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مصدر في المؤتمر يسخر من أكاذيب وافتراءات حول الزعيم يروجها بائعو الوطن
بث وسائل إعالمية معادية للشعب اليمني ومنها «الجزيرة» مغالطات وأباطيل مفضوحة ال تنطلي على أحد
الفارون خارج الوطن يعمدون إلى تغطية جرائمهم بحق الشعب وتضليل الرأي العام

ات  سخر مصدر في المؤتمر الشعبي العام من االكاذيب واالفتراء
التي يروجها الفارون خارج الوطن حول الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وقال المصدر: ان الفارين خارج الوطن يعمدون الى تغطية 
الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني عبر الكذب والتزييف 
من خالل وسائل االعالم المعروفة بمواقفها المعادية للشعب 
اليمني ومنها قناة «الجزيرة» في بث هذه المغالطات واألكاذيب 
المفضوحة التي ال تنطلي على أحد، مشيرًا إلى ان تلك العناصر 
تكذب وتروج ألكاذيبها متناسية أنها غير قادرة على مغالطة 
الرأي العام اليمني على حقيقة عمالتها وخيانتها وجرائمها بحق 

الشعب.

وأكد المصدر ان حملة االستهداف من قبل العناصر الفارة خارج 
اليمن ضد رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام تعكس حقيقة محاولة تلك العناصر 

التغطية على تبنيها ،ومساندتها ،ودعمها ،وتجنيدها لعناصر 
تنظيم القاعدة لمهاجمة معسكرات الجيش واألمن، والسطو على 
البنوك، وإسقاط المدن ،كما حدث في محافظة حضرموت مؤخرا 

،وقبلها في محافظات شبوة ،وأبين،ومأرب وغيرها من المناطق 
من قبل تنظيم القاعدة االرهابي وبدعم وتمويل وإسناد من قبل 

تلك العناصر الفارة خارج البالد .
وأشــار المصدر الــى ان الدجل والتضليل الــذي تمارسه هذه 
العناصر يعكس حقيقة نفسياتها المسكونة باألحقاد ضد 
ــرمــوز الوطنية وفــي مقدمتهم الزعيم علي  الشخصيات وال
عبدالله صالح بسبب مواقفه الوطنية وتاريخه المعروف بمحاربة 
التنظيمات االرهابية والعناصر االنفصالية ،مختتما بالتأكيد على 
ان اكاذيب تلك العناصر هي اعمال مفضوحة ال يمكنها ان تغطي 
على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني من قبل العدوان 

السعودي ومؤيديه .

 استهداف الزعيم بحملة أكاذيب محاولة لتغطية العناصر الداعمة والمساندة للقاعدة
 الفارون خارج الوطن دعموا القاعدة وجندوها لمهاجمة الجيش وسهلوا لها نهب البنوك في حضرموت
 الزعيم له تاريخ معروف بمحاربة التنظيمات اإلرهابية والعناصر االنفصالية

السعودية واإلخوان يهمشون قيادات 
األحزاب الموجودة في الرياض

«الميثاق» أن قيادات    أكــدت مصادر مطلعة لـ
الحزب االشتراكي والــوحــدوي الناصري وبقية 
األحزاب التي تتواجد في الرياض، تشكو بمرارة من تواصل 
إهانات أمراء ومسؤولين سعوديين لهم والتعامل معهم 

بعجرفة وامتهان.
وقالت المصادر: إن المسؤولين السعوديين المشرفين 
على تنفيذ العدوان على اليمن يتعاملون بشكل مميز 
مع جماعة االخوان المسلمين «حزب االصالح» والذين 
يحظون بالدعم المادي الكبير وكذلك بثقة المسؤولين 
السعوديين، حيث يعقدون معهم اجتماعات متواصلة 
وتـــشـــاورات بــصــورة مستمرة، خــالفــًا عــن تزويدهم 
بمعلومات بشكل دائم عن التطورات في الداخل وكذلك 
إطالعهم على أهداف الضربات الجوية، فيما يتم التعامل 
مع قيادات في االشتراكي والوحدوي الناصري وأحزاب 
أخرى في الرياض بتعاٍل وإهمال وال مباالة وعدم اهتمام.
 وتفيد المصادر أن اجتماعات تعقد بين مسؤولين 
سعوديين وقيادات من حزب اإلصالح بصورة دائمة دون 
أن يتم استدعاء تلك القيادات للحضور أو إطالعها على 
عقد بشكل شبه 

ُ
ما يتم بحثه  في تلك االجتماعات التي ت

يومي.
وأوضــحــت المصادر أن قــيــادات حزبية فــي الرياض 
وجدة أعربت عن سخطها الشديد إزاء هذه المعاملة 

الدونية التي يتعاملون بها، والتي توحي عن حقيقة 
مخاوف السعوديين من إطالعهم على ما يجري الترتيب 
له وبمعزل عنهم مع قيادات حزب االصــالح في رسم 
خارطة لمستقبل اليمن.. محذرين من استخدامهم 
كورقة لتمرير المخطط الذي يجري تنفيذه مع حزب 
االصالح واتخاذهم كواجهة ديكورية لتضليل الرأي العام.
 هذا وبــدأت تتصاعد المخاوف لدى قيادات حزبية 
في السعودية من خطورة استثمار العدوان السعودي 
ألخونة اليمن وإقــصــاء كل القوى االخــرى في الساحة، 
وهــذه المخاوف نفسها أصبحت تثير قلق العديد من 
دول تحالف العدوان وفي المقدمة مصر ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة، سيما وأن السعودية أصبحت تتعامل 
بشكل واضح مع االخــوان كنظام، خالفًا عن أنها تمول 
ها في الداخل وتحديدًا من جماعة  ماديًا وعسكريًا عمالء

االخوان..
 وأكدت المصادر أن خالفات بهذا الشأن خرجت عن 
ــدأت تطرح بشكل صريح في ظل طلب  السيطرة وب
بعض القيادات الحزبية السماح لهم بمغادرة الرياض 
الى القاهرة أو بيروت في احتجاج واضح على تهميشهم 
وتجاهلهم من قبل المسؤولين السعوديين، واقتصار 
دورهم على الحضور الصوري لتضليل الرأي العام وإعطاء 

شرعية للعدوان السعودي على اليمن.

ــت صــحــيــفــة مــيــديــا بـــارت  ــال ق
الفرنسية " إن العدوان السعودي 
ــي  ــدول ــصــمــت ال عــلــى الــيــمــن وال
ســيــبــقــى وصــمــة عــــار عالمية 
خــصــوصــًا أن الـــوضـــع اإلنــســانــي 
متفاقم وأن أكثر من ستة عشر 
مليون يمني ال يحصلون اليوم على 
المياه الصالحة للشرب بسبب هذا 

العدوان".
وأضافت الصحيفة في تحقيق 
صــحــفــي مــطــول عـــن الـــعـــدوان 
الـــســـعـــودي عـــلـــى الـــيـــمـــن فــي 
حلقته الخامسة بعنوان بساط 
المتفجرات السعودية يغطي 
الــيــمــن: "إن القصف السعودي 
المتواصل والمكثف والعنيف ما 

برح مستمرًا منذ أكثر من شهرين على 
نحو جنوني وأن هذا القصف يستهدف 
تدمير البنى التحتية اليمنية واألفراد 
والعتاد عن طريق إسقاط كميات 

كبيرة من القنابل والصواريخ".
وتابعت الصحيفة: تواصل المملكة 
الــوهــابــيــة ضــخ القنابل فــي األراضـــي 
اليمنية وفي الوقت ذاته تضخ ماليين 

الدوالرات من أجل شراء زعماء بعض 
القبائل وأنــه رغــم آالف األطــنــان من 
المتفجرات السعودية التي سعت إلى 
إخضاع اليمنيين إال أن الوضع ميدانيا 
وبعد أكثر مــن شهرين مــن العنف 
الــجــوي مــا زال فــي قبضة الحوثيين 
الذين يمسكون بزمام األمور في البالد.
وحول ردرو األفعال الغربية أشارت 
الصحيفة إلى أن هناك القليل من ردود 

األفعال الغربية، والقليل من 
الــتــقــاريــر فــي وســائــل اإلعــالم 
الغربية فقط تتحدث عن هذا 
العدوان والمجازر التي تقترف 
بحق الشعب اليمني والكثير 
لحديث عن  منها منشغلة با
فضائح رجــل االتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم "الفيفا" وتتجاهل 

آالف الضحايا اليمنيين.
وأوضحت الصحيفة أن بعض 
األطراف تحاول أن تقول إن ما 
يحدث في اليمن هو حرب سنية 
شيعية والواقع أنها غير ذلك، 
فهذه الحرب هي عــدوان من 
جار على جار حتى وإن اتخذت 
السعودية غطاء لحربها من 
بعض الــدول العربية.. الفتة إلــى أن 
سلطنة عمان كانت االستثناء من دول 
الخليج التي لم تعتِد على الجار اليمني.
واختتمت الصحيفة بــالــقــول: "أمــا 
آن األوان للسياسيين األوروبيين أن 
يصرخوا في وجه المعتدي ويقولون 
ــه: ال لــلــعــدوان على اليمن! أوقــفــوا  ل

المجازر حاًال!".

صحيفة فرنسية تفضح عدوان المملكة الوهابية على اليمن
الصمت الدولي على جرائم السعودية وصمة عار عالمية

ماليين الدوالرات لشراء زعماء بعض 
القبائل وآالف األطنان من المتفجرات لم 

تستطع إخضاع الشعب اليمني

اإلعالم الغربي مشغول بفضيحة «الفيفا» 
وتجاهل آالف الضحايا اليمنيين

أما آن للسياسيين األوروبيين التحرك 
لوقف المجازر بحق الشعب اليمني

األمين العام يعزي الشيخ سنان 
العجي بوفاة شقيقته

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ 
سنان عبدالولي العجي- عضو اللجنة العامة للمؤتمر 

الشعبي العام، وإخوانه، بوفاة شقيقته.
وعبر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام -في 
برقية العزاء- باسمه ونيابة عن قيادات وكــوادر 
وأعضاء المؤتمر عن أحر تعازيه وأصدق مواساته 

بهذا المصاب.
سائًال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

مليشيات اإلصالح وسالح الجو السعودي يواصلون 
استهداف المؤتمريين في تعز

< تواصل مليشيات حزب اإلصالح بالتعاون مع سالح الجو 
السعودي استهداف منازل العديد من القيادات المؤتمرية 
في مدينة تعز بدون وجه حق.. حيث أقدمت عناصر اإلصالح 
االرهابية خالل أيام االسبوع الماضي على اغتيال عدد من 
قيادات المؤتمر الشعبي العام وكذلك اقتحام وتدمير عدد 
من المنازل واختطاف عدد من الساكنين، وبهذا الخصوص 
أقدمت عناصر تابعة لمليشيات اإلصــالح بقيادة المدعو 
حمود المخالفي باالعتداء والنهب والتخريب لمنزل عضو 
مجلس النواب عن مديرية الشعر علي مسعد اللهبي- عضو 
الهيئة البرلمانية للمؤتمر- والكائن بمنطقة الشماسي مدينة 

تعز..
وعلى ذات الصعيد جدد طيران العدوان السعودي قصفه 

لمنزل القيادي المؤتمري الشيخ حميد علي عبده- رئيس 
فرع المؤتمر بالدائرة (٣٦) مدير عام التعزية عضو اللجنة 
الدائمة- ملحقًا أضرارًا فادحة في المبنى، كما نتج عن القصف 

إصابات مختلفة.
إلى ذلك اقتحم مسلحون ينتمون لمليشيات حزب االصالح 
منزل والد القيادية في المؤتمر الشعبي العام بتعز صفية 

عثمان- السبت- وروعوا اسرتها وأطفالها.
«المؤتمرنت»: ان  وقالت مصادر محلية في مدينة تعز لـ
مسلحين ينتمون لحزب االصالح اقتحموا منزل والد القيادية 
صفية عثمان الحداد- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر 
الشعبي العام- والكائن أمام فندق المختار شارع المغتربين 
بمدينة تعز دون أي مبرر، بعد ان قاموا بإطالق النار على 

المنزل بصورة عشوائية ما تسبب في بث الرعب والخوف في 
اوساط اسرتها من النساء واألطفال.

وأكدت المصادر ان مسلحي االصالح هددوا اسرة القيادية 
المؤتمرية صفية الحداد بالتصفية، زاعمين وجود قناصة 
داخل منزل والدها المرحوم االستاذ عثمان الحداد، وهو 
ما تأكد كذبه جملة وتفصيًال بعد ان قاموا باقتحام المنزل 

وتفتيشه بصورة قسرية وتحت تهديد السالح.
وأشارت المصادر الى ان اقتحام مسلحي حزب االصالح منزل 
والد القيادية المؤتمرية صفية الحداد يأتي في اطار حمالت 
استهداف ممنهجة تمارسها تلك المليشيات بحق القيادات 
المؤتمرية بتعز على خلفية رفضها العدوان السعودي ضد 

اليمن.


