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التوظيف «العائلي» في حكومة فنادق الرياض
< كانوا يتحدثون عن جيش عائلي وأثبت أنه جيش 
الشعب بصموده في وجه العدوان ومرتزقته رغم تآمرهم 
منح لألقرباء والموالين، 

ُ
عليه.. وقالوا إن الوظيفة العامة ت

فكذبوا أنفسهم بأنفسهم واتضح أنهم العائليون.. 
وإليكم كشف التوظيف العائلي لحكومة فنادق الرياض 

وهو غيض من فيض، وما خفي كان أعظم:
> رئيس وزراء حكومة االغتراب أحمد عبيد بن دغر:

- ابنه عبدالله بن دغــر (٢٨) عامًا سكرتير خاص 

لرئيس الوزراء بدرجة نائب وزير.
- ابنه الثاني حسين بن دغــر وكيل لـــوزارة الشئون 

القانونية.
> نائب رئيس الــــوزراء وزيــر الخارجية عبدالملك 

المخالفي:
- ابنه اسامه السكرتير الخاص لوزير الخارجية.

- ابنه هشام موظف بدرجة مدير عام بالخارجية.
- ابنه حسام مرافق لرئيس الوزراء.

> نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز 
جباري:

- ابنه سامي سكرتير خاص لوزير الخدمة المدنية.
- ابنه اآلخر عضو في هيئة سكرتارية مؤتمر الرياض.

> وزير المالية منصر القعيطي:
- ابنه عبدالله مدير عام لمكتب وزير المالية.

> وزير النقل مراد الحالمي:
- زوجته وكيلة وزارة حقوق اإلنسان.

> وزير التجارة محمد السعدي:
- زوج ابنته مدير عام مكتب وزير التجارة.

> وزير اإلعالم محمد قباطي:
- ابنه شادي سكرتير خاص لوزير اإلعالم

> وزير الصحة ناصر باعوم:
- ابنه رامي رشحه ملحقًا لشئون المغتربين بقطر.

ألم نقل لكم إنهم فاسدون.. أينما حلوا وأينما كانوا.. 
فمن هو العائلي إذًا؟!

مجازر وجرائم العدوان لن تسقط من ذاكرة الشعب

فهل بهذه المجازر والجرائم سيعيد هذا «النظام» هادي 
وحكومته إلدارة شئون البالد والعباد؟!!

وأين هي إيران التي تحجج بها قادة السعودية لشن هذه الحرب 
العدوانية القذرة ضد اليمنيين.. هل إيران موجودة في الجسور 

والطرقات التي دمرتها طائراتهم..
هل إيــران موجودة في المدارس والمستشفيات والمنشآت 
الصناعية وداخل منازل المواطنين ومواقف التنقالت «الفرزات»؟!
حرب النظام السعودي التي يشنها منذ أكثر من عام ونصف 
هي لتدمير اليمن وقتل اليمنيين، واتخذ من إيران و«الروافض 
والمجوس» ذريعة لشن هذا العدوان المدمر في ظل تواطؤ من 
األمم المتحدة وانظمة االستبداد والتكبر العالمي وفي مقدمتهم 

الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفي ظل أنظمة الخنوع 
ات المالية المقدمة  العربي، التي تتساقط رخيصة أمام االغــراء

من قادة آل سعود!!
كل شيء في اليمن «األرض واإلنسان»، وخاصة في المحافظات 
الشمالية هو هدف للنظام السعودي، الــذي يخطئ قادته ان 
توقعوا أن جرائمهم ومجازرهم التي ترتكب منذ ما يزيد عن 
العام والنصف بحق اإلنسان اليمني سيتم تجاهلها أو نسيانها.. 
كــال.. وإنما ستظل وتبقى محفورة في ذاكــرة الشعب وذاكــرة 

نسى على االطالق..!
ُ
التاريخ ولن ت

كل جرائم ومجازر العدوان السعودي موثقة ومدونة ليست في 
العاصمة اليمنية صنعاء وإنما في كل المحافظات.. التي ارتوت 

بالدماء الزكية لألطفال والنساء والشباب والشيوخ، وستبقى 
أرواحهم تحلق في السماء حتى يتم القصاص وتتحقق إرادة 

الله في الحياة..
ــادة أنظمة  لقد استطاع النظام السعودي شــراء ضمائر ق
االستكبار والخنوع واخضاعهم إلرادته، وهو ما ساعد قادة هذا 
النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر الدموية دون 
أن يرفع أحٍد القانون اإلنساني الدولي الذي يجرم مرتكبي هذه 

المجازر ويحاسبهم..
تجاوزوا جميعًا القانون اإلنساني الدولي ورموا به تحت أرجلهم، 
ولكنهم نسوا جميعًا أن هناك قانونًا إلهيًا ال يمكن تجاوزه والقفز 

عليه، وسيتم تطبيقه عاجًال أم آجًال!!..

نظام ال يأبه بقتل المدنيين هو بال أخالق
منذ بدء عدوانه السافر على اليمن قام النظام السعودي 
عبر طائراته الحربية بشن غاراته وبشكل هيستيري 
وجنوني على المنشآت الخدمية «مستشفيات، مدارس، 
مراكز صحية» ومؤسسات الــدولــة المختلفة بما فيها 
المطارات والموانئ والجامعات»، اضافة الى استهداف 
المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص، والمالعب 
الــريــاضــيــة، حتى مــنــازل المواطنين والــمــدن السكنية 
ومواقف تنقالت المواطنين «الفرزات» تم استهدافها 

وبشكل متعمد!
وتابعنا مرارًا وتكرارًا وعقب تنفيذ تلك الغارات الجوية 
كيف كان ناطق التحالف العسكري يظهر عبر القنوات 
الفضائية التابعة للعدوان السعودي نافيًا استهداف هذه 
المؤسسات والمنشآت ومتباكيًا على الضحايا المدنيين، 
الذين سقطوا بصواريخ الحقد والموت السعودي التي 

تسقط من السماء!
وباالضافة الى كذب العسيري وتزييفه لألحداث والوقائع 
ذهب العدوان السافر باتجاه توظيف قنواته الدعائية 
االعالمية لنفي تلك الجرائم والمجازر وإلصاقها بقوات 
الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية المدافعين عن 
سيادة الوطن وكرامة أبناء الشعب.. كما تمت استضافة 
عدد من «المحللين» الذين تم شراؤهم بالمال السعودي 
المدنس ليقوموا بمهمة تلميع النظام السعودي وعمليات 
«عاصفة الحزم» العسكرية والمتاجرة بدماء اليمنيين، 
ليؤكد هذا النظام ومن معه من مرتزقة العرب والغرب 

أنه ال يهتم بقتل المدنيين!!
آالف المدنيين فــي اليمن قتلتهم اآللــة العسكرية 
السعودية بــدم بـــارد، وإذا بالعسيري ومحللي الحقد 
والكراهية من اليمنيين -لألسف الشديد- يبررون لتلك 

الجرائم والمجازر دون حياء!
إن هذا النظام الوهابي التكفيري ومنذ بدء عدوانه أثبت 
لليمنيين أنه نظام بال أخالق وبال شرف، ونظام تحركه 

نوازع الحقد والعداء لليمنيين من عشرات السنين!
ـــذي فــاح ريــحــه بهذه  ــه الــعــداء للشعب اليمني وال إن

العمليات العسكرية التي شنها منذ أكثر من عام ونصف.. 
وألن الدم اليمني في نظره رخيص رأينا ومازلنا نرى هذا 
ات وتجنيد اآلالف من شباب  النظام يذهب لشراء الــوالء
اليمن وسوقهم الى المحرقة واتخاذهم وسيلة لتحقيق 
أهدافه المنحطة والدنيئة وصــوًال الى تركيع اليمنيين 

وفرض الوصاية األبوية على اليمن!
النظام السعودي ال يهتم بقتل المدنيين.. ال يهتم 
بقتل اطفال اليمن، ونساء اليمن وشباب اليمن وكل انسان 
في اليمن، حتى من وظفهم معه من أبناء هذا البلد السيما 
منهم قــيــادات حــزب االصــالح واالشــتــراكــي والناصري، 
والسلفيين من تجار الدم والعدم جميعهم أمراء حروب.. 
ونراهم اليوم كيف يقصفون األحياء السكنية الواقعة في 
الطرف اآلخر ويدمرون البيوت فوق من يسكنها، ويقتلون 
معارضيهم والمختلفين معهم من اليمنيين تحت مرأى 

ومسمع من الناس أجمعين!
وللتأكيد أيــضــًا على أن الــنــظــام الــســعــودي ال يهتم 
بقتل المدنيين فقد قام بشن مئات الغارات على قرى 
ومدن نجران وجيزان وعسير غير آبٍه بحياة المدنيين 

المحسوبين عليه!
استهدفهم بمئات الغارات الجوية ال لشيء إّال لكونهم 
رفضوا التهجير ومغادرة أرضهم وسكنهم، كما أعلنوا 
رفضهم للحرب، ورأيناه فيما بعد يتباكى على الضحايا 
الذين سقطوا قتلى بصواريخه وإلــصــاق تلك الجرائم 

بالجيش اليمني.
إنه نظام بال أخالق، وبال شرف، ويكفي أن تكون هذه 
الحرب القذرة التي يقودها ضد اليمن قد كشفت للعالم 
ة األسرة السعودية الحاكمة التي ارتكبت  انحطاط ودناء

ومازالت ترتكب أبشع الجرائم اإلنسانية في اليمن!
ى هذا النظام أمام العالم وكشف أنه المدرسة  لقد تعرَّ
التي تخرج منها دعاة التكفير والقتل وفي مقدمتهم 
قادة التنظيمات اإلرهابية «القاعدة» و«داعش» الذين 
يرتكبون جرائمهم بحق اإلنسان وبحق الحياة في الكثير 

من دول العالم تحت راية االسالم، واإلسالم منهم براء.

< مع كل يوم يمر يثبت النظام السعودي أن اليمن وخاصة المحافظات الشمالية هدفًا لغاراته وعدوانه الذي لم يهدأ منذ 
أكثر من عام ونصف..

لــم يترك شــيئًا في هذه المحافظات إّال واســتهدفها، حتى مواقــف تنقالت المواطنين «الفرزات» اســتهدفها.. أي أنه لم 
يكتِف باالســتهداف المتعمد للجســور والمدارس والمستشفيات والطرق وشــبكات االتصاالت والمنشآت الصناعية، وإنما 
ذهب الستهداف المواطنين في «الفرزات».. وفي منازلهم وسياراتهم.. وارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق اليمنيين، 

في ظل صمت عالمي مقصود ومتعمد..!

بان كي مون.. ظاهرة صوتية ! 
توجيهات األمين العام لألمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة عملية تخدير كشفتها الوقائع واألحداث

 المجتمع الدولي خاضع إلرادة السعودية! مئات المدنيين ضحايا اآللة العدوانية السعودية يوميًا وبان كي مون يعّبر عن بالغ قلقه!!
 على هذه االرقــام التي لم تشتمل على ضحايا المجازر الوحشية االخيرة 

ً
وعــالوة

التي ارتكبتها طائرات العدوان األسبوعين الماضيين في صعدة وحجة ونهم وتعز 
والحديدة وغيرها من المجازر الوحشية التي لم يتوقف هذا العدوان عن ارتكابها طيلة 
االيام القليلة الماضية وادت الى استشهاد العشرات بينهم نساء واطفال واصابة المئات 
 على تلك االرقام امعنت الطائرات الحربية للعدوان في استهداف وتدمير 

ً
ـ عالوة

المدارس والمصانع والمستشفيات ومنازل المواطنين وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا 
للقانون االنساني الدولي الذي يحرم استهداف البنية التحتية وأي هجوم يوجه ضد اي 
شخص مدني ويجرم فاعلها ويعدها جرائم حرب ال تسقط بالتقادم.. وكانت األمم 
المتحدة قد قالت سابقًا في بياناتها المنسوبة لألمين العام ان التحالف الذي تقوده 
السعودية قد ألحق الضرر او دمر اكثر من "سبعين " مركزًا صحيًا بما في ذلك ثالث 

منشآت اخرى تدعمها منظمة اطباء بال حدود .. 
ووسط استمرار هذه االعمال االجرامية واالرهابية التي يرتكبها تحالف العدوان 
بقيادة النظام السعودي بقيت األمم المتحدة تشاهد ما يحدث دون حياء، وان اضطرت 
تحت وقع التقارير االعالمية التي تصدرها المنظمات االغاثية االنسانية والمنظمات 
الطبية العاملة في اليمن كمنظمة أطباء بال حدود للتعليق يظهر المتحدث باسم 
االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ليقرأ بيانًا منسوبًا اليه يدين فيه هذه 
"الحوادث" كما يسميها.. متحاشيًا وصفها بالجرائم والمجازر حتى ال يغضب النظام 

السعودي ويعود للتهديد بوقف التمويالت التي يقدمها لألمم المتحدة!!
ال يكتفي هذا المتحدث بإدانة هذه "الحوادث" بل ويدعو قوى التحالف الى اتخاذ 
التدابير الضرورية لمنع وقوع مزيد منها وان تعمل كل ما بوسعها لحماية المدنيين 

والبنية االساسية المدنية !!. 
ة واالنحطاط، تصدر عبر بيانات لألمين العام لألمم المتحدة ويتلوها  قمة الدناء
المتحدث باسمه، والذي ال ينسى ايضًا ان تتضمن تلك البيانات جملة "عبر عن بالغ 
قلقه" ليكشف بذلك وبجالء سقوط األمين العام لألمم المتحدة والمنظمة األممية 

إلرادة النظام السعودي الفاشي..
واضافة الى تلك اإلدانة التي ال تسمن وال تغني من جوع يدعو األمين العام لألمم 
المتحدة حسب البيانات المنسوب اليه الى اجراء تحقيق عاجل حول هذه "الحادثة" او 
تلك.. وهنا طبعًا ال يعني او يقصد األمين العام لألمم المتحدة اجراء تحقيقات عاجلة 
وشاملة لمختلف المجازر والجرائم التي ارتكبها ومازال تحالف العدوان السعودي بحق 

اطفال ونساء اليمن والمدنيين عمومًا.. كال . وانما " حوادث "بعينها" مع تهميش 
وتناسي بقية "الحوادث" .. وتأتي دعوات بان كي مون الى اجراء تحقيق عاجل حول 
هذه "الحادثة" او تلك دون ان يكون هناك اي اجراء عادل قد تتخذه المنظمة األممية 

لتجريم التحالف السعودي ومحاسبته  , وانما إلسكات المنظمات الدولية التي كانت 
وراء الدعوة الى اجــراء " التحقيق العاجل " ومن ثم نسيان ما حدث وكأن شيئًا لم 
يحدث !!.. هذه الدعوات العاجلة للتحقيق التي يدعو اليها السيد بان كي مون وكانت 

األخيرة منها دعوته التي اطلقها قبل اسبوعين للتحقيق في جريمة قصف العدوان 
لمدرسة تحفيظ القرآن في صعدة التي ادت الى استشهاد واصابة ٢٨ طفًال، اضافة 
الى جريمة مستشفى عبس بمحافظة حجة والتي تدعمها منظمة اطباء بال حدود 
وأدت الى استشهاد واصابة اكثر من ثالثين عامًال ونزيًال.. تشبه كثيرًا الدعوات التي 
كان يطلقها الفار والفاقد للشرعية عبدربه منصور هادي عند حدوث جرائم ارهابية 
تستهدف المنشآت السكرية او اغتيال شخصية سياسية .. وبعدها يتم رمي ملفات 

التحقيق وتناسي ما حدث دون معرفة ما وصلت اليه من نتائج!! 
جريت لن تكون تحقيقات مستقلة ومحايدة، 

ُ
دعوات التحقيق هذه لن تجرى وان أ

ولن تؤدي الى اتخاذ اي عقوبات ضد النظام السعودي وحلفائه ولن تعيد على اقل 
ها الى القائمة السوداء !.. تقدير السعودية وحلفاء

كيف سيتم اجراء هذه التحقيقات بشكل عاجل ومستقل وحيادية واألمم المتحدة 
خاضعة وراضخة إلرادة النظام السعودي باعتراف االمين العام نفسه ؟!.. 

كيف سيتم اجراء ولو تحقيق واحد والنظام السعودي ال يعير ما يصدر عن األمين 
العام ومنظمته اي اعتبار ويواصل ارتكاب جرائمه واحدة تلو األخرى وتحت مرأى 

ومسمع المجتمع الدولي ؟!. 
دعوات األمين العام لألمم المتحدة للتحقيق في هذه " الحوادث " كما يسميها ليست 
اكثر من عملية تخدير وتنويم  لليمنيين من جهة والمنظمات الحقوقية واالنسانية 

من جهة اخرى ..والوقائع واالحداث السابقة توكد ما نقول .. 
ومع كل ما يحدث من قتل وتدمير لليمن وشعبها , ووسط هذه الجرائم والمجازر 
التي يواصل النظام السعودي وحلفائه وشركاؤه الدوليون ارتكابها يثبت السيد بان 
كي مون يومًا بعد آخر انه ليس اكثر من ظاهرة صوتية , وال يملك غير بيع الكالم 

وتصديره متى ما استدعت الوقائع واألحداث .. 
كما ان هذه الجرائم والمجازر المتواصلة منذ اكثر من عام ونصف اثبتت ان المنظمة 
الدولية بكل اعضائها دون استثناء قد سقطت اخالقيًا، واكدت بالمطلق ان المال 
السعودي اقوى من القانون االنساني الدولي وحقوق االنسان التي دائمًا ما نسمعها من 

السيد بان كي مون , كما انها ال تعني للنظام السعودي شيئًا!!
النظام السعودي لو كان يكترث للقانون االنساني الدولي ولكل مبادئ ومضامين حقوق 
االنسان ولما يقوله بان كي مون لتوقف عن ارتكاب جرائمه ومجازره بحق االنسان اليمني 

.. ولكن كيف له ذلك وهو نظام بال اخالق!!

مجزرة تلو أخرى ارتكبتها طائرات تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين منذ بدء عدوانها السافر  
في الـ٢٦ من مارس ٢٠١٥م وما زالت تتواصل حتى اليوم ..

المئــات مــن تلك المجازر أودت بحيــاة اآلالف من بينهم اكثر من ١٦٥٠ طفًال واكثــر من ١٢٠٠ امرأة وآالف 
آخريــن اصيبوا اصابات بالغة تســببت بإعاقة ١٧٥٠ شــخصًا وتشــويه المئات وكل ذلك تحت مرأى ومســمع 

المنظمة األممية والمجتمع الدولي!!.. 

لــون شرعيــة هـــادي!
ّ
هــؤالء يمث

< حسين محمد عرب وزير الداخلية في حكومة هادي المنتهية 
صالحيتها يتحدث إلحدى الصحف ويقول: «أتمنى أن تطول الحرب 

في الشمال حتى نستطيع ترتيب أوضاعنا في الجنوب».
هذا الوزير ال يمثل فصيًال من فصائل الحراك الداعية لالنفصال، 
المتصارعة فيما بينها في عدن، وإنما يمثل الحكومة أو الشرعية 

التي يطالب هادي باستعادتها، وهادي الذي طالب من النظام 
السعودي بشن حرب عدوانية على بالده وشعبه حتى 
يتمكن هو وحسين عرب وهاني بن بريك وأمثالهم ممن 
تفوح منهم رائحة الطائفية واالنفصالية والمذهبية من 

العودة الى اليمن وإدارة شؤون البالد..!..
حسين عرب وهاني بن بريك والزبيدي وشــالل يمثلون وجه هادي 
القبيح، وتصريحاتهم االنفصالية تفضح هادي وتعريه أمام من اعتدوا 

على اليمن واليمنيين..

أين أصحاب «شكرًا سلمان» ونقصد هنا حزب اإلصالح وأصحاب العدالة 
والبناء من أمثال جباري وشلة عبدالملك المخالفي وياسين سعيد نعمان 
الذين يتحدثون ليل نهار عمن يسمونهم باالنقالبيين والمجوس 

والروافض وحزب المخلوع.. أين هم مما يقوله حسين عرب وهاني بن 
ة هادي المليئة  بريك وشالل والزبيدي وأمثالهم المختبئون تحت عباء

بالثقوب!..

حسين عرب.. «هادي» وهاني بن بريك..، بينهما أمور متشابهة ال 
تخضع للصدفة وإنما للواقع الذي أخضعهما للحديث بنبرة جهوية 
مهم السحر «هادي» 

ّ
مناطقية انفصالية، وإْن حاول كبيرهم الذي عل

أن يتخفى تحت قيم ومبادئ الوحدة، إال أن هاني بن بريك وحسين 
عرب الذين يمثلون حكومة الشرعية يفضحون توجهات هادي 
الذي يلتزم الصمت عند إطالق هؤالء وأمثالهم تلك التصريحات..

فما هي هذه الشرعية التي يتشدق بها النظام السعودي ودفعته 
لتدمير اليمن وقتل اليمنيين منذ أكثر من عام ونصف؟!!

هل هي شرعية وزير داخلية هادي الذي يتمنى أن تطول 
الحرب في الشمال ليتمكن هو وأمثاله من ترتيب األوضاع في 
الجنوب؟! أم هي شرعية هاني بن بريك وشالل والزبيدي الذين يتحدثون 

بنبرة انفصالية قذرة وعلى مرأى ومسمع الناس أجمعين؟!

< حسين محمد عرب وزير الداخلية في حكومة هادي المنتهية 
صالحيتها يتحدث إلحدى الصحف ويقول: «أتمنى أن تطول الحرب 

في الشمال حتى نستطيع ترتيب أوضاعنا في الجنوب».
هذا الوزير ال يمثل فصيًال من فصائل الحراك الداعية لالنفصال، 

في الشمال حتى نستطيع ترتيب أوضاعنا في الجنوب».
هذا الوزير ال يمثل فصيًال من فصائل الحراك الداعية لالنفصال، 

في الشمال حتى نستطيع ترتيب أوضاعنا في الجنوب».

المتصارعة فيما بينها في عدن، وإنما يمثل الحكومة أو الشرعية 
التي يطالب هادي باستعادتها، وهادي الذي طالب من النظام 

السعودي بشن حرب عدوانية على بالده وشعبه حتى 
يتمكن هو وحسين عرب وهاني بن بريك وأمثالهم ممن 
تفوح منهم رائحة الطائفية واالنفصالية والمذهبية من 

حسين عرب.. «هادي» وهاني بن بريك..، بينهما أمور متشابهة ال 
تخضع للصدفة وإنما للواقع الذي أخضعهما للحديث بنبرة جهوية 
مهم السحر «هادي» 

ّ
مناطقية انفصالية، وإْن حاول كبيرهم الذي عل

تخضع للصدفة وإنما للواقع الذي أخضعهما للحديث بنبرة جهوية 
مهم السحر «هادي» 

ّ
مناطقية انفصالية، وإْن حاول كبيرهم الذي عل

تخضع للصدفة وإنما للواقع الذي أخضعهما للحديث بنبرة جهوية 

أن يتخفى تحت قيم ومبادئ الوحدة، إال أن هاني بن بريك وحسين 
عرب الذين يمثلون حكومة الشرعية يفضحون توجهات هادي 
الذي يلتزم الصمت عند إطالق هؤالء وأمثالهم تلك التصريحات..


