
راي 13االثنين: 

كادت "قطر" أن تقول خذوني!!
  كامل الخوداني

المرة السابقة تم استدعاء ثالث كتائب من قوات االمن المركزي 
الستالم المرتبات واسلحة شخصية وكانت النتيجة مجزرة بشعة بحق 
الجنود تجاوزت الــــ 62 شهيدًا و350 جريحًا سببها الرئيسي غباء 
بعض القيادات التي جمعتهم وهي تعلم ان القصف السعودي سوف 
يطال اي تجمع خصوصًا داخل المعسكرات.. استنكرنا هذا وطالبنا 

بإحالة المتسببين للتحقيق.
* * *

يوم امس يتم تكرار الكارثة بمقر القيادة العامة اللواء الرابع وبنفس 
السيناريو االحمق ويتم استدعاء ثالث كتائب الستالم المرتبات، 
واألدهى من كل هذا ان يأتي هذا بعد قصف سابق للقيادة استهدف 
السكن وأدى الى اصابة قائد المعسكر وليس هذا فقط بل ويتم جمعهم 
بساحة القيادة قبل القصف الذي لم يستهدفهم فقط كوجبة دسمة 
بل واستهدف كذلك زمالءهم النائمين في عنابر وغرف القيادة كانت 

حصيلتها األولية 44 جنديًا واكثر من 120 جريحًا.
* * *

 
ً
التساؤل الذي يجب على احدهم الرد عليه وأوجهه انا كمواطن ونيابة
 عن اهالي الجنود الضحايا:

ً
عن كل مواطني هذا البلد المطحون ونيابة

- هل تم التحقيق بحادثة االمن المركزي ومعرفة صاحب فكرة جمع 
الجنود وتسليحهم جهارًا نهارًا؟

ولماذا يتم استدعاء ثالث كتائب من كتائب اللواء الرابع الستالم 
المرتبات في مقر القيادة العامة.. ولماذا يتم جمعهم في طابور قبل 

الفجر وتقديمهم لقمة سائغة لصواريخ العدو السعودي..؟
* * *

- هل ستصرف مرتباتهم ام انهم خسروا ارواحهم ومرتباتهم 
كذلك التي سوف تصادر ان لم يكن هناك مخطط من قبل مسؤولين 
صرف..؟ وهل 

ُ
وامناء الصناديق للقول انها قد ُصرفت لهم وهي لم ت

يتم متابعة اولياء امور الجنود الضحايا ومساعدتهم بتكاليف الدفن 
والعزاء..؟ خصوصًا وقد اخبرني احدهم ان كفن اخيه الجندي الذي 

ستشهد تكفل به فاعلو خير.
ُ
ا

* * *
- هل انعدمت وسائل تسليم المرتبات حتى ال تكون إال عن طريق 
الوسيلة التقليدية بروتينها الممل.. لماذا اليتجه امناء الصناديق الى 
اقرب محل صرافة- مثاًل الكريمي- ويتم ارسال المرتبات للجنود كاًل 
في محافظته وبثالثمائة ريال تخصم من راتب الجندي وحتى الف 
ريال وحتى خمسة آالف ريال.. الجندي لن يمانع فصرفيات حضوره 

سلب روحه!!
ُ
قد تتجاوز نصف الراتب، هذا إْن لم ت

أنتم من يقتل الجنود

 إنما هو والء مطلق ال رجعة عنه لشيطانهم األكبر 
الصهيونية العالمية عدو اإلنسانية، وقد قدمت 
الدول العربية العشر المشاركة في تحالف الشيطان 
ضد اليمن العديد من القرابين وعلى رأسها القضية 
 

َ
 أن القوى »الصهيوأمريكية« لم ترض

َّ
الفلسطينية إال

عن حكام تلك الدول وظلت تهدد كيانات تلك الدول 
وتدبر لهم المكيدة تلو األخرى رغم الوالء المطلق 
والخنوع الفاجع الذي يقدمه حكام تلك الدول العربية 
للقوى »الصهيو أمريكية«، وعلى الرغم من ذلك 
السفور والعمالة واالرتهان المطلق والتجرد الكامل 
من كل قيم وأواص��ر االخوة والدين إال أن تلك الدول 
العربية العشر المشاركة في تحالف الشيطان ضد 
بلد اإليمان والحكمة والفقه تصر إصرارًا ال مثيل له 
على تقديم قرابين الوفاء واإلخالص لقوى االستكبار 
واالستعالء العنصرية العالمية التي أوحت اليهم عبر 
شياطينها من بني جلدتنا وديننا وعروبتنا أن تلك 
القوى التي أصبحت في مقام اإلله المعبود ال تخشى أحدًا 
من المكونات الجغرافية والبشرية في كوكب األرض 
سوى المكون الجغرافي والبشري للجمهورية اليمنية، 
وقد أدرك األعراب المنافقون في الدول العربية العشر 
المشاركة في تحالف الشيطان هذا الهاجس وهذا القلق 
الذي يؤرق أسيادهم وصناع عروشهم، فتحالفوا على 
خدمة األسياد وقالوا هاتوا مخططاتكم ونحن على أتم 
استعداد ألن نكون أدواتكم لتركيع اليمن وأهلها ظنًا 
منهم أن ذلك سيحقق رضا قوى االستكبار واالستعالء 
العنصري عنهم دون أن يدرك األعراب أنهم لن يرضوا 
عنهم مهما أذلوا أنفسهم وشعوبهم ومهما مارسوا 
العدوان على اليمن وأهلها فإنهم أحقر الناس في نظر 

أسيادهم.
لقد بلغ تجرد تحالف الشيطان ضد اليمن الواحد 
والموحد من القيم والقواعد القانونية واألع��راف 
االنسانية مبلغًا خطيرًا يشرعن عالميًا للعدوان على 
اإلنسانية ويسجل سابقة خطيرة في العالقات الدولية 
وينذر بخطر ال مثيل له على مستقبل الدول في العالم 
التي تقف أمام هذه الوحشية موقف المتفرج دون أن 
تحرك ساكنًا إليقاف هذه الوحشية والهمجية التي 
عاثت في األرض فسادًا دون رادع من ضمير أو نزعة 
إنسانية تحس بخطر القادم على مستقبل العالقات 
السياسية الدولية، ومازال العالم اليوم يتفرج على 
وحشية وغوغائية وهمجية واره��اب ع��دوان الدول 
العربية العشر على اليمن، فعلى مدى شهرين من 
الفجور والتدمير والتنكيل باألطفال والنساء والشيوخ 
والرجال بعد تدمير كل مقومات الحياة في اليمن مازال 
هذا العدوان الفاجر يالحق أي مظهر من مظاهر الحياة 

على األرض اليمنية ويقتل حتى الحيوانات ويعتدي على 
التراث والتاريخ وينتقم من الجبال الشاهقة في محاولة 
بائسة وق��ذرة لتدمير التراث اإلنساني الذي صنعه 
أحرار اليمن منذ آالف السنين من األلق والمجد اليماني 
المتجدد الذي ال يمكن أن ُيطفأ نوره اإلنساني في هذا 
التحالف القذر مهما امتلك من أسلحة الدمار الشامل 
الذي تمده به قوى االستعالء واالستكبار العنصرية 

العالمية أعداء اإلنسانية.
إن السكوت على تدمير اليمن وأهلها من العالم الحر 
سابقة تشرعن لقوى االستعالء العنصري في االعتداء 
على دول العالم وتدمير لمقومات الحياة اإلنسانية تحت 
حجج واهية، من خالل إقامة أحالف الغوغاء والفجور 
التي تتجرد من كل القيم اإلنسانية وتتحدى المواثيق 
والعهود الدولية وتعظم العنصرية واالرهاب والفجور 
ضد اإلنسانية جمعاء، ومن أجل ذلك كان على العالم الحر 
أن يخرج من صمته المريب ليدرك أن تحالف الشيطان 
ضد اليمن سابقة شديدة الخطورة على مستقبل الحياة 
اإلنسانية، ألنه يشرعن الستخدام األسلحة المحرمة 
دوليًا ضد البشر والحجر والشجر وكل من ال يقبل 
بسياسة االستعالء والعنصرية للصهيونية العالمية، 
والبد لألمم المتحدة من موقف حازم ضد هذا العدوان 
الفاجر، وعلى دول العالم الحر أن تكف عن الدعوات 
الخجولة لدول العدوان من أجل السماح لها بالتحرك 
للقيام بواجباتها االنسانية، ألن تلك الدعوات الخجولة 
والمذيلة بعبارات الرجاء لم تعد مجدية مع تحالف 
الشيطان الذي تمرد وتكبر وتجبر، فبعد أن أنجز 
مهمة التدمير لمقومات الدولة اليمنية التي كلف بها 
من قوى االستعالء العنصري بدأ اآلن يظهر عنصريته 
هو ويعتدي على التراث اإلنساني إلزالة معالم الحضارة 
اإلنسانية التي ال يمتلك شيئًا سوى أنه كان جزءًا من 
تلك الحياة اليمنية وبات اليوم يتنكر ألصله وصلته بها 
ومحاولة  تقليد قوى االستعالء العنصري في الغوغائية 

والهمجية والعدوان.
إن األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والمنظمات 
اإلنسانية ودول العالم الحر أمام محك عملي تجاه المهام 
اإلنسانية ورفض الدمار الشامل ولكي تجسد المبادئ 
التي على أساسها ظهرت أمام العالم كأنها معنية تمامًا 
بجرائم العدوان االرهابي للدول العربية العشر المنفذ 
لمخططات قوى االستعالء العنصري المتعلقة بتدمير 
الوطن العربي والقضاء على الجيوش العربية للحيلولة 
دون قيام »ال��والي��ات المتحدة العربية« المشروع 
النهضوي العربي الذي يدافع عنه اليمنيون ويسعون 
الى إخراجه الى حيز الوجود اإلنساني، وما لم تقم تلك 
المنظمات والدول بالواجب اإلنساني فإنها تضع نفسها 

موضع المشارك في العدوان الغادر ضد اليمن.
إن المخطط »الصهيوأمريكي« يهدف الى إيجاد 
التدمير الشامل إلنسان اليمن الحر، حيث أوكلت 
مهمة التدمير بأسلحة الدمار الشامل إلى دول التحالف 
الشيطاني بقيادة نفر من أشقائنا في المملكة العربية 
السعودية، وألن تحالف الغدر والعدوان قد فشل 
 ذريعًا في تحقيق رغبة قوى االستعالء العنصري 

ً
فشال

فإنه يتلقى يوميًا المزيد من اإلهانات واالتهام بعدم 
اإلخ���الص للقوى »الصهيوأمريكية«، ورغ��م ذلك 
اإلذالل الذي تتلقاه دول تحالف الشيطان ضد اليمن 
فإن القائمين على العدوان يصرون على تقديم الدماء 
واالشالء اليمنية قربانًا ألسيادهم، ومن أجل المزيد 
من الطاعة العمياء لقوى االستعالء العنصري فإن 
القائمين على تحالف الشيطان يحاولون جر اليمنيين 
األح���رار إل��ى ح��رب أهلية طويلة المدى لكي تحقق 
رغبة تحالف الشيطان في إرضاء أسيادهم من القوى 
ا»لصهيوأمريكية«، وقد عقدوا ما أسموه بمؤتمر 
الرياض وحاولوا إغراء العديد من القيادات والمهرولين 
صوب النكاية بالوطن اليمني، وقدموا لهم مخرجات 
جاهزة صيغت بعناية صهيونية عنصرية تؤكد عمق 
الحقد على اليمن وأهلها، األمر الذي دفع باألحرار الذين 
م��ازال الوطن في قلوبهم وأفئدتهم وعقولهم وكل 
جوارحهم الى رفض تلك المخرجات الجاهزة، وعلى إثر 
ذلك الرفض أظهر الحاقدون من األعراب الذين قبلوا 
بالعبودية لغير الله الواحد القهار حقدهم الدفين 
 من اإلجراءات التي 

ً
ضد اليمن وأهلها ومارسوا أشكاال

 عن حجم الضغينة 
َّ
ال تحترم مكارم األخالق وال تعبر إال

والرغبة السادية في تحقيق رغبة أعداء األمة العربية 
واإلسالمية.

إن محاوالت جر اليمنيين األحرار إلى حرب أهلية قد 
باءت بالفشل الذريع، ألن أحرار اليمن يدركون تمام 
اإلدراك بأن ما خطط له في 2011م كان الهدف منه 
أن يقاتل اليمنيون بعضهم بعضًا، فعمل المخلصون 
الذين اعتصموا بحبل الله المتين على إفشال المخطط 
اإلجرامي من خالل تفويت الفرصة على المتربصين 
باليمن وأهلها، ومازال األحرار والشرفاء من أبناء اليمن 
يمنعون الوقوع في مخطط الحرب األهلية األمر الذي 
أصاب دول العدوان الهمجي الغادر على اليمن بعد 
تجاوز سبعين يومًا من العدوان الهمجي الغادر على 
اليمن أنها قد وقعت في فخ خطير سينقلب فيه السحر 
على الساحر وستكتوي بجحيم ناره دول العدوان بدرجة 
أساسية ولن تفلت أية دولة شاركت في العدوان على 
اليمن الواحد والموحد، وقد حذرنا األشقاء من ذلك الفخ 
 أنه ال حياة لمن تنادي، 

َّ
الخطير في مواضيع سابقة إال

فمجانين اليمن الذين سكروا بشعار اسقاط النظام 
في2011م ومجانين تحالف الشيطان الذين سكروا 
برغبة تقديم أشالء أطفال اليمن قربانًا ألسيادهم 
جميعهم قد أخذهم الغرور وظنوا أنهم أقدر على 
تركيع الشعب اليمني وتدميره ولم يدركوا بأن الجبال 
والحجار والرمال والشجر والبحار والجزر ستقاتلهم 

دفاعًا عن كرامة إنسان اليمن.
إن أمام اليمنيين اليوم بوابة النصر المؤزر مفتوحة 
 وحدة الصف وعدم التفريط في تماسك 

َّ
وال تحتاج إال

الجبهة الداخلية من خالل نبذ العصبية الجاهلية 
والحزبية المقيتة والمناطقية المفرقة واالنطالق 
صوب االلتحام بالجيش اليمني الحر الذي صبر ورابط 
في سبيل البقاء والكرامة والعزة اليمنية، ولعل الترابط 
والتالحم مع الجيش اليمني الواحد الموحد قد بات اليوم 
السبيل الوحيد الذي ينبغي على كافة القوى الوطنية 
الموجودة على التراب الوطني المقدس أن تقف خلفه 
وتطلق الخالفات الجانبية وت��درك أنها أمام مصير 
وقدر واحد ينبغي معه الوفاء واالنتماء لقدسية الوالء 
الوطني المقدس الذي ال ينسجم بأي حال من األحوال 
مع التبعية أيًا كان شكلها أو نوعها كالوالء الوطني 
المقدس الذي هو الصخرة الفوالذية التي ستتحطم 
عليها كل الوالءات الخارجية واألطماع العدوانية، وأن 
يجعل اليمنيون عيد وحدتهم الخامس والعشرين عيد 
االنتصار لإلرادة الكلية لليمن الواحد والموحد، وعلى 
الذين قبلوا على أنفسهم بالتبعية لغير اإلرادة اليمنية 
الحرة التي تستمد قوتها من الخالق جل وعال أن يدركوا 
أنهم مهانون وال قيمة لهم أمام من قدموا أنفسهم لهم 
كأدوات تدمير الوطن اليمني الواحد، وأن الوطن أغلى 
وأشرف وأعظم وأكبر من األطماع الشخصية واألحقاد 

األنانية.
إن صرار اليمنيين على البقاء إرادة إلهية ال يمكن أن 
ينال منها الحاقدون وأعداء اإلنسانية، ومن أجل ذلك 
على أحرار العالم أن يدركوا أن اليمن قد اعتدي عليه 
من سفهاء القوم ومجانين التسلط والهيمنة العدوانية، 
وأن اليمنيين كافة صابرون ومرابطون من أجل حماية 
السيادة الوطنية، ألنهم يعتبرون وحدتهم عنوان 
شموخهم وعنوان مكارم أخالقهم، ألنهم لم ولن 
يتدخلوا في ش��ؤون الغير وأن ربع قرن من الوحدة 
اليمنية الخالدة عالمة مضيئة في درب الوحدة العربية 
الشاملة، وأن أكبر قوة ردع يمتلكها اليمنيون هي وحدة 
الجبهة الداخلية باعتبارها الصخرة المانعة والحارسة 
التي ستتحطم عليها مخططات أعداء اإلنسانية وأن 

النصر القادم حليف أحرار اليمن بإذن الله.

عجيبه قال بو امجد: عجيبه

إذا ب��ديت وح�����ده ما تبدت

وان شاورتهم قال���وا قريب��ه

من الب��داي أال وذي تعك��ت

مصيب��ه قال بوامجد مصيبه

����ت
َّ

إذا ناديت خ���لي ما تلف

تكبر جم وذي الكبره معيب��ه

يت به برط��م وحتحت
ّْ

وإن قف

ونا صادق وهو ملقي شخيب�ه

ت
ِّ

ه والمسك
ُّ
يجيني البخص ِمن

والدري أيش من حاِله غريبه

علينا ياعرب ما يوم ش���رقت

صبرنا غي�ر ما شفنا زبيب����ه

ت خالف الملعنه لي هي تع���دَّ

شروع العرف وتعدت نصيبه

وال أدري متى باقول فرج��ت

حنيبه قال بوأمج����د : حنيب�ه

مع البدوان لي ما يوم س��دت

مع جيرانه��ا تلقي حطيب������ه

قتلها الجهل ال قد هي تصدت

ت له ضريب��ه
ّ

لسهم الح��ق لق

علينا والخيانه جت وه�����دت

هلك للجوع قد صبحو نهيب��ه

عشاهم والغدا والبسط بسكت

مصيب��ه قال بوامجد مصيبه

وأنته كل من الكبسه واسكت
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مضحك جدًا أن تتكلم دولة مثل  قطر عبر قناتها "الجزيرة" عن 
اإلرهاب وعن تنظيم القاعدة!!

، وذلك ألن القاصي والداني يعرف مدى العالقة الحميمة التي تربط 
القيادة القطرية بقيادة التنظيم اإلرهابي..

 ونحن نتذكر جيدًا هبوط الطائرات القطرية في مطار صنعاء 
أكثر من مرة ، وبدون تنسيق مسبق مع الحكومة اليمنية منذ عام 

2012م.. 
ولقاءات القيادات القطرية مع قادة القاعدة في اليمن  ،ثم تغادر 
القطرية مطار صنعاء محملة بمختطفين أجانب كانوا لدى القاعدة، 
بعد أن تم انزال صناديق مملؤة بماليين الدوالرات يسلمها الوفد 

القطري لقادة القاعدة!!
ات كانت تتم في اليمن دون اش��راك "حكومة  مثل هذه اللقاء
باسندوة" وهذا استهتار بحكومة اليمن التي قدمت احتجاجًا على 

هذه التصرفات القطرية !!
حيث كانت صفقة المختطفة السويسرية هي اشهر الصفقات 
القطرية مع القاعدة ، والتي حظيت بتغطية اعالمية غير مسبوقة، 
واتضح للعالم أجمع أن قطر هي الراعي الرسمي والداعم األساسي 

لتنظيم القاعدة اإلرهابي.
وقد اشارت العديد من التقارير إلى أن أموال هذه الصفقات هي 

المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات اإلرهابية في اليمن..
وفي فضيحة كبيرة للسعودية وقطر وحلفائهم في عدوانهم 
الظالم على اليمن، قال المتحدث الرسمي لما يسمى "التحالف العربي" 
الذي تقوده السعودية وعشر دول بينها "قطر" "أحمد عسيري": 

إن القاعدة ، وداعش ليست ضمن أهداف هذا التحالف!!
والسؤال هنا، لماذا ليست هذه التنظيمات اإلرهابية   ضمن اهداف 
قطر والسعودية، ولماذا تقوم طائرات التحالف بإنزال المال والسالح 

والغذاء للقاعدة في اليمن ؟!
ولماذا أيضًا تقوم طائرات السعودية وقطر بقصف الجيش اليمني 
واللجان الشعبية.. هل بسبب قيامهم بتطهير األراضي اليمنية من 
تنظيم القاعدة الذي يسعى لتمزيق األراضي اليمنية الموحدة وقتل 
اليمنيين، حيث إن تنظيم القاعدة اإلرهابي يضم في صفوفه مقاتلين 

اغلبهم من السعودية ودول اخرى غير اليمن!!
ثم لماذا تدخلت  طائرات التحالف السعودي القطري اكثر من مرة 
لمساندة وانقاذ مقاتلي القاعدة اثناء الضربات الموجعة والقاصمة 

التي يتلقونها من ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية !!
 وبرغم قيام الجيش اليمني واللجان الشعبية بالتصدي للعدوان 
السعودي الغاشم وحلفائهم، اال انهم استطاعوا وبكل شجاعة 
وبسالة دحر ارهابيي القاعدة من معظم المحافظات اليمنية 
 في محافظة حضرموت فقط 

َّ
ولم يعد لتنظيم القاعدة وجود إال

التي يحتل معظم أجزائها، ونجد أن طائرات السعودية وقطر 
تشن غاراتها الجوية على كل المحافظات اليمنية ماعدا محافظة 
حضرموت، كما نجدها تقصف كل المواقع المدنية، والعسكرية 
اليمنية ماعدا مواقع تنظيم القاعدة التي تحظى بإنزال المال 

والسالح والغذاء والدواء!!
ان األمور واضحة وضوح الشمس ، والتحتاج ألي برامج لقناة الجزيرة 

، وعليها أن تحتفظ بمخبرها المستأجر  لنفسها !!
ألن السعودية وقطر عاجزتان عن التبرير لعدوانهم الظالم على 

الشعب اليمني وقواته المسلحة الشجاعة .
ان استهداف السعودية وقطر لليمن وللجيش اليمني واللجان 
الشعبية، وللزعيم علي عبدالله صالح ، في الوقت الذي يلفظ تنظيم 
 قاطعًا على أن 

ً
القاعدة انفاسه األخيرة في اليمن ، يعتبر دليال

السعودية وقطر ترميان بطوق النجاة لتنظيم القاعدة وتقومان 
في نفس الوقت بمهاجمة عدو القاعدة الحقيقي الذي هو الزعيم 

صالح والجيش واللجان الشعبية.
ان قناتي »الجزيرة والعربية« تعيشان في حالة تخبط واضح، فهما 
تتهمان الزعيم بدعم القاعدة، ثم تتهمانه مرة أخرى بدعم جماعة 

انصار الله "الحوثي" مما جعل هذه القنوات الفضائية محل سخرية!!
وتعكس حالة التخبط الذي تعيشة قيادات قطر والسعودية..

وطالما أن جيش عفاش وحوثي عفاش يقاتلون قاعدة عفاش 
فنقول لقطر والسعودية دعوا اتباع عفاش يتقاتلون فيما بينهم 

وليذهبوا الى الجحيم فما شأنكم بأتباع عفاش!! 
دعوهم يتقاتلون، وانتم أيها السعوديون والقطريون تفرجوا 
 التدعمون القاعدة!!

ً
عليهم وال تتدخلوا فيما بينهم اذا كنتم فعال

إن  من المضحك جدًا أن تتحدث قناة  كاذبة مثل "الجزيرة" عن 
اإلره��اب في حين أن اسم مديرها وصحفيين يعملون معها  في 

القائمة السوداء األمريكية لإلرهاب !!
لكن يبدو أن اللي اختشوا، ماتوا!!

 انهم يقومون بالهجوم كذبًا على األبرياء، واتهامهم زورًا وبهتانًا 
بدعم اإلرهاب العتقادهم في قناة الجزيرة أن ذلك خير وسيلة 

للدفاع .
إن مصداقية قناة »الجزيرة« انتهت، في اليوم الذي قامت القناة 
ببث صور لتعذيب مساجين في العراق وزعمت أن ذلك التعذيب 
يتم في السجون اليمنية وتحديدًا في السجن المركزي بصنعاء في 

عام 2011م.
اليوم تكرر قناة »الجزيرة« الكذب والزيف وتتهم زورًا وبهتانًا 
الرئيس اليمني السابق الزعيم علي عبدالله صالح ، بأنه يدعم 
القاعدة ، فيما الحقيقة أن دولة قطر هي الراعي الرسمي والداعم 
األساسي لتنظيم القاعدة في اليمن، وقطر هي من تقوم بتمويل 
اإلرهاب ليس في اليمن فقط، بل وفي سوريا والعراق وليبيا ومصر 

وتونس وباكستان .
إن مخبر الجزيرة لم يوضح أن من يدعم اإلرهاب هو من يرسل 

طائراته وامواله الى اإلرهابيين في اليمن وغيرها!!
واذا كانت قناة الجزيرة تستند في برنامجها الى أقوال مخبرها 
المستأجر الوحيد ، فإن هناك  مئات الوقائع وآالف الشواهد التي 
التخفى على كل المتابعين والمهتمين ، التي تفضح كذب قناة 
الجزيرة ومخبرها، وتبرز  الحقائق بوضوح  تام أن قطر هي راعي 

اإلرهاب الرسمي والتحتاج الى مخبرين ألنها لم تعد سرًا!!
إن بث قناة الجزيرة للفيلم المضحك "مخبر القاعدة" وكأنها تريد 

أن تقول من خالله: كاد المسيئ أن يقول خذوني!!

 حسين علي الخلقي

وأنته كل من 
الكبسه واسكت

اهمية وحدة الجبهة الداخلية وعدم السماح لتحالف الشيطان بخلخلتها
 الدكتور علي مطهر العثربي

> أن يبلغ العدوان الشيطاني أعلى درجات الفجور واالرهاب الدموي الذي يمارس ضد اليمن، فذلك منهج القوى التدميرية »الصهيوأمريكية« الطامعة في 
المزيد من إحكام الس��يطرة على مقدرات ومقدس��ات الوطن العربي وممارس��ة اإلذالل والتركيع الذي يفسح الطريق أمام أعداء اإلنسانية لتنفيذ رغباتهم 
الفاجرة ضد اإلنسانية، وأن يحاصر إنسان اليمن برًا وبحرًا وجوًا ليموت جوعًا وعطشًا ليصاب بمختلف أنواع األوبئة الفتاكة التي أحدثها العدوان الشيطاني 
الذي يقوده نفر من آل سعود فذلك تقربًا من أشقائنا في السعودية والدول العربية الشقيقة المشاركة في العدوان على اليمن الى القوى »الصهيوأمريكية« 

العالمية لترضى عن حكام تلك الشعوب وضمانة أكيدة أن والء تلك الدول المشاركة في تحالف الشيطان ضد اليمن.

 علي عمر الصيعري


