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لجنة التواصل البرلمانية الخارجية نجحت بفتح آفاق جديدة مع برلمانات العالم
أوضح النائب بسام علي حسن الشاطر- عضو لجنة الشؤون الخارجية رئيس لجنة  

التواصل البرلماني- أن لجنة التواصل قد تم مباركتها من قبل المجلس السياسي 
وقامت بمهمة التواصل مع البرلمانات واالتحادات البرلمانية باعتبارها قناة الدبلوماسية 
البرلمانية، وقد استطاعت مواجهة كل التحركات المضادة للبرلمان وفتح آفاق التواصل 
والتعاون مع البرلمانات واالتحاد البرلماني الدولي والذي أقر مؤخرًا عدم التعامل خارج إطار 
شرعية مجلس النواب اليمني وإلغاء أي تعامالت تتم خارج البرلمان سواء من قبل أشخاص 
«الميثاق»- أن اللجنة  برلمانيين أو جهات حكومية. وأكد النائب بسام الشاطر -في تصريح لـ

عملت على توضيح وجهة نظر البرلمان في عدد من القضايا والمواقف، وإبالغ برلمانات 
العالم أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية التي تمثل الشعب اليمني وهي بذلك تعتبر 
السلطة التشريعية للجمهورية اليمنية، مؤكدًا ان الجهود التي تم بذلتها اللجنة حققت النتائج 
المرجوة ومنها تصويب الرؤية التي كانت معكوسة عن مجلس النواب وقانونية جلساته 
ودستورية قراراته. واختتم النائب الشاطر تصريحه بأن لجنة التواصل سوف تواصل جهودها 
حتى إزالة بعض المزاعم العالقة بشكل خاطئ عن البرلمان اليمني وبما يضمن عودة قنوات 

التواصل وآلياته الى وضعها الطبيعي مع كل برلمانات العالم.

مرتزقة العدوان بتعز

فضائح مالية ومتاجرة بالدماء.. وما خفي كان أعظم!!

الـــيـــوم لـــم يــعــد الــنــاشــطــون 
ــســيــاســيــون واالعـــالمـــيـــون  ال
ـــقـــادريـــن عــلــى اخـــفـــاء ما  ب
يــحــدث، فالصورة اصبحت 
واضــحــة وبــدت بــال رتــوش 
بعد أن ذهب البعض من 
قــيــادات هــذه الفصائل 
لفضائح  للكشف عــن ا
الــتــي عـــّرت حقيقة ما 

«المقاومة» وأظهرت حجم  تسمى بـ
الخالفات السائدة فيما بينها، ومتاجرتها الواضحة 

بمعاناة ابناء تعز!
«أبو العباس» والمسئول  القيادي السلفي عادل عبده فارع الملقب بـ
المالي للعدوان في تعز كشف االسبوع الماضي عن جزء من المستور 
ات تجار وأمراء الحروب الموالين للعدوان وفي  والمخفي تحت عباء
مقدمتهم قيادات ومرتزقة حزب التجمع اليمني لالصالح الذين 

يتحملون المسئولية األكبر في تدمير تعز ومعاناة ابنائها.
كشف «أبو العباس» عن طبيعة الخالفات التي تعصف بالموالين 
ـــوال واألســلــحــة الــتــي يتلقونها مــن النظام  لــلــعــدوان بسبب األم
السعودي.. كما حدد باألرقام حجم األموال التي قام بتوزيعها منذ 
أصبح المسئول المالي على قيادات الفصائل وكانت سببًا رئيسيًا في 
اندالع المواجهات المسلحة فيما بينهم، اضافة الى سعيهم وبكل 
السبل للحصول على أكبر قدر من تلك األموال تحت مسميات عدة!

كل ما أظهره هذا القيادي كان ظاهرًا ومعلنًا للكثير من المواطنين 
الساكنين في مدينة تعز السيما من لهم عالقة بالمنضوين في اطار 
تلك الفصائل، كما أن هذه الخالفات التي لم تعد مخفية هي السبب 
الرئيسي في الحالة األمنية المتردية التي تعيشها المدينة ويكتوي 

المواطنون بنيرانها!
قيادات حــزب االصــالح التي تعمل على ما تسميه «التحرير» 
اسقطت مدينة تعز بيد قيادات الفصائل الميلشياتية وتركتها 
تغرق في المآسي، وحولتها الى وكر للجماعات اإلرهابية، ونجدها 

الـــيـــوم عـــاجـــزة عـــن فعل 
شــيء لتعز وابــنــائــهــا الذين 
ئل  لفصا تعمل بعض تلك ا
على االعتداء على أموال الناس 
وممتلكاتهم، ومــمــارســة كل 
ــيــب الــنــهــب والــلــصــوصــيــة،  أســال
وتخويف وترهيب المواطنين، 
وتصنيفهم مــع أو ضــد، وتهديد 
وتكفير البعض اآلخر منهم، اضافة 
الــى سد كل منافذ الهواء عن مدينة 
تعز الثقافة التيُ سرقت أحالمها، وتم 
تحويلها الــى مدينة خائفة، تتقاذفها 
األهـــواء المتطرفة، وتــســودهــا األفــكــار 

لــتــي ال  تؤمن باآلخر وبحق االختالف، وتتنازعها التكفيرية ا
ميليشيات متعددة األلوان واألشكال وبمقاسات مختلفة، وال يمكن 

لها أن تتفق أو تجتمع تحت قضية واحدة!!
ما كشفه القيادي السلفي ابو العباس الموالي للعدوان أثار الجنون 
لدى قيادات حزب التجمع اليمني لالصالح وما يسمى «مجلس 
تنسيق المقاومة» اللذين ذهبا في اتجاه إصدار بيانين منفصلين 
توعدا فيهما ابو العباس وهددا من جانبيهما بكشف المستور 
وخصوصًا فيما يتعلق بــاألمــوال المقدمة مــن حلف الــعــدوان 

السعودي.
بيان حــزب االصــالح كشف أن تعز عبارة عن سلطة يسيرها 

ويتالعب بها وكالء وتجار الحروب، ومن يدفع أكثر.
لم يهدد حزب االصالح في بيانه ابو العباس فقط بل ذهب يهدد 
تعز وابناء تعز عندما قال إنه سيجد الوقت الكافي بعد ما اسماه 

«سرد الحساب وجرد المواقف»! «النصر» و«التحرير» لـ
أراد حــزب االصــالح أن يستحوذ على كل شــيء في تعز منذ أن 
حولها الى مترس وميدان لمعركته، إّال أنه تفاجأ بأنه اضاع كل شيء 
وخسر كل شيء، ورغم سيطرته على أجزاء من احياء المدينة إّال 
أنه عاجز عن فرض األمن ليس في المدينة كلها وإنما في األحياء 

التي يسيطر عليها!
لقد جن جنون قيادات حزب االصالح في تعز بعد ما قاله حليفهم 
وشريكهم ابو العباس ولم يجدوا ما يقولونه في بيانهم لستر 
فضيحتهم وتحسين صورتهم المتسخة لدى أبناء مدينة تعز من 
جهة واليمن عمومًا - غير سرد عبارات فضفاضة مكرورة شبعنا 

تها وسماعها منذ سنوات! ومللنا من قراء
قيادات حزب االصالح اتهمت ابو العباس بأنه سلك سبيل االتهام 
والتحريض بأسلوب غير الئق وغير مبرر، وجعل الحقيقة غائبة 
في تفاصيل تم تجاهلها ألغراض ليست بريئة وتغلب عليها روح 
ــاك والتشويش على شــارع ما أسماه  المكايدة والرغبة في اإلرب
«المقاومة»، وكاد حزب االصالح في بيانه أن يقول إن «أبو العباس» 

عفاشي ويعمل لحساب عفاش في تعز!
الــشــارع فــي تعز يعي جــيــدًا مــن هــو حــزب االصـــالح ويشاهد 
ممارساته والتي كانت سببًا مباشرًا في ظهور كل هذه الفصائل 
المتعارضة في توجيهاتها وافكارها، وفي معظمها تكن العداء 
لحزب االصالح، بل وأصبح الخصم المشترك للكثير من تلك الفصائل 

وفي المقدمة منها فصيل أبو العباس!
واألكثر خطورة بالنسبة ألبناء مدينة تعز ما تضمنه بيان حزب 
«سرد الحساب وجرد  االصــالح عندما قــال إن هناك وقتًا آخــر لـ
المواقف»، ما ينبئ بأن حزب االصالح- الذي يرفض إنهاء الحرب 
وتحقيق السالم ليس في تعز فحسب وإنما في اليمن عمومًا- 
ستكون له جــوالت أخــرى من الصراع العسكري مع شركائه في 
خندق العدوان ويقصد ميليشيات ابو العباس والفصائل األخرى 

التي تعاديه وهم كثر!
تهديدات متبادلة بين شركاء الدمار والخراب في تعز حلفاء 
العدوان السعودي، لن تهدأ، وإنما ستزداد في التصاعد وستصل 
الى مستوى أبعد من فضائح  األموال السعودية المدنسة.. وما خفي 

كان أعظم.
فما الذي تخفيه أوراق األخوة األعداء بمدينة تعز المنضوين تحت 
سقف «المقاومة» من فساد وفضائح، ونرى كل طرف أو فصيل 

يهدد بالكشف عنها وفضح المستور؟!

«مقاومة تعز»- ومازالوا يحاولــون -تلميع فصائل   منــذ فتــرة طويلة حاول بعض الناشــطين السياســيين واالعالميين التابعين لما يســمى بـ
المقاومــة والتســتر علــى كل الخالفات الظاهرة والمخفية الســائدة فيمــا بينهم، والعمل علــى إظهارها كفصائل موحدة ال يشــوبها الخالف 

والتشتت والتمزق، وال يجمعها سوى قضية تعز خاصة، وشرعية هادي عامة!!
ومع كل تلك المحاوالت واســاليب التدليس والتزييف التي يمارســها هؤالء إّال أنهم لم يســتطعيوا تجميل الصورة وتزيينها واخفاء كل ما تشــهده 
مدينة تعز وما يعتمل في أحيائها واجزائها التي تســيطر عليها هذه الفصائل المتناحرة فيما بينها، كما لم يتمكنوا من ســد كل الثغرات التي فاحت 
منها روائحهم المزكمة لألنوف والتي عكست الحالة السيئة التي يعيشها ابناء المدينة في ظل تواجد هذه الفصائل المتناحرة وما تقوم به من تصفية 

حسابات وصل في مرات كثيرة الى المواجهة المسلحة وسقوط عدد من المواطنين األبرياء نتيجة لها.

لم يعد في العالم مكان للحديث   
عن المبادئ والقيم اإلنسانية 
التي تعزز من أحقية اإلنسان في العيش 
بحرية وكرامة وتصون حقوقه وتحميها 

من االنتهاكات..
حتى فــي الــحــروب لــم تعد للقوانين 
الضابطة الــتــي تــحــدد مــســار الــحــروب 
وتجرم استهداف المدنيين والمنشآت 
ــقــانــون اإلنــســانــي  الــمــدنــيــة وانــتــهــاك ال
الدولي، لم تعد لها قيمة.. بل اصبحت 
مـــصـــدرًا لـــالرتـــزاق لـــدى الــكــثــيــر من 
ــســيــاســيــة، وخـــاصـــة تلك  ــظــمــة ال األن
التي تتشدق بحماية حقوق اإلنسان 
وتصدر تقارير سنوية تتضمن حالة 
حقوق اإلنــســان في الكثير من البلدان 
وتعري فيها بعض األنظمة المنتهكة 
لتلك الحقوق ومصادرة حرية األفــراد، 
وفــرض قيود صارمة على المؤسسات 
الصحفية واإلعالمية ولجم أصواتها.. 
فيما هي غارقة في مساعدة األنظمة 
االستبدادية، وغير مبالية بجرائمها 
ومجازرها التي ترتكبها بحق المدنيين، 
كما هــو حــاصــل مــع النظام السعودي 
ــذي يتلقى الدعم  اإلرهــابــي الفاشي، ال
والمساندة من قبل تلك األنظمة عقيمة 

األخالق!!
لم نأِت بشيء جديد عندما نتحدث في 
هذا الجانب.. فتلك هي سياسة األنظمة 
السياسية المهيمنة والمسيطرة على 
«العظمى» لدى  العالم، والمعروفة بـ

بلدان وشعوب العالم..
الشخصيات التي تتحمل مسئولية تلك 
األنظمة تتغير، إّال أن السياسة ثابتة وال 
تتغير، ومصالحها أهم وأبقى من قتل 

المدنيين وتدمير البلدان وفنائها..
الجديد في هذا الجانب والذي لم يكن 
معروفًا من قبل أن قيادات تلك األنظمة 
 وأمام العالم تقديم 

ً
اصبحت تعلن صراحة

دعمها بمختلف األشكال لبعض األنظمة 
التي تشن عدوانها على بعض الــدول، 
والتعبير عن الالمباالة عند استهداف 

المدنيين وارتكاب جرائم حرب!!

رئيسة وزراء بريطانيا «فيريزاماي» 
وردًا على استجواب مجلس العموم لها 
حول مبيعات األسلحة والمشاركة في 
دعم التحالف الذي تقوده السعودية في 
اليمن وقتل المدنيين، قالت: اليهمنا 
قتل المدنيين في اليمن واألهم عالقتنا 

مع السعودية القوية!!
كنا من قبل نسمع من بعض قيادات 
تلك األنظمة ردودًا دبلوماسية تخفي 
خلفها أي دعــم ومساندة يقدم لهذا 
النظام المعتدي أو غيره، أما اليوم نرى 
تلك القيادات تطلق اعترافاتها وبوضوح 

ودون خجل..
عالقة بريطانيا مــع السعودية هي 
األهم من أي شيء آخر وليذهب القانون 
اإلنساني الدولي إلى الجحيم، وليذهب 

المدنيون في اليمن إلى الجحيم..!
إنه منطق هذه الدولة «العظمى» اليوم 
التي أكدت أن القيم األخالقية واإلنسانية 
ال مكان لها في قاموسها.. وان مصالحها 

أبقى وأهم..
ــفــاؤه ومنذ  ــســعــودي وحــل الــنــظــام ال
اكثر من عام ونصف يرتكبون المجازر 
والجرائم بحق اليمنيين، ويدمرون كل 
شيء في اليمن، ويفرضون حصارًا جويًا 
وبحريًا وبريًا على اليمن وتسببوا بزيادة 
معاناة اليمنيين، وهذه «العظمى» تقول 
عالقتنا مع السعودية هي األهم وتؤكد 
اســتــمــرار دعمها وتأييدها للعدوان 

السعودي وقتل المدنيين..!
أكدت رئىسة وزراء بريطانيا بمواقفها 
وسياساتها الداعمة والمؤيدة للعدوان 
السعودي الظالم على اليمن أن النظام 
العالمي اليوم بال إنسانية وبال أخالق.. وان 
مصالح الــدول هي أقــوى وأهــم من كل 

القيم والمبادئ اإلنسانية واألخالقية..
مادام المال مجزيًا فلتشتعل الحروب 
ـــخـــراب كـــل الـــــدول الــنــامــيــة  ولــيــعــم ال
ــى  ــذهــب شــعــوبــهــا إل ــي والــضــعــيــفــة ول

الجحيم..
إنه منطق بريطانيا العظمى.. منطق 

وقح وبال أخالق..!

منطق وقح وبال أخالق!!
رئيسة وزراء بريطانيا: عالقتنا بالسعودية 

أهم من قتل المدنيين في اليمن

الوقائع والشواهد تكشف وتفضح العسيري

أحمد العسيري حاصل على درجة امتياز في الكذب مع 
مرتبة الشرف، ولهذا دائمًا ما يتجنب تحمل المسئولية 
ويلقيها على غيره.. وكثيرة هي الوقائع واألحــداث 
التي ظهر خاللها العسيري الكذاب لينفي عن نظامه 
السعودي اإلرهابي الفاشي وحلفائه مسئولية المجازر 

والجرائم التي يرتكبها بحق اليمنيين!!
ال نقول هــذا من بــاب المزايدة والمكايدة ولكنها 
الحقيقة التي تتكشف سريعًا، كون الكذب دائمًا وأبدًا 

حبله قصير وأقصر مما تتوقعون..!
أحمد العسيري ونظامه السعودي وحاملو المباخر 
الراقصون حولهم والمتملقون يبيعون ويسوقون 
عبر قنواتهم اإلعالمية ووسائلهم األخرى األكاذيب 
والقصص الملفقة.. والمشكلة أن هناك من يصدقها..!

ال يكذب احمد العسيري إّال مــن مهانته أو عــادة 
السوء أو قلة األدب، كما يقول المثل.. وكثيرًا ما يخلط 
العسيري أكــاذيــبــه بــإطــالق المعاذير والتبريرات 

الواهية..
آخر األكاذيب التي سردها الناطق العسكري لتحالف 
العدوان أحمد العسيري قوله األسبوع الماضي إن اليمن 
ليس محاصرًا ولــم يقم التحالف بــإغــالق المطارات 
أو استهداف الــمــوانــئ.. وكــل الــمــواد الغذائية تصل 

وبسهولة..
ــك ألنه  قــيــادة التحالف دفــعــت العسيري لــقــول ذل
ة عن غيره في الترويج للكذب  الشخص األكثر كفاء

والخداع.. وتجاربه كثيرة في هذا المجال..
كل الجرائم والمجازر التي ارتكبتها طائرات النظام 
السعودي وحلفائه في اليمن نفى العسيري أن يكون 
هـــا، بل ذهــب دون خجل أو وجــل يحمل  التحالف وراء
الجيش واللجان الشعبية مسئوليتها.. فكيف لهذا 

الكذاب ان ال يقول بأن اليمن ليس محاصرًا..
مئات الغارات الجوية استهدفت المطارات والموانئ 
اليمنية ودمرتها كليًا والهدف عدم وصول طائرات 
االغاثة العالمية والسفن المحملة باالغذية واألدوية 
والوقود إليها.. وبما يقود إلى تجويع اليمنيين وزيادة 

معاناتهم..
قيادة تحالف العدوان بقيادة السعودية اغلقت مطار 
صنعاء الدولي ومنعت حركة المالحة الجوية وهددت 

بأنها ستسقط أي طائرة تهبط في مطار صنعاء، كما 
منعت الوفد الوطني المفاوض في الكويت من الرجوع إلى 
اليمن اضافة إلى منع العالقين من اليمنيين في مختلف 
مطارات العالم من العودة إلى صنعاء.. ويأتي العسيري 
الكذاب ليقول ان اليمن ليس محاصرًا وان كل شيء يصل 

إلى اليمن بسالسة!!
الكثير مــن المنظمات الدولية المعنية باالغاثة 
ُمنعت من الوصول إلى مطار صنعاء.. واستنكرت- في 

بيان لها صدر في منتصف اغسطس الماضي- عزل 
اليمن عن العالم وفرض االغالق القسري على المطار 
الرئيسي والشرياني الجوي لماليين اليمنيين، وطالبت 
قوات التحالف بقيادة السعودية رفع جميع القيود عن 
المجال الجوي اليمني، ونوهت إلى توقف جميع الرحالت 
اإلنسانية والتجارية والمدنية وحرية الحركة والسفر 
والتنقل أمام المدنيين.. ويأتي العسيري لينفي فرض 

التحالف حصارًا على اليمن..!
ــدء الــعــدوان  الحصار الــمــفــروض على اليمن منذ ب
الــســعــودي وحــتــى الــيــوم تسبب بــأضــرار اقتصادية 
هائلة على كافة المستويات ما انعكس سلبًا على حياة 
المواطنين المعيشية.. وبحسب األمم المتحدة هناك 
أكثر من ١٨ مليون يمني بحاجة للمساعدة، وان اكثر 
من ٢٠٠ ألف طفل في الحديدة مصابون بمرض سوء 
التغذية، وانعدام األدوية للكثير من الحاالت المرضية 

السيما مرضى الكلى.
الميناء الرئيسي لليمن.. ميناء الحديدة تضرر كليًا 
نتيجة الضربات الجوية المستمرة ما أدى إلى تعطيله 
وعدم قدرته على استقبال السفن المحملة باألغذية 
واألدوية والوقود، وكان مسئول الشئون اإلنسانية في 
األمــم المتحدة قد زار الميناء مطلع اكتوبر الجاري 
وشدد على ضرورة اصالح ميناء الحديدة واعادة تأهيله 
لتسهيل وصــول السفن التجارية وتخفيف المعاناة 
اإلنسانية في البالد.. ويأتي العسيري الكذاب ليقول 

ليس هناك حصار مفروض على اليمن!!
للكذب والوقاحة والخداع حدود يمكن لصاحبها أن 
يتوقف عندها، إّال أن ناطق العدوان وماسح أحذية 
النظام السعودي أحمد العسيري اثبت أن الكذب 

والخداع ال يقف عند حد..

المتحــدث العســكري لتحالــف العدوان الســعودي على اليمن   
أحمد عســيري لم يتحدث مرة بصــدق، وكلما يظهر في قناة 
فضائيــة تابعة للعــدوان أو وســيلة إعالمية اخرى فإنــه ال يظهر إّال 
ليكــذب ويكــذب ويكذب!! هــذا الكائن يتنفس الكذب ليســتمر في 
الحيــاة، ولو مر يــوم دون أن يكذب فإنه يصــاب بالمرض، المصحوب 

بالدوخة والدوار وعدم االتزان!!

منظمات اإلغاثة العالمية:

 التحالف بقيادة 
السعودية عزل اليمن 

عن العالم وفرض اإلغالق 
القسري على المطار 

الرئيسي في البالد

اب بدرجـــة امتيـــاز
ّ
 كــذ


