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يومية  - سياسية -  شاملة                          12 صفحة            

القضاُء األعلى يحيل قاضيني وعضَوي نيابة للمحاسبة
روسيا تسّلم مرتبات اليمنيين مجددًا لمرتزقة الرياض

سعر 
ال

رياالً
 )70

(

رئيس الثورية العليا يهّنئ السيد القائد بعيد الـ26 من سبتمبر

الجيُش السعودي ينكسر على أبواب الربوعة
جرائُم السعودية بحقِّ الحجاج 
اليمنيين في تنومة وسدوان 

تفاصيل 
المذبحة

العدوان يمنع دخول سفينة مازوت كهرباء الحديدة إلى الميناء

قــــضــــيــــــة: اختطاف بثينة يكشف استغالل 
المخابرات المعادية لغطاء المنظمات اإلنسانية 

وزير الشباب والرياضة: 
ثورة 26 سبتمرب كانت 

امتدادًا لنضاالت اليمنيني 
ضد الفردية واالستبداد 

واالستئثار بالسلطة والثروة
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 : خاص:
تلّق6ى مرتزقُة العدوان، يو  أمس االثنني، رضباٍت مس6ددًة 
وموجعًة من صاروخية الجيش واللجان الش6عبية، اسسهدفت 
تج عاته6م يف ُكلٍّ من تعز ولحج، وس6قطت أعداداً منهم قسىل 

وجرحى عىل إثر ا.
يف محافظ6ة تعز، دك صاروخ ِزل6زال 2 تج عات املرتزقة يف 
تب6ة الس6لطان بالهاميل يف مديري6ة موزع، وأك6دت مصادر يف 
صاروخي6ة الجيش واللج6ان أن الصاروخ أص6اب  دفه بدقة 
عالية، مسس6بباً يف س6قوط أع6داد كبرية م6ن املرتزقة رصعى 
وجرح6ى، ك 6ا ش6و دت س6يارات اإلس6عاف السابع6ة لقوى 

املرتزقة تهَرُع إىل مكان االسسهداف.
ويف لحج، اس6سقبلت تج ع6ات أخرى لل رتزقة يف مدرس6ة 
ق يح ب نطقة كرش صاروخاً آخَر من نوع »الرصخة« برفقة 

عدٍد من القذائف املدفعية، ما تس6بب يف محرقة ألفراد املرتزقة 
الذي6ن كانوا يف املدرس6ة، حيث س6قط ع6دٌد كب6ريٌ منهم قسىل 

وجرحى إىل جانب خسائَر مادية أخرى. 

أخبار

القضاُء األعلى يحيُل قاضيني وعضَوي نيابة للمحاسبة
 : خاص:

أق6رَّ مجل6ُس القضاا األع6ىل يف اجس اعه، أمس االثنني، برئاس6ة 
رئيس املجلس القايض أح د يحيى املسوكل، إحالة قاضيني وعضَوي 

نيابة إىل مجلس املحاسبة.
جاا ذلك بعد مناقشة املجلس السقارير املرفوعة من  يئة السفسيش 
القضائي ومجلس املحاس6بة باملجلس، ك ا واف6ق املجلس عىل إحالة 

عضو نيابة آخر إىل الع ل اإلداري تطبيقا لقرار مجلس املحاسبة.
واس6سعرض املجلس يف جلس6سه أمس عدداً من املسائل القانونية 
املسصلة بآلي6ات السفسيش القضائي ووضع املعالج6ات الكفيلة ملنع 
وقوع أية مخالفات مسلكية وإيجاد الحلول الرسيعة للسصّدي لهذه 
املش6اكل، ك ا أقر املجل6س إضافة اخسصاص قضايا الس6جناا من 
مديريات محافظة تعز يف القضايا الجس6ي ة إىل اخسصاص املحك ة 

الجزائية ب حافظة إب.

صليٌة من الكاتيوشا تضرب معسكر عاكفة ورقابة الضبعة ورقابة الحماد 

تدمري جرافة للجيش السعودي يف »طلعة« 
نجران واملدفعية تضرب تجمعاتهم يف جيزان

تدمري آلية عسكرية محّملة باملرتزقة يف 
املتون وقنص 3 منهم يف املصلوب

 : الجوف:
لقي ثالثٌة من مرتزق6ة العدوان، أمس االثنني، مصارَعهم يف وادي قز ب ديرية املصلوب 
برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية ض ن ع ليات االسسهداف املسواصلة لسج عاتهم 

ومواقعهم يف مخسلف جبهات محافظة الجوف.
وبالسزامن مع ذلك، أفاد مصدٌر عسكريٌّ لل سرية، أن وحدة الهندسة العسكرية للجيش 
واللجان الش6عبية ت كنت من تدمري آلية عس6كرية مح لة باملرتزق6ة يف مديرية املسون يف 

املحافظة نفسها.
وجَزَ  املصدر العسكري ب رصع وإصابة من كانوا عىل مسن اآللية جراا ع لية االسسهداف.

 : خاص:
واَصل أبطاُل الجيش واللجان الش6عبية اس6سهداَف تج عات ومواقع العدو السعودي يف 
جبه6ات ما وراا الحدود، ي6و  أمس االثنني، محققني إنجازاٍت ميداني6ًة إضافية يف مقابل 

خسائَر مادية وبرشية يف صفوف الجيش السعودي ومرتزقسه.
يف جبه6ة نج6ران، دّم6ر أبطاُل الجي6ش واللجان الش6عبية أمس جراف6ة تابعة للجيش 
السعودي يف موقع »الطلعة«، جراا اسسهدافها بصاروخ موّجه أصابها بشكل مبارش وأدى 

إىل تدمري ا عىل الفور.
ويف نج6ران أيض6اً اس6سهدف أبطال الجيش واللجان الش6عبية ُكاّلً من معس6كر عاكفة 
ورقاب6ة الضبعة ورقابة الح اد بعدد من صواريخ الكاتيوش6ا وقذائف املدفعية، محققني 

إصابات مبارشة ودقيقة.
يف الوق6ت ذاته أمطرت مدفعية الجيش واللجان تج عات للجنود الس6عوديني بعدد من 
القذائ6ف يف جبل قيس بقطاع جيزان، موقعة إصاباٍت مبارشة أس6فرت عن س6قوط قسىل 

وجرحى يف صفوفهم.
وجاا ذلك وس6ط تحليق مكاف لطريان العدوان الذي ش6ن 3 غارات عىل موقع الطلعة 

بنجران، يف محاولة فاشلة إليقاف  ج ات الجيش واللجان الشعبية.

قتلى وجرحى من المرتزقة بقصف مدفعي في نهم:

تدمرُي آليتني عسكريتني للمرتزقة يف كهبوب ومقتل طاقمها
 : خاص:

تكب6ّد مرتزق6ُة الع6دوان، أم6س االثنني، 
خس6ائَر مادي6ًة وبرشية فادح6ة يف جبهات 
نهم وكهبوب ب حافظسي صنعاا ولحج، إثر 
تلقيه6م رضباٍت دقيقًة من مدفعية الجيش 

واللجان الشعبية بشكل مسزامن.
يف لح6ج، كان6ت ت كن القص6ف املدفعي 
ال6ذي اس6سهدف تج ع6اً لل رتزق6ة ش6 ال 
رشق كهبوب، من إعطاب آليسني عسكريسني 
لل رتزق6ة إىل جان6ب وقوع خس6ائر برشية 

عديدة يف صفوفهم.
وأم6ا يف مديرية نه6م، فقد أف6ادت املصادر 
ب ش6ا دة س6يارات اإلس6عاف ته6رع إىل أحد 
تج عات املرتزقة يف وادي ن لة بحريب نهم بعد 

أن اسسهدفسه مدفعية الجيش واللجان بعدد من 
القذائف السي أصابت  دفها بدقة، بالسزاُمن مع 

تحليق مكاف وغارات مسفرقة لطريان العدوان 
عىل مناطق مسفرقة من املديرية.

املدفعية تدك تجمعات ومواقع املرتزقة يف الكدحة 
والقناصة تردي أحدهم يف ذباب

 : تعز:
ش6هدت جبهاُت الس6احل الغرب6ي ب حافظة تع6ز خالل، يو  
أمس االثنني، عدداً من اإلنجازات امليدانية ألبطال الجيش واللجان 
الش6عبية، يف اس6سهداف مواق6ع وتج ع6ات املرتزق6ة ب ناط6ق 
مسفرق6ة. ففي موزع س6قط ع6دد من املرتزقة قس6ىل وجرحى يف 
مواجهات مع وحدات الجيش واللجان، ويف الوقت ذاته اسسهدفت 
مدفعية الجيش واللجان تج عات أخرى لل رتزقة يف قرية املهيال 
ومفرق الرشاجة ب نطقة الكدحة، موقعة خس6ائر مادية عديدة 

يف صفوفهم.
وباملا6ل يف مديرية ذباب، رضبت املدفعي6ة تج عات لل رتزقة 
يف منطق6ة الس6 ني، محققة إصاب6اٍت مبارشًة، ك ا س6قط أحُد 
املرتزقة رصيعاً برصاص قناصة الجيش واللجان الش6عبية رشق 

املديرية. 

إصابات مباشرة ودقيقة وسقوط عدد قتلى وجرحى:

»زلزال 2« يضرب تجمعات املرتزقة يف الهاملي 
و«الصرخة« يفعل املثل يف كرش

طريان العدوان يستهدف منزالً ألحد 
املواطنني بمديرية باقم يف صعدة

 : صعدة:
واَص6َل ط6رياُن العدوان الس6عودي األمريكي َش6نَّ غاراِته عىل مناطق ومن6ازل املدنيني 

ب حافظة صعدة، يو  أمس االثنني، ملحقاً خسائَر ماديًة يف م سلكات املواطنني. 
مص6در ميدان6ي أفاد لل س6رية بأن حصيل6َة الغارات السي ش6نها ط6رياُن العدوان عىل 
املحافظة بلغت 5 غارات اسسهدفت مناطَق مسفرقة من مديرية باقم، وإحدى تلك الغارات 

اسسهدفت منزالً ألحد املواطنني باملديرية.
ويأت6ي ذلك ض ن سلس6لة م6ن الجرائم الس6ي يواِصُل ط6ريان الع6دوان ارتكابَها بحق 
مواطن6ي محافظ6ة صعدة، حي6ث كان قد اس6سهدف عدداً م6ن امل سلكات املدني6ة العامة 

والخاصة والجسور الحيوية باملحافظة يف األيا  القليلة الفائسة.
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باألسماء: العدو السعودي يعرتف بمقتل 
وإصابة 12 من جنوده خالل 24 ساعة

 : متابعات:
اعرتفت وس6ائُل إعال  العدوان الس6عودي، أمس االثنني، ب 6رصع وإصابة 6 من جنود 
الجيش الس6عودي يف مواجه6اٍت مع الجيِش واللجان الش6عبية بجبهات م6ا وراا الحدود 

والسي تشهد سقوطاً يومياً ألعداد مسفاوتة من أفراد الجيش السعودي ومرتزقسه.
صحيفة املس6رية رصدت تلك االعرتافاِت من وس6ائل اإلعال  الس6عودية، وحصلت عىل 

أس اا الجنود الرصعى والجرحى، و م:
وكي6ل رقيب مس6اعد س6عد ش6عيب املهي زي الرش6يدي )رصيع6اً(- مح د ب6ن زويد 
الحس6يني الحارث6ي )رصيعاً(- س6لي ان مح د جاب6ر املالكي )رصيعاً(- مس6عد مح د 
الس6ل ي العن6زي )جريحاً(- الجندي الحس6ني س6عد فلقي )جريحاً(- عاي6ض بن مح د 

جسار املشاعبة السبيعي )جريحاً(.
وكان الع6دو الس6عودي اع6رتََف، أم6س األول، ب قسل أربع6ة من جن6وده وإصابة اثنني 

آخرين، لرتتفَع خسائُره البرشية خالل  2 ساعة إىل 12 قسيالً وجريحاً.

نظام العدوان السعودي اختطفها بعدما قتلت طائرته ُكّل أفراد عائلتها في مجزرة عطان

تفاصيل اختطاف الطفلة بثينة تدق ناقوس خطر استغالل املخابرات املعادية لغطاء املنظمات اإلنسانية
 : خاص:

أث6ار خ66ُ اخسط6اف الطفل6ة الي ني6ة 
باينة الناجي6ة الوحيدة من مجزرة عطان، 
من قب6ل تحالف الع6دوان، صدمًة كبريًة يف 
أوس6اط الش6ارع الي ن6ي، وس6ط روايات 
مسضارب6ة واتهام6ات بالسواط6ؤ والخيانة 
ُوّزعت  ناك و ناك وطالت َعمَّ الطفلة.

ووفق6اً ألق6رب الرواي6ات للواق6ع ف6إن 
النظاَ  الس6عودي الذي يق6وُد العدواَن عىل 
الي 6ن أعدَّ خط6ًة الخسط6اف باينة؛ بهدف 
ت ييع قضيسها السي أحرجت الرياض بعدما 
حظيت بسغطية وتضاُمٍن إعالمي وحقوقي 
واسع عىل مسسوى العالم، وبالفعل تم نقُل 
الطفل6ة وع ها مع زوج6ة وأوالد األخري إىل 

الرياض ع6 عدن.
وفي ا ُوّجهت اتهاماٌت ملؤّسس6ة س6 ا 
اإلنس6انية السي تع ل يف صنعاا، بالضلوع 
يف تهري6ب الطفلة باينة، غري أن املؤّسس6ة 
نف6ت االتهام6ات وقالت إنها وع6م الطفلة 
كانوا ضحية اسسدراج منظ ة أخرى تع ل 

يف مناطق مرتزقة العدوان.
وقال6ت س6 ا أح 6د، رئيس املؤّسس6ة 
يف مؤت 6ر صحف6ي مس6اا أم6س االثن6ني 
اخسط6اف  ت6م  إن6ه  صنع6اا:  بالعاص 6ة 
»الطفلة باينة وع ه6ا وزوجسه وأوالد  ا 
عن طري6ق بع6ض الخونة الذي6ن يع لون 

تحت غطاا املنظ ات اإلنسانية«.
تفاصي6َل  املؤّسس6ة  رئيس6ة  ورَوت 
االس6سدراج ال6ذي قال6ت إنه6ا وقع6ت  ي 
والطفل6ة باين6ة وأرسة ع ه6ا ضحية له، 
موضح6ًة أن »ش6خصاً يُْدَع6ى ف6ؤاد ثابت 
املنص6وري َقِدَ  إىل مؤّسس6سها اإلنس6انية 
الس6ي كان6ت تسوىل تنس6يق بع6ض األع ال 
اإلنسانية لصالح الطفلة باينة وطلب منها 
السنس6يق مع ع ها لع ل تس6جيل توثيقي 
للطفل6ة لصال6ح مؤّسس6ة صناع الس6ال  
ع6ىل اعسبار أن يبث الفيل6م يف األمم املسحدة 
وسيسم تصويُره يف العديد من األماكن السي 
ارتك6ب فيها الع6دواُن مج6ازَر ج اعية يف 

صنعاا وع ران وذمار«.
وأوضح6ت أنه6ا ذ ب6ت مع فري6ق تلك 
املنظ 6ة، »وكانت البداي6ة من أطالل منزل 
عائل6ة بُاينة يف حي عطان، ثم قّرر االنسقاَل 
إىل مج6زرة ع6رس س6نبان يف ذم6ار، ومن 
 ناك طلب منهم االنسقاَل يف زيارة سياحية 
إىل دم6ت ولم يرف6ض َعمُّ باين6ة الذي كان 
حارضاً مع زوجسه وأطفاله بحس6ب طلب 
املدع6و ف6ؤاد املنص6وري ال6ذي كان ينفق 

بسخاا«، بحسب قولها.
وعندما وصلوا ملدينة دمت، قالت رئيس 
مؤّسس6ة س6 ا إن املدع6و ف6ؤاد ق6ال إنه 
»سيذ ب لزيارة عائلسه القريبة من املكان 
إال أنهم اكسشفوا أنهم وقعوا يف ك ني، حيث 
أوصله6م إىل آخ6ر نقطة للجي6ش واللجان 

الش6عبية وبعده ب س6افة كان6ت نحو 16 
مدرعة لقوات الُعدوان بانسظار م، فأوقف 
فؤاد الس6يارَة وفرَّ منها لسق6وَ  بنقلهم إىل 
املعاش6يق يف ع6دن وتصوي6ر الطفلة باينة 

بالصور السي تم باها«.
ول6م تسوفر أي6ة معلومات لح6د اآلن من 
قب6َل الجه6ات الرس6 ية بحكوم6ة اإلنقاذ 
ح6ول القضي6ة، األم6ر ال6ذي جع6ل بعَض 
ب6ت ح6ول اخسطاف  املعلوم6ات الس6ي ترسَّ
الطفل6ة باينة تا6ري السس6اؤالت، ُخُصوصاً 
أن6َّه ومع بدا انسش6ار خ6ِ6 اخسطافها قال 
نش6طاا كانوا ع6ىل اتص6ال يف صنعاا مع 
عم الطفلة باينة أثناا رقود ا باملسسشفى 

ب6أن »ع6م باين6ة« أبلغ أح6د النش6طاا أن 
الطبيب امل6رشف عىل حالة باينة طلب منه 
أن يأخذَ 6ا يف رحل6ة خ6ارج صنع6اا لكي 
»تغري ج6و«، في ا املعلوم6ات السي تحدثت 
بها رئيُس مؤّسس6ة س6 ا توضح أن »عم 
باين6ة« كان ع6ىل عل6م أنهم ذا ب6ون مع 
املنظ ة السي اتضح أنها تابعٌة للعدوان من 
أجل تسجيل فيلم مصور عن باينة لعرضه 
باألمم املسحدة، و و ما يطرح تساؤالً حول 
سبب حدياه عن طلب الطبيب أخذ الطفلة 

يف رحلة نقا ة خارج صنعاا.
واقعة أخرى ش6هدتها القضي6ة ت اّلت 
بقيا  »ع6م الطفلة باين6ة« بنرش صور له 

م6ع أبنائ6ه و م يح ل6ون الفس6اٍت ورقيًة 
ُكِس6َب عليه6ا أنه6م مخسطف6ون وأن6ه ت6م 
اخسطاُف زوجس6ه وباينة أيضاً إىل الرياض. 
ك ا أضاف أنه السقط الصور يف أحد شوارع 
الرياض وس6يعود إىل خاطفيها، ُمبدياً عدَ  
خوفه من أن يسم قسلُه  و وأرسته والطفلة 
باين6ة، مناش6داً العالم مس6اعدتَه إلطالق 

رساحه  و وأرسته والطفلة باينة.
وعىل قدر أن الفس6ات وصور عم الطفلة 
باينة تؤّكد تورط النظا  السعودي ووقوفه 
وراا اخسط6اف الطفلة باينة، لكن دور عم 
باين6ة ما يزال ياريُ السس6اؤالت منها: كيف 
ت ك6ن من السقاط صور لنفس6ه وأبنائه يف 

أحد شوارع الرياض؟
م6ن جانب آخر ف6إن السفاصيل املسوفرة 
حول اخسط6اف الطفلة باين6ة تفسح الباب 
مج6دداً أم6ا  قضي6ة اس6سغالل املخابرات 
األمريكية والسعودية واإلماراتية للوضع يف 
الي ن الخرتاق الجبهة الداخلية ع6 إنش6اا 
منظ 6ات إنس6انية تقو  بأع 6ال معادية 

ومخابراتية.
وس6بق لصحيف6ة املس6رية أن ن6رشت 
تقريراً مرتج اً لصحيفة أمريكية تكش6ف 
اس6سغالل املخابرات األمريكي6ة لل نظ ات 
اإلنس6انية ومنظ ات األمم املسحدة العاملة 
يف الي 6ن وقيامه6ا ب6زرع ع 6الا يف وكالة 
االس6سخبارات CIA كعامل6ني يف املنظ ات 

في ا يؤدون مهاماً معادية أخرى.

صفعة عسكرية جديدة يتلقاها الجيش السعودي ومرتزقته، في محاولتهم استعادة 
بعض المواقع من قبضة الجيش واللجان بإسناد جوي ومدفعي وصاروخي 

العدو السعودي ينكسر على أعتاب مدينة »الربوعة« 

صالح: القوى الرجعية األمريكية الربيطانية الصهيونية تحاول تقسيم اليمن

 : خاص:
الس6عودي  الجي6ش  جن6وُد  تلّق6ى 
ومرتزقسهم، أمس االثن6ني، رضبًة موجعًة، 
عن6د محاولسهم الزحَف عىل عدد من املواقع 
يف مدين6ة الربوع6ة ب نطقة عس6ري، والسي 
تقُع تحت س6يطرة أبط6ال الجيش واللجان 

الشعبية منذ أواخر عا  2015. 
محاول6ة زح6ف واس6عة ألف6راد وآليات 
الجيش الس6عودي مع أعداد م6ن املرتزقة، 
)حرب6ي  مكا6ف  بط6ريان  مس6نودين 
واس6سطالعي( قا  بش6ن عدٍد م6ن الغارات 
ع6ىل مناطَق مسفرقة من املنطقة، إىل جانب 
ت ش6يط مدفعي وصاروخي مكاف؛ بهدف 
إس6ناد الق6وات ال6ية للعدو وفس6ح الطريق 
أماَمها الس6سعادة بعض املواق6ع من قبضة 

الجيش واللجان الشعبية.
وبالرغ6م م6ن ُكّل ذل6ك، إال أن املحاول6ة 
ب6اات بالفش6ل برسع6ة واصطدمت قوى 
الع6دوان الزاحف6ة بهج 6ات نوعي6ة م6ن 

وح6دات الجيش واللج6ان املس ركزة يف تلك 
املواق6ع، أوقعت خس6ائَر عديدة يف صفوف 
قوات الع6دو ومرتزقسه، لسبق6ى »الربوعة« 
يف نهاي6ة األم6ر ك 6ا  6ي عليه من6ذُ أكار 
م6ن عامني، تحَت س6يطرة أبط6ال الجيش 

واللجان الشعبية.
يُذَك6ُر أنها لي6س املحاول6ة األوىل من قبل 
الجيش الس6عودي الس6سعادة الربوعة، فعىل 

م6دى الف6رتة املاضية ح6اول جي6ُش العدو 
ومرتزقس6ه القي6اَ  بأكار م6ن ع لية زحف 
تكبَّد فيها خسائَر فادحًة يف األرواح والعساد، 
ك ا واَصَل اسسهداَف املنطقة ب ئات الغارات 
اليائس6ة، وقد وثّقت عدس6ُة اإلعال  الحربي 
أكا6َر من مرة حجم الخس6ائر السي ُمِنَي بها 
العدو السعودي  ناك دون أن يحرَز أيَّ تقد  

أو ينجَح يف اسسعادة موقع واحد.

 : صنعاء:
دع6ا رئي6س املؤت ر الش6عبي الع6ا  ع6يل عبدالله 
صالح، مساا أمس االثنني، للحفاظ عىل وحدة الصف 
وتعزيز الجبهة الداخلية ب واجهة العدوان عىل الي ن.
وقال صالح يف خطاب مسلفز عشية ذكرى ثورة 26 
س6بس 6 إن العدوان ليس موجها ضد مكون س6يايس 
بل عىل الش6عب الي ني ال6ذي تحالفت ضده 17 دولة، 

مؤكداً أن السعودية  ي العدو الساريخي للي ن.
ك 6ا وّجه صال6ح السحية ملناضيل الا6ورة، داعياً 
للرتحم عىل ش6هداا ثورة 26 س6بس 6 و 1 أكسوبر 

و21 س6بس 6 الذي6ن س6قطوا ب واجه6ة الع6دوان 
ال6بري.

وتط6رق صال6ح يف خطابه إىل مب6ادرة الخليجية 
الس6ي وقعه6ا املؤت 6ر وأح6زاب اللق6اا املش6رتك يف 
»ووراؤه  عرقله6ا  الف6ار  6ادي  إن  وق6ال   2011
الق6وى الرجعي6ة اإلم6يالية األمريكي6ة ال6يطانية 
الصهيونية ملحارب6ة الي ن، وعرقلو ا عندما اعلنوا 

تقسيم الي ن اىل أقاليم«.
وأكد صالح أن الفار  ادي وىل إىل غري رجعة ولن 
يعود إىل صنعاا السي قال إنها »عاص ة الي ن املوحد 
وال يبقى فيها إال املوحدين واملدافعني عن الاورة«.

سفينة املازوت.. العدوان يخالف االمم 
املتحدة ويمنع دخولها ميناء الحديدة 

 : متابعات:
قال مصدر مسؤول ب يناا الحديدة إن البوارج 
السابعة لسحالف الحرب ع6ىل الي ن منعت دخول 
الناقله املخصصه لسشغيل الكهرباا يف املحافظه 

من الدخول اىل الغاطس لسفريغ .
وأضاف املصدر ، أنه سبق إصدار ترصيح من 
االم6م املسح6دة لناقلة “نسالي6ا1” بعد خضوعها 
لسفسي6ش يف جيبوت6ي بدخ6ول مين6اا الحديدة 

مساا الخ يس املايض.
م6ن جانبه6م ع66 س6كان املحافظ6ه عن 
انزعاجهم البالغ جراا ما ت ارسه دول تحالف 
الع6دوان ضد 6م ، واصف6ني ذل6ك باملسع 6د 
للقضاا عىل ماتبقى من املرىض واملدنيني. 

الجدير بذك6ر أن الناقل6ة “نساليا1” والسي 
تح ل 230  طن مازوت مخصص لسش6غيل 

الكهرباا لعدد من املرافق الصحية.          
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العالقات العامة والسوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
مح د عيل الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة تع6 عن رأي 
كاتبها وال تع6 بالرضورة عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
ص6ي الدرواني

العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
sمنازل السعداء- للتواصل مع الصحيفة تلفون: 01314024       a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m االي يل

هّنأ قائد الثورة ورئيس السياسي والشعب اليمني بأعياد الثورة..

رئيس الثورية العليا: االحتفال باألعياد الوطنية يؤكد صمود 
الشعب وقدرته على إفشال ُمَخّططات العدوان

في الحفل الخطابي والفني الذي نظمته الثقافة بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة..

بن حبتور: الشعب اليمني صاحب الحضارة فيما اآلخرون هم 
طارئون على التأريخ ولم يحركهم سوى عجلة البرتودوالر

 : خاص:
أك6ََّد مح 6د ع6يل الحوث6ي – رئي6ُس اللجنة 
الاوري6ة العلي6ا، أن االحسفاَل باألعي6اد الوطنية 
س6بس 6 وأكسوبر خ6الل املرحل6ة الرا نة يؤكد 
ص 6ود وتالح6م واصطف6اف الش6عب الي ن6ي 
وقدرت6ه ع6ىل إفش6ال ُمَخّططات الع6دوان السي 

تسسهدف الوطن.
سائالً الله العيل القدير أن يُعيَد  ذه املناسبات 
الوطنية عىل الشعب الي ني وقد تحقق له ُكّل ما 

يصبو إليه من اسسقرار وِرفعة وتقد .
ولفت رئيُس الاورية العلي6ا، يف برقية تهنئة 
مرفوع6ة إىل الس6يد َعبداملل6ك الحوث6ي - قائ6د 
الا6ورة، وصالح ع6يل الص 6اد -رئيس املجلس 
الس6يايس األع6ىل، وإىل أبن6اا الش6عب الي ن6ي 
ومناض6يل الا6ورة وأبط6ال الجي6ش واللج6ان 

الش6عبية املرابطني يف الجبهات ب ناس6بة أعياد 
ثورت6ي ال216 وال2666 من س6بس 6 املجيدتني، 
تح6ل  الس6ي  الوطني6ة  املناس6بات  أن  6ذه  إىل 
والشعب الي ني يواجه عدواناً غاش اً وحصاراً 
جائ6راً للعا  الاالث من قبل العدوان الس6عودي 

األمريكي.
ون6ّوه بسضحي6ات مناضيل الا6ورات الي نية 
وأبطال الجي6ش واللجان الش6عبية املرابطني يف 
جبهات العزة وال6رشف دفاعاً عن الوطن وأمنه 
واسسقالله وتحقيق أ داف الاورات السي ُقدمت 
يف سبيلها السضحيات الجسا  يف مخسلف املراحل 

السي مر بها الوطن.
وترّح6م رئيس الاورية العلي6ا يف خسا  برقيسه 
عىل أرواح الش6هداا الذي6ن رووا بدمائهم الزكية 
ت6راب الوطن، مس ني6اً الش6فاا العاجل للجرحى 

واملصابني.

 : خاص:
الدكس6ور عبدالعزي6ز ب6ن حبس6ور -  أش6ار 
رئيس ال6وزراا، إىل ما يعاني6ه أبناا املحافظات 
الجنوبية والجزر الي نية الواقعة تحت االحسالل 
الس6عودي – اإلماراتي، من م ارس6ات بش6عة 
وس6حل وتنكيل ط6ال ج يع رشائ6ح املجس ع 
فيه6ا م6ن ماقف6ني ومش6ايخ وأعي6ان وأفراد 
مناوئني لسياسسهم ووجود م االحساليل، مؤكداً 
أن ُكّل ش66 من األرايض الي نية سيسم تحريره 

ولن يرزح تحت وطأة املحسلني.
وأوض6ح ب6ن حبس6ور، يف الحف6ل الخطاب6ي 
والفني الذي نظ سه وزارة الاقافة أمس االثنني 
يف املرك6ز الاقايف بالعاص ة صنعاا، ب ناس6بة 
العيد ال556 لاورة ال6 26 من س6بس 6 املجيدة، 
أن الع6دوان الس6عودي ج6اا م6ن أج6ل تركيع 
ج ي6ع الي نيني يف ش6 ال الوط6ن وجنوبه ويف 
رشقه وغربه، مبيناً أن من يدافعون عن الوطن 
ويقف6ون بوجه الع6دوان اليو   6م من ج يع 

محافظات ومديريات الوطن الي ني الكبري.
وق6ال رئي6س ال6وزراا، صحيٌح أنن6ا نواجه 
حالي6اً عدوان6ا رشس6ا وحص6ارا خانق6ا م6ن 

قب6ل تحال6ف الع6دوان الس6عودي ال6ذي يضم 
س6ت عرشة دولة وع6ىل مدى أكار من س6نسني 
ونص6ف، إال أن  ذه الحالة س6سظل اس6سانائية 
يف تأري6خ الي 6ن العريق وس6نظل نواجُهه بكل 
ما أوتينا من قوة وعزي ة، مضيفاً بأن الش6عب 

الي ن6ي صاحب الحضارة  6و الاابت واملقاو  
لل عسدي6ن، في 6ا اآلخ6رون  م طارئ6ون عىل 
السأريخ ولم يحركهم س6وى عجلة البرتودوالر، 
والسأريخ والعالم يشهد بذلك وينبغي أن ننشط 
ذاك6رة أجيالنا وأن نغّذيه6ا بالوقائع والحقائق 

السأريخية عن وطنهم وأمسهم العريقة.
ودعا ب6ن حبسور إىل رضورة أن تعلم األجيال 
بأن العدوان السعودي عىل وطنهم مسس ر منذ 
62ح1  وحس6ى اللحظ6ة، وب خسلف األش6كال 
والوس6ائل، منو اً إىل أن السفاف الي نيني حول 
املش6اريع الوطني6ة ومس6اندتهم للا6ورة ليس 
حباً يف القسال واملواجهة، بل لش6عور م بالظلم 
والجور والضيم وس6عيهم لسغيري واقعهم املرير 

ع6 مقاومة الطغيان.
ال26666 م6ن  بالعي6د  االحسف6ال  إط6ار  ويف 
س6بس 6، أّكد رئيُس الوزراا أن  ذه املناس6بات 
الوطني6ة السي نعيُش أجواَا 6ا االحسفالية  ذه 
األيا ، لها دالالتُها وأبعاُد ا الوطنية واإلنَْسانية 
وفيها تلَ ُع بذاكرتنا الوطنية والشخصية رموٌز 
وطني6ٌة من مناضيل الرعي6ل األول الذين خطوا 
الخط6وات األوىل وقّدموا السضحياِت الجليلَة من 

أجل الوصول بالوطن إىل واقع أفضل.

الرئيس الصّماد يهنئ الشعب بذكرى 
ثورة 26 سبتمرب ويؤكد أنهم يواجهون 

اليوم القوى املعادية لها 
 : خاص:

صال6ح  الرئي6ُس   ن6ّأ 
االثن6ني،  أم6س  الصّ 6اد، 
الي ن6ي ومناضيل  الش6عب 
َه لهم  ثوراته الرشفاا، ووجَّ
تحي6ة محبة وإجالل وفخر 
لهم َج يع6اً بحلول الذكرى 
الس6ادس  لا6ورة  ال5566 

والعرشين من سبس 6.
وق6ال الص 6اد » ا  ي 
الذكرى ال5566 لاورة ال266 
م6ن س6بس 6 تح6ل علين6ا 
وشعبنا الي ني للعا  الاالث 
ذات  يواج6ه  الس6وايل  ع6ىل 
القوى السي أعاقت ثورة ال6 
26 من سبس 6 عن تحقيق 
وأن  وغاياته6ا  أ دافه6ا 
واملناضلون  الشعب  يقطف 
وأرس الضحاي6ا واملضح6ني 
بأرواحهم وآالمهم من أجل 

املسسقبل ث ار تلك الاورة املجيدة«.
وأض6اف أن  6ذا »العي6د امللهم ي دن6ا دوماً بالطاق6ة لل واجه6ة وتحّدي 
الصع6اب م6ن أجل الوص6ول إىل ما يس6سحقه  6ذا الوطن  ذا الوط6ن الغايل 

والشعب العزيز«.
َه الرئيُس بالسهنئة إىل املرابطني يف الجبهات من رجال الرجال  ك ا توجَّ
واألحرار النجب6اا الذين وعوا ُكّل  ذه السحوالت واملش6كالت واآلال  السي 
يسجرعها الش6عب الي ني عند ُكّل تحول تسآمر عليه قوى الرش وتس6لبه 
م6ن بني أيدي األجي6ال حسى ان6ت الي ن ج يُعها  ذه امل6رة لسقوَد ثورًة 
ش6عبية لالنسصار لاورات الش6عب الي ن6ي وط وحات6ه وتضحياته ويف 
مقدمسه6ا ث6ورة 26 س6بس 6 ويسصدُر 6ا ُكلُّ األبط6ال واألح6رار يف ُكّل 
الجبهات، مقدمني السضحيات السي ال توصف وال ي كن أن يفي حقها إال 
االنسصار الكامل لغايات الاورات الي نية ج يعها ويف مقدمسها اسسقالل 

القرار الوطني. 
وع66 الرئيس عن أمله بالله بنرصه لهذا الش6عب العزيز املظلو  وأن تعود 
علين6ا  ذه الذكرى العا  املقبل وقد أنجز الي نيون بَعْوِن الله وتوفيقه النرَص 
املس6سَحقَّ لكل الاورات الي نية وعادت س6بس 6 بهيًة حرة م6ن أية تبعات أو 

 ي نة أو نفوذ يعوق تَح6ّركها إىل األما . 

قذائُف مرتزقة تعز تقتل 
طفاًل يف »صرب« وتستهدُف 

منزالً يف »الحوبان« 
 : تعز:

يف جري 6ٍة جدي6دٍة ملرتزق6ة العدوان، اسسش6هد طفل م6ن أبناا 
مديري6ة ص6 امل6واد  بسعز، يو  أمس االثنني، جراَا س6قوط قذيفة 
أطلقه6ا املرتزقة ع6ىل منزلهم الكائن يف قرية الكريف6ة عزلة الذراع 

باملديرية.
ويف الوقت نفس6ه أطل6ق املرتزقة قذيفة  اون س6قطت يف ِفناا 
منزل أح6د املواطنني جوار املخبز اآليل ب نطق6ة الحوبان يف مديرية 
صال6ة باملحافظ6ة نفس6ها، وأف6ادت مص6ادر محلية لل س6رية أن 

القذيفة ألحقت أرضاراً مادية باملنزل.
ويأت6ي ذل6ك ض ن سلس6لة من الجرائ6م السي يرتكبه6ا مرتزقة 
الع6دوان باس6س رار يف محافظة تعز باس6سهداف من6ازل املواطنني 
بش6كل عش6وائي، محاولني إلصاق تلك الجرائم بالجي6ش واللجان 

الشعبية.

مدفعية الجيش واللجان تقصف مبنى الجوازات وتجمعات 
للجيش السعودي ومرتزقته يف عسري

 : خاص:
اسسهدفت مدفعيُة الجيش واللجان الشعبية، أمس االثنني، عدة مواقع 
وتج عات للجيش الس6عودي ومرتزقسه يف جبهة عسري، محققة إصاباٍت 

مبارشًة وملحقًة خسائَر ماديًة وبرشية يف صفوف العدو.
مصدر عس6كري أفاد لل س6رية ب6أن املواقع السي اس6سهدفها القصف 

املدفعي للجيش واللجان ش6 لت مبنى الجوازات الواقع يف منفذ علب، إىل 
جان6ب تج عات للجنود الس6عوديني ومرتزقسهم يف مدين6ة الربوعة، وأكد 
املص6در أن القصف حقق إصابات مبارشة ودقيقة أس6فرت عن س6قوط 

قسىل وجرحى من الجيش السعودي ومرتزقسه.
وتزامن ذلك مع تحليق مكاف لطريان العدوان الذي ش6ن 6 غارات عىل 

الربوعة يف محاولة فاشلة إليقاف  ج ات الجيش واللجان.
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وصول جزء من القافلة الكربى لرفد الجبهات
 إىل الحديدة والساحل الغربي

قافلة غذائية ومالية من أبناء دار َسْلم إىل 
أبطال الجيش واللجان الشعبية

 : صنعاء:
س6رّي أبناُا دار َس6ْلم يف منطقة حزيز السابعة ملديرية س6نحان يو  أمس االثنني، قافلة 

مالية وغذائية؛ رفداً ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات الرشف والبطولة.
وأك6د أبناا دار َس6ْلم اس6س رار م يف رف6د الجبهات بالرج6ال وباملال ملواجه6ة العدوان 

األمريكي السعودي وتحرير ج يع األرايض الي نية.
ونّفذ أبناُا دار َس6ْلم وقفة مس6ّلحة وتصعيدية خالل إرس6ال القافلة وأبدوا من خاللها 

االسسعداد الكامل ملواجهة تصعيد العدو بسصعيد أك6 منه.

أهالي قعطبة يف الضالع يشتكون من 
استهتار حكومة املرتزقة بأرواح املواطنني

 : الضالع:
اش6سكى أ 6ايل مديري6ة قعطبة يف محافظ6ة الضال6ع، الواقعة تحت س6يطرة االحسالل 
اإلمارات6ي، من اس6سهسار حكوم6ة املرتزقة ب6أرواح املواطنني، وع لها ع6ىل َطْ س معالم 

الجرائم السي ترتكبها الج اعاُت اإلجرامية يف املحافظات الجنوبية.
ونّظ6م أبن6اا مديرية قعطبة وقف6ة احسجاجية أم6ا  مبنى إدارة أم6ن املديرية ملطالبة 
حكومة املرتزقة بالقيا  بدور ا يف السحقيق بشأن السفجري اإلجرامي الذي اسسهدف تج عا 

لبائعي القات أواخر أغسطس املايض، وأسفر 13 قسيالً و6 جرحى.
وأكد أبناا قعطبة أن حكومة املرتزقة لم توِل القضية أيَّ ا س ا  ولم تقم بأية إجرااات 

قانونية أَْو تحقيق يف القضية.
الجدي6ُر بالذكر أن املحافظات الجنوبية تش6هد فوىًض أمنيًة واس6عة منذ وقوعها تحت 

سيطرة االحسالل.

استشهاد مواطن برصاص مجهولني 
يف محافظة عدن

 : عدن:
اسسش6هد مواطٌن يف محافظة عدن، يو  أمس االثنني، برصاص عنارَص مس6لحٍة 

كانت تسسقل دّراجة نارية يف مديرية دار سعد ش ايل املحافظة.
وأف6ادت مصادُر محلية لل س6رية بأن 2 من العنارص املس6لحة والذين ينسرشون 
بكا6رة يف محافظة عدن كانا يس6سقالن دراجة نارية أطلق6ا وابالً من الرصاص عىل 

أحد املواطنني أما  سوق الكراع ب ديرية دار سعد والذا بالفرار.
وتع6د  6ذه الجري 6ة  6ي الاانية يف دار س6عد خالل أي6ا ، حيث اسسش6هد أحُد 
املواطنني برصاص مس6لحني زع ت س6لطات املرتزقة أنهم مجهولون يو  األربعاا 

املايض.

استجابًة لتوجيهات قائد الثورة وتجسيدًا لمبدأ التراحم والتكافل 

أسرة الشهيد الديلمي تقّدم ٤٠ سلة غذائية للفقراء واملحتاجني يف ذمار
 : محمد الغمدي:

برعاية الهيئة النس6ائية الاقافية يف محافظة ذمار، قّدمت أرسُة 
الش6هيد زكريا الديل ي، ٤٠ س6لة غذائية؛ دع اً للفقراا واملحساجني 
باملحافظ6ة، حيُث احسوت تلك الس6الل الغذائية عىل ك ية من »األرز 
والس6كر وزيت الطبخ والطحني؛ إس6هاماً منه6ا يف تخفيف معاناة 

الفقراا واملحساجني.
ويف ترصيح خالص ل66 »املس6رية«، قالت أرسة الش6هيد الديل ي، 

ب6أن  ذه املب6ادرة الخريي6ة تأتي ترج 6ًة لسوجيهات الس6يد القائد 
َعبداملل6ك بدرالدي6ن الحوثي الذي يش6ّدد دوماً ع6ىل أولوية اال س ا  
بالفق6راا واملحساجني، خصوصاً والش6عب يُ رُّ بظروف اس6سانائية 

حساسة وحصار بري وبحري وجوي خانق.
ولفست أرسة الش6هيد الديل ي، إىل أن  ذه املبادرة تأتي أيضاً 
تجس6يداً ملب6دأ الرتاح6م والسكافل بني أوس6اط الش6عب الي ني 
وتعزي6زاً للص 6ود املجس ع6ي يف مواجه6ة الع6دوان الس6عودي 

األمريكي.

 : متابعات:
وصل يو  أمس االثنني جزٌا من القافلة 
السي قّدمها أحراُر الي ن لرفد الجبهات، إىل 
محافظة الحديدة وجبهة الساحل الغربي.
والق6ت القافل6ة الس6ي اش6س لت ع6ىل 
آلي6ات وأطقم عس6كرية ودراج6ات نارية 
وكذل6ك م6واد غذائي6ة ترحيب6ا ح6ارا من 
قب6ل املرابط6ني يف الجبه6ات، حي6ث بعاوا 
بجزيل الش6كر ألبناا الي 6ن الذين يقفون 
معه6م جنباً إىل جن6ب يف مواجهة العدوان 

األمريكي السعودي. 
وجّدد أبطاُل الجيش واللجان الش6عبية 
السأكيَد عىل الحضور الدائم لصد محاوالت 
تق6د  العدوان وعزمهم ع6ىل تحرير كافة 

األرايض الي نية.

امراة تشرع بإحراق نفسها يف عدن 
احتجاجاً على حكم قضائي جائر 

 : عدن:
حاول6ت امرأة عدنية، ي6و  أمس االثنني، 
القضائ6ي  املج 6ع  أم6ا   إح6راَق نفس6ها 

ب ديري6ة خور مك6رس؛ احسجاجاً عىل حكم 
قضائ6ي وج6ه بأرضي6ة ألرسته6ا لصال6ح 

نافذين يف سلطات املرتزقة.
ونقلت مصادر صحفية يف محافظة عدن 

أن املواطن6َة إله6ا  ح6زا  عبدالرحيم كانت 
قد أش6علت الن6ار يف نفس6ها؛ احسجاجاً عىل 
الحك6م القضائ6ي قبل أن تس كن الحراس6ة 

من إخ اد النريان.

عَلُم اليمن يظهر باملقلوب يف ُقرعة خليجي 23 بقطر 
وصمت مخٍز لوفد حكومة الفار هادي!

 : خاص:
يف فضيحٍة جديدٍة لحكومة الفار  ادي تَُضاُف إىل سلسلة الفضائح 
السابقة وتكشف مدى انعدا  القيم الوطنية واألخالقية لكل املسئولني 
املوالني للعدوان القابعني يف فن6ادق الرياض وأبو ظبي والقا رة، ظهر 
العَل6م الي ني مقلوباً خالل فعالية إج6راا قرعة خليجي 23 السي جرت 

صباح أمس االثنني بالعاص ة القطرية الدوحة. 
وت6داول العرشاُت م6ن الناش6طني واملسابعني، ع6َ مواق6ع السواصل 
االجس اع6ي، صوراً وفيديو من حفل قرعة خليجي 23 أمس السي ظهر 
في6ه عَلم الي ن مقلوباً رأس6اً ع6ىل عقب، حيث أثار ظه6ور عَلم بالدنا 

بهذا الشكل اسسياااً واسعاً يف أوساط الي نيني بالداخل 
والخ6ارج الذين انسقدوا مس6ئويل اتح6اد الكرة الي ني 
الحارضين يف الفعالية الرس6 ية جراا سكوتهم وعد  
اعرتاضهم أَْو املطالبة بسصحيح ظهور العلم مقلوباً.
وُس6حبت، صباح أمس االثنني، بالعاص ة القطرية 
الدوحة، ُقرعة كأس الخليج العربي، يف نسخسها الاالاة 
والعرشي6ن، املقررة إقامسها يف الفرتة ما بني ال226 من 

ديس 6 2017 وال56 من يناير 2018.

التعليم الفني تعلن نتائج االمتحانات 
النهائية للمعاهد التقنية واملهنية

 : سبأ:
أعلنت وزارُة السعليم الفن6ي والسدريب املهني نسائَج 
االمسحان6اِت النهائي6ة وأوائ6ل الخريج6ني يف ج ي6ع 
السخّصصات باملعا د املهنية والسقنية بأمانة العاص ة 
وعدد من محافظات الج هورية للعا  الدرايس 2016 

.2017 6
وأوض6ح نائُب وزي6ر السعليم الفن6ي، الدكسور خالد 
الح6وايل، يف مؤت ر صحفي الي6و  بصنعاا، أن الوزارة 
ت ّكنت اس6سك اَل العا  الدرايس وإنج6از االمسحانات 
رغ6م الصعوب6ات السي واجهسه6ا وُش6حة االمكانيات 
واس6س رار العدوان.. مؤكداً أن نس6بَة النجاح 20ر75 

باملائة.
وأش6ار إىل أن األوضاع والظروف االس6سانائية السي 
ي ر بها الوطن حالت دون إجراا االمسحانات يف ج يع 
محافظات الج هورية، وتم إجراؤ ا يف 13 محافظة.
ولفت الدكسور الحوايل إىل أن النسيجة العامة، ت يّزت 
بوجود منافس6ة من الفسيات، حي6ث حّققت أكار من 

20 فساًة املراكز األوىل يف مخسلف السخصصات.
وب6نّي نائ6ب السعلي6م الفن6ي أن السخّصص6ات السي 
ش6 لسها االمسحانات لهذا العا   7 تخصصاً يف ج يع 

املس6سويات، في ا وصل عدُد مواد االخسبارات النهائية 
الع لية والنظرية إىل 55  مادة.

املسقدم6ني  الط6الب  ع6دد  إج 6ايل  أن  وأوض6ح 
لالمسحانات خ س6ة آالف و1ح7 طالب6اً وطالبة، نجح 
منه6م أربع6ة آالف و355، بين 6ا بل6غ ع6دُد املك لني 
  ح طالباً وطالبة، ورس6ب يف االمسحانات 2ح  طالباً 

وطالبة.
في 6ا بلغ6ت نس6بُة النج6اح يف امسحان6ات الدبلو  
السقني السي تقد  لها ثالثة آالف و528 طالباً وطالبة، 
ح ر81 باملائة، نجح فيها ألفان و875 طالباً وطالبة، 
وأك ل نحو ح2  في ا رس6ب يف االخسبارات  22 طالباً 

وطالبة.
وأك6د الدكسور الحوايل أن نس6بَة النجاح يف ش6هادة 
الاانوي6ة املهني6ة بلغ6ت ح ر73 باملائ6ة، حي6ث تقد  
لالمسحانات ألٌف َوح13 طالباً وطالبة، نجح فيها 837 
طالباً وطالبة، وأك ل 1ح1 طالباً وطالبة، ورسب 111 

طالباً وطالبة.
ولف6ت إىل أن امسحان6اِت دبل6و  السدري6ب املهن6ي 
حّققت نس6بة نج6اح بلغ6ت 28ر57 باملائة، حيث بلغ 
ع6دُد املسقدمني فيه6ا ألفاً وح11 طالب6اً وطالبة، نجح 
فيه6ا 1 6 طالباً وطالبة، وأك 6ل 322 طالباً وطالبة، 

في ا رسب يف االخسبارات 156 طالباً وطالبة.
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــمــقــدمــة
حمود عبداهلل األهنومي 

سـبُب اختـيار هـذا الـموضـوع
يف منسصف ليلة ال266 من مارس 2015  
أيقظسنا أصواُت االنفجارات العنيفة و زاُت 
القص6ف املكا6ف ع6ىل أنح6اا مخسلف6ة من 
مدين6ة صنعاا، وملا ُ ِرع6ت إىل النت ألتعرف 
عىل  6ذه الحادثة الغريب6ة إذا بإعالن بداية 
الع6دوان ينطل6ق من واش6نطن عىل لس6ان 
س6فري الس6عودية  ن6اك، بدع6وى إع6ادة 
الرشعي6ة، ويف الصباح حَ ل6ِت األنباُا أخباَر 
مج6ازر وحش6ية طالت ح6يَّ وادي أح د يف 
ش6 ال صنع6اا، ثم توال6ِت املجازر بش6كل 
يوم6ي ووحيش وعىل نح6ٍو فظيع، ورسعان 
م6ا انبعا6ت أص6وات دع6اة ووع6اظ البالط 
الس6عودي األمريك6ي بس6ي6ر تل6ك الجرائم 
بك6ون ال66ي66 66نيني مجوس6ا، وروافض، 
ومنحرفني، وضالني، و ُم  م الذين لم يطل 
بنا وإيا م العهد و م يرصخون بالاناا عىل 
 6ؤالا ال66ي66 66ني6ني وأنهم أ 6ل اإلي ان 
والحك ة، ومهد العروبة، ومدد اإلس666ال .
لم تُط6ِل الغرابة ل6ديَّ من  6ذا العدوان، 
بجرائ6م  6ذا  السأريخي6ة  املعرف6ة  بحك6م 
الكيان، وبطبيعة امله ة والدور املوَكَلنْيِ إليه 
له ال6يطان6ي أوال، ث6م األمريكي  من مش6غِّ
الباص6ات وبع6ض  الحق6ا، حس6ى أنن6ي يف 
السج ع6ات كنت أطرح أن  ذه الجرائم السي 
يرتكبونها ليس6ت جديدة عليهم؛ إذ يجب أن 
نسذّك6ر ج يع6ا م66ج666زرة ت6ن6وم6ة ضد 
ال66ح66ج66اج، وأن  ذه املجازر السي نرا ا 
بش6كل يومي يف صنعاا وغري ا قد بدأت من 
ذلك اليو  املش6ؤو ، غري أن املصيبة كانت يف 
أن معظ6َم ال66ي66 66ني6ني الذين أصادفهم 

لم يكونوا يعرفون ش6يئاً عنها.
كان6ت م66ج666زرة )ت6ن6وم66ة وس6اق 
الغ6راب( ق6د َعِلَق6ْت يف ذ ني من6ذ صغري 
بحك6م كا6رة حديث وال6دي حفظ6ه ال6ل6ه 
عنه6ا، و 6و الش6غوف بالسأري6خ، ويف عا  
2012  ملا حاوَلِت الس6عودية ت6اليفَ انفراِط 
ِعقد الس6لطة املوالي6ة له6ا يف ال66ي66 66ن 
كان  الخليجي6ة،  باملب6ادرة  س6 ي  م6ا  يف 
الا6وار ال66ي66 66نيون يف مواق6ع السواصل 
ويف  الفيس6بوك  وباألخ6ص  االجس اع6ي 
املنش6ورات الورقية الاوري6ة، تسناول خطر 
وكان6وا  ال66ي66 666ن،  ع6ىل  الس6عودية 
يذك6ِّرون بني الح6ني واآلخ6ر بعدواِنهم عىل 

ال66ح66ج66اج يف ت6ن6وم6ة.
ع6ىل  منش6وراً  كسب6ُْت  خ6الل  201  
الفيس6بوك ع6ن جرائ6ِم الس6عودية بح6قِّ 
ال66ح66ج666اج ال66ي66 66نيني، قلت فيه: 
"آالف ال66ح66ج666اج ال66ي66 66ني6ني تمَّ 
قسلُهم بدٍ  بارٍد من قبِل جنود امللك عبدالعزيز 
الو ابي6ة يف ذي القع6دة س6نة 1 13 66.. 
م66ج666زرة ي6كاد أن ينس6ا ا السأريخ وال 
تجد لها إال ذكرا يسي ا"، ثم أوردت بعضا من 
تفاصي6ل تلك امل66ذب66ح66ة، وبعض الردود 

عىل الرواية النجدية حولها.
يف األش6هر األوىل م6ن العدوان الس6عودي 
ق6رَّْرُت  ال66ي66 666ن  ع6ىل  األمريك6ي 
رضورة إنج6اِز ب66ح666ث تأريخي عن  ذه 
امل6واودة، تأصي6ال لفظاع6ة  امل66ج666زرة 
ووحش6ية املعسدين تأريخي6ا، وبالفعل بدأت 
بج 6ع املعلوم6ات، ولكن صعوب6ات انعدا  
الكهرباا وكاافة القص6ف وإغالق املكسبات 
أعاقسن6ي إىل حدٍّما، و ذه ك6روت املعلومات 
تذكِّرن6ي  وام6ُش بعِضه6ا بأنن6ي كسبسُه6ا 
س6اعَة قصف الع6دوان بالقرب من6ا، وأنني 
كن6ُت أكسُبُها وطفيل الحس6نُي )5 س6نوات( 
يَْرتَِع6ُش م6ن الخوف يف حضن6ي، حيث كان 
ال يأم6ن إال في6ه، وكانت تجساحن6ي موجة 
شعور واحدة إزاا مرتكب جري ة ت6ن6وم6ة 

وجرائم 2015 .
وخ6الل ع لي6ة ج 6ع املعلوم6ات 
اكسش6فُت أنها قضية م6واودة، وذات 
مظلومي6ة عظي 6ة، ليس م6ن جهة 
املعسدي6ن الذي6ن أبادوا الش6هداا بد  
ب6ارد ظل ا وعدوان6ا، ولكن منا نحن 
يف  ش6اركنا  الذي6ن  ال66ي66 66ني6ني 
دفن القضية أيض6ا ثقافيا وتأريخيا 

وتربويا بقصٍد وبغري قصد.
2015  و2016   كسب6ُت خ6الل 
مق6االت منش6ورة حوله6ا، منه6ا: 
ب6ني  والس6عودية  )ال66ي66 666ن 
23ح1   ت6ن6وم66ة  م66ج666زرة 
ومج6ازر 2015 (، و)م66ج66زرة 
ت6ن6وم6ة املواودة تحت املجامالت 
و)م66ج666زرة  السياس6ية(، 
ت6ن6وم6ة بداية مجازر آل سعود(، 
ت6ن6وم66ة..  و)م66ج666زرة 
للع6دوان(، و)مرثاة  جرٌس مبكِّر 
الس6يد العالم6ة يحي6ى ب6ن عيل 
الذاري لش666ه66داا ت6ن6وم6ة(، 
ع6ىل  الس6عودي  و)الع6دوان 
ح66ج66اج بيت ال6ل6ه الحرا (، 

وغري 6ا، ك ا ش6اركُت بع6دٍد م6ن ال6امج 
السلفزيونية واإلذاعية عن تلك امل66ج66زرة.
كنُت بعد ا مدفوعاً باعسقادي أ  ية أن 
يعَل6َم كلُّ ال66ي66 66نيني بهذه امل66ج66زرة 
م6ن أجل تكوي6ِن وع6ٍي ع يٍق ع6ن طبيعة 
 ذا الع6دوان القائم، وأن يك6ون  ذا الوعي 
جزااً من املواجهة االسرتاتيجية لهذا الكياِن 
6ش، و و األم6ر الذي ش6اطرني فيه  املسوحِّ
كاري م6ن اإلخ6وة والزم6الا، وعىل رأس6هم 
األس6ساذ الكاتب مح د املقال6ح الذي َحاَّني 

كارياً إلنجاز  ذا البحث.
ولكسَّاٍب  يل  وال6امج  الكسابات  لسلك  ُقدِّر 
دائرة  أن تشاِرك يف رسم  آَخرين  وإعالميني 
لكنها  ال66ي66 66ني،  الوعي  يف  ضوا جيدة 
األ  ية  من  وكان  الكايف،  بالقدر  تكن  لم 
عيل  األسبق  الرئيس  يشاِطرنا  أن  ب كان 
عبدال6ل6ه صالح يف لقائه مع قناة امليادين 
امل66ج66زرة  بذكره    2015  /10  /13 يف 
منذ  للي نيني  السعودية  حقد  عىل  دليال 
رأِس  عىل  كان  الذي  و و  مبكِّر،  وقٍت 
سلطٍة حَجبَت الضوَا ملدة 33 سنة عن تلك 

امل66ذب66ح66ة.
إن  ي نَة الس6عوديني – و م رأس حربة 
األمريكيني يف املنطقة - عىل القرار السيادي 
والس6يايس والرتبوي والاق6ايف واالجس اعي 
يف البل6د ط6وال عقود م6ن الزم6ن كانت قد 
اس6سفحلت بش6كل مرع6ب، إىل الح6د الذي 
جع6ل تنايس تل6ك امل66ج666زرة وغري ا من 
ح6وادث السأريخ النج6دي الو ابي املش6ني 
ر يف  م6ن أ م ال6رشوط الس6ي يج6ب أن تسوفَّ
خ ال66ي66 66ني،  األكادي ي والباحث واملؤرِّ
ع6ىل  الحص6ول  م6ن  س6يُْحَرُ   فإن6ه  وإال 
امسيازاٍت كارية، أقلُّها املشاركُة يف املؤت رات 
العل ية، والسأريخية، وس6سَْحِرمه )دارة امللك 
ع  عبدالعزي6ز( من كَرمها الحات ي الذي توزِّ
نواَل6ه عىل ُكّل من يع لون معها يف مغس6لِة 
تنظيِف تأريِخه من األوساخ واألقذار، والسي 
تكفي ب فرد ا ألن تلوِّث السأريخ اإلنس6اني 

من أوله إىل آخره. 
وق6د أُْفِص6ُح  ن6ا ع6ن يشٍا قلي6ٍل م ا 
الس6عودي  الاق6ايف  امللح6ق  ي ارس6ه  كان 
الرتغي6ب  ضغ6وِط  م6ن  ال66ي66 666ن،  يف 
واملؤرِّخ6ني  املاقف6ني  بح6ق  والرت ي6ب 
والشعراا واألدباا والكساب الذين ال يدورون 
يف نفس الفَلك الس6عودي الو ابي، و و أمٌر 
معروف يف  ذه األوس6اط؛ له6ذا ال غرابة أن 
تُْدَفن تل6ك امل66ذب66ح66ة بني غا6اِا أ لها، 

ويف أع اق أوجاعهم، وبطون تأو اتهم.
إنها امل66ذب66ح66ة السي لوال جهود الاوار 
ال66ي66 66ني6ني وثورة الح6ادي والعرشين 

من 
رأى  6ذا  مل6ا  املجي6دة  س6بس 6 

الب66ح666ُث عنها النور، وملا ُس6ِ ح أليٍّ منا 
س جروحنا  بالسعبري عن آالِمنا الع يقة وتل ُّ
الغائ6رة يف جس6د تأريخنا املع6ارِص املاَخن 

باآلال .
و 6ي أيض6اً امل66ذب66ح66ة الس6ي كانت 
تا6ريُ يفَّ ع6دًدا م6ن األس6ئلة: مل6اذا ارتُِكب6َْت 
بح6قِّ ح66ج666اٍج أبرياا؟ ما  6ي الدوافع 
السياس6ية وراا املوضوع؟ وما عالقة الدول 
االس6سع ارية به6ا؟ وكيف وقع6ت؟ وكيف 
نج6ى م6ن نجى منه6م؟ وم6اذا كان موقف 
اإلم666ا  ي66ح66ي6ى وحكومس6ه؟ و ل تم 
االقسصاُص والاأُر من املجرمني؟ و ل تسلَّم 
أولياُا الد  دي6اِت ذويهم؟ وكيف كان أثر ا 
عىل العالقة السياسية بني البلدين؟ وغري ا 
من األس6ئلة السي شّكلت وتش6كِّل ب ج لها 

ُمْشِكَل  ذا الب66ح66ث.
تلك إذن..  ي قصة أسباب اخسياري لهذا 

الب66ح66ث.

أهــمــيـتـه وأهــدافــه
أرى أن له6ذا الب66ح666ث العزي6ز ل6ديَّ 
أ  يًة بالغًة وأ دافا  امة ونسائج مسوقعة، 

ي كن تلخيص بعضها يف  ذه النقاط:
- أن6ه أوُل ب66ح66ث مس6سِقلٍّ حوَل  ذه 
القضي6ة امل6واودة بحس6ب اطالع6ي، وأنه 
س6يْفسَُح آفاق6اً أرَح6َب لباحا6ني آخرين، أو 
ن معلوماٍت أكاَر  لطبعاٍت جديدٍة منه تسض َّ
ال س6ي ا حول أس اا وتراجم ش666ه66داا 
تلك امل66ج66زرة، ال سي ا حني تحل الذكرى 
املئوي6ة األوىل لل 66ج66زرة بعد 3 س6نوات، 

عا  1  1 6 إن شاا ال6ل6ه.
ن معلوماٍت  امة لم يس6ِبْق  - وأنه تض َّ
تدوينُه6ا، وكان6ت مج6رَد رواياٍت ش6فهية، 
كانت يف طريقه6ا إىل املوت ب وت أصحابها، 
آَخري6ن م 6ن عايش6وا  ك 6ا ج6رى ع6ىل 
الس6لطة  وض6ُع  ولك6ن  امل66ذب66ح666ة، 
الس6ابقة ل6م يس6َ ْح أليٍّ باالس6سفادة من 

شهاداتهم وال بسوثيقها.
- وأن6ه س6يفيد كاريا م6ن أبناا ش6عبنا 
الذي6ن ال يعل ون ال قلي6ال وال كاريا عن  ذه 
امل66ج666زرة، أو ُحِرم6وا م6ن السع6رُّف عىل 

تفاصيلها.
ح الوعَي بخط6ورة  ذا  - وأن6ه س6يَُصحِّ
6ل له6ذا  الع6دو، وطريق6ِة تكف6ريه، ويؤصِّ
القب6ح واإلفح6اش يف الظلم والسع6دي الذي 
نعايش6ه اليو ، وم6ن ثم س6يهيِّئ النفوس 
والعق6ول للسعاُمل مع  6ذا الخطر ب ا يلز  

من املواجهة.

مرتزق6ة  س6يفضح  وأن6ه   -
وع الَا 6ا  وأدواِته6ا  الس6عودية 
واملخدوع6ني به6ا يف ال66ي66 66ن، 
اظها،  ك ا سيش6ارك يف فض6ِح وُعَّ
ودعاتها، ومفسيها؛ ألن  ذه الفئات 
 ي أكا6ر َمن س6سنزعج منه، ومن 
6س للسعام6ل الصحيح مع  ث6َمَّ يؤسِّ
تعاَق6ب  الس6ي  املنظوم6ة  ُكّل  6ذه 
ع6ىل ال66ي66 666ن كيُد 6ا ومكُر ا 

الشيطاني. 
- وأنه يب6نيِّ أصوَل وجذوَر داعش 
س6ابقا،  ش6ة  املسوحِّ وتطبيقاِته6ا 
وي6ُِْ ن للج ي6ع من أيِّ فكٍر ومنهٍج 
والح6ركات  داع6ش  ُوِل6َدْت  وس6لوٍك 
السكفريية الو ابية بفعالتها الشنعاا 
والبش6عة، وأنن6ا مه 6ا فسَّش6نا ع6ن 
جذوره فلن نج6ده يف أمة من األمم، إال 
يف مدرسة ق6رن ال6ش6ي6ط6ان النجدية 
الو ابية، ويبني أن ما أظهرته الصورة 
اليو ، كان قد أفصح عنه الفعُل والقلُم 
باألمس، وأن أم6َس السكفري ماُل يومه، 
وأن الغائ6ب الوحيد بني األم6س واليو  
 6ي الكام6ريا فق6ط، ك ا يب6نيِّ طبيعة 
العالقة ب6ني أنظ ة االس6سكبار العاملي، 
وع الئه6م من جه6ة، وبني  6ذه الحركات 

السكفريية من جهة أخرى. 
- وأنه إذا كنا بحاج6ة إىل ان66س66ص66ار 
واس6سقالٍل عس6كري وأمني وسيايس، فإنه 
ال ب6د أن يراف6ق  6ذا ان66س66ص666ار ثقايف 
وتربوي وتوعوي يهيِّئ لالس6سقالل ويعززه، 
وال يس6 ح بوج6ود ق6وى ناع 6ة ثقافي6ة 
أو تربوي6ة أو أكادي ي6ة يف أوس6اطنا تدي6ن 
بال6والا لهذا الكيان السدمريي، أو تنخدع به، 
أو ت 6ارس دوَر السزي6ني و)املكيَجة( لوجه 

الشيطان القبيح.
- وأنه بقدر ما يؤكِّد رضورة االس6سقالل 
والاق6ايف  والرتب6وي  والس6يايس  الس6يادي 
6ي وع6َي ُصن6اَع  للي 6ن، فإن6ه أيض6ا ين ِّ
والرتبوي6ة  السياس6ية  االس6رتاتيجيات 
والاقافية يف ال66ي66 66ن املنسرِص والنا ِض 
بسعزي6ِز اس6سيعاِب طبيعة ال6رصاع الجاري 
بش6كٍل أعَ ق، وبالسايل بناا اسرتاتيجياتهم 
عىل أس6اٍس أقوى، ب ا يَُ ك6ِّن من تصحيح 
مس6ار العالق6ة م6ع  6ذا الكيان امل6زروع 
بالش6كل الذي يخِد  حض6ارَة ال66ي66 66ن 
األصيلة وانس 6ااه اإلس6666المي املح دي، 
ويس6سنِهض مقوِّماته الحضاري6ة الطاِرفة 

والسليدة.
- ويسل6كأ البع6ض ح6ول قب6ول مفهو  
ق6رن ال6ش6ي6ط6ان، ويزيغ عن السعامل مع 
مقسضاه، لك6نَّ  ذا الب66ح66ث سيس6ا م 
ال6ش66ي6ط6ان،  ق66رن  معن6ى  كش6ف  يف 
ال6ذي وردت نص6وص اإلس6666ال  محذِّرة 

بخطورته.

الــدراســات الــسابـقـة
ل6م أِجد - بحس6ب ب66ح66اي يف فهارس 
الدراس6ات ويف ش6بكة االنرتنت - ب66ح66ااً 
مس6سقالاًّ أُْفَرَد لسلك امل66ج666زرة ب66ح66ااً 
وتعلي6الً وتفصي6الً، ب6ل وال حس6ى مقال6ة 
أكادي ي6ة واح6دة، ولي6س  ذا األم6ُر ببعيٍد 
عن الهي نة الس6عودية ع6ىل ال66ي66 66ن، 
ولسف6ادي الكا6ري م6ن الباحا6ني واملؤرِّخني 
الوق6وَع يف مرم6ى غض6ب م لك6ة ق66رن 

ال6ش6ي6ط6ان.
لدراس6اٍت  عدي6دة  ن 6اذج  وأمام6ي 
تأريخي6ة يف جامعة صنعاا يش6 ل إطار ا 
الزمن6ي واملكاني واملوضوع6ي تلك املجزرة، 
ولكنها مرَّت عليها مروراً عابراً وس6طحياً، 
للرواي6ة الس6عودية  أو مسبني6اً  َومسجا 6الً 

بقضها وقضيضها.
ولع6لَّ أكا6َر من وقف6ا ملي6ا عند ا   ا 
شيخنا الدكسور سيد مصطفى سالم أسساذ 

السأريخ يف جامعة صنعاا يف كسابيه )مراحل 
الس6عودية(،  ال66ي66 66ني6ة  العالق6ات 
و)تكوي6ن ال66ي66 66ن الحديث(، والدكسور 
مح د عيىس صالحية يف مقّدمسه ودراس6سه 
لسرية اإلم66ا  ي66ح66ي6ى بن مح د ح يد 

الدين.
ذك6ر األوُل بع6َض وقائ6ِع امل66ج666زرة 
وبع6َض أس6بابها ونسائجها، ث6م تسبَّع مدى 
ال66ي66 66ني6ة  املفاوض6ات  يف  حضور 6ا 
الس6عودية، وبس6ط الاان6ي الحدي6ث ع6ن 
مالبس6اتها، وعن يشا م6ن وقائعها، وأورد 
معلومات جيِّدة اطل6ع عليها من ب66ح66ٍث 
مخط6وط م6ن ورقسني، لكن6ه خلُص رح ه 
ال6ل6ه إىل بعض االس6سنساجات السي تسناقض 
وبعَض الحيايات السي أورد ا  و بنفسه.

ويش6بُهه إىل حدٍّ كبرٍي عْرُض األمري مح د 
بن أح د بن الحس6ني ح ي6د الدين للوقعة، 
يف كساب6ه القي6ِّم والرائ6ع )اإلم6ا  الش6هيد 
يحي6ى بن مح 6د ح يد الدي6ن(، الذي تبنَّى 
في6ه جزئي6ا الروايَة الس6عودية، واس6سنسج 
بع6َض األموِر الس6ي لم تِص6حَّ تأريخياًّا، مال 
تس6ليم ابن س6عود لدي6ات ال66ح66ج66اج. 
وعذُره أن ابن س6عود وِس6ع أرسته الكري ة 
واألصيلة ببالده وأمواله، يوَ  ضاقت عليهم 
أرُض آباِئه6م وأجداِد م بس6بب لؤِ  النظاِ  

ال66ي66 66ني. 
أما أبلُغ َمظا ِر الهي نِة الس6عوديِة فهو 
أن تل6ك امل66ج66زرة ُوِئ6َدْت تربويا وثقافيا، 
فلم يجُرْؤ أو لم يُِجْز مؤلفو املنا ج الرتبوية 
ألنفس6هم أن يذكرو 6ا ولو عرض6ا، أو ج6َ 
خاط6ر لذوي ال6ش666ه66داا يف أيٍّ من كسب 
االجس اعي6ات، ولألس6ف ف6ال زال  ناك من 
يقدِّس  ذه املنا ج السي أنسجت قطيعا كبريا 
من ح لة الش6هادات العلي6ا الذين ارت وا يف 
أحضان  6ذه امل لك6ة الش6يطانية مرتزقًة 

مأجورين.

منــهــُج البــحــث
س6لك الباحُث يف  6ذا الب66ح66ث املنهج 
ج 6ع  ع6ىل  القائ6م  الوصف6ي  السأريخ6ي 
املعلوم6ات وتفكيكها وتصنيفها ومقارنسها 
وتحليله6ا وكش6ف العالقة بينه6ا، وعرض 
النسائ6ج السي ت6م السوصل إليه6ا، مع تحري 

الصدق واملوضوعية.

هــيــكــل البــحــث
اش6س ل الب66ح66ث عىل مقدِّمة، وسبعِة 

فصول: 
ال66ف6ص66ل األول: األوض6اع السياس6ية 
يف ال66ي66 66ن ونجد وال66ح66جاز عش6ية 

امل66ج666زرة. 
ال66ف6ص66ل الااني: عن امل66ج66زرة من 

حيث الزمان واملكان واألسباب.
6ل الق6ول عن  ال66ف6ص66ل الاال6ث: فصَّ
وقائع امل66ج66زرة، وناقش الرواية النجدية 

بالسفنيد والسبيني.
املواق6ف  رص6د  الراب6ع:  ال66ف6ص66ل 
املخسلف6ة إزاا امل66ج666زرة م6ن ُكلٍّ من ابن 
والبل6دان  ي66ح66ي66ى  واإلم666ا   س6عود 

العربية واإلس666المية. 
ال66ف6ص6ل الخامس: عن ال6ش66ه66داا 
والن6اج666ني وتراج6م م6ن ظِف6ر الباح6ث 

برتاج هم منهم.
ال66ف6ص6ل السادس: عن النسائج واآلثار 
املرتتِّبة عىل امل66ج66زرة، وكيف سا  ت يف 
ات والسطورات السياسية  صنع بعض املسغريِّ

واالجس اعية واألدبية. 
ال66ف6ص6ل الس6ابع واألخ6ري: عن األدب 
يف مواجه6ة امل66ج666زرة بنوعي6ه الفصيح 

والح يني. 
الخات ة: اشس لت عىل أ م االسسنساجات 

والسوصيات.

)1(
عىل صفحاِت صحيفة املس6رية س6يسمُّ ألول مرة َعْرُض كساب )مجزرة الحجاج 

الك6ى يف تنومة وسدوان( عىل شكل حلقات، و ذه  ي الحلقة األوىل:
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تقرير 

  : ابراهيم السراجي:
تجاَ ل6ت الس6عوديُة واإلماراُت ما ج6رى اإلعالن عنه 
ل  يف الصوم6ال، الس6بت املايض، حول ضبط ق6ارب مح َّ
باألس6لحة والذخائ6ر املسنوع6ة بك يات كب6رية قاد  من 
الي 6ن يف طريقه6ا لسنظيم داعش اإلجرام6ي يف مقاطعة 

"بالد بنط" الصومالية.
وتوج6ُد يف مقاطعة "ب6الد بنط" بالصوم6ال حكومٌة 
تس6عى لالنفصال عن الدولة وتحظى برعاية وتش6جيع 
ودع6م أمريك6ي، وعىل غ6رار الع6راق والي ن وس6وريا، 
تحساُج واش6نطن لغطاا الج اعات اإلجرامية وت كينها 
من الدول املسسهدفة، وبعد ذلك إنشاا مليشيات؛ بذريعة 
"محاربة اإلر 6اب"، ال تلبث أن تسح6ول لقوات انفصال 
عىل غرار دعم البش ركة الكردية يف العراق، والسي تعيُش 

اليو  أجواا اسسفساا عىل االنفصال.
س6لطاُت "ب6الد بن6ط" أعلن6ت أن رشطسه6ا البحرية 
ضبطت يف وقت مبكر صباح السبت املايض قاربا مح ال 
بأس6لحة مسنوع6ة كان قادم6ا من الي 6ن ويف طريقه إىل 

تنظيم داعش وما يُعَرُف ب6 "حركة الشباب".
وذك6رت رويرتز أن الس6لطاِت يف "ب6الد بنط" عرضت 
ع6رشات من قطع األس6لحة املضادة للطائ6رات واملدافع 
الرشاش6ة وبن6ادق الكالش6نيكوف وع6رشات الصناديق 
م6ن الذخرية السي كان6ت بالقارب بع6د اعرتاضه يف املياه 

الساحلية قبالة اإلقليم الواقع يف القرن األفريقي.
ونقلت الوكالة عن َعبدالرح ن مح ود حس6ن -املدير 
الع6ا  للرشطة البحري6ة يف بالد بنط- قول6ه: إن القوات 
البحري6ة األوروبي6ة السي تس6رّيُ دورياٍت ُقبَالَة س6واحل 
الصومال رصدت مساَر القارب الصغري الذي يحِ ُل اسَم 

الفاروق منذ إبحاره من الي ن.
وأض6اف أن الرشط6ة البحري6ة يف بالد بن6ط صادرت 
ح 6والٍت أخرى من األس6لحة كان6ت عىل الق6ارب الذي 
كان م6ن املقرر أن يصَل إىل مقاتيل تنظيم داعش وحركة 

الشباب اإلسالمية السي تنشط يف الصومال. 
ورغ6م مس6ؤولية اإلمارات والس6عودية ع6ن تهريب 
األس6لحة لداع6ش؛ كونه ا تحسالن املناط6ق الجنوبية يف 
الي 6ن والسي انطلقت منها األس6لحة مسوجهة لداعش يف 
الصوم6ال، إال أن الري6اض وأبوظبي تجا لس6ا األمَر ولم 

يعلق أي مسؤول فيه ا عىل القضية.
وفي ا تبدو عالقة السعودية بسنظيَ ي داعش والقاعدة 

واضحًة للعالم، إال أن ارتباط السنظي ني باإلمارات يجري 
السعسي6م حوله، رغم أن القوات اإلماراتي6ة تزُعُم محاربة 
القاع6دة يف محافظ6ة أبني، وقبل ذل6ك يف حرضموت، إال 
أنه كان ملحوظاً يف ُكّل الع ليات العسكرية ضد القاعدة 
عد  حدوث معارك أَْو مواجهات سوى اإلعالن عن ع لية 
عس6كرية يسبعها انسحاب عنارص القاعدة من مواقعهم 

ويخلونها للقوات األمريكية واإلماراتية.
وتشكُِّل القوات األمريكية واإلماراتية تحالفاً يف الي ن 
في ا يسعلق ب ا يس6 ى "محارب6ة اإلر اب"، لكن الكاري 
م6ن الوثائق تابت دعم الطرفني للقاعدة بل وتغايض أحد 
األطراف َعن وجود عالقة للطرف اآلخر بسنظيَ ي داعش 
والقاع6دة، و 6و ما كش6فسه وثيق6ة دبلوماس6ية تعوُد 
ألكسوب6ر من الع6ا  املايض، وتفيد بعل6م الواليات املسحدة 
بوج6ود عالقة ودعم مايل يج ع قياداِت القاعدة يف الي ن 

بدولة اإلمارات.

الوثيق6ُة ج6رى ترسيبُه6ا م6ن الس6فارة القطرية يف 
واش6نطن، وتض نت قوَل نائب وزي6ر الخزانة األمريكية 
لش6ؤون اإلر اب: إّن األمريَ الس6عوديَّ مح د بن سل ان 
وويل عه6د أبو ظب6ي مح د بن زايد عىل تواصل مس6س ر 
بقادة وداع 6ي تنظيم القاعدة يف الي 6ن بينهم القيادي 
"الحس6ن أبكر" وكذلك "عبدالله فيصل األ دل" وآخرين 
م 6ن أدرجسه6م الواليات املسحدة يف قائ سه6ا الخاصة ب6 
"اإلر 6اب" والسي تسض ن فرض عقوب6ات مخسلفة عىل 

داع ي القاعدة.
ورغ6م أن الوالي6ات املسح6دة تعاق6ب من تزُع6ُم أنهم 
يدع ون القاعدة، إال أن الوثيقة تؤّكد معرفَة األمريكيني 
بدع6م الس6عودية واإلمارات للسنظي6م يف الي ن وقبل ذلك 
يف س6وريا والعراق، إال أنها لم تسخ6ذ أي إجراا ولم توجه 
أي تحذي6ر للرياض أَْو أبوظبي، ب6ل تحالفت مع األخرية 
يف الي 6ن وأفغانس6سان وس6وريا والع6راق وليبي6ا يف م6ا 

تس6 يه "الحرَب عىل اإلر اب"، عالوًة عن دعم واشنطن 
لحكومة الفار  ادي رغم أنها تضم مس6ؤولني كالوزراا 
واملحافظ6ني املسواجدين بقائ 6ة العقوب6ات األمريكية؛ 

بسبب ارتباطهم بسنظيم القاعدة.
بالع6ودة للوثيق6ة املرسبة، فق6د تضّ ن6ت معلوماٍت 
ل6ًة ع6ن تح6ركات ونش6اطات القي6ادات الي ني6ة  مفصَّ
املذك6ورة بالوثيق6ة ض ن تنظيم القاع6دة، ك ا تسض ن 
اعرتاف6اً أمريكية بالدعم املايل املب6ارش الذي قدمه رئيس 
املخابرات السعودية "خالد الح يدان" للقيادي "الحسن 
أبكر" لرشاا أس6لحة وعساد عس6كري لسنظي ي القاعدة 

وداعش.
تش6ري الوثيقة أيضاً إىل أن نائ6َب الوزير األمريكي أكََّد 
ِعْلَم بالده بأن تحالف العدوان عىل الي ن س6ا م يف ت دد 
وتوس6ع القاعدة يف الي ن وال6دول املجاورة، لكنه اكسفى 

ب جرد إعرابه عن "القلق".
عىل غراِر سياس6ة الوالي6ات املسح6دة األمريكية تجاه 
عالقة الس6عودية واإلمارات بسنظيم القاعدة، تسري األمم 
املسحدة يف االتجاه ذاته وخصوصاً يف إطار ع ل مبعوثيها 
إىل الي 6ن وس6وريا، فاملنظ 6ة الدولي6ة تص6در تقاري6ر 
تسض 6ن نسائ6ج تحقيق6ات خ6ائه6ا السي تاب6ت تقديم 
الري6اض وأبوظب6ي للدع6م امل6ايل والعس6كري لسنظي ي 
داع6ش والقاع6دة إال أنه6ا تغفل تل6ك املعطي6ات عندما 
تسعاط6ى ع6 مبعوثيه6ا أَْو مجلس األم6ن السابع لها مع 

ملفات الي ن وسوريا.
ويف  ذا الس6ياق، صدر تقريُر خ66اا لجنة العقوبات 
الساب6ع لألمم املسح6دة يؤكد تلقي داع6ش والقاعدة لدعم 

من قبل اإلمارات والسعودية.
وتوص6ل خ66اا اللجن6ة إىل أن الس6عودية واإلم6ارات 
انسش6ار  إىل  مش6رياً  اإلجرامي6ة  السنظي 6ات  تدع 6ان 
مليش6يات ومج وعات مس6لحة خارجة عن سيطرة ما 
وصفه6ا السقرير "الحكوم6ة الرشعي6ة"، تسلقى ت ويال 

مبارشا ومساعدات من السعودية واإلمارات.
وأض6اف السقري6ر أن اإلم6ارات تدع6م ج اع6ة "أبي 
العباس" املس6لحة وغري النظامي وأن أبا العباس َس6ِ َح 
بانسش6ار تنظي6م القاع6دة يف تع6ز لسعزي6ز نف6وذ وقوة 

الج اعة.
ورغم اتضاح العالقة بني أمريكا والسعودية واإلمارات 
بسنظي ي القاعدة وداعش يف الي ن ودور األمم املسحدة إال 

أن  ذه العالقة تبدو أكار وضوحاً يف سوريا والعراق.

 روسيا تسّلم حكومة المرتزقة دفعة جديدة من األوراق النقدية 
بقيمة 200 مليار دون معرفة مصير الدفعات السابقة

مرتزقة الرياض ينهبون أموال اليمنيني ضمن الحرب االقتصادية املعادية على اليمن
  : متابعات خاصة:

يف الوقت الذي ال يزال الش6ارع الجنوبي 
وج ي6ع املحافظات الواقعة تحت س6لطة 
االحس6الل واملرتزق6ة يش6هد تصاع6د حالة 
الغلي6ان واالحسق6ان اليومي ج6راا امسناع 
الروات6ب  رصف  ع6ن  املرتزق6ة  حكوم6ة 
منذ ع6دة أش6هر يف تلك املحافظ6ات بين ا 
توقف الروات6ب يف العاص ة صنعاا وبقية 
املحافظ6ات الش6 الية األخ6رى الس6ي ل6م 
يطاله6ا الغ6زو واالحسالل فق6د دخل عامه 

الااني.
موالي6ة  اعالمي6ة  مص6ادر  وتحدث6ت 
للعدوان، عن وصول طائرة ش6حن روسية 
إىل مط6ار ع6دن الدويل مس6اا أم6س األول 
األح6د وعىل مسنها دفعة جديدة من األوراق 
النقدية املطبوعة يف موسكو رب ا تصل إىل 
200 ملي6ار ري6ال، مؤكدة بأن تل6ك املبالغ 
الجديدة تم نقلها إىل البنك املركزي يف عدن.
ويأت6ي وصول  ذه الش6حنة الروس6ية 
املح لة بالطبع6ة النقدي6ة الجديدة بعد 8 
أشهر من وصول ش6حنة م اثلة إىل مطار 
عدن ع6ىل مسنه6ا 200 مليار ري6ال، حيث 
خرج بعد ا بيو  رئي6س حكومة املرتزقة 
ب6ن دغر وتحديداً يف تأري6خ 7 يناير املايض 

ليعل6ن عن انسه6اا أزمة الس6يولة النقدية 
يف الجه6از املرصيف للبالد بع6د وصول 200 
ملي6ار ري6ال من الع ل6ة املحلي6ة الجديدة 
ومب6رّشاً  ع6دن،  إىل  روس6يا  يف  املطبوع6ة 
برصف مرتب6ات املوظفني يف ج يع مرافق 

ومؤسسات الدولة.
والوقف6ات  املظا 6رات  وتكش6ف 

االحسجاجية اليومية لل وظفني العسكريني 
واملدني6ني واملسقاعدين يف عدن واملحافظات 
الجنوبي6ة األخرى وك6ذا االعسصا  املفسوح 
ملوظف6ي تع6ز يف املناط6ق الواقع6ة تح6ت 
لل طالب6ة  والع 6الا،  املرتزق6ة  س6يطرة 
ب6رصف الروات6ب زي6ف وكذب ما يس6 ى 
الحكوم6ة الرشعي6ة والنك6ث بسعهداته6ا 

وعد  اإليف6اا بالسزاماتها تج6اه موظفني 
املحافظات السي تقع تحت س6يطرتها رغم 
وجود السيولة واسس رار وصول الشحنات 

الروسية إىل عدن.
م6ن  الجدي6دة  الدفع6ة  وص6ول  وإزاا 
موس6كو  يف  املطبوع6ة  النقدي6ة  الع ل6ة 
املقدرة ب200666 ملي6ار دوالر، أمس األول 

املرتزق6ة ع6ن  وامسن6اع حكوم6ة  األح6د، 
رصف مرتب6ات موظفي الدولة س6واا من 
الدفع6ات الس6ابقة أَْو ع6د  نيسه6ا رصف 
املرتبات م6ن الدفعة الجدي6دة فإن خيوط 
املؤام6رة تسكش6ف وباتت واضح6ة للعيان 
بعد السأكد بأن االسس رار يف طباعة األوراق 
النقدي6ة الي ني6ة بهك6ذا مبال6غ ضخ 6ة 
وع6د  إظهار 6ا يف الس6وق واخسفاا 6ا 
بش6كل م نه6ج ومنظ6م وم6دروس، إن ا 
يأتي يف س6ياق العدوان عىل الي ن والحرب 
م6ن خالله6ا  تس6عى  الس6ي  االقسصادي6ة 
يف  ومنافقيه6ا  ومرتزقسه6ا  الس6عودية 
حكوم6ة  6ادي إىل تدمري الع ل6ة الوطنية 
وانخفاض قي سها أما  ال6دوالر والع الت 
األجنبية والعربية األخرى بس6بب الطباعة 

املسس رة للُع لة الوطنية بدون غطاا. 
ففي ظل نهب حكوم6ة املرتزقة ألموال 
الي نيني وتس6خري بعضها لدع6م املرتزقة 
وعن6ارص تنظي6م القاع6دة وداع6ش فإن 
الش6عب الي ني لم ينل من األوراق النقدية 
الجدي6دة الس6ي  ي مل6ك له س6وى ارتفاع 
األس6عار بسبب طباعة النقود بدون غطاا 
م6ن الع 6الت الصعب6ة و و ما يع6د حرباً 
أخرى يشنها تحالف العدوان عىل الي نيني 

تضاف لحرب قطع املرتبات.

مقاطعة صومالية تكشف تلقي داعش أسلحًة قادمًة من مناطَق محتلة في اليمن:

صورة واضحة لتحالف سعودي إماراتي مع تنظيمي القاعدة وداعش
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ثورٌة انطلقت من صنعاء وستعسكر بالقدس.. أقفلت القضية 
 زين العابدين عثمان 

ث6ورُة الحادي والعرشين من أيلول  ي ثورة 
خفقت بأجنح6ة الدماا والسضحية والفداا من 
أجل أن تنسش6َل الي 6َن من ب6ني ُرَكا  االرتهان 
والوصاي6ة وحياة النكد إىل طبقاِت االس6سقالل 
والع6زة والكرام6ة الُعلي6ا، إىل بناِا دول6ة ي نية 
مس6سقله قوي6ة تحُكُم نفَس6ها بنفس6ها دون 
وصاي6ة م6ن أح6د ودون ام6الاات م6ن أح6د، 
منس6لخة من  يكل الع الة والذل وأكل الُفسات 
إىل دائ6رة البن6اا الذاتي واالعس 6اد عىل خريات 
الي 6ن وثرواتها الزاخرة يف إنش6اا ي ن له ثقلُه 
الدويل املس6سقل ودوره الفاعل ليس يف املنطقة، 

فحسب بل العالم.
لس6ُت  نا بصدد السعريف عن ثورة ال2166؛ 
ألنها س6بقت الج يَع يف السعريف عن نفس6ها، 
حيث أمريكا باملقدمة تعل6م ت ا  العلم ما ية 
 ذه الا6ورة وم6ا  6ي أبعاد ا وانعكاس6اتها 

عىل الس6احة اإلْقليْ ي6ة والعاملية وأي تهديدات 
ومسغريات جيوسياسية تح ل يف أحضانها.

كون تراتيل  ذه الاورة ليس6ت مال باقي 
الا6ورات الس6ي مفعولها وأ دافه6ا ال يسعدى 
املنطق6ة السي تحسه6ا أقدامها، َفه6دُف ثورة 
ال2166 لي6س منكِفئة ع6ىل صنع6اا أَْو حسى 
الي ن ك ا ي6راه قارصو النظ6ر واالدراك، بل 
إن  دفه6ا املح6وري واملرك6زي  6و القدس 
والقض6اا عىل إرسائيل، ويج6ب عىل الج يع 
أن يس6لم به6ذه الحقيقة فكل الا6ورات السي 
عهدنا 6ا ال تنسج إاّل من معاناه ش6عوبها أَْو 
م6ن باب الف6وىض أَْو الحرب ال غ6ري إاّل ثورة 
الح6ادي والعرشي6ن م6ن س6بس 6 تفج6رت 
من قل6ب الق6رآن الكريم ومن ع 6ق املبادئ 
والقيم اإلس6المية السي تفرض وتحسم القيا  
ع6ىل الظالم اين م6ا كان كائنه، وكذلك »مبدأ 
االس6سخالف والس ك6ني ب6األَْرض«؛ ل6ذا فهي 
ليس6ت مقي6دًة بقي6ود أَْو مح6دودة بحدود، 
وع6ىل  ذا ال مج6ال لل قارنة  ن6ا بني ثورة 

ال216 وباقي الاورات السي تنهج مبدأ السغيري 
واالنكفاا فقط عىل ما تحت س6اقيها فاورة 

ال216 ما قامت لسقعد.
فل6و لم تح ْل ثورُة ال216 ب6ني أكفها تغيرياً 
جذريا6ًّا يطرأ ع6ىل املنطق6ة والعالم مل6ا تداعت 
ضد ا أمريكا وجوار 6ا إرسائيل بسلك الرسعة 
وملا دفعت بكل ثقلها العس6كري وبكل أتباعها 
م6ن األنظ 6ة الع لي6ة الخليجي6ة والعربية يف 
ح6رب طاحنة لم يس6بق له6ا ماي6ٌل إلحباطها 

وإخ اد نريانها املسسعرة. 
ل6ذا ف6إن أمري6كا وكل أعداا الا6ورة بالي ن 
ومن له عقل يح ل م6ن املنطق والواقع ماقال 
ذرة س6ريى جلياً أن احداثي6ات ثورة ال6 21 من 
سبس 6 س6سكون بدايسها من العاص ة صنعاا 
وص6والً إىل الق6دس املحسلة. ولن تس6سطيع أي 
قوة احسواَا ا أَْو كبح ج احها، حيث س6يكون 
الغرق  و مصري ُكّل مؤامرة تحاك ضد ا، وقد 
بر نت عىل ذلك طيل6ة 00ح يو  يف أقىس حرب 

ت ارس عليها.. 

اليســــاُر الكــــاذب 
الدكتور حسـن علـي مجلـي*

كان اليس6اُر مش6كلًة م6ن املش6اكل الس6ي 
يواجُهها االس6سع ار والرجعي6ة يف مجس عاتنا 
العاملي6ة  اإلم6يالي6ة  بذل6ت  وق6د  العربي6ة، 
وحلفاؤ 6ا من الح6كا  العرب، جه6وداً كبرية 
ل6وأد االتجا 6ات اليس6ارية يف الوط6ن العربي 
املنادية بالعدال6ة االجس اعية والحرية والاورة، 
الع يل6ة،  الرجعي6ة  األنظ 6ة  واس6سع لت 
الو اب6ي،  الس6عودي  النظ6ا   مقدمسه6ا  ويف 
اإلر ابي6ة  واملعنوي6ة  املادي6ة  الوس6ائل  ُكّل 
وغ6ري اإلر ابي6ة لك6ي تضع6ف أَْو تقيض عىل 
اتجا 6ات اليس6ار يف الوطن العرب6ي كله، ذلك 

أن اليس6ار العربي منذ نشأته قا  عىل فكرتني أََساسيسني   ا: السحرير الوطني 
واالشرتاكية، وكلسا الفكرتني تعنيان السخلص من االسسع ار والحكا  الرجعيني 
املحسكرين للسلطة أَْو الاروة والقدرة عىل االسسفادة من االسسقالل الوطني ببناا 
مجس ع قوى قادرة عىل الخروج من السبعية االسسع ارية اقسصادية واجس اعية.
نش6أ اليس6ار العربي الحقيقي يف أحض6ان النضال الوطن6ي والفكر العل ي، 
ولذل6ك لم يعرف الخطب الرنانة وال الش6عارات الجوف6اا وال األقنعة الزائفة، بل 
بدأ م6ن تحليل الواقع وإدراك أبع6اده والع ل عىل تحريك6ه إىَل السغيري السأريخي 
بواس6طة القوانني املوضوعية، ومن  ن6ا وضع أيدي املواطنني العرب عىل نقطة 
االنطالق الصحيحة و ي الرصاع الطبقي والسفكري العل ي العقالني يف ُكّل شأن 

من شئون الحياة.
ك 6ا دأب اليس6اريون ع6ىل تقديم دراس6ات موضوعية ش6املة وع يقة عن 
الواق6ع االجس اع6ي واالقسصادي يف بلدانه6م حسى يلم املواط6ن بحركة املجس ع 

واتجا اته.
ولكن اآلن: تغريت الصورة وتبدل الواقع.

اليس6اريون الكاذبون يشرتكون مع القوى االس6سع ارية والرجعية يف إْعاَلن 
الحرب عىل أوطانهم وتدمري ا وغزو ا واحساللها واإلبادة الج اعية لشعوبها.

*أستاذ قانون - جامعة صنعاء 

عظمُة القيادة 
أمين عبدالوهاب الجنيد 

عىل مدى عقد من الزم6ن يسوالد يف جزا من 
أرض الي 6ن الحق وترتع6رع الحقيقة إثر ذلك 
برغم قسوة والدتها من رحم األحداث واملعاناة؛ 
نسيجة االسسجابة للحلول املقدمة من بني ثنايا 
حفيد س6ليل الطه6ر ابن من أذ 6ب الله عنهم 

الرجس وطّهر م تطهريا. 
الطُّه6ر  مصادي6َق  الحل6ول  تل6ك  فكان6ت 
َونقاوت6ه.. فعظ 6ة ما يق6د  من ب6ني محيّاه 
لل ؤمن6ني طيلَة العرش الس6نني من حلول لكل 
م6ا يحيكه ويدب6ره أئ ُة الض6الل يف ُكّل لحظة 
من الخطط واملؤامرات املليئة بالريب والفجور 

واالفرتاا املبني.
وبرغ6م ذل6ك الكي6د واملك6ر الكب6ري نرى 
فاعلي6ة تلك الحلول العظي ة املقدمة عىل أطب6اق من ُدَرر الياقوت الي اني 
ومرجان6ه االصي6ل؛ ليكون رونقها ش6ا دا ع6ىل عظيم مكن6ون ما حوته 
وفاعلي6ا أث6ره برسعة تلّق6ي محبيه وأَنَْص6اره لذل6ك إيَْ ان6اً ووالًا له وبه 

منقطع النظري. 
فسكس6ب أحداث السأريخ ابسداا من الي ن بس6يناريو ومونس6اج وإخراج يح ُل 
َعب6ََق ورون6َق وطهر َم6ن اصطفا م الل6ه لح ل تل6ك امله ة برمسه6ا.. كون ما 
يق6د  من حلول لم تسطرق إليه بحوُث ودراس6ات وأطروح6ات ماليني الحاملني 
للش6هادات العليا وخ6اا السن ية واإلدارة، من فالس6فة وعظ اا وأس6اطري عىل 

مدى ُكّل  ذه العصور.
لريس6َم للعالم مالمَح مسسقبل قاد  ي حو زمان الزيف والضالل الذي ترّسب 
ًدا  ع6ىل مدى العص6ور والد ور، فسنذ ل منه6ا العقول ليخر العارفون لها ُس6جَّ
مسسس6ل ني.. ويصعق البعض منها حسى يكاد يب6ني.. والكاري منهم يزيغ عنها 

جحوداً وغياً برغم ما اسسيقنسه أنفسهم. 
وبالس6ايل نس نى أن تؤمن البرشيُة وتدرك بأن كنوز املعرفِة والعلم تناقَلت ع6 
نسل من أذ ب الله عنهم الرجس وطهر م تطهرياً؛ ليكونوا قوالب وأوعيًة لنور 
مأل صدور م به وحجج عظي ة أيّد م الله به فسُلقيها ألس6نسهم حني الحاجة.. 
م6ع أن الل6ه جعل أفئ6دة من الناس ته6وي إليهم. فهم أعال  اله6دى من آل بيت 
النبي األعظم يف ُكّل زمان ومكان.. وأعظم زمان يشهد حضور م اليو . ليكونوا 
للجا لني مرشدين وناصحني َولل حبني أئ ة مسقني. سالكني بالعالم طريق من 

أنعم الله عليهم من األنبياا والصالحني.. 
فس66ق م6ن محيّا م وفحوى خطابه6م وإدارتهم حلوٌل تزيح ظال  وش6قاا 
البرشي6ة ج ع6اا. حني نرى تصاعد اتس6اع رقع6ة احسياج البرشي6ة لذلك النور 
املبني، برغم توضيح الله لنا أن أَْكاَر م كار ون ومعرضون ولكن من أجل إت ا  
نور الله يجب أن ت سلئ س6احات األرض س6عادًة وعدالً. فيحق اللُه الحقَّ ع6َ م 
وعىل أيديهم ولو كره املجرمون بعد أن مألتها عوائل اس6سوطنت جوار املقدسات 

ظل اً وجوراً.

لماذا غابت روُح الحب والوئام؟
أحمد ناصر الشريف 

السفاُع6ُل الس6يايسُّ القائ6ُم ال6ذي تش6هده الس6احة 
الي نية اليو  ول6م يكن معروفاً من قبل يف حياة الي نيني 
ال س6ي ا أن6ه يج6ري يف ظ6ل ع6دوان ظال6م تسع6رض له 
الي 6ن من6ذ ثالثني ش6هراً وكان يُف6رتض أن تعلن خالله 
حال6ة الطوارئ.. وكن6ا نعسقد أن  ذا النه6َج الحكيَم  و 
الذي س6يح ي الش6عب الي ني من الرصاع6ات الداخلية 
والسدخ6ل الخارج6ي.. لك6ن م6ع األس6ف الش6ديد فق6د 
تا 6ت من6ا روح الح6ب والوئ6ا  فوأدنا 6ا أَْو اغسلنا ا 
مال 6ا اغسلنا وقسلن6ا ُكّل يشا ج يل وأصي6ل يف حياتنا.. 
ل6م اكن اتوقع أب6داً أن ترتف6ع اصواٌت معرتض6ة عىل ما 
ت6م السوصل الي6ه من تفا م ب6ني القي6ادات العليا ملكون 
أَنَْصار الله واملؤت ر الش6عبي العا  تعزي6زاً وحفاظاً عىل 
ت اس6ك الجبهة الداخلية ملواجهة الع6دوان والسصدي له، 

وكان  6ذه السفا  6ات السي تخ6ُدُ  الوطن الي ني بالدرج6ة األوىل تُعس6 
يف نظ6ر َمن تعودوا عىل االصطياد يف املاا العكر، س6واا أكانوا سياس6يني 
أَْو اعالمي6ني، جري 6ة ال تغسفر؛ ألنه6ا قطعت عليهم الطري6ق ومنعسهم 
م6ن خدمة الع6دوان.. وما ُدمن6ا نعيُش به6ذه العقلية والسفك6ري ال ن يّز 
بني األبيض واألس6ود فإننا لم نس6سفْد من تجارب بل6دان العالم املسقدمة 
السي تجعل من السياس6ة  ي أس6لوب االخسالف للوصول إىَل أَْ َداف تنفُع 
الن6اس واملجس ع6ات وتلبي ط وحاته6م وذلك بعكس ما يح6دث عندنا.. 
الي 6ن  يف  السياس6ة  لدين6ا  مل6اذا  نفس6ه:  الس6ؤال  يط6رح  و ن6ا 
 6ي احسق6ان وف6وىض وخالف6ات.. ب6ل واس6سعداد للقس6ل والسدم6ري؟ 
ومل6اذا لدين6ا السياس6ة فج6ور يف الخصوم6ة وع6داا ش6نيع يف املواق6ف 
وتفس6ك؟  وتؤل6م  تدم6ي  ومخال6ب  ورشاكات  أفخ6اخ  إىَل  فسسح6ول 
إذا كنا طوال أَْكاَر من خ س6ة عقود مضت منذ قيا  ثورة 26 سبس 6 
وحس6ى اليو  لم نسعل6م منها كيف نخسلف وكيف نسعاي6ش.. وكيف نع ل 
ونقب6ل باآلخر.. بل وكيف نع ل بإخالص من أج6ل الصالح العا  للوطن 
واملواطن فكيف لنا أن نسعلم خالل أشهر قليلة؛ لكي نخرج من  ذا املأزق 
ال6ذي حرشنا أنفس6نا في6ه بوعي أَْو بغري وع6ي.. ولذلك ف6إذا كانت  ذه 
السياس6ة السي نعرفه6ا ونسعامل بها فلسذ ب  ذه السياس6ة إىَل الجحيم 
ولنعْش دون ُكّل  ذا اال رتاا الس6يايس والفحش الحزبي واالعالمي الذي 

ال حدود لكرا يسه وت رتس6ه.. وتحوصله يف دوامة الخوف واملوت والعداا 
املض 6ر واملعلن.. و و ما يجعلنا نقول: أال قاتل الله السياس6ة إن كانت 
ب ال  ذا العبث، وسحًقا لساسة واعالميني يكوُن الوطن 
عند 6م  و آخَر م6ا يفكرون ب6ه أَْو يع لون م6ن أجله. 
الي ني6ة  الوح6دة  اق6رتان  أن  نعسق6د  كن6ا  لق6د 
بالدي قراطي6ة وحقوق اإلنَْس6ان وفسح املجال واس6عاً 
أم6ا  منظ ات املجس ع املدني لسقو  بدور ا ك ا يجب 
 و الذي س6يهيُا املن6اخ اآلمن واملناس6ب لنا كي نيني 
لخدم6ة الش6عب والوط6ن.. ال س6ي ا أن البع6ض كان 
يعس6ه إنج6ازاً أقرَب م6ا يكون إىَل اإلعج6از السأريخي؛ 
ألن6ه ج6اا يف ظل ظ6روف إْقليْ ي6ة ودولية اس6سانائية 
اتس6 ت بالسعقيد والسحوالت الجذرية ب س6ار السأريخ 
املع6ارص ال6ذي ش6هد انهي6اَر إم6اطوري6ات وتفكيك 
دول.. وكن6ا نظ6ن أنه كل 6ا زاد  6ذا اإلنج6از الي ني 
ابسع6اداً ع6ن لحظ6ة انطالق6ه توّغ6ل يف س6فر السأري6خ كل 6ا تجلت 
عظ س6ه وأ  يسه وأبعاده الوطني6ة واإلْقليْ ية والقومي6ة، وإن كانت 
السجرب6ة الدي قراطية الي نية ليس6ت طويلة إذا ما قس6نا ا بسجارب 
ال6دول العريق6ة يف الدي قراطي6ة ولكننا لم نحس6ن السعاُم6َل مع  ذا 
اإلنج6از واس6سغالله لخدمة الش6عب والوط6ن وإن ا حولن6اه للسقاتل 
في 6ا بينن6ا وب6ث م6ن خالل6ه روح الكرا ي6ة واالنسقا  م6ن بعضنا. 
الدي قراط6ي  النه6ج  روَح  ت ا6ُّل  االنسخابي6ة  الع لي6ُة  كان6ت  وإذا 
وتسويًج6ا ل6ه فإنه6ا تعس66 إط6اراً تلسق6ي عن6ده األح6زاُب والسنظي ات 
السياس6ية م6ن مخسل6ف أل6وان الطيف لخوض منافس6ة رشيف6ة، و و 
م6ا ي ي6ز الدي قراطي6ة الحقيق6ة حين 6ا ت 6ارس بص6دق وش6فافية 
تجع6ل من منظ 6ات املجس 6ع املدني الس6ي ال رقيب عليها س6وى رقابة 
الض 6ري الب6رشي - ال6ذي إذا تحرر م6ن ُكّل األناني6ات ع6اد إىَل حقيقسه 
الطبيعي6ة و 6ي الص6دق واألمان6ة - تق6و  بدور 6ا ع6ىل أك 6ل وجه. 
وم6ن  6ذا املنطلق يجب ع6ىل ُكّل منظ 6ات املجس ع املدن6ي يف الي ن 
أن تق6و  بدور 6ا كرشي6ك فاع6ل إىَل جان6ب القطاع6ات الرس6 ية يف 
تن ي6ة الوعي بأ  ي6ة حقوق اإلنَْس6ان وامل ارس6ة الدي قراطية الحقة 
ل6دى املواط6ن الي ني وبدون  6ذا السكامل س6نظل نغّرد خ6ارج الرسب 
مه 6ا اّدعين6ا أَْو ضحكن6ا عىل أنفس6نا أننا نس6ري يف الطري6ق الصحيح.

محمد الشمهاني
م6ا زال6ت الحياة تعلم بأننا ن لك من الص66 ما يكسم  م الدنيا ومن القوى ما يهز العالم بأرسه ومن الش6جاعة واإليَْ ان ما يجعل القلب 
يهسف الله أَْك6َ ومن صداه عظ سها ال نرى إاّل  روب الجيش الفرار العدو املسسعار من مرص والسودان وقطر واإلمارات البدو الرحال يا لها 
من مرتزقة ملل ت وج عت إىَل مكانا واحد لكنها باتت بالفشل رسيعاً دون جدوى أَْو حسى موقفا مرشفا لهم يذكر فالجبان جبان واملسسعار 
مس6سعار لي6س له مب6دأ وال موقٌف مقنٌع حسى يقف يف معركة القسال حس6ى ولو لدقائق خصال باعوا كرامسه6م واخالقهم ومبادئهم بدرا م 
ومال فأين الرجولة والعزة والش6هامة من  ؤالا الذين ليس لهم فطرة وال كل ة حق تذكر باعوا أنفس6هم با ن بخس يف س6وق النخاس ولو 
أن الس6 اا ت ط6ر حري6ة لرأيت العبيد يح لون املظالت تبا لكم يامن تدعون الحرية دون عل ك6م بها فال غرو واألعجب من زمن  و أعجب 
فالحياة مس6س رة َوأن تعطلت س6اعة الحائط فال يعني أن الوقت توقف بل سيس6س ر وتأتي األَيَّا  والسنني َوأن غابت الش س فسيأتي من 
بعد ا الق ر وأن غاب الج يل فس6يأتي االج ل َوأن طالت املعركة فس6يأتي النرص العظيم  كذا  و إيَْ اننا وعزي سنا وارصارنا وتوكلنا عىل 
الل6ه الذي بعنا له أنفس6نا وأرواحنا ودمائنا يف س6بيل  ذا الوط6ن العظيم الذي لم نبخل عليه يوماً أَْو نرتدد م6ن أن نفديه بأغىل ما ن لك من 
الروح والنفس واملال والرجال والنس6اا واألَْطَفال وكل غاٍل رخيص من أجل الوطن والش6عب والسيادة والحرية والعزة واإلباا ون وت ويحيا 

الوطن والخلود والعظ ة للشهداا األبرار.

وين رايح يا سعودي 
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ثار شعب الجزيرة 
 يحيى صالح الدين 

سوف يس6ّجل السأريخ أن يو  
15 س6بس 6 بداية انطالق رشارة 
الاورة ل6دى ش6عب الجزيرة ضد 
صهاينة العرب بني س6عود الذي 
لطاملا حلم بهذا اليو  املاليني من 

اكسووا بظل هم.
الي ن6ي  الش6عب  ولا6ورة 
والح6رب الس6ي تلسه6ا م6ن بن6ي 
س6عود وحلفائه6م ال6دور الكبري 
ال6ذي مّه6د لهذه الا6ورة يف أرض 
الحج6از والجزي6رة، إذ حدت من 
قدرات ومال بني سعود وأفقدته 

الُقدرة عىل الس6يطرة عىل األَْوَض6اع، و ناك دور 
لألَْحَرار يف  ذا البلد أماال الدكسور حس6ن فرحان 
املالكي وغانم الدورسي وس6عد الفقيه، وغري م 
كاري، لهم دور كبري وبارز يف إشعال رشارة الاورة 
الرامي6ة إىَل تحطي6م ج6وت وظلم  ذه الش6جرة 
امللعونة السي لطاملا عانت منها الش6عوب العربية 
واإلْس6اَلمية، فال يوجد بلد عربي إاّل وأشعلت فيه 
الحروب والرصاع والفسن ونرشت الفكر الظالمي 
السكف6ريي الو اب6ي أََس6اس اإلْرَ 6اب القاع6دة 
وداعش الذي ش6ّوه اإلْس6اَل  ل6دى اآلخرين وصدَّ 
عن س6بيل الله ص6دوداً وقد  أَك66َ خدمة لليهود 

واألَمري6كان لس رير وتنفيذ مرشوعهم يف املنطقة 
الرامي إىَل ت زيق األُّمة ورصف شعوب العالم عن 

اإلْساَل  وتعالي ه الس حاا.
أَك66 نع ة ع6ىل األُّم6ة اليو  
الش6يطان  ق6رن  ك6رس  يف   6ي 
والسخل6ص والقض6اا ع6ىل  6ذه 
األرسة الخبيا6ة؛ لذلك فإن القول 
ب6أن ثورة ش6عب الجزيرة عليهم 
تس6سحق أن تس6 ى أ  الا6ورات 
م6ن  س6سحققه  مل6ا  وأعظ ه6ا؛ 
القض6اا ع6ىل أ  املصائب ورأس 
الرش والنفاق، لطامل6ا انسُظر  ذا 
الي6و  الذي يؤس6س ملي6الد فجر 
عهد جديد تنعم فيه أمسنا العربية 
واإلْس6اَلمية ب ا و به6ا اللُه من 
خريات، ويحل السال  عىل شعوب املنطقة والعالم 
بعد ما مألوه بالحروب والفسن، س6واا يف الي ن أَْو 
س6وريا وليبيا والع6راق، لعنهم الل6ه ماذا صنعوا 
بالب6الد العربية أَْكا6َر ِمّ ا كان يري6ُده األَمريكي 
واليهودي أن يصنعه ويع َله يف املنطقة، وكل ذلك 

باملجان وباملال العربي.
فعالً املنافقون أخبث وأحقر من الكافرين.

لذل6ك عىل ج ي6ع العرب واملس6ل ني دعم  ذه 
الا6ورة ومّد ا ب 6ا يعينها عىل االس6س رار حسى 
القضاا عىل بني سعود وكرس قرن الشيطان.

ثورُة 21 من سبتمبر العظمى تتويٌج تأريخّي للتطلعات المشروعة للشعب اليمني 
أ.د/ نعمان االسودي 

ُن رؤية ملض ون  إس حوا يل أن أقد  لكم ملخصاً يسض َّ
ثورة 21 من س6بس 6 العظ ى م6ن وجهه نظر أكادي ية 
عل ية، وذلك من باب االمساال ألمر الله، حيث أمرنا بالقول 
الص6ادق يف أقوالنا لسصلح أع النا كلها، حيث يقول تعاىل 
)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا الل6ََّه َوُقولُوا َقْواًل َس6ِديًدا، يُْصِلْح 

َلُكْم أَْعَ اَلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم( االحزاب.. 
ولك6ي يكون القول س6ديداً ف6ال بد أن يلس6ز  ب عايري 
مح6ددة للس6داد يف الق6ول، وتخض6ع لل6 6ان املنطقي 
العل ي بعيداً عن العواطف واأل واا الش6خصية، ب عنى 
أن املجس 6ع واألفراد يف املجس 6ع إذا السزموا فقط بالقول 
الس6ديد الذي ال يكون إاّل بالص6دق يف ُكّل ما يقولون فإن 
الق6ول  6و مظهر للفك6ر ويع6 عن6ه والس6لوك الع يل 
يكون محكوماً بالفكر أَوالً ب خسلف مظا ره االجس اعية 
واإلعالمي6ة  والاقافي6ة  واالقسصادي6ة  والسياس6ية 
والعس6كرية.. ف6إذا كان القوُل صحيح6اً وصادقاً يف تلك 
املنظومة من الس6لوك ف6إن ذلك ينعك6ُس عليها ويكون 
األداا فع6االً وصحيحاً يف ُكّل مظا 6ر الحياه االجس اعية 
واالقسصادي6ة والاقافي6ة، والعك6س صحي6ح ف6إذا كان 
القول كاذباً وغري صادق ب عايري الصدق يفس6د السلوك 

ب خسلف مظا ره يف املجس ع.. 
والس6ؤال  و من املفرتض فيه6م أن يلسزموا ب عايري 
الصدق ع لي6اً باعسباره قي ة قرآنية مطلوبة لدى ج يع 
أف6راد املجس 6ع. ولك6ن عىل املس6سوى االجس اع6ي الكيل 
فإن الصدق مطلوٌب بالذات م6ن قادة الرأي والصحفيني 

والعل اا واملاقفني والسياسيني... إلخ
ألنه يرتتب عىل أقوالهم س6لوك ع يل، فإن كان صادقاً 
وسديداً فإن الحياه تصلح وتزد ر وإذا كان القول فاسدا 
ومضلال فإن الحياه تفسد برمسها بسبب القول الفاسد.. 
وعلي6ه فإنني يف  ذا املوقف أع66 عن نفيس وزمالئي 
االكادي ي6ني أن ب6ني الصفات األكادي ي6ة املح ودة السي 
ينبغي أن نلسزَ  بها  و قول الصدق مع طالبنا ومحيطنا 

االكادي ي واالجس اعي ومع ُكّل الناس. 
و 6ذه الصف6ة يف املق6ا  األول  6ي الس6ي تع66 ع6ن 
أكادي يسنا ونبسعد عن املكايدات األ وائية يف القول. ومن 
 6ذا املنطلق أن نا 6ن أَْو أن نقيم ثورة 21 من س6بس 6 
العظ ى. تقيي اً عل ياً، فسنجد أن  ذه الاورة بالفعل قد 
ع6ت عن تطلعات ج ا ري الشعب الي ني تلك السطلعات 
السي كان الشعب الي ني قد ع6 فيها عن نفسه من خالل 
تل6ك الاورات والح6ركات وكان ابرز ا 26 س6بس 6 _  1 
أكسوبر _ وحركه يوني6و السصحيحية َو22 من مايو السي 

تحققت فيه6ا الوحدة الي نية املبارك6ة.. وكانت الوحدة 
آخ6ر تلك املنجزات الاورية. إاّل أن تلك املنجزات السأريخية 
فإنه6ا يف أحس6ن األح6وال كانت تف6رغ م6ن مضامينها 

الاورية وأن ظلت لها أشكاٌل خارجية.. 
وإذا س6ألنا أنفس6نا ما  و الس6بب الرئي6يس يف إفراغ 
تطلعات وأماني الشعب الي ني املرشوعة من مضامينها؟ 
فإن اإلجابَة ببس6اطة  و ذلك االرتهان يف قراره السيايس 
إىل الخ6ارج االس6سع اري واألعداا املرتبص6ون. وذلك الن 
تل6ك االماني والسطلعات املع6 عنه6ا ب ضامني ثوريه لم 

تكس ل سلسله حلقاتها.. 
الرؤي6ة  فق6د كان6ت توج6د له6ا أ 6داف وتعوز 6ا 
االس6رتاتيجية السلي ة ك ا انها تفسقر إىل وحده القيادة، 
أي أن تشست أداا األدوات السي تقود الع ل الاوري قد لعب 
دوراً س6لبياً، األمر الذي س6هل االخرتاقات ألدوات الاورة 
وبالس6ايل نج6د يف املحصلة النهائي6ة أن القرار الس6يايس 
للبلد بكله تابعا للخارج االسسع اري والعدواني املرتبص 

السوا بالي ن.. 
ويف أحس6ن األحوال لم يسبَق لدينا من مضامني ثورات 
26 س6بس 6 َو 1 أكسوبر و22مايو للوحدة إاّل املس6 يات 
ب 6ا يف ذل6ك النظا  الج ه6وري الذي أصبح ش6كال دون 
محس6وا حقيقيا. ك ا اش6ار إىل ذلك بإش6ارة موفقه قائد 

ثورة 21 س6بس 6 الس6يد عبداملل6ك بدرالدي6ن الحوثي يف 
كل س6ه مؤخراً ب 6ا معن6اه أن لدينا ج هوريًة بالش6كل 
الظا ري ولكنها نظا  ملكي باملض ون فهي ج هورية 

يف الظا ر ملكية يف الباطن.. 
وم6ن  6ذا السش6خيص الذي اس6سندت إليه ث6ورة 21 
س6بس 6 العظ 6ى. فإنها قد اس6سفادت م6ن االخفاقات 
السأريخي6ة للع 6ل الا6وري فأصبحت تجّس6ُد مضامينه 

ع لياً وذلك المسالكها اآلتي:
- املنهج ويس ال ب رجعيه القران.. 

- القي6ادة القرآنية الواعية وتس ال بقياده قائد الاورة 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي.. 

- اسرتاتيجية السن ية والسطوير.. 
ومن  6ذا املنطلق فإنه6ا ثورة عظ 6ى؛ ألنها احسوت 
ع6ىل تطلعات الش6عب الي ني السأريخية وقد اس6سك لت 
الاغ6رات الاورية السي كانت يف املايض تسجّس6ُد يف ارتهان 
القرار السيايس, فأصبحت الج هورية الي نية دولة حرة 
مس6سقلة كاملة الس6يادة َوإن تكالب عليه6ا األعداُا فإن 
السفاف الج ا ري حولها وحول املس6رية القرآنية املس الة 
بقائد املس6رية كفيٌل بإفش6ال ُكّل امُلَخّططات. و ي بذلك 
املض ون إن ا تجّس6د إعادة االعسبار ل6 26 سبس 6 و 1 
أكسوبر وحركة يونيو السصحيحية َو22 مايو الوحدوية.

   المتربصون..        )1(
إبراهيم عبداهلل الرحبي 

ال نس6سهنُي به6م َونعل6م أنه6م خطٌر 
حقيقيٌّ َويوجدون بأعداد ال يسسهان بها 

يف مجس عنا.
وق6د يق6ول البعض: أن6ت تبالغ كيف 
ي6ا رّجال..! لو كانوا عدداً ال يُس6سهاُن به 
س6وف يكون له6م تَحّرك واض6ح َوعلني 
وبق6وة، فهم لن يخافوا من أحد بس6بب 

كار م؟
أقول: أوالً ليسوا بذلك القدر الكايف من 
الش6جاعة؛ ألنهم يع ل6ون بنظا  الدفع 
املس6بق..!! أي أنهم )أن6اس ماديني(  م 
أصحاب مصال6ح ولديه6م أط اع وحب 
كب6ري لحطا  الدني6ا ويس ي6ّزون بحبهم 

الش6ديد لل ال والس لق وحب االس6سحواذ عىل ما ي سلكه 
الغ6ري وتجد م أبخل الناس حني يطل6ب منهم الجهاد يف 
س6بيل الله باملال َوإن ندر وبذلوا م6االً للجبهات تجد م 
أَْكا6َر الناس َمناًّا عىل املجا دين ويُعَرفون بكارة القس6م 

والحلف بالله. 
تج6د تأري6خ وحي6اة أي مرتب6ص مليئ6ة بالك6ذب، 
واال س ا  بس اع الشائعات الكاذبة َونرش ا يف املجس ع، 
وتعرفه6م بكا6ره تذمر م واخسالقهم لألع6ذار، َوتالحظ 
تش6كيكهم ألي ع ل يخد  املجس ع. يع لون عىل رضب 
عوامل قوتك أَْو قد يبخس6ون ع َلك َويف أحس6ن أحوالهم 
ال يع6ريون انسص6ارات الجيش واللجان الش6عبية َوالقوه 
الصاروخي6ة أي ا س 6ا ، َوتج6د املرتبص6ني يحب6ون أن 

يُح دوا عىل ما لم يع لوه.
َو 6م ع6ىل أع6ىل درجة م6ن الح6ذر؛ ألنه6م يعرفون 
أنفس6هم جيداً َوحريصون عىل تنفي6ذ أ دافهم، تالحظ 
كالمهم يس6ّوق ألنفس6هم َويخ6د  أ دافه6م، وباملقابل 
ي ّه6د الطري6ق لخدم6ة أع6داا املجس 6ع بش6كل مبطن 
ومسسرت. َوإذا فسش6ت يف قرارة نفس أي مرتبص لن تجد 

له أية ثوابت أَْو قيم..! مجرد شكليات.. ال غري.
واملرتبص6ون يع ل6ون بش6كل منسظم ودقي6ق، َولهم 
الق6درة ع6ىل الذوبان داخ6ل املجس 6ع َوالس ا 6ي معه، 
فسج6د املرتبصني أَْكاَر من يهس6م بفسح عالقات عامة مع 
أش6خاص يس6سهدفهم َوتجد حيات6ه لها إيق6اع َوروتني 
عجيب، ماالً ذلك الش6خص الذي تكار مصادفاته َوكارة 
القصص املصطنعة وغ6ري الواقعية. وكذلك يحرص عىل 

أخذ أدق املعلومات منك.
أما مواقف6ه تجد ا مسقلبة َورسيع6ة يف أ م القضايا 

االسرتاتيجية واملحورية.
- تريد تعرف كيف يا خبري..!! عندما تش6ا ده انقلب 
فج6أة °180 ب6دون أية مقدمات وعندما تس6أل املقربني 
م6ن حوله: ما الذي غري موقف فالن فجأة؟ يجيبوك بأنه 

شخص )يركب املوجه..!( 
- ولكن حقيقة  ذه املوجة السي ركبها فالن )أشبهها 
ب وجة إش6عاعية تش6كل خطراً عىل حياتك ويع ل ذلك 

الش6خص ع6ىل رضبك بسل6ك املوج6ات وان6ت بالطبع ال 
ترى أَْو تس6 ع تلك املوجة السي سوف تصيبك باألمراض 
الرسطاني6ة، ولكي تع6رف املرتبص أَْكاَر 
َوأَْكا6َر تجد نظراته ليس6ت طبيعية مال 
نظرة السعادة، أَْو الحزن وغري ا تجد ا 
مسغ6رية حس6ى ضحكسه ليس6ت طبيعيًة 

فسجد أُُسلُوب ضحكسه دائ ا مسغريه
من أ م ما ي يز املرتبص عد  نصحه 
لك حني تقع لك أية زلة وأنت الذي تعسقد 
أن6ك أقرب املقرب6ني إلي6ه، فإذا ب6ه أَْكاَر 
الناس ش6 اتسا ب6ك. َواذا ما ش6يع عليك 
كذب6ا َوزوا يكون أول الش6امسني بك و و 
يعلم أن ما يش6اع بحقك كذب6اً َوزواً َوقد 
يك6ون  و الذي طبخ تل6ك الكذبة َورّوج 

لها.
- قد يعسقد البعض.. بأني ش6كاك زيادة عن اللزو ..! 
َوأن اب6ن الرحبي يحلم باملدين6ة الفاضلة َومسأثر باألفال  
الهندي6ة وقد يقول أحد: يا رجال لقد كان مجس ع املدينة 
الناس فيه مال املالئكة؛ ألنهم كانوا مع الرسول }صلوات 

ربي عليه وآله{.
- أجي6ب ومن ق6ال إن مجس 6ع املدينة يف عه6د النبي 
كانوا مس6ل ني مؤمنني %100  6ذا الكال  غري صحيح، 
بدلي6ل الدعاا املأثور }ربنا ال تؤاخدنا ب ا فعله الس6فهاا 

منا{.
أل6م يسزل6زل كيان مجس 6ع املدينة يف غ6زة أُُحد عندما 
خالف أولئ6ك النفر من الرجال أمر رس6ول الله }صلوات 
ربي عليه وآله{ بأن يرابطوا يف جبل أُُحد وال يرتكوه حسى 
لو رأوا الطري تأكل من رؤوس6هم ولكن عدداً ال يس6سهان 
ب6ه خالف6وا أمر الرس6ول. اولئ6ك كان فيه6م مرتبصون 
للغنائ6م أحب6وا املال، س6ّ اعون للك6ذب فسح6وا آذانهم 
للش6ائعات ومن ث6م تناقلو 6ا، َوانسهى به6م املطاف إىل 
أن تغ6رّي موقفه6م °180 بش6كل مفاجئ، ح6ني خالفوا 
أم6ر رس6ول الله َوق6د كان موجود معه6م يف ذات الغزوة 
بش6ح ه ولح ه الطا ر }صلوا ربي عليه وآله{  ل تعلم 
أن أولئك النفر  م نفسهم أول من فر من املعركة أول ما 
أش6يع خ6 انسصار قريش عىل املس6ل ني. وج يُعنا يعلم 
أنه أسسش6هد الكاري من صحابه رسول الله وعىل راسهم 
ح زة بس6بب أولئك النفر الذين خالفوا توجيهات نبيهم 
وقائد م.  ل تعلم أنهم برروا أن س6بب نزولهم من جبل 
أحد بأنهم ظنوا بان املعركة قد حس ت لصالح املسل ني 
ثم ج6اا ت6ير اخر لهم بأنهم نزلوا م6ن جبل أحد لج ع 

الغنائم.
الحقيقة َوالس6ي أكاد أن أجز  بها بأن الذين نزلوا من 
جبل أحد كان6وا مرتبصني خونة اش6رتتهم قريش باملال 
مقابل خيانسهم لرس6ول الله وكان ذلك بسدبري َومكر من 

قبل اليهود.
وقناعس6ي أنهم أش6به ب ا نس6 يهم الي6و  )الطابور 

الخامس(.

حرُب الشائعات في ظل الحروب
هنادي الصعيتري

يف غ6زوة األحزاب ُش6نت حرب نفس6ية دعائية 
 دُفه6ا السابي6ط واإلرج6اف والسخوي6ف من قبل 
اليهود ومن تحّزب معهم، و ناك من نفقت عليهم 
فسأثروا بها وانطلقوا كبوق إعالمي يرّوج ويصيّح 
ويسبب ضجيج باملّجان، }الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس إِنَّ 
الن6َّاَس َقْد َجَ ُعوا َلُكْم َفاْخَش6ْوُ ْم{ أَي الغاية من 
الدعاية  6و زرع الروح االنهزامي6ة ت هيداً للغزو 
العسكري. وباملقابل  ناك من زاد م ذلك السهويل 

وتضخيم الحدث إي اناً وتوكالً عىل الله. 
ويف ظ6ل م6ا ن 6ر به من ع6دوان وج6ب علينا 
تس6ليط الضوا عىل  ذا املوض6وع بحكم اعس اد 

العدو عليه يف حربه الال إنَْسانية، وعليه:
يسوج6ب عىل الن6اس أن يسنبّه6وا ويرفعوا من 
منس6وب وعيهم ب ق6دار املس6سجدات، ويواكبوا 
األح6داث أوالً ب6أول ث6م يقيّ و 6ا، وأن يسجنب6وا 
السحلي6الت الفردية املنفصلة عن الق6رآن الكريم 
في ا ق6د  من دروس وِع6َ َع6 السأريخ من األمم 

الس6ابقة وتأريخ  ذه األمة، ويعوا أن الجو الذي 
تَنُفق فيه الش6ائعات والدعايات  و جو األزمات 
والح6روب؛ ألن الن6اس فيها يعيش6ون حالة من 
املعان6اة والضغوط ف ا يكون منهم إال أن يسقبّلوا 
ما يُ لئ عليهم ويسقلقون م6ا يُقال لهم -بنظرٍة 
وتفكرٍي س6طحٍي قارص- يف س6بيل ط أنسهم من 
جانب الع6دو وترس6يخ حالة الِع6داا أل ل الحق 
وتشويه صورتهم نظراً أل  ية العامل البرشي يف 
تحقي6ق النرص ألي طرٍف كان. ف6إذا كان الناس 
محبط6ني س6يكون عامالً مش6ّجعاً للع6دو، وإذا 
كانوا ع ليون نش6طون يقظ6ون كان  ذا عامالً 

محبطاً للعدو. 
ل6ذا فالوعي م6ن أ م عوامل الن6رص باعسباره 
س6الحاً فس6اكاً يس6هم يف القضاا ع6ىل مؤامرات 

األَْعَداا وإفشالها. 
فالوع6ي الوع6ي ي6ا ش6عبنا الي ن6ي املجا د 
العظي6م حسى ال تفس6ح للعدو باب6اً يدخل لك من 

خالله مسسأنساً دون ا أَي جهد أَْو تعب.. 
والعاقبة لل سقني.
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أمين الجرموزي
و ا  و ال6عي ينسعث مرة أخرى يف ميدي..

جاث السودانيني مسناثرة يف ميدي، يله  ات الدفعة 
ال6ذي بعد 6ا يا بش6ري، باقي بقعة صغ6رية ما قد بش 

فيها جاث سودانية.

" مازن هبة "
كل ا حاول النظا  الس6عودي مس6ح خيبة سابقة 

يقع يف خيبة أخرى..
أرسى س6عوديون ج6دد يقع6ون يف قبض6ة أبط6ال 
الجيش واللج6ان خالل كرس زحف للجيش الس6عودي 
ال6ذي حاول اس6سعادة موق6ع الرشفة يف نج6ران و ذا 

بفضل الله.
وكالعادة ترقبوا مشا د لألرسى.

"sami Alatttas"
أوك.. أخذت6م باين6ة.. بعدم6ا قصف بيسه6ا َوماتت 
ُكّل ارسته6ا.. وصلت قصسه6ا َوصورتها ل6كل العالم.. 
َواحسجت االمم املسحدة وكل منظ ات حقوق االنسان.. 
َوحققت وأص6درت بيان6اً بسح يل مس6ؤولية القصف 
ألركان الجي6ش " الرشع6ي ".. كالع6ادة َوك 6ا قلت يف 
قصف صالة العزاا.. ماذا تس6سفيد من وجود باينة لديك..  ل  ذا س6ينفي عنك 
القصف او املالحقة الجنائية واالنسانية دولياً؟!!...العالم كلة عرف من قصف.. 
َوعرف مأس6اة باينة.. وجود ا لديك أو بصنعاا لن يغرّيَ من مأس6اتها َومأس6اة 
أطفال َومدنيي الي ن شيئاً... منظ ات َوأجهزة واسسخبارات َومرتزقة وووووو 
َوجي6ش عرمر  ع 6ل ع ايصالها اليك.. بكلفة وصلت ل66 15 مليون دوالر.. ولو 

املبلغ مليوَن ضعف.. لن يغري شيئاً... سال .

" فضل إسماعيل أبو طالب "
بعد 21 سبس 6 

توّقع الج يع أن أنصار الله س6وف يس6سولون عىل 
الس6لطة إال أنه6م وّقعوا م6ع ج يع األح6زاب والقوى 
السياسية اتفاقيَة السلم والرشاكة وتم إرشاُك الج يع 
يف الس6لطة، وكان حظ أنصار الل6ه منها األقل من بني 

ج يع األحزاب والقوى السياسية.
وبعد مؤامرة  ادي عىل البلد 

نهضت اللجنُة الاورية ب ها  الس6لطة وكانت مش6ّكلًة من القوى واملكونات 

الاورية والسياس6ية املؤيَّدة للاورة، بل إن أغلَب الق6رارات السي أصدرتها اللجنة 
الاورية طواَل فرتة حك ها كانت من نصيب املؤت ر.

وبعد ذلك قبل أنصار الله تخيّل اللجنة الاورية عن الس6لطة وقبلوا باملناصفة 
مع املؤت ر يف تش6كيل املجلس األعىل، ومع ذلك كله قا  أنصار الله بسوزيع ُجزا 
كب6ري من حصسه6م يف املجلس األع6ىل والحكومة بني الحلفاا م6ن أحزاب اللقاا 

املشرتك والحراك الجنوبي وغري ا من القوى السياسية املنا ضة للعدوان.
و 6ذا يؤك6د ب ا ال ي6دع مجاال للش6ك أن ثورة 21 س6بس 6  ي أوُل تدش6ني 

وتجسيد حقيقي ملعنى الرشاكة الوطنية.

"محمد المنصور "
ث6ورة 26 س6بس 6 كانت وليدة ظروفه6ا السأريخية 
املحلية واإلقلي ية والدولية، وقد تعرضت ش6أنها شأن 
بقي6ة الاورات العربي6ة للضغوط الخارجي6ة والاورات 
الوطني6ة  مضامينه6ا  م6ن  أفرغسه6ا  الس6ي  املض6ادة 
واالجس اعية،! وتحولت الي ن الج هورية إىل مسسع رة 

سعودية ودولة ضعيفة فاشلة وفاقدة السيادة.
من فه وا ثورة 26 س6بس 6 بوصفها ثورًة ضد فئ6ة اجس اعية أو مذ ب أو 
منطقة،  م من يسباكون اليو  عىل ثورة 26 سبس 6 بدوافَع عنرصية ومذ بية 
مريض6ة، إذ ال تعنيهم أ دافها الس6سة الخالدة السي لم يسحقق منها إال اليس6ري، 
وال تعنيهم حالة الرتّدي الش6املة السي يعيش6ها الي نيون وفاق6م منها العدواُن 

السعودي األمريكي السحالفي املجر .
جانٌب كبريٌ من أدعياا الاورة والج هورية وس6بس 6 وأكسوبر واملزايدين عىل 
الرشفاا من أبناا الي ن غارقون اليوَ  يف وحل الع الة والخيانة آلل س6عود وآل 
زايد وألمريكا وبريطانيا يج ُعهم السآمُر السافر والعدوان اله جي عىل بلد م.
إن محاول6ة أدعي6اا الاورة والج هوري6ة السطهر من عار الخيان6ة والع الة 
ألع6داا ث6ورة 26 س6بس 6 و 1 أكسوب6ر م6ن آل س6عود وأوليائه6م األمري6كان 
وال6يطانيني  ي محاولة عباية ت اماً، فالعدواُن السعودي األمريكي السحالفي 

قد أسقط األقنعَة، وكشف سواات اللصوص والخونة يف الداخل والخارج.

" حسين العزي "
فسّشوا يف ُكّل السأريخ سسكسشفون أن الي َن  و البلد 

الوحيد الذي ليس يف تأريخه  زي ٌة..
إن6ه بلد تعلم كيف يقاتل و و جريٌح، وكيف ي سص 

أقىس الرضبات و و يضحك.

"Reem Raslan"
من يقرأ جيداً، يعلم أن الحسني ليس حالة شيعية، إنه رصخة اإلنسانية.

أن نعس6 الحسني ملكاً لطائفة،  ذا تقزيٌم ملوقف الحسني.

" يحيى الشامي "
يف حفل إيقاد ش6علة 26 سبس 6، الليلة،.. الذي جاا 
يف خضم معركة وطنية ك6ى تش6سبك فيه إرادة السحرر 

الي ني الصلبة مع عدوان تحالف دويل.
راودني ش6عوٌر بأن ُكلَّ االحسفاالت السابقة محض 
خ6داع وذر رماد عىل عيون الش6عب؛ بهدف رصفه عن 
أ 6داف الاورة وإلهائه عن منجزاتها بش6علة نار توقد يف س6احة بلد ال س6يادة 

فيه وال اسسقالل.
من  نا ي كن فهم أ  ية ثورة 21 يف إحياا ثورة 26 وتحقيق أ دافها..

فعالمة س6المة الاورة ووطنيسها عصاميسها، وأن ال يرىض عنها الخارُج وأن 
يسآمر عليها ويسحالف ضد ا.. والعكس صحيح. 

" طه المؤيد "
ثالث سنوات ليس  ناك اكسفاٌا ذاتي،،  ل تفه ون 

ماذا يعني  ذا؟ يعني ِتيْهاً وضياعاً وضالالً.. 
أصب6ح  "أصب6ح رشط6اً،  يق6ول  #الش6هيد_القائد 
أساس6اً، أصب6ح رضوري6اً، اال س 6ا  بجان6ب الزراعة 
يف مجال نرص اإلس6ال  أش6د من حاجة املص6يل إىل املاا 

ليسوضأ به.."

" حمير العزكي "
م6ا رّض من قبلك6م إاّل تجا لهم لبأس  ذا الش6عب 

وتنكر م لوفائه وركونهم اىل ص6ه..
فاتقوا الل6ه وأحس6نوا مكافأته عىل وفائ6ه بسنفيذ 

النقاط ال6 12..
 أو فانسظروا سخط الله وغضبه يف الدنيا واآلخرة.

Motahr Yahya Sharaf
باينة ال6ااة ن وذج لل ئات من األطفال و الش6هيد 
حسن املليص البطل ن وذج لل ئات من الشهداا و ناك 
اآلالف م6ن الجرح6ى و الش6هداا مدنيني وعس6كريني 
وأطفاال ونساا قضوا بسبب العدوان عىل بالدنا و ناك 
حصار ومعاناة وش6ظف عيش لكاري من األرس الي نية 
!! اللهم ا دنا إىل س6واا الس6بيل وقوي بصريتنا ، اللهم ارحم ش6هدائنا واش6ف 
جرحان6ا وانرص مجا دينا ، وانسقم ل6كل مه و  ومظلو  ومعسدى عليه ، اللهم 

أرنا يف أعدائنا بني سعود عجائب قدرتك يا الله يا الله ..

فيسبوك

 بقايا من 
الصفحة األخيرة ..

26 سبتمرب: الثورة املخطوفة يف منطقة مخطوفة!
وغري الي ن، فقد طالت اليد السعودية 
معظ6م العال6م العربي واإلس6المي  دما 
وتخريبا وتكفريا وت زيقا وتقسي ا. و ا 
 و الع6راق يواجه خط6ر "انفصال إقليم 
كردس6سان" ب ؤامرة س6يق إليها األكراد 
بغواي6ة أن تكون لهم دولة، و م عل وا أو 
لم يعل وا أنهم يف عراق قوي وعادل أقوى 
ش6أنا وأعز جانبا م6ن انفصال لن يحقق 
لهم ما يط حون، وإن ا سيكونون حطبًا 
"لسصفي6ة حس6ابات إقلي ي6ة"، مسورٌط 
واإلم6ارات  "الس6عودية  م6ن  ُكّل  فيه6ا 
الاالث6ي  ذل6ك  م6ن  ول6كل  وإرسائي6ل"، 

الشيطاني  دٌف يسعى إليه.
فالس6عودية ومعها إرسائيل تسعى إىل 
مناكف6ة إيران بجيب كردي يش6غلها عند 
الحدود، وماله ا اإلمارات الطامعة أيضا 
إىل مشاغلة تركيا انسقاما من دعم األخرية 
لإلخوان املس6ل ني ولقط6ر. وكل ذلك عىل 

حساب أمن واسسقرار ووحدة العراق.
ومع ظهور حلف ثالثي مناوئ يسشكل 
من حكومة بغداد وكل من طهران وأنقرة 
ملواجه6ة "مؤام6رة انفص6ال كردس6سان 
الع6راق" يسضح ك6م كان أردوغ6ان غبياًّا 
م6رشوع  وراا  ثقل6ه  ب6كل  ألق6ى  ح6ني 
إس6قاط الدول6ة املركزية يف س6وريا، و ا 
 6ي الواليات املسحدة األمريكية وإرسائيل 
الرشيكسان معه يف تدمري س6وريا ينقلبان 
علي6ه بدفع أكراد الع6راق إىل انفصال تراه 

أنقرة مؤّجج6اً لألكراد لديها أن يس6عروا 
من حربهم امل سدة منذ 30 عاما.

وم6ع ع يق األس6ف عىل ما آل6ت إليه 
أوض6اع الع6راق، إال أنن6ا كي ني6ني علينا 
أن نك6ون يقظني ملخطط تقس6يم يس ال 
ب ؤام6رة األقاليم الجاري6ة تنفيذ ا بقوة 
الطائ6رات اإلف س6سة ع6رش األمريكي6ة، 
العاملة بنشاط منقطع النظري يف العدوان 
ع6ىل الي 6ن س6عيا لسش6ظيه كنسون6ات 

مسصارعة إىل يو  الدين.
مسورط6ة  اإلم6ارات  م6ا  وب ق6دار 
في 6ا يج6ري يف املحافظ6ات الجنوبي6ة، 
فالس6عودية  ي م 6ر ُكّل مؤامرة خدمة 
لألجن6دة األمريكي6ة واإلرسائيلية. وليس 
صدفة أن يقول وزير خارجية الس6عودية 
من ع6ىل من6 األمم املسحدة قبل أيا  )بأن 
ب6الده ال ت6رى م66را الس6س رار "الن6زاع 
الفلس6طيني اإلرسائي6يل"(، وترج ُة ذلك 
 6و بسفجري املزيد م6ن األزمات والحروب 
داخ6ل البل6دان العربية لسط 6ن إرسائيل 

باألمن واالسسقرار.
والخالص6ُة أن  6ذه املنطق6ة ابسلي6ت 
ب ا لم تبس6ل به عىل م6ر السأريخ، وال حل 
إال بإسقاط نظا  س6عودي ملكي تآمري 
اس6سباح ُكّل الب6الد وظ6ل ي6وزع للعبي6د 
أوس6 َة الج هوري6ة والعروبة واإلس6ال  
كش6يطان رجي6م ي نح األبالي6َس مفساَح 

الجنة.

برزاني ومشروُع تقسيم املنطقة
مسق6دة من ناحي6ة وتفكيك أوصال م6ا بات يُع6َرُف ب حور 
املقاوم6ة امل س6د جغرافياً من الس6احل الرشق6ي للبحر االبيض 
املسوس6ط م6روراً ب6)لبنان وس6وريا( م6روراً بالع6راق فإيران 
وجزئياً من امل كن امسداده إىل أفغانس6سان وباكس6سان، إضافة 
إىل الي 6ن الذي يواجه للعا  الاالث عىل الس6وايل عدوانا وحصارا 
سعوديا امريكيا غربيا وإماراتيا وباقي األطراف املسحالفة معه، 
وذلك السسك ال مرشوع السقسيم االش ل وإعادة رسم خارطة 
املنطقة وخاصة تركيا والس6عودية وإيران والي ن وأفغانسسان 
وباكسسان أَيضاً إليقاف ما يبدو أنه قد يسحقق يف مرحلة قادمة 
وعىل املدى املنظور من تواش6ج وتنس6يق بني  ذا املحور واسع 
االمس6داد من ناحية وكلٍّ من روس6يا والصني وكوريا الش6 الية 
يف إط6ار ال6رصاع العاملي ال6ذي تسصاعد وتائُره ملواجهة س6عي 
أمريكا املهووس لفرض س6يطرتها العاملية األُحادية عىل العالم 
وإع6ادة صياغة العالم الجديد مسع6دد األقطاب يف إطار عالقات 
مسكافئ6ة بعي6دا عن الن6زوع االم6اط6وري االم6ي6ايل املجنون 

للواليات املسحدة االمريكية بالقيادة املسهورة لرتامب.
 6ذه كان6ت محاول6ة أولي6ة لرؤي6ة بع6َض أبع6اد وغايات 
ومح6ركات الاورة املفاجئة للس6يد بَرزاني الذي اكسش6ف فجأة 
أَيض6اً أن الرشاك6ة مع الع6راق مس6سحيلة وأن انفص6ال الكرد 
عن الع6راق  و الح6ل! رغم أن إقليم كردس6سان الع6راق تديره 
ُمَؤّسسات كلها كردية رئيس وبرملان وحكومة وجيش وأمن... 
إل6خ كلها باملطلق كردي6ة واللغة الكردية معس دة رس6 ياً وإىل 
ذلك يش6اِرُك الكرد مش6اركًة فعليًة ورفيعًة يف الدولة االتحادية 
)رئيس ج هورية العراق ونواب رئيس وزراا ووزراا والسلطات 
اإلدارية وال6ملان االتحادي والجيش والرشطة االتحادية واللغة 
الكردي6ة معس دة كلغة وطنية ثانية يف الع6راق(، ف ا الذي يريد 
الس6يد مس6عود بارزاني أكار من ذلك حسى يقسن6ع أن الرشاكَة 
م كنة وس6لي ة؟ إاّل أن يكون يف األمر )موال( آخر أك6 وأخطر 

يسكفل مسعود بإشعال رشارة إطالقه األوىل؟!

الحالة الكردية والحضرمية.. أمريكا 
يف ُكّل مكان

املفرتَض الحقَّ يف اتخاذ قرار باالسسقالل السا .
تطابق الخطوات األمريكية يف العراق وس6وريا )حالة األكراد( مع 
خطوات واش6نطن يف الي ن )النخبة الحرضمية والشبوانية والحزا  
األمني( جع6ل األمر أكاَر وضوحاً، فكل تلك الكيانات املس6لحة جرى 
دعُ ها وقبل ذلك إنش6اؤ ا تحَت ش6عار "محارب6ة اإلر اب"، فل اذا 
لم تدعْم واش6نطن القواِت النظامية للقي6ا  بامله ة؟ وملاذا لم تقاتل 
القاعدُة فعلياً يف حرضموت وشبوة؟ وملاذا لم تقاتل القواُت األمريكية 
والكردي6ة بش6كل فعيل تنظيم داع6ش يف العراق وس6وريا؟ وملاذا ُكّل 
الق6وات السي ش6ّكلسها الوالي6ات املسح6دة يف الي ن وس6وريا والعراق 

ملحاربة اإلر اب انسهى أمُر ا إىل تبنّي مشاريع تقسيم وتفسيت.
يف الع6راق ش6هد إقليُم كردس6سان باألمس اس6سفساًا عىل انفصال 
اإلقليم عن العراق،  ذا االسسفساُا قوبل برفض عراقي وتركي وإيراني 
ورويس ودويل ودعم علني من الكيان الصهيوني الذي رفعت أعالُمه يف 

كردسسان ع6 "البيش رقة" بالسزامن مع ع لية االسسفساا.
قب6ل ذل6ك تلق6ى رئي6ُس كردس6سان "مس6عود برزاني" رس6ائل 
واتص6االت تهديد وتحذير ونصيح6ة تدعوه إللغاا االس6سفساا ونظر 
إىل الرج6ل باعسب6اره صاحَب م6رشوع خطري عىل الع6راق واملنطقة، 
واتخذت ض6ده إجرااات رسيع6ة بإغالق إيران مجاله6ا الجوي أما  
كردس6سان وإْعالن تركيا إغالَق حدود ا م6ع اإلقليم، ب ا يعني تقييَد 
ا ملُك الس6عودية س6ل ان بن  حكوم6ة اإلقليم م6ن تصدير النفط، أمَّ
عبدالعزيز فقالت وكالة األنباا السعودية إنه اتصل ب سعود ال6زاني 
ووصفسه 6ا بالصديق6ني، وأن األول ع6رض ع6ىل الااني الوس6اطة، 
ول6م تذك6ر الوكال6ُة الس6عوديُة أن س6ل ان طاَلَب بوقف االس6سفساا 
خ6الل االتصال، م6ا جعله اتصاَل دع6م لألكراد بامُليض يف االس6سفساا 

واالنفصال عن العراق.
الخالص6ة، تدع6ُم الوالي6ات املسح6دة أدواِته6ا؛ لس ري6ر مش6اريع 
السقس6يم السي تس6سهدُف ال6دوَل العربية، ويلسقي النظاُ  الس6عودي 
د خلف املرشوع األمريكي. والكياُن الصهيوني َدائ اً عند موقف موحَّ
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استفتاء كردستان.. مؤامرٌة يقُف وراءها الكيان الصهيوني.. وردود عراقية حازمة

زراعة “إسرائيل الثانية” يف العراق

وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب 
أعلن الحرب ونحن مستعدون لها

"الجهاد اإلسالمي" تحذر المتهافتين على التطبيع مع الكيان الصهيوني:

أليس األجدر إظهار مودتكم وإنسانيتكم إلطفاء 
الحروب التي أشعلتموها جنوباً وشماالً؟!

 : خاص:
إنسهت ع ليُة السصويت وبدأَ فرُز األصوات 
يف اس6سفساا انفص6ال اقلي6م كردس6سان عن 
العراق، مس6اا أمس االثنني، بع6د أن أغلقت 
ج ي6ع مراكز االق6رتاع يف ع و  كردس6سان 

أبوابها.
وذكرت مصادر كردية رس6 ية أن نس6بة 
املش6اركة يف اربي6ل تج6اوزت ال66%80 ويف 
د 6وك تق6ارب ال66%0ح ويف أقضي6ة زاخو 
واك6رى وع ادي6ة السابعة لد 6وك تجاوزت 
ال6%0ح، أما يف محافظة كركوك فإن نس6بة 
املش6اركة ح6وايل %80، ويف قض6اا خانقني 
%2ح، أما ووفقا لنفس املصادر فإن نس6بة 
املش6اركة يف كل من محافظسي الس6لي انية 

وحلبجة لم تسجاوز ال55%6.
يُذك6ر أن املفوضي6ة العلي6ا لالنسخاب6ات 
واالس6سفساا م6ددت ع لي6ة السصوي6ت ملدة 
س6اعة واح6دة بس6بب السزاحم ع6ىل مراكز 

االقرتاع.
وانسه6ى ي6و  االقرتاع يف كرك6وك املسنازع 
املركزي6ة  العراقي6ة  الحكوم6ة  ب6ني  عليه6ا 
والسلطات يف كردسسان العراق، بإعالن حظر 

تجول يف املدينة.
وانسرشت القوى األمنية يف وس6ط كركوك 
واالحي6اا ذات الغالبية العربي6ة والرتك انية 
الس6ي ش6 لها حظر السجول ح6رصا، ملنع أي 
احس6كاك بني املحسفل6ني باس6سفساا يريدونه 
مقدم6ة لسحقي6ق الحل6م بدولة مس6سقلة يف 
املس6سقبل، وأقلي6ات رافض6ة لالنفصال عن 

بغداد.
وخل6ت ش6وارع  6ذه األحياا م6ن املارة 
والس6يارات ت اما بعد إعالن حظ6ر السجول 
عرصاً، في ا لم تكن مراكز االقرتاع قد أقفلت 

بعد. 

إبعاُد املوظفني األكراد الذين شاركوا يف 
االستفتاء

وفي ا يسصل بالردود تجاه االسسفساا، أكد 
رئيس القيادة العامة ألركان القوات املسلحة 
اإليراني6ة الل6واا مح 6د باق6ري" ان قضية 
الع6راق، مؤام6رة  االس6سفساا يف كردس6سان 
يقف وراا ا الكيان الصهيوني واالس6سكبار 
العاملي. ومن جهسه أعلن النائب عن السحالف 
الوطن6ي، جاس6م مح د جعف6ر، أن ال6ملان 
صوت ع6ىل إبعاد الن6واب وال6وزراا واملدراا 

واملوظف6ني الك6رد يف ُكّل الدرج6ات العام6ة 
والخاصة، الذين ش6اركوا يف اس6سفساا إقليم 

كردسسان.
وأضاف جعف6ر أن القرار لي6س إبعاد م 
فحس6ب، بل إحالسهم إىل املساالة القانونية، 
وبالس6ايل س6حب عضويسهم، ألنه6م خالفوا 

الدسسور العراقي.
وقال جعفر: "كل من صوت يف اس6سفساا 
اس6سقالل إقليم كردس6سان، س6سرتتب عليه 
تبع6ات قانوني6ة، وال6ذي لم يص6وت، علينا 

احرتامه وتقديره".

نشر قوات عراقية يف ُكّل املناطق 
املشرتكة مع الكرد 

كذلك أص6در ال6ملان العراقي ق6راراً يلز  
رئيس ال6وزراا بن6رش ق6وات يف ُكّل املناطق 
املش6رتكة مع الك6رد، ويدعو االدع6اا العا  
املوظف6ني  ُكّل  بإبع6اد ومالحق6ة  العراق6ي 
دع 6وا  الذي6ن  الحكومي6ني  واملس6ؤولية 
االس6سفساا، بالسزامن م6ع مطالبة الحكومة 
العراقي6ة اإلقلي6م بسس6ليم ج ي6ع املناف6ذ 
الحدودي6ة من ض نها املطارات إىل الس6لطة 

االتحادية.
ووفق6اً ملص6در حكوم6ي، ف6إن "ال6ملان 
ص6ّوت أيضاً ع6ىل دعوة الحكوم6ة العراقية 

املركزي6ة إلع6ادة حق6ول النف6ط يف املناطق 
املسن6ازع عليه6ا، بحيث تبق6ى تحت إرشاف 

وسيطرة وزارة النفط العراقية".
ال6وزراا  رئي6س  في6ه  وّج6ه  وق6ٍت  ويف 
العراقي حيدر العبادي بسويل األجهزة األمنية 
ح اي6ة املواطنني من السهدي6د واإلجبار الذي 
يسعرض6ون ل6ه يف إقلي6م كردس6سان، طالبت 
الحكوم6ة العراقي6ة اإلقليم بسس6ليم ج يع 
املناف6ذ الحدودية م6ن ض نها املط6ارات إىل 

سلطة الحكومة االتحادية.
من جهس6ه، قال القي6ادي يف منظ ة بدر، 
كريم الن6وري إن "الوجهة س6سكون كركوك 
واملناط6ق املسن6ازع عليه6ا املحسلة م6ن قبل 

عصابات مسلحة". 
يأت6ي ذل6ك يف ظ6ل إع6الن وس6ائل إعال  
عراقية، أن ال6ملان صّوت عىل  ذه اإلجرااات 
بسبب اتخاذ إقليم كردسسان "قراراً انفرادياً 

بإجراا االسسفساا".

مناورات عراقية تركية كبرية على 
الحدود 

واتس6اقاً مع الردود عىل االسسفساا، قالت 
وزارة الدف6اع العراقي6ة، أم6س االثن6ني، إن 
الجي6ش العراق6ي ب6دأ مناورات واس6عة مع 
الجيش الرتكي عىل الحدود، حسب ما ذكرته 

"رويرتز".
وينس6ق البل6دان إج6رااات ض6د إقلي6م 
كردس6سان بش6 ال العراق رداً عىل اسسفساا 
غ6ري ملز  عىل االس6سقالل نظ س6ه حكومة 

اإلقليم أمس االثنني.
وأف6ادت خلي6ة اإلع6ال  الحرب6ي بقيادة 
"الع ليات املش6رتكة" العراقية، بأن "رئيس 
أركان الجيش الفريق عا ان الغان ي، أعلن 
بدا مناورات عسكرية واسعة عراقية تركية 

عىل الحدود املشرتكة بني البلدين".
وأعلن6ت الق6وات املس6لحة الرتكي6ة، أن 
املرحل6ة الاالاة م6ن املناورات الس6ي تجريها 
ب نطق6ة "س6يلوبي- خابور" ع6ىل الحدود 
مع العراق س6سنطلق غداً الاالثاا، ب شاركة 

وحدات من القوات املسلحة العراقية.
وأف6اد بي6ان صادر ع6ن رئاس6ة األركان 
"الوح6دات  ب6أن  أم6س،  مس6اا  الرتكي6ة، 
العس6كرية العراقية السي سسش6ارك يف  ذه 
املرحلة من املناورات وصلت مس6اا اليو  إىل 

املنطقة".

إسرائيل: تواجد مصالح وقاعدة 
عسكرية متقدمة

بالنس6بة إلرسائي6ل، وتعب6ريًا ع6ن  أّم6ا 
تأييد ا النفص6ال إقليم كردس6سان العراق، 

وبالرغم من عد  وجود ترصيحات رس6 ية 
حول  6ذا املوضوع، إال أنّه ال يوجد أّي ش6ك 
بأن تل أبيب تدعم اسسقالل إقليم كردسسان، 
فقب6ل ثالثة س6نوات، أعل6ن رئي6س الوزراا 
اإلرسائي6يل نسانيا 6و، ب6أّن إرسائي6ل تدعم 
إنش6اا دول6ة مس6سقلة يف الجزا ال6ذي ينعم 
ب6ه الُك6رد بحريسهم، وق6ال: يج6ب أْن ندعم 
تطلعات الُك6رد املطالبني باالس6سقالل، فهم 

يسسحقون االسسقالل، بحسب تعبريه.
وتس6بب  ذا السرصيح، ك ا قال د. إيدي 
كو 6ني و و باحث إرسائي6يلّ، ومحارض يف 
جامعة بار إيالن، ب6رد فعل قوي من رئيس 
الوزراا العراقي ن6وري املالكي آنذاك حين ا 
ق6ال لوس6ائل اإلع6ال ، إّن  ن6اك محاوالت 
لجعل كردس6سان “إرسائيل ثانية”. وحين ا 
الع6راق  إىل  اإلرسائي6يل  الصح6ايف  وص6ل 
لسغطي6ة معارك تحري6ر املوصل من عنارص 
داعش، لم يس كن املالكي من إخفاا غضبه 
م6ن األم6ر، وق6ا  الكا6ري من السياس6يني 
العراقيني باإلضافة إىل املالكي باتها  رئيس 
إقليم كردس6سان مس6عود ال6زان6ي بدع ه 
إلرسائي6ل، وَدائ اً يذكرون ب6أّن إرسائيل قد 
قّدم6ت الدع6م للكورد يف س6بعينيات القرن 
امل6ايض يف الحرب والوقوف إم6ا  الحكومة 

املركزية.
وش6ّدد كو 6ني ع6ىل أّن ال6دول الداع ة 
إلعالن دول كردسسان املس6سقلة  ي قليلة، 
وإقليم كردس6سان الذي ال ي سل6ك أّي منافذ 
بحري6ة له حدود مع الع6راق وتركيا وإيران 
وس6وريّة، و ذه ال6دول، وخصوًص6ا تركيا 
وإي6ران، تق6ف وبش6ّدٍة ض6ّد إع6الن دول6ة 
كردس6سان، و 6م يفك6رون ما6ل املالك6ي، 
ويخاف6ون أْن تك6ون كردس6سان “إرسائيل 

الاانية”.
ولذل6ك، أوض6ح د. كو 6ني، أن ع6ىل ت6ل 
أبي6ب أْن يك6ون له6ا دور 6ا يف السغي6ريات 
بإقلي6م كردس6سان، وله6ذا ف 6ن مصلح6ة 
الق6وات اإلرسائيلية أْن تق6و  بسدريب قوات 
بيش6 ركة دول6ة كردس6سان، وي كنه6ا أْن 
تقو  بفسح مقرٍّ عس6كريٍّ لها يف كردسسان، 
لكي يس كن6وا من ح اية دولة كردس6سان، 
أيًض6ا قد يس6اعد إعالن دولة كردس6سان إىل 
عودة اليهود الذين كانوا يس6كنون  ناك أْو 
يف العراق ملناطقه6م ومنازلهم السي أخذتها 
الدول6ة العراقية، وقد يؤثر  6ذا األمر أيًضا 

عىل اتفاقات السال  مع العرب.

 : متابعات:
اعس6 وزير الخارجية الكوري الش ايل، أمس االثنني، 
أن الرئيَس األمريكي دونال6د ترامب “أعلن الحرَب” عىل 
بالده، مؤكداً أن بيونغ يانغ مس6سعدة إلسقاط قاذفات 

امريكية إذا اقرتبت من سواحلها.
وقال ري يونغ- 6و للصحافيني خارج الفندق الذي 
يقي6م في6ه يف نيوي6ورك إن “ترامب زع6م أن قيادتنا لن 

تسس ر طويالً، لقد أعلن الحرب عىل بالدنا”.
وأك6د ري أنه “ع6ىل ج يع الدول األعض6اا )يف األمم 
املسح6دة( والعالم ب6أرسه أن يسذكروا جي6داً أن الواليات 

املسحدة بدأت بإعالن الحرب عىل بالدنا”.
وأضاف أنه لذلك، “س6يكون لدينا ُكّل الحق يف اتخاذ 
اج6رااات مضادة تش6 ل الح6ق يف إس6قاط القاذفات 

وحسى وإن كانت خارج حدود مجالنا الجوي”.
وأض6اف “حينه6ا س6يظهر الجواب عىل س6ؤال من 

سيص د مدة أطول”. 

 : متابعات:
“الجه�اد  حرك�ة  أدان�ت 
اإلس�المي” يف فلس�طني يف بيان 
له�ا أم�س االثن�ني كل أش�كال 
التطبي�ع العرب�ي م�ع الكي�ان 
اإلرسائييل. وحذرت من “دعوات 
مقاطع�ة  وإنه�اء  التطبي�ع 

االحتالل”.
وقالت الحركة “تابعنا مؤخراً 
ترصيح�ات عدد من املس�ؤولني 
العرب التي حاول�وا من خاللها 
الصهيون�ي  للكي�ان  الت�ودد 
وإظهار حسن نواياهم تجاهه”.

“أس�ئلة  الحرك�ة  ووّجه�ت 

للمتهافتني عىل الصلح مع الكيان 
العالق�ات  وإقام�ة  الصهيون�ي 
معه، أليس األجدر واألوىل إظهار 
وإنس�انيتكم إلطف�اء  مودتك�م 
التي أشعلتموها جنوبا  الحروب 
وش�ماال فدمرت البالد وأحرقت 
األوط�ان ورشدت اإلنس�ان؟!”، 
تس�رون  أنك�م  “أم  وتابع�ت 
وخطاياك�م  سياس�اتكم  ع�وار 
باس�رضاء أمري�كا طلب�ا لنرش 
السالم؟! أم هي مصالح العرش 
والحك�م والس�لطة املقدمة عىل 
تطلعات الشعوب وأمانيها..؟!”.

وش�ددت الحركة عىل “رفض 
يف  التفري�ط  الفلس�طينيني 

أرضهم ومقدساتهم”، وخاطبت 
املطبعني “كفوا أيديكم عن العبث 
بقضيتنا وإذا كنتم عاجزين عن 
الوقوف مع شعبنا وإسناد حقه 
يف املقاوم�ة والنضال الس�تعادة 
حقوقه فال تغس�لوا أيدي العدو 
امللطخ�ة بجرائ�م قتل�ه وذبحه 
عرب سياس�ات الهرولة والتطبيع 
فاألجيال لن تغف�ر ولن تنىس”، 
وتابعت “بإذن الله تعاىل سيأتي 
الي�وم ال�ذي يكون ش�اهداً عىل 
إحق�اق الح�ق ودف�ع ثم�ن كل 
قط�رة دم س�فكها الغاصب�ون 
الصهاينة يف ظل الصمت العربي 

والتواطؤ الدويل”.



احلساسيُة للملف اليمني لدى النظام السعودّي بَأْكثَر منها 
م���ن بقية البلدان، وبالتالي الغرق الكبير؛ ألنه حينما دخل في 
ا حينما يفشل  املعركة بش���كل مباشر كان وضُعه حساًس���ا ِجّدً
يعتبر الفش���ل فشاًل مباشراً وهزمية مباش���رة ولها ارتداداٌت 

كبيرة جداً على املنطقة كلها.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبد الحفيظ الخزان

 هذا مخلـوٌق 
من كوكٍب آخر! 

لو ص6ح  6ذا العن6وان وأضح6ى حقيق6ًة، فإنه 
يُعس6َ6ُ أخطَر نبأ يف تأريخ البرشية كلها، والعلم ينكر 
مسألة األطباق الطائرة، ك ا ترتسُم يف مخيلة بعض 
الناس، و و -أي العلم- يرى فيها خزعبالت ومزاجاً 
رخيصاً يسسطيبه العامة ويؤمن به أصحاب العقول 
الضعيفة فالس6فر بني األجرا  الس6 اوية يحساُج إىل 
عق6ول عىل درجة فائقة م6ن السطور والذكاا، بحيث 
تس6سطيُع أن تسغلَب عىل املس6ائل الش6ائكة جداً السي 
تجابه عل 6اا األرض وتجعلهم ب اابة أطفال يلهون 

عىل شاطئ محيط فضائي ليس له من قرار. 
فوص6ول س6فينة فضائي6ة ب خلوق6ات ذكية إىل 
أرضن6ا يعس66 حدث6اً ن6ادراً غاي6ة الن6درة، أي أنه ال 
يح6دث إال مرة واح6دة ُكّل عرشة آالف ع6ا  أَْو مائة 
أل6ف عا ، وق6د ال يحدث ع6ىل اإلط6الق وطبيعي أن 
 ب6وط الس6فينة يف ج6و األرض أَْو ع6ىل س6طحها 
يعس66 حدثاً ن6ادراً وموفق6اً؛ ألن األرض  ي الكوكب 
الوحي6د املع ور يف مج وعسنا الش س6ية و ذا يعني 
أن تل6ك املخلوق6ات الذكية الب6د وأن تك6ون آتية من 
كواكب أخ6رى تطوف حول بعض نج6و  مجرتنا أَْو 
نج6و  مجرة أخ6رى، ولك6ي تقطع تل6ك املخلوقات 
املس6افة بني نجم ونجم فالبد أن تكون قد وصلت إىل 
تكنولوجيا قد ال تخطر عىل قلب برش من أ ل األرض 
ألن املس6افات بني النجو  تقدر بالس6نوات الضوئية 
بالاوان6ي وال  ال  الضوئية=5ح×10^8ك6م(  )الس6نة 
بالدقائق أَْو الس6اعات، فاملس6افة بينن6ا وبني الق ر 
أقل من ثانية وثلث ضوئية، وبيننا وبني الش س )8( 

دقائق وثلث، واملريخ حوايل )3( دقائق... إلخ. 
العل 6ي  تقدمن6ا  برغ6م  اآلن  حس6ى  ونح6ن 
والسكنولوجي النسبي لم نسسطع أن نرسل إىل املريخ 
برشا فذلك فوق طاقسنا حالي6اً، ف ا بالنا ب خلوقات 
تس6سطيع أن تنطلق يف الكون لسقطع فيه مس6افات 
تقدر بعرشات ومئات بل رب ا آالف السنني الضوئية، 
ف6إذا بها بعد  ذه الرحالت العويصة للغاية تقع عىل 
كوك6ب ما6ل كوكبنا به بع6ض تكنولوجي6ا مسقدمة 
ف6ال تسصل باملراص6د الفلكية وال تهس6م بالعل اا وال 
تحاول إرس6ال إش6ارات موجية..، لكن يبدو أن  ذه 
املخلوقات -عىل حس6ب ما يقدمها لنا عامة الناس- 
غاي6ة يف الغباا فهي لم تنطلق يف كون الله الفس6يح 
لسسسكش6ف ما فيه م6ن حض6ارات وأرسار وكواكب 
مع 6ورة ومهجورة ولكنها جاات لس6أكل مع البرش 
م6ن أ ل األرض أَْو تسحدث معهم وت زح أَْو ترضبهم 
أَْو تخطفه6م وتف6ر أَْو ترسق عج6ال لسأكله.. أي أنها 

تهسم ببطونها ال بعقولها.. 
إذن فاإلمس6اُك ب خلوق من كوكب آخر أمر بعيد 
املنال إن لم يكن مسسحيالً..، وفوق ُكّل ذي علٍم عليم.

لمعلوماتك

كلمة 
أخيـرة

26 سبتمرب: الثورة املخطوفة يف منطقة مخطوفة!

برزاني ومشروُع تقسيم املنطقة

علي المحطوري 
يحسف6َل  أن  ألح6د  لي6س 
الا6ورات  ابس6الع  يف  بنجاح6ه 
وح6رف مس6ار الج هوري6ات 

مال آل سعود.
لق6د أظه6روا براع6ًة يعجز 
إغ6واا  يف  الش6يطان  عنه6ا 
الش6عوب واألنظ 6ة ع6ىل حد 
سواا، وإشغالهم بفسن داخلية 
الدول6ة  تبعد 6م ع6ن طري6ق 
الق6رار  ذات  العادل6ة  القوي6ة 
املس6سقل،  الس6يادي  الوطن6ي 
ذات  األم6ة  م6رشوع  وع6ن 

الرسالة العاملية الخالدة.
إن امللكية الس6عودية حوٌت كبريٌ يكاد ينفِجُر 
م6ن كارة م6ا ابسلع م6ن ث6ورات وج هوريات، 
و 6و حوٌت يعيش يف محي6ط أمريكي  و اآلخر 
مسخٌم بسطلعات شعوب ومصائر أمم أبيدت عىل 

مسسوى الكرة األرضية.
فف6ي الرياض يقبع ش6يطان رجيم له يف ُكّل 
مرحل6ة لح6اٌف يلسحُف ب6ه، فسارة يعل6ن غريتَه 

عىل اإلس6ال  لرضب القومي6ة النارصية وباقي 
السي6ارات اليس6ارية، ومل6ا انهزمت تل6ك القوى 
وتالش6ت من الس6احة، اسسعادت 
بعُض الشعوب  ويًة ذات خلفية 
دينية تحرري6ة نهضوية، فحرك 
ش6يطاُن الري6اض يف مواجهسها 
نزع6ًة عروبي6ة كان6ت إىل وق6ت 

قريب كفرا بواحا.
وع6ىل غ6رار م6ا يحك6ى عن 
م6ن  باين6ة"  "الطفل6ة  خط6ف 
صنع6اا لسظهر يف الرياض، فذلك 
ماال بس6يط يق6رب إىل األذ ان 
طبيعَة الدور املوكول به أمريكيا 
إىل الس6عودية ب 6ا يجعله6ا آفًة 
يع6رتض  وم6ن  م6ا  ُكّل  تبسل6ع 
الهي نة األمريكية ع6ىل املنطقة. فك ا خطفت 
"باين6ة" خطف6ت الج هوري6ة والا6ورة من6ذ 
قيامه 6ا قبل نصف قرن، ثم اتس6عت "ش6هية 
االبس6الع" لسط6ال الي ن فكان العدوان الش6امل 

والغاشم.

م الحكيمي عبداهلل سالاّ
يب6دو واضح6اً م6ن مج ل 
املؤرشات السي ترتِسُم معاِلُ ها 
يف أف6ق منطقسن6ا أن الف6وران 
املفاج6ئ والكب6ري ال6ذي حدث 
ل6دى الس6يد مس6عود برزان6ي 
املطال6ب باس6سفساا الكرد عىل 
االنفصال ع6ن الع6راق بعد أن 
وج6د بأن رشاكسَه6م مع بغداد 
لم تعد م كنة، و و والقيادات 
الكردية الرئيس6ية مع قيادات 
عربي6ة عراقية َمن ش6اركوا يف 
صياغ6ة عراق ما بع6د الرئيس 
صدا  حس6ني وفق دس6سور عا  

٢٠٠٥  برعاية وإرشاف مبارش من قبل سلطة 
االحسالل األمريكي آن6ذاك، ال يقسرص  دفه عىل 
مجرد فصل إقليم كردسسان ب حافظاته الاالث 
املعروف6ة وال إضاف6ة اراض عراقية واس6عة إىل 
اإلقليم في ا ع6رف ب6)املناطق املسنازع عليها(، 
ويف مقدمسه6ا محافظ6ة كرك6وك فحس6ب، بل 
يسعدى األمر ذلك بكاري، ذلك أنه يصب مبارشة يف 
مجرد إعادة توجيه مسار األحداث يف منطقسنا، 
أمريكي6اً، نحو تفعيل مرشوع تقس6يم املنطقة 

العربي6ة وما حوله6ا، تركيا وإي6ران، فاإلرصار 
إقلي6م كردس6سان  بانفص6ال  االس6سفساا  ع6ىل 
العراق رغم ما يرى ماثالً للعيان 
م6ن صعوب6ات وعقب6ات كأداا 
تح6ول دون تحقيق6ه،  إقلي ي6اً 
بورق6ة  السس6لُح  من6ه  الغ6رُض 
ضغ6ط قوي6ة الس6سخدامها قوًة 
ضاغط6ة للقب6ول، ع66 تدخ6ل 
املنسظ6ر  األمريك6ي  الوس6يط 
انقض6اا مهرج6ان االس6سفساا، 
صيغ6ة  بغ6داد  ع6ىل  ليف6رض 
تس6وية تحقق ما ظل6ت قيادات 
أمريكي6ة ب6ارزة من أََم6د طويل 
تن6ادي بسحقيق6ه و و تقس6يم 
العراق إىل ث6الث )كانسون6ات( أَْو 
دويالت تقو  عىل أس6س عرقية ومذ بية معاً، 
أي باإلضاف6ة إىل إقلي6م ك6ردي ينش6أ إقلي ان: 
ُس6ني وش6يعي، ليسواكب ذلك مع ما يس ى ب6 
)فيدرالية الش ال السوري( بقيادة كرد سوريا 
رغم حقيقة؛ كونهم يشكلون أقلية ملحوظة يف 
تركيبس6ه!! وغايات ذلك ال تخفى عىل ُكّل مسابع، 
ف ن ناحي6ة الحرص عىل إبقاا َج6ذوة الرصاع 

ني الشيعي(  الفسنوي )السُّ

الاالثاا
العدد
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أويص ُكّل َم6ن يرُفُض الظل6م وكل َمن يرفض 
العبودي6ة وكل َمن يرُفُض الخن6وع والطغيان أن 
يلسحَق بهذه املسرية القرآنية؛ ألن  ذه املسرية لم 
نعرْف منها إال الع6زة ولم نعرف منها إال الكرامة 

ولم نَر منها إال الش وخ واإلباا.
وق6ال الل6ُه تع6اىل عن مس6رية املؤمن6ني وعن 
صفاته6م "إن الع6زة لله ولرس6وله ولل ؤمنني"، 
ف 6ن أراد العزة وَم6ن أراد الكرامة فليلسحْق بهذه 

املسرية القرآنية.
ألننا لم نَر ع6زاً ولم نَر إباًا ولم نَر كرامة إىل يف 

ظل  ذه املس6رية ويف ظل الح6ق ويف ظل آل البيت 
عليهم السال .

وإخوان6ي  وأب6ي  يعرفن6ي  َم6ن  ُكّل  وأويص 
وزوجسي أني إذا اسسشهدت أن ال بيكوا عيل؛ ألنها 
أُمنيس6ي وطاملا ت نيت  ذه اللحظ6ة؛ ألن ثقافسنا 
 6ي تلك الاقافة السي قال عنه6ا اإلما  عيل عليه 
الس6ال  حين ا لقى الشهادَة: فزُت وربِّ الكعبة.. 

والسال  عليكم ورح ة الله وبركاته.
الل6ُه أك6 – املوُت ألمري6كا – املوت إلرسائيل – 

اللعنة عىل اليهود – النرص لإلسال .

البقية ص 10

البقية ص 10

البقية ص 10

الشهيد أحمد محمد حسني صباح 
محافظة عمران – مديرية خمر

االسم الجهادي: أبو عقيل 

إبراهيم السراجي
حظيت املليشياُت الكرديُة يف ُكلٍّ من العراق وسوريا بدعم مايل 
وعس6كري ورعاية أمريكية معَلن6ة ال تحساج إلثبات، تحت عنوان 
"محارب6ة اإلر اب" املس ال يف القاع6دة وداعش، وكانت مجريات 
تل6ك الحرب واضحًة ج6داً في ا يسعلق بالح6رب عىل داعش عندما 
كان األخري ينس6حُب من مناطق سيطرته يف سوريا والعراق دون 
قس6ال مع املحور األمريكي عىل عك6س أدائه امليداني عندما يسعلق 

األمُر ب واجهسه مع الجيَشني السوري والعراقي وحلفائه ا.
قط6اُر الدع6م األمريك6ي للق6وى ذات النزع6ات االنفصالية لم 
يسوقْف عند س6وريا والعراق حيث األكراد، بل اسس ر يف طريقه إىل 
الي ن، وظهر عىل ش6كل "قوات نخبة" ك ا يف حرضموت وشبوة 

َو"قوات ِحزا  أمني" يف عدن وأبني ولحج.
أنش6ئت تلك الق6واُت يف الي ن برعاية أمريكي6ة واضحة تجّلت 
ب ش6اركة القوات األمريكي6ة واإلماراتية له6ا يف مرسحيات طرد 
القاع6دة م6ن امل6كال وبعد ذلك ش6بوة، وم6ع تعاُظم ق6درات تلك 
القوات ظهرت معها مش6اريع االنفصال كحالة ما س6 ي "إقليم 
حرضموت" واملؤت ر الذي رعسه واشنطن وأبوظبي باسم "مؤت ر 
حرضم6وت الجام6ع" ونسج عن6ه مخرجات منح6ت حرضموت 

ُ ويًة مسسقلًة عن الي ن ومنحت سلطات اإلقليم 

الحالة الكردية والحضرمية.. 
أمريكا يف ُكّل مكان


