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السعودية تشن حملة اعتقاالت  لليمنيين في بيشة
اعترفت السلطات السعودية- السبت- بأنها أقدمت على 
اعتقال سبعة يمنيين في ظل تكتم شديد على عمليات 
اعتقاالت طالت  عشرات اليمنيين بدون سبب، االمر الذي 
أثار قلقًا واسعًا وسط المغتربين اليمنيين والجاليات االخرى ..
غير أن السلطات السعودية ولقمع ايــة اصــوات منددة  
بجرائم االعتقاالت التي تطال اليمنيين ذهبت الى اتهام يمني 
بقتل  شرطي في السعودية دهسًا بسيارته االربعاء الماضي 

عقب خروجه من مسجد في بيشة بجنوب غرب السعودية.. 
وجاءت هذ التهمة لتبرر لنفسها حملة اعتقاالت  ليمنيين 

آخرين..
ونسب بيان لوزارة الداخلية السعودية ان اليمني  اعترف 

خالل التحقيق، بانتمائه إلى داعش.
واشـــارت إلــى انها اعتقلت  ستة يمنيين آخرين ُيشتبه 

بتورطهم في عملية القتل.

وصرح المتحدث االمني السعودي ان العريف في دوريات أمن 
محافظة بيشة مذهل فهد السلولي تعرض "لعملية دهس 
متعمد وطعن بعد خروجه من صالة الفجر بمسجد الصماهدة 
بحي العزيزية بالمحافظة ما نتج عن مقتله".. وانها  تمكنت  
من القبض على الجاني وهو يمني ُيدعى عمر سعيد مهدي 
باهيصمي (٢٠ عامًا)"، وزعمت  أن نتائج التحقيقات االولية 

معه "نتجت عن إقراره بانتمائه لتنظيم داعش.

عبدالملك المخالفي.. وجه من وجوه التدليس والنفاق والخيانة!
معروف عنه بأنه انتهازي من الدرجة األولى، كما هو دعّي من أدعياء التيار القومي   

ــاح الحقد  الذين باعوا الناصرية وقيمها وسلوكها وتركوا امــواج التطرف وري
تتصارعها وتتقاذفها وتبعدها عن معانيها السامية التي أرساها وعززها القائد والمعلم 

جمال عبدالناصر..
قارنوا اقوال وتصرفات عبدالملك المخالفي المعروف عنه سابقًا بعالقاته 

المريبة بكثير من الجبهات والمتحالف اليوم مع قوى االرتــداد والظالم 
والرجعية لتدمير الوطن وقتل أبناء الشعب.. قارنوا أقواله وتصرفاته مع ما 
كان يقوله جمال عبدالناصر «قوًال وفعًال» وكيف كان صوته مرتبكًا لدعاة 

االرتداد والخيانة والتآمر ولكل اشكال ومسميات الخداع.
عبدالملك المخالفي الذي نام وصحا ووجد نفسه وزيرًا للخارجية وحاليًا 
في احضان من كان يصفهم باألمس أعداء اليمن واليمنيين وقتلة الرئيس 
إبراهيم الحمدي، يتحدث اليوم عن الشرعية والالشرعية عن االنقالبيين 
واصحاب الحق في الحكم، ويذهب ليصنف هذا شرعي وذاك انقالبي.. هذا 
دستوري وذاك ال دستوري.. وال يدري أنه بال شرعية من األساس.. وأن 
شرعيته التي يتحدث عنها ال تعرف طريقًا غير طريق التآمر والخيانة 
وال تؤمن بقضية غير الفوضى واثارة الفتن واشعال الحرائق وتدمير اليمن 

وقتل اليمنيين!!
منذ أن عينه الفار هادي المنتهية واليته وزيرًا للخارجية كشف 

لمن ال يعرفه عن نفسيته المسكونة بالخديعة والمكر 
والكذب والتضليل..

ومثلما كان يتمسح بأحذية الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، يتمسح 
الــيــوم بــأحــذيــة آل ســعــود «قتلة 

الحمدي» الذي كان يتباكى عليه باألمس قبل أن يرتمي في احضانهم ويقّبل أياديهم 
وارجلهم.. فكيف ال يكون عبدالملك المخالفي وجهًا من وجوه التدليس والنفاق وآفة من 

آفات «الربيع العبري»!
متغطرس ومتعجرف، حتى فــي داخــل التنظيم 
الوحدوي الناصري، عارضه الكثير واختلف معه الكثير.. 
واليوم وبعد أن ارتقى إلى منصب وزير للخارجية بدون 
شرعية يكشف انــه ال يجيد غير استصراخ اللحظة 
العابرة، وأن مواقفه المكرورة والمتقلبة في كثير من 
األحيان ليست سوى اسطوانة غاز ما أن يتم إفراغها 

حتى يستبدلها بأخرى!
في نظر عبدالملك المخالفي أن من يدافعون عن الوطن 
وكرامة وشرف الشعب ويقفون ضد جبروت وصلف العدوان 

هم من يدمرون الوطن ويقتلون أبناء الشعب..
هل من يقول ذلك هو صاحب عقلية سوية.. ويريد أن يعود 
هو وطابور التآمر والخيانة المختبئون خلف جالبيب وعبايات قادة 

العدوان لتحّمل مسئولية الوطن؟!
يحتشد هو ومن معه وراء قادة العدوان على وطنه وعلى أبناء وطنه 
رتكب بحق اليمنيين ويأتي ليتحدث 

ُ
ويصفقون مع كل جريمة ومجزرة ت

عن الشرعية وعن االنقالبيين!!
كل يوم يمر من أيــام العدوان يكشف عبدالملك 
المخالفي والقابعون معه في طابور التآمر 
والــخــيــانــة أن «ذيــــل الــكــلــب عــمــره ما 

يعتدل»!!

إرادة اليمنيين تصيب النظام 
السعودي بالهيستيريا والجنون

ُجّن جنون النظام السعودي منذ األسبوع 
الماضي بعد االعالن عن اسماء قيادة المجلس 
ــذي يتولى إدارة شئون البالد  السياسي ال
وسيعزز من التوجهات لمواجهة العدوان 
الغاشم، وأصيب أيضًا بالهيستيريا عند 
اإلعــالن عن عــودة مجلس النواب لالنعقاد 
وممارسة صالحياته الدستورية والقانونية، 
ولــم يجد مــا يقوم بــه مــن ردة فعل سوى 
تكثيف أعماله العسكرية الميدانية وغاراته 
الجوية، واستهداف الطرقات التي تربط 
العاصمة بالمحافظات، وايــقــاف المالحة 
الجوية عبر مطار صنعاء واستهداف المصانع 
والــمــدارس وارتــكــاب المزيد من المجازر 
بحق المدنيين السيما األطــفــال والنساء، 
وكأنه بهذا الجنون وهذه الهيستيريا التي 
اصابته وعكسها بأفعاله اإلجرامية البشعة 
سيدفع اليمنيين للعودة عن قرار تشكيل 
المجلس السياسي، وسيبعث الخوف والرعب 
في نفوس أعضاء مجلس النواب ويمنعهم 
من الذهاب الستئناف عملهم في المجلس 

ومتابعة شئون البالد والعباد!
هذا النظام وصل به الجنون إلى حد عدم 
التفريق بين من يعيشون في الداخل الوطني 
ويدافعون عن كرامة شعب وسيادة وطن، 
وبين أشباه الرجال الذين باعوا وطنهم وأبناء 
شعبهم بثمن مدنس واختاروا االرتماء في 
احــضــان أعدائهم يسّبحون بحمدهم في 

الصباح والمساء دون حياء أو خجل!!
النظام السعودي ومنذ عــام ونصف من 
بدء عدوانه على اليمن لم يفهم بعد أن في 
اليمن رجــاًال وشبابًا وشيوخًا ونساء وحتى 
أطفال ال يمكن أن يقبلوا بإهانة وطنهم 

واالعتداء عليه تحت أي مبرر، ومن أي جهة 
كانت، فالوطن لديهم كل شــيء وقبل كل 
شيء، وال يمكن عرضه للبيع والشراء ولمن 
يدفع أكثر..، وان قبل البعض من اليمنيين 
بتشجيع العدوان والتهليل والتكبير بجرائمه 
ومجازره، والعمل تحت لوائه فأولئك ليسوا 
ســـوى شـــــواذ، وكــمــا هـــم مـــوجـــودون في 
اليمن فهم موجودون في كل مجتمع من 
المجتمعات، وحتى في السعودية نفسها وإن 

ظنت عكس ذلك..
يخطئ النظام السعودي ان حاول المقاربة 
بين مــن يصفقون لــه وبــيــن مــن يقاومون 
عــدوانــه وجــرائــمــه ويــدافــعــون عــن كرامة 

وسيادة وطنهم..
ويخطئ أيضًا إن اعتقد أن اليمنيين من 
السهولة بمكان اخضاعهم وفرض الوصاية 
عليهم ان لم يكن بالمال فسيكون بالسالح!

اليمنيون ال يبيعون كرامتهم وال يفرطون 
بسيادة وطنهم وال يمكن قبولهم باالرتهان 
والعمالة، أو فرض الوصاية عليهم من النظام 
السعودي المتغطرس والمتعجرف أو من 

غيره..
الــيــمــنــيــون ســــادة أنــفــســهــم وســيــبــقــون 
كذلك، ولن يجني العدوان من وراء أعماله 
وممارساته اإلجرامية سوى الخيبة، والفوز 

بسخط اليمنيين وغضبهم!!
والحقيقة التي ينبغي على قــادة النظام 
مــــــــراء حـــروبـــهـــم فهمها 

ُ
ـــســـعـــودي وأ ال

واستيعابها أن إرادة اليمنيين وعزيمتهم 
أقــوى مــن كــل صــواريــخ ورصــاصــات الحقد 

والكراهية التي يوجهونها إلى صدورهم..
إرادة اليمنيين أقوى وستنتصر..

بحاح يقود تحالفًا أبينيًا ضد هادي

بدأ الفار خالد بحاح بتحرك مكثف بين 
أوساط أبناء محافظة أبين في السعودية 

لقيادة تحالف ضد الفار هادي.
ففي منشور له تحت عنوان «أبين 
الــتــي ننشدها» كتب بــحــاح وبــوضــوح 
محرضًا ضــدالــفــار هـــادي حيث قــال: 
«اليوم سعدنا بلقاء هو األول من نوعه 
جمع نخب وأعيان أبين المتواجدين 
في المملكة العربية السعودية، وكان 
دافعنا لم شمل المحافظة وخلق حراك 
ايجابي بين ابنائها لعمل جاد من أجلها، 
أبين تحتاج للجميع، وهي أكبر من أن 
تختزل فــي أشــخــاص وأعــظــم مــن أن 

تتصدرها جماعة أو منطقة أو قبيلة.. 
أبين وبالصادقين من أبنائها تستطيع 
أن تحصن نفسها وتلفظ جماعات الفيد 

والتطرف منها».
لــيــس هــنــاك عــلــى االطــــالق مناسبة 
ليقول بحاح هذا القول المليئ بالغيظ 
والتحريض.. إّال سبب واحــد وهــو أن 
بحاح يعتزم التخلص من هــادي عبر 

خلق تحالف مع ابناء أبين.
ــر بحاح لهذا الموقف إعالميًا 

ّ
وَنــش

عبارة عن رسالة تحدٍّ للفار هــادي.. 
واســتــعــدادًا لــخــوض معركة جديدة 

حاسمة بينهم.

وصف بن دغر باالنتهازي وسحال العلماء

باصرة: بن همام من أشجع الرجال 
وأكثرهم مهنية وأمانة

ـــدكـــتـــور صـــالـــح علي  ــــض ال رف
ــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي  بــاصــرة -وزي
األسبق- االنتقادات التي وجهها 
بن دغر لمحافظ البنك المركزي 
محمد عوض بن همام واتهامه له 

بالتالعب بأموال البنك.
ووصف باصرة بن دغر باالنتهازي 
وسحال العلماء والمشائخ في وادي 
حــضــرمــوت.. وقـــال فــي رســالــة له 
نشرتها بعض المواقع االخبارية: 
«األخ محمد عوض بن همام محافظ 

البنك المركزي من اشجع 
الرجال وأكثرهم مهنية 
فــي الــمــجــال المصرفي 
والمالي وأيضًا من األمناء 

القالئل في اليمن، وحافظ 
عـــلـــى حــيــاديــة 

الــــــبــــــنــــــك 
الـــمـــركـــزي 
ـــرغـــم كــل  ب

الــظــروف 

الصعبة، وأوصل مرتبات الموظفين 
في اليمن خالل الحرب وحتى اليوم 
وبالتعاون مع الخّيرين والمخلصين 
في فــروع البنك المركزي في كل 
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة شــمــاًال 

وجنوبًا».
وأضــاف باصرة: «شتان بين من 
ادعى عليه زورًا وبهتانًا وبين بن 
همام.. بين من بدأ حياته سحاًال 
للعلماء والمشائخ ثم تنطنط وتقفز 
وبانتهازية من مربع الى آخر ليصل 
الى وظيفته غير الشرعية 

دستوريًا»..
واختتم بالقول: «سبحان 
ـــا يــطــعــن  ـــدم ــــلــــه عـــن ال
انتهازي في أمانة رجل 
ـــي قــامــة  ف
مـــحـــمـــد 
بــــــــــــــــن 

همام».

األمريكيون يأكلون الهمبرجر بدماء أطفال اليمن
< ليس مستغربًا أن يخرج سفير الــواليــات المتحدة 
األمريكية لدى اليمن ماثيو هاتولير -الخميس- ويقول: 
«إن تشكيل المجلس السياسي ودعــوة مجلس النواب 
لالنعقاد هو  عمل ال يعتمد على الدستور وال لقرارات 

األمم المتحدة».
ولم يكتف السفير األمريكي بذلك بل انه ذهب لإلعالن 

عن رفض بالده النعقاد مجلس النواب اليمني..
هــذا الموقف ليس جــديــدًا على أمريكا وآراء السفير 
ــذي يمارس طــوال أكثر من عــام دور سمسار  تولير ال
تمرير صفقات األسلحة للسعودية طوال أكثر من عام، 
فهو يقايض الدم اليمني ببيع السالح للسعودية، والتي 
كان آخرها انجاز صفقة محتملة تصل إلى ١٥٣ دبابة، 
ومئات المدافع الرشاشة وغيرها من المعدات العسكرية 
للسعودية والتي تبلغ قيمتها -بحسب صحيفة الغارديان 

البريطانية- نحو ١٫١٥ مليار دوالر..

وبعقلية «الصليبي» الحاقد لم يكترث السفير األمريكي 
بدماء عشرات الضحايا من النساء والمدنيين الذين سقطوا 
جراء غارة سعودية على مصنع النتاج أغذية األطفال في 
العاصمة صنعاء ودماء اليمنيين األبرياء ال تعني هذا السفير 
وهو يستلم «الكميشن» من محمد سلمان، وإلشباع حقده 
ذهب يطلق فتاوى لمرتزقة الرياض ويطمئنهم بأن انعقاد 
جلسة مجلس النواب اليمني ال تعتمد على الدستور.. وهو 

بهذه الخزعبالت يضحك ويسخر من أولئك الخونة..
فيما هو يسعى للحصول على «عمولة» صفقة جديدة من 
مبيعات األسلحة وهو بذلك يمثل مجرد تاجر سالح قذر 

من قطيع رعاة البقر..
ومهما حــاول األمريكيون ان يظهروا بأنهم مجتمع 
حــضــاري ومــدافــعــون عــن حــقــوق اإلنــســان فــذلــك مجرد 
أكــاذيــب.. فها هم األمريكيون يأكلون الهمبرجر بدماء 

أطفال اليمن بكل برودة..

حكومة الرياض تهدد منسق الشئون اإلنسانية
شنت حكومة الفار هادي المقيمة في الرياض هجومًا حادًا 
على منسق األمم المتحدة للشئون االنسانية في اليمن جيمي 
ماكغولدريك على خلفية بيان أشــار فيه الــى جرائم قتل 
وتشويه ألطفال ونساء اليمن وتدمير منازل وإلحاق األضرار 
أو الدمار بمصنع العاقل للمنتجات الغذائية بالعاصمة وسوق 

شعبية بمديرية نهم..
ووصفت حكومة الفار المسئول الدولي بأنه غير منصف وأن 
عليه تحري المصداقية، غير أن بيانها لم يقدم أي معلومات 
أو دالئــل تنفي مسئولية الــعــدوان السعودي عن الجرائم 
التي شهدتها أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية 
خالل األيام الماضية وأسفرت عن قتل وجرح العشرات من 

المدنيين.
من جانبهم قال مراقبون: إن رد حكومة العمالء يعتبر 

محاولة مكشوفة للضغط وتوظيف األخير للعمل وفق ما 
تريده وأن عليه االمتثال ألوامرها وما تراه مناسبًا بالشأن 

اليمني..
وكان جيمي ماكغولدريك أعرب في بيان صحفي أصدره 
الجمعة عن قلقه جراء تفاقم معاناة الشعب اليمني وتكثيف 
أعمال العنف والقصف الجوي في كافة أنحاء البالد، وحث 
المجتمع الدولي على التأثير على االطراف المتنازعة في اليمن 
ودفعها للتوصل سريعًا إلى حل سلمي يضع مصلحة الشعب 

فوق كل االعتبارات..
وفي المقابل هددت حكومة الفار هادي برئاسة بن دغر في 
بيان أصدرته السبت منسق األمم المتحدة للشئون اإلنسانية 
في اليمن وحــددت له موجهات جديدة تقضي بــأن عليه 

العمل كما يلي:

أالَّ يبدي حرصه على الشعب اليمني.. وأن يؤكد حقيقة 
أن العنف الدائر في اليمن جاء نتيجة ما أسمته باالنقالب 

ات مستمرة من مسلحي الحوثي «المتمردين».. واعتداء
واتهمت المسئول الدولي بعدم المصداقية في التقرير.

وأوضحت له أن ما تسميه ميليشيات الحوثي قامت بعمليات 
إجرامية في عدة محافظات بالسالح الثقيل وتنسبها للتحالف 
العربي الذي جاء داعمًا بطلب من الشرعية الستعادة الدولة 

ومؤسساتها..
ُيذكر أن المنسق الدولي أشار في بيانه إلى تقارير تتحدث 
عن قتل وتشويه أطفال ونساء اليمن وتدمير منازل، وإلحاق 
األضرار أو الدمار بمصنع منتجات غذائية وإحدى األسواق 
بسبب الهجمات البرية والغارات الجوية خصوصًا في مدينة 

صنعاء ومحافظات صنعاء وصعدة وتعز والحديدة..

«هادي» ومحللي الدفع  ال عزاء لـ
المسبق.. فاتكم القطار!

< ردود أفعال متخبطة ومتشنجة عبر عنها الكثير ممن تسميهم القنوات الفضائية التابعة للنظام 
«المحللين» عند تناولهم الحدث االستثنائي المتمثل  السعودي وفي مقدمتها «العربية والحدث» بـ

بانعقاد مجلس النواب اليمني..
«المجلس السياسي األعلى» أصاب هذه  عودة مجلس النواب لالنعقاد واتخاذ قراره التاريخي بالتصويت لـ
القنوات ومحللي الدفع المسبق بالجنون وظهروا في أحاديثهم أكثر تخبطًا وتشنجًا.. حتى أن البعض 
ومن هول الصدمة ظهر متباكيًا على شرعية «هادي» وذهب يقول دون حياء أو خجل أن ال شرعية 

للبرلمان اليمني، وأن «هادي» هو صاحب الشرعية الوحيدة في اليمن..!!..
ها بعد أن استقدمت الخارج لتدمير بلدها  ال عزاء لهؤالء المتباكين على شرعية فقدت هويتها وهواء

وقتل أبناء بلدها..!..
ال عزاء لشرعية كتبت نهايتها بسفك دماء آالف األطفال والنساء والشباب اليمنيين، وازهاق أرواحهم 

بدم بارد!..
«هادي» التي ستالحقه رائحة الدماء التي سفكتها طائرات العدوان، وستبقى تفوح في  ال عزاء لكم ولـ

ق عدالة السماء عليه وعلى كل القتلة وأمراء الحروب.. ولو بعد حين.. سماء الوطن حتى تطبَّ
ال عزاء لكل أدوات العدوان الذين اختاروا الخيانة ورفعوا صولجان العمالة وبرروا لجرائم العدوان 

ومجازره بحق اليمن واليمنيين..
ال عزاء لكم.. فقد فاتكم القطار..


