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روسيا تدعو طرفي النزاع اليمني إلى وقف القتال فورًا
دعت موسكو كال طرفي النزاع في اليمن إلى وقف فوري لألعمال القتالية، مؤكدة  

دعمها الستئناف المفاوضات بين اليمنيين المخطط إجراؤها يناير/كانون الثاني عام 
٢٠١٦م.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية -في بيان صدر الخميس- إلى استمرار المواجهات العنيفة 
على أراضي اليمن، بالرغم من إحياء الحوار تحت رعاية األمم المتحدة، األمر الذي يؤدي إلى 

مقتل المدنيين.
وجاء في البيان: "نعتبر أن من الضروري إعادة دعوتنا كال الطرفين إلى وقف فوري لألعمال 

القتالية وحل جميع المشاكل القائمة على طاولة المفاوضات.. ويعد استئناف العملية السياسية 
اليمنية المخطط عقدها في يناير/كانون الثاني عام ٢٠١٦م برعاية ولد الشيخ أحمد المبعوث 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، فرصة جيدة لذلك.. من جهتنا، سوف نؤيد هذه الجهود 

بشكل مناسب".
 ولفتت الخارجية الروسية إلى قلقها الخاص إزاء الوضع في المدن اليمنية الكبرى ومنها تعز التي 
يستمر فيها القتال منذ شهر ونصف وكذلك عدن حيث تعجز السلطات واألجهزة الحكومية 

عن مواجهة المسلحين من تنظيم "القاعدة" اإلرهابي، إضافة إلى تنظيمات متشددة أخرى.

معسكرات تدريب جديدة للداخل.. وتنسيق جوي عاجل للخارج

السعودية وتركيا تواصالن نقل «داعش» إلى اليمن

وأكــــــدت الـــمـــصـــادر أن 
الــطــائــرات التركية تنقل 
االرهابيين الــى عــدن جوًا 
وفــقــًا لتنسيق ســعــودي 
مشترك، حيث تسعيان 
الــى إيــجــاد مــالذ آمــن لتلك 
العناصر في اليمن لتتمكن 
من إعادة ترتيب أوراقها 
وتجميع قــواهــا وتجنيد 
المزيد من المقاتلين في 
الــيــمــن لــتــكــون معسكرًا 
ــطــاب  ــق مـــفـــتـــوحـــًا الســت
وتــدريــب االرهابيين من 
مختلف دول العالم وإعادة 
إرسالهم الى مختلف دول 
العالم، حيث إن السعودية 
وتركيا سبق وأن دعمتا 
ــي الــيــمــن منذ  الــفــوضــى ف
سنوات لتكون البديل عن 

سوريا والعراق وليبيا..
 وأوضــحــت المصادر أن 
الــضــربــات الــتــي وجهتها 
روســـيـــا لــالرهــابــيــيــن في 
ــك التدخل  ــا وكــذل ســوري
االوروبي في ليبيا قد سدت 
أمـــام الــســعــوديــة وتركيا 
الطرق ولم يعد أمامها اال 
اليمن التي باتت تمثل وكرًا 
لنشاط وتــمــدد القاعدة 
وداعـــش بدعم ومساندة 

مباشرة من السعودية.
 وأشارت المصادر االستخباراتية الى أن السعودية 
وتركيا تركزان على نقل االرهابيين- الذين ينحدرون 
من شمال القوقاز والفولجا وكذلك الشيشان ومن 
الجمهوريات االسالمية التي كانت تقع ضمن ما 
يسمى باالتحاد السوفييتي- الى اليمن بشكل رئيسي 
في الوقت الراهن، استعدادًا إلعادة تدريبهم من 
قبل داعش والقاعدة وإرسالهم الى داخل األراضي 
الروسية لتنفيذ عمليات انتقامية ضد روسيا ردًا على 

القصف الذي يتعرضون له في سوريا.
ووفقًا للمصادر فإن هناك قرابة ٣٠٠٠ متشدد 
روســي يتواجدون في سوريا والعراق ينتمون الى 
داعــش والقاعدة لم يعد منهم الــى روسيا سوى 
٢١٤، فيما يتوقع أنه تم قتل ٢٠٠ شخص في 
القتال الدائر بسوريا والعراق.. ما يعني أن هناك أكثر 
من ١٥٠٠ روسي يمثلون خطرًا حقيقيًا على روسيا، 
وتعمل السعودية وتركيا على نقلهم بشكل عاجل 
الى اليمن واستخدامهم لضرب روسيا ومصالحها 

خــصــوصــًا بــعــد أن أحــبــطــت مــوســكــو مخططات 
السعودية وتركيا عبر استخدام القوة ضد االرهابيين 

في سوريا وإلحاق هزيمة نكراء بهم.
نت المصادر االستخباراتية أن اختيار السعودية  وبيَّ
وتركيا اليمن لنقل االرهابيين ينطلق من كون البالد 
تعيش حالة فوضى غير مسبوقة وكذلك حربًا داخلية 
وخارجية في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة، وهذا 
خالفًا عما تمتلكه اليمن من سواحل مفتوحة تساعد 
على تدفق العناصر االرهابية وتدريبهم ومن ثم 
إعادة تصديرهم الى روسيا أو غيرها لتنفيذ األعمال 
االرهابية انطالقًا من اليمن، وأكــدت المصادر أن 
عناصر استخبارية سعودية وتركية تعمل بشكل 
واضــح في عدن وأبين وحضرموت وتعز وغيرها 
لتمكين القاعدة وداعش من السيطرة على معظم 
ــن بــأحــدث المعدات  المناطق الساحلية مــزودي
واألسلحة السعودية لفرض إمارات إسالمية، كما هو 
الحال في حضرموت الساحل وعدن لتحويل اليمن 
الى معسكر إلنتاج وتصدير االرهابيين.. السيما 
ــه يوجد في اليمن جماعة االخـــوان المسلمين  وأن

المدعومين خليجيًا والذين 
يمثلون حاضنة اجتماعية 
لالرهابيين، وبهذا الخصوص 
ــمــصــادر أنــه  كشفت ذات ال
ــر مـــن خمس  ــث تـــم رصـــد أك
رحالت لطائرات تركية نقلت 
ـــى عـــدن خــالل  ــيــيــن ال ارهــاب
شهر ديسمبر الماضي فقط، 
هذا خالفًا عما كان قد أعلنه 
قبل شهرين ناطق الجيش 
الــســوري مــن عمليات نقل 
لالرهابيين مــن ســوريــا الى 

اليمن.
الجدير بالذكر أن الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله 
ــمــؤتــمــر  ـــيـــس ال صـــالـــح- رئ
الشعبي العام- كان قد كشف 
االسبوع الماضي عن عمليات 
نقل االرهابيين الى اليمن في 
محاولة إلنقاذ حياتهم من قبل 
بعض الدول التي لم يسّمها، 
وجـــــاءت هـــذه الــمــعــلــومــات 
لتؤكد أن ثمة مخططًا تآمريًا 
سعوديًا تركيًا ضــد روسيا 
يجري االســتــعــداد لتنفيذه 

من على األراضي اليمنية.
ُيذكر أن رئيس هيئة األمن 
الفيدرالي الروسي الكسندر 
بورتنيكوف أفصح منتصف 
ديسمبر الماضي عن تحديد 
هوية ما يربو عن ٢٩٠٠ مواطن روســي مشتبه 
بانتمائهم الى تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق.. 
تلوا في 

ُ
موضحًا أن ١٩٨ من هــؤالء المتشددين ق

العمليات القتالية بالشرق األوسط، فيما عاد ٢١٤ 
آخرين الى روسيا.. مشيرًا الى أن أجهزة التحقيق 
الروسية فتحت قضايا جنائية ضد ما يربو عن ألف 
مــواطــن روســي مشتبه بمشاركتهم فــي األعمال 

القتالية خارج األراضي الروسية.
واعـــتـــرف الــســيــد بــورتــنــيــكــوف بــتــزايــد تدفق 
ــروس إلــى النقاط الساخنة وتحديدًا  المواطنين ال
من شباب شمال القوقاز والفولجا والدائرة الجنوبية 
الفيدرالية، موضحًا أن األجهزة األمنية الروسية 
تحقق حاليًا مع أكثر من ١٦٠٠ شخصية اعتبارية 
لالشتباه بتقديمهم مساعدات مــاديــة لتنظيم 
داعش، ما يشير الى أن هناك خاليا نائمة تعمل داخل 
روسيا السيما وأنــه قد تم إحباط -وفقًا للمسؤول 
الروسي- محاوالت ما يربو عن مائة مواطن روسي 

التوجه للقتال في الشرق األوسط.

كشفت مصادر استخباراتية عن جسر جوي أقامته السعودية وتركيا تعمالن من خالله على نقل اآلالف من العناصر   
االرهابيــة من تنظيــم داعش والقاعــدة والفصائل االرهابيــة االخرى الســورية والعراقية المصنفــة بالتنظيمات 
االرهابيــة إضافــة الى نقل بعض العناصر االرهابية الخطيرة التي تنتمي الى روســيا والصين الــى اليمن إلنقاذها من الموت 

الحتمي في سوريا والعراق..

  شيماء محمد

يسود قلق كبير داخل دول الخليج   
التي أضحت تشعر بأنها ستصبح 
فريسة سهلة للنظام السعودي إذا خرج 
منتصرًا فــي اليمن، وفــرض إرادتـــه على 

الشعب اليمني بالقوة..
وأعــربــت قــيــادات سياسية فــي دول 
الــخــلــيــج -وفـــقـــًا لــدبــلــومــاســيــيــن- عن 
مخاوفها من خطورة النزعة العسكرية 
الصدامية التي أصبح ينتهجها آل سعود 
تجاه جيرانهم والتي ال تختلف إطالقًا عن 
النزعات النازية التي ظهرت في ألمانيا 
في ثالثينيات القرن الماضي واشعلت 
أطماع هتلر الحرب العالمية الثانية، 
خصوصًا وأن آل سعود يستخدمون قوة 
المال إلخضاع العالم وترهيب الــدول 
وشــراء مواقفه وهــم يخوضون عدوانًا 
ــة مستقلة  همجيًا عــلــى الــيــمــن كــدول
بدون مبرر، بينما استخدم هتلر القوة 
العسكرية لمحاولة تغيير خارطة العالم 
من خالل السيطرة على الدول الضعيفة 

على حدود ألمانيا..
وبحسب الدبلوماسيين فــإن آل سعود 
يخوضون الحرب ضد اليمن بهذه الوحشية 
ــــادة الجماعية  والعنجهية وحـــرب اإلب
والتدمير الشامل بغرض إيصال رسائل 
ترهيب واضحة لــدول خليجية وعربية، 
وتهديدها بحرب مماثلة إذا لم تخضع آلل 

سعود في المستقبل.
 ودلل الدبلوماسيون حقيقة هذه األطماع 

السعودية التي تسعى الى فرض وصايتها 
على الشعوب العربية واإلسالمية بذلك 
ــذي اتخذه محمد بن  الــقــرار االرتجالي ال
سلمان بشأن تأسيس تحالف لمكافحة 
االرهاب دون حتى استشارة قيادات بعض 
ــوزن  ـــدول العربية واالســالمــيــة ذات ال ال
الكبير، فما بالنا بــدول صغيرة ال تمتلك 
الــقــوة والتأثير كالسعودية مثل قطر 
والبحرين والكويت ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة..
ولم يستبعد الدبلوماسيون أن قرار إرسال 
ــة الكويت قــوات برية للمشاركة في  دول
العدوان على اليمن بعد عشرة أشهر من 
الحرب إنما جاء في محاولة لتجنيب الكويت 
اجتياحًا عسكريًا سعوديًا خصوصًا وأن 
العالقات بين الجانبين متوترة بعد سيطرة 
السعودية على حقول نفط كويتية وكذلك 

حقل غاز بالخليج العربي.
ــمــخــاوف الخليجية من   وتــتــعــاظــم ال
السعودية أكثر في ظل استغاللها العدوان 
على اليمن لــشــراء الــمــزيــد مــن األسلحة 
الحديثة والمتطورة هذا من جهة، ومن 
جهة ثانية في إجراء الرياض حوارًا سريًا مع 
إيران دون إطالع أو إشراك الدول الخليجية 

على تفاصيله..
ــك ان السعودية ورغــم  وخــالفــًا عــن ذل
ترسيم الحدود مع بعض الدول الخليجية 
اال أنها التزال تلعب بورقة الحدود بشكل 
يؤكد أن الرياض إذا خرجت من الحرب في 
اليمن منتصرة فإنها ستطيح بكل األنظمة 

في دول الخليج..

اليمن تدافع عن دول الخليج 
من خطر النازية السعودية

لهذه األسباب.. مرتزقة الرياض مذعورون
فقد مثلت كلمة الزعيم صـــاروخ (تــوشــكــا) وجــهــه ضد 
المرتزقة أمثال بن دغر والعليمي ومن لف لفهم حيث احرق 
 ان 

ً
كل أوراق ومزاعم مرتزقة الرياض بإعالنه صراحة

الحوار يجب أن يكون بين اليمن والسعودية 
وال حوار مع المرتزقة ، هذا الموقف 
مثل صفعة شــديــدة اصــابــت كل 
عـــمـــالء الـــســـعـــوديـــة بــالــجــنــون 
وجعلتهم يتخبطون ويهذون 
بهذا الشكل المثير للسخرية 
فذهب كل واحد منهم يهذي 
عــبــر بـــوق اعـــالمـــي، بينما 
الــزعــيــم تــحــرك فــي خطوة 
واحــــدة فــوجــدوا انفسهم 
(كش ملك مــات) وجــاءت هذه 
الضربة بعد عشرة اشهر من 
ــراضــاة والــــمــــداراة والــســفــر،  ــم ال
ــحــوار، واخــيــرًا وبكلمة واحــدة  وال
حــيــل كــل مــرتــزقــة الــريــاض 

ُ
أ

من الــوزيــر الــى الغفير الى 
التقاعد في مزبلة التاريخ 
، بقوله الفصل ..الحـــوار 

مع مرتزقة الرياض .. وهــذا يعني انه ال وزارات وال ابتزاز آلل سعود 
واليحزنون ..

ولم يكتِف الزعيم بذلك ، بل لقد تعمد ان يرأس اجتماع اللجنة العامة 
في العاصمة صنعاء وبحضور كل قيادات التنظيم بمن فيهم نائب رئيس 
المؤتمر الشيخ صادق امين أبوراس الذي سار على قدم واحدة بشموخ 
اقيال اليمن الذين يلبون نداء الوطن غير مكترثين بصواريخ العدوان او 
شرائح وعيون مرتزقة الرياض ، وكان حاضرًا ايضًا الشيخ يحيى الراعي 
االمين العام المساعد رئيس مجلس النواب والدكتور علي عبدالله 
ابوحليقة عضو اللجنة العامة واللذان ضحيا بفلذات كبديهما دفاعًا عن 
الوطن والمؤتمر.. الصورة التي نقلها التلفزيون لالجتماع حملت رسائل 
واضحة ادرك فحواها عمالء السعودية كما فضحت أكاذيب ومزاعم بن 

دغر..
كما ان مكان وزمان االجتماع قضى على تخرصات عمالء الرياض الذين 
ظلوا يستخدمون كذبة حصار صنعاء كورقة البتزاز آل سعود للحصول 
على المزيد من االموال المدنسة ، وهذه الحنفية ايضًا قطعها اجتماع 
التحدي للجنة العامة للمؤتمر في العاصمة فجن جنون بن دغر وذهب الى 
الصحف والقنوات ومطابخ الفندق وهات يا مغالطات وهات يا ضجيج.. 
وخرط وكذب.. وبلغت البجاحة الى الزعم أن المؤتمر اصبح تحت إمرته 
كما يــروج ألسياده في السعودية وعندما اجتمعت اللجنة العامة تم 
فضحه.. فذهب هذا المرتزق الرخيص للتطاول على الزعيم وترويج كذبة 
أن صنعاء على وشك السقوط و.. و.. الخ، لنجده وسط كل هذا الضجيج 

يزعم أنهم في الرياض ال يمتلكون امكانات، تصوروا والوقاحة.. صحيح 
المرتزقة «رياالت».

لقد تعب البعض عقب هذه الضربات المتتالية بن دغر وهو يهرول 
ومعه بقية المرتزقة واعينهم متعلقة بحقائب مــشــاورات سويسرا 
واتجهوا للبحث عن مبرر آخر وكذبة قديمة او جديدة وعلى الفور عقدوا 
اجتماعًا باسم المؤتمر .. اجتماع (الكبسة) تناسوا انه لم يسمح ألي منهم 
ل المؤتمر الشعبي العام في مشاورات سويسرا التي 

ّ
على االطالق أن يمث

عقدت باالمس وكان وفد المؤتمر الشعبي المعترف به دوليًا برئاسة 
عارف الزوكا االمين العام ، وبالمقابل كان يجلس بن دغر يمثل شخصه 

ضمن وفد مرتزقة الرياض .
إن استمرار تخبط وهذيان بن دغر وبقية المرتزقة هو نتيجة لهذه 
الضربات الموجعة التي تلقوها في يوم واحد فأفقدتهم صوابهم ، وإال 
كيف يمكن لشخص مثل بن دغر ان يدعي ان ثلثي فروع المؤتمر معه 
، بينما هو يعيش في غرفة داخل فندق وهادي نائم داخل بارجة حربية 
متخفيًا مثل القبطان هينس يرتجف حتى من طيور النورس ، وعلى عكس 
ذلك نجد الزعيم يعقد اجتماعًا لقيادة المؤتمر داخل العاصمة بحضور 
األمين العام واالمناء المساعدين واعضاء اللجنة العامة من حضرموت وابين 
ولحج وشبوة ، وبقية المحافظات .. وعقد اجتماعهم بصنعاء والشعب 

يحميهم وليس المطاوعة ومرتزقة ١٧ دولة ..
طبعًا هذه البداية .. والبقية تتبع ..خلوهم يصيحوا .. يكذبوا .. فقد 

افقروا اليمن ودمروها واليوم الدور على السعودية .. 

يعيش مرتزقة الرياض حالة رعب وذعر غير مسبوقة ، منذ ان ترأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر اجتماعًا للجنة  
العامة االحد قبل الماضي في العاصمة صنعاء ، من يومها وهم يعانون حالة نفسية صعبة جدًا ويتخبطون بهيستيريا بحثًا عن 

مالذ لهم ، بعد ان احرق الزعيم آخر ورقة كانوا يستخدمونها البتزاز آل سعود المزيد من االموال المدنسة .. 


