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الزعيم.. مواقف المؤتمر من العدوان ومرتزقته ثابتة ولن تتغير
نة ولن تستطيع امبراطورية إعالم العدوان زعزعتها الجبهة الداخلية محصَّ

إيران تتواجد في أراضي قادة العدوان وال وجود لها في اليمن

منذ بداية العدوان في الـ٢٦ من مارس ٢٠١٥م ومواقف المؤتمر 
الشعبي العام واضحة وثابتة لم ولن تتغير.. والزعيم الصالح الذي 
يدرك جيدًا حقيقة األهداف التي يختبئ خلفها قادة العدوان هو من 
يكرر الحديث عن هذه المواقف والتذكير بها ال لشيء إّال من باب لعل 
وعسى أن يصل المعتدون الى معرفة أن عدوانهم طيلة السنتين 
الماضيتين لم يحقق شيئًا على االطالق، حتى أن الشرعية المزعومة 
التي يتحدثون عنها لم تعد الى المناطق التي تم احتاللها إما من 
السلطات اإلماراتية أو حلفائهم من الجماعات اإلرهابية التي اصبحت 

سلطاتها أقوى من سلطات الفار وحكومته المنتهية الصالحية.
أين هي هذه الشرعية التي دمــروا من أجلها اليمن وقتلوا بسببها 
عشرات اآلالف من اليمنيين وأصابوا آالفًا آخرين وفرضوا حصارًا جائرًا 
وظالمًا أدى الى تجويع اليمنيين ومنع دخول األدوية واألغذية من أجلها.

أين هذ هذه الشرعية التي لم يعد اليمنيون يعترفون بها أو يقبلون 
بعودتها ال في المحافظات الشمالية وال في المحافظات الجنوبية.. 
وكيف يمكن النقاش حول مستقبل الفار وشرعيته بعد كل هذا 
القتل والدمار.. وكيف يمكن لعاقل أن يقبل الفكرة من أساسها أو 

القبول بعودة المرتزقة ليحكموا اليمن واليمنيين.
ال شرعية لهادي وال نقاش حولها.. وال قبول بالمرتزقة أيًا كانت 
مسمياتهم، وعلى من ال يريد الفهم أن يقرأ حقيقة الواقع اليمني 

جيدًا ويستوعب الدروس العظيمة التي سطرها اليمنيون طيلة 
العامين الماضيين ومازالوا يسطرونها بشرف وعزة وكرامة.

والحقيقة األخرى التي أكد عليها رئيس المؤتمر الشعبي العام 
هي أن ال وجود إليران في اليمن.. ومواصلة النظام السعودي وقيادة 
اعة لتدمير اليمن وقتل اليمنيين لم ولن  العدوان اتخاذ إيران شمَّ
يقود الى تحقيق غاياتهم واهدافهم الحقيرة.. وستتضح حقيقة 

ات الكاذبة والقبيحة عاجًال أم آجًال. هذه االدعاء
قادة العدوان الذين يشنون عدوانًا بربريًا إرهابيًا على اليمن منذ أكثر 
من عامين هم أوهن واضعف من مواجهة ايران، ولو كانوا عكس ما نقول 
الستعادوا أراضيهم المحتلة من قبل إيران وواجهوها عبر أراضيهم 

المحاددة إليران وليس عبر اليمن التي تبعد عنها آالف األميال.
اعة لعدوانهم والتغطية على  تكرار قادة العدوان اتخاذ ايران شمَّ
جرائمهم بحق اليمنيين وانتهاكهم القانون اإلنساني الدولي اصبح 
موضوعًا ممًال ومثيرًا للضحك من جهة، وللسخرية من قادة انظمة 

العدوان من جهة ثانية.
يبدو أن قادة النظام السعودي اإلرهابيين ينتظرون من قادة 
النظام اإليراني أن يمنحوهم الموافقة على اجتياح اليمن وإرضاخ 
اليمنيين وبالتالي القضاء على المد المجوسي والرافضي المزعوم.. 
وإّال ِلَم هذا االستمرار في الحديث الفّج عن محاربة إيران في اليمن؟!

إنه الغباء والشيء آخر سواه هو من يكشف قبح النظام السعودي 
وحلفائه ويفضح خطابهم الدعائي المليئ باالكاذيب واالراجيف 

وسيقودهم ال محالة الى الخزي طال أمد عدوانهم أم قصر.
كما تجلت في كلمة الزعيم الصالح الكثير من الحقائق األخرى التي 
اليزال النظام السعودي يمعن في تزييفها بهدف ضرب أسفين 
الكراهية بين قوى التحالف الوطني المناهضة للعدوان وخاصة بين 
المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله.. وزعزعة الصف الوطني المواجه 
للعدوان حتى يسهل له إكمال مهمته التي عجز عن تحقيقها 

-وسيبقى عاجزًا عن تحقيقها طيلة العامين الماضيين.
لقد حاول النظام السعودي منذ بدء عدوانه وحتى اآلن خلخلة 
وضرب القوى الوطنية المواجهة للعدوان بعضها ببعض عبر انتهاج 

خطاب سياسي اعالمي رخيص ومفضوح منذ البداية.
عمل العدوان واليزال على انتهاج هذا الخطاب أمًال في ان ينجح في 
التفرقة بين القوى الوطنية المناهضة للعدوان عن طريق الوشاية 
وبث الشائعات واالكاذيب عبر امبراطوريتهم االعالمية الواسعة، 
وفشلوا فشِالً ذريعًا في تحقيق أهدافهم، وأكدوا بذلك أنها ليست 

إال امبراطورية من ورق.
النصر لليمن واليمنيين.. وليذهب قادة العدوان ومرتزقتهم الى 

الجحيم غير مأسوف عليهم.

كانت كلمة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشــعبي العام- أمام قيادات القطاع  
النســوي للمؤتمر واضحة، وكرر فيها االشــارة الى الكثير من الحقائق التي ســبق وأن أكد عليها مرارًا وتكرارًا، ولكن ما 

عسانا أن نقول لمن لم ينعم الله عليه بالفهم الصحيح.
تأكيــد الزعيــم الصالح لهــذه الحقائق الثابتة بالنســبة للمؤتمر وحلفائه ال تحتــاج من قادة العدوان -وفــي مقدمتهم النظام 
الســعودي- الكثير من التركيز أو الذهاب لتفســيرها حســب أمزجتهــم المتعفنة أو تأويلها كما يريــدون.. وإنما تحتاج منهم 
الى أخذها بمســئولية وتغليب لغة العقل بدًال من لغة القوة التي لم ولن تقود الى أي نتيجة، وإْن ظن أو اعتقد النظام الســعودي 

وحلفاؤه عكس ذلك.

ليلى مرزوق.. جيمي ماكغولدريك.. ستيفن أوبراين

صوت اإلنسانية الحاضر في اليمن
قد يكون النظام الســعودي قد نجح في تشــويه الوقائع واألحداث  

الدائــرة في اليمــن، واخفــاء الحقائق عن الــرأي العــام العالمي عن 
جرائمــه ومجــازره التي ارتكبهــا بحق المدنيين من اطفال ونســاء وشــباب 
وشــيوخ ورجــال اليمــن، وكل ذلــك عبر الرشــاوى التــي دفعهــا للكثير من 
وســائل االعالم العالميــة، وللكثير من قيــادات األنظمة فــي العالم وخاصة 
مســئولي هيئة األمم المتحدة وممثلي مجلــس األمن.. كما أن الدور األمريكي 
والبريطاني والفرنسي كان له كبير األثر في حماية النظام السعودي وحلفائه 

من توجيه اتهامات الى قياداته بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

نقول قد يكون هذا النظام نجح الى حد ما 
في كل ذلك إّال أنه لم يتمكن من اطفاء وهج 
الحقيقة الذي مازال يشع من عديد وسائل 
اعالمية امريكية وبريطانية وفرنسية، 
ابها يواصلون تعرية  تَّ

ُ
ونرى العديد من ك

هذا النظام وفضح جرائمه والكشف عما 
يعتمل في دهاليز البيت األبيض ومجلس 
األمن وما يدبر ويحاك من خطط اجرامية 
القتحام ميناء ومدينة الحديدة والتذكير 
بالكارثة اإلنسانية التي ستلحق بماليين 
اليمنيين نتيجة هذا الفعل المتهور والذي 
ال يهتم به قــادة النظام السعودي بقدر 
اهتمامهم بإشباع رغباتهم االجرامية 
ونهمهم في ارتكاب المزيد من الجرائم 
بحق هذا الشعب الصامد في مواجهة أعتى 
تحالف عدواني تقوده السعودية وتسانده 
كبريات الـــدول العالمية وفــي مقدمتها 

أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
وعلى الرغم مما حققه هذاالنظام في هذا 
الجانب، إّال أنه فشل في تركيع اليمنيين 
وعجز عن اخفاء جرائمه وانتهاكاته للقانون 
اإلنساني الدولي بأمواله المدنسة، وسيأتي 
اليوم الــذي يعلم فيه العالم أجمع بتلك 
الجرائم ويشاهد أبشع الصور اإلنسانية 
التي رسمها آل سعود وحلفاؤهم على وجوه 

المدنيين في اليمن.
وإْن كــان النظام السعودي يعتقد أنه 
بضغوطه التي يمارسها في أروقة منظمة 
األمم المتحدة ومطالبته بتغيير موظفي 
األمم المتحدة وكبح اصواتهم التي تفضح 
جــرائــمــه فــي اليمن سيتم التغاضي عن 

مختلف انتهاكاته وجرائمه فهو مخطئ.
ما يمارسه نظام آل سعود من ضغوط 
في األمم المتحدة لالطاحة بوكيل األمين 
العام للشئون اإلنسانية ومنسق االغاثة 

في حــاالت الــطــوارئ «ستيفن أوبــرايــن»، 
وقبله المطالبة بتغيير منسق الشئون 
االنسانية الممثل المقيم لألمم المتحدة 
في اليمن «جيمي ماكغولدريك» وقبلهما 
لــعــام المعنية  الممثلة الخاصة لألمين ا
باالطفال والنزاع المسلح «ليلى مرزوقي» 
التي أدرجت التحالف بقيادة السعودية في 
القائمة السوداء لقتل وتشويه األطفال، هذه 
الممارسات لم ولن تغلق ملفات جرائمه 
وانتهاكاته للقانون اإلنساني الــدولــي في 
اليمن، بل على العكس فإن هذه الضغوط 
ــارســات تــفــضــح وتـــعـــري الــنــظــام  ــم ــم وال
الــســعــودي وتدينه أكثر وستكون سببًا 
في التعجيل بمحاكمة قياداته كمجرمي 
حـــرب، وستحضر حينها أصـــوات هــؤالء 
الموظفين التابعين لألمم المتحدة والذين 
سيزودون العالم أجمع بمجمل الحقائق عن 
طبيعة هذه الجرائم المرّوعة والشنيعة، 
والتي عكست االستهتار المطلق بالحياة 

البشرية.
إن تغيير هــذا الممثل األمــمــي أو ذاك 
ــى التغاضي عــن الجرائم  ــن يــقــود ال لــم ول
التي ارتكبها النظام السعودي في اليمن، 
 
ً
وسيدفع هذا التغيير -إْن حدث استجابة

لرغبات النظام اإلرهابي السعودي -سيدفع 
اليمنيين الى تكثيف تحركاتهم- وإن كانت 
ال تقارن بتحركات قادة العدوان- للمطالبة 
بمحاكمة نظام آل سعود على جرائمه التي 
ارتكبها بحق اليمنيين والتي لم ولن ينسوها 

أو يتجاوزوها مطلقًا..
جرائم ومحارق ومجازر النظام السعودي 
فــي الــيــمــن ســتــظــل حــاضــرة فــي ذاكـــرة 
اليمنيين ولــن تسقط بالتقادم، وسيأتي 
اليوم الذي تتحقق فيه العدالة السماوية 

ال محالة.

مطالب السعودية بتغيير «أوبراين» لن تقود 
إلى التغاضي عن جرائمها في اليمن

هذه «شرعية» اللصوصية والفساد..

قادة مرتزقة العدوان.. فضائح تزكم األنوف!
منذ أن كانوا يتحملون مسئولية إدارة  

البالد والعباد.. وتقريبًا منذ العام 
٢٠١٢م وقــبــل أن 
يـــخـــونـــوا الـــوطـــن 
ويتحولوا الى عمالء 
ومرتزقة للعدوان، 
ــــــــح  ـــــت روائ ـــــان ك
فـــســـادهـــم تصل 
الى كل محافظات 

الجمهورية..
فــــــــــاســــــــــدون 

ولــــصــــوص مـــنـــذ أن 
تــحــمــلــوا مسئولية 
 . لـــــوطـــــن. ا رة  ادا
واألدهــــى واألمــــّر أن 
فــــســــادهــــم أصـــبـــح 
ــمــيــزهــم  عــــالمــــة ت
ويتباهون بها فيما 

بينهم دون حــيــاء أو 
خجل.

باألمس قالها زميل لهم في االرتــزاق 
والعمالة والخيانة وهــو ياسين سعيد 

نعمان: إن كان الفساد في الماضي يتم بصورة خفية 
وعلى استحياء فاليوم أصبح يماَرس وبصورة علنية 

وبتباٍه ال حدود له.
المرتزق نعمان قال ذلك في العام ٢٠١٣م، متحدثًا 
عن شركائه في ادارة البالد.. وهو لم يقل ذلك ليكشف 
عن وطنيته ونزاهته وشرفه وإنما احتجاجًا على نسيانه 
من توزيع غنائم الفساد من ِقَبل شركائه واصحابه 

عتاولة الفساد في حكومة باسندوة.
ـــوان تفوح  فضائح كثيرة ومتعددة االشــكــال واألل
روائحها المقززة والعفنة من أكثر من مكان يتواجدون 
فيه، أكان داخل اليمن أو خارجها وخاصة في عاصمة 
العدوان الرياض، مكان اقامتهم والسوق التي يبيعون 

فيها ويشترون بضائعهم الفاسدة النتنة.
لم يكتفوا بالمتاجرة بدماء ابناء الشعب ومعاناتهم 
فحسب، بــل امــتــدت اياديهم الــقــذرة الــى المتاجرة 
بالمعونات الغذائية التي تصل من المنظمات والدول 

المانحة وجني الماليين من 
ورائها.. نهبوا ايرادات النفط والغاز وقاموا بتوزيعها 

بين عتاولتهم واالقربين..
استحوذوا على مختلف ايرادات المكاتب والمؤسسات 
االيرادية وقاموا بتوريدها الى حساباتهم الخاصة سواًء 
في البنوك العاملة في الوطن أو بنوك الرياض والدول 

األخرى.
استلموا اربعمائة مليار ريال المطبوعة في روسيا 
والتي كانت مخصصة لبند المرتبات لموظفي اجهزة 
الدولة في عموم المحافظات.. ولم يلتزموا بما تم  
ــزال مصير تلك المبالغ مجهوًال  االتفاق حوله والي
وغير معروف منذ أن تم استالمها، أي قبل حوالي 

ستة أشهر.
قــادة مرتزقة العدوان يقومون اليوم بشراء الفلل 
والعمارات والعقارات ليس في مأرب وبعض المحافظات 
التي يسيطر االحتالل عليها فحسب وإنما أيضًا في 

القاهرة وأبو ظبي ومدن مختلفة في تركيا وغيرها 
ــعــالــم.. فمن أيــن لهم كــل هذه  مــن دول ال

األموال؟!
آخــــــر فــضــائــحــهــم 
ــنــة والـــتـــي لم  ــمــعــل ال
ولــن تكون األخيرة ما 
كشفه الــزمــيــل نبيل 
األسيدي عضو مجلس 
نـــقـــابـــة الــصــحــفــيــيــن 

اليمنيين..
فضيحة تكشف عن 
ــادة  ــن ق فــســاد عـــدد م
المرتزقة المقيمين في 
الرياض وفي مقدمتهم 
ــزق عبدالملك  ــمــرت ال
الــمــخــالفــي والــمــرتــزق 
حسين عرب، ومسئولو 
المكتب الرئاسي للفار 
هادي ورئيس حكومته احمد عبيد بن دغر.
فضيحة المتاجرة بالجوازات حيث كشف 
األسيدي أن ثالثين ألف ريال سعودي من 
إيــــرادات الــجــوازات تــصــرف شهريًا تحت 
مسمى مكافأة ألكثر من ثالثة عشر مرتزقًا.. وعلى 

عيونكم يا أصحاب البطون الخاوية!!
واضــافــة الــى هــذه الفضيحة قيام اعضاء الحكومة 
المنتهية الصالحية بتحويل مــؤســســات ومكاتب 
هم  حكومتهم الى شركات خاصة يوظفون فيها أبناء
هم في مناصب رفيعة.. وكأنها امــالك خاصة  وأقرباء

ورثوها عن آبائهم األولين!!
هذه هي «شرعية» اللصوصية والفساد.. شرعية الفار 
وبن دغر وعلي محسن واليدومي وياسين سعود نعمان.. 
والعتواني والعرادة والمخالفي وحسين عرب.. الذين 
نهبوا أموال البلد ومستحقات موظفي الدولة ويريدون 
العودة الى صنعاء واالستمرار في ادارة شئون البالد 

والعباد وممارسة كل صور واشكال فسادهم القذر.
تبت أيــاديــهــم قــادة العمالة واالرتـــــزاق.. لصوص 
ابي  المال العام ومرتبات موظفي اجهزة الدولة، ونهَّ

المساعدات المخصصة للشعب.

استحوذ على الجانب اإلعالمي خالفًا عن فصائل المرتزقة األخرى

يًا.. واليوم أصبح نارًا على علم
ّ

 بروشوراته وملصقاته اإلعالنية تغطي معظم أحياء المدينة بدأ شراكته للعدوان متخف

تنظيم القاعدة في تعز.. يختصر طريقه إعالميًا

ُيعد تنظيم القاعدة أحد فصائل مرتزقة  
العدوان في تعز، وبدأ يكشف عن نفسه 
وتواجده كشريك فاعل للنظام السعودي في عدوانه 
على اليمن بشكل تدريجي، بدءًا من حي المستشفى 
الجمهوري في اطار المدينة.. حتى وصل الى انحائها 

كافة.
لم يكن الكثير من ابناء مدينة تعز على درايــة 
بتواجد هذا التنظيم، حتى أن الكثير من الناشطين 
سمى 

ُ
ــاشــطــات اإلعــالمــيــيــن الــتــابــعــيــن لــمــا ت ــن وال

«المقاومة» يتولون مسئولية التستر على تواجد  بـ
ـــرد على مــا يسمونها «الشائعات»  «الــقــاعــدة» وال
التي تكشف حقيقة تواجد التنظيم وعناصره بين 
صفوفهم واالدعاء بأن كل ما يروج في وسائل االعالم 
التابعة للطرف اآلخر كذب وافتراء وهدفه زعزعة 

وحدة صف الموالين للعدوان ومرتزقته.
ومع مرور األيــام بدأ التنظيم يكشف عن وجهه 
الخفي بعناصر وعتاده العسكري وسياراته التي كانت 
تجوب شوارع المدينة وعليها اعالم التنظيم، حتى 
أدرك ابناء مدينة تعز أن ما كــان يــروج سابقًا عن 
تواجد القاعدة صحيح، وأن ما كان يردده الناشطون 
والناشطات االعالميون وحتى السياسيين من حزب 
االصالح هو الكذب وان هدفهم التغطية على هذا 

ب به، بل والعدو لكل اليمنيين. الشريك غير المرحَّ
اصــبــح تنظيم الــقــاعــدة فصيًال مواليًا للعدوان 
ومشاركًا في مختلف جبهات القتال في تعز.. كما 
بدأ بافتتاح مكاتب له ومحاكم في انحاء مختلفة من 
المدينة.. وتتولى قيادته التحكيم في الكثير من 
النزاعات الحاصلة، كما تمكن من االستحواذ على 
ايرادات الضرائب من خالل تجنيد عناصره وتوزيعهم 
في االسواق لجباية الضرائب، وخاصة في أسواق القات.. 
وتسببت هذه االفعال في اشتعال مواجهات مسلحة 
بينه وعدد آخر من الفصائل التي كانت تتولى هذه 

المهمة في كثير من األسواق.

وبدأ تنظيم القاعدة ينشط في الجانب االعالمي، 
ويعد األكثر فاعلية ونشاطًا في هــذا الجانب عن 

الفصائل المسلحة األخرى.
اتخذ من البروشورات والنشرات وسيلة لنشر أفكاره 
وتوجهاته وتبيين الحالل والحرام حسب معتقده، 
وذهب صوب المدارس للتوعية بمخاطر االختالط 
وغيرها من المفاهيم السخيفة المليئة بكل صور الغلو 

والتطرف، ومع ذلك لم يستطع احد منا منعه.
أصبح لتنظيم القاعدة نشرات صحفية مختلفة 
العناوين يــقــوم بــإصــدارهــا وتوزيعها مجانًا على 
المواطنين في كل انحاء المدينة، كما لديه العديد 
من السيارات وعليها ميكروفونات تتولى التذكير 

بقيم الغلو والتطرف والتشدد.. والقيام بتسجيلها 
في كاسيتات وتوزيعها للمواطنين.

وبعد كــل هــذا المجهود وهــذا النشاط اإلعالمي 
الملموس في مدينة تعز، أعلن التنظيم االسبوع 
الماضي إقامته مسابقة جماهيرية في مدينة تعز 
تتضمن تلخيص كتاب اصدره التنظيم ورصد لذلك 

عشر جوائز من بينها آليات ومسدسات!!
بروشورات إعالنية تم إلصاقها على الجدران في 
مدينة تعز تكشف عن تنظيم هذه المسابقة.. وعن 
الهدف الحقيقي الذي يسعى لتحقيقه هذا التنظيم 
«أنصار الشريعة» بين أبناء مدينة  أو ما يسمي نفسه بـ

تعز وخاصة الفئة المستهدفة وهم الشباب..
بهذه المسابقة وبما رصــده مــن جــوائــز يهدف 
التنظيم الى الترويج ألفكاره واستقطاب الشباب الى 
صفوفه والتأسيس لنفسه أكثر من اطار المدينة، وكل 
هذا يحدث وسط صمت مثقفي وإعالميي وخطباء 
وأئمة المساجد، وأيضًا وسط صمت قيادات االحزاب 

وخاصة منها االشتراكي والناصري.
وهنا يبقى السؤال األهم:

م 
َّ

األسبوع الماضي نظ
مسابقة جماهيرية لترويج 
أفكاره واستقطاب الشباب


