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مصدر مؤتمري

إدانات واسعة ضد تحريض األصبحي على «الميثاق» و«اليمن اليوم»

سخر مصدر إعالمي بالمؤتمر الشعبي العام من هرطقات وهذيان المدعو عز الدين 
االصبحي وادعائه الحرص على أمن المواطنين بما فيهم أبناء محافظتي تعز وإب.

واستغرب المصدر حديث االصبحي عن الحرص على المواطنين وهو من باع نفسه 
ووطنه وشعبه بالمال المدنس وعمل مع المرتزقة في الرياض على التحريض على 

قتل األطفال والنساء في اليمن وتدمير المستشفيات والمدارس والطرقات والموانئ 
والمنشآت الرياضية.

ل المصدر: أين كان حرص االصبحي على حياة المواطنين وأرواحهم في اليمن  وتساء
وهو من يبرر للعدوان جرائمه البشعة والتي صنفتها المنظمات الدولية جرائم حرب ضد 

اإلنسانية مثل جريمة مخيم المزرق في حرض، وجريمة مدينة سعوان في صنعاء وجريمة المخا 
في تعز، وجريمة ميناء الحديدة ، وجريمة القطاع التربوي في عمران وجريمة صالة بمحافظة 
تعز، وغيرها من الجرائم التي استهدفت اليمن ارضًا وإنسانًا وتاريخًا وحضارة ومنشآت عامة.

وعبر المصدر عن أسفه لهذا السقوط األخالقي والقيمي الذي يمارسه مؤيدو العدوان 
المتواجدون في الرياض تجاه الشعب اليمني العظيم، ومنهم 

المدعو عز الدين االصبحي وتحريضه الواضح ضد 
وسائل اإلعــالم الرافضة للعدوان السعودي في 
إطار تصفية حسابات سياسية وخدمة للنظام 
السعودي الذي يشن عدوانًا همجيًا وحصارًا ظالمًا 

على الشعب اليمني الصامد منذ خمسة أشهر.
مشيرًا إلى أن العاملين في كل وسائل اإلعالم 
والصحف المناهضة للعدوان وفي مقدمتهم 
العاملين في صحيفة "الميثاق" أو "اليمن اليوم" 
أشــرف وأنــبــل مــن أصبحي الــريــاض ومرتزقة 
العدوان الذين يتسكعون في فنادق الرياض 
ودهاليز اللجان الخاصة ، على حساب أرواح 
ودماء األطفال والنساء والمواطنين في اليمن من 
ضحايا العدوان والذي تجاوز عددهم الـ١٦ ألف 
شهيد وجريح منذ بدء العدوان والتي لن تذهب 
دمــاؤهــم هــدرًا وســوف ينال أولئك المرتزقة 
جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من خيانة بحق 

الوطن والمواطنين.

واحـــدة مــن الــوثــائــق الممهورة بتوقيع المتسول 
والمرتزق المدعو عز الدين األصبحي تفضح مدى 
انحطاط هذا الشخص ومتاجرته بكل شــيء.. القيم 
والمبادئ.. وأخيرًا حقوق االنسان.. فعًال إنه وزير 

اشتراكي رثة بحق وحقيق فقد 
تربى على االرتزاق والبيع والشرء 

مبكرًا.
نعود للوثيقة والموجهة من 
هــذا االصبحي الــى المدعو بحاح 
وفيها يتوسل االصبحي بشكل مقزز 
«أود أن أضع أمامكم قضية ذات أهمية 

قصوى على النحو التالي»:
طبعًا قــبــل الــدخــول فــي صــلــب هــذه 
القضية المهمة حسب زعم هذا العميل 
يجب أن نشير إلى أن تاريخ المذكرة هو ٢ 
أغسطس ٢٠١٥م حسب ما هو مبين في 

توجيه المدعو بحاح..
إذًا ما هي القضية القصوى يا تــرى؟!.. 
ــوا مــعــنــا نــشــوف وزيــر  تــعــال
ق  حقو

ها ال من  االنسان المزعوم ما الذي يريده.. طبعًا ال تعنيه تعز وال أبناء
قريب وال من بعيد وال مشغول بانتهاكات حقوق االنسان وال يحزنون.. 
المهم الوثيقة تفضح عمالة هذا االصبحي ولصوصيته وتسوله طلب أوًال 
«تسوية أوضاع االخوة االعالميين والسياسيين الذين شاءت الظروف أن 
يكونوا في المملكة العربية السعودية خالل هذه األزمة».. تصوروا.. ها هو 
يريد ماًال مدنسًا.. يلهث وراء فتات موائد قاتلي 
الــشــعــب ومـــدمـــري الــوطــن 

مقابل أن يسكت..
ـــيـــًا:  ونـــنـــتـــقـــل إلـــــى «ثـــان
عــمــل تــســويــةلــلــمــســاعــدات 
المالية الممكنة لإلعالميين 
والسياسيين المتواجدين في 
الخارج وبالتعاون مع االشقاء 
في المملكة حيث وهؤالء بحاجة 

ماسة للدعم».
ـــذا هــو شــغــل هـــذا الــوزيــر  وه
الــتــافــه الـــذي ظــل يعيل اسرته 
ــيــة  ســـنـــوات مـــن مــنــظــمــات دول
عندما كان يتاجر بمعاناة وأوجاع 
الــمــســاجــيــن وكــلــه بــاســم حــقــوق 

اإلنسان.
ــهــذه وثــيــقــة تــكــشــف فظاعة  ف
جشع هذا الشخص ولهثه وراء المال 
المدنس.. مجسدًا شخصية اليهودي 
القذر عابد المال التي وصفها شكسبير 

في «تاجر البندقية».
ـــك أن نــجــد هــذا  واألقـــبـــح مــن كــل ذل
المرتزق والخائن لوطنه وشعبه يخرج 
ينعق كالغراب ويتباكى على أبناء تعز 
ــــذرف الـــدمـــوع كــالــتــمــســاح.. ويـــروج  وي

ويحرض على إعالم المؤتمرالذين يفضحون األكــــــاذيــــــب 
سفالته وعمالته هو وأمثاله للرأي العام.. كيف لهذا اإلمعة والوزير الرثة 
أن يقبل على نفسه تجاهل مأساة مدينة تعز وأهلها.. كيف يمكن أن 
يتجاهل مذبحة آل سعود في حي صالة.. ومذابح المخالفي في المدينة.. 
لكنه يتجاهل كل ذلك ألنه عميل.. ومرتزق ويقتات من دماء الناس.. 
لذا ال عجب ان يحاول افتعال معارك جانبية ويتطاول على «الميثاق» 
وإعالم المؤتمر.. فعًال.. الخونة ينتمون إلى «أبي رغال» فالعرق الدساس 

مرسوم بين األعين..!

ر من تحريض المرتزقة 
ّ
نحذ

ضد «الميثاق» و«اليمن 

أيها المتسول:
 الخونة ينتمون إلى «أبي رغال» فقط

دع بهم الكثير.. ووحدها المواقف العصيبة والظروف االستثنائية من كشف حقيقتهم. 
ُ

هناك أشخاص زايدوا بالوطنية وبمظلومية الناس لسنوات، وخ
 من تلك الكائنات التي أغلق الخبث وأدواء الرجال قلوبها على الشر المدعو عزالدين االصبحي الذي امتأل بجهالة السفهاء وتوغل في غدره الشنيع اللئيم ضد وطنه وشعبه بتأييده المطلق للعدوان األثيم.

هذا الكائن ال يتورع عن فعل أي شيء في سبيل إرضاء أسياده من آل سعود للحصول على مال مدنس..
االسبوع  الفائت ظهر هذا «المدلوز» على بوق «العربية» محرضًا ضد اليمنيين ومحددًا بتحريضه العاملين في صحيفة «الميثاق» و«اليمن اليوم» دون إمعان في عاقبة ما يقول..

كل مــن ســمع «أصبحــي الرياض» اســتغرب قدرة المال المدنس على شــيطنة االصبحــي وأمثاله ضد وطنهم وأهلهم في اليمن، ومن أعطاهم الحق كي يقتلوا ليعيشــوا هم.. المســاحة التالية أقل مــا يمكن أن يقال في 
«األصبحي» وَمْن على شاكلته:

«أوراق برس»: «أصبحي الرياض» يبرر جرائم آل  سعود
كان عز الدين االصبحي يدعي انه مدافع عن حقوق االنسان في اليمن.. هذا قبل عام  

٢٠١١م، وكان يكشف أية انتهاكات من نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح ٢٠٠٦-
٢٠١١م، وكان يردد نحن نكشف االنتهاكات بعيدا عن اتفاقنا مع النظام او اختالفنا ..فخدع به من 
«بائع حقوق االنسان» مقابل الدوالر- يكشف  خدع بأنه حقوقي نزيه . وبدا االصبحي- الذي يوصف بـ
ا كان يدعي انه مستقل وال ينتمى الى اي حزب.. فكان  عن وجهه الحقيقي تدريجيًا خالفًا عمَّ
اخوانيًا اكثر من االخوان  منذ عام ٢٠١١م، فمن ينتهك حقوقه من االخوان او معارضي صالح كان 
يزيد من صرخاته واناته.. و بينما من ينتهك حقوقه من حزب صالح او موالي له فهو "يستاهل "..
وفي بداية العدوان السعودي ٢٠١٥م كشف االصبحي عن وجهه القبيح، تشبث بمنصب 
وزير حقوق االنسان ليس في داخل بلده بل في فنادق الرياض  وكان يعيب بقاء وزراء صالح وهم 
فاسدون.. أو «ال يهشون وال ينشون».. كاإلخوان يدعون.. واصبح احد من يحرص على التمسك 

بمنصب حكومي مزيف حتى لو قتل كل اليمنيين  بيد  العدوان السعودي.. حتى انه لم ينتقد 
عمليات السحل والقطع والتنكيل التى سجلت وشاهدها العالم في تعز  على يد االخوان من حزب 
االصالح والقاعدة ..ألنه فقط يرى انها جريمة مستحبة وجائزة .لكنها محرمة في حال نفذها من 

ال يتفق معه سياسيًا أو حقوقيًا..
ووفــق رصد موقع «أوراق بــرس» لمسيرة االصبحي في مجال حقوق االنسان فقد كان احد  
المدافعين عن حقوق االنسان ايام حكم علي عبدالله صالح وكانت تقاريره ال تتوقف ..حتى عام 
٢٠١١م بدأت  التقارير تتراجع كون االخوان اصبحوا حكامًا.. بل انه اعتبر اول المؤيدين لجرائم 
السعودية على الشعب اليمني ولم يستقل من منصبه «العرطة» كما فعل أصدقاؤه عام ٢٠١١م 
 عليه المال 

َّ
حينما استقالوا بسبب جريمة جمعة الكرامة، فقد اكتشف ان من  اقيل من وزارته او قل

الصالحي او همش ..خرج يدعي النزاهة ..

وفي عامنا الحالي ايضًا ٢٠١٥م لم يستقل احد او يعترض على القتل السعودي ومنهم االصبحي ، 
ممن استقالوا او اعترضوا على جريمة جمعة الكرامة التى اكتشف انها من تخطيط وتنفيذ االخوان 
بوا كافة القناصين الذين تم القبض عليهم من قبلهم .. ممثلين بحزب االصالح وآل االحمر الذين هرَّ

كما لم يعترض  الحقوقي المزيف االصبحي عن جرائم آل سعود  عبر طائراتهم الحربية  لمجزرة 
المخا  وفج عطان ونقم  وتربية عمران  وصالة تعز.. واصبح وزيرًا لحقوق االنسان مزيفًا وحقوقيًا 

حسب الطلب والدفع المسبق..
ولكن في المقابل فكلما حاول االصبحي تلميع جرائم آل سعود واالخوان والقاعدة وتبريرها.. 
كلما اكتشفه اآلخرون بانه  اكثر مرتزقتهم  واكثرهم استهتارًا  بأرواح اليمنيين من ابناء بلده 

على يد النظام السعودي.

باع كل شيء بالمال المدنس

صحفيون: 

التهديد والتحريض إفالس للعدوان ومرتزقته

وفي البداية يرى الزميل محمد الشهاري ان التحريض ضد اي صحفي 
او ضد اي وسيلة اعالمية هو عمل يتنافى مع ابسط الحريات التي كفلتها 

القوانين والشرائع والدساتير المحلية والدولية..
واضاف: اعتقد ان من يلجأ الى لغة التهديد هو شخص عاجز بلغ منه 
اليأس درجة متقدمة، فبدًال من ان يواجه الطرف اآلخر في الميدان نراه 
يلجأ نحو وسائل اإلعالم ونحو الصحفيين لمضايقتهم وتهديدهم وهذا 

أمر اليقبله عقل والقانون.
ويقول الشهاري الصحفي بصحيفة ٢٦سبتمبر :ان الصحفي مهما كانت 
الوسيلة التي يعمل لصالحها فهو في األول واألخير شخص اعزل سالحه 
القلم ..واذا كــان القلم يخيف الــى هــذه الدرجة فمن يخاف منه ليسوا 

سياسيين بل اطفاًال.
ويؤكد: نحن ضد تهديد الصحفيين ووسائلهم اإلعالمية سواء أكانوا 
مؤتمرًا او اصالحًا او حوثيين او حراكيين مــادامــوا ملتزمين بالقانون 

ورسالتهم االعالمية، ومن يخرج عن 
الثوابت المرسومة له فهناك قانون، 
واذا كان القانون المحلي غائبًا فهناك 

هيئات ومنظمات محلية ودولية يمكن اللجوء إليها، وليس من المنطق 
تركها واللجوء لشريعة الغاب.

مستطردًا: علينا جميعًا كصحفيين واعالميين ومثقفين ان نقف ضد هذه 
الظاهرة الخطيرة وان نقول لمن يدعو إليها قف عند حدك ونحاسب كل 
من يهدد او يصدر اي وعيد ضد اي صحفي مهما كانت درجة هذا المهدد 
ومهما كان الصحفي ووسيلته االعالمية، واتمنى من كل زمالئي التحرك 
اتهم فنحن ابناء مهنة واحدة  سريعًا واالنتصار لزمالئهم مهما كانت انتماء
تجمعنا رسالة واحدة اما اذا استمررنا في أكل بعضنا البعض والتشفي بزمالء 
الحرف فال ننتظر ان ينتصر لنا من هو من خارج الوسط اإلعالمي وعلينا ان 

نبدأ من اآلن العزف على وتر: اكلت يوم اكل الثور األبيض.
ختامًا اتمنى لكل الزمالء في «الميثاق» وفي بقية الوسائل االعالمية من 
صحافة واذاعة وتلفزيون واعالم اليكتروني بمختلف مشاربهم السياسية 

السالمة والخير الدائم.
من جانبه اعتبر االخ عبدالله الحنبصي- 

رئيس المركز اليمني للصحافة رئيس تحرير شهارة نت-  ما تعرض له 
الزمالء في «الميثاق» تعديًا وحشيًا ضد الصحافة والصحفيين وانتهاكًا 

للحقوق والحريات المكفولة في كل الشرائع محليًا ودوليًا..
ويضيف: في الحقيقة هو امــر مقلق وينبئ بحرب ثانية ستدشن ضد 
الصحفيين واالعالميين والنخب المثقفة والسياسية بعد ان فشلوا في حربهم 

وعدوانهم الفاشي الهمجي على الشعب اليمني وتدمير ُبناه ومقدراته..
وتابع الحنبصي: ان هذه التهديدات تندرج ضمن االرهاب الفكري بل 
وتصل الى حد جريمة التهديد بالقتل في ظل عدوان غاشم ال هدف له 

يعتبر كل شيء في هذا الشعب معرضًا للقصف واالستهداف..
وهو ما يتطلب منا ويدفعنا الى مقاومة هذا العدوان وحروبه العبثية 
وهجماته البربرية التي التفرق بين الشجر والحجر  وبين الطفل والمرأة 
او الشيخ.. وعلينا رفع الصوت عاليا برفض هذه التهديدات والتخرصات 
الصادرة من االصبحي او غيره من المسوخ الشيطانية التي ارتمت في 

احضان العدوان السعودي.
من جانبه يؤكد االخ احمد المحفلي- سكرتير 

تحرير صحيفة الهوية- ان تهديد الصحفيين والعاملين في صحيفة 
«الميثاق» أو «اليمن اليوم» أو اي وسيلة إعالمية وطنية  عمل مرفوض 

 وتفصيًال خاصة وانه جاء من تحالف العدوان على اليمن ..
ً
جملة

وقال المحفلي: ان ما صدر من تهديد وتحريض من حكومة مستقيلة او 
وزير هارب  يندرج ضمن مسلسل تصفية الصحفيين الوطنيين الرافضين 
للعدوان.. كما انه يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والمحلية التي أكدت 

ات بحق الصحفيين والعاملين في وسائل االعالم..  على تجريم االعتداء
مضيفًا: وعليه أعلن تضامني الكامل مع الزمالء في الميثاق»« و«اليمن 
اليوم» او أي وسيلة اعالمية وطنية شريفة.. واطالب االمــم المتحدة  
ات والتهديدات التي  والمنظمات الحقوقية بالعمل على وقف االعتداء
يتعرض لها الصحفيون في اليمن من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في 

الداخل..
وأدعو كل اإلعالميين إلى التوحد والتضامن من اجل رفض وإدانة كل 
أشكال التحريض والتهديد التي يتعرض لها أيٌّ من الزمالء اإلعالميين أو 

المؤسسات اإلعالمية بسبب قيامهم بواجبهم المهني.

الشهاري: التحريض 
ضد أي وسيلة إعالمية 

عمل يتنافى مع 
الحريات

الحنبصي: التهديد 
ينبئ عن تدشين 
حرب ثانية ضد 

اإلعالم

المحفلي: تهديد األصبحي 
يندرج ضمن مسلسل 

تصفية الصحفيين 
الرافضين للعدوان

ــر عدد من االعالميين والصحفيين عن ادانتهم الشــديدة   عبَّ
للتهديدات التي اطلقتها حكومة الفار هادي  المستقيلة  على 

لسان من يزعم انه وزير حقوق االنسان المدعو عز الدين االصبحي..
وقالوا: ان لغة التهديد والتحريض التي اطلقها هذا المسخ االصبحي 
تســتدعي التضامــن وتوحيــد الجبهــة االعالميــة لمقاومــة العدوان 

السعودي وأذنابه من المهرجين والمرتزقة العمالء..

األصبحي باع وطنه وشعبه واآلن يتحدث عن حمايتهم


