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المؤتمر الشعبي العام.. مواقف ثابتة من اإلرهاب وداعميه ومموليه

ان المؤتمر الشعبي العام يدرك 
ان االرهاب هو اآلفة الحقيقية التي 
اصابت االمة العربية واالسالمية 
بمقتل واثــرت بشكل كبير على 
حالة األمن في اليمن وفي الكثير 
من الدول العربية والغربية.. كما 
ت وبشكل مباشر لالسالم  اســـاء
ولــلــشــعــوب االســالمــيــة وغــيــرت 
نظرة المجتمعات الغربية تجاه 
العرب والمسلمين الذين اصبحوا 
فــي نــظــرهــم ارهــابــيــيــن ورعـــاة 
وداعمين لالرهاب، فيما االسالم 
ــعــال تلك  ـــراء مــن االرهــــاب واف ب

الجماعات..
إن مباركة المؤتمر الشعبي العام 
هذه الخطوة التي اتخذتها دول 
الخليج العربية، ومصر من قرارات 
بقطع العالقات الدبلوماسية مع 
ـــة قــطــر واعــتــبــارهــا خطوة  دول

إيجابية ومهمة نظرًا لضلوع النظام القطري في دعم اإلرهاب وإقالق أمن 
المنطقة والوطن العربي وخاصة منذ العام ٢٠١١م الذي شهد توسعًا 
وتمددًا لهذا الدعم ليس في اليمن وحسب وانما ايضًا في سوريا وليبيا 
ومصر والــعــراق.. وبــدا الهدف واضحًا من كل هذه االعمال الحقيرة التي 
قامت بها قطر وتسببت في اثارة الفوضى في مجتمعات الدول المستهدفة 
واشعال الحرائق والصراعات بين ابنائها، وكان لالخوان المسلمين والتنظيمات 
االرهابية المتفرعة منه والمدعومة من قطر ودول اخرى معروفة وغير 
مخفية الدور الرئيسي في تنفيذ هذه المهمة القذرة هدفًا في االستيالء 
على السلطة والوصول لحكم الشعوب العربية وبلدانهم عبر القيام بثورات 
مطبوخة سلفًا ومفضوحة تتبنى إشعال الفتن الداخلية بين أبناء الوطن الواحد 
واالنقالب على االنظمة التي استطاعت ان ترسي الديمقراطية وتجعلها االداة 

المثلى للوصول الى الحكم.. 
يــدرك المؤتمر الشعبي العام ان قطر ليست وحدها التي تتبنى دعم 
التنظيمات اإلرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش، اضافة الحتضانها 
تها كل تلك التنظيمات  حركة اإلخــوان المسلمين التي تفرخت من عباء
اإلرهابية.. فهناك دول وانظمة اخرى تقوم بهذه المهمة خدمة ألجندة 
غربية معروفة ومنها النظام السعودي بمذهبه الوهابي المنتج والمفرخ 
للتطرف واالرهاب والذي اسهم وبشكل كبير في بروز وظهور الكثير من 
الجماعات والتنظيمات االرهابية، ونراها اليوم تساند النظام السعودي في 
حربها التي اشعلتها في اليمن منذ اكثر من عامين وفي سوريا منذ اكثر من 

ست سنوات وايضا في ليبيا.. 

ه المؤتمر الشعبي العام من خطورة الفكر الوهابي الذي عمل ومازال  لقد نبَّ
ه إلى خطورة ما تقوم به قطر والسعودية  على دعم الجماعات االرهابية كما نبَّ
وبعض حلفائها اليوم من تآمر وإقالق األمن واالستقرار في اليمن وفي دول 
المنطقة والعالم، وطالب بوضع حٍد لممارساتها في إقالق أمن واستقرار 
المنطقة، وعلى وجه الخصوص اليمن التي عانت كثيرًا من اإلرهاب الممول 
والمدعوم من تلك الــدول باإلضافة إلى الحمالت اإلعالمية المضادة التي 
تبثها هذه االنظمة عبر وسائلها االعالمية التي عملت ومازالت تعمل على 
التحريض ضد األنظمة الوطنية، وإثارة الفتن والحروب الطائفية والمذهبية 
والمناطقية في الدول الشقيقة ومنها اليمن، واحتضانها عناصر تنظيم حزب 
اإلصالح (اإلخوان المسلمين) والدفع بهم إلى إثارة القالقل وإشاعة أعمال 

الفوضى وإشعال الفتن الداخلية بين أبناء الوطن الواحد.

إن ما تقوم به الجماعات االرهابية اليوم في اليمن يتم بدعم مباشر ومعلن 
من هذه االنظمة.. 

منذ اكثر من عامين وهذه االنظمة تمد هذه الجماعات بالمال والسالح حتى 
اصبحت جزءًا رئيسيا مما يسمى " الجيش الوطني " وتسند اليها مهمة اشعال 
المعارك في مختلف الجبهات، وسبق للكثير من الوسائل االعالمية الغربية 
وخاصة منها االمريكية والبريطانية االشــارة الى هذه الجزئية واكدت ان 
انظمة التحالف السعودي على اليمن تحالفت مع الجماعات االرهابية ومدتها 
بالمال والسالح لحرب من يسمونهم "االنقالبيين".. كما اسهمت هذه االنظمة 
وفي مقدمتها النظام السعودي في تمدد وتوسع الجماعات االرهابية في 
اكثر من منطقة ومكان في المحافظات الجنوبية وزيادة خطورتها ليس على 

اليمن فحسب وانما على المنطقة والعالم بشكل عام..!! 
لقد اكد المؤتمر الشعبي العام ان ما يحدث اليوم من صراعات ليست إال 
امتدادًا لحالة فوضى ما سمي بالربيع العربي الذي تولت دعمه بعض االنظمة 
الخليجية وعانت منه اليمن دولة وشعبًا من تلك الفتنة في وقتها قبل أن تجد 
نفسها تحت نيران العدوان الظالم والذي شارك فيه كل االشقاء المتصارعين 
حاليًا، أوغلوا في إراقة دماء اليمنيين واعتبروا اليمن ميدانًا للقتل المجاني 
لهم، اضافة الى احتضانهم الجماعات االرهابية ومدها بكل اشكال الدعم 
العسكري والمادي واالعالمي حتى اصبحت شريكًا أساسيًا ورئيسيًا في هذا 
العدوان وهذه الحرب التي دمرت اليمن وقتلت واصابت عشرات اآلالف من 
اليمنيين.. اضافة الى فرضها حصارًا جائرًا أدى الى انعدام االغذية واالدوية 
واسهم في انتشار المجاعة بين اليمنيين واصابة اكثر من مائتي الف طفل 
يمني بسوء التغذية، اضافة الى انتشار الكثير من االوبئة واالمراض الفتاكة 

وفي مقدمتها الكوليرا التي نراها اليوم تعصف باليمنيين.. 
إن الضرورة تقتضي اليوم تبّني قوانين دولية لمعاقبة الدول واألنظمة التي 
تدعم وتمول اإلرهاب بأي شكل من األشكال.. وادانة الجرائم االرهابية التي 
قام بها ومارسها تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي ومعه القطري 
واالماراتي والسوداني بحق اليمنيين، والتحقيق فيها وتقديم قادتها الى 
المحاكمة، لتسود العدالة ويتحقق السالم في اليمن وفي المنطقة بشكل 

عام..

لــم يكــن الموقف الصادر من المؤتمر الشــعبي العام ازاء االزمة الخليجية بين قطر وكل من الســعودية واالمارات والبحرين، محاولة لمغازلة النظام الســعودي  
والتقرب منه كما ذهبت مواقع المرتزقة الموالين له تعزف على هذا الوتر.. وانما كان موقفًا مســئوًال ينطلق من وقائع واحداث شــهدتها اليمن منذ ســنوات 
وخاصــة منــذ ان كان المؤتمر حزبًا حاكمًا وكان لقطر يٌد فيها واثبتت تورطها بدعم الجماعات والتنظيمات االرهابية التي تبنت العديد من الجرائم االرهابية وارادت 
من خاللها نشــر الفوضى في البالد.. ولوال يقظة االجهزة االمنية واالســتخبارات اليمنية لتمكنت قطر بدعمها للجماعات االرهابية من تحويل اليمن الى بؤرة ومستنقع 

لالرهاب شبيهة بأفغانستان.. وألتاح ذلك للدول الكبرى وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية التدخل العسكري في اليمن.. 

قطر تدعم 
اإلرهاب في 
اليمن وسوريا 
وليبيا والعالم

الوهابية.. المنتج 
الرئيسي لإلرهاب 
وجماعاته!! 

مؤشر واضح الزدواجية بعض انظمة الخليج ومعها 
مصر التي تدرك جيدًا ان قطر ليست وحدها كدولة 
تدعم وتمول وترعى الكثير من الجماعات االرهابية 
"اشــخــاصــًا وتــنــظــيــمــات".. وانــمــا هــنــاك دول اخــرى 
معروفة، ولكن وفقًا لمخطط الرياض هناك محاوالت 

كثيرة للتغطية عليها.. 
انظمة الخليج المتحالفة اليوم في عدوانها على 
اليمن وفي مقدمتها النظام السعودي لديها تاريخ 
طويل في دعم وتمويل الجماعات االرهابية ليس 
على المستوى المادي والعسكري فحسب بل وحتى 
االخالقي.. فهي اليوم تعلن عن محاربة االرهاب من 
جهة وتمويل ودعم وايواء مختلف قيادات التنظيمات 
االرهابية وفــي مقدمتها قــيــادات جماعة االخــوان 
المسلمين فرع اليمن والمتمثل بحزب التجمع اليمني 

لالصالح من جهة اخرى..!! 
ما أعلنته المملكة العربية السعودية ومعها االمارات 
والبحرين ومصر في بيانها الصادر الخميس الماضي 
وصنفت فيه ٥٩ شخصًا و١٢ كيانًا في قوائم االرهاب 
يخدم اجندة مشبوهة، كون البيان اغفل الكثير من 
الشخصيات والكيانات االرهابية التي تدعمها انظمة 
السعودية واالمارات والبحرين في سوريا واليمن وليبيا 

ومصر، ومنها جماعة االخوان المسلمين.. 
جــمــاعــات ارهــابــيــة مــتــعــددة يدعمها ويمولها 
ويسلحها النظام الــســعــودي فــي اليمن وســبــق ان 
حــددتــهــا أو صنفتها االمـــــارات ضــمــن الجماعات 
والكيانات االرهابية ومنها جماعة االخوان المتمثلة 
بحزب االصــالح، ورفضت دعمها او التعامل معها، 
ومواقفها حولها معلنة ومنشورة في الكثير من 

الوسائل االعالمية وخاصة منها التابعة للعدوان.. 

أال يمثل هذا تناقضًا واضحًا لدى هذه الــدول التي 
تتحالف اليوم معًا لمحاربة ومكافحة االرهاب ؟!! 

هناك ازدواجية واضحة ومكشوفة في التعامل بهذا 
الملف.. فما الهدف الحقيقي من وراء هذه االزدواجية.. 

ولماذا هذا التناقض المعتمل ؟!! 
المجتمعات العربية والغربية ليست غبية لهذه 
الدرجة التي يعتقدها النظام السعودي ومن تحالف 
معه لمحاربة ومكافحة االرهاب، وال يمكن لشعوب 
هذه البلدان ان تعطي لعقولها اجازة لتصدق ما يتم 
تمريره وترويجه من اتهامات لقطر، وإبعاد أو تبرئة 

نفسها.. 
بالتأكيد ال نبّرئ قطر او ندافع عنها هنا ولكن ينبغي 
ان تكون القاعدة التي يتم اتخاذها اساسًا لمحاربة 
ومكافحة االرهاب واضحة وعامة وشاملة بعيدًا عن 
التجزئة أو محاوالت اللف والـــدوران التي يعتمدها 

النظام السعودي ويوافقه عليها حلفاؤه!! 
ونحن هنا عندما نقول إن االرهاب يمثل الصندوق 
عي حاليًا قيادة هذا  االسود للدول الخليجية التي تدَّ
التحالف لمحاربة االرهاب وفي مقدمتها السعودية ال 
نقفز على الحقيقة مطلقًا.. فالنظام السعودي معروف 
بتوجهه الفكري الوهابي المليئ بالتطرف والمحرض 
ر لكل المخالفين له 

ّ
للكراهية ونشر االحقاد.. والمكف

نصًا ورأيًا وتوجهًا.. 
الكثير مــن مــشــائــخ ودعــــاة الــتــشــدد والــتــطــرف 
واالرهــاب تخرجوا من مــدارس الوهابية السعودية 
سواء المنتشرة في داخل السعودية أو تلك التي تم 
انشاؤها من قبل دعاة هذا الفكر وبتمويل سعودي 

في اكثر من منطقة ومكان في العالم.. 

فعن أي حرب ومكافحة لالرهاب يتحدث النظام 
السعودي ومن تحالف معه اليوم.. ؟! 

إن محاربة ومكافحة االرهاب التحتاج الى تحالفات او 
توجهات التهام دولة بذاتها للتغطية على بقية الدول 
الرئيسية الداعمة والممولة لهذا الــداء الــذي اصاب 
االمة ونراه يتسع ويتمدد في اكثر من مكان وتحت 
مسميات استعادة شرعية هذه الدولة او نشر مواد 
اعالمية مطبوخة لتمرير سياسات محددة ومعينة 

تريدها هذه الدولة أو تلك.. 
ات وآلية  محاربة ومكافحة االرهاب يحتاج الى اجراء
واضحة يتم السير وفقها بكل الصدق والمسئولية 
بعيدًا عن التصنيفات المفضوحة، وفي مقدمة هذه 
ات التخلص مــن اســتــخــدام ورقــة االرهــاب  االجــــراء
كوسيلة في الصراعات السياسية واالقتصادية القائمة 
التي تتخذها بعض االنظمة للنيل من انظمة ودول 

اخرى.. 
واالجــــراء اآلخـــر الـــذي ينبغي اتــخــاذه فــي عملية 
مكافحة ومحاربة االرهـــاب يتمثل بتخلص الــدول 
العظمى وحلفائها من تكبرها وسعيها الى تعزيز 
نفوذها وسطوتها وهيمنتها على الدول الضعيفة.. 

باالضافة الى تصحيح مفاهيم الدين السيما المذكورة 
بالفكر الوهابي المليئ بالمغالطات وبالمفاهيم التي 
تحث على الكراهية ورفض اآلخر وتحرض على قتل 

ومحاربة المخالفين.. 
ات ينبغي تعزيز الجهود كافة  وإضافة لهذه االجراء
على المستوى العربي واالقليمي والدولي لمكافحة 
اإلرهاب، وإرساء دعائم األمن واالستقرار في المنطقة 

العربية خاصة والعالم بشكل عام.

اإلرهاب.. 
الصندوق األسود ألنظمة الخليج!! 

عــون محاربة ومكافحــة االرهاب بحملتهم   يحــاول النظام الســعودي وبقيــة حلفائه الذين يدَّ
االعالمية الشرســة ضد قطر، اســتخدام قطر كغطاء للدعم والتمويل الكبيرين الذي تقدمه 
تلك االنظمة للجماعات االرهابية السيما في سوريا وليبيا واليمن، وإبعاد االنظار عنها وفقًا للمخطط 

المعتمل في اطار التحالف العربي االسالمي االمريكي والمعلن عنه مؤخرًا من الرياض.. 

نسي حصار وطنه ومعاناة اليمنيين وموتهم..

شوقي «الفاضي» يتباكى على حصار قطر!!
نحن ضد اي حصار ُيفرض على اي دولة أكانت عربية أو غير 
عربية، كون هذا الحصار -وخاصة اذا فرض على دولة ضعيفة 
اقتصاديًا وتعتمد على استيراد االغذية واالدوية وغيرها من 
الخارج- يتسبب بكارثة انسانية ويكون مواطنو هذه الدولة 
المستهدفة بالحصار هم المتضررون الرئيسيون من فرضه.. 
ويعتبر اللجوء لهذا االســلــوب الحقير والــالأخــالقــي الذي 
يعتمده النظام السعودي وحلفاؤه على اليمن وبعض الدول 
العربية االخــرى -كما حدث مع دولة قطر مؤخرًا وتشديد 

الخناق عليها- جريمة انسانية بكل ما تعنيه الكلمة..
لم يعد هذا االسلوب وسيلة ضغط يتم اتخاذه من قبل دولة 
او مجموعة دول ضد النظام السياسي في الدولة المستهدفة 
بل تحول الى وسيلة استهداف وتجويع لشعب هذه الدولة 
وتعريضه للموت دون إبداء أي مباالة بحياة البشر إو شعور 

بالمسئولية..  
إن تحميل المواطن المنتمي للدولة المستهدفة مسئولية 
معارضة نظام دولته السياسي -كما فعلت الدول الخليجية 
ومصر مع قطر ومن قبلها مع اليمن ومازالت- يعكس حقارة 
وقبح هذه االنظمة والتي اثبتت انها بال اخالق وبال مبادئ وحتى 

بال قيم وبال دين.. 
دين هذه االنظمة الداعمة والممولة لالرهاب هو المصلحة.. 
ووفقًا لمصالحها ستعمل حتى على ابادة الشعوب وال يعني 

ذلك لها شيئًا.. 
ات القذرة هناك من هو أسوأ وأقذر  ووسط كل هذه االجراء
وأكثر انحطاطًا وقبحًا من قيادات تلك االنظمة، وينضوي 
هذا االسوأ في إطار جماعة االخوان المسلمين -فرع اليمن- 

والمتمثلة بحزب التجمع اليمني لالصالح..!!! 
ويبرز من شخصيات هذه الجماعة هنا المرتزق االخواني 
شوقي القاضي الــذي كتب عبر صفحته في شبكة التواصل 
االجتماعي "الفيسبوك" منشورًا يتباكى فيه على الحصار الذي 
فرضته الدول الداعمة لالرهاب والممولة لجماعاته على قطر 
بحجة دعم وتمويل التطرف واالرهاب ولم يمر على فرضه 

اسبوعًا واحدًا..!! 

ــذي يتعرض وطنه  المرتزق االخــوانــي شوقي القاضي -ال
وابناء شعبه لحصار جائر وظالم وفاجر للعام الثالث وتسبب 
بانتشار المجاعة وموت اآلالف من اليمنيين وفي مقدمتهم 
االطفال الصابتهم بسوء التغذية وانعدام الدواء- يقول في 
ذلك المنشور: "هل يعيد الخليجيون ذكــرى حصار قريش 
للمستضعفين ومناصريهم في "ِشْعب ابي طالب" بالحصار 

الظالم والفاجر والمبالغ فيه للشعب القطري؟! " !!.. 
هذا ما قاله المرتزق والخائن والعميل لدول العدوان على 

بالده شوقي القاضي.. 
منذ اكثر من عامين واليمنيون يعصف بهم الحصار تجويعًا 
وتقتيًال ولم يقل شوقي القاضي شيئًا عنه.. او يصفه بالفاجر 
والظالم ويشبهه بحصار قريش للمستضعفين في ِشْعب ابي 

طالب.. !! 
لن نتحدث هنا عن الناحية السياسية حول هذه القضية، 
لها هذا المرتزق 

َّ
ولكنا نتحدث عن الناحية االنسانية التي تمث

"الفاضي" عقله من أي شعور انساني تجاه اليمنيين أبناء شعبه.. 
وتجاه بلده المحاصر منذ اكثر من عامين وتم تدميره بآلة 
الحرب العدوانية ومعاول حزب المصلحة واالرتزاق "االصالح" 
وشركائه..!! من حق هذا المرتزق ان يبدي تعاطفه مع قطر أو 
غيرها ممن تربط حزبه بهم عالقة مصالح واهداف ومشاريع 
فوضوية وتدميرية واحدة.. لكن من حق اليمنيين عليه ايضًا 
وبصفته عضوًا في البرلمان ان يقول كلمة واحدة تجاه الحصار 

الفاجر والقاتل المفروض على بالده منذ اكثر من عامين.. 
شوقي القاضي قد يكون إنسانًا ولكنه مرتزق، فكيف للمرتزق 
ان يتحدث عن بلده واهل بلده وهو واحد ممن باعوا الوطن 
وخانوه بحفنة من المال المدنس المقدم اليهم من قطر 
والسعودية وغيرهما من البلدان التي تشترك معهما في هذا 
التحالف العدواني على اليمن وتوفر لهم حاليًا مكانًا آمنًا للعيش 
فيه بعيدًا عن صواريخ الموت ودوي المدافع وأزيز الرصاص !! 
تبًا لشوقي القاضي وقيادات حزبه الذين تحركهم المصلحة 

اكثر من آوجاع وآالم وطنهم وأبناء شعبهم!!..


