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تداولت وسائل اإلعالم من داخل السفارة اليمنية في باريس أخبارًا  
كشف عنها مسؤول إماراتي ذكر فيها أن مهمة تحالف العدوان 
في اليمن ال تهدف لمواجهة انصار الله وصالح فقط، بل القضاء على حزب 

اإلصالح.
وقال رئيس مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية جمال السويدي: إن من 

يعتقد أن عمليات التحالف تستهدف الحوثيين وصالح فهو مخطئ، مؤكدًا 
أن التحالف يسعى للقضاء على حزب اإلصالح الذي وصفه بأنه الفرع األخطر 
لتنظيم االخوان.. وجاء إعالن هذا التصريح بحضور وزراء في حكومة الفار.

ويوصف السويدي بأنه أحد أبرز المقربين من الحاكم الفعلي لإلمارات محمد 
بن زايد، والعقل المدّبر لسياساته.

اجتماع في باريس للقضاء على حزب اإلصالح 

التحالف يشدد حصاره ويمنع دخول المساعدات اإلنسانية

أين األمين العام لألمم المتحدة والمجتمع الدولي؟
واُصل االنتهاكات الجسيمة للنظام السعودي في اليمن في ظل تواطؤ أممي فاضح

َ
ت

وأكــدوا -في سياق بياناتهم التحذيرية التي لم تتوقف منذ بدء 
العدوان- أن الحصار البري والجوي والبحري الذي فرضته دول تحالف 
العدوان على اليمن يعد أحد األسباب الرئيسية للكارثة اإلنسانية 
التي تواجه اليمن حاليًا، وأن اليمنيين يواجهون اسوأ أزمات الجوع 

في العالم.
أكثر من ١٨ مليونًا من اليمنيين تواجههم كارثة حقيقية جراء 
عدم حصولهم على الغذاء.. ويهددهم شبح المجاعة في ظل تشديد 
تحالف العدوان- بقيادة النظام السعودي وتعاون الدول المهيمنة 
والمسيطرة على سلطة القرار في األمم المتحدة ومجلس األمن- 
ـــدادات الطبية  للحصار الجائر ومنع دخــول المواد الغذائية واالم

والمساعدات اإلنسانية، وإعالنهم الحديدة منطقة عسكرية.
عدوان إجرامي وإرهابي يستهدف قتل اليمنيين من كل االتجاهات.. 
قصف لم يتوقف من الطائرات الحربية والبوارج العسكرية، وحصار 
اقتصادي قذر وصل الى حد منع دخول المساعدات اإلنسانية، اضافة 
الى االمتناع عن صرف مرتبات موظفي أجهزة ومؤسسات الدولة 
المختلفة ألكثر من مليون موظف، والهدف من كل هذه الممارسات 
الالأخالقية والالإنسانية تجويع اليمنيين ودفعهم الى الموت بدم بارد 

تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
الخبير في األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان إدريس الجزائري 
قال- في تصريح نشره موقع األمم المتحدة اإلربعاء الماضي: إن محنة 
الناس في اليمن تزداد بؤسًا، وإن الحصار المفروض على اليمن غير 
مبرر وغير قانوني ويجب رفعه فورًا والسماح بدخول االمــدادات 

اإلنسانية واالغاثية لتفادي كارثة إنسانية.
من جانبه أكد برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة أن الوضع 
في اليمن يقترب من نقطة االنهيار، مع مستويات غير مسبوقة من 
الجوع وانعدام األمن الغذائي، وأن الماليين من الناس لم يعد بإمكانهم 

البقاء على قيد الحياة دون مساعدة غذائية عاجلة.
فأين هو األمين العام لألمم المتحدة مما يقوله خبراء هذه المنظمة 

ومنظماتها اإلغاثية واإلنسانية عن الوضع الكارثي الــذي يعيشه 
اليمنيون بسبب الحصار المفروض من النظام السعودي وحلفائه؟!

وأين بقية الدول غير المتحالفة مع النظام السعودي في عدوانه 
االجرامي على اليمن، ونقصد هنا الــدول التي لديها حق استخدام 
الفيتو «روسيا والصين» اللتين أكدتا مرارًا رفضهما العدوان وطالبتا 
برفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، من هذه االنتهاكات 
الالإنسانية المتواصلة للنظام السعودي وحلفائه والتجويع والقتل 

المتعمد لليمنيين؟!
أين المجتمع الدولي من كل ما يحدث في اليمن؟!

اليمن واليمنيون يواجهون عدوانًا عالميًا حقيقيًا يستهدف تدمير 
بلد وإبادة شعب بأكمله وتحت ذريعة إعادة شرعية منتهية غير 
مرغوب بها من اليمنيين أنفسهم، ومن جهة أخرى محاربة إيران في 

بلد ال وجود لها عليه مطلقًا.
ر وتوجه هذا العدوان بأدوات عربية  إن المصالح الدولية هي من تسيِّ

قذرة.. مصالح دولية ال يعني لها تدمير بلد وقتل شعب شيئًا!!
ومع كل هذه االعمال والممارسات اإلجرامية سيبقى الشعب صامدًا 
في مواجهة هذا العدوان اإلرهابي العالمي، ولم ولن ينكسر أو تضعف 

عزيمته، وإْن توقع قادة العدوان ومرتزقتهم عكس ذلك.

يواصل تحالف العدوان على اليمن بقيادة النظام الســعودي ارتكاب االنتهاكات الجســيمة لمعظم قواعد قانون حقوق  
اإلنسان األساسية وقانون النزاعات المسلحة، في ظل تواطؤ فاضح ومعلن من قبل األمم المتحدة ومجلس األمن والمجتمع 
الدولي، وكأن هذه االنتهاكات المستمرة ال معنى لها وال تندرج في إطار مهام واختصاصات األمم المتحدة ومجلس األمن وال عالقة 
لهــا بالقانون اإلنســاني الدولي.. تحذيرات مســتمرة من خبــراء في األمم المتحــدة والمنظمات الحقوقية واالنســانية الدولية من 
اســتمرار تحالــف العدوان في حصاره غيــر المبرر وغير القانوني على اليمن، وتقييد وعرقلة اســتيراد وتصدير المواد الغذائية 

والوقود واالمدادات الطبية اضافة الى المعونات اإلنسانية.

بيان عسكري سوداني يكشف غاية 
العدوان على اليمن

لم تعد هناك أي شكوك حول الهدف  
والغاية الحقيقية من شن العدوان 
السعودي اإلماراتي وبقية حلفائهما على اليمن، 
وخاصة بعد الممارسات المعتملة في جزيرة 
سقطرى ومحافظة عــدن وعـــدد مــن الجزر 
اليمنية األخــرى التي فرض العدوان سيطرته 

عليها وبدأ يمارس سلطاته االنتدابية فيها.
وكما قلنا مرارًا إن االمارات التي أحكمت قبضتها 
على مدينة عــدن وذهــبــت فــي اتــجــاه تعيين 
مرتزقتها في المناصب القيادية إلدارة شئون 
المحافظة لم تــأِت أو تحقق ما حققته إلعادة 
الشرعية المنتهية للفار وحكومته، وهي من 
قامت بطرده ورفضت عودته إليها وذهبت في 
ة إليه أكثر من مرة، وكانت  اتجاه اهانته واالساء
آخر تلك االهانات ما تعرض له في مطار أبو ظبي 

عند زيارته األخيرة إليها.
ال شرعية للفار وال اعتراف به في عدن وفي 
أكثر من منطقة في المحافظات الجنوبية التي 
تم احتاللها إما من ِقَبل االمــارات أو الجماعات 
اإلرهابية المتحالفة مع العدوان، وإنما الشرعية 
لسلطات االحــتــالل ومرتزقتها وجماعاتها 

اإلرهابية!
ال شرعية وال «تحرير» كما يسمونها، وإنما 
احتالل وهذا ما اعترفت به السودان أحد حلفاء 

النظام السعودي في عدوانها على اليمن.
فــي بــيــان رســمــي صـــادر عــن قـــوات الــســودان 
المسلحة اعترفت بــأن مهامها في اليمن هي 
الحــتــالل أهـــداف أوكــلــت إليها مــن قبل تحالف 

العدوان بقيادة السعودية.
البيان العسكري السوداني قــال: «فــي اطار 
الواجبات التي كلفت بها ضمن خطة التحالف 

الــعــربــي، نــفــذت قواتنا باليمن عــدة عمليات 
«تعرضية» حيث أنجزت اليوم المرحلة األولى 
بنجاح كبير باحتاللها جميع األهــداف الموكلة 

لها».
بهكذا بــيــان تتضح الغاية الحقيقية لهذا 
العدوان على اليمن، وهي «االحــتــالل» وفرض 
سلطات انتدابية يتقاسمها الحلفاء على أكثر 

من منطقة.
مرتزقة السودان «يحتلون» األهداف التي تم 
اسنادها إليهم بنجاح، والبيان العسكري السوداني 
الذي ذكر ذلك بوضوح أكد ما أثبتته السلطات 
االحتاللية اإلماراتية بممارساتها المعتملة في 
عدن وسقطرى، ولم يأِتِ هذا البيان إّال ليؤكد ما 

اصبح ثابتًا ومؤكدًا على الواقع.
فهل زالت الغشاوة عن عيون اصحاب «شكرًا 
سلمان».. «شكرًا آل زايد».. وأصحاب «ال تتركونا 
في منتصف الــطــريــق».. أم مــازالــوا بحاجة الى 
بيانات عسكرية سودانية أخــرى تصدر من 
المرتزق البشير هذه المرة لتزول تلك الغشاوة 
وتتضح لديهم األهــداف والغايات الحقيقية 
لعدوان آل سعود وآل زايد وآل خليفة وحلفائهم 

على اليمن.
حتى وإن اصدر البشير هذه المرة بيانًا يؤكد 
استكمال مرتزقة الــســودان احتاللهم لبقية 
األهداف التي أوكلت إليهم، فسيبقى المرتزقة 
المحليون مرتزقة ومدعوسين مــن قيادات 
قوى التحالف، كما حدث للمرتزق حميد األحمر 
مؤخرًا.. وكما حدث مــرارًا وتكرارًا للفار هادي 
وبــن دغــر وعلي محسن وغيرهم مــن مشائخ 
الدفع المسبق وعبيد المال السعودي واإلماراتي 

المدنس.

بين ما يحدث في سوريا واليمن

يحارب الجماعات اإلرهابية والدول الداعمة لها في مصر وسوريا ويشاركها ويتحالف معها في العدوان ضد اليمن!!

السيسي.. مواقف متناقضة من اإلرهاب والدول الداعمة له

فقدت مصر في عهد عبدالفتاح السيسي الكثير  
من مقوماتها التي كانت محافظة عليها منذ رئاسة 
عبدالناصر وحتى الرئيس األسبق محمد حسني مبارك، والتي 
كان لها االسهام الكبير في حفاظ مصر على مكانها الطبيعي في 

زعامة الدول العربية.
ــرز تلك المقومات افتقادها لقرارها السيادي المستقل  وأب
عة للنظام السعودي الوهابي اإلرهابي..  وتحولها الى تابع أو إمَّ

ون. ون ووقتما يشاء يسّيرها قادة هذا النظام كيفما يشاء
ورغم أن مصر واحدة من الدول العربية المستهدفة ضمن 
المخطط التآمري التفتيتي الذي يتولى النظام السعودي وبعض 
 عن 

ً
أنظمة الخليج وخاصة اإلمــاراتــي والقطري تنفيذه نيابة

الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وعدد من 
األنظمة الغربية، وعن طريق دعم الجماعات اإلرهابية بالمال 
والسالح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، إّال أننا نجد مصر 
واحدة من الدول التي تشارك تلك األنظمة في تنفيذ هذا المخطط 

التآمري العدواني كما يحدث في اليمن منذ العام ٢٠١٥م.
عي رفضه  وضع السيسي مصر في حالة إرباك حقيقي، فهو إذ يدَّ
لإلرهاب وجماعاته وذهب لتصنيف اإلخوان المسلمين كجماعة 
إرهابية أو تنظيم إرهابي ال محل له وال مكان في مصر كبقية 
الجماعات والتنظيمات األخــرى، نراه في المقابل يشارك هذا 
التنظيم والجماعات اإلرهابية األخرى المتمثلة بالقاعدة وداعش 
في العدوان على اليمن والذي يقوده النظام السعودي، ومعه 
النظامان االمارتي والقطري اضافة الى تركيا منذ أكثر من عامين.
يقف نظام السيسي مع هذه التنظيمات والجماعات اإلرهابية 
والدول الداعمة والممولة لها في العدوان الغاشم على اليمن، 
فيما نرى موقفه مغايرًا تجاه ما يحدث في سوريا على الرغم 
من أن الدول الداعمة والممولة لإلرهاب «السعودي والقطري 

واإلماراتي» هي من توجه وتمول وتقود الحرب العدوانية في 
سوريا..

مصر السيسي تتهم تركيا وقطر بدعم وتمويل اإلرهاب في 
سوريا، وتتجاوز في هذا االتهام النظام السعودي الراعي والداعم 
والممول الرئيسي لإلرهاب وتنظيماته وجماعاته في مختلف انحاء 
العالم.. وتشارك كل هؤالء مجتمعين في قيادة العدوان البربري 

اإلرهابي على اليمن واليمنيين.
وعلى الرغم من إعالن السيسي أكثر من مرة عدم مشاركة 
الجيش المصري في األعمال العسكرية الميدانية العدوانية 
على اليمن، إّال أن هناك ضغوطًا كبيرة تمارسها الدول الداعمة 
والممولة لإلرهاب على السيسي والقيادة المصرية الحالية سواًء 
في الجانب االقتصادي أو عبر توظيف الجماعات المتشددة للعمل 
على تنفيذ عمليات إرهابية متعددة في أكثر من منطقة ومكان 
في مصر العروبة، كما حدث مؤخرًا في طنطا واالسكندرية «!!» 
وكل ذلك بهدف دفعه الى تغيير مواقفه السابقة واشراك جيشه 
في الحرب العدوانية السعودية الخليجية األمريكية على اليمن.

وهنا ال نستبعد مطلقًا على هذا السيسي -الغريب والمتناقض 
في مواقفه السياسية وخاصة تجاه اإلرهاب من ناحية، وتجاه 
الدول الداعمة والممولة له من ناحية ثانية- أن يرسل ألوية من 
جيشه لتشارك في األعمال الميدانية العسكرية في اليمن جنبًا الى 
جنب مع الجماعات اإلرهابية الممولة والمدعومة سعوديًا، وخاصة 
التابعة لالخوان المسلمين والتي يمثلها التجمع اليمني لالصالح، أو 
أولئك الذين يتم نقلهم من سوريا وعبر تركيا الى عدن كإحدى 

القوى المتحالفة مع النظام السعودي في هذا العدوان.
ات المالية واالقتصادية الهائلة والضخمة اضافة الى تكرار  االغراء
العمليات اإلرهابية الموجهة سعوديًا وقطريًا وإماراتيًا وتركيًا 
ستقود السيسي للرضوخ وبالتالي إعالن المشاركة الفعلية في 

األعمال العسكرية الميدانية التي تقودها السعودية وحلفاؤها 
المرتزقة أكانوا دوًال أو تنظيمات وجماعات إرهابية، وتحويل 
الجيش المصري الى جيش مرتزق مدفوع األجر للقتال لصالح دول 

أخرى، دون النظر للعواقب التي ستترتب على هذه المشاركة.
أمام مصر السيسي اليوم أحد أمرين ال ثالث لهما إما العودة الى 
جادة الصواب والكشف عن العناوين والتفاصيل الكبيرة لهذا 
المخطط التآمري -الذي سيطال مصر عاجًال أم آجًال- وفضح 
وتسمية الدول الداعمة والممولة لإلرهاب والتي دائمًا ما يشير 
السيسي إليها في خطاباته عقب كل عملية إرهابية تتعرض 
لها مصر دون أن يسميها، وإعــادة مصر الى مكانها الطبيعي 
الذي كانت تحتله في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك عربيًا 
وعالميًا.. أو إبقاء مصر كتابعة وذليلة وخانعة للنظام السعودي 
والــدول األخــرى الممولة والداعمة لإلرهاب، وتحويل الجيش 
المصري الى جيش مرتزق يقدم خدماته لمن يدفع أكثر، ويكون 
حطبًا في صراعات ال عالقة له بها مطلقًا، كحال الجيش السوداني 
ورئيسه المرتزق البشير الخانع والراكع لقادة الدول الداعمة 

والممولة لإلرهاب والماسح ألحذيتهم غير مأسوف عليه.
فأي األمرين سيختار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هل 
يختار الحفاظ على عزة وسيادة وكرامة مصر العربية ويخرجها 
من هــذه التبعية المقيتة ألنظمة النفط الداعمة والممولة 
ات المالية وتجنب  لإلرهاب والداعية له عالميًا.. أم تكون اإلغراء
التهديدات اإلرهابية التي يتعرض لها حاليًا هي الخيار األفضل له 
ولمصر.. والتي ستكون عواقبها وخيمة وسببًا رئيسيًا في تدمير 
وتفتيت المؤسسة العسكرية المصرية خاصة، ومصر العروبة 

على وجه أعم؟
لن نستعجل في اطالق األحكام وسندع األيام القادمة تكشف 

لنا ما سيحدث وما سيكون.

اها في سوريا..
َّ
بعد أن زرعها وغذ

تحالف العدوان يحّول اليمن إلى 
مقلب للجماعات اإلرهابية

يواصل تحالف العدوان بقيادة النظام  
السعودي ارســال العناصر اإلرهابية 
«داعــش» والقاعدة ومــن جنسيات  المنتمية لـــ
عالمية مختلفة -وخــاصــة ممن كــانــوا يقاتلون 
في سوريا- الــى عــدن إلشراكهم في العمليات 
العسكرية التي يقودها تحالف العدوان ومرتزقته 

في جبهات القتال السيما في الساحل الغربي.
وصـــول الــمــئــات مــن هــذه العناصر منتصف 
األسبوع الماضي الى عدن يكشف حقيقة النظام 
الــســعــودي وحلفائه الغربيين الــذيــن ذهبوا 
ــى إعــالن تحالفات دولــيــة لمحاربة اإلرهــاب  ال
وتنظيماته وفي المقدمة منها «داعش»، فيما 
هذه الجماعات وعناصرها تمثل جيوشها التي 
تستخدمها إلشاعة الدمار والخراب في بعض 
الــدول العربية وخاصة العراق وسوريا وليبيا 

واليمن ومصر.
اإلرهــاب هو الورقة التي يستخدمها النظام 
السعودي وحلفاؤه وبإيعاز وتوجيه من دول 
االستكبار والهيمنة والصهيونية العالمية، التي 
تعمل ومنذ العام ٢٠١١م على إيجاد أنظمة 
سياسية بديلة عــن األنظمة المعادية لها، 
ووجدت في الجماعات اإلرهابية وفي المقدمة 
منها االخوان المسلمون وداعش هذا البديل الذي 
سيعزز العالقة مع اسرائيل ويؤمن سالمتها من 
جهة، وستعمل على تفتيت الـــدول العربية 
كــًال على حــدة الــى دويــالت وكنتونات صغيرة 
متصارعة فيما بينها وغــيــر مستقرة وفقًا 
لمخطط الشرق األوســط الجديد الــذي كشفت 
عنه وزيرة الخارجية األمريكية سابقًا هيالري 

كلينتون من جهة ثانية.
بعد أن قام النظام السعودي وحلفاؤه الغربيون 
بــزراعــة الجماعات اإلرهــابــيــة وفــي مقدمتها 
«داعــــش» فــي ســوريــا وعــمــلــوا على تغذيتها 
طيلة السنوات الست الماضية واستخدامهم في 
تدمير سوريا وقتل السوريين هدفًا في القضاء 
على نظام بشار األسد وإحاللهم كنظام بديل 

عنه، وبعد فشلهم فــي تحقيق هــذا الهدف 
ع 

َ
صوبوا وجوههم شطر اليمن وقاموا بإرسال ُدف

متتالية من هذه الجماعات «الجيوش» التابعة 
لها ألداء نفس المهمة وإنجاز  نفس الهدف.

مئات العناصر اإلرهابية القاعدية والداعشية 
ــى عــدن منذ أن تــم احتاللها  تــتــوافــد تباعًا ال
عبر السفن والطائرات السعودية واإلماراتية 
والقطرية للمشاركة في تدمير اليمن وقتل 
اليمنيين وتنفيذ المخطط التقسيمي التفتيتي 

التآمري القذر.
إنه اإلرهاب األداة التي تم إعدادها وتجهيزها 
وإخراجها منذ عدة سنوات لتقوم بهذه المهمة 
عبر عناصر وجــمــاعــات تــم تلقينها بالفكر 
الوهابي التدميري القاتل.. الفكر التكفيري 
الــذي يستخدم الدين طريقًا لتحقيق وإنجاز 
المخطط التآمري التخريبي المدمر للبلدان 

العربية وشعوبها.
ه االستراتيجيين  إن النظام السعودي وحلفاء
هم صناع اإلرهــاب وقاعدته، وهم من وجدوا 
فيه البديل المناسب عن جيوشهم وما تتعرض 
له من خسائر تؤدي الى إثارة شعوبهم ضدهم 
عقب كل عدوان يشنونه في انحاء مختلفة من 
العالم كما حدث في فيتنام والعراق والصومال.

أوجـــدوا اإلرهـــاب وجــنــدوا عناصره وقادته 
وزرعــوهــم فــي أكــثــر مــن منطقة فــي العالم، 
واستخدموهم للخروج على األنظمة السياسية 
في أكثر من بلد واشعال الحرائق واثــارة الفتن 

والحروب الطائفية والمذهبية.
هــا هــي الـــدول الــراعــيــة والــداعــمــة والممولة 
لإلرهاب تريد أن تحول اليمن الى مقلب آخر بعد 
سوريا للجماعات اإلرهابية عبر إرسالهم تباعًا 

لتدمير اليمن وقتل اليمنيين.
ويقينًا كما فشل اإلرهــاب ودولــه الداعمة له 
في سوريا، سيفشلون في اليمن، وسيرد الله كيد 
المعتدين- أعداء الحياة- الى نحورهم عاجًال أم 

آجًال.


