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التقى العميد يحيى محمد عبدالله صالح -عضو اللجنة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام، رئيس ملتقى الرقي والتقدم في العاصمة اليونانية 
أثينا- بوزير الدفاع الوطني اليوناني السابق السيد كوستا لسياتشوس وعدد من 

السياسيين والناشطين في قضايا النزاعات الدولية.
وقدم العميد يحيى صالح خالل اللقاء شرحًا تفصيليًا عن األوضاع المأساوية 
التي يتعرض لها شعبنا اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم منذ اواخر مارس 

2015م، وما ارتكبه من جرائم إبادة وقتل ممنهج.

وأوضح العميد يحيى صالح ما تسبب به العدوان والحصار من دمار وخراب في 
كل مناحي الحياة واستهدافه كافة البنى التحتية بما فيها المستشفيات مما أدى 
النتشار االمراض واألوبئة خاصة مرض الكوليرا. وفي ختام اللقاء تم التوصل الى 

تشكيل مجموعة عمل تهدف الى تنفيذ عدة اهداف منها :
* الضغط من اجل وقف العدوان ورفع الحصار عبر المنظمات الدولية 

* المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب ، كما تم االتفاق على 
عدد من المواضيع واآلليات التي سيتم اتباعها.

يحيى صالح يطلع سياسيين يونان على جرائم السعودية

الفار وحكومته وطابور االرتزاق الطويل 
نهب من قبل قادة من يس��مونها "الش��رعية" وتأتي هذه القيادات لتقول إن 70% من 

ُ
مليارات من أموال الش��عب اليمني ت

إيرادات اليمن يسيطر عليها "االنقالبيون" ..!! 
يغطون على نهبهم وسرقتهم ولصوصيتهم لعائدات النفط والغاز التي تقع مناطق استخراجها تحت سيطرتهم وغيرها 
م��ن اإلي��رادات "الضرائب والجم��ارك ووو" بترويج مثل تلك االتهامات البلهاء والس��خيفة التي تهدف إلى اس��تغباء الش��عب 

والتهرب من صرف مرتبات أكثر من مليون ومائتي الف موظف في مؤسسات الدولة المختلفة..

عون النزاهة والشرف!!  خونة وتجار دماء ولصوص.. ويدَّ

700 مليون دوالر من نفط المسيلة حضرموت باالضافة 
إلى 400 مليار ريال جزء من مبالغ مالية نهبها الفار هادي 
وجماعته خالل عام واحد فقط بحسب ما كشفه خالد بحاح 
منتصف األسبوع الماضي عبر تغريدات له في شبكات 
التواصل االجتماعي.. وهذه المبالغ ال تدخل في إطارها 
الماليين من ال���دوالرات والمليارات من العملة الوطنية 
التي يتم نهبها وسرقتها من نفط وغ��از م��أرب وغيرها 
من إي��رادات المنافذ الحدودية التي يسيطرون عليها..؛ 
والضرائب المحصلة من المؤسسات والشركات الصناعية 

وكبار وصغار التجار اضافة إلى إيرادات االتصاالت..!!
وال تدخل ضمن تلك األم��وال المنهوبة المبالغ األخرى 
التي تمت طباعتها في روسيا والمقدرة ب���"400" مليار 
ريال وكانت مخصصة لمرتبات  موظفي الدولة في مختلف 

محافظات الجمهورية..
ال��ف��ار ه���ادي تعهد ع��ق��ب اص����دار ق���رار بنقل البنك 
المركزي وام��ام األم��م المتحدة بصرف مرتبات موظفي 
مؤسسات الدولة المختلفة بانتظام ولكنه لم يِف بالتزاماته 
وتعهداته..؛ وذهب بداًل عن الوفاء بما قطعه من وعود 
والتزامات وللتغطية على سرقاته إلى الترويج التهامات 
سخيفة ومنها أن 70% من إيرادات الدولة يسيطر عليها 

"االنقالبيون..!! 
كل هذه المبالغ المنهوبة هي من حق الشعب.. من حق 
الموظفين.. من حق الطالب والطالبات الدارسين خارج 
الدولة وقطعت عنهم المعونات المالية منذ عام واكثر.. 

من حق المشمولين بالضمان االجتماعي..
80% من ميزانية الدولة سنويًا كانت تغطى من إيرادات 
النفط والغاز.. فمن يسيطر على المناطق التي تستخرج 
منها المشتقات النفطية وأين تذهب إيراداتها..؟! وأين تلك 
اإلي��رادات ال�70% التي قال الفار هادي إن "االنقالبيين" 

يسيطرون عليها..؟!!.
هروب الفار هادي من صرف مرتبات الموظفين يتجلى 
بهذه التخريجات السخيفة والمفضوحة التي يوزعها منذ 

ما يزيد عن العام من قراره نقل البنك المركزي والتزاماته 
التي قطعها أمام قادة العالم وفي األمم المتحدة في أكثر 

من لقاء تليفزيوني وتصريح صحفي..!! 
كل مايقوله الفار من مغالطات واكاذيب يتم فضحها 
من قبل رفقائه من المرتزقة وقادة حكومته المنتهية 
الصالحية.. ولم يكن بحاح سباقًا في كشف تلك األكاذيب..؛ 
بل سبقه الكثير من المرتزقة المنضوين في إط��ار ما 
يسمى الحراك الجنوبي أو "المقاومة الجنوبية" وغيرهم 
من جلسائه في فنادق الرياض أو ما يسمونها "المحافظات 

المحررة""..!! 
يواصل الفار هادي العزف على وتر أكاذيبه وتضليالته 
اته المفضوحة والمكشوفة ظنًا منه أن اليمنيين  وادعاء
اغبياء وليسوا على دراية واطالع بما يحدث ومايقال وما 

يروج..!! 
 نهب أم��وال الشعب والمتاجرة بأوجاع وآالم اليمنيين 
والتغطية على جرائم النظام السعودي بحق المدنيين وضخ 
مثل هذه األكاذيب والتخريجات السخيفة ال يقوم بها سوى 

الفار هادي وحكومته واعالمه بقلة حياء.. 
يكفي هؤالء جميعًا أن يدركوا أن هذه التخريجات لم ولن 
تنطلي على الشعب .. كون الشعب يعي جيدًا حقيقتهم 
وأالعيبهم ومغالطاتهم التي دأبوا عليها منذ قرابة ثالث 

سنوات.. 
اللص أو ال��س��ارق يفضح نفسه فيما يقوله وي��روج له، 
وهذا هو حال الفار وبقية طابور اإلرتزاق المسّبحين بحمد 
العدوان وقادته لياًل ون��ه��ارًا..؛ والمشكلة أنهم يدعون 

الشرف والنزاهة دون حياء أو خجل..!!

كاد عز الدين األصبحي 
أن يقول خذوني!! 

بعد أن كان منسيًا وغائبًا عن المشهد المعتمل 
ظهر سفير الفار هادي في المغرب عز الدين 
األصبحي األسبوع الماضي بتصريح على صحيفة 
الوطن السعودية ليذكر بنفسه وسفاهته من 
ة  جهة ويعاود ممارسة هوايته المفضلة باإلساء

للزعيم علي عبدالله صالح.. 
عز الدين األصبحي واحد من سفهاء كثيرين 
منضمين الى طابور الخونة واالرت���زاق ال عمل 
لهم غير توجيه السب والشتم إلى الزعيم صالح 
وال��دف��اع عن أنفسهم وقياداتهم التي خانت 
الوطن وقتلت الشعب ودم��رت كل شيء جميل 

في البالد.. 
بوق من أب��واق االرت��زاق أراد أن يذكر بنفسه 
من خالل الرد على ما قاله الزعيم حول انسحاب 
المغرب من تحالف العدوان السعودي..؛ مرددًا 
كل الكلمات السفيهة التي ال يحفظ غيرها منذ 
العام 2011م عندما انبرى مدافعًا عن تلك 
ات  الفوضى االنقالبية - من خارج الوطن - باإلدعاء
الكاذبة والكالم المفضوح والهرف بما ال يعرف..!!
حينها كان عز الدين يسمع ما تقوله قنوات 
الجزيرة وسهيل ويمن شباب ويستقي منها 
معلوماته ليدلي بعدئذ بدلوه من دون وعي وال 
معرفة بما يقول وبما يحدث في الداخل الوطني.. 
المهم لديه أن يسجل حضوره لعل وعسى يفوز 
بعدها بمنصب في حكومة باسندوة ويذكر اسمه 

ويشار له بالبنان..!! 
ظهر سفير أو بعبارة اص��ح "سفيه" الفار 
هادي في المغرب بتصريح يصف الزعيم صالح 
بالمدلس والكاذب والمخادع ألنه قال إن تحالف 
العدوان بدأ يتفكفك ويعود بعض المتحالفين 
إلى رشدهم وينسحبون من العدوان ومن الشراكة 
مع النظام السعودي في تدمير اليمن وقتل 
اليمنيين..؛ وطهر عز الدين مادحًا للتحالف 
وشاكرًا لجرائمه ومسّبحًا بحمد العدوان.. وووو.. 

كاد عز الدين أن يقول خذوني..!! 
ظهر مذكرًا من حوله بأنه سفير لليمن في 
المغرب بعد أن كادت قيادات "شرعيته" التي 
يتغنى بها تنساه.. ظهر نزقًا مفزوعًا وكأن حية 
لدغته في مؤخرته وسببت له حمقة لم يجد من 

يداويها..! 
سفيه الفار في المغرب عز الدين األصبحي 
لو كان سفيرًا حقًا لكان قد اطلع على ما نشرته 
بعض الصحف المغربية حول انسحاب المغرب 
من تحالف العدوان على اليمن وكان ذلك قبل ما 

كشفه وقاله صالح ..

سفير الغفلة ل��م ي��ت��اب��ع ال��ص��ح��ف المحلية 
المغربية التي تناولت خبر االنسحاب وأكدته 
مصادر مغربية مختلفة إال أنه رسميًا لم يتم 
تأكيد الخبر أو نفيه من جانب المغرب أو من جانب 

قوات التحالف نفسها... 
بحسب الصحف المحلية المغربية أن االنسحاب 
تم بالفعل ومنذ فترة ولكن لم يتم اإلعالن عنه 
رسميًا،..؛ ولفتت إلى أن السلطات سحبت قواتها 
المشاركة في التحالف وب��ررت االنسحاب بأن 
الرباط تتحسب لتوتر في الصحراء الغربية لذلك 
قامت بسحب جنودها البالغ عددهم 1500 
مغربي من قوات الصفوة بالدرك الحربي باإلضافة 
إلى سحب عدد من طائرات »إف 16« المشاركة 

في التحالف.. 
فلماذا تغاضى عز الدين األصبحي عما تناقلته 
تلك الصحف والتقط ما قاله الزعيم الصالح..؟! 
ولو كان صادقًا وغير مدلس ومخادع فيما يقوله 
ب قيادة التحالف خبر انسحاب 

ّ
لماذا لم تكذ

المغرب ولم يصدر موقف مغربي رسمي يعزز 
به األصبحي ما قاله من شطط وما روج له من 

تدليس..؟!! 
المغرب راجعت موقفها من المشاركة في 
ال��ع��دوان واالستمرار فيه حتى ال تجد نفسها 
متورطة في جرائم ح��رب لمعركة ال ناقة لها 

فيها وال جمل..
العقل زينة ياعز الدين األصبحي.. فعد إلى 
نومك في مكان إقامتك وحاول أن تهدأ وال تذكر 
الناس بك وبأفعالك واقوالك وسفاهتك.. ورحم 

الله إمرءًا عرف قدر نفسه..!!

مجددًا.. تحالف العدوان بقيادة السعودية في القائمة السوداء

أعاد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تحالف العدوان بقيادة 
السعودية إلى القائمة السوداء للدول والمجموعات المسلحة التي تنتهك حقوق 
األطفال أثناء الصراعات ولكن هذه المرة تم ادراجه في القسم الثاني الخاص 
ات وقائية للحد من تأثير العمليات العسكرية على  بالدول التي اتخذت إجراء
األطفال، بسبب مقتل 683 طفاًل واصابة 838 آخرين في اليمن وشن هجمات 
على عشرات المدارس والمستشفيات خالل عام 2016م ؛ كما جاء في تقرير 

األمين العام.. 
جوتيريس أعاد لألذهان نفس اإلجراء الذي اتخذه االمين العام السابق بان 
كي مون مطلع يونيو 2016م الذي ادرج التحالف في القسم األول الذي يضم 

ات وقائية  الئحة الدول التي ارتكبت تجاوزات بحق األطفال دون اتخاذ إجراء
لحمايتهم..

وحينها حمل مون "التحالف المسئولية عن 60% من حاالت الوفاة واإلصابة 
التي لحقت باألطفال خالل العام قبل الماضي، 2015م أي مقتل 510 أطفال 

وإصابة 676 آخرين"..
تلوا أو أصيبوا بتشوهات 

ُ
ووثق التقرير زيادة كبيرة في عدد األطفال الذين ق

خالل عام 2015م، بلغت ستة أضعاف مثيالتها لعام 2014م، وأضاف: أن 
هذه الزيادة مستمرة خالل العام الجاري.

وسجل مون في تقريره ارتفاعًا في عدد الهجمات التي طالت المدارس 

والمستشفيات، خالل عام 2015م نتيجة زي��ادة وتيرة الضربات الجوية 
واستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان..

ورغم ذلك سرعان ما رفع مون تحالف العدوان من القائمة نتيجة - كما قال 
- للضغوط التي مارسها النظام السعودي وتهديده بإيقاف المعونات المالية 
التي يقدمها للمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة.. وايضًا للتدخل المباشر 

والمساند له من حليفيه االستراتيجيين الواليات المتحدة وبريطانيا..!! 
خبراء في القانون الدولي وتعليقًا على إدراج تحالف العدوان بقيادة السعودية 
إلى القائمة السوداء مرة أخرى اعتبروا أن وضع التحالف في القسم الثاني من 
مسودة التقرير محاولة للضغط عليه لمعالجة األخطاء والتجاوزات واالنتهاكات 

في اليمن والتي قال إن التحالف أقر بوجودها..
واشاروا - بحسب قناة الجزيرة - إلى أن هناك توقعات بأن يكون هناك تغيير 
على الالئحة حتى نهاية الشهر موعد تقديم التقرير الرسمي لمجلس األمن إذا 
قدم التحالف معطيات والتزامات جديدة تنهي مأساة اليمن وشعبه الذي يرزح 

تحت القتل والتعذيب والمجاعة والسجون السرية وغيرها.. 
ومع هذا التغير الحاصل يبقى السؤال : هل يفلت النظام السعودي مرة أخرى 

من هذه القائمة.. ؟! 
 هل يتكرر نفس المشهد ويلجأ النظام السعودي إلى ممارسة الضغوطات 

والتهديد بنفس اآللية التي نفذها العام المضي 2016م..؟!

قرارات مجلس حقوق اإلنسان تشجع السعودية على إبادة اليمنيين!! 
منذ الجمعة قبل الماضية وعقب انتهاء الدورة ال�37 لمجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة كثف النظام السعودي غاراته الجوية على مناطق مختلفة 
من اليمن وفي مقدمتها محافظة صعدة وحجة والحديدة وتعز، استهدفت احياء 
سكنية ومنازل مواطنين ومنشآت مدنية أدت إلى تدمير تلك المنشآت واستشهاد 

واصابة العشرات من المواطنين معظمهم من النساء واألطفال.. 
تصعيد عسكري عكس تحديًا واضحًا لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة والدول األعضاء من جهة واليمنيين من جهة ثانية.. وكشف عن حقيقة 
توجهاته اإلجرامية واإلرهابية في اليمن وال مباالته بحياة المدنيين.. وأكد للعالم 
أن جرائمه ستتواصل ولن تثنيه أية توجهات تخطوها األمم المتحدة أيًا كان 

شكلها أو لونها..
القرارات التي خرج بها مجلس حقوق اإلنسان - التي عكست رضوخه لمطالب 
النظام السعودي -  كانت دافعًا قويًا لقادة هذا النظام لالستمرار في ارتكاب 

جرائمهم ومواصلة استعراض عضالتهم على المدنيين..!! 
جرائم حرب متواصلة مصحوبة بحصار بري وبحري وجوي منذ أكثر من عامين 

ونصف العام ، وكل ذلك يحدث في ظل استمرار الصمت الدولي المخزي وتواطؤ 
انظمة الدول الكبرى التي تدعي حمايتها لحقوق اإلنسان والدفاع عن القوانين 
واألعراف الدولية التي تحرم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتجرم كل 

منتهكي القانون اإلنساني الدولي..!! 
أين الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان األممي من استمرار هذه الجرائم 
التي يرتكبها احفاد المغول "نظام آل سعود وحلفاؤه" ..؛ أين هم من قتل األطفال 
والنساء ، أين هم من هذا التدمير الشامل الذي طال مدنًا بكل ما فيها من حياة..؟! ..
هذا هو النظام السعودي اإلجرامي الذي يستعرض عضالته على المدنيين 
منذ بداية عدوانه في 26 مارس 2015م وحتى اليوم ويدمر البنية التحتية 
من الموانئ وال��م��ط��ارات وال��ط��رق والجسور والمصانع وال��م��زارع وآب��ار المياه 
والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمساجد والجامعات ومحطات 
الكهرباء ومراكز االتصاالت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنشآت 
الحكومية...، وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة .. ومن ثم يأتي ويقول بأنه 

يعمل من أجل اليمن واليمنيين..!!

إن مايحدث منذ اكثر من عامين ونصف يمثل عملية إبادة متعمدة تستهدف 
اليمن أرضًا وبشرًا..، ليس من قبل هؤالء المغول المتعطشين للدماء "آل سعود 
والراقصين على بالطهم" فحسب وانما بشراكة ومساندة حقيقية من قيادات 
تلك األنظمة الذين اجتمعوا معًا في جنيف إلحباط التوجهات الرامية إليقاف تلك 
الجرائم وتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات 

العدوان السعودي في اليمن..؟!
لو كانت قيادات النظام السعودي شجاعة لما بقيت طيلة العامين والنصف 
الماضية من عمر عدوانها تستهدف المدنيين وتفرض حصارًا ظالمًا لتجويع 
اليمنيين وقتلهم..، ولما ذهبت أيضًا تتستر على عجزها وضعفها وفشلها في 

ات الكاذبة وذرف دموع التماسيح..! تحقيق أهدافها باالدعاء
في اليمن واليمن وحدها تتكشف حقيقة المؤامرة الغربية التي ينفذها نظام 
آل سعود وحلفاؤه.. ويتعرى احفاد المغول من لباسهم .. ويبدو المجتمع الدولي 
حقيرًا ووقحًا وهو يساند ويؤيد جرائم العدوان ويعمل على تغطيتها وتبريرها 

بقبح وبال اخالق..!!


