
< يعيش كالجرذان مختبئًا داخل بارجة حربية 
تابعة للغزاة في عرض البحر العربي أو داخل 
فنادق الرياض، ومع ذلك يطلق تصريحات 
«عنترية» منذ عام بأنه وعمالء السعودية 
سيحتلون تعز.. يحلم أن يدخل المدينة 

على ظهر دبابة..
المثير للسخرية أن هــذا البحاح 
ــدأ ينقل حكومته إلى  ــه ب أعــلــن أن
تــعــز.. يقول ذلــك ببجاحة اللص 
والــمــرتــزق الــوقــح، فتعز عصية 
عليه وعلى كل العمالء والخونة.. 
فمن لم يستطع ومعه كل طائرات 
وأساطيل الغزاة ان يحكم مديرية 
المنصورة في عدن.. فكيف بتعز.. 
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل فــعــًال بحاح 

وأســيــاده الــغــزاة قـــادرون على نقل 
الحكومة إلى تعز؟!

< تحت مسمى 
ء  مـــجـــلـــس وزرا
الخارجية العرب 
فـــي اجــتــمــاعــهــم 
الجمعة وباألصح 
وزراء خــارجــيــة 
دول الــخــلــيــج تم 
منح سيئ الذكر 
ــجــامــعــة  أمـــيـــن ال
العربي الذي أثبت 

أنه ال نبيل وال عربي، مبلغ مليوني 
دوالر، ومكافأة أخرى نظير تآمره 

على األمة العربية..
امـــتـــألت صــفــحــات الــتــواصــل 
االجتماعي بالتعليقات الساخرة 

ــــّتــــاب 
ُ
ـــــــاء وك ألدب

ــــذيــــن  عــــــرب وال
اعتبروا أن المبلغ 
ـــو حــصــة نبيل  ه
ــدم  الــعــربــي مــن ال
العربي في اليمن 
والــعــراق وسوريا 
وليبيا.. طبعًا هذه 
األمــوال هي رشوة 
على الجرائم التي 
اقترفها بحق الشعوب العربية 

التي تتعرض لحروب عبثية.
وكان األْولى أن ُيقاد هذا المسخ 
ــــدًال من  ــحــاكــم ب ـــى الــســجــن وي ال
مكافأته من دول التآمر والعدوان.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

لـــم يــعــد أمـــامـــك فــرصــة للحديث 
عن العرب العاربة أو المستعربة أو 

العدنانيين أو القحطانيين .
Í لقد اسقط التاريخ العربي القديم 
أبشع ما فيه على التاريخ الحديث، 
بــدلــيــل هـــذه الــمــشــاهــد الــتــي يجري 
فيها تأكيد استدعاء داحس والغبراء 
ويوم الفجار، ويوم البسوس، وحروب 
الــتــدمــيــر والــقــتــل والــنــهــب والسلب 
برعاية صهيونية التقت مــع رغبة 
قتل فيها العرب من اشقائهم مالم 

يخطر على بال.
ــذي يتعرض لــه اليمن  Í وليس ال
كموطن للعرب األصليين األقــحــاح 
إال غيضًا من فيض مما تم تدبيره 
في نهارات ولياٍل تماهى في قسوته 
الموقف العربي مع الموقف الصهيوني، 
وزاد عليه من االستعداد الستنزاف 
كل الثروة مادام في ذلك اإلبادة بحرب 
الشقيق بالوكالة طعنًا في مفردات 

التاريخ وشظايا األمل في حاضر .
Í وكنت استغربت تصريح معارض 
ســوري عندما قــال بــأن (على المآذن 
فــي ســوريــا أن تكّبر بعد كــل ضربة 
لسوريا) حتى حملت لنا العربية الحدث 
ــجــزيــرة والبقية مــن تصريحات  وال
سياسيين يمنيين ما يهلل لمظاهر 
كر وفر دامية ال يدمر فيها اليمنيون 

غير أنفسهم .
Í وكــال ليست مصادفة أن يكون 
تدمير العراق مفتتحًا مفصليًا لتدمير 
أبرز األسماء التي أوردتها أنشودة " 
بالد العرب أوطاني " وهكذا لم يكن في 
قصف عاصمة األمويين بعد ما حدث 
من احتالل عاصمة العباسيين إال شيئًا 
ــل موطن  مــن ضــرب كــل حــاضــرة وك
أصيل أو عمق أثير في التأريخ حتى 
جاءت صدمة التآمر على صنعاء وكل 

الربوع اليمانية .
ــا نــشــكــو مـــن دولــــة احــتــالل  Í كــن
صهيوني غــاصــب فـــإذا بنا أمـــام غل 
االشقاء ليصل األمر إلى أن يكون الشعب 
العربي في اليمن بمفرده يعاني  من 
القتل والتدمير والتشريد والنزوح في 
مواكبة إعالم يصطف في صف القاتل 
ضد المقتول مواليًا للجالد انتقامًا من 

الضحية !
Í على أن منطق التاريخ ال يجعلك 
تغلق باب هذا االتجاه دون التأكيد أن 
النار ستطال الجميع سيرًا على منطق 
صهيوني يــقــول: أيــهــا الــعــربــي لقد 
حسمت أمرك واتخذت قرار هالكك 
 عنك برغبة بعضك انتقامًا من 

ً
نيابة
كلك .

استدعاء أسوأ ما 
في التاريخ ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٠١)
االثنني :   ١٤/ ٣/ ٢٠١٦م 

  اِّـوافق :٥/ جماد ثاني / ١٤٣٧هـ
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رئيس التحرير

قطار ثورات الفوضى المسماة "ثورات الربيع  
العربي" حمل معه في عام ٢٠١١م الكثير 
من المتساقطين والفاسدين في المؤتمر الشعبي العام 
وقذف بهم الى ساحات التغرير الى جانب قوى الفوضى 
واالنــقــالب، وأغلب هــؤالء لم يكونوا مؤتمريين أصــوًال 
ولم يعيشوا تجربة المؤتمر منذ تأسيسه في أصعب 
الظروف التي مرت بها اليمن، وإنما كانوا عناصر متحولة 
من أحزاب أخرى، فرت الى المؤتمر من ظروف الصراعات 
االضطرابات التي كانت مستعرة حينها سواء في الشمال أو 
الجنوب، وكانوا هم مشاركين فيها وفي اشعال شرارتها.. 
قطار الفوضى لم يتوقف عند محطة٢٠١١م وما تالها 
من أحداث واتفاقيات وحوارات من أجل تطبيع األوضاع 
الداخلية جراء هذه األزمة، وإنما واصل مشوار الفوضى 
والتآمر وإفشال الحوارات وتأجيج األزمات وتدمير بنى 
الدولة، وفي كل مرة كان يستقطب في طريقه عناصر 
مؤتمرية من هذا النمط الذي لديه استعداد كبير للفساد 
واستثمار الفوضى والتحرك بغريزة انتهازية ووعي 
ة والى مشاريع عصبوية  يمتد بجذوره الى بيئات موبوء
وشمولية ومناطقية، بل واستعداد كبير للخيانة والتآمر 
والعمالة، كون هذا القطار نفسه لم يتوقف اال في فنادق 
الرياض حامًال معه كل الشواذ من األحزاب والجماعات 
والمنظمات مــن كشف الــعــدوان السعودي معدنهم 

الرخيص وعقدهم المزمنة.. 
بن دغر والعليمي أبرز من في هذا النمط السيئ الذي 
تسلل الى المؤتمر في أسوأ الظروف التي كانوا يمرون 
بها كي يبحثوا لهم عن أدوار وأماكن ويتسلقوا على 
ظهر المؤتمر للحصول على مكاسب ومناصب، كونهم 
يجيدون فن التملق وتسويق ذواتهم بمختلف الطرق 

ولو باالشتغال كمخبرين، وقد نجحوا في ذلك سواء بالقفز 
الى أعلى المستويات التنظيمية داخل المؤتمر أو بالقفز 
الى أعلى المناصب في الحكومة.. ومع ذلك ظال يشتغالن 
من خلف الكواليس ويمارسان أدوارًا مشبوهة متأثرين 
بالبيئات والحواضن السياسية التي عاشا فيها وبالمشاريع 
الصغيرة والقروية التي كانت تستوطن وعيهما.. الملف 
التنظيمي لعرابّي التآمر والخيانة بن دغــر والعليمي 
هزيل ومخجل جدا، حيث لم يكونا فاعلين تنظيميًا بما 
يخدم المؤتمر كتنظيم ويرتقي بأدواته ويحقق التناغم 
بين أعضائه يدفع بالكوادر الحيوية، بل كانا يشتغالن 
كحاجبين إلعاقة الكثير من الكوادر النشطة والحيلولة 
دون تمكينهم من إنعاش أنشطة المؤتمر المختلفة، 
باإلضافة الــى محاوالتهما الــدؤوبــة نقل مشاريعهما 

الصغيرة المأزومة الى داخل المؤتمر.. 
من الحقائق المخجلة المرتبطة بعرابّي التآمر والخيانة 

مايلي:
١- بن دغر ومن خلفه الفار هادي وشلة جالل، كانا وراء 
فكرة تقسيم المؤتمر الى تنظيمين شمالي وجنوبي، وكلف 
بتبني هذا المخطط واالشتغال على تنفيذه بالتزامن مع 

مخطط تقسيم الوطن الى إقليمين شمالي وجنوبي.

٢- أحداث ٢٠١١م كشفت جزءًا من الدور المشبوه 
لعراب الخيانة "العليمي" حيث كان أداة التواصل مع 
السفراء وأعــضــاء البعثات الدبلوماسية والكثير من 
القيادات األمنية والمدنية، والذين كانوا ينتمون للمؤتمر، 
إلقناعهم والتأثير عليهم للنزول الى الساحات، إلحداث 
فراغ داخل الحكومة وإصابة التمثيل الدبلوماسي لليمن 

حينها بالشلل.
ــوفــاق، ورغــم أن وزارة  ٣- عند تشكيل حكومة ال
الخارجية كانت من حصة المؤتمر، اال أن عرابّي التآمر 
والخيانة بن دغر والعليمي، كانا وراء غالبية قــرارات 
التعيين في البعثات الدبلوماسية في الخارج، ومن ذات 
النمط الذي يرتبط مباشرة بهادي ومخططه، بدليل 
أن العدوان السعودي على بالدنا، كشف سلبية وإفالس 
هــذه البعثات وغــيــاب دورهـــا الدبلوماسي المناهض 
للعدوان والفاضح لجرائمه في اليمن أرضًا وإنسانًا، ليس 
هذا فحسب بل وتبعية معظمها لما يسمى بالحكومة 
الشرعية المدعومة من تحالف العدوان.. ربما أن الوطن 
والمؤتمر كانا بحاجة الى محاكاة حقيقية كهذه الظروف 
التي نعيشها في ظل عدوان سعودي غاشم، كي نكتشف 
معادن األشخاص والبكتيريا التي كانت تنهش في جسد 

الوطن عامة والمؤتمر خاصة.
بن دغر والعليمي أنموذج صــارخ للسقوط في سفر 
التآمر والخيانة، والــوعــي الموبوء المفلس مــن القيم 
ــذا لــم يكن غريبًا أن هذين الكائنين لم  واألخـــالق، ول
يستطيعا أن يعيشا خارج السلطة أكثر من خمسة أشهر 
حتى ارتميا في أحضان الرجعية والعدوان السعودي، 
الســتــرداد الشرعية بالصواريخ واستجالب المرتزقة 
واالتــجــار بــدمــاء اليمنيين ودمـــار البلد، بــل ويــحــددان 
االحداثيات الستهداف الشخصيات الوطنية وتدمير 

البنى التحتية للبلد..
موكب الخيانة الذي تجمع في الرياض من كل شواذ 
األحــزاب والكتاب والمنظمات وأدعياء الحداثة وقادة 
التطرف واإلرهــــاب، كــانــوا يعتقدون أن شرعيتهم 
الساقطة ستعود اليهم خالل شهر من الغارات الهمجية 
والحصار الخانق، ألنهم كانوا يجهلون تمامًا من هو الشعب 
اليمني الحر، ويجهلون حجم إرادته وطاقته على الصمود 
والمواجهة.. وهاهو عام من العدوان يمر، وأحرار الوطن 
رصيدهم عزة وشموخ وانتصارات في كل الجبهات، بينما 
الخونة رصيدهم مخٍز ونموذجهم هذا الذي يحدث في 
عدن والمكال وتعز.. بدون بن دغر والعليمي والمخالفي 
وكل قافلة الخيانة واالرتـــزاق، الوطن بخير والمؤتمر 
تعافى وتطهر من أوساخكم، صار أجمل وأقوى وأكثر 
وطنية وشموخًا.. الوطن سينتصر ألنها معادلة واقعية 
ونتيجة حتمية التوقعية لشعب يحمل قضية عادلة، اال 
أنه المكان لكم فيه، وليس هناك ثمة عفو يابن دغر، 
ليس هناك ثمة نفاق سوف يجدي ياعليمي كي تعود 
لتدنس رحاب اليمن وثراها الطاهر.. ارحال الى مزبلة 

التاريخ فهو المكان الطبيعي لكما.

 محمد علي عناش

ابا الخيانة بن دغر والعليمي عرَّ

 األستاذ/ احمد الكحالني 

الرأي قبل الشجاعة

contact@almethaq.net

فتنة تعز.. احذروها
< مشاهد القتل الوحشية وسحل وسحب جثث الضحايا بتلك الصور  

المستفزة للضمير الوطني واإلنساني والوازع الديني ليست غريبة 
وال جديدة على مجرمين وإرهابيين محترفين أمثال حزب اإلصالح والقاعدة 

وداعش واالشتراكي والناصري..
غير أن األخطر من ذلك وما نخشاه وما يجب أن نحذره هو بشاعة المؤامرة 
التي تستهدف اإلنسان اليمني شعبًا وأرضًا من وراء بث ونشر صور الضحايا 
الذين يتم سحبهم في الشوارع والتمثيل بجثثهم، تزامنًا مع تهاني وتبريكات 

الخائن هادي ومرتزقة السعودية..
إن مرتكبي تلك الجرائم الوحشية والمفاخرة بنشر صور الضحايا بصورة 
مستفزة عبر مقاطع فيديو هي بمثابة مؤامرة الهدف منها الفتنة بتحريض 
ابناء محافظات الجمهورية ضد اخوانهم من ابناء محافظة تعز والغاية من ذلك 
ضرب الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي واشعال فتنة مناطقية ومذهبية 

ستأكل األخضر واليابس إذا لم يتصدَّ الجميع لهذه المؤامرة التي تمولها 
وتغذيها السعودية وتحالف العدوان الذي يسعى من وراء تصوير ووصف 
هذه الجرائم باألعمال البطولية إلى وغر الصدور باألحقاد والكراهية من أجل 
ردود أفعال انتقامية وهذا ما لن ينزلق إليه أبناء يمن الحكمة واإليمان وقد 
فوت ذلك في جرائم إرهابية مماثلة ارتكبت في فترة سابقة بنفس هذه 

األساليب الوحشية..
ال نبرر للقتل اطالقًا ولكن ومن أجل أن يعرف الجميع الحقيقة وأبعاد المؤامرة 
فعليهم أن يدركوا  أن من احتفلوا بجريمة مسجد دار الرئاسة وذبحوا الثيران، 
هم أنفسهم الذين لم نسمع لهم باألمس صوتًا وأبناء تعز وإب والبيضاء وذمار 

وصنعاء وريمة والحديدة ُيقتلون وُيسحلون في شوارع عدن..
ردوا من 

ُ
عتقل المئات من أبناء تعز وُعذبوا وُنهبت ممتلكاتهم وط

ُ
وعندما ا

محالتهم لم نسمع صوتًا لهادي أو مرتزقة العدوان من المحسوبين على تعز.. 

وصمت المعمري وعز األصبحي وكل أوالد عاصفة المطاوعة وأبو العباس 
والشميري وتوكل والمخالفي..

نؤمن بأن شعبنا سينتصر على اإلرهاب واإلرهابيين طالما لدى اليمن شباب 
وأبطال يحاصرون أولئك المجرمين داخل شوارع مدينة تعز وعلى كل الجبهات، 
وال يبخلون بتقديم أرواحهم رخيصة النتصار اليمن ومشروعه الوطني الذي 
نتطلع إلى أن ينعم به كل أجيال اليمن، وذلك مرهون بإفشال مؤامرة تحالف 
العدوان واذيالهم في الداخل.. وما أكثرهم في مختلف مناطق الجمهورية 

الذين تبادلوا التهاني بقتل خيرة ابناء اليمن..
البد أن يدرك الجميع أن مرتكبي تلك الجرائم البشعة اليتمتعون بالرجولة 
وليس لديهم شجاعة اطالقًا ومجردون من القيم الوطنية والدينية واإلنسانية، 
وهذا يزيدنا إيمانًا واصرارًا على مواجهة هؤالء القتلة والقضاء عليهم باعتبارهم 

الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدتنا الوطنية.

«داعش» يتوعد طالبات عدن بالقتل إْن لم يغيرن زيهّن المدرسي
أمهل تنظيم "داعـــش" طالبات 
مدينة عــدن ٣ أيــام لتغيير الزي 
ــخــاص بــهــن، مــهــددًا  ــمــدرســي ال ال
بتنفيذ ما وصفها بـ"أحكام الشرع" 
بحق من ترتدي ما وصفوه بـ"لباس 
اليهود والنصارى والكفار"، بحسب 
تعميم صادر عن التنظيم تناقلته 
وســائــل إعـــالم االســبــوع الــمــاضــي.. 
وكان تنظيم داعش اصدر تعميمًا 
االســبــوع الماضي جــاء فيه "أفـــواه 
بنادقنا متعطشة وسنرويها بدماء 
ــاب  مــن خالف شــرع الله واتــبــع أذن
ــصــارى".. وهـــدد بأنه  ــن الــيــهــود وال
"بالمفخخات أجــســادكــم نشويها 
وبالعبوات أرواحــكــم نحصدها".. 
وخــاطــب التنظيم أولــيــاء األمـــور 

بالقول "ونحذر أبا الطالبة بأن يغير 
لباسها قبل أن يجمعها أشــالء في 

السالل".
وتسيطر الجماعات اإلرهــابــيــة 
ومنها داعش على عدن منذ احتالل 

قوات تحالف العدوان لها.
كما أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ 
الــعــديــد مــن الهجمات اإلرهــابــيــة 
واالغتياالت التي طالت العشرات 
من الضباط العسكريين واألمنيين.

الشكر لمحافظها الحكيم

إب.. حضن دافئ للنازحين
محافظة إب الشيخ عــبــدالــواحــد صالح 
استطاع بحكمته وحنكته السياسية ومعه 
قــيــادة السلطة المحلية فــي المحافظة 
والمشائخ والوجهاء واألعيان وقيادات فروع 
األحــزاب والتنظيمات السياسية أن يجعل 
من إب المالذ اآلمن والصدر الحنون بيتًا دافئًا 
لكل ابناء اليمن النازحين اليها من مختلف 
المحافظات، تخفف آالم وأحزان من غادروا 
إجبارًا بيوتهم في المحافظات.. في إب التقت 

األســر التي فرقتها نيران أبناء «قابيل» ويتطلعون الى 
مستقبل جديد وأمن وسالم.

إن قيادة محافظة إب تعمل بصمت ليل نهار.. تتحدى 
المعوقات من أجل تخفيف معاناة عشرات اآلالف من األسر 
التي نزحت إليها.. ونجح المحافظ فعًال في ذلك.. مثلما نجح 
في عدم السماح بالمساس بأمن واستقرار إب ومعه كل 

الشرفاء من أبناء المحافظة.
لقد تعامل المحافظ صالح مع األحــداث التي مرت بها 

بالدنا من عــدوان وحصار جائر بمسئولية 
وطنية واثبت حجم األواصــر العميقة التي 
تربط اليمنيين بعضهم ببعض في يمن 
واحد موحد مثلهم مثل البنيان في الجسد 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى.
عشرات اآلالف من النازحين اكتنفتهم 
مدينة إب والتـــزال دون كلل أو ملل ودون 
شكوى من قسوة الظروف التي ألمت بالجميع.
للشيخ عبدالواحد صالح وقيادات ووجهاء وأعيان وكل 
الوطنيين الشرفاء في إب تحية تقدير وعــرفــان على 

جهودهم التي يبذلونها بحس وطني عاٍل..
وعلى حرصهم ونجاحهم في جعل محافظة إب سكنًا 
ونصيرًا لكل أولئك الذين يعانون جور العدوان وبطشه 

بأرواحهم وممتلكاتهم في مختلف مناطق اليمن.
متمنين من المحافظات األخرى االقتداء بهذا النموذج 

الرائع..

 وهي المحل الثاني».. 
ُ

«الرأي قبل شجاعة الشجعاِن هو أول
نقول لمن هم مستمرون في قرع طبول الحرب من اليمنيين سوى ممن هم في الخارج او 
الداخل او من السعوديين ودول التحالف وخاصة ممن هم متفرغون على الشبكة االكترونية يكتبون 
التغريدات والتعليقات والمقاالت، أكانوا مؤتمريين، اصالح، انصارالله، اشتراكيين، ناصريين، بعثيين، 
انصار الشريعة، الدولة االسالمية ،مستقلين او مستغلين او.. او.. الخ، نقول لهم اتقوا الله في هذا 
الشعب اليمني المؤمن المسلم المسالم اتقوا الله في ارواح األطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين 

قتلوا او جرحوا او مازالوا يعيشون تحت رحى الحرب لسنة كاملة.
يجب ان نستمع لرأي ممن اكتوى بنار الحرب ولهيبها، ممن هم في الجبهة او ممن هم في المواجهة 
تحت القصف الجوي والبري والبحري، من كل األطراف، او ممن فقد احد ابنائه او أقاربه او دمر منزله 

او فجر او هم في مناطق التماس او ممن نزحوا الى الداخل او الخارج ويعانون مرارة النزوح.
وا، المهم يكون كالمًا نابعًا من ضمائرهم، كالمًا لله  هؤالء هم وحدهم لهم الحق ليقولوا ما شاء

وللناس وللتاريخ وليس للمجاملة ولإلعالم، فعلينا القبول به وتأييده.
سواًء أكان توجههم :- للسلم ووقف الحرب قبل كل شيء، وبعدها التفاوض والتحاور مع اي طرف 
مشارك في هذه الحرب بصورة مباشرة او غير مباشرة، سواًء مع األطراف اليمنية او غيرها (وهو 

رأي األغلبية منهم وانا احدهم).
ام انهم مع استمرار الحرب والقتل والقتال حتى النصر ولو حتى الى ان تقوم الساعة او حتى يفني 
كل طرف منهم اآلخر او حتى ينقرض الشعب اليمني بأكمله.. وهو الخيار الذي اليمكن ان يقوله 

إنسان عاقل عانى مرارة الحرب.
رون او يحرضون وهم بعيدون عما يجري ولم يشتركوا في معركة ولم يمسهم ضرر 

ِّ
أما من ينظ

او أذى وإنما هم مستفيدون ماًال او جاهًا او سالحًا او.. او.. الخ، ويريدون ان تستمر الحرب الى ماال 
حونها وقالوا قبل الحرب ماهي اال أيام وسيتم الحسم المحالة.

ّ
نهاية، فيبّسطون االمور ويسط

فلقد مرت أيام وأسابيع وشهور وكل كالمهم وأخبارهم يكذبها الواقع على االرض ،الواقع الذي 
رًا وفرًا ولو ظلت سنوات 

َ
يقول نتائج حرب سنة كاملة رغم قساوتها وشدتها وعدم تكافؤها مازالت ك

لن تكون اكثر من هذا وقد قلنا ذلك ونّبهنا اليه خالل الحوار وبعده وقبل الحرب وخاللها سواًء عبر 
ات  ات واالجتماعات داخل المؤتمر او اللقاء الفيس بوك او الوسائل اإلعالمية االخرى او في اللقاء
التنسيقية مع االحزاب والمكونات االخرى التي شاركت في الحوار عندما كلفنا بقرار من اللجنة العامة 

للتواصل وللتنسيق واللقاء بتلك المكونات من اجل نجاح الحوار.
الحسم العسكري ياسادة ياكرام لم ولن يحقق سلمًا وال استقرارًا في اي بلد والنماذج عبر التاريخ 
والحاضر كثيرة.. هل تحقق استقرار في العراق وافغانستان او حتى داخل اليمن .. هاهم السوريون 
بعد حرب خمس سنوات يجلسون على طاولة واحدة بعد تدمير كل شيء وقتل وتشريد مئات اآلالف 

بعد ان كانوا رافضين كل الرفض للحوار.
صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال (من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خيرًا او 

ليصمت).
٭ عضو اللجنة العامة للمؤتمر

تعز.. ودبابة بحاح

قيمة دماء اليمنيين والسوريين والعراقيين

مليونا دوالر لـ الالنبيل والالعربي


