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 22 / يونيو / 2015م  
5 / رمضان / 1436هـ 9االثنين: 

º نائب مدير تحرير صحيفة «اليمن اليوم» االستاذ احمد 
الحسني يرى ان هذا العدوان السافر لم يراِع ابسط معايير 
االنسانية فيما يرتكبه في حق الشعب اليمني وبالتالي اصبح 
ايقافه اوحتى هدنة مؤقتة ضرورة ملحة باعتبار ان هناك 
اكثر من عشرين مليون يمني اليملكون اساسيات الحياة من 
غذاء ودواء وخاصة في هذا الشهر الكريم حيث يقول: هناك 
بحسب االمم المتحدة عشرون مليون يمني بحاجة إلغاثة 
عاجلة جراء العدوان الذي لم يراِع ابسط معايير االنسانية 
في  هذه الحرب التي شنتها السعودية وحلفاؤها على اليمن، 
ما يوجب فرض هدنة مؤقتة وخاصة في هذا الشهر المبارك 
لما له من خصوصية.. موضحًا ان ما يقوم به العدوان هو 
جريمة في أي زمان ومكان ويجب وقفها وال ابالغ ان قلت 
ان حاجة السعودية لوقفها ال تقل عن حاجتنا.. مضيفًا: 
ربما يكون الشهر الكريم مناسبة جيدة ليستريح صبية 
المملكة من هذه الهستيريا، ونجد نحن فرصة للحصول على 
االساسيات التي نحتاج اليها وفي مقدمتها الغذاء والدواء.. 
متابعًا حديثه قائًال: في النهاية لن يموت ٢٠ مليون انسان 
جوعا ولن ننقرض فذلك لم يحدث في التاريخ ولن يحدث، 
وبإمكان السعودية ان تسرع وتخفف حدة الورطة التي 
وقعت فيها بدًال من الفواتير الباهظة التي تدفعها ال لشيء 
اال لتدفع اكثر.. مختتمًا حديثه بالقول: ان هادي ومن معه 
من الخونة في الرياض والمعارضين للهدنة ليسوا اصحاب 
قرار في الموضوع ومعارضتهم للهدنة لن تضيف الكثير 
لتصنيفهم كخونة فقد اسلفوا بما يكفي الن يسلبهم شرف 

االنتماء للهوية اليمنية الى االبد.

خطايا السعودية
ºمن جانبه يرى الصحفي عبدالفتاح حيدرة ان هذه 
الهدنه القيمة لها فــاالمــر ال يتعلق برمضان ابــدًا إنما 
يتعلق بمحاولة استغالل رمضان للتوبة او شيء من هذا 
القبيل بعد ان كثرت خطايا السعودية تريد من رمضان 
ان يمحو خطاياها، لكننا كيمنيين لن نسمح بذلك رغم 
جراحنا وحصارنا وقتلنا.. مبينًا ان الهدنة في رمضان ال 
تعني لليمنيين اي شيء فهي مجرد استعطاف وقح يلبس 
الرداء الديني فقط ال غير فلو كان هناك شيء انساني لكان 
يفترض ان يكون من اول يوم.. واضاف: لكن التحجج باسم 
االنسانية وباسم رمضان إنما هو محاولة للخروج بماء الوجه 
فقط ال غير بعد ان أثخن العدو السعودي الجراح فينا وما 
زلنا صامدين بوجه هذا العدوان.. مشيرًا إلى أن صمود هذا 
الشعب العظيم اربك قوى العدوان وكسر جبروت القوة 
لديه ،االمر الذي يدعوه للبحث عن هدنة ولو على حساب 

الدين ورمضان..
 معتذرًا على التعليق عن موقف المؤيدين للهدنة بقوله: 

عفوًا.. سقفي مرتفع جدًا.. ونحن بحاجة الن يكون سقفنا 
مرتفعًا الننا امام عدوان وخيانة، لذلك الحديث عن هادي 
او التطرق السمه ومن معه شخصيًا اعتبره نوعًا من انواع 

ة لي شخصيا ولليمنيين عامة. االساء

كرت ضغط
º أما اإلعالمية ماجي طالب فتقول: ان احتمال اقرار هدنة 
ضعيف جدًا رغم اهميتها، فهادي عبارة عن كرت ضغط 
تستخدمه السعودية ضد خصومها الى جانب تصفيات 
حسابات اقليمية لشرعنة نشاط تجار الحرب ورفضهم 
للهدنة إنما هو الستمرار الحرب ودعم الذين يقاتلون من 

اجل عودتهم فقط.. موضحة أن احتمال الهدنة ضعيف 
جدًا.. الن سبب القصف ليس كما تدعي الجارة انصار الله 
الحوثيين والرئيس االسبق وانما اجبار المؤيدين للعدوان  
على البدء بحرب مواجهات في المدن وإدخال المحافظات 
في اتون صراع وحرب تغنيها عن التدخل البري.. وقالت: 
وفي حال لم يتحقق ذلك يظل القصف في العاصمة وبقية 
المحافظات واما اذا تم االتفاق على الهدنة فال اعلم ما الذي 
سيجري في الحدود السعودية اليمنية لالراضي التى تم 
دخولها وقد ربما ان الوضع سيتسبب بدخول حضرموت 
: ان  ما يّدعيه 

ً
أيضًا في اتون المواجهات المسلحة.. مضيفة

االمين العام لالمم المتحدة (بان كي مون) عن اهمية الهدنة 
لوصول المساعدات كمبرر واٍه هدفه الحقيقي دعم من 

يحارب انصار الله والجيش الستعادة قوتهم..
 وقالت ماجي: ومع ذلك نأمل ان تعمل هذه الهدنة على 
توفير هدوء تام بين االطــراف والسعي لعملية سياسية 

نوعية جديدة.

حاجة ملحة
º فيما يــرى مدير تحرير وكالة خبر الصحفي هادي 
الشامي ان الهدنة اصبحت حاجة ملحة بعد تجاوز العدوان 
كل القوانين واالعــراف الدينية والدولية وارتكابه جرائم 
حرب وفرضه حصارًا قاتًال في حق هذا الوطن وابنائه.. 
مبينًا أن أهمية الهدنة تأتي كونها أصبحت حاجة إنسانية 
نتيجة الحصار والقصف الذي تتعرض له اليمن، ويستهدف 

مقومات الحياة.. لكن في المحصلة ومن مالمح ما يدور سواء 
في الرياض أو جنيف، فالسعودية تربط أي حديث عن هدنة 
بشرط وحيد هو إجراء حوار جنيف بين اصطفافين شرعية 
وانقالب، موضحًا ان هذا مالم تستطع السعودية تحقيقه في 
العدوان، وتحاول الوصول إلى ذلك عبر المفاوضات.. وقال 
الشامي: بالطبع هادي والرياض ومن يقف خلفهم لن يقبلوا 
الحديث عن أي هدنة دون تحقيق شيء ملموس على االرض، 
كورقة في المفاوضات.. مبينًا ان ما يهمنا أن الموقف الدولي 
على المحك واألمم المتحدة أصبحت مكشوفة وكل خيوط 

اللعبة أصبحت مكشوفة ايضًا..

حصار جائر
º من جهته يقول االعالمي ثابت الحاشدي: نحن صامدون 
بهدنة أو بدونها ونثق كثيرًا بالمكونات السياسية التي 
ذهبت الى جنيف رغم الشروط التعجيزية التي واجهتهم 
بغية افشال مساعيهم في ايقاف العدوان ورفع الحصار 
الجائر على هــذا الشعب العظيم حيث يــرى أن الهدنة 
اإلنسانية يجب أن تفرضها منظمة األمــم المتحدة على 
المعتدي على اليمن المتمثل بالسعودية، كــون األمم 
حرك ساكنًا حيال 

ُ
المتحدة وكل المنظمات الدولية لم ت

االعتداء البربري الغاشم على اليمن وشعبها وبال اي مبرر 
ُيذكر.. وأضاف: نعلم جيدًا أن صمت االمم المتحدة يأتي 
مقابل ثمن بخس على حساب شعب بأكمله لكننا ُندرك جيدًا 
أن ذلك الصمت لن يظل طويًال وهذا ما حدث بعد(٨٤) 
يومًا من االعتداء على اليمن أرضًا وإنسانًا.. متابعًا: تحرك 
االمــم المتحدة جــاء بعد مــبــادرة تقدم بها الزعيم علي 
عبدالله صالح لعقد مؤتمر يمني يمني، ويمني سعودي في 
جنيف تنصلت السعودية في االخير ليكون حوارًا يمنيًا بين 
مكونات يمنية، ورغم فشله بسبب تدخل السعودية ومن 
معها ونجاحها في ذلك اال انه يبقى خطوة مهمة.. ويقول 
ثابت: وألننا شعب ُمعتدى عليه فنحن أصحاب الصوت العالي 
في أي حــوارات ستتم في مقر االمــم المتحدة بجنيف أو 
بأي بلد في العالم.. موضحًا ان الشروط التعجيزية التي 
تقدم بها المرتزقة ممن تاجروا بدماء أبناء شعبهم داخل 
ثنينا عن الصمود في وجه كل ترسانة آل سعود 

ُ
المملكة لن ت

وحلفائهم.. مؤكدًا أنه بدون الُهدنة نحن صامدون وبالهدنة 
نحن صامدون ونثق كثيرًا بالمكونات السياسية التي ذهبت 

إلى جنيف لتحقيق انتصار سياسي كبير لشعب اليمن.
مختتمًا حديثه بــالــقــول: بالنسبة لــهــادي ومــن معه 
الثقل لهم ابــدًا ســواء على االرض او في اي حــوار قائم او 
في المستقبل ألنهم اداة في يد السعودية ولن يقبل بهم 
الشعب اليمني ألنهم خونة وعمالء وسيخضعون لمحاكمة 

عادلة امام التاريخ والشعب طال الزمن أم قصر.

تزداد معاناة الشــعب اليمني بعد أن تجاوز العدوان الســعودي على اليمن سقف التسعين يومًا وما تخلله من جرائم حرب ارتكبها 
بحــق االبريــاء المدنيين الى جانب حصار كلي جائر يمنع وصول ابســط مقومات الحياة من غــذاء ودواء وخاصة بعد ان اطلقت تقارير 
امميــة جــرس االنذار عن ان اكثر من واحد وعشــرين مليونًا من ابناء الشــعب اليمن يعانون ازمة انســانية ملحة جــراء هذا العدوان 
تها في رفض اي هدنة انســانية تســعى لها االمم المتحدة كان آخرها بمؤتمر جنيف، ورفض ايصال المساعدات الدولية إلنقاذ  وتزمُّ

الشعب اليمني وخاصة في هذا الشهر الكريم ..
حول اهمية فرض هدنة انســانية ملحة إلنقاذ الشــعب اليمني مما يعانيه جراء هذا العدوان الظالم وخاصة في شــهر رمضان قامت 

صحيفة «الميثاق» باستطالع آراء عدد من الصحفيين واالعالميين.. فإلى الحصيلة..

  لقاءات / محمد احمد الكامل  

السعودية تعرقل أي هدنة إلنقاذ أكثر من ٢١ مليون يمني

الحسني: السعودية تحتاج للهدنة أكثر من اليمن
حيدرة: صمود الشعب كسر جبروت المعتدين

طالب: رفض الهدنة ال يخدم سوى سلمان وهادي
الحاشدي: على األمم المتحدة فرض الهدنة على قوات العدوان

الشامي:ربط الهدنة بالمفاوضات يكشف عدم االهتمام بالحاجات اإلنسانية

األوقاف تدين العمليات اإلرهابية التي استهدفت عددًا من المساجد في أمانة العاصمةاغتيال العالمة حسين العيدروس إمام وخطيب جامع الحزم في شبام حضرموت

دانت وزارة األوقاف واإلرشاد العمليات اإلرهابية التي تعرضت لها مساجد الحشوش وقطينة والقبة الخضراء والكبسي 
في أمانة العاصمة. 

وأعتبرت وزارة األوقاف هذه العمليات اإلرهابية التي تسببت في سقوط العشرات من االبرياء الذين الذنب لهم اال انهم 
كانوا يؤدون صالتهم في ليلة يحتفل بها المسلمون في ارجاء المعمورة بحلول شهر رمضان الكريم ..اعتبرتها جريمة 

بكل ما تعنيه الكلمة وبعيدة كل البعد عن االسالم واخالقياته.
ودعت الوزارة في بيان لها جميع الخطباء والمرشدين للتوعية بمخاطر اإلرهاب والغلو والتطرف بما يصون البلد واهله 
من شرور هذه اآلفات الدخيلة على االسالم والبعيدة كل البعد عن جوهره ومضامينه اإلنسانية التي وضعت االنسان في 

مقدمة اولوياتها.

أقدم مسلحان يستقالن دراجة نارية 
يشتبه انهما مــن تنظيم القاعدة 
اإلرهابي مساء الجمعة على اغتيال 
إمام وخطيب جامع الحزم بمديرية 
ــام حــضــرمــوت الــشــيــخ حسين  شــب
عبدالباري العيدروس أثناء توجهه 

للمسجد ألداء صالة العشاء .
وأوضــح مصدر محلي بسيئون أن 
المسلحين قاما بــإطــالق أعيرتهم 
الــنــاريــة صــوب الشيخ الــعــيــدروس 

وأردوه قتيًال والذا بالفرار.
وأكـــد أن األجــهــزة األمــنــيــة تقوم 
هـــم  بتعقب الــجــنــاة ومــن يقف وراء
ومالحقتهم لضبطهم وتقديمهم 
هم الرادع جراء ما  للعدالة لنيل جزاء
اقترفوه من جريمة شنعاء باغتيالهم 

ألحد علماء اليمن األفاضل
يذكر أن العالمة حسين عبد الباري 
العيدروس أحد علماء اليمن االجالء 
لمعتدلة  لمعروفين بمواقفهم ا ا

والوسطية وكــان معروفًا بمواقفه 
الــرافــضــة لــلــعــدوان الــســعــودي على 

بالدنا.

انفجار في منزل قيادي إصالحي في عمران 
يكشف عن معمل للمتفجرات

هز انفجار منزل احد قيادات حزب اإلصالح في مدينة 
عمران ويدعى ناصر الخدري، وذلك اثناء تصنيع عناصر 

إرهابية لعبوات ناسفة وتجهيزها.
وأوضح مصدر أمني أن قوات األمن عثرت عند انتقالها 
السبت لموقع الحادث على معمل لصناعة العبوات الناسفة، 
وكميات كبيرة من المواد المتفجرة والمستخدمة في 
التصنيع وكذلك كميات من االسلحة وصــواريــخ نــوع لو 

بداخل المنزل.
وأشار إلى أن قوات األمن ألقت القبض على مالك المنزل 
ناصر الخدري وشخص آخر كان معه، فيما هرب شخص 

ثالث وجاري مالحقته.
مؤكدًا أنه يجري التحقيق حاليًا مع من تم إلقاء القبض 
عليهما وسيتم احالتهما إلى النيابة والقضاء لتأخذ العدالة 

مجراها.

وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاكمة الخونة في الداخل والخارج
طالب عدد من اإلعالميين والحقوقيين والقانونيين والناشطين في وقفة 
احتجاجية أمام النيابة الجزائية المختصة في أمانة العاصمة، بتعجيل محاكمة 
الخونة في الداخل والخارج والذين سعوا إلى تبرير العدوان الهمجي السعودي 

على اليمن.
حيث ُرفعت العديد من الالفتات التي تطالب بتعجيل محاكمة كل من أيدوا 

وباركوا العدوان وقتل األبرياء وحصار اليمن وضرب البنية التحتية، عوضًا عن 
دعمهم ومساندتهم للميليشيات المسلحة وتنظيم القاعدة.

داعين الجهات الحكومية وعلى رأسها النيابة العامة والقضاء إلى القيام بدورها 
على أكمل وأسرع وجه، كون هذه المطالب هي أدنى مطالب الشعب اليمني أجمع 

في ظل هذا العدوان الهمجي الذي امتد ألكثر من ٨٠ يومًا.


