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الت
النف

د ا
صا

ح ٢٠ اكتوبر ٢٠١٤م 
-أكثر من٨٠ قتيًال وعشرات الجرحى من الحوثيين والقاعده بالمواجهات 

الدائرة بين الطرفين بمحافظة البيضاء
-٢٠ قتيًال من اللجان الشعبية التابعة للحوثيين  في هجوم للقاعدة بسيارة 

مفخخة في رداع بمحافظة البيضاء 
-مسلحون حوثيون يقتحمون مقر شركة نفطية بصنعاء ويطلبون وقف 

تصدير الغاز إلى الخارج
-أبناء الحديدة يمنحون ميليشيات الحوثي المسلحة ٤٨ ساعة لمغادرة المحافظة

-مقتل شخص وإصابة آخر في نزاع مسلح بأبين بين قبيلتي المراقشة وأهل بن جميلة
-مسلحو «القاعدة» يحرقون إدارتي أمن ونيابة العدين ويتجهون صوب مدينة إب

-مقتل ٢ من "أنصار الله" في هجوم للقاعدة بمنطقة مشوره غرب مدينة إب
-مصرع انتحاري وإصابة ٣ آخرين بأبين

-الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية عتمة وجبل راس لتأمين اإلمدادات 
لمحافظة إب 

٢١اكتوبر ٢٠١٤م
-استشهاد قائد نقطة «دار النجد» و٣ جنود آخرين على مدخل مدينة رداع

-محاولة فاشلة الختطاف المدير الفني لـفرع "شركة الغاز" 
بالعاصمة صنعاء

-محتجون يقطعون شوارع ويحرقون إطارات بعدن 
-القاعدة تتبنى تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقرًا للحوثيين 

في عمران
-مسلحو القاعدة يسيطرون مجددًا على العدين والحوثيون 

يحكمون سيطرتهم على يريم وحالة من التوتر تشهدها إب
-اشتباكات بين قبائل الزرانيق والحوثيين في الحديدة

-مسلحون يعتقد انتماؤهم للقاعدة يهاجمون موقعًا للجيش 
في مطار عسكري مهجور بحضرموت

٢٢ اكتوبر ٢٠١٤م
-مسلحو القاعدة يقتلون مغترب " الجماعي " لرفضه التوقف 

عند نقطة تفتيش في العدين
-تهديدات بالتصفية ألعضاء مؤتمر إب.. وهجوم على منزل الشيخ معجب 

بمديرية السياني
-مقتل قيادي في القاعدة " نصر الحطام" بمدينة رداع 

-وفاة شابين إختناقا بعادم دراجة نارية بمنطقة االكمه بمحافظة إب 
-"الحوثيون" يقتحمون مكتب الشؤون المالية لوزارة الداخلية ويخرجون الموظفين 

-ضباط وجنود من "الفرقة"  المنحله يحتجون أمام منزل الرئيس 
ويقومون بقطع الشارع الرئيسي للمطالبه بمستحقاتهم 

-مسلحو القاعدة يرفعون أعالم التنظيم على المجمع الحكومي 
لمديرية حزم العدين

٢٣اكتوبر ٢٠١٤م 
-قتلى وجرحى في مواجهات هي األعنف بين "الحوثيين والقاعدة" 

برداع
-مسلحون يقصفون حاجزًا عسكريًا في البيضاء ويقتلون ضابطًا 

وثالثة جنود
-اشتباكات في أحد أحياء الحديدة بين مسلحين حوثيين ومسلحين 

تابعين لحزب االصالح 
-مسلحون من "الــقــاعــدة" يعترضون سيارة مكتب نظافة لحج 

وينهبون أمواًال منها

٢٤اكتوبر ٢٠١٤م 
-مقتل مسلح حوثي وإصابة اثنين أحدهما من الحراك التهامي في مواجهات 

بالحديدة

-قتيل ومصاب في هجوم على نقطة لـ"الحوثيين" وســط العاصمة حي 
شيراتون 

-مسلحون يفجرون أنبوب النفط في مأرب
-تجدد اطالق النار في الحديدة والحوثيون يأخذون ساحة "الحراك التهامي"

-انفجار يهز احد احياء مدينة تعز منطقة الجسر 

٢٥ اكتوبر ٢٠١٤م 
-مقتل وإصابة ٥ في اشتباكات قبلية بشبوة

-اشتباكات مسلحة بين قبيلتين على قطعة أرض بالعاصمة صنعاء  
-مقتل شخصين في عدن إثر نشوب خالف على قطعة أرض

- ١٥ قتيًال من "القاعدة" بينهم أجانب بغارة جوية.. 
وجماعة الحوثي تقتل ٣ آخرين بـ"المناسح" رداع 

-الحوثيون يقصفون بالدبابات معاقل القاعدة بـ"المناسح"

٢٦اكتوبر ٢٠١٤م 
-الحوثيون يسيطرون على منطقة قيفة في رداع بعد سيطرتهم على جبل 

"أسبيل بمساعدة الطائرات بدون طيار والجيش

أهمية الحفاظ على العالقات اليمنية السعودية في الخطاب اإلعالمي

جع الشعب اليمني بما تروج له قناة «العربية» من تزييف للحقائق 
ُ
نعم.. لقد ف

السياسية واختالق تحالفات ال وجود لها اال في األبــواق االخوانية الذين سبق 
للمملكة العربية السعودية إدراجهم ضمن قائمة االرهاب والذين بلغ حقدهم 
وطمعهم في السلطة والثروة الى حد من االرهاب واالغتيال الجماعي لرئيس 
الجمهورية وكبار رجــال الدولة في أبشع عملية اغتيال ضربت بالمقدسات 
ُعرض الحائط، لم يسبق لها مثيل في تاريخ االنقالبات العسكرية واالرهابية، 
وإذا كان موقف «العربية» من أنصار الله يعكس الموقف الخليجي من الجمهورية 
االسالمية االيرانية، فإن الجديد في هذه الحملة الدعائية الشرسة انها تكرر 
في اليمن ما تروج له في الجمهورية العربية السورية، وهو التناوالت الرخيصة 
للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه بتهمة مساعدة أنصار الله على دخول أمانة 
العاصمة واالستيالء على المحافظات اليمنية واحدة بعد االخرى دون مقاومة 
تذكر من قبل القوات المسلحة واألمن، غير مدركة لما يترتب على هذا الخطاب 
االعالمي الالمسؤول من رغبة في تحويل أبناء الشعب اليمني الى حطب تأكله 
نيران حرب طائفية ومذهبية ال ناقة لهم فيها وال جمل، بصورة ال وجود فيها 
للشعور بالمسؤولية من منطلق االضرار فيما اسهم به المؤتمر ورئيسه من 
تمتين وترسيخ للعالقات اليمنية السعودية الراسخة رسوخ الجبال وفي ظل 
الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة 
وحرية الصحافة وحقوق اإلنسان، وبعد توقيع الجميع على اتفاق السلم والشراكة 
بين رئيس الجمهورية وبين انصار الله برعاية دولية لم يعد هناك ما يمنع 
المؤتمر الشعبي العام ورئيسه من إقامة أي تحالفات سياسية لمواجهة التحالفات 

السياسية التي يقودها االخوان المسلمون من خالل أحزاب اللقاء المشترك.
إن مثل هذه التحالفات لم توجد بعد نظرًا لما بين المؤتمر وأنصار الله من 
حساسيات ناتجة عن الحروب الستة التي قادها الجنرال المهزوم الالجئ في 
المملكة العربية السعودية الذي يعرف الملوك والرؤساء خيانته للرئيس السابق 
وتآمره عليه الى درجة تحول دون أخذ ما يطرحه عن رئيس المؤتمر وحزبه 

من معلومات تفتقد الى المصداقية والموضوعية، 
ولم يعترف لالشقاء أنه ومعه االخــوان المسلمين 
هم الذين استفزوا أنصار الله واستعانوا عليهم بما 
لديهم من القوى والتحالفات مع القاعدة وهم الذين 
يتحملون مسؤولية ما حققه  أنصار الله من انتصارات 
عسكرية عليهم وعلى الدولة المهادنة والرافضة 
للحرب في وقت لم يعد رئيس المؤتمر يتمتع بأي 
سلطة من سلطات الدولة المدنية والعسكرية وال 
يحق له االضطالع بمسؤوليات وسلطات رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة في مجابهة 
ات  ما تتعرض له الدولة من أخطار ناتجة عن اعتداء

تقوم بها مليشيات اصالحية وحوثية مسلحة بأسلحة ثقيلة تعود ملكيتها للدولة 
العاجزة عن القيام بما عليها من الواجبات الدفاعية واألمنية.. والتي توجت سقوط 
العاصمة بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه جميع 
ات والشراكة،  المكونات السياسية والحزبية المستعدة للمشاركة بحكومة الكفاء
وهو االتفاق الذي باركته جميع الدول الخليجية والدول الدائمة العضوية الراعية 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بموجب القرارات الصادرة من 
مجلس األمن الدولي على نحو يجعل التحالفات الثنائية غير قابلة للسرية في 
عهد يقال عنه عصر الشفافية والعلنية وال قيمة ألي تحالفات غير معلنة وغير 
معترف بها من قبل الدولة المسؤولة عن حماية الديمقراطية القائمة على التعدد 

والتنوع السياسي والحزبي والمذهبي.
قد يقول البعض إن المواقف التحريضية لهذه القنوات ال تمثل مواقف الدول 
الداعمة والممولة لها وأنها تتحرك من خالل مراسلين ينتمون الى ما يسمى 
بأحزاب اللقاء المشترك الذين اعتادوا على هذه السياسات غير المحايدة بما 
تقوم به من قلب للحقائق وتزييف للوعي وتشويه للمعلومة سواء بما يقومون 
به من تضخيم لحجم المعارضة التي تخلط بين هذه األحزاب وبين القاعدة أو 
ة لألحزاب واألشخاص والمؤتمريين والحوثيين وعدم  بما يقومون به من إساء

إشراكهم في أي نــدوات  تخصص لمناقشة األوضــاع في الساحة اليمنية من 
منطلق ما لهم من حق في الدفاع عن أنفسهم تكفله كل الشرائع والقوانين 
السماوية والوضعية من منطلق االقتناع بالحوار بين الرأي والرأي اآلخر عمًال 
بحرية الصحافة والسياسة باعتبارها المرادف الموضوعي للتعددية السياسية 
والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وإذا كانت «الجزيرة» قناة معروفة في 
سياستها االستفزازية المعادية للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه ونظامه، فإن 
دخول «العربية» في هذه الهجمة الشرسة على المؤتمر الشعبي العام ومحاولة 
إلحاق مواقفه بالمواقف المعلنة ألنصار الله الذين يبسطون سيطرتهم الفعلية 
على الساحة هو الجديد الذي يحاول االنتصار لالخوان المسلمين كأحد التنظيمات 
االرهابية رغم أن أنصار الله أكدوا بأنهم ال يرغبون 
في االنفراد بالسلطة عمًال بما التزموا به في اتفاق 
السلم والشراكة الوطنية الذي باركته وأيدته دول 
مجلس التعاون الخليجي ودعت جميع األطراف الى 

تنفيذه بكافة بنوده وملحقاته.
إن مثل هذه الهجمة الدعائية العدوانية ال تخدم 
باألساس المملكة العربية السعودية وعالقاتها 
المتوازنة مع جميع القوى السياسية التي ستشارك 
ات والــشــراكــة الوطنية وفي  فــي حكومة الــكــفــاء
مقدمتها المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الذي 
حكم اليمن ٣٣ سنة وحافظ على عالقة متميزة 
مع المملكة، متجاهلين ما قد تحدثه هذه الحملة المستفزة من ردود أفعال 
تساويها في القوة وتعاكسها في االتجاه رغم علم القيادة الحكيمة للملكة 
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الذي تربطه بالرئيس السابق عالقة أخوية قوية اختلط فيها السياسي باإلنساني.
أقــول ذلك وأقصد به أن مساحة كبيرة من الحدود اليمنية السعودية قد 
أصبحت تحت سيطرة أنصار الله تحتم على جميع االطراف استبدال العالقة 
السيئة بالعالقة االخوية القائمة على االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية بهذه الصورة اإلعالمية الشرسة التي تجيز لنفسها الحق في تحديد 
التحالفات الداخلية لألحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من قبل الدولة 
اليمنية التي تقوم على الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية 
والتداول السلمي للسلطة ألن لدى الشعب اليمني من الوعي ما يمكنه من الحفاظ 
على وحدته وأمنه واستقراره وعدم االنسياق خلف القوى التي تراهن على ورقة 
التعددية المذهبية والطائفية والمساس باالستقالل والسيادة الوطنية التي 
لم تعد تنطلي على األغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني بعد مرور ٥٢ 
سنة على قيام الثورة اليمنية «٢٦سبتمبر و١٤ أكتوبر الخالدة» حيث أصبح 
بيد األحزاب والتنظيمات الكبيرة أن تقيم التحالفات مع غيرها من االحزاب 

المتوسطة والصغيرة والكبيرة بعد إجــراء ما هي بحاجة 
اليه من المصالحة الوطنية التي تؤدي الى االصطفاف الوطني 

الذي دعا اليه رئيس الجمهورية وحين نقول إن هذه العالقة 
التحالفية المزعومة ال وجود لها اال في خيال االحزاب المهزومة 

والمأزومة..
أقــول ذلك وأقصد به أن على أولئك الذين يشغلون أنفسهم في 

تدخالت مبتذلة ويطالبون من الزعيم علي عبدالله صالح وحزبه أن يقوم 
بمسؤولية رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة في قيادة القوات 
المسلحة واألمن في التصدي للحرب الدائرة بين التجمع اليمني لإلصالح وأنصار الله 
بالتحالف مع طرف ضد الطرف اآلخر، هؤالء ال ينطلقون من مواقفهم ونصائحهم 
الخاطئة من حرص على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ألنهم يطالبون بما ال 
يستطاع، عكس القاعدة التي تقول: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع»، 

و«إذا أردت أن ال تطاع فأمر بما ال يستطاع»..
ألن الحفاظ على وحــدة اليمن وأمنه واستقراره مسؤولية الدولة وليست 
مسؤولية االحزاب والتنظيمات السياسية، وكأنهم يقولون للمؤتمر ورئيسه 

إما أن تقوم بما ال يستطاع وإما العقوبة الدولية كمعرقل للتسوية السياسية.
أما كان األحرى بهؤالء المحرضين  على الفتنة النائمة من الداخل أو من الخارج 
أن يقولوا لطرفي العملية القتالية أن يكفوا عن هذا النوع من اللعب على ورقة 
الفتنة الطائفية النائمة وعن اللجوء الى الوسائل  واألساليب االرهابية التي يدينها 
العالم بأسره ومعالجة الخالفات باألساليب والوسائل الحوارية السلمية، وأن يقولوا 
لالخوان المسلمين أن يكفوا عن التحالف مع القاعدة في محاربة أنصار الله وقتل 
المنتمين للقوات المسلحة واألمن، وأن يطالبوا من القيادة السياسية والعسكرية 
للدولة القيام بمهمة الحرب على االرهاب ويقدموا لها كل ما هي بحاجة اليه من 

الدعم والمساندة المادية والمعنوية وفقًا لما لديهم من الطاقات واالمكانات.
أقول ذلك وأقصد به أن مشاركة جماعة انصار الله في مؤتمر الحوار الوطني 

وخروجهم من صعدة الى عاصمة الدولة قد قوبل 
بسلسلة مــن االغــتــيــاالت الــتــي سجلت ضــد قتلة 
مجهولين في وقت كانت فيه وزارة الداخلية تدار 
من قبل قيادات اخوانية أبت إال تعكير صفو العالقة 
بين أنصار الله وبين الدولة، ومعنى ذلك أنه لو لم يجد 
أنصار الله ما وجدوه من االستفزازات العسكرية 
واألمنية من قبل قيادات أمنية وعسكرية محسوبة 
على التجمع اليمني لإلصالح لما كانوا بحاجة الى 
السيطرة على عمران ولما كانوا بحاجة الى الدخول 
الى عاصمة الدولة وتشكيل اللجان الشعبية في 
بعض المحافظات التي تعاني من االرهاب بعد أن 

اتخذ االرهاب مسارًا عنصريًا وطائفيًا يكرس القتل على الهاشميين والمحسوبين 
على أنصار الله، وأيًا كان السبب فيما يحدث من المواجهات العسكرية بين الحزبية 
فإن األوضاع مازالت تحت السيطرة وال تحتاج سوى قرار من القيادة يوكل الحرب 
على االرهاب للقوات المسلحة واألمن، الى جانب االسراع في تشكيل الحكومة 
والبدء في تطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية والشروع بصدق في مصالحة 
وطنية تعيد للقوى السياسية والحزبية ما هي بحاجة إليه من الثقة كمدخل وحيد 
لتحقيق ما توجبه الشراكة في السلطة من اصطفاف خلف قيادة األخ رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي بما 
ات والشراكة الوطنية من التفرغ لتحقيق ما يحتاجه الشعب  يمكن حكومة الكفاء
اليمني من التحوالت والتبدالت االقتصادية واألمنية بصورة عاجلة تخفف من 
المعاناة التي تجاوزت كل ما هو معقول ومقبول من القدرة على الصبر والتضحية 

والصمود.
أنا على يقين بأن صوت االحزاب والتنظيمات وانحيازها للوطن والشعب اليمني 
ن حكومة 

ّ
وابتعادها عن المزايدات والمكايدات الدعائية المستهجنة سوف يمك

ات والشراكة الوطنية من حسن إعــداد ما هي بحاجة اليه من البرامج  الكفاء
للحصول على ما هي بحاجة اليه من ثقة نواب الشعب وأن تسير قدمًا 

في تطبيق اتفاق السلم والشراكة وما تبقى من 
المهام الدستورية والخطوات المنصوص عليها 
في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وصـــوًال الــى االنتخابات البرلمانية والرئاسية 
والــتــحــول العظيم مــن الشرعية الــثــوريــة الى 
الشرعية الدستورية في أجــواء يمنية موحدة 
وآمنة ومستقرة السيما وأن الوزارات السيادية 
األربع قد أوكلت لفخامة االخ رئيس الجمهورية 
نــظــرًا لما تمثله مــن أهمية عسكرية وأمنية 
وسياسية واقتصادية ال يستطيع أي طــرف أن 
يتهم غيره من االطــراف باالستحواذ عليها، ولو 
كانت هذه الوزارات السيادية قد أوكلت الى الرئيس 
التوافقي وكــان الــحــراك وأنــصــار الله قد شــاركــوا في 
حكومة الوفاق الوطني لما كانت حدثت تلك االختالالت 
والتجاوزات الفاشلة والفاسدة بعد ثالثة أعوام من االخونة 
ومــا نتج عــن إعـــادة الهيكلة مــن إضــعــاف للقوات المسلحة 
واالجهزة األمنية التي اخترقتها االحزاب والجماعات المتطرفة الى 
درجة أفقدتها ما هي بحاجة اليه من ثقة بالنفس ومن معنوية قتالية تمكنها 
من حماية الوطن وسيادته ومن حماية الشعب ووحدته وأمنه واستقراره من 

االرهاب.
أقول ذلك وأقصد به أن واجب أبناء الشعب اليمني وقياداته الحزبية والسياسية 
أن يطمئنوا جيرانهم وأن يحترموا حق الجوار ألبناء الدول المجاورة لهم وحقهم 
في إدارة شؤونهم على قاعدة االستقالل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لجيرانهم، وواجب أبناء هذه الشعوب والدول وقياداتهم الوطنية أن يستمروا في 
دعم الشعب اليمني وتمكينه من التغلب على معاناته االقتصادية والعسكرية 
واألمنية والمعيشية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وقراره المستقل، وعدم 
االنسياق خلف أولئك المتفرغين إلثارة النزعات وحبك الدسائس المثيرة للنزعات 
المذهبية والطائفية وال يجدون سعادتهم ورزقهم اال من خالل الدس والوقيعة 

وازهاق األرواح وسفك الدماء اليمنية..
الذين أكدت التجربة والممارسة العملية أنهم قوى ضعيفة وظاهرة صوتية 
ال ُيعتمد عليها في حماية وتأمين الحدود اليمنية السعودية الخليجية ألنهم 
يقولون ما ال يفعلون في االوقات والظروف الصعبة والسهلة والمستقرة للحصول 
على ما يطمعون به من أموال لها بداية وليس لها نهاية وال قناعة ألنهم يعبدون 
السلطة والثروة، أما في أوقــات األزمــات الناتجة عما يصنعون من الصراعات 
والحروب فإنهم في أول مواجهة عسكرية نجدهم 
يتساقطون كما تتساقط أوراق الخريف وال يجدون 
ما يستر عيوبهم ونقاط ضعفهم سوى البحث عن 
كباش فداء يقدمونهم مبررات واهية لمن اعتادوا 

االنفاق عليهم من أولياء النعمة.
فها هو الرئيس السابق الذي يعود اليه الفضل 
في تأمين وترسيخ العالقة اليمنية السعودية 
والعمانية واتــخــاذه أشجع الــقــرارات في ترسيم 
الحدود كمشكلة خالفية مزمنة، ُيّتهم اليوم ظلمًا 
بالتعاون مع أنصار الله  وإدخالهم الــى معظم 
المحافظات اليمنية، متناسين أنه قد ترك السلطة 
وسلمها بمقتضى المبادرة الخليجية واآللية التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس 
األمــن الدولي وأن المؤتمر الشعبي العام حزب سياسي ال يمتلك المليشيات 
المسلحة وال يؤمن باألساليب والوسائل القتالية وأنه سلم بقناعة ما كان  يقوده 
من قوات مسلحة وأجهزة أمنية تابعة للدولة دمرتها ما اطلق عليها بإعادة 
الهيكلة دون األخذ برأيه ودون مراعاة للقيادات العسكرية واألمنية التي عينت 
من قبله واستبدلت بقيادات عسكرية وأمنية موالية لرئيس الجمهورية، وأصبح 

مجرد مواطن ال سلطة له على الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية.
ال أعرف ما هي المعلومات التي أقنعت بعض ملوك وأمراء الدول الخليجية بأن 
الرئيس السابق حليف وداعم ومساند ألنصار الله في حروبهم مع التجمع اليمني 
لإلصالح مظلة االخوان المسلمين الذين تسببوا في هذه الحروب العبثية بدافع 

أطماعهم االنفراد بالسلطة والثروة.
 وإذا كنتم تصفون الرئيس األسبق بالرئيس المخلوع، ال يفوتكم أبعاد ما 
يهدف اليه مصطلح االخوان من رغبة في التشكيك بكل ما حدث في عهده 
من االتفاقيات والمعاهدات بما في ذلك الحدودية اليمنية السعودية التي تفتح 
المجال للمطالبة بما ترتب عليها من أراٍض يمنية تم التنازل عنها من قبل قيادة 

غير شرعية..

بقلم/
عبده محمد الجندي

يقول الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم     
نادمين» صدق الله العظيم.

ما بثته قناة «العربية» من إساءات جارحة للزعيم علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام كالم ال يليق بوسيلة محسوبة 
على الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســعود وأســرته التي ُعرفت بالحصافة والكياســة والحكمة والرصانة الدبلوماسية الرفيعة، 
ناهيك عما تروج له من النميمة وحديث الســوء المحرضة على إيقاظ الفتنة الطائفية والمذهبية في اليمن الشــقيق الذي يكن آلل 
سعود كل االحترام والتقدير على ما يقدمونه للشعب اليمني من إمكانية الدعم والمساندة األخوية السخية إلخراجهم من دوامة 

األزمات.

قناة «العربية» تزيف الحقائق 
وتختلق تحالفات  ال وجود لها 

 في األبواق اإلخوانية
ّ
إال

ال تحالفات بين المؤتمر 
وأنصار الله والزعيم ُيتهم 

ظلمًا بإدخالهم للمحافظات

من يطالبون الزعيم 
بمهام ليست من 

اختصاصاته ال يريدون 
الخير لليمن

المؤتمر ال يمتلك 
الميليشيات 

المسلحة وال يؤمن 
باألساليب القتالية


