
المجلس السياسي وحكومة االنــقــاذ مطالبون 
بمضاعفة الجهود لكسر العزلة التي تفرضها 
السعودية على اليمن، فالشعب اليمني اتخذ قراره 
وحــدد من يمثله بالداخل والــخــارج، واستمرار 
لــعــدوان مرتزقته كممثلين للشعب  تقديم ا
اليمني طوال هذه الفترة اخفاق ال يجب السماح 
به مستقبًال.. فاالنشغال بالقضايا الصغيرة جدًا 
قد جعل من المجلس السياسي والحكومة اشبه 

بمنظمات انسانية ال أكثر.. قضية الشعب اليمني 
أكبر من المساعدات وفتح مطار صنعاء.. نحتاج 
الى االشتغال وفق رؤية إلقناع العالم بمظلومية 
شعبنا وعدالة قضيته كجزء من معركة الدفاع عن 
الوطن والتصدي للعدوان.. يجب أن نكسر هذه 
العزلة كخطوة ضرورية لوقف العدوان على بالدنا 
ورفع الحصار على شعبنا، فمأساة اليمن أكبر من 

مأساة المسلمين في بورما أو غيرها.

ً
كسر عزلة اليمن أوال

السفيه خالد اليماني سفير الفار هــادي في االمم 
المتحدة وقف في جلسة مجلس االمن بشأن اليمن وبكل 
بجاحة ووقاحة يدافع عن قاتلي ابناء الشعب اليمني 
ممثًال بتحالف العدوان الذي تقوده السعودية.. في 
مالمحه وكلماته شاهد العالم اقبح صور العمالة على مر 
التاريخ، وهذا السفيه يتلذذ باستمرار السعودية في 
قتل أطفال ونساء وشيوخ اليمن للعام الثالث وتدمير 
منجزات الشعب وبنيته التحتية التي شيدها طوال نصف 

قرن من الزمن.. بل وتدمير آثاره الضاربة في التاريخ والتي تعكس عظمة 
اإلنسان اليمني وحضارته منذ آالف السنين.

بكل تأكيد الجميع يدرك ان السفيه خالد اليماني خائن وعميل وال يمكن 
بأي حال من االحــوال ان يمثل الشعب اليمني ال من قريب وال من بعيد 
ويؤدي في األمم المتحدة دور عميل رخيص، بل انه بمواقفه المعادية 
للشعب اليمني يثبت تورطه ومشاركته في استمرار ارتكاب السعودية 

جرائم الحرب ضد اليمنيين، األمر الذي يوجب التحرك لمالحقته قضائيًا 
وتقديمة للمحاكمة، انتصارًا لدماء عشرات اآلالف من االبرياء..

لقد كانت أعين اعضاء مجلس االمن والمراقبين تنظر شزرًا لهذا السفيه 
وهو اليكترث بمعاناة الماليين من ابناء الشعب اليمني الذين يواجهون 
كوارث تثير فزع العالم والتي اشار اليها منسق الشئون االنسانية السيد 
اوبراين والمبعوث الدولي ولد الشيخ كالمجاعة التي تجتاح البالد بشكل 

غير مسبوق ووبــاء الكوليرا المرعب وانهيار االوضــاع 
الصحية بشكل كامل، خالفًا عن سوء التغذية وعودة 
امراض قاتلة للطفولة وتوسع رقعة الفقر الذي يهدد 
حياة اكثر من ٢١مليون يمني.. وفي الوقت الذي يقف 
العالم مذهوًال أمــام تــردي االوضــاع االنسانية وترتفع 
االصوات وتزداد الضغوطات لوقف العدوان ورفع الحصار، 
نجد هذا السفيه خالد اليماني وبأساليب سوقية يزعم 
ان العالقة لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية على 

اليمن بهذه المآسي..
فإصرار السفيه خالد اليماني على الخيانة والعمالة للسعودية والمتاجرة 
بدماء الشعب اليمني اليمكن ان يمر دون عقاب، وسيدفع الثمن غاليًا 
وسيواجه نفس نهاية الخونة والمتآمرين إْن عاجًال أم آجًال.. ولن يجد مالذًا 
آمنًا بعد اليوم من رجال الرجال الذين سيأخذون بثأر ابناء الشعب اليمني 

منه ومن العمالء أمثاله.
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«السفيه» خالد اليماني مجرم حرب
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ــل السياسيين  أعــرف الكثير من رذائ
وكذبهم وتذاكيهم، كما تعرفون أطماع 
الهوامير وجرأتهم في انتزاع اللقمة حتى 

من فم اليتيم.
 أعــرف وتعرفون كيف أننا بلد يتقن 
إضاعة الفرص واللحظات التاريخية حتى 
في اللحظات الطبيعية، فكيف يكون 
الحال واألرض ممزقة والسماء مستباحة؟
 رغم كل ما سبق ال مفر من إلقاء حجر 
يــحــدث بعض الــخــطــوط والـــدوائـــر في 
مياهنا الراكدة؛ ألنه ال مجال للهروب أو 
البحث عن راحة معنوية أو رضا فكري 
وقد صارت النتائج حرائق طالت األصابع 
وأطراف المالبس.. ويا خوفي من القادم 
إذا لم نغادر هذه الجزر الجهوية الفاشلة 

القاتلة.
 ولن تأتي الحلول بالتهوين وال بالتهويل 
دوا 

ّ
والمزايدات، وإنما بأن يتيح من عق

حياتنا ألنفسهم فرصة المراجعة من 
باب فضيلة العودة إلى الحق.. واسترداد 
المفقود من محفوظات الدين.. األخالق 

الوطنية.. واآلدمية.
 وأرجوكم ال تقنطوا وال تيأسوا وتقولوا.. 
عون 

ّ
كيف السبيل وقــد تكاثر من يوق

اتفاقيات شراكة مع الظلم ومع الفساد 
ومع الفشل على حساب مصالح المواطنين 
وحقهم في العيش ولو في أدنى السلم 
الحياتي اإلنساني؟ ألنه البد من حل يكون 
بــديــًال لتهديدات طــوفــان ال يليق بما 

نردده حول الحكمة اليمانية.
 ال تقولوا مافيش فايدة ألن الجيران لم 
يعودوا جيرانًا وإنما قتلة ومحرضون على 
تمزيق كل شيء ولكن.. كرروا التذكير بأن 
الكيل قد طفح وأن ال حل إال في استرداد 
ر من التضامن الوطني بعيدًا عن  ما تيسَّ
هــذا الــنــزق، وهــذا النشاط فــي تسجيل 
األهداف الحزبية والجهوية والمناطقية 
والمذهبية واألرصدة المالية الشخصية.

 على الصيغ التوافقية أن تأخذ مكانها 
بعيدًا عن المكابرة والمبالغة واالعتقاد 
بجدوى المغالبة واإلقــصــاء.. وعلى كل 
متعلم أن يتوقف عن أن يتكلم على غير 
م، حتى ال يواصلوا إثبات أن الطبيب 

َّ
ما تعل

هو أسوأ بكثير من أي مريض.
 على كل مسئول جهوي أو حكومي أن 
يحاسب نفسه ويجيب عــن أسئلة من 
نــوع: متى نلغي كل اتفاقية تحالف مع 
ة، ومتى  الفشل؟ متى نعترف بالكفاء
نفي بوعودنا؟ ومتى نتحدث عن القانون 

وليس عن االستقواء والعباطة؟!
 طفح الكيل.. كفاية إتالفًا واختبارات 

ألعصاب الناس.

كفاية إتالفًا 
لألعصاب..!!

انفطر قلبي وغالبت دموعي وشعرت 
ببكاء كل ذرة في كياني وانــا أشاهد 
الصور التي نشرتها وسائل اإلعــالم 
ظهر جثث العشرات من 

ُ
اليمنية، وت

تلوا بواسطة 
ُ
الجنود السودانيين.. ق

قــوات المقاومة اليمنية الباسلة في 
مديرية "ميدي" باليمن األحد الماضي.

وما أقسى ان يتعاطف المرء مع القاتل 
والمقتول.. وينحاز للطلقة وللصدر 
الذي اخترقته في آن ! هذه المشاعر 
الغريبة والمختلطة انتابتني وانا أطالع 
جثث الجنود متفحمة ومتعفنة في 
الصحراء كما الفرائس.. بعد ان غرر 
بهم رئيسهم المرتزق، ورماهم في 
أتون حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل، 
مقابل حفنة من الدراهم يــواري بها 

اته.. ولن يواريها ! سوء
لــم أغــضــب لصمت الــمــرتــزق الــذي 
رمــى جنوده في جحيم اليمن.. فلم 
ُيعرف عنه بأنه انسان يتألم كما يتألم 
شعبه.. ويشعر بالعار الذي شعر به 
أي سوداني لديه ذرة من الكرامة.. 
بــل أغضبتني حــالــة الصمت العامة 
في المواقع السودانية.. وكأن الجثث 
لكائنات من كوكب آخر ! فعندما تفتح 
أســواق النخاسة من جديد بقرار من 
رئيس الدولة، وتصبح األرواح سلعة 
سترخص 

ُ
تباع في األسواق.. وعندما ت

األنفس وتهان الكرامة بهذا الشكل 
الــفــاضــح، فــان اإلدانـــة بـ"الكيبورد" 
تصبح من أضعف االيمان بالوطن.. 

ويصبح الصمت جريمة ضده !
إن غالبية أهــل الــســودان يشعرون 
بــالــعــار يكللهم مــن رؤوســهــم إلــى 
أقدامهم.. بعد ان ورطهم "رئيسهم" 
الذليل في حرب ضد أهلهم باليمن.. 
وبعد ان أصبح لقب "مرتزق"في اليمن 
ماركة مسجلة باسم "السوداني"، والذي 
كان: مدرسًا يبني العقول، ومهندسًا 
يقف كالنسر على قمم الجبال مشّيدًا 
ـــدان في  للمباني، وطبيبًا يعالج األب
القرى والفيافي، فاستحوذ على حب 
واحترام جميع طوائف الشعب اليمني، 
شماًال وجنوبًا.. وقد حكى لي صديق 
حقوقي أثــق فــي حديثه: ان قاضيًا 
يمنيًا سابقًا قــال لــه: ان القضاة في 
اليمن كانوا يعتبرون شهادة السوداني 
ة في أي قضية  شهادة حاسمة ومبرء
تــعــرض أمــامــهــم.. وذلـــك لما ُعــرف 
عنهم من صــدق ونزاهة واستقامة 
أخالقية ! فأين كنا وأيــن وصلنا وإلى 

أين نسير؟
تحكي القصة الــمــعــادة عــن أمير 
المؤمنين "عمر بــن الــخــطــاب"، انه 
نادى على الشاعر "الُحطيئة" -الهّجاء 
ــم يــوفــر أحـــدًا إال  الــشــهــيــر- الـــذي ل
وهــجــاه.. طالبًا منه التوقف عن ذم 
الناس وسبهم، فرد الحطيئة قائًال : إذًا 
تموت عيالي جوعًا يا أمير المؤمنين؟ 
فاشترى منه عمر بن الخطاب أعراض 
المسلمين بثالثة آالف درهــم، وأخذ 

منه العهد على ذلك.
ــذي  ــخــطــاب" ال ــن ال ذهـــب "عــمــر ب
اشترى أعــراض المؤمنين إلى رحاب 
ربه، وبقى "عمر البشير" يبيع أرواح 
السودانيين بثالثة آالف درهم اماراتي! 
فمن يشتري منه أرواحنا وأعراضنا 

وكرامتنا؟ من؟.

نحن 
«المرتزقة»!!؟

  للكاتب السوداني/عبد المنعم سليمان

تحل علينا الــذكــرى الــســادســة للجريمة اإلرهــابــيــة التي 
استهدفت رئيس الجمهورية األسبق/ علي عبدالله صالح 
وقيادات الدولة اثناء تأديتهم صالة الجمعة في أول جمعة 
من شهر رجب الحرام ١٤٣٢هـ الموافق ٣ يونيو/ حزيران 
٢٠١١م، في جامع دار الرئاسة، ومايزال المجرمون القتلة 
والمدبرون والمخططون والممولون طلقاء لم ينالوا جزاءهم.
جريمة بشعة وإرهاب خبيث تقاطعت فيه نزعة اإلخوان 
اإلرهابية، وخطط بني سعود والقوى الدولية االنتقامية التي 
تريد إدخال اليمن في أتون حروب مستمرة وثارات ال تنتهي.

جــريــمــة خــطــطــت لــهــا مــمــلــكــة بــنــي ســـعـــود، وأجــهــزة 
االستخبارات العالمية، ونفذتها جماعة اإلخــوان بالتواطؤ 
مع هادي والخونة، ورغم محاوالت جماعة اإلخــوان تمييع 
القضية وطمس الحقائق وتهريب المجرمين، إال أنهم فشلوا 

في طمس إدانتهم.
األمر الذي جعل بني سعود يقصفون مسجد دار الرئاسة 
بعدة غــارات حتى دمــروه بالكامل، ليمحوا اثر الجريمة 
الدولية وليساعدوا اإلرهابيين على طمس األدلة والقرائن 

والحقائق.

ولكننا وعموم أبناء شعبنا اليمني العظيم نؤكد أن جرائم 
اإلرهاب ال تنتهي بالتقادم، وسنظل نطالب بمعاقبة الجناة 
أفرادًا وجماعات، أحزابًا ودوًال، ممولين ومفتين، ونؤكد أننا 
لن ننسى.. لن نسامح.. لن نعفو.. لن نغفر.. الدم بالدم والبادئ 

أظلم.
الرحمة لألكرم منا جميعًا: الشهداء األبرار.

الشفاء للمصابين الــذيــن مــا زالـــوا يعانون مــن آثــار ذلك 
االستهداف الجبان.

ة..
َ
َتل

َ
اللعنة والخزي والعار على الخونة والعمالء والق

جريمة جامع الرئاسة خططت لها السعودية ونفذها اإلخوان بالتواطؤ مع هادي

دماء اليمنيين األبرياء التي تقوم دول تحالف العدوان بقيادة السعودية بسفكها ظلمًا 
وعدوانًا للعام الثالث، حتمًا ستجرف أنظمة العدوان ليكونوا عبرة لمن ال يعتبر.

وما يحدث اليوم من احتدام للصراعات والخالفات بين دول تحالف العدوان هو مجرد 
بداية لصراعات دامية سيدفع المعتدون ثمنها غاليًا، بسبب غطرستهم وتجبرهم 
وتماديهم في قتل اطفال ونساء اليمن دون ذنــب وتدمير المساجد والــمــدارس 
والطرق والمستشفيات.. الخ، وفرض حصار جائر على الشعب اليمني القوي بقوة الحق 

والمستعين بمالك السموات واألرض.
لن تذهب دماؤهم هدرًا، فاليمنيون يتمسكون بحبل الله القوي المتين وليس بميثاق 
األمم المتحدة وال الجامعة العربية وال المنظمات المحسوبة على االسالم والمسلمين 

زورًا وبهتانًا!!

دماء اليمنيين تجرف تحالف العدوان

األمم المتحدة السعودية
دور األمــــم الــمــتــحــدة أمــــام الــكــارثــة 
االنسانية التي يواجهها الشعب اليمني 
بسبب استمرار العدوان والحصار ستكون 
لعنة تطارد هــذه المنظمة التي خيبت 
آمـــال شــعــوب الــمــعــمــورة بــعــدم تحمل 
مسئولياتها االنسانية تجاه شعب فقير 
ومعتَدى عليه، في خرق فاضح لميثاق 

هذه المنظمة.
التقارير الدولية التي تدين جرائم تحالف 
العدوان تجاه الشعب اليمني..وتحذر من 
مجاعة تــهــدد حــيــاة ٢٧ مليون إنــســان، 
وأمـــراض تفتك بالمواطنين، ومنع سفر 
الجرحى أو ادخــال األدويــة.. الخ، كلها أدلة 
تثبت أن األمـــم المتحدة اصبحت مجرد 
منظمة سعودية ولخدمة آل سعود والدفاع 
عنهم.. ومــا يزيد الطين بلة هــو احاطة 
المبعوث الدولي لمجلس األمن الذي وصلت 
بــه البجاحة الــى درجــة أن يــســاوم الشعب 
اليمني بتسليم الحديدة مقابل الراتب، 
في انتهاك صــارخ لميثاق األمــم المتحدة 

واتفاقية حماية حقوق االنسان!

تحتها وال فوقها

ــــوطــــْن ــــح وقــــــــال ال ـــهـــا الــــُتــــّبــــعــــي صــــال ـــال ق
ـــــن فـــوقـــهـــا ــــكــــرامــــة خــــيــــر م ــــال تـــحـــتـــهـــا ب

ــــهــــْن ــــــان وإالَّ ارت ــــــان وإالَّ خ ـــــــــذي ه ل وا
ـــــعـــــار مـــــا ذوقـــهـــا ــــيَّ ال ـــــه عــــل ــــتــــه ل

َ
ــــخ ــــْب

َ
ط

ـــحـــْن ـــم ـــة وال ـــاســـي ـــق ـــزم لــــلــــظــــروف ال ـــحـــت ن
ـــــهـــــاب الـــــســـــعـــــوديـــــة وال طـــوقـــهـــا مــــــا ن

ــــو يــــطــــول الــــزمــــْن ـــة» ل ـــثـــقـــيـــل ـــــزوع «ال ـــــان ب
نـــــبـــــري الـــــديـــــن صـــافـــيـــهـــا ومـــدقـــوقـــهـــا

ــــال والـــفـــتـــْن ــــب ــــر عـــلـــى رأس ال ــــب ــــه أك ــــل ال
ـــفـــتـــنـــة ومـــعـــشـــوقـــهـــا انـــكـــشـــف عــــاشــــق ال

ـــن تــــأْن ـــجـــمـــاعـــة» يــــا الـــمـــشـــجِّ عـــــاد حــــظ «ال
الـــــبـــــال تـــحـــتـــهـــا والــــــنــــــار مــــــن فــــوقــــهــــا..

ـــيـــنـــه مـــــا عـــلـــيـــهـــا ركـــــْن شـــلـــة إرهـــــــــاب ِش
الـــــجـــــريـــــمـــــة ســـــوابـــــقـــــهـــــا ومـــلـــحـــوقـــهـــا

ـــــســـــان وأهـــــــل الـــيـــمـــْن خــــانــــت األرض واإلن
ــــخــــازوقــــهــــا  ب

ْ
ـــــــل لـــــكـــــن الــــــلــــــه قـــــــد عـــــــجَّ

ـــــْن؟ ـــاعـــت الــــديــــن والـــدنـــيـــا ومـــــن أجـــــل َم ب
لـــلـــذي نــصــبــت «دونــــــالــــــد» فــــاروقــــهــــا..؟!

يـــــا هــــــــوان الــــــــذي بـــــاعـــــوا بـــــأرخـــــص ثـــمـــْن
ـــعـــر فــــي ســوقــهــا ـــي مــــا لـــــ أبــــوهــــم ِس ـــب ـــن وال

 أحمد غيالن

وباء إذاعي!!
كــــــل شــهــر 
نتفاجأ بإذاعة 
جـــديـــدة على 
«fm» في  ـــــــ ال
هــذا البلد الــذي 
ــه  ــي ــــت ف ــــفــــل ان
اإلعــــالم انــفــالتــًا 
وصل حد الفوضى 
واالزعـــــــــــــــــاج.. 

اذاعـــات كثيرة ال 
تــقــدم شيئًا ســوى االســفــاف 
ــــــتــــــذال والـــتـــحـــريـــض  واالب

و«النهيق» في الغالب!!
ال شبيه لتفقيس المنظمات 
 «fm» المدنية إّال اذاعـــات
هـــت المستمعين  ــتــي كـــرَّ ال
بــوســيــلــة إعــالمــيــة اســمــهــا 
«الـــراديـــو».. وعندما تبحث 
عــن الــرقــابــة المعنية بهذه 
الدوشة، يرد عليك الطارف 
من «األبواق»: اللي معجبوش 

يغلق الراديو!!
وضــــــــــــع هــــــذه 
االذاعـــــــــــــات ومــــا 
تـــــقـــــدمـــــه -فـــــي 
غــــالــــبــــيــــتــــهــــا- 
يشعرك أن وراء 
كل هذا مخططًا 
هــزيــًال إلضــاعــة 
الجد بالهزل ولّم 
الشمل بالفرقة وبــث سموم 
التشكيك والكذب والتضليل 
والحقد والتثبيط في أوساط 

الشعب الصابر والصامد.
كــل الغثاء والــزبــد المنشور 
في وسائل التواصل االجتماعي 
«الحوائج والبهارات»  تسمعه بـ
فــي اذاعـــات «fm» ومــا أكثر 
ــاء  أنــكــر االصــــوات هــنــاك.. «وب
إذاعــي» يلتقي مع «الكوليرا» 
في كثير من األعــراض أبرزها 

«الطرش»!!

ة أرضية في «٣» 
َّ
ز

َ
ه

مديريات بذمار
أكدت مصادر في إدارة الرصد الزلزالي في محافظة ذمار 
وقوع هزة أرضية في مناطق «ضوران آنس، جهران، وجزء 

من مديرية عتمة بمحافظة ذمار».
 «٢٤:٩» وأشار المصدر الى أن الهزة وقعت عند الساعة الـ

من مساء أمس األحد بقوة ٤ درجات على مقياس ريختر.
الجدير ذكره أن عددًا من مديريات ذمار كانت قد شهدت 
خالل األشهر الماضية أنشطة زلزالية تركزت في مديريتي 

مغرب عنس وعتمة.


