بهذه الجرائم من خريجي السجون 
أو العصابات المطلوبة أمنيًا أو من مدمني 
المخدرات والذين يعتمد عليهم المخالفي 
وقيادات سلفية إلرهاب المواطنين وتصفية 
ــــرهــــم.. ونــاشــد  مـــن يــعــتــرض تــنــفــيــذ أوام
المواطنون الجيش واألمــن بانقاذ اآلالف من 
سكان مدينة تعز الذين يتعرضون للنهب 

والسرقة وممتلكاتهم للخراب والدمار بشكل يومي، كما أن آالف 
األسر ممن لم يستطيعوا النزوح الى خارج المدينة يعيشون 
كالمختطفين وتحت رحمة تلك المليشيات التي تداهم المنازل 
ليًال ونهارًا تارة باسم البحث عن أسلحة وأخرى بدعاوى وجود 

قناصة من الحرس الجمهوري في غرف النوم.
وعدد المواطنون عشرات الجرائم التي تقترفها تلك الميلشيات 
اثناء مداهمتهم المستمرة لمنازل المواطنين ومن ذلك قيام 
عناصر ملثمة بتصفية الشباب الذين يرفضون انتهاك تلك 
المليشيات لحرمات المنازل دون رادع.. كما عـــددوا مئات 
المنازل والمحالت والعقارات المدمرة أو التي هي في قبضة تلك 
المليشيات ومهددة بالتدمير اذا لم يدفع مالكها لهم االموال 

بصورة مستمرة.
مشيرين الى أن هناك بيوت مسئولين وتجار ومغتربين وقضاة 
ومشائخ وغيرهم من الميسورين أصبحت مصدرًا لثراء تلك 

المليشيات.
مناشدين الجيش التدخل النقاذ ابناء مدينة 
تعز من «دوشمان» المخالفي الذين حولوا 

الحالمة الى قندهار.
الجدير بالذكر أن مليشيات االخوان اإلرهابية 
وعلى الرغم من تسلم أفــرادهــا خــالل اجــازة 
العيد ١٥٠٠ ريال سعودي للفرد الواحد يوميًا 
إّال أنهم اجبروا اصحاب المنازل والعقارات 
والمحالت التجارية على دفع اموال لهم رغم 
أنه لم تمر أيام إّال وبعضها يتعرض للتدمير 

من قبل ذات الميليشيات دون رادع.

فــرض تاجــر الحــروب االخوانــي حمــود المخالفي علــى اآلالف من أصحــاب المنــازل والمحالت  
التجاريــة والفنادق في تعز مبالــغ مالية تتراوح ما بين ٥-٧ ماليين ريال تدفع لفرق الملغمين 

والمدفعيين لضمان عدم تدمير تلك المنازل التي يتم اختيارها للمقايضة بالمال.

وصــفــت أوســــاط دبلوماسية    
الضجيج الــذي تطلقه وسائل 
اإلعــالم السعودية وجماعة االخــوان 
حول مزاعم «تحرير عدن» بالفرقعات 
اإلعالمية واألكاذيب المفضوحة التي ال 
تمت بأية صلة للحقائق المعاشة على 
األرض والتي تتناقض مع ما تروج له 
وسائل إعالم العدوان جملة وتفصيًال.
 وأضــافــوا: إن الحديث عــن وصــول 
ـــرات إغـــاثـــة و«تـــحـــريـــر» عــدن  طـــائ
ــاعــدة الــعــنــد وغــيــرهــا  ومــحــاصــرة ق
مجرد أضغاث أحالم وأكاذيب يجري 
ترويجها لتضليل السذج الذين يتم 
استخدامهم كوقود في هذه المعركة 
الــقــذرة التي تشنها السعودية ضد 

وطنهم وشعبهم.
متسائلين: إذا كانت العناصر االرهابية 
من أتباع هادي وعمالء السعودية فعًال 
قد حررت عدن، فلماذا ال يعود هادي 
لممارسة مهامه في مدينة عدن بدًال 

عن فنادق الرياض..؟

إلى ذلك اعتبر مراقبون عسكريون 
أن التصعيد العسكري الذي تشهده 
عدن قد زاد األوضــاع تعقيدًا، حيث 
أصبحت المدينة ساحة قتال مفتوحة 
لكل الجماعات االرهابية التي تخوض 
حروبًا بالوكالة أو تسعى لتنفيذ أجندة 
خاصة أو لصالح أطراف إقليمية أو ضد 

تلك األطراف.
وحـــــذر الـــمـــراقـــبـــون مـــن خــطــورة 
دخــول داعــش والقاعدة على الخط 
ــمــتــزامــن مــع دخــول  ــتــشــارهــم ال وان
القوات الغازية خصوصًا وأن معلومات 
استخباراتية تفيد أن بعض الضباط 
الــعــرب الــذيــن قتلوا فــي عــدن جرت 
عمليات تصفيتهم بتنسيق من قبل 
جماعة داعــش واالخـــوان المسلمين 
وتحديدًا الذين يرون أن قتال الجنود 
والضباط اإلماراتيين أولى من مقاتلة 
الحوثيين فــي هـــذه الــمــعــركــة التي 
ستغرق فيها دول تحالف العدوان في 
تصفيات حسابات ضد بعضها البعض 

السيما بعد دخول الحراك الجنوبي على 
الخط واعتباره غزو السعودية لعدن 
مــؤامــرة ضــد مــشــروع فــك االرتــبــاط، 
ــدأت المواجهات منذ أيــام بينهم  وب

وبين أتباع هادي وبشكل شرس.
 وسخر المراقبون من االنتصارات 
المزعومة التي يلوكها المرجفون في 
فضائيات آل سعود، وتجاهلهم اإلشارة 
ــقــوة الــضــاربــة للجيش واألمـــن  الـــى ال
واللجان الشعبية الــذي لــم يستطع 
هـــادي وبــكــل مــا يمتلكه مــن قــوات 
تجاوزهم أو يفرض قراره عليهم قبل 
أن يفر هاربًا الى سلطنة عمان ومن ثم 

الى الرياض.
 وأكــد المراقبون أن أبطال الجيش 
ــقــودون ملحمة  والــلــجــان الشعبية ي
االنتصار للشعب والوطن ويكبدون 
العناصر االرهابية وعمالء السعودية 
خسائر فادحة.. كما أنهم على اهبة 
ــفــار هــادي  االســتــعــداد الســتــقــبــال ال

وحكومة المدعو بحاح في عدن.

عدن..  ساحة حرب مفتوحة لتصفية 
حسابات بين دول تحالف العدوان


