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2االثنين:  تنظيمية

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة الهجوم 
االرهابي المزدوج الذي استهدف مسجد الروضة في منطقة 
العريش المصرية وراح ضحيته ٣٠٥ من المصلين و ٢١٢٨ 

مصابًا.
وأكد المصدر ان هذا الهجوم االرهابي الجبان والبشع والذي 
لم يسبق له مثيل في المنطقة من حيث بشاعته ودمويته، 
يؤكد من جديد أن االرهاب وجماعاته والفكر المتطرف هو 
الخطر الحقيقي الذي يستهدف أمن دول وشعوب المنطقة 

والعالم أجمع.
وأعلن المصدر تضامن المؤتمر الشعبي العام وقياداته 
وقواعده وأنصاره وحلفائه مع الشعب والدولة المصرية في 
مواجهة مخاطر االرهاب الذي يستهدف زعزعة امن واستقرار 

مصر، داعيًا النظام المصري الى اعــادة النظر في حساباته 
واالنسحاب من تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على 
اليمن والذي يصب في صالح دعم المنظمات االرهابية التي 

تحمل ذات الفكر الذي يستهدف مصر.
وجدد المصدر دعوة المؤتمر الشعبي العام إلى عمل جاد 
وتنسيق مشترك للحرب على االرهاب ووقف تمويل الجماعات 
االرهابية بالمال والسالح من قبل بعض االنظمة والدول التي 
تدعم وتمول هذه الجماعات في عدد من الدول ومنها اليمن، 
مشيرًا إلى أن تنظيمي "داعش، والقاعدة" كانا هما المستفيد 
األبرز من العدوان الظالم وغير المبرر الذي تشنه دول التحالف 
بقيادة السعودية على اليمن منذ قرابة ثالثة أعوام، وهو ما 
يدعو للتحذير من مخاطر التهديدات االرهابية التي تمثلها 

هذه التنظيمات التي تسيطر اليوم على اجــزاء من االراضي 
اليمنية خاصة المطلة على البحرين العربي واألحمر ومضيق 
باب المندب،وهو االمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا جادًا إليقاف 
العدوان ورفع الحصار على اليمن وتحقيق السالم بما يسهم في 
اعادة قدرة الدولة اليمنية على اداء دورها في مواجهة مخاطر 

االرهاب وتنظيماته.
وعبر المصدر عن عميق التعازي واصــدق المواساة من 
قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
إلى الشعب المصري الشقيق وأهالي واسر ضحايا هذا الهجوم 

االرهابي، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء العاجل.

ندعو النظام المصري إلى االنسحاب من تحالف العدوان 
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بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة االخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

 رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.. األكرم
بعميق الحزن واأللــم نبعث اليكم ومن خاللكم إلى الشعب المصري الشقيق 
بتعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة في ضحايا تفجير احد المساجد في شمال سيناء، 
الذي كان مكتظًا بجموع المصلين وهم يؤدون فريضة صالة الجمعة، والذي راح 
ضحيته عشرات الشهداء والجرحي في عمل إجرامي إرهابي خبيث يتنافى مع كل 
القيم واالخالق وتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وكل تعاليم األديان السماوية التي 
تجرم وتحرم قتل النفس التي حرم الله، ناهيكم عن استهداف مئات المصلين 
رفع وُيذكر فيها اسمه -جل جالله- ال 

ُ
اآلمنين وفي أحد بيوت الله التي أذن الله أن ت

أن تكون ساحات قتل واستباحة أرواح األبرياء وإشاعة الرعب والخوف بين الناس.
إن هــذا الحادث اإلجــرامــي البشع يأتي ضمن مسلسل األعمال اإلرهابية التي 
تستهدف مصر العروبة، تنفيذًا ألجندة تآمرية تحيكها وتمولها بعض األنظمة 

والقوى في المنقطة برعاية ومباركة قوى االستكبار 
العالمي الحاقدة على أمتنا العربية واإلسالمية عامة وعلى مصر بشكل خاص..

إننا في الجمهورية اليمنية عانينا ومانزال نعاني من اإلرهاب الممنهج الذي تقوم 
به التنظيمات اإلرهابية التي تتمادى في غّيها وفي أعمالها اإلجرامية إلى جانب ما 
يعانيه شعبنا اليمني من العدوان الظالم والغاشم المستمر عليه منذ أكثر من عامين 
ونصف بدون وجه حق، ونتج عنه استشهاد وإصابة عشرات اآلالف من المدنيين 
األبرياء من األطفال والنساء وكبار السن والعجزة، وتدمير كل مقدرات الشعب اليمني 
المدنية والعسكرية وكل مقومات الحياة، إلى جانب الحصار الجائر والشامل برًا وبحرًا 

وجوًا، بهدف قتل الشعب اليمني جوعًا وباألمراض واألوبئة القاتلة. 
 ولعكم تتذكرون -يافخامة الرئيس- ذلــك العمل اإلجرامي 
اإلرهابي الــذي فجر جامع دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في العام 
٢٠١١م مستهدفًا قيادة الدولة بكل مفاصلها وجموع المصلين، بهدف اشعال 

نار الفتنة في اليمن.. ولكن عناية الله أكبر من ذلك المخطط اإلجرامي.
إننا ونحن نجدد تعازينا لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، 
نؤكد ثقتنا الكبيرة في حنكتكم وفي قدرة الحكومة المصرية 

َ
وألسر الضحايا، ل

وأجهزتها األمنية المختلفة بالتعاون مع كل الشرفاء من أبناء الشعب المصري 
الشقيق، على حشد الطاقات واإلمكانات ووضع الخطط الكفيلة بمتابعة المجرمين 
والتنظيمات اإلرهابية واستئصال شأفة اإلرهـــاب وتجفيف منابعه المادية 

والفكرية، وهو الــدور الذي يفرض على المجتمع الدولي التعاون مع الشعوب 
المتضررة من تلك األعمال واألنشطة اإلرهابية، وأن تشارك بفاعلية كبيرة في 
القضاء على هذه اآلفة الخطيرة التي تعاني منها البشرية، مؤكدين تضامننا في 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مع مصر العروبة.. في هذا الحادث الجلل وفي كل 

الظروف واالحوال..
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري..

أخوكم/علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية اليمنية األسبق
رئيس المـؤتمـر الشعبـي العـام

الزعيم: أنظمة االستكبار تقف وراء األعمال اإلرهابية في مصر
ى  الرئيس المصري في ضحايا الجريمة اإلرهابية بسيناء

ّ
عز

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام رئيس الجمهورية األسبق- برقية عزاء الى الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا تفجير أحد المساجد في 
شمال سيناء والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى في عمل 

إجرامي إرهابي خبيث.. فيما يلي نصها:

المؤتمر يعلن تضامنه مع مصر في مكافحة اإلرهاب 

المواطنون يردون على تحريضات «المتوكل»: أعيدوا االسعار إلى عهد عفاش

حرب شوارع بين مرتزقة العدوان في تعز..و الجندي يدعو إلى ضبط النفس

دعــا القيادي المحسوب على أنصار الله طه المتوكل 
-فــي فيديو متداول على شبكات التواصل االجتماعي- 
الى مصادرة ممتلكات القطاع الخاص وان يصبح مؤممًا 
ومصادرة ممتلكات التجار امثال الحباري والمفزر والحثيلي 

وغيرهم.. 
وفــي معرض الــدفــاع عن فساد جماعته قــال متحديًا 
الشعب: البترول موجود ومليئ في االحواش، دون ان يشير 
في الفيديو الــى االرتــفــاع الجنوني في اسعار المشتقات 
النفطية التي تسعي جماعته لفرضها على الشعب لتذهب 

عائداتها الى جيوب حيتان الجماعة .
وبــرر طه المتوكل هــذا االرتــفــاع الجنوني في االسعار 
بــدعــوى ان عفاش كــان يرفع االســعــار .. متوعدًا بمن 

يرفضون هذه الجرعة بترهيب الناس تحت مسمى الثورة .
ــرد فعل  الجدير بالذكر ان دعـــوة المتوكل قوبلت ب
شعبي- رصــدتــه «الــمــيــثــاق»- يطالب بمقاطعة شــراء 
ات  المشتقات النفطية بالسعر المبالغ فيه، متبوعًا بإجراء
تصعيدية منها إيقاف السائقين حركة سياراتهم في شوارع 
العاصمة والمدن الرئيسية والتي يجري التفاعل معها 
إلرغام الحوثيين على التراجع عن مثل هذه الممارسات 

المستهدفة صمود الشعب في وجه العدوان.
وســخــر الــعــديــد مــن الناشطين عبر شبكة التواصل 
االجتماعي في تعليقاتهم على تخرصات المدعو المتوكل، 
مطالبين بإعادة اسعار المشتقات النفطية الى ما كانت عليه 

في عهد عفاش.

المؤتمر يثق بقدرة الحكومة المصرية على استئصال شأفة اإلرهاب

اليمن يعاني من اإلرهاب الممنهج إلى جانب العدوان الغاشم والحصار الخانق

أمين عام الحزب الناصري.. بقية
مشيرًا الى ان قرار الفصل "تم بحضور عدد من امناء عموم 
لة من لجنة شؤون االحزاب".

َّ
احزاب التحالف الوطني، ولجنة مشك

واشار الى ان لجنة شؤون االحزاب "تولت االشراف على كشف 
حضور اجتماع اللجنة المركزية للحزب الناصري الديمقراطي 

وراقبت سير قرار الفصل لحارث المليكي، وآخرين".
وأكد شايف عزي صغير "ان المليكي لم يتوقف عن ادعائه 
بانه امين عام الحزب الناصري الديمقراطي حتى تمت مخاطبة 
لجنة شــؤون االحــزاب عام ٢٠١٥م، والتي ردت بدورها بأن 
حارث المليكي قد تم فصله وانه ال امين عام للحزب الناصري 
الديمقراطي ســوى شايف عــزي صغير ونائبه عبدالمجيد 

الحنش".
وجددت لجنة شؤون االحزاب تأكيدها أن حارث المليكي "ليس 

له اي صفة وال يمثل الحزب بأي شكل من االشكال".
واضاف امين عام الحزب الناصري الديمقراطي: "تم نشر قرار 
فصل حارث المليكي في حينه بكافة الصحف الرسمية واالهلية 

وصحيفة العروبة الخاصة بالحزب".
واعتبر شايف عزي صغير "عدم وجود جهات ضبط ألمثال 
هؤالء المدعين، تسبب في إثارة الشوشرة واالكاذيب، واختالق 

االزمات".
وطبقًا لوكالة خبر فقد اكــد صغير "ان التحالف الوطني 
الديمقراطي يمثل اكثر من ١٤ حزبًا وكان آخر اجتماع له اواخر 
االسبوع الماضي وصدر بيان ُنشر في كافة الوسائل االعالمية".

ودعا صغير وكالة االنباء اليمنية "سبأ" الى "ان تكون ذات 
عون انهم امناء  مصداقية فيما تنشر وتتأكد من صفات من يدَّ

عموم احزاب".

ضابط مخابرات أمريكي.. بقية
واكد ريدل -الذي انتقد تورط بالده في العدوان على اليمن- 
أن السعودية ال تملك استراتيجية لكسب الحرب، في ضوء بقاء 
الخارطة الميدانية للصراع دون تغيير ُيذكر على مدى أشهر.. 
مشددًا على ان المزيد من الغارات الجوية لن تجلب انتصارًا على 

اإلطالق، بل ستزيد من المعاناة.
ويقول ريدل: إن االستراتيجية السعودية من الناحية العملية 

هي االعتماد على المجاعة والمرض إلخضاع الشعب اليمني.

تعز-«الميثاق»
شهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة وحرب شوارع -أمس 
األول السبت- بين الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة 
العدوان السعودي مما تسمى «كتائب أبو العباس» السلفية 
المدعومة من اإلمارات والتي يقودها المدعو عادل عبده 
فارع الذبحاني، وبين ما يسمى «لواء الصعاليك» أحد الفصائل 
المسلحة التابعة لحزب االصــالح -الــذي يقوده المدعو أبو 

الحسن بن علي.
«الميثاق»: إن المواجهات بين  وقالت مصادر محلية لـ
الطرفين بدأت بقيام عناصر من لواء الصعاليك بالتقطع 
لمدير قسم شرطة الباب الكبير المدعو نبيل الصره التابع 
لكتائب أبــو العباس اثناء مــروره في الخط الــدائــري أمام 
مبنى المباحث الجنائي والــذي يستخدم حاليًا مقرًا إلدارة 
أمن المحافظة والمباحث ويتمركز فيه مسلحون من لواء 
الصعاليك وحزب االصالح وحاولوا اعتقال مدير القسم مع 
مرافقيه ونهب الطقم الذي يستقلونه وقاموا بإطالق النار 
عليه ما أدى الى اصابته واثنين من مرافقيه وإثر ذلك وصلت 
أطقم محملة بالمسلحين من كتائب أبو العباس الى المكان 
وقامت بتطويق حي المرور، وبالمقابل وصلت تعزيزات 
بأطقم وأفراد من لواء الصعاليك، تلى ذلك محاولة اغتيال 
نائب قائد كتائب أبو العباس المدعو عادل العزي بإطالق 
وابل من النيران على الطقم الذي يستقله من قبل مسلحي 
لواء الصعاليك ما أدى الى إصابة عدد من مرافقيه وإعطاب 

الطقم، فيما نجا العزي بأعجوبة.
وأوضحت المصادر أن كتائب أبو العباس عززت مسلحيها 
بــعــدد مــن الــمــدرعــات، وبالمقابل دفــع لـــواء الصعاليات 
ــى مبنى المباحث الجنائية ومبنيي  ل بتعزيزات كبيرة ا
الجوازات والمرور والمباني المجاورة والتباب المطلة عليها 
والعمارات في حارة المناخ والى جبل األخوة الواقع وسط 
المدينة والمواجهة لقلعة القاهرة واحياء المدينة القديمة 
والمستشفى الجمهوري التي تحت سيطرة كتائب أبو العباس 
لتندلع مواجهات عنيفة وحرب شوارع بين الطرفين اللذين 

استخدما كافة انواع األسلحة المتوسطة والثقيلة حيث تم 
تبادل القصف المدفعي بين كتائب أبو العباس المتمركزين 
في قلعة القاهرة وتبة األمن السياسي وتبة السفينة وبين 
لواء الصعاليك المتمركزين في التباب المطلة على مباني 
المباحث والجوازات والمرور في الخط الدائري وحبيل األخوة 
وتوسعت دائرة المواجهات لتمتد الى أحياء صينة ووادي 
المعسل والخط الدائري والمناخ وقطع الشوارع المؤدية الى 
تلك األحياء والحصب وجيل سلمان ومعظم شوارع مدينة 
تعز اضافة الى إغالق خط «الضباب-التربة» المنفذ الوحيد 

لمدينة تعز.
واتهمت كتائب أبو العباس حزب االصالح بإرسال تعزيزات 
عسكرية كبيرة مما يسمى باللواء ٢٢ ميكا، الذي يقوده 
المدعو صادق سرحان المخالفي وما يسمى اللواء ١٧ مشاة 
لدعم لواء الصعاليك وقصف موقع قلعة القاهرة بقذائف 
الدبابات والمدفعية من موقع جبل الجرة الذي تسيطر عليه 

قوة من اللواء ٢٢ ميكا.
وسقط في المواجهات -التي استمرت منذ الصباح وحتى 
العصر- قتلى وجرحى من الطرفين وقــام عناصر كتائب 
أبو العباس باحتجاز قائد موقع العروس القيادي االصالحي 

حمود عقالن أثناء مروره في حي المرور.
وقــام لــواء الصعاليك باحتجاز عدد من أفــراد كتائب أبو 

العباس.
الى ذلك وجه محافظ تعز في حكومة االنقاذ الوطني عبده 
محمد الجندي مناشدة للطرفين المتحاربين من الفصائل 
الموالية لتحالف العدوان لضبط النفس وأن يتقوا الله في 
أبناء تعز.. وقال الجندي: فصائل عمالء العدوان حولوا األحياء 
الواقعة تحت سيطرتهم في مدينة تعز الى ساحة صراع 
خليجي وبمعنى أدق صراع إماراتي سعودي قطري، ولكن 
ليس بوسعنا إال أن نناشدهم ضبط النفس وأن يحصروا 
معاركهم إن لزم األمر وللكسب المالي في المواقع العسكرية 
خــارج األحياء السكنية رأفــة بالمواطنين الذين يتاجرون 

باسمهم.

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، األحد، عن تلقي نواب بريطانيين رشاوى 
من السعودية، بلغت قيمتها ١٣٣ ألف دوالر أمريكي، وذلك في إطار حشد الدعم 

لسياستها وحربها في اليمن.
وبحسب الموقع، فإن الرشاوى تضمنت اإلقامة في فنادق فاخرة ورحالت طيران 
على درجــة رجــال األعمال، ومبالغ أخــرى رصــدت تحت بند الضيافة، كما شملت 
قائمة المصاريف أيضًا والئم فاخرة مع ولي العهد السعودي محمد سلمان، وكبار 

المسؤولين.
وأضاف الموقع: ٣١ نائبًا محافظًا (حزب المحافظين) بمن فيهم الرئيس السابق 
لمجلس الشرق األوسط، ليو دوكيرتي، قبلوا ضيافة مختلفة من السعودية تجاوزت 

١١٦ ألف دوالر أمريكي، خالل ٢٠١٧م فقط.
وأعرب الموقع البريطاني عن الخشية من أن يكون هؤالء النواب قد استخدموا 

نفوذهم من أجل تلميع سمعة الحكومة السعودية.
ومنعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل أشهر نشر تقرير يتعلق بدعم بريطانيا 
للسعودية في حربها باليمن، وهو ما دفع وزير الخزانة السابق آندرو ميتشل، إلى 

توجيه انتقاد لحكومة بالده، واتهمها بالتواطؤ مع السعودية.
وذكر الموقع أن من المتوقع أن يبدأ جهاز مراقبة معايير البرلمان البريطاني 
بالتحقيق في هذا الشأن، والفرض على أعضاء البرلمان اإلفصاح عن مصالحهم المالية.

استياء واســع يسود الشارع اليمني إزاء 
سياسة االفــقــار والــتــجــويــع الــتــي تتبعها 
حكومة االنقاذ والتدمير الممنهج لمؤسسات 
الدولة وتزايد القرارات االقتصائية وتمركز 
السلطة والثروة لصالح جماعة على حساب 

ماليين الشعب اليمني.
ويعيش الشارع حالة تذمر وغضب غير 
مسبوقين بحسب مراقبين سياسيين جراء 
ما أصبح يطلق عليه الجرعة السعرية غير 
المعلنة والتي تفرض منذ عشرين يومًا على 
الشعب مــن خــالل الــرفــع الجنوني ألسعار 

المشتقات النفطية.
«الميثاق» أن تزايد  وأوضـــح المراقبون لـ
ـــى مــقــاطــعــة شــــراء المشتقات  ـــدعـــوات ال ال
النفطية وإيقاف حركة السيارات في العاصمة 
والمحافظات تمثل رسالة شعبية موجهة 
لقيادات المكونات السياسية تؤكد على رفض 
سياسة إفقار الشعب، وفشل الحكومة في ضبط 
األوضاع وإنهاء هيمنة تجار السوق السوداء على 

رقاب الماليين من المواطنين.
ونبهوا الى خطورة الوضع االقتصادي والذي 

قد يفجر ثورة جياع وهذا ما يترقبه تحالف 
الــعــدوان والمرتزقة الذين يسعون من وراء 
تشديد الحصار الــى ضــرب الوحدة الداخلية 
وشــق الصف الوطني وتفكيك وحــدة القوى 
المتصدية للعدوان عبر هــذه الجبهة التي 
ركت مفتوحة لعبث الطابور الخامس الذي 

ُ
ت

تعمد زيادة أسعار المشتقات النفطية لترتفع 
اسعار السلع األساسية األخــرى في محاولة 

لتفجير ثورة جياع تخدم أجندة العدوان.
ولــفــت الــمــراقــبــون الـــى أن تــزامــن الجرعة 

ـــع دعـــوة  ـــجـــديـــدة م ــة ال ــســعــري ال
عناصر محسوبة على الجماعة الى 
مصادرة ممتلكات التجار والشركات 
واالستيالء عليها أثار مخاوف القطاع 
الــتــجــاري الوطني الــذي يضحي في 
هذه المرحلة ويعمل على مواجهة 
العدوان من خالل استقرار األسواق 
ل كل الضغوطات التي تمارس  وتحمَّ
عليه من قبل تحالف العدوان بما في 
ذلك حجز أمواله في أكثر من عاصمة 
ـــدول الــتــحــالــف.. معتبرين هــذه  ل
التوجهات تزعزع الثقة في الصف 

الوطني وتصب في خدمة تحالف العدوان.
وتمنى المراقبون فــي المجلس السياسي 
التحرك إلعادة االسعار الى ما كانت عليه، خاصة 
وأن المدرسين يعتزمون الــعــودة لإلضراب 
بعد أن نكثت الحكومة بالتزاماتها ولــم تِف 
بوعودها.. محذرين من تزايد غليان الشارع 
ات رادعــة تطال  والــذي لن يخمد إّال بــإجــراء
المتاجرين بقوت الشعب وناهبي المرتبات، 

وتعيد الوضع الى ما كان عليه.

غليان شعبي رافض للجرعة السعرية الجديدة
على المجلس السياسي ردع محتكري النفط وإلزام الحكومة بصرف مرتبات المدرسين

نــددت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية "إفــرد"، بما 
تمارسه قوات االحتالل اإلماراتية ومرتزقتهم  من تعذيب 
شديد لمعتقلين يمنيين داخل سجن سري جديد سيطرت 

عليه مؤخرًا في الساحل الغربي لليمن.
وقالت الفيدرالية الدولية: إنها وثقت شهادات تعذيب 
مروعة تعرض لها المعتقلون داخــل معسكر خالد، الواقع 
بمفرق المخا-تعز-موزع، والذي حولته اإلمارات إلى سجن كبير 

تحت سيطرتها منذ عدة أشهر.
وذكرت أن أشكاًال غير إنسانية من التعذيب تمارسها قوات 
االحتالل اإلماراتية داخــل سجن معسكر خالد، من دون أن 

يتوافر عليه أي مراقبة حقوقية أو دولية.
وشــددت الفيدرالية الدولية على أن ما تمارسه القوات 
اإلماراتية داخل سجن معسكر خالد "يمثل انتهاكات حادة 
للمواثيق واالتفاقيات الدولية التي حظرت ممارسة التعذيب 

حظرًا مطلقًا، واعتبرته انتهاكًا خطيرًا لحقوق اإلنسان، 
وامتهانًا للكرامة اإلنسانية، وتهديدًا جديًا للحق المقدس في 

الحياة".
ودعت قوات االحتالل اإلماراتية ومرتزقتها إلى ضرورة فتح 
سجن معسكر خالد، وجميع سجون المعسكرات األخرى التي 
تديرها، أمام المنظمات الحقوقية وفرق اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.

المؤتمر.. وطعنات الغدر
المؤتمر الشعبي العام يستحق كل هذه السهام 
المصوبة عليه وطــعــنــات الــغــدر ممن اعتقد 
انهم شركاء في مواجهة الحرب العدوانية على 
الوطن والشعب، فقط لمطالبته رسميًا بإيجار 
العقار الخاص به، بعد سكوته عن العبث الذي 
طال البالد والعباد.. والطبيعي ان يطالب بنفس 
الشجاعة وبنفس الوضوح من ينهبون المرتبات 
وحقوق الشعب والمال العام والوظيفة العامة 
بــإعــادة مانهبوه.. المؤتمر ال يجب ان يفصل 
بين مسئوليته الوطنية في الدفاع عن الوطن 
في مواجهة العدوان الخارجي والدفاع ايضًا عن 
حقوق الشعب وكرامة المواطن، والتي توجب 
عليه كتنظيم وطني معبر عن تطلعات الماليين 
ان يتصدى ألساليب االستبداد والقمع والترهيب 

ويرفض االختطافات واإلخفاء والتعذيب ومصادرة الحقوق تحت أي مسمى او مبرر..
وطالما ان المؤتمر يرفض وما يزال ومعه القوى الوطنية المتصدية للعدوان 
القرار الدولي ٢٢١٦ ويعلنون انتهاء شرعية هادي ويتمسكون بالدستور والقانون 
واحترام االرادة الشعبية فهذا الموقف الوطني وبرغم تكلفته الباهظة اال ان ذلك 
يجسد سياسته المبدئية الثابتة في الذود عن مصلحة وطن وشعب ومستقبل أمة.. 
اليوم يتحمل المؤتمر مسئولية وطنية كبيرة النه التنظيم االكبر الذي ينظر 
اليه غالبية الشعب اليمني انه المجسد لمصالحهم وتطلعاتهم.. ليس لدى المؤتمر 
كتنظيم وقيادة واعضاء مصالح خاصة يخافون عليها، وعليه ان يتخذ موقفًا شجاعًا 
حول استمرار ادارة الدولة ومؤسساتها عبر لجان اتفقت كل القوى الوطنية المتصدية 
للعدوان على عدم شرعيتها واكد الجميع على االلتزام بالعمل بالدستور والقوانين 

النافذة الدارة الدولة.
إن التصدي للعدوان الخارجي قضية وطنية وواجب ديني مقدس، لكن ليس فرصة 
يستغلها البعض تذرعًا بالعدوان لبناء مشاريع خاصة وتكريس السلطة والثروة بيد 

جماعة على حساب شعب..فهذه ليست من الشراكة الوطنية في شيء..
وليكن معلومًا ان الشارع يحمل المؤتمر جزءًا من مسئولية ما يحدث من ممارسات 
سياسية خاطئة بلغت حد الطغيان واالستعباد، وأدى التغاضي عنها الى درجة ان 
البعض توهم ان الوطن اصبح مجرد اقطاعية خاصة يديرونها لخدمة المقربين لهم 
وبنفٍس عنصري نتن..وان على الشعب ان يقبل بالعيش كالموتى وإال فتهم العمالة 

والخيانة والفساد جاهزة ليواجه مصير (المدسترين والمجمهرين).. 
ال نحتاج للتذكير بما يتداوله الناس عن آخر صفقات الفساد التي كشف عنها انصار 
توكل وغلمان حميد ومقدمون وثيقة تتمثل بمطالبة المؤتمر الشعبي العام بإيجار 

احد عقاراته.. ليقيموا عليه القيامة معتقدين انهم قد حصلوا على كنز ثمين.
الجماعة لم يكتفوا بنهب المرتبات والعالوات واموال الصناديق وفوارق اسعار 
النفط وبيع االدوية التي تقدم مساعدات لحرمان الجرحى منها الذين ضحوا بحياتهم 
دفاعًا عن الوطن وبيعها في السوق السوداء.. وقبل هذا وبعده اثرياء الحرب.. أما 

بقية الفضائح فلم يحن الوقت بعد لذكرها..
المهم ان الذين يشنون الحمالت على المؤتمر الشعبي العام ويسخرون كل وسائلهم 
القذرة من قنوات وصحف واذاعات ومنابر مساجد ومدارس وكذلك في دورات المالزم 
وشبكات التواصل االجتماعي يحاولون ان يقدموا انفسهم بالوعاظ والزهاد والرحماء 
بالشعب والوطن والمدافعين عن البالد.. بينما هم مثل المصلين في مسجد السجن 
المركزي.. الخطيب قاتل والمؤذن سارق ومقيم الصالة قاطع طريق.. والمصلون بين 

مجرم وعميل وجاسوس وناهب.. و.. و.. الخ- حسب الوصف المتداول في الشارع.
اخجلوا قليًال.. دعوا المؤتمر فهو منشغل بخوض معركتنا الوطنية.. دعوا المؤتمر 
قيادة واعضاء وبقية كل القوى الوطنية في الساحة يتصدون للعدوان الهمجي 
السعودي الذي يشن على بالدنا وشعبنا بكل وحشية.. وكفاكم بطوالت في خوض 
معارك جبهات النفط والغاز واقتحام الــوزارات ونهب اموال الصناديق واألراضي 
ومصادرة المرتبات.. وفتوحات فرض التبرعات على التجار واصحاب المحالت 
والمزارعين باسم دعم الجبهات والتي يبتلعها الثقب االسود الذي يعرفه كل مواطن..

صمتنا طويًال حرصًا على تماسك الصف ووحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان 
الذي سنظل ضده، لكن لن نسكت بعد اآلن عن الخطر الحقيقي الذي يشكله كل 

هذا الفساد..
أنين الشعب يزلزل البالد، وقلوبهم واعينهم تعرف اللص وسارق لقمة عيشهم 
وناهب ارضهم.. ويعرفون من أقصى والدهم.. ومن العميل والمرتزق.. فال تفتروا 

عيتم. باطًال على المؤتمر الن الشعب يعرفه حق المعرفة، مهما كذبتم وادَّ

محمد أنعم

وا رشاوى من 
َّ

٣١ نائبًا بريطانيًا تلق
السعودية لدعم عدوانها على اليمن

بقايا.. بقايا.. بقايا..

الفيدرالية الدولية تندد بأساليب التعذيب للمعتقلين في سجن خالد


