
هذا الكوكتيل النشاز جمع من (ال يهشوا وال ينشوا) 
كما أكد على ذلك الزعيم فليس لهم فعًال أي تأثير 
بين اوساط الشعب اليمني.. ومن يتأمل في دوافع 
قرارات التعيينات التي يصدرها الفار هادي وحكومة 
فنادق الرياض، يدرك ان هؤالء ليس لهم مشروع 
وطني على االطالق وال تعنيهم مصلحة الشعب وال 
معالجة المشاكل في البالد، وانهم سخروا حياتهم 
للمتاجرة بكل شيء لتحقيق مكاسب شخصية عبر 
اساليب الدجل والتضليل والخداع واالدعــاء بأنهم 

اوصياء على الشعب..
 لكم ان تتصوروا حجم الكارثة لو وصل هؤالء العاهات 

للحكم وما الذي ستلحقه بالشعب والبالد والشعب..؟ 
فها هي قراراتهم تحصر التعيينات على اوالدهم 

وبــقــيــة افــــراد عــائــالتــهــم فــقــط، عــلــى األقــل 
يجعلونها معايير «أقلمة» وليست أسرية، 

لكن يحدث هــذا بكل بجاحة وهــم ما 
يزالون يتسولون في شوارع الرياض 
منتظرين ان تعيدهم السعودية الى 
العاصمة صنعاء على ظهر دبابات ..!!

تكشف األسماء المنشورة والمتداولة 
عبر وسائل االعالم والتواصل االجتماعي -والتي 

في اغلبها نشرت في صفحة الصحفي نبيل االسيدي- عن حجم 
الفساد الذي تمارسه حكومة مرتزقة الرياض، واستئثار اوالد 
الوزراء وكبار المرتزقة على شغل المناصب العليا بالسفارات، 

فيما يتم زج الشباب المغرر بهم من أبناء الشعب السذج 
في محارق الموت مهما كانت مؤهالتهم كما يتم المتاجرة 
بدمائهم وتركهم يموتون او ينتحرون قهرًا كما يحدث 

لعشرات الجرحى .
ــقــرارات العائلية لـــوزراء حكومة فنادق  ــرز ال ومــن اب

الرياض التالي :
١- جــالل «نجل» الفار هــادي رئيس ظل لحكومة 

فنادق الرياض ووزيرًا للخارجية. 
٢- تعيين ناصر نجل الفار هادي قائدًا لقوات الحماية 

الرئاسية. 
٣- تعيين ياسمين (زوجة) احمد بن دغر وكيل وزارة 

الزراعة 
٤- تعيين حسين أحمد عبيد بن دغر وكيًال لــوزارة 

الشئون القانونية 
٥- تعيين عبدالله أحمد عبيد بن دغر سكرتيرًا خاصًا لرئيس 

الوزراء .
٦- تعيين (أسامة) نجل عبدالملك المخالفي سكرتيرًا أوًال 

في الخارجية .
٧- تعيين (حسام) عبدالملك المخالفي قائدًا للحراسة ومرشح 

وكيًال للداخلية .
٨- تعيين (هشام) عبدالملك المخالفي وكيًال مساعدًا لوزارة 

التخطيط .
٩- تعيين (خالد) توفيق المخالفي - ابن أخ عبدالملك- في 

قنصلية جدة
١٠- وزيرة الشئون االجتماعية تعين ابنها مديرًا لمكتبها.

١١ - محافظ البنك المركزي منصر القعيطي يعين نجله مديرًا 
لمكتبه.

١٢- تعيين نجل الــفــار سلطان العتواني القيادي الناصري 
ومستشار الفار هادي، ملحقًا في ماليزيا.

ــر الصحة ناصر بــاعــوم يعين نجله (رامـــي) ملحقًا  ١٣ - وزي
للمغتربين في قطر.

١٤ - وزير النقل مراد الحالمي يعين زوجته وكيًال لوزارة حقوق 
اإلنسان.

١٥ - تعيين قريبة وزير اإلعالم معمر االرياني وزيرًا مفوضًا في 
اليمن بسفارة ألمانيا.

١٦ - تعيين زوج وزيرة سكرتيرًا ثالثًا في السفارة في ألمانيا.

 -١٧
تــعــيــيــن 
ـــــــجـــــــل  ن

وزيـــــــــــــــرة 
الــشــئــون القانونية نــهــال العولقي مديرًا 

لمكتبها 
١٨ - وزير التخطيط محمد السعيدي يعين 

زوج ابنته مديرًا لمكتبه.
١٩ - تعيين قريب عبدالعزيز جباري وزير الخدمة 
في حكومة فنادق الرياض جمال جباري وزيرًا مفوضًا 

في سفارة اليمن بالقاهرة.
٢٠- تعيين ســامــي عبدالعزيز جــبــاري سكرتير 
الهيئة االستشارية لما يسمى بمؤتمر الرياض، ومازالت 

السكرتارية قائمة حتى اآلن .
٢١ - تعيين ابنة محمد مقبل الحميري مساعدًا للملحق الطبي 

في سفارة اليمن بتركيا.
٢٢ - تعيين (محمد) شقيق نصر طه مصطفى سفيرًا في 

سفارة اليمن في بلجيكا..
٢٣- تعيين (ابوبكر عباد) زوج ابنة نصر طه مصطفى دبلوماسيًا 

فــــي 
بـــعـــثـــة 
ـــيـــمـــن  ال
ــجــامــعــة  ــال ب

العربية.
٢٤ - تعيين سالم العرادة قريب محافظ 

مأرب سفيرًا في موريتانيا.
٢٥ - تعيين (طــارق) نجل القيادي اإلصالحي غالب 

عبدالكافي القرشي وكيًال لوزارة األوقاف لقطاع الحج.
٢٦ - تعيين نجل مستشار الرئيس محمد الشايف قائد 

لواء.
٢٧ - تعيين زوجــة سكرتير الفار هــادي سحر غانم 

سفيرة في هولندا.
٢٨ - تعيين شقيق محافظ صنعاء عبدالقوي 

شليف نائبًا لوزير النقل.
٢٩ - تعيين نجل شقيقة مدير مكتب الرئاسة 
عبدالله العليمي مديرًا عامًا للسكرتارية في مكتب 

رئيس الوزراء.
٣٠ - تعيين (شادي) نجل محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه 

المعنوي وكيًال لمحافظة صنعاء.
٣١ - تعيين شقيق عوض بن مبارك سفير 
الــفــار فــي واشنطن مستشارًا بالسفارة في 

المغرب.
٣٢ - تعيين ابنة وزيــر اإلدارة المحلية 
عبدالرقيب فتح سكرتيرة في رئاسة الوزراء.

٣٣ - تعيين نجل القيادي الناصري علي 
اليزيدي سفيرالفار في الجزائر ملحقًا تجاريًا 

في سفارة اليمن بقطر.
٣٤- تعيين خديجة عليوة مستشارًا في 

قنصلية جدة.
٣٥ - تعيين نجل خديجة 
عــلــيــوة ســكــرتــيــرًا أوًال في 

سفارة اليمن بألمانيا.
٣٦- تعيين (عمر) شقيق 
الــوزيــر عثمان مجلي مديرًا 

لمكتب رئيس الوزراء 
٣٧- تعيين (حــمــيــد) مجلي 

ملحقًا تجاريًا في السعودية
٣٨- تعيين (فارس) مجلي قائد 

لواء في منطقة الوديعة
٣٩ - تعيين الــشــاذلــي مجلي 

سكرتيرًا لرئيس الوزراء 
٤٠- تــعــيــيــن مــيــرفــت مجلي 

سفيرة في بولندا.
٤١ - تعيين أوس العود وكيًال لوزارة النفط.

٤٢- تعيين اوسان العود وكيًال للخارجية.
٤٣ - تعيين شفيع العبد وكيًال لوزارة الشباب .

٤٤- تعيين صالح العبد وكيًال لوزارة التعليم العالي.
٤٥- تعيين نجل ياسين مكاوي سكرتيرًا ثالثًا في 

سفارةاليمن في بلغاريا
٤٦- تعيين قريب حميد االحمر ملحقًا تجاريًا في 

ماليزيا.
٤٧- تعيين نجل مدير مكتب رئيس جهاز االمن القومي 

عبده الحذيفي ضابط ارتباط في السفارة بالرياض.
ــر ملحقًا  ــوزي ٤٨- تعيين (مــحــمــد) نجل عــوض ال

اقتصاديًا في سفارة اليمن في أبوظبي .
٤٩- تعيين (محمد) سالم الشريف قريب سيف الشريف 

وزير نفط حكومة مرتزقة الرياض وكيًال لوزارة الداخلية 
٥٠- تعيين (حسين) الشريف نائبًا لوزير المالية 

٥١- تعيين (غمدان) الشريف سكرتيرًا صحفيًا لرئيس وزراء 
فنادق الرياض

٥٢- تعيين (علي) الشريف وزيــرًا مفوضًا في سفارة اليمن 
بالمغرب

٥٣- تعيين (مجاهد )مبخوت الشريف نائب مدير أمن مارب 
٥٤- تعيين (عبدالخالق) الشريف مديرًا لألوقاف في مأرب

٥٥- تعيين (نصر) الشريف مدير عام الزراعة في مأرب ٥٦- 
تعيين (ناصر) الشريف مدير عام الهيئة العامة للكتاب في مارب

٥٧- تعيين (أحمد) الشريف مدير عام الشؤون القانونية في 
مارب

٥٨- تعيين نجل شقيق وزير الدولة صالح الصيادي في مكتب 
رئيس الوزراء.

٥٩- تعيين نجل رئيس جهاز األمــن السياسي احمد عبدالله 
المصعبي مديرًا لمكتبه

٦٠- تعيين قريب وزير الدفاع األسبق في سفارة اليمن في ألمانيا
٦١-تعيين صاحب مطعم الوليد -الذي يزّود الفار هادي ووزراء 

حكومة فنادق الرياض بالكبسة- مستشارًا في رئاسة الوزراء
٦٢- تعيين نجل شقيق وزيــر الداخلية حسين عــرب مديرًا 

لمكتبه.

الوحدة الوطنية هي القوة التي نواجه بها كل اِّـخاطر التي تهدد 
كياننا واستقرارنا وسيادتنا الوطنية

الميثاق الوطني

وقائع العدد:  
(١٨٥٨)

 15 / مايو / 2017م  
19 / شعبان / 1438هـ

9االثنين: 

التركيبة العائلية لحكومة فنادق الرياض 
تظهر تركيبة حكومة الفار هادي، أنها عبارة عن مجموعة من المتاجرين المحترفين بالقيم والمبادئ والشــعارات فجميعهم لهم ماٍض  

اســود في ســرقة الثورات وفي فتح دكاكين للمتاجرة بالناصرية والقومية واالشتراكية وباسم االسالم ايضًا لهثًا وراء المال المدنس وعلى 
حساب اليمن والدم اليمني..

تبــدو الصــورة كاريكاتورية والجميع يشــاهد ان من اجتمع في الرياض هم الماركســي اللينيني مع االخواني مع الناصري مع الســلفي مع القاعدة 
وداعش مع االنفصالي مع المرتزق والخائن والعميل.. الخ.. 

جالل «نجل» الفار هادي
 رئيس ظل لحكومة فنادق الرياض 

ووزيرًا للخارجية. 

ناصر نجل الفار هادي
تم تعيينه  قائدًا لقوات الحماية الرئاسية. 

عبدربه منصور هادي

ياسمين
 (زوجة) احمد بن دغر وكيل 

وزارة الزراعة 

حسين أحمد عبيد بن دغر 
وكيًال لوزارة الشئون القانونية 

عبداهللا أحمد عبيد بن دغر
 سكرتيرًا خاصًا لرئيس الوزراء .

بن دغر

تعيين (حسين) 
الشريف نائبًا لوزير 

المالية 

تعيين (مــجــاهــد )
مبخوت الشريف نائب 

مدير أمن مارب 

ــم  ـــحـــمـــد) ســال ــن (م ــي ــعــي ت
الشريف قريب سيف الشريف 
ـــر نــفــط حــكــومــة مرتزقة  وزي
الرياض وكيًال لوزارة الداخلية 

تـــعـــيـــيـــن (عــــلــــي) 
الشريف وزيرًا مفوضًا 
فــــي ســــفــــارة الــيــمــن 

بالمغرب

تــعــيــيــن (غـــمـــدان) 
الـــشـــريـــف ســكــرتــيــرًا 
صحفيًا لرئيس وزراء 

فنادق الرياض

تعيين (عبدالخالق) 
ــــف مــــديــــرًا  ــــشــــري ال

لألوقاف في مأرب

تـــعـــيـــيـــن (نــــصــــر) 
ــر عــام  ــدي ــشــريــف م ال

الزراعة في مأرب

تعيين (أحمد) 
الشريف مدير عام 
الشؤون القانونية في 

مارب

ــن (نــــاصــــر)  ــي ــي ــع ت
الــشــريــف مــديــر عــام 
الهيئة العامة للكتاب 

في مارب

الشريف

تعيين (أسامة) نجل 
عبدالملك المخالفي سكرتيرًا 

أوًال في الخارجية .

تعيين (خالد) توفيق 
المخالفي - ابن أخ 

عبدالملك- في قنصلية جدة

تعيين (حسام) عبدالملك 
المخالفي قائدًا للحراسة 
ومرشح وكيًال للداخلية

تعيين (هشام) عبدالملك 
المخالفي وكيًال مساعدًا لوزارة 

التخطيط .

عبدالملك المخالفي

االمير بندر بن سلطان وكان سفير النظام السعودي خالل محطة وأزمة أو حرب ١٩٩٤م تداول  
الناس قوًال مشهورًا له في حديث جانبي باالمم المتحدة حين قال: سنثبت أن اليمن هو اليمن التعيس 

وليس السعيد حين نقسمه الى سبع دويالت وكان المقصود ما ُعرفت بالمخاليف في وثيقة العهد واالتفاق.
وهكذا فالنظام السعودي يحمل اكثر من مشروع تجاه اليمن منها تمزيقه الى كانتونات بمسمى مخاليف 

أو أقاليم، ومنها فصل حضرموت او االنفصال كتمزيق. 
واقع ووقائع حرب ١٩٩٤م إن هي جعلت االنفصال اقصى سقف ألهدافها فهي ارادت وصممت على فصل 
حضرموت كحد أدنى ألهداف تتحقق لهذه الحرب وذلك ارتكز على متراكم في افعال وتفعيل النظام 
السعودي لهذا المشروع في اليمن، وبالمناسبة فإنه حين نيل الجنوب االستقالل من االستعمار البريطاني 
فملك السعودية فيصل قال للرئيس عبدالرحمن االرياني بالحرف: إذا فكرتم في وحده أو اعادة توحيد 

اليمن فانسوا حاجة اسمها حضرموت. 
مشروع المخاليف السعودي في اليمن في محطة ١٩٩٤م هو مشروع االقاليم في عدوان ٢٠١٥م، 
ومشروع فصل حضرموت السعودي تجسد في اعالن حضرموت اقليمًا ٢٠١٧م، ومشروع االنفصال تجسد 

فصل اعالن مايسمى مجلسًا سياسيًا للجنوب.
كل هذه مشاريع سعودية لليمن وباليمن أيًا كانت التخريجات، وبالتالي فإن هادي ومرتزقة الرياض هم 

مجرد ادوات في تفعيل مشاريع النظام السعودي، وماجرى في عدن لم يكن سوى مسرحية ومسرحة 
لتحويل هذه المشاريع الى اوراق استعمال او تفاوض كما يتوهمون.

ولذلك فالطبيعي ان يدفع النظام السعودي هادي وحكومة الفنادق الى موقف يتقاطع مع "زبيدي" عدن 
لالحتفاظ بما اشتراه النظام السعودي بالمال كشرعية دولية وشرعنة للعدوان.

يعتقدون ويتوهمون من كل هذا انهم وضعونا بين المشاريع السعودية الثالثة في اليمن، فإما تمزيق 
االقلمة التي يسمونها دولة اتحادية او تمزيق االنفصال او فصل وانفصال حضرموت وكلها مشاريع مرفوضة 

ويستحيل تحققها او تحقيقها.
الشعب اليمني شماله وجنوبه كما شرقه وغربه اجمع انه الشرعية لهادي وذلك ينسف الشرعنة للعدوان 
التي اشتريت بالمال نسفًا كامًال ونهائيًا، وبالتالي بات على النظام السعودي اإلنهاء الكامل للعدوان والحصار 

وبعد ذلك يكون الحوار او التفاوض مع النظام السعودي واي اطراف داخلية. 
وبالتالي فإذا العدوان هو من اكد انتفاء شرعية هادي فذلك امر واقع فوق ان يتفاوض حوله كورقة او بين 
تنازالت، والنظام السعودي يسير في خطيئة الى خطيئة اكبر حين يتوهم انه سيدفعنا الى قدر من حوار 
او تفاوض ليكون مجرد مفاضلة بين مشاريع سعودية بحيث لم يعد امامنا غير تفضيل او اختيار احدها. 
النظام السعودي مازال يعيش وهمًا وانه هو الشرعية وذلك يعني ان المشروعية هي لمشاريعه وإن 
احتاج ألي تخريجات تبرير وتمرير ايًا كانت قدرات اموال النظام السعودي التي تشتري العالم للشراكة 
في العدوان او للتواطؤ والصمت على كل ارهابه واجرامه وجرائمه فإن الزمن والواقع والوقائع ستثبت 
للنظام السعودي ان الشعب اليمني سينتصر لكامل السيادة واالستقالل ولوحدته التي هي ارضية السيادة 

واالستقالل وصمام االمان كما هي الرافعة االساس في صياغة وصناعة المستقبل. 
كل ما يحدث هو المزيد من كشف وانكشاف الوجه الحقيقي القبيح للنظام السعودي ليعرفه العالم، أما 

نحن فذلك عرفناه في هذا العالم ووعيناه، والطبيعي والمعروف ايضًا أن تكون ادواته قبيحة ووقحة.

  مطهر األشموري

وقاحة أدوات النظام السعودي 
هي من قبحه ووقاحته 


