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لع على أوضاع السجون والسجناء بعمران
َّ

لجنة برلمانية تط
لعت اللجنة البرلمانية المكلفة من مجلس النواب بزيارة السجون 

َّ
اط

برئاسة عضو المجلس أحمد العقاري- السبت- على أوضاع السجون 
والسجناء بمحافظة عمران. 

حيث زارت اللجنة بحضور مدير أمن محافظة عمران العميد 
محمد المتوكل، االصالحية المركزية والسجن االحتياطي وسجني 

األحــداث والنساء، وتفقدت أحــوال نزالئها وتلمست همومهم 
وقضاياهم .

وأكدت اللجنة على ضرورة تحريك القضايا وانجاز المتراكمة منها 
والمنظورة في المحاكم وسرعة البت فيها ، والعمل على تحسين 

أوضاع السجون ونزالئها .

تصريحات استفزازية تستهدف استنزاف النظام السعودي واإلضرار باليمن

 تجمعهما العداوة ويعمالن معًا على مسافة واحدة لتدمير اليمن وقتل اليمنيين النظامان السعودي واإليراني وجهان إلرهاب واحد

إيران.. استغالل مفضوح لألزمة اليمنية!!

د تشويه الدين  كال النظامين يتناقض في التوجهات، وكالهما تعمَّ
االسالمي وتوظيفه لمصالحهما الخاصة، وذهبا معًا في اتجاه دعم 
التيارات أو الجماعات الدينية المتطرفة واإلرهابية التي أساءت لالسالم 

والمسلمين..
الفكر العقائدي والسياسي لكال النظامين يتسم بعدم القبول باآلخر 
المختلف، وبطبيعة األمر هو فكر استبدادي يقوم على الحكم بالقوة 

ومصادرة الحريات وسلب الحقوق ودعم اإلرهاب ونشر الفوضى.
هــذان النظامان بفكرهما المتناقضين الشيعي «واليــة الفقيه»، 
والوهابي «ادعــاء السنة الصحيحة» وجدا في بعض بلدان المنطقة 
العربية ساحة الستعراض العضالت وفرض الوصاية على شعوبها تحت 
ات ما أنزل الله بها من سلطان.. فيما الهدف الرئيسي  مسميات وادعاء
المختفي خلف توجهاتهما هو تدمير البالد العربية واالسالمية وإثارة 
الفتن والحرائق بين شعوبها وتوظيف النزعات الطائفية والمذهبية 
التي تقود الى اشعال الحروب، وايصال تلك الدول والشعوب الى حالة من 
الفوضى التي ال تقوم لهم بعدها قائمة، أو فرض السيطرة والهيمنة 

التامة عليهم من قبل هذين النظامين االستبداديين!
ليس غريبًا على هذين النظامين القيام بهذه األعمال التدميرية 
لبلدان االســالم وشعوب المسلمين، وأكبر كذبة يروجها التابعون 
لهذين النظامين انهما يعمالن على خدمة االسالم وحماية المسلمين، 

بل العكس هو الصحيح تمامًا!
نظامان قمعيان مستبدان منتهكان للحريات وحقوق االنسان في 
بلديهما، ويعمالن على تعميم سياستهما القمعية على بلدان أخرى 
وفرض وصايتهما عليها وإْن أدى ذلك الى استخدام القوة، كما يفعل 
النظام السعودي في اليمن والذي ذهب يشن عدوانًا إرهابيًا منذ أكثر 
ات وحجج واهية وال وجود لها إّال في  من عشرين شهرًا وسط ادعاء
مخيلة القائمين على نظام آل سعود األكثر دعمًا لإلرهاب واإلرهابيين 
في المنطقة والعالم، فيما الهدف الرئيسي من عدوانه واضح وال يحتاج 

الى شرح وتبيان!
والشك أن النظام اإليراني وجد في العدوان السعودي على اليمن 
فرصته لتأجيجه وزيادة اشتعال نيرانه، السيما بعد الحجج الواهية 
التي سّوق النظام السعودي لها منذ بداية عدوانه ومنها محاربة إيران 
في اليمن ووقف المد اإليراني من اجتياح المنطقة، وذهابه صوب 
استخدام المذهبية والطائفية كسالح إلقناع االغبياء اليمنيين من 
جهة، والشعوب الخليجية والعربية واالسالمية التي تتأثر بالعطافة 
الدينية أكثر من أي شيء آخر، فيما انظمتها تجمعها بإيران الصفوية 
المجوسية عالقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية طيبة من جهة 

ثانية!
إيــران كدولة ذات نظام قمعي استبدادي ال تقل أو تختلف عن 
النظام السعودي في شيء، وهي المستفيدة طبعًا بعد دول االستكبار 
والهيمنة العالمية من االستمرار في هذه الحرب العدوانية على اليمن 
وصب الزيت على نار الحرب المشتعلة بين اليمنيين، وذلك من خالل 
استهداف النظام السعودي وايصاله الى حافة االنهيار االقتصادي 
والمالي نتيجة االنفاق الضخم وغير العادي لهذا العدوان، وهو الخاسر 
فيه ال محالة واألنظمة الخليجية األخرى الحليفة معه.. وهو هدف 
يسعى النظام االيراني اليه ليصبح القوة االقليمية األوحد في المنطقة، 
السيما بعد توقيع االتفاق النووي بينه والنظام األمريكي وحلفائه 
الغربيين وأثــار حفيظة النظام السعودي الــذي يصر على تحقيق 

أهدافه ليس في اليمن فحسب وإنما أيضًا في سوريا ولبنان والعراق.
كما أن النظام االيراني ال يريد أن تنطفئ نيران الحرب بين اليمنيين، 
كونه يجد في إبقائها متأججة فرصة لن تتكرر في المضي لتحقيق 

اهدافه السيما وهو يدرك أنه ال قبول له بين غالبية اليمنيين إن لم 
يكن جميعهم!

ومــن هنا لم يكن ما قاله رئيس هيئة األركـــان للقوات المسلحة 
اإليرانية- السبت قبل الماضي- من أن بالده تسعى النشاء قواعد بحرية 
في سوريا أو اليمن، لم يكن قوله هذا بريئًا كونه يدرك قبل غيره أنه 
ال قبول إليران في أي شبر في األراضي اليمنية، كما لن يكون ألية دولة 
أخرى أكانت صديقة أو عدوة، قريبة أو بعيدة أي تواجد لها ولجيوشها 

في اليمن..
رئيس هيئة األركــان للقوات المسلحة اإليرانية كان هدفه تأجيج 
الحرب العدوانية السعودية على اليمن وصب الزيت على نارها، وأهدافه 
كما قلنا سابقًا واضحة وجلية، ولكن ما عسانا أن نقول للعربان الهائجة 

كالثيران في حلبات الصراع!
إيران التي شن النظام السعودي وحلفاؤه عدوانًا بربريًا غاشمًا 
على اليمن لمحاربتها، وارتكب المئات من الجرائم والمجازر 
اإلرهابية بحق اليمنيين، استغلت هذا العدوان واألزمة اليمنية 
عامة لتحقيق مصالحها الخاصة، ولم يكن ما قاله رئيس هيئة 
األركان اإليراني هو األول أو البداية لمسئول إيراني بل سبقه اقوال 
وتصريحات استفزازية كثيرة، لم يستفد منها سوى النظام 
السعودي اإلرهابي وحلفائه، والذي يتعامل معهم نظام الماللي 

اإليراني كأغبياء ال أكثر!
لم ولن يكون إليران أو السعودية أو غيرهما من بلدان العالم تواجد 
عسكري في اليمن، وإن عمل أو استمر النظام اإليراني في استغالل 
األزمة اليمنية والمتاجرة بها، فسيستمر اليمنيون في مواجهتهم 
للعدوان وادواتــه وكل من يحاول انتهاك سيادة اليمن أكــان ذلك 
باالقوال أو باالفعال.. فال مكان لقواعد شقيقة أو صديقة على أرض 

اليمن.
بتلك التصريحات الالمسئولة يبدو النظام اإليراني كشريك فعلي مع 
النظام السعودي في عدوانه اإلجرامي على اليمن، فكالهما يعمالن 
على تحقيق أهدافهما ومخططاتهما القذرة في اليمن أو غير اليمن، 
وكال النظامين بال مبادئ وبال أخالق.. تجمعهما العدواة ويعمالن معًا 
وعلى مسافة واحدة لتدمير وتفتيت وتشتت اليمن وقتل اليمنيين!

ال فرق بينهما.. وهذه الحرب العدوانية التي يشنها النظام السعودي 
وحلفاؤه بتواطؤ عالمي واضح وجلي أكدت أن مصالح األنظمة هي 
األولــى، وهي الثابتة، وأن االنسانية التي يتشدق بها البعض ليست 
سوى شعارات فضفاضة يتم بيعها وشراؤها فوق جثث وأشالء ودماء 

األبرياء دون خجل أو وجل.
اليمن الصامدة في مواجهة العدوان البربري اإلرهابي السعودي منذ 
قرابة العامين ستواجه وتصد كل من تسول له نفسه أن يجعل اليمن 
مكانًا وساحة لمواجهة اآلخرين أو تنفيذًا لمخططاته أيًا كان شكلها 

أو لونها ونوعها!
ومن ال يعرف َمْن هي اليمن وَمْن هم اليمنيون فعليه العودة لكتب 

ه يستفيد شيئًا قبل أن يقدم على أي فعل أحمق!!
ّ
التاريخ عل

ت يد العدوان وتجار الدم والعدم أينما كانوا وحلوا.. وتبَّ

مدنية ياسين سعيد نعمان ال تشبه شيئًا على االطالق،   
وتعني في عموميتها اعطاء الحق للدول األخرى التدخل 
في شئون اليمن وانتهاك سيادته وتدمير مقدراته وقتل أبناء 

شعبه..
وإذا كانت عقلية المثقف والمفكر والسياسي التي يتمثلها ياسين 
ه  سعيد نعمان تفهم المدنية على كونها رفض اآلخر وإقصاء
من المشهد السياسي.. فما مفهوم الوطنية وخصائصها بالنسبة 

«ياسين سعيد نعمان»؟! لـ
أليست الوطنية تعني ضمان العيش بحرية 
وكـــرامـــة فــي الــبــلــد الــــذي ينتمي إليه 
اإلنسان والتمتع بكل الحقوق العامة 
والحريات الفردية والتي من أهمها 
الــحــقــوق الــمــدنــيــة والسياسية 
وحرية الرأي والتعبير، كما ترتكز 
على الــمــســاواة وتــكــافــؤ الفرص 
والشفافية وبما يقود إلى تحقيق 
التنمية والــعــدالــة االجتماعية.. 
أليست المواطنة هــي اســاس 
قيام الدولة المدنية التي 
يــتــحــدث عــنــهــا يــاســيــن 

سعيد نعمان؟!
وكـــيـــف ســتــتــحــقــق هــذه 
ــة فــي ظــل المفهوم االقصائي  ــدول ال
لشريحة كبيرة وواسعة من اليمنيين 
الذين ينتمون للقبيلة وينتسبون 

إليها..!؟
الــقــبــيــلــة هـــي اســـاس 

تكوين المجتمع المدني، وال يمكن تغييبها وفصلها عن الكل 
اليمني.. وعندما يذهب ياسين سعيد نعمان صوب التحريض على 
القبيلة ويبعدها عن سياق المجتمع اليمني كونها اعلنت النفير 
العام لمواجهة العدوان ورفضت تدخل الخارج في الشئون الداخلية 
للبالد والعباد، وأكدت أن كرامة وشرف اليمنيين وعزتهم هي 
من ينبغي حمايتها والدفاع عنها، وإذا تنازل اليمنيون عن هذه 

المكانة فال كرامة وال شرف وال حياة لهم..
ياسين سعيد نعمان التائه في مجال التنظير والــذي تتعارض 
تحليالته وكتاباته مع الــواقــع الوطني وثقافة المجتمع اليمني، 
وتركيبته يبحث عن دولة مدنية بمفهوم خاص به وحــده، يقوم 
على االقصاء ورفض التعايش مع اآلخر الذي يختلف معه ويعارضه.. 
وبالمجمل ال يكشف ياسين نعمان عن قيمة قد يتفرد بها لوحده وال 
تنفصم عن الواقع، بل يكشف عن العقلية المستبدة التي تختبئ في 
داخله، وستقوده لالنتحار ال محالة السيما بعد أن اصبح عميًال مرتزقًا 

وخائنًا لوطنه وشعبه!
القبيلة جزء من الهوية اليمنية الوطنية، ومواقفها المشرفة المعلنة 
من العدوان هي من ستسهم في صياغة المفهوم الحقيقي للدولة 
المدنية التي تتسع للجميع بعيدًا عن عقلية ياسين سعيد نعمان 
والمصطفين في طابور العدوان الذين أكدوا بالمطلق أن مشروعهم 
إقصائي يرفض اآلخــر والتعايش معه، كما يعزز مــن الــدعــوات 

العصبوية والمناطقية المدمرة..
المدنية ال تعني االرتزاق والعمالة والخيانة، بقدر ما تعني الدفاع 
عن سيادة الوطن واستقالله وكرامة أبناء الشعب من أي عدوان 

بربري غاشم..
والمدنية باختصار هي الكرامة والعزة والشرف.. وعلى ياسين 
نعمان أن يبحث عنها في أحضان آل سعود.. وعندما يجدها فليأِت 

ويتحدث..

عندما يتحول السياسي إلى خائن ومرتزق..

المخــالفـي مثـــاًال!!
كعادته ودون حياء بدا وزير خارجية هادي عبدالملك المخالفي كأرجواز 

وهو يقول إن تشكيل حكومة االنقاذ يهدد عملية السالم في اليمن!
فما تعريف هذا السالم الذي يتحدث عنه المخالفي وما طبيعته وأين 
موقعه أو محله مما يقوله رئيسه الفار هادي وما يفعله بحق وحدات الجيش 

في حضرموت؟!
ـــادي والــمــخــالفــي هــو ســالم  ســـالم ه

النظام السعودي الذي يريد فرضه 
لكبيرة  لعمليات العسكرية ا «ا بـ
ــدأت فــي نهم ومــيــدي وتعز  التي ب
والــجــوف» كما قــال المخالفي عقب 

«إعالن مسقط»!
وزير خارجية هادي ليس وقحًا فحسب، بل 

أكد أنه حقير وغبي الى درجة ال يستطيع فيها 
التفريق بين السالم واالستسالم، كما اليستطيع 

التفريق بين المرتزق الخائن لوطنه وشعبه وبين 
المدافع عن سيادة وطنه وكرامة شعبه!

ــى متى سيستمر هــذا األرجــــواز في  ال نـــدري ال
 كل من يشاهده من 

ّ
التسويق لتهديداته التي مل

سماعها؟!
اليمنيون الرجال الرجال الذين يدافعون عن وطنهم 
ويواجهون ما يتعرض له من عدوان غاشم همجي 
بربري، يحبون السالم الحقيقي وليس سالم المرتزق 
المخالفي وأسياده وأولياء نعمته، وكونهم يحبون 

السالم ويؤكدون عليه فهذا ال يعني أنهم 
يخشون الحرب وويالتها.. وبعبارة أصح 

لعمليات العسكرية  ال يخشون ا
الكبيرة وال الصغيرة، وال يرتعدون 
خوفًا مــن تهديدات المخالفي أو 
غيره من الركع الخنع أزالم النظام 

السعودي!
ـــســـالم الـــــذي ال يــفــقــه مــعــنــاه  ال
ــمــخــالفــي وغـــيـــره مـــن مــرتــزقــة  ال
العدوان ال يعني التنازل عن عزة 
وكرامة الوطن والشعب.. وال يعني 

تركيع اليمنيين، أو فــرض الوصاية 

عليهم من هذا النظام أو ذاك.. السالم الذي نريده وننادي به هو سالم العزة 
والشرف والكرامة، أما سالم الوصاية والمهانة والذل الذي ينادي به المعتوه 
ه النظام السعودي فليذهب الى الجحيم،  المخالفي ورئيسه هادي ويسعى وراء
وال عزة وال شرف وال كرامة لمن يبيع وطنه ويستبيح دماء شعبه، ويعرض 

اليمنيين للمهانة واإلذالل!
اليمنيون يريدون السالم الحقيقي الذي 
لذين  ينتصر لعزتهم، ولشهدائهم ا
قدموا حياتهم رخيصة من أجل الحفاظ 
على سيادة الوطن وبقائه مستقًال وقراره 

بيده ال بيد أعدائه..
ــعــيــدًا عن  ـــســـالم الــحــقــيــقــي ب يـــريـــدون ال
التهديدات التي يسّوق لها المرتزق المخالفي 

اته المخضبة بالدماء! في صباحاته ومساء
سالم مشرف يحافظ على سيادة الوطن وكرامة 
أبناء الشعب ويحقق العدالة اإللهية على األرض، 
وليس االستسالم للمعتدي والرضوخ لوصايته على 

األرض واإلنسان.
ومن أجل أن يعم السالم الحقيقي سيواصل اليمنيون 
صمودهم المشرف ومواجهتهم لكل صــور وأشكال 
العدوان.. سيبقى السالم هو مطلب اليمنيين الشرفاء 
الصامدين ولــن يتحقق أو يصبح حقيقة إّال باالتفاق 
الحقيقي أو تحقيق النصر.. ويكفي أن نقول هنا لمن 
أراد أن يتعرف على السياسي الــذي تحول الى 
خائن ومرتزق: ما عليه إّال أن ينظر الى وجه 
عبدالملك المخالفي ويستمع لما يقوله 

ويروج ويسّوق له.
ـــذل مــجــهــودًا كبيرًا  الــمــخــالفــي ب
ليتمكن في األخير من أن يكون خائنًا.
ــــال: «مــــن األفــضــل  وصــــدق مـــن ق
واالحسن أن يكون أمامك أسد مفترس 

على أن يكون وراءك كلب خائن»!
وال عـــزاء لعبدالملك المخالفي 
وقيادات اإلفك المشترك، فالخيانة 
التي احترفوها لم ولن تنسى، حتى 

وإن احترفوا الغفران!!

«مدنية» التائه ياسين سعيد نعمان!

ال يختلف النظام اإليراني عن النظام السعودي في شيء فكالهما نظامان يعزفان على وتر المذهبية والمتاجرة بالدين االسالمي وادعاء الوصاية على االسالم  
والمسلمين.. وكالهما أيضًا يسعيان الى فرض نفسيهما قوة إقليمية في المنطقة.

النظــام اإليرانــي وإن حاول التشــدق بالديمقراطية المزيفــة التي ينتهجها إّال أنه يقوم على والية الفقيه الذي يجمع كل الســلطات بيده، أي رئاســة الدين والدنيا، 
وادعاء الحقيقة المطلقة، مثله مثل النظام الســعودي الذي نشــأ تحت ســتار حماية الدين وتصحيحه والدفاع عن مقدســاته وأنه أيضًا حامي االســالم وأهل السنة في 

البالد االسالمية!

الفكر العقائدي والسياسي للنظامين 
يقوم على االستبداد وسلب الحقوق 

ودعم اإلرهاب ونشر الفوضى


