
ـــن نــائــًمــا عندما قامِت 
ُ
ك
َ
لــم أ

الَحرُب..
ــِئــنُّ من 

َ
 بيتي ت

ُ
كانت ِحــَجــارة

صِف
َ
الق

ا
ً

ِعش
َ
 ُمرت

ُ
يل

َّ
والل

اَياُه
َ
ظ

َ
لُهو ش

َ
واِفِذ ت جاُج النَّ

ُ
وز

ِة, ِسرَّ
َ
 األ

َ
وق

َ
ف

ً
اِمَي ثابَتة

َ
كانت ِعظ

..
ً
 المدينِة ثابتة

ُ
وجبال

ّني َحزيْن!
َ
َبيَد أ

 ***
ــُرِق 

ُّ
مُّ ِلــلــط

ُ
ــخــرُج الــَيــَمــُن األ

َ
ت

الُمقِفراِت
َتاُه..

َ
: يا َويل

ُ
صُرخ

َ
وت

جِر:
َ
يٍط ِمن الف

َ
 خ

َ
ل وَّ

َ
 أ

ُ
ل
َ
سأ

َ
وت

ماذا َجَرى؟!
 َبعِضَي َبعِضي؟!

ُ
كيف َيقُتل

ي؟!
ِّ
ف

َ
 َعيِنْي بك

ُ
سمل

َ
وأ

بناِئَي 
َ
 الِحقُد أ

َ
ل , َمتى, َحوَّ

َ
يف

َ
ك

ّيبيَن 
ِّ
الط

ِذئاًبا؟!
 

َ
ــــَرف

َ
وهـــا ُهــــَو َيــســلــُبــُهــم ش

ِة اآلَدِميَّ
ِني

ُ
ُيخجل

وُيَحاِصُر ُروِحي
َناْم

َ
ن ت

َ
وَيمَنُع َعينَي ِمن أ

 ***
لى الَحرِب اِفُروَن إِ

ها النَّ يُّ
َ
أ

ِة, ِتي الَيمِنيَّ
َ
بناَء عاِئل

َ
أ

 :
ُ

رض
َ
قالت ِلَي األ

َيكِفي!
َوْت

َ
ِرَبْت وارت

َ
د ش

َ
ق
َ
ل

حِب  وما عاَد في َجوِفها الرَّ
ماء َسٌع ِللدِّ ُمتَّ

وا..
ُ
ِفيق

َ
أ

 في َيَمِن الَيوم
َ

ال َرَواِفض
ال ِمن َنَواِصَب فيِه

 الُحكِم
ُ
هَوة

َ
ولكنها ش

وُد البالَد 
ُ
هذي التي َسَتق

!
ْ
لى الهاِوَية إِ

 ***
ُء

َّ
ِجال

َ
صِدقاُء األ

َ
ها األ يُّ

َ
أ

نِصُتوا ِلُدعاِة الُحُروِب
ُ
ال ت

اِرها اآلِثِمين جَّ
ُ
وت

م
ُ
اِلك

َ
طف

َ
سِتغاثاِت أ انِصُتوا الِ

هات مَّ
ُ
َراِمِل واأل

َ
ِلِنَداِء األ

ُم َح الدَّ
َ
ف
َ
د ط

َ
ق
َ
ف

ُن الُحبِّ
ُ
ت ُسف

َ
واحَتَرق

في َيَمِن الُحبِّ
رِضها

َ
ِميُر على أ

َّ
ماَت الض

الْم.  َنهُر السَّ
َّ

َجف

من قتل هؤالء في هذه المحافظات اليمنية..؟؟؟؟
وبمن ستتعذرون .. بأنه القاتل .؟

فالله سبحانه والشعب اليمني والعالم 
يعرفون تمام المعرفة أن :-

-العاصمة صنعاء 
-محافظة صنعاء - ذمار - عمران - حجة - صعدة - 

الحديدة - المحويت - إب - البيضاء - ريمة 
-مارب - الجوف - الضالع 

محافظات ال يوجد اقتتال داخلي في مناطقها السكنية 
على اإلطالق. 

-حتى تتعذرون به او يحصل عندكم شك في المعلومات-
وما تعرضت له المناطق السكنية في هذه المحافظات

هو فقط القصف الجوي بطائرات التحالف، والصواريخ 
الموجهة من البحر .

..ما يعني بوضوح بأن التحالف وبغطاء منكم أنتم هو 
الذي قتل المدنيين واألطفال والنساء في هذه المحافظات
-فال قتال داخلي فيها- تتعذرون به -حتى مديرية 

صرواح الباسلة في مارب
والبعض من مديريات الجدعان 

تلوا فيها 
ُ
كل المنازل والنساء واألطفال والمدنيين الذين ق

قتلوا بالقصف الجوي 
الن االشتباك الداخلي فيها بعيد عن المساكن والسكان،

ولم يصل اليها غير القصف الجوي .
إذًا قل لنا يا بان كي مون وللعالم ولنفسك 

-من قتل المدنيين ،والنساء ،واألطفال ،ودمر كل شيء 
في هذه المحافظات ..؟

نسألك ...
-من قتل أسرة القاضي يحيى ربيد.؟؟

-من قتل المخرج التلفزيوني الحكيمي وأسرته ..؟؟
-من قتل المكفوفين ودمر سكنهم على رؤوسهم ..؟؟
- من الذي قتل األطفال والمدنيين في سوق مستبأ في 

حجة؟؟
-  سوق خلقه في نهم - ؟؟

- من سوى منازل مدن وقرى صعدة الباسلة باألرض غير 
مبال بأطفالها ونسائها وشيوخها..؟؟ 

-من الذي قصف قاعة االعراس في سنبان ذمار وقتل كل 
من فيها من النساء واألطفال والعرسان .؟

-مــن قصف مصنع عــمــران وقــتــل كــل مــن فــي السوق 
بجواره؟

- من قصف إدارة االمتحانات والكنترول في عمران وقتل 
كل من فيه بما في ذلك أطفال .؟

-من قصف منازل المهمشين في امانة العاصمة وقتل 
العديد من النساء واألطفال .؟

- من الذي قتل النساء واألطفال والمدنيين في إحدى 
أسواق محافظة الحديده .؟

- مــن الــذي قتل األطــفــال والــنــســاء فــي مساكن عمال 
الكهرباء في كثيب المخا.؟

- من الــذي دمر المصانع وسط المناطق السكنية في 
هذه المحافظات 

-من الذي فصف ودمر الحمامات الطبيعية في جارف 
على رؤوس مرتاديها من النساء واألطفال والمدنيين؟

من ..من ..؟ .... الخ ....
من قائمة الوقائع وجرائم الحرب التي ال اقدر احصيها 
والتي ارتكبها العدوان بطائراته في هذه المحافظات 

 من القصف الجوي والبحري فقط ..!
َّ

ال اآلمنة إِ
إذًا لماذا اخافوك وجعلوك تتراجع عن ١٪ من الحقيقة 
التي قلتها بعد يوم بالترغيب والترهيب او بانعدام الضمير 

اإلنساني لديك ..
فهذه المحافظات التي ال يوجد فيها اي اقتتال على 

االرض وال تتعرض إال للقصف الجوي.
واالطفال والنساء الذين قتلوا فيها بــاآلالف في وقائع 

موثقة زمانًا ،ومكانًا ،وأسماء ألولئك الضحايا .
وهي حقائق كانت كافية لعدم انهيارك وتراجعك .

لكنهم اخافوك .!!
وجعلوك ترتكب اكبر فضيحة في تاريخ صنم االمم 

المتحدة ...وفي تاريخك الشخصي 
أال تخجل من نفسك ..!؟

اين ضميرك اإلنساني ..!؟
عليك اللعنة وعلى قــوم ينتظرون منك ومــن أممك 

الفاجرة اي عدل او إنصاف .!
وعلى إعالم وناشطين لم ينتبهوا لمثل هذا الموضوع 
ويثيروه من جديد ويذكروا بتلك الجرائم الفضيعة التي 

حصلت في هذه المحافظات منذ بداية العدوان 
ومتى حصلت ؟؟وأين حصلت ..؟؟

وضحاياها ؟؟
ليعرف العالم والمعتدون كــم هــم فجرة وظالمون 

وكاذبون؟؟

     الشيخ حسين حازب

إلى بان كي مون واألمم المتحدة

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

كــان " بــان كــي مــون " أمــيــن عــام األمــم 
المتحدة يعبر عن القلق فصار يعبر عن 
األلم .. ومن يدري فقد يعبر مستقبًال عن 
القلق واأللم معًا .. وال عزاء للمستضربين، 

ولكل عباس يصقل سيفه .
Ú ومن مبتدأ العدوان إلى ما صرنا إليه من 
عدوان رغم إفك المفاوضات والتفاهمات، 
ال جديد سوى أن " وراء الروم خلفك روم " 
حتى لم يعد في المشهد المتكرر ما يستحق 
ته فكيف بإدخاله في حكم المفاجأة ،  قراء
وإال أي فروق في مزاد السياسة والنخاسة 
سواء جاءت من دكاكين محلية وإقليمية أو 

الدكان الكبير لألمم المتحدة !
Ú مع ذلك ال بأس من الخوض في الظواهر 
والمظاهر التي تؤكد قسوة االضطرار إلى 
المداهنة المخزية والرضوخ المذل، حيث 
اللوبيات ال تتوقف عن ضغوط ال تستثني 
موقع القاضي نفسه من أجل الجالد ،ومن 

قبله الطماع األكبر والبرجماتي األقذر .
Ú ال جديد في كون األمم المتحدة تبقى 
مجرد لعبة في أيــادي الالعبين الدوليين 
خصمًا من أرصدة من يدفع أكثر ،وقبل ذلك 
خصمًا من حق الفقراء في الحياة على النحو 
الذي أصاب اليمن أرواحــًا ودماء ومقدرات 
وبنية تحتية تــم إنجازها بعرق العقود 
فدمرها القصف والحصار في اختصار " 

ترانزستوري " مقرف .
Ú أمريكا تريد استنزاف السعودية ودول 
الخليج ، أمر ال شك فيه ولكن .. لماذا اليمن 
هو الضحية .. وإيــران تريد أن تكون شيئًا 
مذكورًا ولكن.. لماذا على اليمن أن تدفع 
فاتورة العاشق الكذاب .. ودائمًا ال تصدقوا 
أن إيران الشقيقة ألنصار الله أو اليمن أو أن 
 في عبده هادي، 

ً
السعودية تذوب صبابة

فاألمر كله مجرد اختيار بأن تكون اليمن 
ضحية الستنزاف المال السعودي واإلماراتي 
الذي يريد هو اآلخر ابتالع اليمن لكن اللقمة 
كبيرة وإن كان الفك األمريكي المفترس 

يبلع الجميع .. ويا بالع أنت مبلوع .
Ú أال ترون كيف أدخلت منظمة بان كي 
مون السعودية في القائمة السوداء لقتل 
األطــفــال ثم عــادت وتراجعت ثم رفعت 
العقوبة وتألمت، ليكون رفع التهمة أكثر 

فضيحة من قائمة العار نفسها !
Ú على أن من الواضح أنه كما أراد العدوان 
السعودي هــادي مــبــررًا للعدوان ومبررًا 
لحذف عقوبة العدوان فإن حذف التحالف 
من ملف العار ال يلغي االستثمار األمريكي 
للعدوان السعودي ،حيث تأتي خطورة وضع 
السعودية في القائمة السوداء ورفعها مؤقتًا 
من داللة إصدار الكونجرس األمريكي قانونًا 
يسمح ألصحاب ضحايا هجمات ١١ سبتمبر 
بمقاضاة السعودية، ما يعني انه استنزاف 
متواصل يسير على قدمي حاضر ومستقبل 

كل عجل سمين .

ضحايا .. 
وفواتير ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨١٤)
االثنني :١٣/ ٦/ ٢٠١٦م 
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 توفيق صالح عبداهللا آل عفاش

ليلى زروقي تسقط آل سعود أخالقيًا
اســتــطــاعــت الــســيــدة ليلى 
زروقــي- ممثلة األمين العام 
ـــالمـــم الــمــتــحــدة لــشــؤون  ل
ــســالح- ان  ـــزع ال ــال ون االطــف
تهز عرش آل سعود.. بعبع 
الشيطان الـــذي ظــل يرعب 
ـــة الــعــربــيــة واالســالمــيــة  األم

طوال عقود من الزمن..
ليلى زروقي المرأة العربية 
النقية التي نمت وترعرعت 
لمليون الشهيد..  فــي بلد ا
بلد الحرية والعزة والكرامة 
العربية، وحدها مرغت اقبح 
نظام في العالم في الوحل.. 
فعلت ذلك بثقة دون الحاجة 
الى ان تحمل نياشين او شارات 
عسكرية.. وانما عقد نسوي 
على عنقها بشموخ فارسة 
عربية التقبل الضيم وال العار 

والتسمح بحماقات االنذال..
عملتها بنت العرب االصيلة 
ليلى زروقي واطلقت رصاصة 
قاتلة اصــابــت قلب نظام آل 
سعود بمقتل الــذي استنفر 
ـــــواه واســـتـــخـــدم كل  ـــل ق ك
اسلحته.. لكنه مهما حاول 

إال أنه فعًال قد سقط وشهد 
الــعــالــم بــســقــوطــه.. فتحية 
ألشـــجـــع عـــربـــيـــة واشـــجـــع 
ــة دولـــيـــة انــتــصــرت  مــســؤول
لالنسان وللطفولة.. وهزمت 
غــطــرســة دواعــــش العصر 

واعداء الحياة..

األمين العام يطمئن على صحة دويد
قام االستاذ عارف عوض الزوكا االمين العام للمؤتمر رئيس 
وفد المؤتمر المشارك في مشاورات الكويت ومعه االمين العام 
المساعد االستاذ ياسر العواضي واالمين العام المساعد الدكتور 
ابو بكر القربي وأعضاء الوفد األستاذ خالد الديني والدكتور 
عبدالله ابو حورية واالستاذ عائض الشميري بزيارة االستاذ 
يحيى دويد الى المستشفى واالطمئنان على صحته ،متمنين له 

الشفاء العاجل .
وقد عبر األمين العام للمؤتمر عن شكره وتقديره لألشقاء 
الكويتيين لما قدموه من خدمات طبية متميزة ورعاية فائقة 
لألستاذ يحيى دويد منذ اللحظة األولى لدخوله في المستشفى.

الجدير بالذكر ان صحة  االستاذ يحيى دويد تتحسن ويتوقع 
أن يغادر المستشفى قريبًا.

سد مأرب يهدد بجفاف نهر النيل!!

ــســودان في  اســتــمــرار مشاركة مصر وال
العدوان والحصار المفروض على الشعب 
اليمني يعود سببه الــى قناعة الجنرالين 
عبدالفتاح السيسي رئــيــس مصر وعمر 
البشير رئيس نصف السودان أن إعادة بناء 
سد مأرب تهدد أمنهما القومي، وتحديدًا 

تهدد بجفاف نهر النيل.

وطــوال عام وبضعة أشهر وجيشا مصر 
ــســاء اليمن  والـــســـودان يــقــتــالن اطــفــال ون
وبوارجهما الحربية تحاصر اليمن وتقصف 
المدن الساحلية والجزر وتقتل الصيادين 
وتدمر البنى التحتية بوحشية.. وال أحد 
ِهم هذين الجنرالين الفرق 

ْ
يستطيع أن ُيف

بين سد مأرب وسد النهضة!

نشكر الكويت الشقيق شعبًا وحكومة لما 
بذلته وتبذله من جهد لتجميع االطراف 
وإصرارها على إنجاح الحوار الصعب والشاق 
الن بعض اصــحــاب الــحــوار يحملون في 
طياتهم أجندة اقليمية والبعض دولية.. 
ر الحل. ولو كانت األجندة فقط يمنية لتيسَّ
افتعال القائمة السوداء للسعودية لم 
يتم اال خالل مشاورات الكويت .. طيب 
السعودية لها اكثر من ١٦ شهرًا وهي 
تقتل الشعب اليمني أطفاًال ونساًء وشيوخًا 
وجيشًا ! لماذا لم تصدر االمــم المتحدة 
حينما كانت الحرب على اشدها؟ ولماذا 

سرعة سحب القرار او مراجعته؟؟؟
حوار الكويت ربما وصل الى حلول تفضي 
الى وقف الحرب ولكن ادرك المتربصون 
ذلــك فسارعوا الــى ادراج السعودية الى 
القائمة السوداء وبعدها بثالثة ايام اخرجت 
من القائمة..! لم يحدث ذلك في تاريخ هذه 
المنظمة الدولية وال تجد اال تفسيرًا واحدًا 
لهذه الحالة ان االمم المتحدة ومن ورائها 
امريكا تريد بث االطمئنان للسعودية في 
سحب اسمها وتحالفها من أخطر نوع 
من الجرائم بحق األطفال واالنسانية في 
التصنيف االممي لغرض مبهم!! الشك ان 
هذا سيبعث االطمئنان للنظام السعودي 
وسيشجعه على االستمرار في الحرب 

وإفشال مشاورات الكويت .
 
ُ
وال ننسى ان تصميم هذه الحرب منذ
البداية هو التغرير على طرفي النزاع 
للوقوع فيها مــن ِقــّبــل ايـــران مــن جهة 
وامريكا مــن جهة السعودية والهدف 
ــهــذه الــحــرب هــي اإلطــاحــة  األســـاســـي ل
بالسعودية ونظامها أما اليمن فهي الطعم 
لتحقيق ذلك الهدف وال يهم المجتمع 
ــدول الكبرى) اي ضحايا سواء  الدولي (ال
أطفاًال او غير أطفال. ونحن هنا ال يهمنا 
اال سالمة اليمن واليمنيين وكفاهم ويالت 
الحرب وأجندة الدول الكبرى تحلها بعيدًا 
عن اليمن.. اليمن لم تعد تحتمل اللعب 

الدولي في المنطقة.
تسعى امريكا الفشال مشاورات الكويت 
حــتــى وان صــرحــت انــهــا تــريــد نجاحها 
فاستمرار السعودية فــي حربها على 
اليمن يعني انهيارها ولن تفلت بعد ذلك 
االنظمة الخليجية بما فيها قطر التي تظن 
انها في مأمن، حيث سيتم بعدها طمس 
الهوية العربية في تلك الدول وإرغامهم 
على توطين األجانب من هنود وباكستان 
وفرس وغيرهم وهم بالماليين ولن يجدوا 
من ذلك مفرًا.. فيفترض على الجميع دعم  
مــشــاورات الكويت وان ال يصبح هــادي 
قضية الكبرة والكبرياء التي تقصم ظهر 
البعير.. فليذهب هادي في ستين داهية 
فالشعب اليمني مستحيل يقبل به، واالهم 
هنا هو ايجاد حل للشعب اليمني وليس 
لشخص هادي بل ابعد من ذلك لشعوب 

المنطقة.
الشكر مرة أخرى للكويت العروبة.

إزعاج «التراويح» 
و«قدسية» الصرخة!

التعميم بــإغــالق ميكروفونات 
المساجد في صالة التراويح والقيام 
يشبه قــــرارًا اتــخــذه احـــد رؤســـاء 
الصومال قضى بمنع أذان الفجر 
 

ّ
حتى اليزعج السياح األجانب ويقض
منامهم.. والمثير لالستغراب ان 
من اصدروا هذا التعميم كان األولى 
بــهــم ان يمنعوا ضجيج تــرديــد 
(الــصــرخــة) فــي المساجد لتأكيد 
حقيقة عـــدم تــعــصــبــهــم.. لكن 
التعميم يظهر ان هناك اصــرارًا 
وباسم الدولة على الغاء اآلخر ونسف 
التعايش الذي جسد اليمنيون أروع 
 منه 

ْ
صوره في تاريخهم.. ولم َيَنل

مكر االخوان المسلمين وباءت كل 
محاوالتهم بالفشل.. وهــي عبرة 

لمن أراد ان يعتبر.

مسرحية 
القائمة 
السوداء

رسـالة للمتحاورين 
في الكويت

د/ عبد العزيز المقالح

إلى أصدقائي أعضاء الوفَدين المتحاوَرين
 في الكويت الحبيب

لياٍل رمضانية 
حزينة!!

 ثقيلة تمر الليالي الرمضانية على اليمنيين 
في المدن والــقــرى.. ظــالم.. خــوف.. جــوع.. 
أحزان.. اقتتال.. عدوان.. حصار.. فقر.. أنين 
جرحى.. وتأوهات نازحين.. ال ماء.. ال بترول.. 
ال ديــزل.. وإْن ُوجــد بعضها فمن أين للناس 

ثمنها؟!
الطاقة الشمسية ترقد مــن مــغــرب.. أين 
التلفزيون.. أيــن الكتاب.. دواويـــن السمرة 

مغلقة..؟
ر «تسارب» على الماء وإال 

ّ
ومن الصبح.. تبك

تجري بعد الــراتــب.. ومــا يجي وقــت الظهر 
إّال وقــدك تصيح.. هيه.. وين صواريخك يا 

سلمان..!!

السعودية تشتري 
ضمير العالم وليس 
مولدات لكهرباء عدن

ـــاألمـــوال  اشـــتـــرت الــســعــوديــة ب
المدنسة صمت دول العالم وأخرست 
ألسنة علماء اإلسالم والمسلمين في 
ـــدول العربية واإلســالمــيــة وعلى  ال
مستوى العالم.. برغم بشاعة الجرائم 
التي ترتكبها بحق الشعب اليمني 

بدون سبب.
ورغم كل هذا االفراط في الرشاوى 
التي تشتري بها السعودية الضمير 
العالمي.. إّال أنها ترفض أن تشتري 
مولدات كهربائية لتخفيف جحيم 
ــــذي يــعــانــي منه  ــد ال ــشــدي ــحــر ال ال
ماليين اليمنيين في عدن والحديدة 

وحضرموت وأبين ولحج.
 السعودية تتلذذ وهــي تشاهد 
اليمنيين يموتون مــن شــدة الحر، 

والمرض جراء منع دخول األدوية.

دفع الزكاة اليوم..؟
ُ

لمن ت
< في عهد حكم الرئيس علي عبدالله صالح.. كانت 
ــوزع في  األصـــوات ترتفع والفتاوى المسيسة تطلق وت
منشورات تحرض المواطنين على عدم دفع الزكاة للدولة.. 
بدعوى انها تذهب إلى جيوب الفاسدين- حسب زعمهم..

وفي حكومة باسندوة وسيطرة جماعة اإلخــوان على 
المالية والمصالح اإليرادية.. خرج كهنة اإلخــوان بحملة 
تدعو المواطنين إلى دفع أموال الزكاة للدولة باعتبارها 

ولي األمر..

اليوم جماعة اإلخــوان ومن لف لفهم غيروا موقفهم 
ويعتبرون دفع الزكاة للدولة هو دعم لجماعة أنصار الله..
دفع 

ُ
ويبقى السؤال قائمًا وبحاجة إلى اجابة شافية: لمن ت

الزكاة.. للدولة.. أم للفقراء مباشرة؟ أفيدونا حفظكم الله..


