
هذه األحــزاب التي أعلنت تأييدها للعدوان وحولت مدينة تعز الى مترس 
وميدان لمواجهة من تسميهم بـ»االنقالبيين« منذ قرابة العامين واستقدمت 
عناصر اإلرهاب القاعدي والداعشي والدولة االسالمية من مختلف األمكنة - هذه 
األحزاب ارتكبت ابشع الجرائم والمجازر بحق ابناء المدينة وحولت تعز الى مرتع 
للفوضى والعبث واعطت الضوء األخضر لمنتسبيها وكل من جاءت بهم من العناصر 
اإلرهابية لممارسة كل انواع واشكال النهب واللصوصية لمختلف مؤسسات الدولة 
في المدينة أكانت تابعة للسلطة المحلية أو للقطاع الخاص، كما شجعتهم على 
االعتداء على المواطنين المختلفين   معهم   والرافضين   للعدوان   وقتل   وسحل  

 بعضهم   وتدمير   وإحراق   منازلهم   وتهجير   من   تبقى   منهم . 
بقيت هذه األحزاب طيلة الفترة الماضية من عمر العدوان تحرض على ممارسة 
كل تلك الجرائم وبصورة يندى لها الجبين، وتلذذ بمشاهدة في كل صور التدمير 
والفوضى والعبث والنهب واللصوصية التي تتعرض لها مؤسسات الدولة والقطاع 
الخاص المختلفة، ولم يكن انعدام األمن والفوضى والعبث والتدمير المتعمد 
ات واالختطافات والقتل التي يتعرض  لمؤسسات واجهزة الدولة وأعمال االعتداء
لها المواطنون- وتحدثت عنها في بيانها الصادر األربعاء الماضي عقب المواجهات 
المسلحة بين ميليشيات العدوان- لم يكن يعني لها شيئًا، واليوم عندما قامت 
بعض تلك الميليشيات باالعتداء على بعض المرتزقة المحسوبين أو المنتمين 
لالخوان المسلمين »حزب التجمع اليمني لالصالح« صحت هذه األحزاب وتذكرت 
أن مدينة تعز تعيش في حالة عبث وفوضى وانعدام لألمن وأن المواطنين أصابهم 
الفزع والخوف من تلك األعمال وأن مؤسسات السلطة المحلية تتعرض لألعتداء.

أحزاب اللقاء المشترك -لصاحبها ومالكها حزب التجمع اليمني لالصالح -تتباكى 
اليوم على »المواطنين اآلمنين« من أمثال غزوان المخالفي وبقية اللصوص والقتلة 
من أتباع حزب االخوان الذين تعرضوا لالعتداء من قبل حليفهم وعدوهم اللدود 
أبو العباس الذي كشف فسادهم ولصوصيتهم ومتاجرتهم   بالدماء   وفضح   اعمالهم  
 وأالعيبهم   التي   يمارسونها   في   تعز   وهو   ما   أثارهم   ودفعهم   إلصدار   بيان   في   حينه  

 يتهمونه   بشق   صف   من   يسمونهم  » المقاومة «  والعمل   لصالح  » االنقالبيين « 
دوه   بالحساب   والعقاب .   كما   توعَّ

ــذي يسيطر ويهيمن على ما  حــزب التجمع اليمني لــالصــالح ال
تسمى بـ»احزاب اللقاء المشترك« يعتبر غزوان المخالفي وأفراد 
عصابته وبقية »مرتزقة هذا الحزب« الذين حولوا تعز الى مترس 
ودمروها ومارسوا كل انواع القتل واالعتداء واالختطاف والبطش 

والتنكيل هم المواطنين الذين يسكنون   المدينة   وهم  
 ومـــــا   من   أصابهم   الفزع   إثر   تلك   االشتباكات   المسلحة،  

 دونهم   ليسوا   مواطنين   وال   هم   يحزنون !! 
ــذي صاغته وكتبته  بيان هــذه األحـــزاب ال

قيادات حزب التجمع اليمني لالصالح لم 
يتحدث عن تعز المدينة والمواطنين 

الساكنين فيها والذين يتعرضون لكل 
ات  أشكال البطش والنهب واالعتداء
واللصوصية منذ قرابة العامين في 
المدينة الــتــي يسيطر فيها هذا 

الحزب ويستحوذ على مؤسساتها 
األمنية   وغير   األمنية   بل   يتحدث   عن  

 تعز   غزوان   المخالفي،   وتعز   عبده   حمود   الصغير،  
 وتعز   عبدالحافظ   الفقيه،   وتعز   حمود   المخالفي،   وتعز  

 حزب   التجمع   اليمني   لالصالح ! 
كما أن هذا البيان كشف كيف يتعاطى هذا الحزب المرتزق مع مجمل القضايا 
التي تعاني منها مدينة تعز ابتداًء من انعدام األمن وانتهاًء بكل انواع الممارسات 

الفوضوية التي ترتكبها ميليشياته المنتشرة في كل مناطق واحياء المدينة!
الكثير من المواطنين تعرضوا للقتل واالختطاف من قبل غــزوان المخالفي 

ومرتزقة ولصوص هــذا الحزب وبقي ساكتًا 
ولــم يقل كلمة واحـــدة.. وتــذكــرون جيدًا جريمة 
نهب واحــراق ناقلة النفط التي تسببت بمقتل العشرات 
من شباب مدينة تعز واحراق عدد من المنازل بعد أن 
اختلف لصوص حزب االصالح   على   تقاسمها   وقام  
 أحدهم   بإشعال   والعته   واحراق   الناقلة   وارتكاب   تلك  

 الجريمة   البشعة .. 
وتتذكرون أيضًا اعمال النهب واللصوصية التي تعرضت لها 
االدارة العامة لشركات هائل سعيد أنعم وصحيفة الجمهورية وفرع 
المؤتمر الشعبي العام وصحيفة تعز وغيرها من مؤسسات واجهزة السلطة 
المحلية وممتلكات المواطنين والتي قام بها مرتزقة وميليشيات حزب االصالح، 
ويأتي هذا الحزب ودون خجل أو وجل ليتحدث عن انعدام األمن وحالة الخوف 
والفزع وأعمال االعتداء واالختطاف التي يتعرض لها المواطنون، بعد أن تعرض 
أتباعه من اللصوص والمرتزقة لحساب وعقاب من قبل حليف لهم وأحد فصائل 

»النضال المتشرك« ضد من يسمونهم باالنقالبيين.
إن من قرأ بيان هذه األحــزاب ينتابه األسف والحزن ليس على هذه األحزاب 
التي خانت وطنها وارتمت في احضان العدوان ومارست أبشع الجرائم بحق ابناء 
الشعب وبحق الوطن، وإنما على أبناء مدينة تعز الذين يرزحون تحت نيران 
هذه الميلشيات وأعمال اللصوصية والبطش التي يمارسونها ضدهم، كما ينتابه 
الحزن على مدينة تعز التي كانت تحمل مشروعًا كبيرًا اسمه اليمن الواحد الكبير 
قبل أن تحوله هذه األحزاب وميليشياته ومرتزقتها وبتوجيهات من سيادتهم 
وأولياء نعمتهم آل سعود الى مشروع مناطقي مذهبي تفتيتي قذر يعمل ضد أمن 

واستقرار ووحدة اليمن وضد ابناء   الشعب   بعضهم   بعض . 
إن ما حدث في مدينة تعز األسبوع الماضي بين فصائل ومرتزقة العدوان لم ولن 
ينتهي وإنما سيتكرر في قادم األيام كما حدث في أوقات سابقة السيما وأن حالة 
العداء بين هذه الفصائل تتصاعد، وتكشف عنها كلمات وعبارات التهديد والوعيد 
المتبادلة فيما بينها.. وفي محتوى بيان أحزاب  » تكتل   العدوان «  ما   يكفي   لمعرفة  

 طبيعة   العالقة   التي   تحكم   هذه  » الفصائل «  وحالة   العداء   فيما   بينها !! 
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ُعهر   فكري   وسياسي !! 
عقب كل مواجهة مسلحة تندلع بين فصائل وميليشيات ما تسمى بـ»المقاومة في تعز« يذهب البعض من   

محللي ومثقفي ودعاة المدنية والحرية المنتمين ألحزاب اللقاء المشترك »تكتل العدوان« الى اتهام عفاش 
ها، ودون حياء وبقلة عقل يحملونه مسئولية ما يحدث وما ينتج عن تلك   المواجهات   من   قتل   للمواطنين   بالوقوف وراء

 األبرياء   وتدمير   لمؤسسات   وأجهزة   الدولة !! 
هؤالء األغبياء يعكسون الفكر الثقافي والسياسي الذي تقوم عليه أحزابهم، كما يفضحون انفسهم وقيادات 
أحزابهم بين أبناء مدينة تعز الذين هم على اطالع أكثر من غيرهم بما يحدث وما تشهده المدينة من أعمال قتل 
ونهب ولصوصية تقوم بها فصائل وميلشيات هذه األحزاب، كما أن مدينة تعز أيضًا على معرفة ودراية تامة بغزوات 
المخالفي وأفراد عصابته وصادق سرحان وحمود المخالفي وميليشياتهم الممتهنين للنهب واللصوصية وأعمال القتل 

وجميعهم يمثلون حزب التجمع اليمني لالصالح وعلي محسن األحمر!
هؤالء أدعياء النضال والمدنية والوحدة والحرية و»البيع والشراء« يجدون في عفاش أو »العفافيش« كما يسمونهم 
شماعتهم الجاهزة يعلقون عليها أعمال النهب والقتل والبطش والتنكيل والتعذيب التي تمارسها فصائل مقاومتهم 
ة   لفصائل   من   يسمونهم   بحق أبناء تعز والمحافظات األخــرى وهو تجهيل واضــح سيستهدف   أوالً   عدم   االساء
 بـ » المقاومة « ،   وثانيًا   االبقاء   على   وحدتهم   الممزقة   والتي   فاحت   روائحها   عبر   بياناتهم   التي   يتبادلون   فيها   االتهامات  
 فيما   بينهم !  ال   عزاء   لهؤالء   االغبياء   الذين   سقطوا   أخالقيًا   وذهبوا   يحملون   المباخر   للتغطية   على   روائح   مؤخرات  

 قيادات   أحزابهم   التي   فاحت   الى   أبعد   مدى ! 
لحملة   المباخر   هؤالء   وبائعي   الكذب   والجهل   والتضليل   نقول  » ما   أقبح   العاهرة   حين   تتحدث   عن   الشرف «!! 

أحزاب  « تكتل   العدوان »  تتباكى   على   مدينة   تعز ! 
األســبوع الماضــي وعقب المواجهات المســلحة التي نشــبت بيــن مرتزقة العــدوان بمدينة تعز  

تذكــرت أحزاب اللقاء المشــترك -أو بعبارة أصــح أحزاب تكتل العــدوان- أن مدينة تعز تعيش 
فوضى وعبثًا وانعدامًا لألمن وتتعرض مؤسســاتها المختلفة لالعتداء كما يتعرض المواطنون لالختطاف 

والقتل وكل   ذلك   يتم   من   قبل   من   أسمتهم  » بعض   المنتسبين   للمقاومة   والجيش   الوطني «!! 

يظنون   أن   الكذب   يشعرهم   بـ « الرجولة » 

أغبيـــاء   وأوغـــــاد !! 
مـــاذا عسانا أن نــقــول عــن المرتزق  

عي كذبًا  عبدالملك المخالفي الذي يدَّ
وزيفًا هو وبقية المرتزقة الذين ارتموا في أحضان 
العدوان أنهم يعملون من أجل رفع المعاناة عن 
اليمنيين، في الوقت الذي يروجون فيه لألكاذيب 
بغية استمرار إغالق مطار صنعاء وعدم فتحه 

أمام حركة المالحة   الجوية   والتجارية ! 
المخالفي   وبقية   سفلة   ومنحطي   االرتـــزاق  
 يروجون   أن   المالحة   الجوية   في   مطار   صنعاء  
 أصبحت   معرضة   للخطر   بحجة   أن   المنطقة   القريبة  
 منه  » منطقة   عسكرية «  واألعمال   العسكرية  

 تدور   على   مقربة   منه ! 
ات   السافلة   تهدف   مثل   هذه   األكاذيب   واالدعاء
 الى   زيادة   معاناة   اليمنيين   العالقين   في   الخارج   أو  
 من   هم   في   الداخل   من   المرضى   وبأمس   الحاجة  

 للسفر   بحثًا   عن   العالج   خارج   الوطن . 
كما تستهدف إيقاف الرحالت المتبقية التي 
تقوم بها بعض المنظمات اإلغاثية واإلنسانية من 

حين آلخر، وهو في الوقت نفسه تبرير للعدوان 
ــذي يفرض حــصــارًا بريًا  السعودي الخليجي ال

وبحريًا وجويًا على اليمن منذ قرابة العامين.
هذه   لغة   السفلة   التي   يتحدث   بها   المرتزق  
 المخالفي   وبقية   المنحطين   اشباه   الرجال   امثاله  

 الذين   ينتشون   ويبتهجون   بالمعاناة   التي   يتكبدها  
 الشعب   اليمني   جراء   العدوان   والحصار   وتزداد  

 وتشتد   يومًا   بعد   آخر . 
ـــواق العمالة واالرتـــزاق  المخالفي وبقية أب
ماسحي أحذية آل سعود يروجون لمثل هذه 

األكاذيب نتيجة عجزهم عن تحقيق أي تقدم 
عسكري فــي مختلف جبهات القتال السيما 
جبهة نهم العصية، اضافة للخسائر الكبيرة التي 
 وعتادًا، ولم يجدوا معها ما 

ً
يتعرضون لها عدة

يقولونه سوى ترديد مثل   هذه   األراجيف   الغبية  
 والبلهاء . 

ينتقمون   من   الشعب   سواءً   باالكاذيب   التي  
عونها   أو   باالستهداف   المتعمد   لطائرات    يدَّ

 العدوان . 
يكذبون   ألنهم   منحطون   ويمثل   الكذب   أحد  
 شروط   بقائهم،   وألنهم   يسكنون   في   أقبية   الخداع،  
 فهم   مفلسون،   وبدون   شك   سيأتي   اليوم   الذي  

 يبكون   فيه   كثيرًا   تحت   أقدام   هذا   الشعب . 
والعجيب   أن   المخالفي   وأمثاله   يكذبون   ويكذبون  
 ويكذبون   لكي   يشعروا   بالرجولة   التي   افتقدوها ! 

أمثال   هؤالء   المرتزقة   األوغاد   فاقدي   الرجولة  
 يظنون   أن   حبل   الكذب   طويل   وهو   أقصر   مما  

 يتوقعون؟ ! 

وجد النظام السعودي وبقية أنظمة الخليج 
المتحالفة معه فــي المذهبية والطائفية 
بابًا واسعًا لشن هــذا الــعــدوان والتوجه نحو 
استكمال المخطط الصهيوأمريكي الذي ُبدئ 
تنفيذه في العام ٢٠١١م بإشعال ثورات 
الربيع سيئة الصيت والسمعة، والوصول الى 
الهدف المرسوم وهو تقسيم وتفتيت   البلدان  
 المستهدفة   الى   أقاليم   أو   بعبارة   أصح   دويالت  
 صغيرة   يكون   لها   الحق   فيما   بعد   بالمطالبة  
 بتقرير   المصير   وإعالن   االنفصال   عن   بقية  

 اجزاء   الدولة !! 
هذا المخطط اتخذ من المذهبية والطائفية 
طريقًا لتحقيق الهدف المراد الوصول اليه، 
وتتذكرون جيدًا التبريرات التي ساقتها دول 
الــعــدوان منذ بــدأت شن عدوانها، وذهابها 
صــوب االدعــاء كذبًا أن هدفها محاربة المد 
اإليراني في اليمن، وذهب بعض دعاة الوهابية 

التكفيرية اإلرهابية   للعزف   على   وتر   المذهبية   والطائفية   وتحويلها   الى   حرب   دينية  
 ضد   الروافض   والمجوس   والشيعة   وغيرها   من   المسميات   السخيفة   التي   أوكل   اليهم  

 الترويج   لها   دون   حياء ! 
ات   الكاذبة   والزائفة   تكشفها   العالقات   السياسية   واالقتصادية   كل   هذه   االدعاء
 المتبادلة   بين   بعض   دول   الخليج   وايران   المجوسية   وسبق   وأن   أشرنا   الى   تلك  

 العالقات   وطبيعتها   في   أعداد   سابقة . 
وزير خارجية دولة الكويت التي تتميز بعالقات جيدة مع ايران، توجه االسبوع 
الماضي بزيارة الى إيــران بهدف تعزيز العالقات الخليجية الطيبة المتبادلة 
وانفتاحها بشكل أكبر السيما مع النظام السعودي الذي يروج لعدائه مع النظام 

اإليراني ونراه اليوم يتجه نحو تطبيع عالقاته   معه ! 
يمضي النظام السعودي اليوم باتجاه ايران ويهدف الى فتح صفحات جديدة مع 
قادتها بعد ركود لتلك العالقات من سنوات سابقة، كما فعلت من قبله بقية أنظمة 
الخليج العدوانية التي تشهد عالقات سياسية واقتصادية مثمرة وجاءت الى اليمن 

لمحاربتها وإيقاف مدها المتجه الفتراسها والنيل   منها ! 
ة هذا التوجه الهادف الى تعزيز التقارب وتنمية العالقات  كيف يمكن قــراء
المتبادلة، فيما النظام السعودي وحلفاؤه يواصلون حربهم الدينية المذهبية 
القذرة ضد اليمن ويعملون جاهدين -كما يدعون- على قطع اليد االيرانية 

المجوسية الرافضة الكافرة في اليمن؟!
المخطط العدواني الخليجي االيراني الصهيوأمريكي على اليمن أصبح واضحًا 

ومكتمًال على كافة االتجاهات 
والمستويات ولم يعد بحاجة 
الـــى شـــرح وتــوضــيــح، فعجلة 
العدوان مستمرة في الدوران 
وتــوجــهــات تــعــزيــز وتنمية 
العالقات الخليجية االيرانية 
تسير في نفس الطريق الذي 

رسمه وحدده الرئيس   األمريكي  
 السابق   باراك   أوباما !! 

ومع كل هذا الوضوح تبدو 
ايــران الشريكة الفعلية مع 
النظام الــســعــودي وأنظمة 
الخليج األخـــرى فــي تدمير 
اليمن وقتل اليمنيين، تبدو 
أكــثــر ارتــيــاحــًا السيما وهي 
إحدى الدول التي تعتبر اليمن 
واحدة من الدول العدائية التي 

تشكل خطورة عليها بالنظر الى موقع اليمن االستراتيجي، 
والتوجه نحو اعادة تجزئتها وتقسيمها الى اقاليم أو دويالت 
وكنتونات صغيرة يخدمها أكثر مما يضرها، ولمن يقول غير 
ذلك عليه الرجوع الى دفتر التاريخ ويعمل مقارنة بسيطة 
للعالقات السياسية واالقتصادية اإليرانية اليمنية من جهة 
والعالقات السياسية واالقتصادية االيرانية ودول الخليج قاطبة 
من جهة أخرى وستتضح لديه الصورة جيدًا، ويصل الى النتيجة 
النهائية والتي مفادها أن كل دول الخليج العربي أو الفارسي أو 
سموه ما شئتم تتفق مصالحها في بقاء اليمن دولــة ضعيفة 

مقسمة ال حول لها وال قوة!!
لتذهب كل هذه األنظمة العدوانية اإلرهابية الى تعزيز وتنمية 
عالقاتها المتبادلة فيما بينها كما تشاء فهذا شيء ال يعني وال يهم 
اليمن أو اليمنيين في شيء، وما يهم اليمن اليوم هو مواجهة هذا 
العدوان بكل السبل المتاحة، والحفاظ على عزة وشرف وكرامة 

األرض واإلنسان.
ويقينًا لم ولن يسمح اليمنيون مالك الحضارة الضاربة جذورها في 

األعماق والتاريخ الذي ال يمكن تجاوزه، بالرضوخ للمعتدين أيًا كانوا، 
وستبقى اليمن واحــدة موحدة.. وستذهب كل أهــداف وآمــال شذاذ 

اآلفاق أدراج الرياح ال محالة.

ة   وال   صدقة   من   أحد   وإنما   أموال   الشعب
ّ
ليست   ِمن

سيصرف   الفار   مرتبات  
 الموظفين   وهو   صاغر   وذليل !! 

ــذي افتعله »ناشتو   الضجيج ال
ــاشــتــات« شــبــكــات الــتــواصــل  ون
االجتماعي المؤيدون للعدوان ومرتزقته 
ــم يهدأ  منذ عصر الخميس الماضي ول
بعد عقب صرف شركة الكريمي مرتبات 
موظفي أجهزة الدولة في القطاع التربوي 
بأمانة العاصمة لشهر ديسمبر ٢٠١٦م 
يكشف عن  غباء حقيقي لهؤالء، أوًال ألنهم 
صرف من 

ُ
يعتقدون أن هذه المرتبات ت

جيوب الفار هــادي ورئيس حكومته بن 
دغر وكأنها صدقة يمنون بها على موظفي 
الدولة.. وثانيًا ألنهم أغبياء لدرجة لم نكن 
نتصورها، وثالثًا ألن االحقاد والكراهية 
التي تسكن قلوبهم افقدتهم القدرة على 
التمييز بين أموال الشعب وأموال العدوان  
 المدنسة،   ورابعًا   وخامسًا   وعاشرًا   نسي   أو  
 تناسى   هؤالء   توجيهات   البنك   الدولي   للفار  
 وشرعيته   المنتهية   الصالحية   بصرف  
 مرتبات   موظفي   اجهزة   الدولة   المختلفة  
 عقب   قرار   نقل  
 الــــبــــنــــك  

 المركزي   الى   عدن !! 
والقضية األهم التي يقفز هؤالء األغبياء 
صرف منها 

ُ
عليها أن هذه األمــوال التي ت

المرتبات عبر الكريمي هي من المطبوعة 
فــي روســيــا بتوجيهات ممن يسمونهم 
»االنقالبيين« وتم ايصالها الى عدن بناًء 
على اتفاق ُملزم بصرفها كمرتبات لموظفي 
الدولة يتولى الفار وحكومته القيام بهذه  

 المهمة   وهم   صاغرون   أذالء !! 
نعي جيدًا أن من تسمونهم »انقالبيين« 
تولوا مهمة صرف مرتبات موظفي أجهزة 
الدولة في عموم محافظات الجمهورية 
وبانتظام ودون انقطاع أو تأخير منذ بدء 
العدوان وحتى شهر سبتمبر ٢٠١٦م ولم 
يمنوا بذلك على أحد ألنهم على دراية تامة 
بأن هذه األموال هي أموال الشعب أوًال، كما  
ها   وبكل    أن   المسئولية   تحتم   عليهم   أداء

 أمانة . 
ــوا عـــن صــــرف مــرتــبــات  ــف ــوق ــت ــــم ي ول
الموظفين إّال نتيجة قرار الفار هادي بنقل 
البنك المركزي اضافة الى انعدام السيولة 
نتيجة لجوء مرتزقة الــعــدوان الــى سحب 
السيولة وانتهاج العدوان حربًا اقتصادية 
قذرة تهدف الى الدفع بموظفي أجهزة 
الدولة للخروج ضد سلطة األمر الواقع 
التي فرضها   الفار   وحكومته   بعد  
 تقديمهم   االستقالة   وهروبهم  
 الى   أحضان   العدوان   وشن   هذه  
 الحرب   الظالمة   التي   دمرت  
 اليمن   وقتلت   عشرات   اآلالف  
 من   اليمنيين ..  ولكن   باءت  
 مساعيهم   ومحاوالتهم  

 بالفشل ! 
إنها   أموال   الشعب   يا   من  
 أثبتم   للشعب   أنكم   أحقر  
 وأقبح   َمنْ   خلق   الله   في  
ليمن،   وسيواصل    ا
 الــــفــــار   صــــرف  
 هـــــــــــــــــذه  
ت   تبا لمر  ا
 لــــمــــخــــتــــلــــف  
لدولة    موظفي   ا
 في   عموم   محافظات  
 الجمهورية   وهو   صاغر   وذليل  

 شئتم   أم   أبيتم !! 
ولكم   أيها  » الناشتون   والناشتات « 
 استمروا   في   ضجيجكم   فعقولكم  
رغة   تدفعنا   للضحك   عليكم   لفا  ا
 تارة   والسخرية   تارة   أخرى ..  وال   عزاء  

 لألغبياء .. 

لتها   الى   مترس   وساحة   للقتل   والنهب   واللصوصية بعد   أن   حوَّ

للنظام   السعودي   ودول   الخليج   وإيران  « المجوسية » 

عززوا   عالقاتكم   بعيدًا   عن   تدمير   اليمن   وقتل   شعبها
تنكشــف حقيقــة العدوان الســعودي الخليجي والمتحالفين معهم على اليمن يوميًا وبشــكل واســع،  

وتبــدو إيــران التــي ادعت هــذه األنظمة محاربتها في اليمن ليســت ســوى كذبة وجــدت فيها تلك 
األنظمة غايتها للمضي في تدمير اليمن وتفتيتها وتحويلها الى دولة تنهشــها الفوضى وتسودها الصراعات 

واالحتراب   الداخلي   تحت   مسميات   مذهبية   وطائفية   قذرة . 


