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<  كيف تقرأ المش��هد السياس��ي الراه��ن على ض��وء التطورات 
األخيرة؟

- أشكركم في صحيفة »الميثاق« لسان الشعب اليمني بكافة توجهاته واغتنم 
هذه الفرصة ألوجه رسالة ربما تكون األخيرة لالخوة في أنصار الله »الحوثيين« 
من باب النصيحه لعلهم يرجعون، لقد فشلتم وخسرتم فال تعاقبوا الشعب 
بجره الى مربع الفشل والخسارة، فالشعب لم يخذلكم بل أنتم الذين خذلتموه 
حين توهمتم أنكم تتذاكون على ال���ذكاء، فتخيلتم أن لديكم قدرات خاصة 
تمكنكم من الجمع بين المتناقضات، أي الجمع بين القوة واالنقالب والشرعية 
والالشرعية والس���لم والحرب والدكتاتورية والديمقراطية والله والشيطان 
والش���عب والطائفة، والجهل والعلم، والفوضى والنظام، والشراكة واإلقصاء، 
والرجعي���ة والتقدم، والتخلف والتط���ور، فمن يكون هذا س���لوكه ودأبه فإن 

مصيره الفشل المحتوم..
 أقول لك���م يا أنصار الل���ه لقد ضللتم الطري���ق، فال تكونوا كالذي اس���تهوته 

الشياطين فأصبح في األرض حيران، ها أنا بصدق أدعوكم 
إلى أن تفكروا بصدق فيما أنتم سائرون عليه، واالعتراف 
بالخطأ يؤدي الى الندم ولكن حين ال ينفع الندم.. ها أنتم 
فرطتم في ثورة كان يمكن أن تكون ثورة عظيمة وقد 
أرعب الله الفاسدين وأخرجهم من صنعاء وسلمها لكم 
س���لميًا لينظر ماذا ستفعلون، لكنكم اس���تغللتم ذلك 
لتتاجروا في سوق النخاسة وليت األمر كذلك ولكن أسوأ 
من ذلك، ممن س���رنا معكم ضدهم بعد أن أعطيتمونا 
الوعود بأنكم مع الش���عب وأنكم لن تتفاوضوا سرًا ولن 
تبيعوا ولن تشتروا وأنكم سوف تستمرون كذلك حتى 
لو تطل���ب الواقع أن تضح���وا بأنفس���كم ودمائكم ولكن 
يا للحس���رة لم تمِض س���وى بضعة أيام فبدأت الروائح 
تفوح من اجتماعاتكم السرية والعلنية، وإذا أنتم بعتم 
هذه الثورة بثمن بخس، محافظ هنا أو مس���ؤول هناك، 
واآلن وبعد أن اتضح���ت حقيقتكم لله والناس تحاولون 
اآلن تحويل الثورة الى انقالب، والشك أن ذلك انتكاسة 
كبيرة، وأصح���اب األهداف العظيم���ة ال يرضون بدياًل 

عنها مهما كانت الظروف.
أقول لكم ي���ا أنصار الله بكل ص���دق وأمانة لقد أوصلتم 
البالد الى خيارين ال ثالث لهما إما أن تعترفوا بأخطائكم 
���رون عن ذل���ك الخطأ بأن 

ّ
وكل الن���اس يخطئون ويكف

تدعوا الى انتخابات حرة ونزيهة ليقرر الشعب مصيره 
ا ال نريد لكم الهالك. بنفسه، وإما الحرب التي ستأكل األخضر واليابس، فإنَّ

المبادرة فشلت
< ماذا عن المشهد السياسي الراهن؟

- لقد كانت مؤشرات فشل العملية السياسية واضحة منذ البداية ووضعنا ذلك 
للناس مرارًا وتكرارًا، أما اآلن فإن فش���لها أصبح واضحًا وواقعًا معيش���ًا، فلقد 
حملت المبادرة الخليجية بذور فش���لها بنفسها ذلك ألنها ضد الديمقراطية 
وضد الحكم الرشيد ولم تلتفت لهموم ومعاناة الشعب ولذلك فقد اجهضت 
ما تبقى من الدولة وكان المفترض أن تعمل على إصالح هذه الدولة وتقويتها 
ذلك انها جاءت لخدمة الخارج أكثر مما تخ���دم اليمن، وأغرت الحكام الجدد 
وجعلتهم ينبطحون أمام الخارج فأصبحوا عبيدًا لهم.. وإني أحّمل كل القوى 
السياسية مسؤولية ما حدث اليوم، والمسؤولية األكبر تقع- من وجهة نظري- 
على عاتق الدول العشر الراعية للمبادرة فال أدري ما رعت هذه الدول، فال هي 
رعت مصالح الشعب اليمني وال مصالح عبيدها في الداخل وال حتى مصالحها، 
إذ نراه���ا اليوم تفر كالغنم حين تف���ر من الذئب، فكي���ف صدقناها أنها دول 

راعية وكيف كذبت على نفسها وعلى رعاياها أنها ترعى مصالحهم، وبما أننا 
لسنا مخولين أن نحاسبها ألننا لسنا من مواطنيها ولكن نأسف على ركوننا على 
هذه الدول في رعاية مصالحنا، لكن البد أن نأخذ الدروس والعبر، والشك أننا 
ات الشرعية  في حاجة ماسة الى ذلك التأمل والتدبر.. اليوم سقطت كل ادعاء
الثورية والدستورية، منذ أزمة 2011م أما تعديل الدستور حسب المبادرة 
فهذا مخالف للدستور نفسه ألن الش���عب لم يوافق على مسألة التعديل من 
أساسه بل األدهى من ذلك أن االتفاقات السياسية والقرارات الرئاسية وغير 
الرئاس���ية بعد 2011م لم تك���ن تخضع للدس���تور ولم تراع���ه وعلى وجه 
الخصوص تل���ك القرارات أو التوصي���ات المنبثقة عن مؤتم���ر الحوار الوطني 
الشامل ابتداًء من تشكيل اللجنة الفنية سيئة الذكر ومرورًا بالنقاط العشرين 
واإلحدى عش���ر التي أوجدت القضي���ة الجنوبية وقضية صع���دة من العدم، 
ومرورًا بالقس���مة »الضيزى« لعدد أعضاء المؤتمر ثم الئحت���ه الداخلية التي 
أعطت لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي سلطة مطلقة ثم بميوعة 
إدارة تلك الحوارات ثم مهزلة عملية التوقيع على ما سمي بالضمانات التي تم 
التوقيع عليها في جن���ح الليل البهيم، ثم الخروج 
بهذا الهزال الذي يتكلم عن القمر وأحوال سكان 

القمر.. وليس عن اليمن وسكان وأحوال اليمن.
< ألست متجنيًا بهذا الكالم يا دكتور؟

- أش���كرك على هذا الس���ؤال فقد يتوهم البعض 
ذلك أو يحاول البعض اآلخ���ر إلصاق ذلك بي ولكن 
أق���ول لك وله���م انظر ال���ى الحقائ���ق التالية.. هل 
تمخض عن هذا الحوار أي حل للمشاكل التي كان 
م���ن المفت���رض أن يعالجها الح���وار؟ الجواب بكل 
تأكيد ال.. فال القضي���ة الجنوبية التي أوجدوها هم 
تم حلها، بل أصبح���ت أكثر تعقيدًا وأخذت أبعادًا 
انفصالية، وهل حلت مشكلة صعدة .. الجواب ال.. 
بل أضاف���ت اليها أبعادًا أخرى أكث���ر خطورة مثل 
دماج والبيضاء وصنعاء والجوف ومأرب وإب.. وهل 
تمخض عن الحوار حل للمشاكل االقتصادية التي 
عصفت بالمواطن المغلوب على أمره، فقد انهار 
االقتصاد وازدادت ِحدة األزمات أكثر.. كان الحوار 
قبل الحوار مس���تقاًل في قراره ولك���ن أثناء الحوار 
وبعده أصبح خاضعًا للدول العشر.. الحظوا الحالة 
األمنية هل تحسن األمن نتيجة للحوار ومخرجاته.. 
ال.. ب���ل لق���د تدهور األم���ن.. نصبح ونمس���ي على 
حروب هنا وهناك، ويمكن القول إن المش���اكل التي كانت قبل الحوار أصبحت 
عصية على الحل، بل لقد خلق الحوار مش���اكل لم تك���ن موجودة، وهذا دليل 

واضح على فشل العملية السياسية وال يستطيع أحد إنكار ذلك.
خانوا الجيش

<  يعاني الجيش من عملية تفكيك ممنهج.. هل كان ذلك بسبب 
الهيكلة، وماذا عن الفشل الذي أصاب كل مناحي الحياة؟

- لقد كان من المفترض لهذه العملية السياس���ية- ال���ى جانب إيجاد خارطة 
طريق- الحفاظ على مكتس���بات اليمن الوحدة والديمقراطية والجمهورية 
والمؤسسات الدس���تورية التي انبثقت عنها وتحسين أدائها ولكن لألسف لم 
يتم تحس���ينها بل العكس، فقد كانت هناك جهود متعمدة تستهدف هذه 
المكاسب أو على األقل وضعها محل تش���كيك، وكذلك كانت هناك تصرفات 
متعمدة لتقويض الدولة والقضاء على هذه المكاسب، ولعل األخطر في ذلك 
ما تعرض له الجيش واألمن من تدمير متعمد تحت خطأ إعادة الهيكلة، وال 
أدل على ذلك أن وصلت وقاحة أنصار الله »الحوثيين« إلى أن يبرروا تواجدهم 

وحصارهم للمعس���كرات بأنهم يحمونها، فما قيمة جيش يحتاج الى حماية 
وهمية من مليشيات بل إن الجيش في كثير من المواقع تعرض الى خيانة من 
الداخل وأصبح الجيش مباحًا لمن يريد أن يقتل أو ينهب، والش���ك أن تصرف 
القيادة على هذا النحو يرقى الى مرتبة الخيان���ة العظمى، وهنا أقول الخواني 
في القوات المسلحة أنتم لم تفشلوا بل تعرضتم الى مؤامرة كبيرة وأفشلتم 
المؤام���رة بع���دم انحيازكم الى هذا الط���رف أو ذاك، فاثبتوا الش���عب معكم، 
وقاوموا عملية الترهيب والترغي���ب من أية جهة كانت.. أقول لكم إن الثابت 
األس���اس في العصر الحديث أن يكون لكل دولة جيش واحد، لذلك ستظلون 
أنتم جيش اليمن الموحد ولن تحل معكم المليش���يات المس���لحة مهما كانت 

المؤامرة وسيلتف الشعب معكم.
ل���م يكن الجيش واالم���ن من تعرض لمؤام���رة التدمير بل ان كل مؤسس���اتنا 
تعرضت للتدمير كالنخب االدارية واالكاديمية والمهنية والشرفاء في الوطن 
كلهم تعرضوا للظلم واالقصاء والتهميش خالل الفترة االنتقامية التي همشت 

الناس غير المؤطرين حزبيًا لصالح الغوغائيين الذين 
ات الت���ي كان يفترض  كانوا دخ���الء على هذه الكفاء
ان تخدم الوط���ن، اذ تم اضافة عش���رات اآلالف الى 
ات  الخدمة المدنية والعسكرية بدون مراعاة الكفاء
ات التي اضاعت عمرها في خدمة  على حساب الكفاء
الوطن وهذه اهانة متعمدة كونهم خدموا الوطن 
بإخالص، ومن الغريب في األمر ان حقوق وتطلعات 
هؤالء لم يلتفت اليها أحد بل انهم مهددون باالقصاء 
تحت يافطة اصالح الخدمة المدنية الشكلي والسلبي 
المتمثل في التقاعد القسري من غير وجود موارد 
مالية كافية تضمن لهم العيش الكريم والتضييق 

عليهم ماليًا بحجة واهية وهي محاربة الفساد.
وهنا اوجه تحذيرًا لالخوة في انصار الله من الخوض 
في تهميش هذه الش���ريحة المهمة ف���ي الوطن او 
احالل اللجان الشعبية محل هذه الكوادر.. وهنا البد 
على االخوة في الجهاز االداري ان اليستسلموا، كما 
ادعوهم الى التنبه الى ه���ذه العملية الجائرة، والبد 
ان اش���ير الى ان القطاع التجاري واالستثماري الذي 
لم يس���لم من عملي���ة االبتزاز السياس���ي والتدمير 
الممنه���ج قد اصب���ح مجبرًا عل���ى ان يدف���ع اتاوات 
للمتحاربين وتم اذالله وتهميش���ه حتى اليكون له 
رأي بما يج���ري واصبح إما صامت���ًا او منافقًا، وهاهو 

اليوم يعاني من اس���وأ حاالت���ه اذ ان هناك تج���ارًا دائنين للحكوم���ة بمليارات 
وترفض تسليمها، ناهيك عن المشاريع المتوقفة وانخفاض القدرة الشرائية.. 
واقول بكل ثقة ان اليمن على ش���فا االفالس وتدمير هذه الش���ريحة المهمة 
سواء باالفالس او الهجرة.. واذا كان اليمنيون يعانون من أعلى نسبة فقر على 
مستوى العالم فإن هذه النسبة مرشحة للتزايد خالل الفترة القادمة وبالتالي 

فإن عددًا كبيرًا من اليمنيين الفقراء مرشحون للموت المحتم.
ولكن هذه االس���باب والنتائج المدمرة التي شرحتها تجعلني اقول من جديد 

وبصوت عاٍل ان العملية السياسية التي بدأت في 2011م قد فشلت.
هروب من المسئولية

< كيف تقرأ اغالق س��فارات العديد من الدول ومنها س��فارات 
الدول الراعية للمبادرة والعملية السياسية في اليمن؟

- ال شك ان س���ؤالك من وجهة نظري إقرار بفشل العملية السياسية ونتيجة 
مباشرة وغير مباشرة نتجت لالحداث التي تلت احداث 21 يناير 2015م 
فبعد ان فش���ل انصار الله اضطروا للقيام بانقالب ولكنه انقالب غبي وفاشل 

تمثل في اجبار الرئيس وان كان س���يئًا ان يكون دمي���ة في ايديهم من خالل 
ممارس���ة اعمال بربرية كاالختطاف ومحاصرة دار الرئاسية ومنزل الرئيس 
هادي.. وما تلى ذلك من استقالة الرئيس وحكومته وفشل مباحثة احياء الموتى 
في اللحظات الضائعة في »الموفمبيك« كمحاولة النعاش العملية السياسية 
الميتة اص���اًل، ومن أجل تخلي ال���دول الراعية عن مس���ئوليتها فقد لجأت الى 
الهروب، والش���ك ان ذلك لي���س لصالحها وال لصال���ح اليم���ن، وكان على تلك 
 فش���ل العملية السياسية وتقبل المسئولية االخالقية 

ً
الدول ان تعلن صراحة

والقانونية والمادية تجاه الشعب اليمني وان تعمل على احياء عملية جديدة 
تكفي من االخطاء السابقة.

<ما التبعات االقتصادية لهذه العملية؟
- نحن اآلن على شفا حرب التبقي والتذر، وعلينا اال نفكر بالعملية االقتصادية 
فق���ط فالوضع أخطر م���ن ذلك بكثير وال���ذي يتحمل نتائج ذل���ك هم الدول 
الراعية واالحزاب التي تشبه جلود ثعابين ميتة يتخيلها الناس ثعابين وهي 
جلود ميتة، فمس���تقبل اليمن اصبح بي���د الدول الراعية 
واالح���زاب.. واليمن الي���وم يعاني م���ن تدخل خارجي 
خطير أحد قطبيه ايران ومن لف لفها من دول اخرى 
كالصين وروسيا، والقطب اآلخر دول الخليج وحلفاؤها 
امريكا والغرب فهناك محاولة تجري لربط مايجري في 
اليمن بما يجري في س���وريا.. وكان على انصار الله ان 
يدركوا هذه اللعبة ألنهم سيخسرون فإيران لن تقف 
معهم كما تقف مع الش���يعة في سوريا وما حولها ألن 
هناك ش���يعة قريبة ألمنها القوم���ي، وانصار الله ايضًا 

ليسوا شيعة اثنا عشرية.. 
وكان على دول الخليج ان تتعلم من الدروس القاسية 
التي تعلمتها من العراق وس���وريا، حيث يستطيع اي 
انسان ان يش���عل النار في اي لحظة ولكن اليستطيع 
ها بعد ذلك.. وهنا اقول ليس من مصلحة الجميع  اطفاء

الربط بين ما يحدث في اليمن وما يحدث في سوريا.

تسوية جديدة
<  وما الحل من وجهة نظرك؟

- على القوى السياسية في الداخل ان تتأكد ان العملية 
السياس���ية بما فيها انقالب انصار الله قد فشلت وانه 
اليمكن ايجاد اي مخارج ولو ظلوا يتحاورون مائة سنة، 
والحل هو البحث عن مخارج لعملية سياسية جديدة 
وهذا يعني غض النظر عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار واتفاق السلم 
لغى 

ُ
والشراكة وما يسمى االعالن الدستوري، هذه المسميات كلها يجب ان ت

وتأتي صيغة جديدة لعملية سياس���ية جديدة.. وأرى ان تبدأ هذه العملية 
الجديدة بإلغ���اء كل ماتم في الفت���رة الماضية ويجب االس���تفادة من تجارب 
اآلخرين مثل س���احل العاج، جن���وب افريقيا.. واعتقد انه لك���ي يتحقق ذلك 
يجب التخلي عن ازدواجية الدول العشر ومجلس االمن الدولي واسناد المهمة 
الى االمم المتحدة ومجلس االمن، وعلى مجلس االمن ان يمارس مس���ئولياته 
بأن يحمي مصالح اليمن التي تتعارض مع مصالح هذه الدول، ويمكن للقوى 
اليمنية ان تتفق بعيدًا عن التأثيرات الخارجية على ان تشكل حكومة شراكة 
ات، واالعداد لالنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة  وطنية من ذوي الكفاء
خالل ستة اشهر بحيث يكون البرلمان ممثاًل لكل القوى اليمنية فهو الوحيد 
الذي س���يكون له الش���رعية لتحديد اولويات البلد وعمل خارطة للخروج من 
االزمة والولوج الحقيقي الى الديمقراطية، والبد ان تلتزم االمم المتحدة وبقية 

الدول بدعم مخرجات هذه العملية وتقديم الدعم لها.

الجيش لم يفشل بل خانته 
القيادة وال مكان للمليشيات فيه
هناك ابتزاز جائر للقطاع 
الخاص من قبل المتحاربين 

وإجباره على دفع أتاوات
اليمن على شفا اإلفالس 

واالستثمار سيغادرها مجبرًا

الخارج يربط ما يحدث في 
اليمن بما يجري في سوريا

على الحوثيين التكفير عن أخطائهم بالدعوة النتخابات ليقرر الشعب مصيره

»الميثاق«: البروفيسور سيف العسلي ل�

إغالق الدول الراعية سفاراتها في اليمن هروب من تحمل المسئولية تجاه الشعب اليمني
 الدول 

ً
 قال الخبير االقتصادي الدكتور س��يف العسلي إن اليمن على ش��فا حرب ال تبقي وال  تذر محمال

الراعية التفاق التسوية السياسية واألحزاب نتائج األزمة الراهنة.
وأشار العسلي الى أن هناك محاولة لربط ما يجري في اليمن بما يجري في سوريا. 

وأوضح أن البالد يعاني من تدخل خارجي خطير أحد قطبيه إيران وم��ن لف لفها والقطب اآلخر دول الخليج 
وحلفائها أمري��كا  والغرب. أك��د أن العملية السياس��ية بما فيها »انق��الب أنصار الله« قد فش��لت وال حل 

للمتحاورين سوى البحث عن مخارج لعملية سياسية جديدة، وهذا يعني غض النظر عن المبادرة الخليجية 
ومخرجات واتفاق السلم والشراكة وما يسمى اإلعالن الدستوري.

: لقد فشلتم وخسرتم فال تعاقبوا الشعب بجره الى مربع 
ً
ونصح الدكتور العسلي أنصار الله »الحوثيون« قائال

الفشل، فالشعب لم يخذلكم بل أنتم الذين خذلتموه. وأضاف: لقد أوصلتم البالد الى خيارين ال ثالث لهما إما 
أن تعترفوا بأخطائكم وتكفروا عنها بالدعوة النتخابات ليقرر الشعب مصيره وإما الحرب.. إلى التفاصيل:

حـوار /  عارف الشرجبي

الكفاءات الوطنية مهددة بالتقاعد القسري 
 عنها

ً
إلحالل اللجان الشعبية بدال

رعاة المبادرة كذبوا علينا وكانوا
 أول الهاربين

الحوار خلق أزمات جديدة عصية على الحل

إيران لن تقف مع
 الحوثيين حتى النهاية

على المجتمع الدولي إيجاد تسوية 
سياسية جديدة في اليمن

العدد:  )1748(

الحوثيون يحولون الثورة 
إلى انقالب بعد أن اكتشف 

الناس حقيقتهم
على القوى السياسية أن تتفق 
بعيدًا عن التأثيرات الخارجية

يجب تشكيل حكومة شراكة 
تعد  النتخابات برلمانية 
ورئاسية في ستة أشهر

مؤتمر تعز وحلفاؤه: األزمة لن تحل إال عبر البرلمان
أكد اللقاء التشاوري لقيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
والش���خصيات االجتماعي���ة ومنظمات المجتم���ع المدن���ي بمحافظة تعز 
-السبت- تأييدهم للمواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني تجاه قضايا الوطن والش���عب المطروحة على طاولة الحوار ، ودان 

ات المتكررة على معسكرات الجيش . اللقاء االعتداء
 وكذا الدعوات الطائفية والمذهبية التي تنشرها وتحاول ممارستها بعض 
القوى المفلسة سياسيًا. ودعا المؤتمر وحلفاؤه في بيان أبناء محافظة تعز 
خاصة وجماهير الش���عب اليمني عامة لالحتكام إلى الش���رعية الدستورية 
والقوانين النافذة, وتفعيل أدوات العقل ولغة المنطق, وذلك دفعًا للفتنة 
التي تخطط لها دوائر مشبوهة وحاقدة تنفيذًا لمخططات خارجية برزت 
مالمحها في العديد من األقطار العربية منذ عام 2011م. وأكد المؤتمر 

وحلفاؤه بمحافظة تعز رفضهم لما س���مي اإلعالن الدس���توري والتمسك 
بالشرعية الدس���تورية وتحميل المكونات السياس���ية التي تسعى إللغائها 
مس���ئولية ما وصلت إليه البالد. وأكد أن المماطلة والتسويف من المكونات 
السياس���ية والوصول بالح���وار لحالة االنس���داد بالحوار تظه���ر عجزها عن 
الخروج بحلول لالزمة، ومناشدة مجلس النواب تحمل مسئوليته الدستورية 

والوطنية.
وأعلنوا تأييدهم المواقف الوطنية المبدئية للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني تجاه قضايا الوطن والشعب المطروحة على طاولة الحوار، 
وحّيوا تلك الروح الوطني���ة المتجددة والعزيمة الت���ي ال تلين.وحذر اللقاء 
التشاوري من خطورة األوضاع في الوطن عموما وبالعاصمة صنعاء ومحافظة 

مأرب وبعض المحافظات الجنوبية والشرقية على وجه الخصوص .

مؤتمريو تحالف حجة يؤكدون تمسكهم 
بالشرعية الدستورية

< صادق شلي:
 عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف  بمحافظة حجة وقيادة 
الهيئة التنفيذية بالمحافظة اجتماعًا برئاسة االخ فهد مفتاح دهشوش- رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة نائب رئيس الهيئة التنفيذية- حيث استعرض االجتماع 
خطة عمل الهيئة التفيذية، وتم استعراض رؤية المؤتمرالشعبي العام حول االزمة 
الراهنة طرحها االخ رئيس الفرع بالمحافظة  واكد االجتماع على التأييد الكامل لكل ما 
يصدرعن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. وناشد المجتمعون الساسة اليمنيين 
تغليب مصلحة اليمن والخروج بحلول ناجعة تستند على الشرعية الدستورية التي نادى 

وسيظل ينادي بها المؤتمر ويتمسك بها مهما كانت الظروف والنتائج.. 

مسلحون يهاجمون
 منزل القيادي النصيري

هاجم مسلحون مجهولون منزل 
القيادي في حزب المؤتمر الشيخ 
ع��ب��دال��س��الم ال��ن��ص��ي��ري  ف���ي حي 
االص��ب��ح��ي ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة..وق��ال 
الشيخ النصيري: ان المسلحين قاموا 
ظهر السبت بإلقاء قنبلة إلى داخل 

منزله وأطلقوا واباًل من الرصاص.
مشيرًا الى انه لم يكن حين وقوع 
الحادثة متواجدًا داخل المنزل وكان 

في مدينة رداع وان الهجوم خلف اضرارًا كبيرة بالمنزل .


