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الخارجية الروسية تجدد الدعوة لوقف فوري إلطالق النار باليمن
جددت وزارة الخارجية الروسية دعوتها لوقف  

العمليات العسكرية في اليمن وانخراط اطراف 
األزمة في المفاوضات دون شروط.

وقالت ماريا زاخاروفا- الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الروسية في مؤتمر صحفي الخميس: "على طرفي النزاع في 
اليمن وقف إطالق النار فورًا والدخول في المفاوضات دون 

شروط مسبقة". وأشارت إلى أن المواجهة المسلحة مستمرة 
في اليمن، على الرغم من جولة المفاوضات السلمية التي 

جرت في ديسمبر الماضي.
وأعادت إلى األذهان أن التحالف العربي بقيادة السعودية 
استأنف في يناير العمليات القتالية واسعة النطاق في 

اليمن.

ات وزارة الصحة اليمنية،  مشيرة الى انه  وحسب إحصاء
أسفرت الغارات السعودية على اليمن حتى اآلن عن مقتل 
نحو ٧ آالف شخص، بينهم ما يربو عن ١٧٠٠ طفل وأكثر 
من ١٣٠٠ امرأة، وتطرقت  الى  الهجوم على مستشفى 
تابع لمنظمة "أطباء بال حدود" في صعدة والذي وقع في 

أواخر عام ٢٠١٥م..

اختزلوا معاناة اليمن في ٥ معتقلين ومساعدة ٤ حارات

حقيقة مطالب عمالء الرياض

اختصر االستاذ عــارف عوض  
الزوكا- األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام- مطالب أطــراف الرياض 
بقوله: «لألسف طرف ما يسمى الحكومة 
يفاوض على نقطتين فقط وهما اطالق 
خمسة معتقلين وإدخال مساعدات الى 
ص بصراحة 

َّ
أربــع حـــارات».. هكذا شخ

قضية أطـــراف السعودية انطالقًا من 
ة عايشها وهو يقود  حقائق ووقائع ُمــرَّ
وفد المؤتمر الشعبي العام ومنذ عشرة 
أشهر في جوالت خارجية بحثًا عن السالم 
ووقف العدوان ورفع الحصار على بالدنا 

وشعبنا..
وبــعــد جــهــود كبيرة بذلها المؤتمر 
وأنصار الله والمبعوث الدولي وسفراء 
الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن 
والتي أسفرت عن اتفاق مهم تم التوصل 
إليه في مــشــاورات مسقط على أن يتم 
التنفيذ في مــشــاورات «جنيف٢» غير 
أن الــطــرف الــقــادم مــن الــريــاض ال يريد 
أن تتوقف الــحــرب، وال يريد أن يعود 
السالم لليمن، وال يريد أيضًا رفع الحصار 
الجائر عن الشعب اليمني، حيث اختزلوا 
قضيتهم فــي مــشــاورات سويسرا على 
المطالبة بإطالق المعتقلين وهم ناصر 
منصور هــادي واللواء محمود الصبيحي 
وكــذلــك محمد قــحــطــان، وعــبــدالــرزاق 

األشول، والعميد فيصل رجب..
أمــا الــحــارات األربــع فتقع في جــزء من 
ــتــي يـــواصـــل آل ســعــود  مــديــنــة تــعــز ال

واالخوان وداعش والقاعدة تدميرها.
ثمة حقائق جلية تؤكد أنه ليس لدى 

طرف الرياض قضية وطنية يطرحها 
بشجاعة على طاولة الحوار وكل همهم هو 
اطالق خمسة اشخاص وادخال مساعدات 
الى أربع حارات.. وهذا هو ما يرددونه ليل 
نهار في خطابهم السياسي واالعالمي.. 
غير مكترثين بما يتعرض له اليمن من 
دمار فظيع وقتل همجي، جراء استمرار 
العدوان السعودي الذي اصبح يستخدم 
أسلحة محرمة دوليًا.. واألقبح من ذلك كله 
أن تجد مستشفيات اليمن بدون أدوية 
لمرضى السكري والسرطان والكلى والقلب 
وغيرهم والــذيــن يصل عددهم مئات 
اآلالف ومــع ذلــك نجد أن عمالء الرياض 
قضيتهم األولــى ادخــال المساعدات الى 
أربع حارات في جزء من مدينة تعز، وكل 
همهم ايصال المساعدات لإلرهابيين 
أبو العباس والمخالفي وميليشياتهم ال 
يهمهم حصار وتجويع ٢٥ مليون يمني..
حقًا ال جدوى من حوار مع طرف قبل 
أن يحرر نفسه، حتى من حقوقه الوطنية 
وباعوا انفسهم آلل سعود، وال يملكون 
ـــرار وقـــف الـــعـــدوان أو رفـــع الحصار  ق
وتستخدمهم الرياض كورقة في حوار 
خادع هدفه تبرير جرائم آل سعود بحق 

الشعب اليمني.
ــذا جــاء قـــرار المؤتمر الشعبي العام  ل
وانصار الله بالتمسك بالحوار مع السعودية 
ليضعوا النقاط على الحروف، ويرموا بعمالء 
الرياض الى مزبلة التاريخ والى األبد.. وال 
تراجع عن ذلــك أبــدًا إّال بتنفيذ شروط 

المؤتمر الواضحة والمعلنة.

بعد رفض تركيا واألردن

جون في مصر
َ

جرحى اإلخوان وداعش  وبالك ووتر يعال

ات  «لميثاق»: ان اإلجــراء وقالت مصادر استخبارية لـ
األردنية قد دفعت بمسؤولين سعوديين للضغط على 
السلطات المصرية  للقبول  بمعالجة العناصر االرهابية من 
القاعدة وداعش واألخوان تحت مسمى (المقاومة اليمنية او 
الجيش الوطني) في المستشفيات المصرية ، بعد ان تعذر 
استمرار معالجة العناصر االرهابية في االردن او غيرها من 

الدول بسبب التشديدات األمنية ..
وأوضحت المصادر ان  الضغوطات السعودية جاءت على 
خلفية تزايد اصابات عناصر داعش واالخوان جراء الضربات 
الروسية الجوية التي يتعرضون لها ورفض تركيا استقبال 
معظم الجرحى في مستشفياتها بعد اتهامها بدعم داعش 
وفضح عالقتها بشراء النفط وتسهيل حركة دخولهم 
الى االراضي السورية للمشاركة في القتال مع الجماعات 

االرهابية ..
وقالت: ان  اعمال العنف والفوضى في اليمن  واغراء المال 
السعودي  ودوافــع  الحقد التركي واصــراره على اسقاط  

النظام المصري بقيادة السيسي  واعادة  االخوان المسلمين 
للحكم قد جعلهم يتآمرون مع السعودية عبر تحويل 
مصر  الى مستشفى لمعالجة اخطر العناصر االرهابية 
التي تصاب في سوريا واليمن  ، هذا خالفًا  عن استخدام 
تلك العناصر كهمزة وصل العادة ترتيب أوضاع جماعة 
االخوان في مصر وايصال  االموال اليها  دون ان تثير أي 
شكوك لدى االجهزة االمنية المصرية  على اعتبار ان من 
ات تجعلهم بعيدين  يتلقون العالج لهم امتيازات واستثناء

عن أي شبهات ..
وبهذا الخصوص زار- الجمعة- وزيــر الصحة المعين 
من هادي والتابع لحكومة الرياض الدكتور ناصر باعوم 
القاهرة والتقى الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير 
الصحة المصري، وطالب باعوم بتفعيل بروتوكول التعاون 
الموقع بين البلدين في المجال الصحي والدوائي وتحديثه 
بما يتواكب من األحداث الجارية فى اليمن، خاصة ما يخص 
تقديم المنح العالجية وتسهيل استقبال المرضى والجرحى 

اليمنيين في المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر.. 
وقد ابدى وزير الصحة المصري استعداد وزارته العمل 
على تقديم كافة التسهيالت لتوفير الخدمات الطبية 
وتقديمها بما يتناسب مع احتياجات المرضى والجرحى 

اليمنيين.
وجاء هذا  التجاوب المصري نتيجة ضغوطات سعودية، 
ورغم ذلك اشترط الوزير المصري تشكيل لجان متخصصة 
للتعامل مع  الجرحى، وهو ما اعتبره الوزير انتصارًا فسارع 
الى الموافقة على ذلك فورًا الن الهدف كان انتزاع الموافقة 

الرسمية ..
الجدير بالذكر ان وزير حكومة هادي قد شدد في محادثاته 
مع الوزير المصري على ان يتم االخذ في الحسبان ان الجرحى 
سيكونون ليس من اليمن فقط  وانما من دول متعددة أي من 
الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية وغيرهم، 
ملمحًا بذلك الى جماعات بالك ووتر والجنجاويد ممن يتعذر 

عالجهم في السودان أو االردن..

السعودية تحفر قبرها بيدها برفض الحوار مع اليمن
يمثل عام ٢٠١٦م عامًا مفصليًا في تاريخ السعودية التي  

جرها تنظيم االخــوان إلى مستنقع اليمن الــذي ال نجاة لها 
منه، في الوقت الذي تواجه تحديات خارجية كثيرة نتيجة سياستها 
العدوانية تجاه العديد من الشعوب في العالم العربي والتي اجتمعت 

مرة واحدة عمًال بالقول المأثور «ال تأتي المصائب فرادى».
واستمرارًا لسياستهم العدوانية فقد رفضوا أن يجنحوا للسالم والحوار 
مع اليمن استجابة للدعوات المتكررة التي ما برح يطلقها الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، منذ بداية عدوانهم على 
اليمن في مارس ٢٠١٥م ، ويقابلون ذلك بمزيد من التعنت، وتفوت 
الرياض بذلك فرصة ذهبية كان يمكن أن تنقذها من سوء النهاية التي 

تنتظرها.. 
فالتداعيات التي تشهدها المنطقة كلها تدفع بتعجيل زوال حكم 
آل سعود في ظل رغبة عربية وإقليمية ودولية بعدم بقاء هذه األسرة 
في الحكم ويتضح ذلك بشكل جلي بالحيلولة دون تحقيق أي انتصار 
عسكري لها في اليمن حتى من الدول التي تشاركها في هذا العدوان 
إيمانًا منها بأن أي انتصار للسعودية سيمثل كارثة على دول الخليج 

والمنطقة والعالم..
 مراقبون سياسيون اعتبروا رفض السعودية لدعوة إجــراء حوار 
يمني سعودي سيكون بداية لذهاب آل سعود نحو حبل المشنقة وأن 
اصرارهم على التمسك بخيار الحرب ضد اليمن يعني أنهم يحفرون 
قبورهم بأيديهم، السيما وأن هناك دوًال خليجية تحديدًا تدعم جماعة 
االخوان المسلمين الذين يسعون للتخلص من نظام آل سعود بعد أن 
اسقطوا حلم االخوان بدولة الخالفة في مصر.. هذا خالفًا عن أن هناك 
دوًال خليجية تراهن على الحرب في اليمن لتركيع السعودية كفرصة 

لحل خالفاتها الحدودية مع الرياض.

ويؤكد المراقبون السياسيون استحالة تحقيق السعودية مكاسب 
في حربها ضد اليمن بعد التداعيات الخطيرة التي تتفاقم في الداخل 
السعودي سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، هذا خالفًا عن دخول اطراف 
عربية لدعم وتمويل الحراك االجتماعي الناقم ضد أسرة آل سعود، 

والذي تحول الى قضية مشتعلة تهدد بتقويض المملكة من الداخل.. 
كما سيكون لسياسة التجويع للشعب عبر الجرعة السعرية التي اتخذها 
الملك سلمان مؤخرًا تأثيرات سلبية في حياة المواطنين والقطاع الخاص 
والعملية التنموية في البالد في ظل استخدام العديد من الدول أسعار 

النفط كسالح ضد السعودية حتى من قبل حليفتها الكبرى الواليات 
المتحدة األمريكية، هذا خالفًا عما تمتلكه ايــران من أوراق داخل 
السعودية وقوة مالية مؤثرة بشكل كبير في أســواق واقتصاد دول 
خليجية فهذه القوة المالية تعد بمثابة حرس ثوري ستخوض به إيران 
ها مع كل الشعوب العربية لتنفيذ  الحرب ضد السعودية مستثمرة عداء
اجندتها الفارسية بعيدًا عن أية مواجهات مباشرة.. زد على ذلك خطر 
االحتقان المذهبي الذي يهدد وحدة الدولة السعودية خصوصًا وأن 
عدوانها على اليمن يهدف أوًال إلى التخلص من الشيعة واالسماعيليين 

داخل المملكة أو على األقل تذويبهم وتشتيت تجمعهم.
أما على الصعيد اليمني فقد أكد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله 
وبقية القوى الرافضة للعدوان تمسكهم بحوار يمني سعودي ورفض 
الحوار مع مرتزقة الرياض، ونظرًا للتعامل السعودي المتغطرس مع 
دعوة الرئىس الصالح فقد ارتفع سقف االشتراطات من المطالبة بوقف 
العدوان ورفع الحصار الى المطالبة بسحب القوات العربية المشاركة في 
العدوان من األراضي اليمنية كشرط للقبول بالحوار، وقد يرتفع سقف 
االشتراطات أكثر اذا ما أصرت السعودية على التمسك بخيار الحرب..

وأكد مراقبون سياسيون وخبراء عسكريون أن الجبهة الداخلية اليمنية 
أصبحت أكثر قوة وتماسكًا، وأن جماعة االخوان المسلمين الذين راهنت 
عليهم السعودية لن يستطيعوا تحقيق أي انتصار حيث عجزت قوات 
١٧ دولة تمتلك أحدث األسلحة عن إسقاط تعز، ولذا يبقى الحديث عن 
اسقاط صنعاء مجرد بيع لألوهام.. خاصة وأن التصدي للعدوان السعودي 
أصبح قضية كل يمني بعد أن استهدف القصف كل أبناء الشعب بشكل 
متعمد وتدمير مقدراته بشكل حاقد ما جعل الشارع اليمني يقف صفًا 
واحدًا لمواجهة العدوان والحصار رافضًا القبول بحياة الذل والخنوع آلل 

سعود حتى وإن استخدمت ضدهم قنابل نووية.

التشــديدات االردنية التي اتخذتها مؤخرًا تجاه  المسافرين اليمنيين وخصوصًا الذين يقصدون االردن  
لتلقــي العالج في مستشــفياتها ترجع الى اكتشــاف دخول عناصر إرهابية من تنظيــم القاعدة وداعش 
واالخوان المسلمين ممن يقاتلون في سوريا واليمن عبر رحالت الطيران من عدن إلى المملكة، حيث يتم نقل تلك 
العناصر من ســوريا عبر تركيا التي تتكفل بنقلهم الى عدن ومن ثم يتم اعطاؤهم وثائق يمنية مزورة تمكنهم 

من السفر الى االردن لتلقي العالج تحت مسمى جنود التحالف العربي او قوات الشرعية التابعة لهادي ..

 محمد شرف الدين 

األردن تعتقل نجل القيادي اإلخواني المعلم 
المكال- خاص 

اعتقلت السلطات األردنية نجل الشيخ المتشدد أحمد بن حسن المعلم في العاصمة 
األردنية عمان بتهمة ارتباطه باإلرهاب.

وجاء هذا االجراء بعد رسالة وجهتها وزارة الداخلية االردنية لسفير اليمن في االردن أكدت 
ات القانونية تجاه القادمين للعالج في مستشفياتها من مصابي الحروب  فيها على تشديد اإلجراء
والمواجهات في اليمن فيما يسمى بجرحى قوات الشرعية.. هذا وتفيد معلومات ان األردن اعربت 
عن سخطها للسلطات اليمنية من تدفق االرهابيين والمطلوبين على قوائم االرهاب من داخل اليمن 

لألردن بحجة العالج مما ينذر بعواقب خطيرة ومن ذلك اقالق أمن المملكة االردنية.
وبهذا الخصوص ذكرت مصادر يمنية أن "ابراهيم" نجل الشيخ احمد بن حسن المعلم من قيادات 
انصار الله ويقود القتال في جبهة محافظة البيضاء، وقد اصيب بطلق في بطنه في اشتباكات جرت 
قبل اسبوعين مع الجيش اليمني واللجان الشعبية، تم نقله بشكل عاجل من مطار عدن الدولي 
ضمن جرحى ما يسمى بالمقاومة الى المملكة االردنية، غير أنه وعقب وصوله تم اعتقاله من قبل 

سلطات األمن االردنية من داخل المستشفى الذي يتلقي فيه العالج بعد تحريات اجرتها السلطات 
االردنية على خلفية نشاطاته االرهابية وعلى خلفية عالقات والده الوطيدة بالتنظيمات اإلرهابية 

في اليمن والمنطقة .
الجدير ذكره أن الشيخ احمد بن حسن المعلم على ارتباط بجماعات ارهابية في اليمن وسوريا 
والعراق واالردن ، وقد شغل المعلم نائب هيئة علماء اليمن التابع لإلخوان المسلمين والتي 
يترأسها عبدالمجيد الزنداني، كما يشغل ايضًا رئيس مجلس علماء أهل السنة في حضرموت 
الذي يشكل الغطاء الديني والشرعي لتنظيم انصار الشريعة في حضرموت، أحد أوجه تنظيم 
القاعدة وكذلك يعد احمد المعلم من ابرز من شارك في عملية احتالل الحرم المكي فيما ُيعرف 
بخلية "جهيمان العتيبي"، وقد ُمنع من دخول األراضي السعودية لسنوات طويلة ولم ُيسمح 
له بالدخول إال بعد احتالل تنظيم القاعدة لمدينة المكال.. هذا ويشرف احمد المعلم حاليًا على 
ما يسمى المجلس االهلي لمحافظة حضرموت الذي يمثل الغطاء السياسي والديني واإلداري 

للقاعدة في محافظة حضرموت.


