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3االثنين: 
الزعيم علي عبدالله صـالح في حديـــــــــــــــــــــــــــــث للقيادات االعالمية المؤتمرية:

جريمة جـامع الرئــاسـة استهـــــــــدفــت اغتيــال وطـن وشعــب

اتخذت القرار..؟
- الزعيم: شوف بعد وصولي إلى المستشفى بجامع العرضي وبدأت 
اإلسعافات األولية وكان في خيالي وفي مفكرتي ماذا سيترتب على تفجير 
جامع دار الرئاسة رئيس الدولة وقيادات الدولة في داخل الجامع، اذًا 
البد ان يكون رد فعل لدى الجيش لدى الشعب لدى القوى السياسية ضد 
هذا العمل اإلرهابي، فكان وضعي الصحي غير مطمئن ولكن بتوفيق 
من عند الله، كان عرض عليَّ العميد علي الشاطر الكاميرا وكان وضعي 
غير الئق للظهور عيستفز الناس ويجيب شجن أكثر، قلت له ال بالراديو 
بالميكرفون بدون صورة فأعلنت هذا الموقف أنه اوقفوا أي تحرك عسكري 
بالذات الحرس الجمهوري نجلي أحمد وهو لديه القوة الرئيسية الفاعلة 
التي تحسم، مش حادث ُمعّين تحسم الوضع في البلد بشكل عام، قلت له 
أوقف وال حركة ياعبدربه منصور وهو نائب رئيس هذا يارئيس األركان 
ياوزير الدفاع أوقفوا أي تحّرك أو أي ردود أفعال على اإلطالق واتحملوا 
المسئولية، وأعلنت هذا الموقف تفاديًا وتجّنبًا لما وصلت البلد إلى ماوصلنا 
إليه وكانت ستحسم بأقل الخسائر نلفلف مجموعة اإلخــوان المسلمين 
ونحطهم في السجن ماعنعدمهمش زيماهم أو نغتالهم زي ما يغتالوا، ال 
ظ عليهم ألنه سلوكنا وثقافتنا السياسية وثقافتنا 

ّ
حطهم بالسجن اتحف

العسكرية وثقافتنا اإلجتماعية ال نؤمن باالغتياالت وال نؤمن بالغدر 
ظ عليه حتى تهدأ االمور وتنتهي ردود 

ّ
والخيانة ال نؤمن بها، لكن تحف

األفعال والله بيخارجها، ألنه انت إذا قطعت راس الواحد مابتعيدوه مره 
ثانية لكن لو سجنته بتطلقه، لكن لو تكلمت عليه اعتذرت له، لو نفيته 
اعدته، لكن لو بعدت رأسه مابتعيد رأسه مابتعيد رأسه، كل شيء جائز 
انك تعتذر تصلح انك تعمل كل شيء لكن طالما اإلنسان موجود، لكن 
األنظمة التي تتخذ قرارات العنف وتعمل التصفيات خالص صفيت انتهى 

الموضوع، قتلت ذبحت سفكت هذا كالم ماحليت المشكلة.
� محمد منصور:

قناة «اليمن اليوم»:
عندي ثالثة أسئلة.. 

- الزعيم: خذ لك واحد..
محمد منصور: ثالثة أسئلة صغيرة.

 هناك انت حييت عدد من كان معاكم في جامع دار الرئاسة 
ً
أوال

وعلى رأسهم الشهيد الكبير عبدالعزيز عبدالغني  لكن بعض 
الذين جرحوا معك ذهبوا الى الرياض رغم ان السعودية ليست 

بعيدة..
- الزعيم: انا احيي الجرحى والشهداء واحدًا واحدًا فردًا فردًا التستطيع 
ذاكــرتــي ان تحتفظ بكل االســمــاء، لكن احيي كــل الشهداء والجرحى 
والمعوقين وذهبوا معي للسعودية واثمن موقف السعودية آنــذاك 

بــقــيــادة الملك عبدالله وارســلــت الــطــائــرات 
واسعفت فكان موقفًا انسانيًا واخويًا وعربيًا 
واسالميًا عندما ذهبنا الى السعودية باألطباء 
باإلمكانات الرائعة نثمن هذا الموقف احنا مش 
جاحدين الموقف اإلنساني األخوي، لكن ايش 
نقضت غزلها بعد حين ايش عملوا هذا ماوصلوا 
إليه، لو استمروا على الجمالة وعلى هذا الموقف 
وتركوا الشعب اليمني وشأنه وخلونا نتعارك 
فيما بيننا البين عنحلها سواء أحزابًا أو شماًال 
أو جنوبًا، ما دخلك بالحراك الجنوبي ما دخلك 
بالسلفي ما دخلك هذه خصوصياتنا، ال نتدخل 
فيما يصير في تبوك أو في المنطقة الشرقية 
في السعودي ايش دخلنا؟؟ احنا يقولوا علينا 
إن إحنا روافض، الله المستعان احنا روافض؟؟ 
احنا ُسنة احنا زيدية وشافعية ما اختلفناش 
ــدي وال شوافع  كمذهب على اإلطـــالق، ال زي
ماحناش شيعة لكن نحن مع الشيعة، الشيعة 
في جنوب لبنان تتصدى للعدوان بقيادة حسن 
نصر الله تتصدى للعدوان اإلسرائيلي، طيب 
رها وندخلها قائمة اإلرهاب ألنها تتصدى 

ّ
نكف

لإلرهاب؟ نقول إليران ليش توقفي مع العراق ضد اإلرهاب ليش توقفي يا 
إيران مع سوريا ضد اإلرهاب؟؟ ال يجوز، خالف سياسي في المنطقة بينكم 

وبين دول الخليج ُيحل مش مشكلة لكن التحشرونا في هذه القضية..
محمد منصور: ايش تفسيرك للخالف السعودي القطري األخ 

الزعيم؟
الزعيم: هذا تفسير يا اخي له تاريخ انا مطلع من وقت مبكر منذ ان 
حدثت عملية محاولة االنقالب على أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل 
ثاني وكان اإلتهام وكانت اليمن التي ساهمت بكشف وانا أول مرة أعلن أن 

اليمن هو الذي يكشف المؤامرة على أمير قطر. 
�  محمد منصور: الذي هو أبو تميم ؟

- الزعيم: أسهمت اليمن في كشف المؤامرة التي كانت تحاك ضد النظام 
القطري بقيادة حمد بن خليفة آل ثاني من عناصر قطرية تتبنى االنقالب 
على أمير قطر ُيقال أنهم مدعومون سعوديًا، هذا وضع ثاني، لكن انا 

عرفت ان القطريين كانوا يحيكون مؤامرات ضد النظام في قطر هذا 
يعود الخالف إلى تراكمات سابقة رغم أنهم وهابيون االثنين مذهبهم 
مذهب وهابي، انا شخصيًا بالنسبة للوهابية للشيعة للسنة للزيدية انا 
اؤمن بإسالم بإسالم (منصور: برسالة) اسالم ليش تشتم علي بن أبي 
طالب والحسن والحسين ليش نشتم محمد عبدالوهاب ليش نشتم اإلمام 
الشافعي ليش نشتم االمام المالكي ليش نشتم االمام الحنفي ايش دخلنا 
 الله وأشهد أن محمدًا رسول الله 

ّ
هذه أئمة مذاهب، اؤمن أشهد أن ال إله إال

وبس، قرآن كريم ايش دخلكم بالتفاسير.
� عبدالله الحضرمي:

رئيس تحرير صحيفة «اليمن اليوم»:
فخامة الرئيس كنتم..

- الزعيم: أوًال أصحح.. األخ علي عبدالله صالح، أبعد الفخامة انتهت 
الفخامة هذا اسمه علي عبدالله صالح اذا تشتي تقول االخ رئيس المؤتمر 
االخ الرئيس السابق مع هذي جايزات االخ الزعيم علي عبدالله صالح هذه 

جايزات.. الفخامة انتهت جننتنا الفخامة..
عبدالله الحضرمي: معتزين جدًا بهذا التواضع اخي علي عبدالله 
صالح كنتم وحزب االصالح واالخوان المسلمون كهاتين منذ البداية 
حتى انهم نافسونا في المؤتمر عليكم حتى انهم قالوا مرشحنا علي 
عبدالله صالح وكانوا في المؤتمر يقولون بأن علي عبدالله صالح 
يتحّيز لإلصالح اكثر من تحيزه للمؤتمر، ثم حدث الذي حدث جامع 
الرئاسة ثم النفق ثم ثم ثم، هل باتت العالقة 
بينك وبين االخوان المسلمين هل اتجهت إلى 

الالعودة تمامًا؟؟
- الزعيم: عالقتي كانت مع اإلصالح قائمة على 
الشراكة وعلى قواسم مشتركة الوحدة، الحرية، 
الديمقراطية، رفــض العنف كانت هكذا بناء 
الدولة هكذا كانت ثوابتنا وبرنامجنا السياسي، 
ال اعرف مافي صدورهم اإلخوان المسلمين لكن 
أرجع لسؤالك أنت قلت الالعودة في العالقات 
مافيش حاجة اسمها في السياسة الالعودة، 
هناك عودة وعشرين عودة معاهم ومع غيرهم 
ومع االنظمة المجاورة ومع القوى المعتدية على 
اليمن، سنتحاور معهم ألن السياسة فن الممكن 

ال يجوز ان السياسة تقفل كل شيء. 
� عبدالملك الفهيدي:

رئيس تحرير موقع «المؤتمر نت»:
نحن  لسابق  ا لجمهورية  ا رئيس  فخامة 
نتحدث عن محاولة اغتيالك في ٣ يونيو كانت 
حادثة جامع الرئاسة اإلرهابي أكبر محاولة 
الغتيالك أنت وكبار قيادات الدولة، ثم جاءت 
حادثة النفق، انا اريد ان اعرف ماهي محاوالت االغتيال التي تعرض 
لها علي عبدالله صالح خالل مسيرة حياته من محاوالت اغتيال 

وليس هذه فقط؟
-  الزعيم: شوف اخي انا اقول انا شخص وانت شخص وكلنا معرضون، 
هو شخص، بس المسألة في الشخص من هو الشخص؟ الشخص هل هو 
قايد؟.. هل هو شخص عادي؟ هو اغتيال وطن ألنه لما تحاول اغتيال 
قائد انت بتغتال وطن ألنك بتحدث الفتنة النه انا لي انصاري وانــا لي 
مؤيدون وانا لي مناصرون وانا لي وانا لي وانت لك، طيب ليش تثير الفتنة 
ليش..؟ أسلوب الحوار هو الذي وصلك إلى بر األمان، الحوار ألنه اختلفنا 
وتقاتلنا وشوف تقاتلنا داخليًا من اول الثورة إلى اآلن، واآلن عدوان علينا 
وقتل وسحل وتدمير وسنتحاور سنقف على طاولة واحدة سواًء أكنت 
انا موجودًا أو غيري موجودًا سنقف على طاولة الحوار، الحوار هو أفضل 
وسيلة، طيب اتركوا العنف وجّنبوا أوطانكم، شوف اآلن األلم لدى الطفل 

واألب والمرأة والذي فقد ابنه والذي فقد زوجته، هذا إرث بين من ومن..؟ 
بين األخ وأخيه وبين الجار وجاره، إلى أين توصلون البلد؟؟ إلى أين توصل 
المنطقة، المنطقة في حالة ثار، أمريكا تحمينا كم؟؟ بريطانيا خّيمت 
إمبراطوريتها على العالم وانتهت، اإلمبراطورية التركية اإلمبراطورية 
الفارسية بتنتهي، انت كم تأخذ حكم، اإلمبراطورية الماركسية بتنتهي 
البد من أن تعود إلى جارك، والبد من أن تعود إلى صديقك وتتحاور، إذًا 
اتحاور انا أقول حوار داخلي داخلي نتحاور معكم يا أصحاب مأرب مافيش 
مشكلة، القرار بأيديكم تعالوا نلتقي في ذنه نلتقي في الفرضة، القرار 
بأيديكم تعالوا نتحاور ونوقف الحرب احنا وأنتم، وال تطلع طلقة من 
جانبنا أوقف الحرب، هل الطيران بيدك عتوقف القصف على نهم وعلى 

صرواح؟؟ أوقف ياصاحب مأرب وأنصار الله في فرضة نهم..
هل القرار في يدك ياصاحب عدن ياصاحب المعاشيق تعال نتحاور ونوقف 
العدوان على تعز قتل األطفال في تعز قتل النساء تدمير في تعز، تعز أكبر 
محافظة في الجمهورية اليمنية تدمروها ليش..؟ ألنها محافظة اقتصادية 
محافظة ثقافية محافظة سياسية، هي ازدادت فيها سياسة لما دمرتوها 
وكثير من المتسيبين في تعز هم المساهمون في تدميرها من أبنائها، ألنها 
محافظة غنية بالمثقفين غنية بالرجال غنية باالقتصاد، دمروا تعز حقد على 
تعز مش حب في تعز، ايش دخلك في تعز؟ طيب ليش جو أصحاب الصبيحة 
 أنتم يا أصحاب ردفان وال أنتم يا أصحاب الضالع ليش تعتدوا على 

ّ
واحد وإال

تعز ليش؟؟ ايش عملت تعز؟؟ تعز كانت معاكم في عدن في المعال في 
التواهي في خور مكسر تجار تشتغلوا مع تجارها 
مع كذا بتعيشوا إخوان بسالم، ليش تزفروهم 
ليش؟ تقتلوهم وترموهم في البحر؟ هذا تعميق 
الطائفية وتعميق المناطقية وتعميق العنصرية، 
احنا ضد العنصرية مبادئ ثورة الـ٢٦ سبتمبر 
ستة إقراها تمامًا ضد االستبداد واالستعمار 
ومخلفاتهما، ذلحين احنا المشكلة نعاني من 
مخلفات االستبداد واالستعمار، االستبداد قد راح 
واالستعمار قد راح لكن مخلفاتهما سنعاني منها 
كثيرًا واآلن الحرب هذه سنعاني من مخلفاتها 

فيما بعد وقف الحرب.
� فيصل الشبيبي: 

مدير قناة «اليمن اليوم»:
مــن خــالل مــا ُيعتمل على الساحة 
اإلقليمية، هل هناك مؤشرات إلنهاء 

هذا العدوان أو النتهائه قريبًا؟
- الزعيم: شوف العدوان احنا نطالب بإيقافه 
ونتمنى، لكن كل واحد يشتي يلوي ذراع اآلخر، 
احنا مابيدنا والله نلوي ذراع أحد الصدق، لكن 
احنا ثابتين وصامدين في وجه العدوان، لكن 

اآلخرين يشتوا يلووا أذرعتنا.. نعلن االستسالم هذا أبعد من عين الشمس 
تحتها وال فوقها، احنا نقول هكذا انا بالنسبة لي شخصيًا وكثير من أنصاري 
ومن قياداتي تحتها وال فوقها، حياتنا ربح منذ ٢٦ سبتمبر ربح الربح كنا 
منتظرين الشهادة في اوائل الثورة، استشهد زمالؤنا ورفاقنا وهل احنا 

أغلى منهم؟ أبدًا، الثبات الصمود الثبات الثبات.
على حكومة االنــقــاذ الــمــوجــودة انها تدبر أمــورهــا.. تحل مشاكلها 
االجتماعية الثقافية تدبر مرتبات الموظفين، صحيح فيه أزمة فيه 
عائدات مش موجودة ضرائب مش موجودة نفط مش موجود لكن بقدر 
اإلمكان ندبر قدر مانستطيع بصرف مرتبات الموظفين النتركهم للتذمر 
ا أنكم تخيلوا على حكومة هادي هذا كالم ابعد من  وال للجوء لآلخرين، أمَّ
عين الشمس، وانا أأسف ان الذي يزيدوا ينادوا حكومة هادي مافيش 
حكومة هادي هذا عــدوان، اناشد ايش اناشد هادي وحكومة تدي لي 
مرتب؟ انت شرعية، انتهت شرعيتك تمامًا وال اطالب منك راتب اطالب 

ايقاف العدوان والحوار المباشر بيننا وبين الجارة السعودية ومن تحالف 
ون يمني، بس إذا 

ّ
معها يريد الحوار المباشر والحوار بيننا اليمنيين كمك

وقفت الحرب ستحل والرواتب ستصرف ماهيش مشكلة، ذنب الحكومة 
هذي مش انها مخزنة فلوس هو مافيش إيرادات النفط بيهّرب النفط في 
حضرموت ويهّرب النفط في شبوة ويهّرب النفط في مأرب والغاز، طيب 
من فين؟ وميناء عدن بأيديكم وميناء المكال بأيديكم ميناء المخا بأيديكم، 
اتعرض لموضوع ماتعرضت له الناقلة في البحر األحمر وفي باب المندب، 
من الذي سيطر؟ عندما يقولوا أنصار الله وصالح ان القرصنة مننا من الذي 
مسيطر على باب المندب؟ من مسيطر على ذوباب؟ من الذي مسيطر 
على المخا؟ من الذي مسيطر على الساحل الغربي؟؟ هو التحالف والمرتزقة 
التابعة للتحالف، مافيش حاجة اسمها هادي، هادي هذا موظف هؤالء اللي 
بيتقرصنوا يتحملوا مسؤولية تعريض المالحة الدولية للقرصنة في البحر 
األحمر، ال عالقة للمؤتمر وأنصار الله على االطالق، وانفي وانفي وانفي هذا 
الكالم ال أساس له، هذا تلفيق، باب المندب ُمحتل، ذوباب محتلة، المخا 
محتلة، الساحل محتل، ال عالقة ألنصار الله وال المؤتمر بهذا الكالم على 

اإلطالق هذا محض افتراء وكذب..
� محمد أنعم:

رئيس تحرير صحيفة «الميثاق»:
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا األخ رئيس المؤتمر والسؤال 
الذي أود أن اطرحه بهذه المناسبة ونحن في شهر رمضان المبارك 
ونحن في شهر التسامح والرحمة والمحبة واإلخاء وأنتم منذ بداية 
العدوان تدعون إلى الحوار والتصالح.. هل المؤتمر الشعبي العام 
يقود مثل هذه اآلن ايدتم دعوة للتصالح في تعز فهل المؤتمر 
خالل هذه الفترة يمكن أن يتبنى استراتيجية إلحداث عملية 
تصالح داخلي بين االحزاب السياسية لتتوحد القوى الوطنية 
ونواجه العدوان الخارجي اكثر مما هو حاصل اآلن ألنه يتضح اآلن ان 
العدوان الخارجي اكثر قوة ومستعد لمواجهات طويلة المدى ؟؟
- الزعيم: المؤتمر الشعبي العام مكون من المكونات السياسية ليس 
هو كل شيء وال نعطي انفسنا حق ان احنا كل شيء.. صح حزب كبير حزب 
له جذور حزب سياسي له انصاره له قياداته تاريخية مثقفين سياسيين 
قيادات مجربة صحيح.. لكن مش لوحده، المؤتمر جزء من كل المكونات 
السياسية مع كل المكونات السياسية، نحن ندعو للتصالح في تعز وانا قلت 
لك اذا كان القرار في يد من هم بيتقاتلوا في تعز هم بيتهموا أنصار الله 
وصالح في تعز وما قولتهم الجيش الوطني وشرعية هادي، تعالوا نتحاور.. 
موافقين نجلس ونتحاور نحن وأنتم القرار بأيديكم مش بأيديكم في تعز، 
تعالوا نتحاور يا أصحاب مأرب مش بأيديكم يا إخوان، التصالح نحن ندعو 
إليه بس القرار مش بأيدي أصحابكم في تعز وال في مأرب وال في شبوة 
وال في حضرموت وال في حجة وال في الحديدة.. القرار عند صاحب القرار 

وقلت القرار بيد المملكة العربية السعودية.
� طارق الشامي:

رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر:
شكرًا فخامة الزعيم األخ علي عبدالله صالح، الشارع اليمني 
اآلن ينظر إلى الزعيم علي عبدالله صالح كزعيم وطني له خبرته 
السياسية واالقتصادية والتاريخية وبالتالي هو ينتظر أو يريد 
ان يسمع من الزعيم علي عبدالله صالح الرؤى المستقبلية في 
الجوانب وبالذات الجوانب السياسية وإيقاف العدوان، هل مازال 
الزعيم علي عبدالله صالح في نفس الموقف في بداية الحرب في 
إيقاف العدوان وماهي النقاط التي يرى الزعيم علي عبدالله صالح 
أو يطرحها للمجتمع الدولي أو مايسّمى بتحالف العدوان بإيقاف 

أو إنهاء المعاناة القائمة حاليًا؟
- الزعيم: أوًال علي عبدالله صالح عنده موقفه الثابت المبدئي، علي 
عبدالله صالح ضد اإلرهاب هذا موقف ثابت، وقاتلت اإلرهاب قبل مايقاتلوه 
وقبل مايعلنوه وينعقد مؤتمر الرياض، وانا من قاتل اإلرهاب بتنسيق مع 
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية للسعودية وقاتلنا اإلرهاب 
في عدن في شبوة في مأرب في كل مكان بمقدمتهم أبو علي الحارثي، 
صحيح الممّول موجود اآلن ظهر على السطح هو موجود في اسطنبول وهو 
كان وراء أبو علي الحارثي، الذي قلنا قائد الجناح القبلي العسكري خالص 

نتركها لالستخبارات.
علي عبدالله صالح ضد اإلرهاب والشعب اليمني ضد اإلرهاب والبد ان 
نستأصل اإلرهاب من جذوره وتتعاون كل القوى مش تتعاون إعالميًا، 
كيف تتعاونوا وبيانات تصدر من الرياض ضد اإلرهــاب وأنتم تمّولون 
اإلرهاب عندي في صنعاء في عدن في أبين في لحج في مأرب؟ ماتركبش 
أن حقكم مش إرهابيين ونقول للواليات المتحدة األمريكية نحن على 
موقف ثابت ومبدئي ضد اإلرهاب فلنستأصل اإلرهاب ونتعاون جميعًا 
ضد اإلرهاب وخطوة بخطوة نتحّرك سويًا، المستقبل هو إيقاف الحرب 
وقف العدوان إنهاء الحصار، رفع اسم اليمن من 
تحت البند السابع، دفــع التعويضات للشعب 
اليمني، انسحاب القوة الغازية من اليمن، أعيدوا 
لليمن حرية التحّرك السياسي والتفاهم فيما 
بينهم البين وهم سيعملون على رأب الصدع 
وأنتم كونوا عونًا مساعدًا التكونوا طرفًا، كونوا 
عونًا مساعدًا التكونوا طرفًا وسنحل مشاكلنا، 
متعودين من ٦٢م نحل مشاكلنا، حصل ِصدام 
بين الشمال والــجــنــوب حليناه، حصل داخــل 
الشمال بين الشماليين الشماليين حليناه، حصل 
ِصدام بين الجنوبيين الجنوبيين حليناه، اتركونا 
ل خطرًا على أمن جيراننا على 

ّ
وشأننا احنا ال نشك

ات كاذبة كاذبة، على أمن جيراننا  اإلطالق، ادعاء
على اإلطـــالق، قلنا أوقــفــوا طلعات الطيران.. 
قالوا ضرب الصواريخ، طيب ياولد الشيخ الله 
يرعاك تندد بضرب الصواريخ على السعودية 
وماتنددش بقتل أطفالنا بالطيران ونسواننا 
وتدميرنا، تقرير منحاز، يتألم انه حصل عدوان 
على السعودية بالصواريخ وانت ما تتالم علينا 
قتلنا.. الله يسامحك، طيب كن منصفًا قل ان فيه 
عدوان سعودي من قوى التحالف تقودها السعودية وفي ضرب صواريخ، 
طيب هنا اوقفوا ضرب الصواريخ مقابل ايقاف طلعات الطيران واحدة 

بواحدة.. 
� محمد منصور: أمس ربطوا ميناء الحديدة بالمرتبات ؟

- الزعيم: اآلن يربطون الحديدة بالمرتبات طيب ايش دخل الحديدة.. 
الحديدة ميناء تابعة للجمهورية اليمنية لدولة مستقلة ليش تحطني 
ات زائفة..  تحت الوصاية ليش من شأن ايش؟ تهريب أسلحة!! كلها ادعاء
والله والله يسمعها القاصي والداني ماقد دخلت طلقة من ايران وال من 
لوا صواريخ.. 

ّ
غير ايران ياليت انا لو كنت قائد افتح لكم عشرين ميناء دخ

هذه من صواريخ الشهيد الحي هذه مخزونات صالح الذي قالوا ٦٠ مليارًا 
ها، هذه الـ٦٠ المليار، اآلن ومازال المخزون يعجبك يعجبك وسيستمر 

َّ
شل

هذا المخزون ولن تطاله صواريخهم وال طائراتهم، مخزون استراتيجي، 
صالح هو عارف ماكان يشتي، شكرًا جزيًال.

اتفقنا واستفتينا على دستور الجمهـــــــــورية اليمنية.. ولن نسمح باالنفصال

تفجير جامع الرئاسة 
مرتبط بجمعة الكرامة التي 

دبرها اإلخوان المسلمون
الجناح العسكري القبلي لإلخوان 

وراء تفجير الجوامع باليمن
القائد القبلي قام باغتيال المتوكل وشرف 

الدين والمحطوري وجدبان والخيواني

 مع قبول استقالة هادي وأنصار الله تحفظوا
ُ

كنت
نحرص على سالمة المالحة الدولية.. والعدوان 

ومرتزقته هم من يهددون باب المندب
السعودية قررت االعتداء على بالدنا يوم مغادرة الفار إلى ُعمان

العدوان كان مبّيتًا من السعودية وبدعم أمريكي لتنفيذ 
مخطط تجزئة اليمن الذي فشل في ٩٤م

أنصار الله استلموا السلطة من 
هادي و اآلن هم أصحاب القرار 

وندعمهم لمواجهة العدوان
ميناء الحديدة تابع 
للجمهورية اليمنية 

والمطالبة بوضعه تحت 
الوصاية ليس قانونيًا

وّجهت بعد جريمة النهدين 
بإيقاف أي ردود أفعال أو 

تحرك عسكري

المصابون وأهالي القتلى 
يعرفون َمْن غرماؤهم

نقف ضد اإلرهاب وقاتلناه قبل 
أن يقاتله المجتمع الدولي


