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2االثنين: 
الزعيم علي عبدالله صـالح في حديـــــــــــــــــــــــــــــث للقيادات االعالمية المؤتمرية:

جريمة جـامع الرئــاسـة استهـــــــــدفــت اغتيــال وطـن وشعــب
  أحمد محمد الحبيشي:

رئيس المركز اإلعالمي للمؤتمر:
 بكم في لقاء خاص 

ً
 وسهال

ً
أعزائي المشاهدين والمشاهدات أهال

مع الزعيم علي عبدالله صالح نتناول أحداث ذات شجون ولها 
 بكم..

ً
 وسهال

ً
تداعيتها خالل الفترة الماضية، فخامة الزعيم أهال

اليوم ٣ يونيو وفي هذا اليوم حدث حادث اعتداء إرهابي على 
فخامتكم عندما كنتم تؤدون صالة الجمعة في ٣ يونيو ٢٠١١م 
أثناء أحداث مؤامرة ١١ فبراير المشؤومة.. مجلس األمن الدولي 
 إرهابيًا، نرجو من فخامتكم 

ً
دان هذه الحادثة واعتبرها عمال

التحّدث إلى المشاهدين والمشاهدات حول هذا الحدث، أبعاده، 
 مشروعًا: إلى أين مضت 

ً
تداعياته، داللته، ثم أن هناك سؤاال

دينت دوليًا وبقرار 
ُ
التحقيقات في هذه الجريمة اإلرهابية التي أ

من مجلس األمن الدولي؟ وما سّر الجمود الدولي الذي يحيط بهذه 
القضية؟؟

- الزعيم: أنا سعيد أن أتحدث في بداية شهر رمضان مع عدد من اإلخوة 
اإلعالميين في المؤتمر الشعبي العام لتوضيح هذا األمر ودوافعه وأسبابه، 
دوافع تفجير جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب ليس وليد ساعته 
ولكنه جاء بعد االعتصامات في حي الجامعة الذي تبناه اإلخوان المسلمون 
والتفت مع هذه الدعوة عدد من القوى السياسية من أحزاب المعارضة 
ولهذا جاء تفجير جامع دار الرئاسة بعد حادثة جمعة الكرامة، جمعة 
الكرامة التي دّبروها واهتموا بها وأرادوا إلصاق التهمة باألجهزة األمنية 
وبالنظام، وهذا ساقهم وأوصلهم إلى ماوصلوا إليه حول تفجير جامع دار 
الرئاسة في أول جمعة من رجب وهناك القيادة السياسية للبلد هو حدث 
خطير، وال كان يستهدف شخص علي عبدالله صالح أو القيادة السياسية 
البرلمانية الحكومية ولكن استهدف وطنًا، هذا االستهداف استهدف 
وطنًا وما ترتب على ذلك من حوادث تلت جمعة الكرامة وتفجير جامع 
دار الرئاسة، وما نحن عليه في الوقت الحاضر كل هذه وليدة ١١ فبراير 
٢٠١١م التي تبناها حركة االخوان المسلمين الذين سموا أنفسهم حزب 
ع اليمني لإلصالح، هؤالء لألسف الشديد ال يؤمنون  اإلصالح أو باألصح التجمُّ
بالديمقراطية وال بالتعددية السياسية ولكنهم يؤمنون بوالية األمير 
ت بعد انتخابات  عندهم األمير (السمع والطاعة) هذه تراكمات جاء
٢٠٠٦م في إطار التعددية السياسية الحزبية اتوا لي حركة اإلخوان 
المسلمين للحديدة وطرحوا على انك مرشح للجميع، قلت لهم اليجوز، 
دستور الجمهورية اليمنية مبني على التعددية السياسية الحزبية البد 
أن يكون هناك تنافس وانا ال اقبل أن أكون مرشحًا لعدة أحزاب أنا مرشح 
لحزب واحد وهو حزب اسمه المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي شعبي 
اسمه المؤتمر الشعبي العام انا مرشح له ومع احزاب التحالف المتحالفة 
معنا، الغرض من مجيئهم للحديدة أن أكون مرشحًا لهم وللمؤتمر، انه 
بس مايؤمنوش بأي قوة سياسية أخرى ولكن المؤتمر واإلصالح من أجل 
تقاسم الكعكة تقاسم السلطة والتي طمعوا فيها بعد حرب صيف ٩٤م 
التي أعلن فيها االنفصال وصاروا شركاء سياسيين في مفاصل السلطة خلفًا 
للحزب االشتراكي اليمني الذي كان هو الشريك األساسي معنا في تحقيق 
الوحدة، وهذه حقيقة يجب أن نقولها إن هناك قوة سياسية كانت في 
الحزب االشتراكي نظيفة وشريفة وشريكة معنا في تحقيق الوحدة، بغض 
النظر عن القوى السياسية التي كانت تريد الوحدة بطريقتها الخاصة 
بأجندة خاصة لكن كان هناك قوة سياسية تؤمن بوحدة الوطن بغض 
النظر عمن يريدون -بعض فصائل من الحزب االشتراكي- االنقضاض على 
السلطة من خالل برنامج الحزب السياسي يمن ديمقراطي موحد نفديك 
بالروح بالدم، تمام هذا شعار جميل ولكن نقصي اآلخرين يجب ان تقصى 
كل القوى السياسية وعلى وجه الخصوص كانوا يعتقدون ان النظام في 
الشمال نظام رجعي غير قابل للتعايش معهم وجينا الدخول في تفاصيل 
أكثر إلى هنا وبس، هذا هو تفجير جامع دار الرئاسة، طيب تلت جامع دار 
الرئاسة جوامع دار الرئاسة جوامع تم تفجيرها بتخطيط وبرمجة وأجندة 
لحركة اإلخوان المسلمين على رأسها الجناح العسكري القبلي في رأس 
هرم التنظيم لحركة اإلخوان المسلمين اإلصالح الجناح العسكري القبلي 
بدون ذكر اسمه والذي كانوا يعتمدون عليه هو الجناح القوي المعتمد 
عليه في مايريدونه، ولذلك توّجوها بتفجير عدد من الجوامع وقطع 
األلسنة قطعوا لسان وليد الرميثي شاعر شاب وفجروا عدة جوامع وجابوا 
اإلحداثيات لقوى العدوان على ِعّدة جوامع في صنعاء في حجة في عدن 
في تعز في لحج في كل مكان، من هذا حركة االخوان المسلمين ليش؟؟ 
طمعًا في السلطة أنتم بتقاتلو ليش وهذه الدماء من أجل ايش تقولوا إن 
هناك حركة انقالبية بقيادة أنصار الله وأنتم تريدون أن تتخلصوا من اآلن 
الحركة االنقالبية بقيادة أنصار الله.. أنتم تحالفتم مع أنصار الله وأنصار 
الله دخلوا إلى صنعاء متحالفين معاكم مافيش نقاش، هادي تحالفتوا معه 
واركنتوه أنكم عموده الفقري شعر هادي بالخطر منكم وذهب إلى حركة 
أنصار الله تعاون معاها، تحّركت حركة أنصار الله من الشمال إلى عمران 
ضغطوا حركة اإلخوان المسلمين على هادي أن يواجه أنصار الله وتمت 
المواجهة ولكن مابين كّر وفّر، كان الجيش مسلوب اإلرادة ال يعرف هل 

ينقاد الجيش مع الجناح العسكري الذي مع اإلصالح أْم مع هادي..
فاختبط الجيش فوصلوا أنصار الله إلى صنعاء وصلوا مش انقالبيين هذه 
دعايات إنهم يقولوا انقالبية وذهبوا إلى قوى التحالف واستخرجوا قرارًا 
من مجلس األمن ٢٢١٦ أن هناك حركة انقالبية هذا مش انقالب دخلوا 
برضا هادي إلى صنعاء وطلبوا مطالب أنهم يريدون ان يكونوا شركاء معه 
فضغطوا عليه حركة اإلخوان المسلمين أال يقبلوا بشروط أنصار الله، هذا 
أال يقبل شروط أنصار الله فقّدم استقالته رافضًا للشروط وهي شروط 
بسيطة من أنصار الله مش انقالب رفض ان يديهم حق الشراكة وقّدم 
استقالته قّدم استقالته، بعدين حصل لوبي، أنا كنت مع قبول االستقالة 
هنا شغلته وحاولت أقنع مجلس النواب أن يجتمع ويقبل استقالة 

ّ
ويسك

هادي مخرج وينتخبوا لهم قيادة جديدة، مع األسف اإلخوان في أنصار 
ظوا على قبول االستقالة هو اعتكف في منزله وهذه االعتكافات 

ّ
الله تحف

من ثقافة الحزب االشتراكي اليمني كلما تحصل عليهم من ازمة يعتكف 
القائد األول او المسؤول االول في منزله او في مكتبه اعتكف كم يوم وإذا 
في فراغ سياسي فراغ دستوري فراغ كل شيء في كل مؤسسات الدولة كم 
يوم مش عارف أنا والله وإذا يقولوا لنا هادي غادر العاصمة كيف؟ ماهو؟؟ 
ايش اللي حصل؟.. قالوا غادر برًا بحرًا جوًا مش عارف طبعًا حكاية تحكي 
ى وذهب إلى عدن وحصل ماحصل، هادي بقي في عدن، 

ّ
انه تلبس تخف

أنصار الله تحّركوا على أنهم يسيطروا على األوضاع في المحافظات كلها.. 
شعر بحركة أنصار الله في المحافظات الجنوبية وإذا هو يغادر إلى سلطنة 
ُعمان واتخذ قرار عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية يوم 
ذهابه إلى سلطنة ُعمان، وإذا هو يعلن أنه ال ِعلم له بعاصفة الحزم وأنه قد 
م األمريكان، وبعدين يقول هو طلب عاصفة الحزم، 

ّ
م األمريكان وما كل

ّ
كل

قوى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تقول احنا جئنا بناء على 

طلب شرعية هادي، هادي بيقول انا ماطلبت، هذا تصريح واضح ان في 
اعتداء وفي عدوان على اليمن من قوى التحالف بقيادة المملكة العربية 
السعودية وبدعم لوجيستي استخباراتي أمريكي، واضح أن األمور كانت 
مبّيتة لتمزيق اليمن وتجزئة اليمن كما هو المخطط له في ٩٤م وفشل 

هذا المخطط فنفذوه بعاصفة الحزم، واستمر 
وذهــب هــادي إلى قمة شرم الشيخ وأكــد على 
استمرارية عاصفة الحزم وأنه هو الذي طلب 
اإلخــوان في دول التحالف تقول احنا جينا بناء 
على الطلب، قرار مجلس األمن المؤسسة الدولية 
الكبرى والعظمى بهذا الفهم هذا شيء مؤسف 
بحجم هذه المؤسسة الدولية الكبرى ال تعرف 
خلفية ماذا حصل قبل ان تتخذ قرار ٢٢١٦ 
انها مسرحية للعدوان على اليمن وتمزيق اليمن 
مسرحية واضحة، يال وادوا قرار ٢٢١٦ لعودة 
الشرعية ويريدون ان يعاملوا هادي كأنه كما 
حــدث لغزو الكويت لعودة شرعية الكويت 
وضع ثاني هذاك غزو هذا فّر ال ِعلم له بشيء 
مقّدم استقالته انتهت شرعيته في ٢٢ فبراير 
٢٠١٤م ماعد بش اي شرعية يعني شرعية 
بالصميل شرعية دولية بالصميل لقرار مجلس 
األمن بناء على طلب األشقاء بالمملكة العربية 
السعودية ودول التحالف، دول التحالف هي 
في حقيقة األمر هي لحقة مع المملكة العربية 

السعودية المخطط الذي خططت له المملكة العربية السعودية، لو 
سألتني وقلت كيف صار سوء الفهم بينك وبين المملكة وانت لم تصبح 
رئيسًا وأصبحت أنت خــارج السلطة..؟؟ ايــوه أنا انسحبت من المسرح 
مت السلطة وأصبح 

ّ
مت السلطة طبقًا للمبادرة الخليجية، سل

ّ
السياسي وسل

وا لي قبل األحداث السعوديون بوفد السفير األول  هادي هو رئيسها، جاء
والسفير الثاني هذا الموجود حاليًا هذا هو مشكلة من المشاكل هو عنصر 
من المحّرضين والمستفيدين من الحرب، السفير الحالي هو كان ملحقًا 
عسكريًا هنا، هذا كان يستلم مخصصات من اللجنة الخاصة بالمملكة 

العربية السعودية باسم المشائخ والعشائر واألحزاب (وفيفتي فيفتي) 
يقسمها على اثنين، مستفيد فهو مع الحرب هو رغم أنه يمتلك تلفونات 
المسؤولين وتلفونات العسكريين وفالن تعال المملكة تشتيك، فالن 
تعال معانا لك اعتماد معانا لك شقة معانا لك فلة يعني واحد من أسباب 
المشاكل في اليمن الذي أساء إلى عالقات اليمن 
بالمملكة العربية السعودية من خالل تقاريره 
وتحاليله للسلطات السعودية، أعود إلى جامع 
دار الرئاسة قتل في جامع دار الرئاسة نخبة 
من القيادات في مقدمتهم األستاذ عبدالعزيز 
عبدالغني وهناك معاقون من حادث جامع دار 
الرئاسة مثل نعمان دويد مثل صادق أمين أبو 
راس معاقون من هذه الحرب ١٤ قتيًال و٢٠٠ 
وأكثر جريح، هذا حادث جامع دار الرئاسة على 
رأسهم قائد الجناح القبلي العسكري الساكن 
اآلن في تركيا وجــزء من قياداته ساكنة في 
السعودية لكن االساس هو قائد الجناح القبلي 
العسكري الموجود في اسطنبول والذي نحن 
اآلن فــي صــدد مطالبة تسليمه ومحاكمته 
كمجرم اغتال عددًا من الشخصيات السياسية 
هو بأوامره وبمال من عنده الن عنده ماًال كبيرًا 
اغتصبه نتيجة ثقل ووجــاهــة والـــده فنهب 
األراضــي نهب الممتلكات سطا على الشركات 
أخذ الوكاالت أصبح مليارديرًا وقام باغتياالت 
عدد من الشخصيات السياسية البريئة مثل الدكتور محمد عبدالملك 
المتوكل، احمد شرف الدين دكتور في الجامعة، عبدالكريم جدبان عضو 
مجلس نواب، الخطيب المرتضى المحطوري في جامع بدر واحد خطيب 
يعارضنا كلنا ويتكلم على الناس كلهم ماحدش بيسأله، رأي ورأي آخر، 
عبدالكريم الخيواني واحد صحفي يكتب ضدنا وضد الناس َجْمَعة.. صحفي 
هذا رأيه لكن ماقتل ماقطع طريق ماقص لسان أحد كاتب، المحامي حسن 
الدولة يعني محامي قتلوه، الشيخ عبدالعزيز الراوي، الشيخ عبدالرحمن 
العدني، والقاضي يحيى ربيد هذا قتل بالطائرة جابوا اإلحداثيات ألنه هذا 

موا إحداثيات الجوامع إلى قوى التحالف وتم 
ّ
إذا ماقتلوهم باالغتياالت سل

ضرب هذه الجوامع، اغتيال يحيى موسى الرميمة واحد في صبر بيت 
ها حركة اإلخوان المسلمين،  الجنيد الذي قتلوهم في تعز، هذه كلها وراء
القوى السياسية األخرى هي شماعة اشتراكيين على ناصريين على على 
على سلفيين األساس هي حركة اإلخوان المسلمين التي تفّرخ منها تنظيم 
القاعدة وداعش ال يستطيعيون أن ينكروا، ومع األسف الشديد الواليات 
المتحدة األمريكية واإلخوان في مؤتمر الرياض ودول التحالف ضد اإلرهاب 
ص من اإلرهــاب، طيب هنا إرهابيون عندكم 

ّ
ونحن ضد اإلرهاب ونتخل

مقيمون في السعودية هؤالء مقيمون في اسطنبول، حقكم حق وحق 
الثانيين مرق، هؤالء إرهابيون ألنهم إرهابيون ضد اليمن، مش مشكلة 
ضد أنصار الله وصالح، صالح أنا معارض سياسي أنا ضد العدوان أنا أدعم 
أنصار الله في مواجهة العدوان أدعمهم بالمتطوعين، أدعمهم بالرجال 
العسكريين الذين لهم عالقات بي أدعمهم نعم لكن هم أصحاب القرار 
م لهم السلطة هادي، فهم اآلن شرعية ويجب ان يبقوا 

ّ
أنصار الله الذين سل

شرعية ألنه في فراغ حتى توقف الحرب ويتم إعادة ترتيب البيت اليمني 
في إطار الدستور وفي إطار انتخاب قيادة جديدة سياسية وانتخابات 
برلمانية وانتخابات سلطة محلية، إعــادة ترتيب البيت.. مسألة إنشاء 
 في عدن 

َ
سلطة في عدن بقيادة الزبيدي هذا تفريخ من هادي أنت أبق

وأرفع العلم الشطري وأنا أرفع علم دول الوحدة في الرياض والحوثيون 
قدهم في صنعاء وأنا رئيس الدولة االتحادية، هذا غزل مابتمشيش، احنا 
اتفقنا وصّوتنا واستفتينا على دستور الجمهورية اليمنية مافيش نقاش 
يطّول الوقت أو يكثر، زّمروا طّبلوا ماباتمشوا إنفصال ما بيتم الوحدويين 
في الجنوب والوحدويون في الشمال هؤالء ذي بيزوبعوا بقنوات فضائية 
مستفيدين مدفوع ثمنهم من أيــن..؟؟ من الشقيقة الكبرى المملكة 
العربية السعودية، هذه هي قصة جامع دار الرئاسة، طيب أنا أقول اغتيال 
علي عبدالله صالح والقيادة هو اغتيال وطن هذا ماوصلنا إليه، اغتالوا 
الوطن، دّمرت الشجر والحجر، طيب اليوم يدفعون بالمؤسسات الخيرية 
ومؤسسات اإلغاثة الدولية أوقفوا الحرب ال تغيثونا أوقفوا الحرب وال 
تغيثني أنا غني بأرضي، غني بثروتي غني بكل شيء، انا مشتيش مساعدة 
أنا مش شحات وال أنا بحاجة إلى أني أمد يدي ألحد، أوقفوا الحرب أوقفوا 
العدوان احنا يمن الكبرياء يمن الحضارة يمن الشموخ، تصبحوا شحاتين 
ياعيباه في مأرب في شبوة في عدن في لحج في تعز في حجة، نصبح 
شحاتين عيب، تعالوا للحوار إذا معاكم قضية اتركونا يا دول التحالف 
وسنتحاور فيما بيننا البين وسنتفق، اتركونا أوقفوا الحرب بس، معك 
شوية فلوس أدفع لهم مش مشكلة، أوقف الحرب ونحن سنتفق، قد 
اختلفنا نحن اليمنيين ِعّدة مرات في ِعّدة محطات ونصطلح، أوقفوا 
سنصطلح فيما بيننا البين، القرار مش بيد هؤالء الذي في مأرب واحد، 
اثنين القرار مش بيد الذي في عدن، القرار مش في يد أحد، القرار بيد 
المملكة العربية السعودية والقرار في يد من يقّدم الدعم اللوجيستي 
واالستخباري والذي ابتز أربعمائة مليار دوالر، القرار في يده لماذا.. ومن 
أجل ماذا، من شان طائرات األواكس وطائرات االستطالع تحلق في اليمن 
صواريخ تحركت عليكم مدافع تحركت مش عارف ايه اضربوها اخبطوها 
هذا هو القرار، إذا كان في ِجّدية بُحسن الجوار هو التفاهم مع الشعب 
اليمني ال تتطلب لي ال شيخ وال ضابط وال حزب وال غير حزب اتفاهم مع 
الشعب اليمني والشعب اليمني له مكّونات له مؤسساته الرسمية ممثلة 
بالسلطة الموجودة بعدن والسلطة الموجودة في صنعاء، طيب هذه 
سلطتين سيبهم يتحاوروا كفوا أذاكم، صنعاء عدن يتحاوروا، المؤسسات 
الكيانات السياسية الحزبية مجلس النواب تحاوروا معاهم مع من تتحاورا، 
اجمع لك عشرة مشائخ واداهم للرياض وقال يتحاور معاهم، ادا لهم من 
٢٠٠ الف ٣٠٠ الف قلهم مصاريفكم افعلوا قرارات، يا إخوان مش هكذا 
مش بهذه الطريقة هل لنا نتحاور معاكم وجهًا لوجه في إطار -أكررها 

وأكررها- ال ضرر وال ِضرار هذا رد على السؤال األول.
  أحمد الحبيشي: التحقيقات؟؟

- الزعيم: ايــوه التحقيقات نعم التحقيقات واضحة ومثبتة ومدانون 
ومعترفون الذين تم إلقاء القبض عليهم والبقية هم فارون والمطلوب رفع 
ات  الحصانة من مجلس النواب عن بعض األشخاص الفارين الستكمال إجراء
المحاكمة.. انا من الذي تعرضوا لألذى أو للقتل انا أعرف غريمي وهو داري وهو 

نا. عارف وانا اعرفه وهو يعرفني.. كلنا المصابين والمقتولين نعرف غرماء
  نبيل الصوفي:

عضو الهيئة االستشارية اإلعالمية للمجلس السياسي األعلى:
بعد الحادث وفي نفس لحظاته وأنت مازلت في غرفة اإلنعاش 
أو أنت في اللحظات األولى بعد الحادث وأنت تتخذ قرار أوقفوا 
إطالق النار وتوجه الدولة بأكملها يعني اقصد يفترض ان الواحد 
يعني بالكاد يتمالك جسمه ونفسه إلى الخارج من النار ومع ذلك 

قال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- إن تفجير مسجد دار الرئاسة في الـ ٣ من يونيو ٢٠١١م، جاء بعد حادثة جمعة الكرامة  
التي دّبرها االخوان المسلمون واهتموا بها وأرادوا إلصاق التهمة باألجهزة األمنية وبالنظام، وهذا أوصلهم إلى ما وصلوا إليه من تفجير الجامع في أّول جمعة من رجب.

وأكد الزعيم علي عبدالله صالح -في لقاء صحفي مع القيادات اإلعالمية للمؤتمر- أن تفجير مسجد الرئاسة كان حدثًا خطيرًا، ولم يكن يستهدف شخص علي عبدالله صالح أو القيادة 
السياسية والبرلمانية والحكومية ولكن استهدف وطنًا.

وأوضح أن تفجير مسجد الرئاسة وغيرها من الجوامع تم بتخطيط وبرمجة وأجندة لحركة اإلخوان المسلمين على رأسها الجناح العسكري القبلي في رأس هرم تنظيم حزب اإلصالح.
ف الحرب وتتم 

ّ
م لهم هادي الســلطة، فهم اآلن شــرعية ويجب أن يبقوا شــرعية ألن هناك فراغًا، حتى توق

ّ
وأكد رئيس المؤتمر الشــعبي أن "أنصار الله" هم أصحاب القرار والذين ســل

إعادة ترتيب البيت اليمني في إطار الدستور وإجراء انتخاب قيادة سياسية وانتخابات برلمانية ومحلية وإعادة ترتيب البيت اليمني.
وطالب الزعيم علي عبدالله صالح بإيقاف الحرب والتفاهم مع الشعب اليمني بمؤسساته الرسمية وكياناته السياسية الحزبية ومجلس النّواب على قاعدة ال ضرر وال ضرار.

وقال: "أطالب بإيقاف العدوان والحوار المباشر بيننا وبين الجارة السعودية ومن تحالف معها يريد الحوار المباشر والحوار بيننا اليمنيين كمّكون يمني.. المستقبل هو إيقاف الحرب 
ووقف العدوان وإنهاء الحصار، ورفع اسم اليمن من تحت البند السابع، دفع التعويضات للشعب اليمني، انسحاب القوة الغازية من اليمن".

وأضاف: " ال يوجد في السياســة شــيء اســمه الالعــودة، هناك عودة مع االخوان المســلمين ومع غيرهم ومع األنظمة المجــاورة ومع القوى المعتدية على اليمن، ســنتحاور معهم ألن 
السياسة فن الممكن، وال يجوز أن تغلق السياسة كل شيء".

ما يمر به الوطن اليوم امتداد لفوضى ٢٠١١م
اإلصالح ال يؤمن بالديمقراطية وال بالتعددية وال بأي قوى سياسية أخرى
على حكومة اإلنقاذ أن تحل مشاكلها االقتصادية واالجتماعية وتدّبر مرتبات الموظفين

اتفقنا واستفتينا على دستور الجمهـــــــــورية اليمنية.. ولن نسمح باالنفصال

أوجدنا مخزونًا استراتيجيًا من الصواريخ ولن تطاله طائرات العدوان
هادي طالب باستمرار عاصفة الحزم لتبرير العدوان مقابل القرار «٢٢١٦» 

نتمسك بوقف العدوان ورفع الحصار واسم اليمن من تحت البند السابع وتعويض الشعب وسحب القوات الغازية 
مرتكبو جريمة جامع الرئاسة يقيمون في تركيا والسعودية ونحن بصدد المطالبة بتسليمهم لمحاكمتهم

حكومة هادي ليست شرعية 
وتقف مع العدوان السعودي 

على شعبنا

ولد الشيخ يتحدث عن إطالق 
صواريخ يمنية وال يذكر قتل 

الطيران السعودي أطفال 
ونساء اليمن
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