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سفير هادي في روسيا يدهس إثنين من الطلبة المحتجين
قالت اللجنة التنسيقية لطالب اليمن في الخارج إن سفير الفار هادي لدى جمهورية روسيا االتحادية 
دهس بسيارته إثنين من الطلبة اليمنيين المحتجين أمام بوابة السفارة للمطالبة بمستحقاتهم 

المتأخرة منذ أشهر.
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنه أثناء عودة السفير إلى 
السفارة بعد صالة الجمعة، توجه اليه الطالب  لمحاولة شرح معاناتهم والمطالبة بفتح السفارة للطالب 
الذين تجمدوا من البرد القارس في درجة حرارة ١٢ تحت الصفر  لليوم الثاني على التوالي، إال أنه لم يأبه 
لهم ولم يتوقف، وتحرك بسيارته مسرعًا إلى البوابة وأصاب اثنين من الطالب  بسيارته إصابة خفيفة..

وأشارت اللجنة الى أن أفرادًا من الشرطة الروسية قاموا بدفع الطالب إلبعادهم عن سيارة السفير، 
 هذا التصرف األرعن ومطالبة الجهات المختصة بسرعة محاسبة السفير والمتسببين بتأخير 

ً
مدينة

مستحقات الطالب.. وكان طلبة يمنيون في العاصمة الروسية موسكو قالوا في تصريحات صحيفة: إن 
القائم بأعمال السفارة اليمنية المعين من الفار هادي هناك أغلق السفارة في وجه الطلبة ومنعهم من 

االعتصام داخل السفارة للمطالبة بمستحقاتهم المالية الموقوفة.
ويعيش الطلبة اليمنيون أوضاعًا مأساوية بعد توقف مستحقاتهم المالية ما اضطر كثيرين إلى 

توقيف الدراسة واتجهوا للعمل لتوفير االحتياجات الضرورية.

ت وإصرار على العمل العسكري ورفض السالم!
ُّ
السعودية وحلفاؤها.. تعن

أغلقوا كل أبواب السالم التي كانت مفتوحة 
ــعــســكــريــة وتــصــعــيــدهــم  بــعــمــلــيــاتــهــم ال

الهيستيري غير المحسوب العواقب، 
ويبدو أن النظام السعودي اختار هذا 

االتــجــاه كــهــدف رئــيــســي يسعى 
لتحقيقه بعيدًا عــن شرعية 

هادي وحكومته المزعومة..!.
ـــظـــام الــــســــعــــودي لــم  ـــن ال

ــــدوان  ــــع يـــشـــن هــــــذا ال
إلعـــادة شرعية هــادي 
وحكومته وإنما لتحقيق 
أهدافه الخاصة ويأتي في 

مقدمتها القضاء على الجيش 
اليمني وتدمير عتاده العسكري السيما 
الصاروخي، وإضعاف اليمن اقتصاديًا، 

وتحويلها الى دولة ضعيفة هشة ال حول 
لها وال قوة!..

هذه هي أهم األهداف التي شن النظام السعودي عاصفته 
من أجل تحقيقها، ولــوال إدراك القيادة العامة للجيش اليمني 
واللجان الشعبية هذا المخطط منذ البداية لكانت السعودية قد 

حققت أهدافها سريعًا.
انظروا الى كل المبادرات الموضوعة من كيري وولــد الشيخ 
ستجدون من ضمنها نقاطًا تتحدث عن انسحاب الجيش اليمني 
من المدن الرئيسية السيما من العاصمة صنعاء وتسليم األسلحة 
الثقيلة وفي مقدمتها القواعد الصاروخية الباليستية ستتضح 
الحقيقة بجالء وستدركون يقينًا الدافع الحقيقي وراء هذا العدوان 
االرهابي الغاشم الــذي يقوده النظام السعودي منذ أكثر من 

عشرين شهرًا.
حتى أن الموالين لهذا النظام كهادي وأفراد حكومته ال يخفون 
الحديث عن هذه النقاط كشرط من شروط تحقيق السالم في 

اليمن، دون خجل أو وجل..
لم يشن النظام السعودي هذه الحرب العدوانية إلعادة هادي 
وحكومته الى اليمن وإنما تم استخدامهم كأداة أو ورقة للوصول 
الى هذا الهدف الذي يسعى الى تحقيقه، وما الصواريخ المضادة 
للطيران التي قام هادي بنقلها الى أبين وتدميرها إال دليل لمساعيه 
التي كان ينفذها في سياق المخطط السعودي، كما أن استهداف 
قيادات الدفاع الجوي واسقاط عدد من الطائرات والتي لم تتم اال 
م هادي لقيادة البالد يندرج في سياق هذا المخطط 

ّ
منذ أن تسل

السعودي القذر!.
ذهب الفار هادي والمتحالفون معه من أحزاب اللقاء المشترك 
منذ البداية في اتجاه تفكيك وتفتيت الجيش اليمني «الحرس 
الجمهوري» تحت مسمى إعادة الهيكلة، وحّول الكثير من ألوية 
الحرس الى االحتياط وقام بتغيير قيادات ما تبقى من ألوية الحرس 
الجمهوري لخلق حالة من االستياء لدى منتسبي هذه المؤسسة 
العسكرية ولكنه فشل في ذلك وكان وعي قيادات وأفراد الحرس 
الجمهوري الحجرة التي ارتطم رأس 
هــادي بها.. وبــدا األمــر مشابهًا 
ــخــص األمـــن  ــرًا فــيــمــا ي ــي ــث ك

المركزي 
وقيادته وأفراده.

تعامل هادي بعد وصوله 
أو هروبه الى عدن مع منتسبي 

الحرس الجمهوري وقيادة وأفــراد األمــن المركزي 
هناك، أكد أن ما قام به الفار هادي كان عمل ممنهج في اطار 

التهيئة لتنفيذ مخطط العدوان على الشعب.
 كان هادي يراهن على تنفيذ هذه المهمة أو المخطط السعودي 
خالل فترة العامين المحددة له لرئاسة اليمن بموجب المبادرة 
الخليجية، لكنه فشل حتى بعد أن تم التمديد له لمدة سنة نتيجة 
اصطدامه ببعض حلفائه وشركائه الرئيسيين آنذاك، وبعد هذا 
الفشل بدأ اإلعداد لتنفيذ الخطوة األخيرة والمتمثلة بشن هذا 
ل الجيش اليمني الى «ميليشيات» تابعة لصالح،  العدوان الذي حوَّ
وبــدأ هذا المصطلح يعمم في مختلف وسائل اإلعــالم التابعة 

للنظام السعودي والموالين له!..
تلك نقاط بسيطة أردنا اإلشارة اليها وأغفلنا الحديث أو ذكر 
العديد من الوقائع واألحداث المرتبطة بهذا المخطط الذي قام 
هادي بتنفيذه في أكثر من اتجاه، حتى وصل الى هذا المستوى 
المخزي ويستحق صفة الخائن لوطنه والقاتل لشعبه غير مأسوف 

عليه!..
إن النظام السعودي ال يريد للسالم أن يتحقق في اليمن في ظل 
بقاء هذه المؤسسة العسكرية قوية وموحدة وامتالكها هذه 

الترسانة العسكرية، وفي المقدمة منها الصواريخ الباليستية!.
ومن الغباء االعتقاد أن النظام السعودي الذي قدم كل هذه 
ـــدوالرات وكــل هــذا العتاد العسكري كــان حبًا  المليارات من ال
في هــادي وحكومته أو من أجل تحويل اليمن الى دولــة مدنية 
ديمقراطية وهو ال يعرف من المدنية أو الديمقراطية سوى 

اسمها.
واألكثر غباًء ما نسمعه من البعض ممن كنا نظن أنهم سياسيون 
ه-  ومفكرون ومثقفون عندما يقولون إن النظام السعودي وحلفاء

ــهــم  ـــــمـــــدفـــــوع ل ال
وا  األجــــــر مــســبــقــًا- جـــــاء

لمساندة الشعب اليمني واالنــتــصــار 
لديمقراطيتهم ولكرامة وسيادة اليمن!!..

عتدي عليها، وكرامة الشعب اليمني انكسرت 
ُ
إن سيادة اليمن أ

وتم إهانتها منذ أن ُبدئ العدوان في الـ٢٦ من مارس ٢٠١٥م، 
ومن الذل والمهانة أن يرضى الوطنيون الذين ينتسبون لليمن 

ويحملون اسمها بهذا العدوان دون صده ومواجهته..
النظام السعودي يعتبر نفسه قوة إقليمية ولديه توجهات نحو 
الهيمنة والسيطرة على الشرق األوسط، وال يمكن له أن يحقق 
هذه التوجهات في ظل وجود دول عربية تتمتع بجيوش قوية 
وقيادات ترفض الوالء آلل سعود وتكون آراؤها مخالفة لهم.. ومن 
هذا المنطلق عمل النظام السعودي الوهابي على تدمير العراق 
وأسهم في إثارة الفوضى وإشعال الحرائق في سوريا وليبيا واليمن 
منذ العام ٢٠١١م هدفًا في تحقيق أهدافه ومساعيه، وعاجًال 
أم آجًال سيأتي الدور على مصر وستشرب القيادات الموالية له 

والمتحالفة معه في عدوانه على اليمن من نفس الكأس!..
وما يهمنا هنا هو االستمرار بنفس الصمود والقوة التي بدأنا بها 
مواجهة هذا العدوان والمضي في إفشال هذا المخطط السعودي 

حتى تحقيق النصر بإذن الله تعالى..
لن يتحقق للسعودية ما تريد مادام اليمن يمنًا ومادام رجال 
الرجال صامدين في مواقعهم دفاعًا عن سيادة الوطن وكرامة 
الشعب.. وليذهب النظام السعودي ومــن تحالف معه الى 

الجحيم.

ممي اســماعيل ولد الشــيخ -السبت الماضي- بدء سريان هدنة لمدة ٤٨ ساعة إلدخال المساعدات اإلنسانية الى اليمن    
ُ
منذ إعالن الممثل األ

وخاصة الى المناطق المتضررة من الحرب، لم يتوقف النظام السعودي والموالون له اختراقها من الدقائق األولى ببدء سيرانها.. بل مضوا في 
اتجاه التصعيد وبدء األعمال العســكرية الكبيرة- التي قال عنها عبدالملك المخالفي- الســيما في تعز وميدي ونهم والجوف، مصحوبًا بالتعزيزات 
العســكرية الهائلة المرســلة الى تلك الجبهات عتادًا وعددًا وكأنها مرحلة الحســم التي ظل النظام السعودي والموالون له يتحدثون عنها منذ بدء 

العدوان، ومع كل مرةبعد زحفهم ويفشل هجومهم تتكسر آمالهم وأمانيهم ويبوؤون بالخسران..

فيما وزير خارجية البحرين يقول: مشكلة اليمنيين في التدخل اإليراني!!

سياسة التجهيل والتضليل لن تجدي مع اليمنيين
النظام السعودي وحلفاؤه الخليجيون   

المشاركون في العدوان على اليمن 
على وجــه الخصوص يــصــرون على تجهيل 
وتضليل الشعب  اليمني وتغييب عقولهم، 
إضافة الى أنهم يريدون من اليمنيين تصديق 

ما يقولونه ويروجون له دون أي نقاش..!
منطقهم تــجــاه اليمنيين هــو نفس منطق 
فــرعــون تجاه قومه «مــا أريــكــم إال مــا أرى وما 

أهديكم إال سبيل الرشاد»!..
يعتقدون أن أساليب وأفعال المكر والكذب 
والخداع التي يكشفون عنها في أقوالهم لوسائل 
اإلعـــالم المختلفة كفيلة بتمرير سياساتهم 

وتوجهاتهم العدوانية على الشعب اليمني.
هذه األنظمة تعتمد على سياسة التجهيل 
في بلدانها ولهذا استمرت في تضليل شعوبها 
ها في  وتغييب عقولهم كــهــدف يضمن بقاء
السيطرة على مقاليد األمور.. ولهذا نرى أن الوعي 

السياسي لدى شعوبها صفر على الشمال!..
أبعدوا الناس عن السياسة وأغفلوا تنمية وعي 
شعوبهم سياسيًا ليس حبًا أو حرصًا عليهم وإنما 
هدفًا فــي فــرض سيطرتهم وهيمنتهم على 

شعوبهم وبلدانهم.
قيادات هذه األنظمة ال تخجل عندما تفرض 
لها في الشؤون الداخلية للبلدان، وتتحدث 

ُّ
تدخ

عن الديمقراطية والحريات والمشاركة الشعبية 
في الحكم.. فيما شعوبها راضخة تحت سياسة 

القمع والتجهيل!..
هــذه األنظمة االستبدادية أبعدت شعوبها 
عن السياسة والخوض فيها وجعلوا السياسة 
خطًا أحمر ال يمكن تنمية الوعي بها، حتى ال 
يخرج من شعوبها من يطالب بالديمقراطية 
والمشاركة الشعبية في الحكم أو الحديث عن 
واجباتهم وحقوقهم في بناء أوطانهم على كافة 

المستويات وفي المقدمة منها السياسية.
قيادات هذه األنظمة العدوانية تتحدث عن 

اليمن واليمنيين وكأنها الوصي عليها وعليهم.
منذ بدء عدوانهم على اليمن وحتى اليوم، وتحقيقًا 
لهدفهم الرئيسي من هذا العدوان استخدموا النزعة 
الطائفية والمذهبية وذهبوا يروجون لها باستخفاف 
وتضليل عبر شبكاتهم اإلعالمية الواسعة، وذلك 

تحقيقًا ألهدافهم السياسية..
حتى أن محلليهم السياسيين الذين يتسابقون 
للظهور على فضائياتهم يتحدثون بطائفية 
ومذهبية مقززة يسهل على من يتمتعون بوعي 
سياسي في بلدانهم وايضًا في اليمن كشفها 

وفضحها وتعريتها!..
يربطون عدوانهم على اليمن بإيران كعدوتهم 
ــى تجهيًال وتضليًال ليس إال.. وباستغفال  األول
حقيقي للشعب اليمني ىأتـــي وزيـــر خارجية 
ليمنيين بدرجة  لبحرين ليقول إن مشكلة ا ا
رئيسية في التدخل الخارجي بشؤونهم.. وهنا 
طبعًا ال يقصد بالتدخل الخارجي من السعودية 
وقطر واإلمارات والبحرين والكويت في الشؤون 
اليمنية وإنما يقصد التدخل االيراني كعدوهم 

األول واألوحد!!
قطر المشاركة في هذا العدوان تحت مسمى 
محاربة إيران تذهب لتعزز من عالقاتها السياسية 
مع الجانب االيراني ويتبادل حكام البلدين الزيارات 
والضحكات والرقصات على إيقاع العدوان على 

اليمن!..
وفي االتجاه اآلخر أيضًا تأتي اإلمارات الشريكة 
الرئيسية للسعودية في العدوان على اليمن والتي 
يقيم فيها أكثر من خمسمائة ألف إيراني أي ما 
يساوي نصف سكان اإلمارات كلها وتتبادل معها 
عالقات طيبة رغم احتالل إيران للجزر اإلماراتية 

الثالث..فعلى من يضحك هؤالء؟!..
ويأتي وزير خارجية البحرين ليقول:«المشكلة 
الرئيسية لليمنيين هي في التدخل االيراني» الذي 
ال وجود له أصًال إال في عقول خرفان هذه األنظمة 
الذين يقودون عدوانًا بربريًا إرهابيًا على اليمن 
واليمنيين منذ قرابة العامين لتحرير اليمن من 
الوجود االيراني كما يوهمون شعوبهم ويصرون 
ليمني بهذه  على تضليل وتجهيل الشعب ا

ات الغبية والمثيرة للضحك. االدعاء
اتــجــهــوا نــحــو تــوظــيــف الــنــزعــات المناطقية 
والطائفية والمذهبية في التعبئة ضد المعارضين 
ات باطلة للوصول  لهم في اليمن والترويج الدعاء

الى تحقيق ما يريدونه من اليمن واليمنيين..
ــر خارجية البحرين مــن يصدق  قــد يجد وزي
ويصفق لما يقول في بلدانهم، لكنه يقينًا لم ولن 
يجد من يصدقه في اليمن، حتى من الموالين لهم 

في هذا العدوان..
وينبغي عــلــى هـــذا الــوزيــر وبــقــيــة الــخــرفــان 
الخليجيين أن يستحوا ويكفوا عن الترويج لمثل 
ات كون وجوههم أصبحت أكثر قبحًا  هذه االدعاء

مما كانت عليه سابقًا.
على هذا الوزير وبقية خرفان هذه األنظمة 
أن يجربوا فضيلة الصدق ولو مرة واحــدة بدًال 
من اتباع سياسة التجهيل والتضليل التي لم ولن 

تجدي نفعًا مع اليمنيين..

نهم.. ميدي.. المندب.. البقع

جبهات تتصدع عليها تعزيزات وقوافل العدوان
ف النظام السعودي وحلفاؤه والموالون له من أعمالهم العسكرية   
َّ
كث

أمًال في تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه طيلة العشرين شهرًا الماضية، 
وكتأكيد منهم على رفض كل المبادرات الموضوعة السيما إعالن مسقط، الذي ال ندري 
كيف قام وزير الخارجية األمريكي جون كيري بالكشف 
عنه والتحدث عن حلفائه المعتدين على 
اليمن األرض واإلنسان، فيما أعمالهم 
العسكرية وهـــذا التصعيد الجوي 
والميداني الذي لم يتوقف يكشف 
عن رفضهم أي مبادرات أو حلول 
تقود الى وقف األعمال القتالية 
والعودة لطاولة المشاورات!..

تعزيزات عسكرية متواصلة 
يضخها النظام السعودي الى 
مختلف الجبهات «مـــارب، 
الــجــوف، ميدي، نهم، باب 
ــى  الـــمـــنـــدب» إضـــافـــة ال

التعزيزات األخرى القادمة من عدن الى الموالين له في لحج وتعز، وكل هذا يفضح 
ليس النظام السعودي الرافض وقف األعمال القتالية إال بشروطه فحسب، بل يفضح 
أيضًا المتحدثين عنه من قيادات األنظمة الكبرى المتحالفين معه والداعمين لجرائمه 
ومجازره التي يرتكبها بحق الشعب اليمني وفي مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية 

عون العمل على وقف  وبريطانيا.. الذين يدَّ
االعمال القتالية، فيما أفعالهم تؤكد عكس 

ذلك!..
وفي الجانب اآلخــر يكشف الممثل األممي 
اسماعيل ولد الشيخ أنه ليس أكثر من ظاهرة 
صوتية تتحكم بها قوى العدوان.. فمنذ أن 
«٤٨» ساعة السبت الماضي  أعلن عن هدنة الـ
التي لم يلتزم بها النظام السعودي وحلفاؤه 
أصًال، اختفى وتــوارى ولم ينبس ببنت شفة، 
ولم نسمعه يصدر تعليقًا على بيان تحالف 
العدوان الذي أكد انتهاء الهدنة واستئناف 
العمليات العسكرية.. فأين هي مساعي األمم 

المتحدة التي توصف بالجادة للعمل على وقف األعمال القتالية في اليمن ورفع المعاناة 
عن الشعب اليمني؟!

تصاعدت األعمال العسكرية لتحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي وتوارت 
خلفه كل أصوات الحلول والمبادرات التي تقود الى تحقيق السالم 
في اليمن.. ولكن كيف لهذا السالم أن يطأ األراضي اليمنية، في 
ظل هذا التعنت وهذا اإلصرار الذي يبديه النظام السعودي، وفي 
ظل عدم جدية األمم المتحدة والمجتمع الدولي في التحقيق 
بالمجازر والجرائم التي ارتكبها النظام السعودي طيلة العشرين 
شهرًا الماضية من عمر عدوانه االرهابي على اليمن واليمنيين، 

وانتهاكه المتواصل للقانون اإلنساني الدولي؟!..
النظام السعودي الــذي يضع شروطه في كل المبادرات 
المطروحة وتقابلها األطــراف الوطنية في صنعاء بإيجابية 
وتؤكد على  جعلها أرضية مناسبة للنقاش، إّال أنه - أي النظام 
السعودي - سرعان ما ينقلب عليها ويتجه نحو التصعيد 
العسكري وتكثيف غاراته التي تستهدف المدنيين في معظم 

المحافظات التي ال تسيطر عليها ميليشياته.
هذا النظام يريد من األطراف الوطنية إعالن االستسالم، ورغم 
أن المبادرات الموضوعة ال يتم الكشف واإلعــالن عنها إال بعد 
إطالع النظام السعودي عليها وإخضاعها للحذف واإلضافة، إال 
أنه يتخذها ورقة للمراوغة والتحايل السيما إن تجاوبت األطراف 

الوطنية معها!..
النظام السعودي ال يريد أن يتوقف العدوان ويتحقق السالم 
وفقًا للمبادرات والمفاوضات، بل يريد استسالمًا معلنًا من قبل 
المؤتمر وأنصار الله والقوى الوطنية المناهضة للعدوان، ودون 

االستسالم ال سالم في اليمن..!
ومع كل هذا التعنت وهذا الصلف الذي يكشفه النظام السعودي 
إّال أنه لن يحقق شيئًا وستبقى جبهات نهم وميدي وباب المندب 
والبقع وكــل الجبهات األخــرى عصية وستتصدع عليها كل 

تعزيزات وقوافل العدوان.


