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ر المتاجرين بدماء شباب اليمن
ِّ
القائد اإلنسان يحذ

»هادي« و»قيادات إصالحية« تبيع الشباب الجنوبي.. و»محسن« ينقلهم إلى الحدود

المخلوعون يواجهون »جــزاء سنمار«
أظهرت المعلومات األولية المتداولة إعالميًا عن خارطة الطريق الجديدة التي يجري مناقشتها في اطر ضيقة ان السعودية تعمدت إنهاء خدمات 
كبار مرتزقتها المتمثلين بالفار هادي والجنرال علي محسن وبن دغر.. في التسوية المرتقبة لحل األزمة في اليمن.. وتأخذ بنصيحة الرئىس صالح الذي 
أكد أكثر من مرة انه ليس أمام السعودية أي خيار إاّل أن تضع نهاية لكبار مرتزقتها بنفس النهاية التي وضعتها في ستينيات القرن الماضي للفار البدر 
واعداء الجمهورية..مراقبون سياسيون اعتبروا تضحية السعودية بهادي ومحسن وبن دغر والمقدشي وغيرهم يعكس استعدادها تسليمهم للمحاكم 
لة الدولية واإلفالت من العقاب جراء ما ارتكبته من جرائم  الدولية كمجرمي حرب.مشرين الى أن هذه الخطوة محاولة من السعودية الهروب من المساء

حرب وإبادة بحق أبناء اليمن..
وأكد المراقبون السياسيون أن السعودية تعيش مخاوف كبيرة من مالحقة مسئوليها في المحاكم الدولية ولذا فإنها بدأت عقب ارتكابها مذبحة 
مجلس عزاء آل الرويشان في القاعة الكبرى في 8 أكتوبر تعمل من أجل إلقاء المسئولية الجنائية والقانونية على كبار مرتزقتها، ولعل اتهامها لقيادات 
عسكرية بالتورط في ارتكاب تلك الجريمة المروعة رسالة واضحة ان السعودية تعد كباش فداء للتضحية بهم وتقديمهم للمثول أمام المحكام الدولية 
في محاولة لتبرئة نفهسا من دماء اليمنيين..وأوضح المراقبون أن السعودية التي تتخلص بقسوة من مرتزقتها بقصفها لهم المتكرر بالطائرات عند 
انسحابهم من المواجهات في جبهات القتال ال يمكن ان ترحم كبار المرتزقة وانها ستضحي بهم ال محالة، خاصة وانها تعتقد انه في حال االطاحة بمثل 
هذه الرؤوس الكبيرة ومن هذا الوزن يمكن حماية مسئولي النظام السعودي من المالحقة قضائيًا أو على األقل امتصاص الغضب العالمي ضد السعودية..

إلى ذلك ذكرت مصادر استخباراتية ودبلوماسية ان الفار هادي والجنرال محسن وبن دغر اجتمعوا 
في الرياض- األربعاء- وهم في حالة هلع شديد وناقشوا المخاطر التي تهددهم، وما هي الفرص 

أمامهم للنجاة من هذه النهاية المخزية التي تنتظرهم..
وأوضحت المصادر ان هناك من اقترح فرار هادي ومحسن وبن دغر إلى 
خارج السعودية، لكن هذا المقترح اعتبر مستحيل التنفيذ، غير أن بن دغر 
اقترح التمسك بضرورة رفض أي خارطة طريق ال تلتزم بالمبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ القرار )2216(، معتبرًا هذا هو الخيار األفضل الستمرار 

توريط السعودية في الحرب لالنتقام منها ردًا على مجازاتها لهم جزاء سنمار!!

> تسود في الشارع اليمني قناعة ان خارطة الطريق الجديدة وإن كانت 
تعد أول رؤية لحل األزمة تقدم بشكل مكتوب إاّل أنها لم تبدد المخاوف 
والقناعات لديهم أن المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ وكذلك اطراف 
الرياض ليس لديهم على االطالق رغبة لحل األزمة السياسية سلميًا 

وعبر الحوار السياسي..
»الميثاق«: إن تعقيدات األزمة اليمنية  وقال مراقبون سياسيون لـ
ليست في القضايا المطروحة وإنما في تداخل األجــنــدة االقليمية 
وتوظيف اطــراف يمنية لخدمة مخططات واطماع الرياض ودول 
خليجية مشاركة في العدوان، مشيرين إلى أن المؤشرات األولية لردود 
أفعال وفد الرياض على خارطة الطريق الجديدة تكشف عدم الرغبة 
بالدخول في حوار لوقف العدوان ورفع الحصار واالتفاق على حل شامل 

لألزمة يجسد الشراكة الوطنية بأروع صورها..
مؤكدين ان تمسك الفار هــادي وحكومة الــريــاض ووفــد الفنادق 
بالمرجعيات المزعومة والتي منها المبادرة الخليجية والقرار »2216« 
ومخرجات مؤتمر الحوار، يعني رفضًا واضحًا وصريحًا لخارطة الطريق، 
ما يعني أن أبواب الحرب ستظل مشرعة وان اليمن ستواجه شتاًء داميًا 
ومدمرًا، وهذا ما يتطلع إليه تجار الحروب وولد الشيخ الذي وجد في 

هذه الخارطة قارب نجاة لتمديد مهمته والتي ستكون على حساب دماء 
ماليين اليمنيين..

مشيرين إلى أن الرهان على نفس الوجوه لتحقيق سالم 
رهان خاسر، وكان يتطلب من األمم المتحدة ان تعين مبعوثًا جديدًا 

أكثر حيادية إذا كانت هناك رغبة إلنجاح الحوار..
وأعــرب المراقبون عن استغرابهم من قبول المجلس 

السياسي استمرار أداء المبعوث الدولي ولد الشيخ 
لهذه المهمة في الوقت الذي لم يحقق أي نجاح 
في الــحــوارات السابقة، بل ان خارطة الطريق 
الجديدة جاءت لتؤكد فشل مهمة ولد الشيخ، 

والذي كان يتوجب عليه تقديم استقالته..
ــســيــاســيــون ان  ولــــم يــســتــبــعــد الــمــراقــبــون ال

تكون هــذه الخارطة الجديدة مجرد خديعة 
ـــعـــدوان  ــتــم فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار ال ـــحـــوار ي ل
والحصار كما سبق ان أدار ولــد الشيخ هذه 
المهمة القذرة بمهارة طوال األشهر الماضية..

تمديد للحرب.. أم جولة حوار للحل..؟!

على مــدى 19 شهرًا واليمنيون اليــزالــون غير مستوعبين أن وقود 
الحرب الظالمة التي اشعلتها السعودية بعدوانها على اليمن هم يمنيون 
يقتل بعضهم بعضًا بالوكالة..وحده الزعيم علي عبدالله صالح- رئىس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الــذي طالما خاطب 

اليمنيين بأال ينجروا وراء العدو السعودي لالقتتال فيما بينهم..
داعيًا المرتزقة إلى تغليب لغة العقل بداًل من سفك دمائهم مقابل المال 
السعودي المدنس..وعلى خلفية تزايد أعداد القتلى من اليمنيين الذين 
ذهبوا إلى الجبهات مقابل المال ليقاتلوا بداًل عن الجيش السعودي، قال 
الزعيم صالح: »يحز في النفس أن يقتل اليمني أخاه اليمني مقابل المال«.. 
الفتًا إلى أن العيب كل العيب أن يستمر اليمنيون في سفك دمائهم بدون 
هدف وطني..يبدو أن السعوديين أدركوا أنه ال أفق يلوح لعدوانهم على 
اليمن وأنهم غرقوا في حرب استنزافية تهدد مملكتهم، بينما الفار هادي 
ومرتزقته اليزالوان يقرأون مجريات المعركة وفقًا ألوهام أنهم على أبواب 
العاصمة صنعاء بغرض الربح والمتاجرة بدماء اليمنيين البسطاء ممن تردت 

أوضاعهم االقتصادية والمعيشية..
فبعد أن فشلت دول العدوان بقيادة السعودية في تحقيق أي نتائج أو 
أهداف على الواقع لجأت السعودية إلى توريط اليمنيين أكثر في عدوانها 
واستثمرت فجور اإلصالحيين في خصومتهم ضد الحوثيين وكذلك 
استغلت اعتبار الحرب عند هادي وعلي محسن وقيادات اإلصالح بأنها 
تجارة مربحة وبالتالي ضاعفت من دعمها لهم للدفع بالكثير من الشباب 

اليمنيين إلى معاركها التي فشل فيها جيشها وتكبد خسائر فادحة في 
األرواح والعتاد..

وألن قادة اإلصالح وعلي محسن ومرتزقة هادي عجزوا عن التقدم في 
أي جبهة داخلية وفشلوا في إحداث أي اختراق فيها سوى مزيد من سفك 
دماء اليمنيين فيما بينهم في الجبهات أو قتل اخوتهم من المواطنين 
عبر تقديم االحداثيات لطيران العدوان ليرتكب مجازر بشعة في مختلف 
المحافظات، ذهبوا إلى أبعد من ذلك الستثمار الحرب والمتاجرة بدماء 
اليمنيين من خــالل فتح معسكرات في المحافظات الجنوبية لتجنيد 
الشباب، والتي اتضح مؤخرًا أنها لم تكن معسكرات إلعداد الشباب لحماية 
محافظاتهم التي انسحب منها الجيش واللجان الشعبية بل شركات تتبع 
هادي ونجله وقيادات اإلصالح لبيع شباب المحافظات الجنوبية براتب 800 
دوالر لكل شاب، على سمسار السعودية علي محسن الذي يقوم بدوره 
بنقلهم إلى جبهات ما وراء الحدود والقتال نيابة عن الجيش السعودي الذي 

تكبد خالل االشهر الماضية من عمر العدوان خسائر فادحة واستنزافًا 
أرهق المؤسسة العسكرية السعودية على أيدي أبطال الجيش واللجان 

الشعبية..
آالف اليمنيين من المحافظات الجنوبية تم نقلهم الى المناطق الجنوبية 
للسعودية ليعلن تحالف العدوان السعودي وحكومة الفار هادي فتح جبهة 
شمال اليمن لتحرير صعدة، غير أن صحراء البقع كانت مقبرة للمرتزقة 

ومحرقة لعتادهم.
»الميثاق« أن عشرات الجثث لمجندين جنوبيين  ناشط حقوقي كشف لـ
تصل عدن أسبوعيًا سقطوا في صحراء البقع وميدي وحرض، زج بهم هادي 

وقيادات سلفية واصالحية للقتال نيابة عن الجيش السعودي.
ظ عن نشر اسمه- ناشد كافة القيادات 

َّ
الناشط الحقوقي- الــذي تحف

الجنوبية وكافة أولياء األمور في المحافظات الجنوبية االصغاء بعقل لما 
قاله الزعيم علي عبدالله صالح االسبوع الماضي من أن الدم الذي ُيسفك 

هو دم يمني غاٍل.
وكــان تحالف السعودية قد قــام بتجنيد خمسة آالف جندي من أبناء 
 عنها في 

ً
المحافظات الجنوبية منذ أكثر من ثالثة أشهر للقتال نيابة

حدودها مع اليمن حيث تم نقل اربعمائة منهم الى إحدى الجزر القريبة من 
دولة ارتيريا وُنقلوا بعدها عبر طائرات عسكرية الى جنوب السعودية.. 
كما تم نقل المئات عبر منفذ الوديعة في حافالت نقل جماعي باتجاه 

منفذ البقع.
آخر دفعة كانت األحد قبل الماضي حيث تم تحريك 13 حافلة نقل جماعي 
لنقل قرابة ستمائة مجند مرسلين عبر عثمان مجلي من منفذ الوديعة 
لالنضمام الى آالف المرتزقة الذين جندتهم السعودية في المحافظات 
الجنوبية بصفة علنية للقتال نيابة عن الجيش السعودي في صحراء البقع.

إجمااًل يتضح للمتابع للشأن اليمني أن النظام السعودي لجأ لالستعانة 
بمقاتلين يمنيين والزج بهم في معارك ضد اخوتهم اليمنيين، وهذا يأتي 
ضمن مخطط الحقد والخبث السعودي لتدمير اليمن والتخلص من جيشها 

وشبابها وكل من هو قادر على الدفاع عن وطنه..
ومن يقرأ ما كتبه الزعيم علي عبدالله صالح على صفحته االسبوع الماضي 
سيدرك أبعاد وخطورة لجوء السعودية للزج بآالف الشباب- أغلبهم من 
المحافظات الجنوبية- ليقاتلوا نيابة عن جيشها في الشريط الحدودي 
وجبهات ما وراء الحدود، ليكون القاتل والمقتول يمنيين، وجعلهم وقودًا 

لمعاركها.

صحراء البقع تلتهم المغرر بهم.. وعدن تستقبل مئات الجثث
قلوا إلى جزيرة أرتيريــة و»650« نقلهم »مجلي« عبر الوديعة

ُ
»400« مجنــد ن


