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سننتقل إلى مرّبعات متقدمة في عمق األراضي السعودية وقريبًا في اإلمارات

النظام السعودي فشل في وأد الروح الثورية عند اليمنيين
للمرتزقة: لستم أكثر من أدوات ستختطف السعودية كل ما قدمتموه لها كما اختطفت الطفلة بثينة

لصوص الغاز!

شركُة الغاز بصنعاء وّفرت محطاٍت 
متنقلًة للبيع بسعر 2500 ريال لكنها 

غير كافية لكل العاصمة

ضعف أداء المجالس المحلية حرم 
شريحة واسعة من المواطنين من 

الحصول على حصتهم من الغاز

مالك المحطات: يصل إلينا الغاز 
من مأرب بأسعار باهظة بمعدل 

180 رياالً/ للتر المكّعب

جرائُم السعودية بحقِّ الحجاج 
اليمنيين في تنومة وسدوان 

تفاصيل 
2المذبحة

التربية: رفع رسوم 
التسجيل خبٌر كاذب

فضائح ملكية بالوثائق:

النظام السعودي دفع 
رشاوى لألمم المتحدة 
لمنع التحقيق الدولي 

بجرائمه في اليمن

تقرير دولي:
عمالء بريطانيون في 
اليمن ساعدوا أمريكا 

على قتل عشرات 
المدنيين واألطفال

قّناصة الجيش واللجان تقضي على 16 مرتزقاً يف الساحل الغربي والجوف
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 : صعدة:
واَص7َل ط7رياُن الادوان الس7اودي 
اممريك7ي َش7نَّ غاراته ع7ى محافظة 
صا7دة، ط7وال ي7و  أم7ا الثالث7ا-، 
مس7سهدفاً عدداً من الطرقات واملناطق 
املدني7ة، ومسس7بباً يف خس7ائَر مادي7ة 
وبرشي7ة للأدني7ن، ضأ7ن مسلس7ل 
جرائأه اليومية بحق الشاب اليأني.
مص7ادر محلي7ة أف7ادت للأس7رية 
أن ط7رياَن الا7دوان ش7ن غارتن عى 
منطق7ة بن7ي ما7ن بأديري7ة رازح، 
الغارت7ن  ف7إن  املص7ادر  وبحس7ب 
اس7سهدفسا الطُرق7ات الفرعية الرابطة 
بن عدٍد من القرى يف املنطقة، مسسبباً 
يف قطاها بالكامل، كأا أفادت املصادر 
أح7د  الغ7اراِت تس7بَّبت يف إصاب7ة  أن 
املواطنن بجروح أثنا- مروره يف إحدى 

الطرق املسسهدفة.
ويأتي ذل7ك ضأَن حأل7ة مأنهجة 
يق7وُ  به7ا ط7ريان الا7دوان مؤخراً يف 
اسسهداف الطرقات والجسور الحيوية 

داخ7ل املحافظ7ة، حيث كان قد ش7ن 
عدة غارات خالل اميا  القليلة املاضية 
تسببت يف تدمري ثالثة جسور عى امقل 

يف مناطق مرسلفة من املحافظة.

 : الجوف:
قصف7ت مدفاي7ُة الجي7ش واللجان الش7ابية، 
أما الثالثا-، تجأا7اً ملرتزقة الادوان وآلياتهم يف 
مديرية الغيل بأحافظة الجوف، محققًة إصاباٍت 
مب7ارشًة ودقيق7ًة أس7فرت ع7ن وقوِع ع7دٍد من 

الرسائر املادية والبرشية يف صفوف املرتزقة.
وجا- ذلك باد س7اعات من قصف مأاثل كانت 
مدفاية الجيش واللجان الشابية قد اسسهدفت به 
ماسكر الس7الن بأديرية املصلوب يف وقت مسأخر 
من مس7ا- االثن7ن الفائت، حيث أف7ادت مصادر 
عس7كرية للأس7رية أن القص7ف ق7د أس7فر ع7ن 
إعطاب طقم للأرتزقة  ناك وإس7قاط عدد منهم 

قسى وجرحى.

أخبار

الرتبية: الحديث عن رفع الرسوم 
الدراسية يندرج ضمن مخطط 

استهداف التعليم
 : خاص:

نفت وزارُة الرتبية والساليم، ما تناقلسه عدٌد من املواقع اإللكرتونية وصفحات السواصل 
االجسأاعي، حول ارتفاع رسو  تسجيل الطالب الدراسية. 

وأش7ار إبرا يم رشف ء وكيل الوزارة، إىل عدِ  وجود زيادة يف رس7و  تس7جيل الطالب 
والسي ال تسجاوز 250 رياالً كأشاركة مجسأاية للأدرسة واملجلا املحيل باملديرية، مؤكداً 
أن ما تناقلسه تلك املواقع من أخبار ما  ي إال محض افرتا- ال أساَس لها من الصحة وتأتي 

يف إطار الحألة اإلعالمية املغرضة السي تسسهدف الساليم يف بالدنا.
وأ 7اب رشف بالجأي7ع تحّري الدق7ة واملصداقي7ة واالبسااد عن املناكف7ات والدعايات 
امُلغرض7ة الرامية إىل إرباك املش7هد الرتبوي وإضا7اف الجهود املبذولة إلنجاح واس7سأرار 
الاألي7ة الساليأي7ة؛ باعسبار ا مس7ؤولية وطنية، ال س7يأا يف ظل الظروف االس7سثنائية 

الصابة السي نايُشها جرا- اسسأرار الادوان وحصاره الجائر عى بالدنا. 
ودعا وكيل وزارة الرتبية، إىل تظافر الجهود والسفاعل اإليَْجابي من خالل اإلبالغ عن أية 
مرالفات يف أية مدرس7ة، إن ُوجدت، ع7 السواصل مع عأليات وزارة الرتبية والساليم عى 
الرقأ7ن » 32 777276 أَْو 01252732«؛ التر7اذ اإلجرا-ات القانوني7ة الالزمة بايداً عن 

االنجرار ورا- الشائاات والدعايات املغرضة.

مصرع وإصابة 16 من املرتزقة برصاص 
قناصة الجيش واللجان يف عدة جبهات

 : خاص:
تكبََّد مرتزقُة الادوان، أما الثالثا-، خس7ائر برشية كبرية، وس7قط 16 فرداً منهم بن 
رصيع وجريح، يف مناطق مسفرقة باملرا- ونهم وعسيالن واملسون، ضأن عأليات مسنوعة 

لقناصة الجيش واللجان الشابية.
وبحس7ب ما أفادت به مصادر عسكرية للأس7رية، فإن   من املرتزقة لقوا مصارعهم 
برص7اص قناصة الجي7ش واللجان يف جبهة نه7م بأحافظة صناا-، كأ7ا لقي 5 آخرون 
منهم مصارعهم يف عأليات مأاثلة رشق وشأال منطقة يرسل يف مديرية املرا- بساز.

وأفادت املصادر أيضاً أن 2 آخرين من املرتزقة لقيا مرصعهأا برصاص القناصة أيضاً 
يف وادي ش7واق بأديرية الغيل يف الجوف، فيأا س7قط 5 آخرون منهم بن قسيل وجريح يف 

عأليات أُْخَرى لوحدة القناصة يف ُكلٍّ من عسيالن واملسون بأحافظسي شبوة والجوف.

قتلى وجرحى من املرتزقة يف 6 عمليات هجومية متزامنة 
على مواقعهم بتعز والجوف والضالع

إعطاب طقم للمرتزقة وقتلى جرحى يف صفوفهم جراء قصف 
مدفعي على مواقعهم بمديريتي الغيل واملصلوب

 : خاص:
تلّقى مجاميُع مرتِزقة الادوان الس7اودي 
اممريكي، يو  أما الثالثا-، رضباٍت موجاًة، 
وتكب7دوا خس7ائر برشي7ة فادح7ة، يف ُكلٍّ من 
َو«الصلو« و«م7وزع« بأحافظة  »امقروض« 
تا7ز، وك7ذا مديرت7ي »الغي7ل« و«املصل7وب« 
بأحافظة الجوف، إضافة إىل مديرية »مريا« 
بأحافظة الضالع، يف 6  جأات نوعية نفذتها 
وح7دات الجيش واللج7ان الش7ابية عى عدد 
م7ن مواقاهم بسلك املناط7ق يف إطار الهجأات 

االسسنزافية امليدانية.
البداي7ة م7ن محافظ7ة تاز، حي7ث أفاد 
الاألي7ة  أن  للأس7رية  عس7كري  مص7در 
الجي7ش  أبط7ال  نّفذ 7ا  الس7ي  الهجومي7ة 
واللج7ان أم7ا بأديري7ة الصل7و، باغس7ت 
مرتزق7ة الا7دوان يف ع7دد م7ن مواقاه7م 
بأنطق7ة الش7بكة واملواقع املج7اورة لها يف 
املديري7ة، وق7د أكد املصدر س7قوَط عدد من 
القسى والجرحى يف صف7وف املرتزقة وفرار 
َم7ن تبق7ى منه7م أم7ا  رضب7ات الجي7ش 

واللجان الشابية.
ويف الوقت ذاته اسسهدفت الاألية امُْخَرى 
للجيش واللجان جب7ل الرضاة بامقروض، 
وس7قط فيها أيض7اً عدٌد كبريٌ م7ن املرتزقة 

قسى وجرحى، فيأا الذ بقيسُهم بالفرار. 
الاأليس7ن  م7ن  قليل7ة  وبا7د س7اعات 

السابقسن، ش7نّت وحدات أُْخَرى من أبطال 
الجيش واللج7ان يف مديرية م7وزع، عألية 
نوعي7ة ثالث7ة اس7سهدفت ع7دد م7ن مواقع 
املرتزق7ة ش7أال ماس7كر خال7د باملديرية، 
وأك7دت املصادر س7قوط ع7دد م7ن القسى 
والجرح7ى يف صف7وف املرتزق7ة إضاف7ة إىل 
خس7ائر م يف امقروض والصلو، وقد تزامن 
ذل7ك مع تحلي7ق مكثف لط7ريان الادوان يف 
س7أا- مديرية موزع، حيث ش7ن 3 غارات 
غ7رب املدينة وإح7دى من الغ7ارات نفذتها 

طائرة بدون طيار. 
ويف محافظ7ة الج7وف، أغ7ارت وحداُت 
الجي7ش واللجان الش7ابية، أم7ا الثالثا- 
أيض7اً، عى عدٍد م7ن أوكار مرتزقة الادوان 

يف عأليسن مسزامنسن، اس7سهدفت إحدا أا 
مواقاه7م يف وادي ش7وق بأديري7ة الغي7ل، 
فيأ7ا اس7سهدفت امُْخ7َرى مواقاه7م غرب 
ماسكر الس7الن بأديرية املصلوب، وأكدت 
املصادر الاس7كرية س7قوط قسى وجرحى 

من املرتزقة يف الاأليسن.
وإىل محافظ7ة الضال7ع، حي7ث س7قط 
عدد م7ن مرتزقة الادوان قس7ى وجرحى يف 
عألي7ة  جومي7ة أُْخ7َرى لوح7دات الجيش 
واللج7ان الش7ابية يف الي7و  نفس7ه، وأفاد 
مصدر عسكري للأسرية أن الاأليَة باغست 
املرتزق7ة يف مواقاه7م بأنطق7ة الرحب7ة يف 
مديرية مريا، ما أس7فر عن سقوط أعداد 

منهم فيأا الذ البقية بالفرار.

ضمن حملة منظمة الستهداف الطرق والجسور الحيوية بالمحافظة 

إصابة مواطن يف غارات لطريان العدوان على بعض الطرق العامة يف رازح 
املرتزق املرادي يؤّكد أن هادي لم يكن يعلم 

بالعدوان قبل بدء غاراته
 : خاص:

يف الوقت الذي يدُخُل الادوان عى اليأن النصف الثاني من عامه الثالث، تحت بذرياة االسسجابة 
لطل7ب املنسهية واليسه الفار  ادي، أكد املرتزق الاأيد ذياب َعبدالواحد القبيل نأران املرادي، والذي 
قال7ت صحيفة القدس الاربي بأنه صاحب الدور امب7رز يف تهريب الفار أن امخريَ لم يكن يالم ب7 

»عاصفة الحز « قبل بد- غاراتها الادوانية.
وق7ال املرتزق امل7رادي، يف لقا- مع صحيفة القدس الاربي، بأنه أبل7غ الفار  ادي  اتفياً بر7 
الا7دوان ع7ى اليأني، إذ ج7ا-ت امخبار أن طريان السحال7ف الاربي بدأ عأليات7ه يف رضِب مواقع 
الحوثي7ن وصال7ح يف صنا7ا-، مضيفاً: اتصل7ُت بامحأدي ال7ذي كان مرافقاً للرئي7ا، وأبلغسهم 

تلفونياً أن الطريان يرِضُب املواقع الاسكرية لالنقالبين يف صناا-، وكانت مفاجأة لهم.
وليس7ت  ذه الشهادة  ي اموىل، حيث سبق َواعرتف الفار  ادي يف مقابلة تلفزيونية ماروفة 

أنه تفاجأ ب7 »عاصفة الحز « مؤكداً أن اممريكين كانوا قد رصحوا له بأنهم لن يسدخلوا.
الف7ارُّ بّحاح  و اآلخر قال يف مقابل7ة تلفزيونية مع قناة الجزي7رة: إن »عاصفَة الحز « كانت 

مفاجأًة له، ولم تكن يف مريلسه من قبل بد- الغارات.
وتَُادُّ  ذه الشهاداُت تفنيداً كامالً ملزاعم الادوان، السي تقول إن الغارات اإلجرامية جا-ت بطلٍب 
م7ن الفار  ادي، مع بقا- الالم باد  رشعية الفار، وتحريم القانون اليأني االس7ساانة بأي دولة 

خارجية عى البلد.
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القصر الجمهوري بصنعاء ُيحيي حفاًل خطابيًا بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر:
بن حبتور يشّدد على أهمية االستمرار في مقاومة المحتلين الجدد لبعض المناطق اليمنية

الصماد يدعو العدوان مجددًا لقبول مبادرة وقف إطالق الصواريخ مقابل إنهاء الغارات الجوية 

 : خاص:
ج7ّدد صال7ح الصّأ7اد ء رئي7ُا املجلا 
الس7يايس امعى، دعوت7َه لسحال7ف الادوان 
وق7ف  مب7ادرة  بقب7ول ع7رض  الس7اودي 
ح7دود  خ7ارَج  الصاروخي7ة  الرضب7ات 
الجأهوري7ة اليأنية مقابل إيق7اف الغارات 
الجوي7ة من قبل الا7دوان، كأقدمة إليقاف 
الاألي7ات الاس7كرية يف الح7دود وجبه7ات 
الداخ7ل للسهيئة؛ للدخول يف ح7واٍر مع قوى 
الا7دوان وم7ع الق7وى السياس7ية اليأنية، 
مارب7اً عن أمله يف أن تلقى  ذه املبادرة آذاناً 
صاغي7ًة، ُمهيباً بالجيش واللجان الش7ابية 
وكافة أبنا- الشاب االسساداد ملرحلة جديدة 
م7ن تصاي7د الا7دوان ع7ى كاف7ة املحاور 
القسالية؛ كون املواجهة  7ي الريار الوحيد 

يف ظل اسسأرار الادوان يف غيه.
ويف  7ذا الس7ياق، ذّكر الرئي7ا الصأاد 
باملب7ادرة الس7ي أطلقه7ا لوقف إط7الق النار 
يف خطاب7ه بأناس7بة ذكرى ث7ورة 26 الاا  
امل7ايض، وجّدد الدع7وَة إليها قائ7الً: "لنؤكد 
أننا أصح7اُب القرار اليأني نارُف َمن نقاتل 
ومس7ى وأي7ن، ونأسل7ك قراَرن7ا يف الدفاع عن 
أنفس7نا"، وأض7اف "نؤك7د أنن7ا ال زلنا عى 
موقفن7ا، فإن كان للسحالف من قرار فال زال 
عندن7ا الُجرأة واالس7ساداُد لوق7ف الرضبات 

الصاروخية خارَج حدود الجأهورية اليأنية 
مقاب7ل وق7ف الغ7ارات الجوي7ة كأقدم7ة 
الح7دود  يف  الاس7كرية  الاألي7ات  إليق7اف 
وجبه7ات الداخ7ل للسهيئة للدخ7ول يف حوار 
مع ق7وى الادوان وم7ع القوى السياس7ية 
اليأنية، ونأم7ل أن تلقى  ذه املب7ادرة آذاناً 

صاغية".
وأكد الصأ7اد، يف الحف7ل الرطابي الذي 
الق7رص  يف  الجأهوري7ة  رئاس7ة  أقامس7ه 
الجأه7وري، أما الثالثا-، بأناس7بة الايد 
ال5577 لثورة ال267 من س7بسأ7 واحسفاالت 
الش7اب اليأن7ي بأعي7اد الث7ورات اليأني7ة 
بحضور نائ7ب رئيا املجلا َقاس7م لبوزة 
وأعضا- املجلا، أنه مثلأا اسسطاعت ثورة 
ال2677 من س7بسأ7 أن تق7اوَ  ري7اَح قوى 
االحس7الل املسرّلفة، وتاأَل عى تثبيت دعائم 
النظا  الجأهوري وتس7هم يف حركة تحرير 
جن7وب الوط7ن م7ن االس7ساأار ال7يطاني 
البغيض، فإّن ام داف السسة لثورة ال267من 
س7بسأ7 الرالدة تأثل برنامج عأل مسجدداً 
وصالح7اً من يك7ون ش7ا د نض7ال دؤوب 
وتضحي7ات جس7يأة وآم7ال عريض7ة لكل 
أبنا- اليأن يجب الاأل عى النضال من أجل 

تحقيقها.
وقال رئيا الس7يايس امعى: إن الثورات 
الاظيأ7ة ليس7ت مج7رد اس7سبدال نظ7ا  
س7يايس بآخر، وال عَلم ونش7يد وطني بآخر 

جديد، وليس7ت الثورات اس7سهدافاً لرشيحة 
مجسأاية باينها، أَْو اسسهدافاً لفكر باينه، 
كأا أنها ليس7ت ش7ااراٍت تُرف7ع للأزايدات 
واملكايدات السياس7ية، وأن الثورات ليس7ت 
مجرد برامج تُس7طَّر، بل إنه7ا حركة تغيري 
وتطوي7ر للواق7ع نح7و امفض7ل ويف ش7سى 
مناح7ي الحي7اة وبأ7ا يحاف7ظ ع7ى ُ وية 
الش7اب واممة وموروثها الحضاري، منو اً 
بنج7اح ث7ورة ال2677 من س7بسأ7 يف وضع 
الشاب اليأني عى مس7ار السغيري والسطور 
نح7و آف7اق جدي7دة، ل7وال م7ا واجهس7ه من 
مؤامرات توىلَّ ِك7ََ ا النظاُ  الس7اودي الذي 
وقف ب7كل قوته يف السصدي لها وإفش7الها، 
وص7والً إىل الادوان املبارش مؤخ7راً بسحالف 
دويل غاشم دخل عامه الثالث عى السوايل.

وأش7ار الصأاد، إىل أن الث7ورات الاظيأة 
تاني أيضاً حركة بنا- ونضال مس7سأر ضد 
الاصبيات وامنانيات واملصالح الش7رصية 
والفئوية والحزبي7ة واملناطقية، وأن الثورة 
َدائأاً  ي عأٌل ومسؤوليٌة وفكٌر حرٌّ يرُفُض 
السباي7ة والوصاي7ة امجنبية، و 7ي ثورة يف 
الوع7ي الوطن7ي باتجاه كلِّ ما  و إنَْس7اني 
وقيأي، و ي دوماً مبادراٌت إيَْجابية لصالح 
الوطن واملواطن َوبرامج عأل وتفاٍن وإيثار 
وتضحيات من أجل مصالح الشاب الاليا.

ويف الحفل الرطابي، لفت رئيُا املجلا 
السيايس يف كلأسه، إىل فشل الادوان رغم ُكّل 

ما ألحقه من دمار وخراب طال ُكّل ش7 من 
أرض اليأ7ن، وعرشات اآلالف من الش7هدا- 
والجرح7ى واملااق7ن والنازح7ن، يف ك7ر 
إَراَدة الش7اب الحّر الكريم، ش7اب سبسأ7 
وأكسوب7ر، الذي  7بَّ فيه امح7رار والرشفا- 
للسصّدي للادوان بكل الس7بل املساحة، فكان 
 ذا الصأود والص7 والسصدي الذي يس7جل 
في7ه أبن7اُ- اليأن امح7رار ملحأ7َة الصأود 
الك7ى بوجه تحالف الرش والادوان الااملي.
ونّوه الصأاد، إىل أن حلول الذكرى ال557 
لثورة ال267 من س7بسأ7 يأت7ي فيأا أبطاُل 
الجيش واللجان الش7ابية يواصلون ملحأَة 
السص7دي والصأود واالنسص7ار عى جحافل 
الغ7زو والا7دوان يف ط7ول اليأ7ن وعرضه، 
ويؤازر م شاُب اإليأان والحكأة، يدافاون 
ع7ن أق7دس وأنبل القي7م الديني7ة والوطنية 
ع7ن ماان7ي س7بسأ7 وأكسوب7ر و22 مايو، 
ويذودون عن امَْرض والارض، وعن حارض 
اليأن ومس7سقبله ووجوده، مج7دداً السأكيد 
ع7ى املواقف املبدئية الحريصة عى الس7ال  
الش7امل والاادل الذي يحفظ لليأن وشابه 
وكذل7ك  وتضحيات7ه  واس7سقالله  كرامس7ه 
الح7رص الدائ7م ع7ى الاأل ب7كل الطاقات 
لبن7ا- الواقع الداخيل للسصدي لكل املؤامرات 
وتازيز عوامل الصأود يف مواجهة الادوان، 
حس7ى الوص7ول إىل النرص، وم7ا يسطلبه ذلك 
من عأل بكل مس7ئولية م7ن الجأيع ُكلٌّ يف 

ميدان عأله.

ويف الحفل الرطابي، أشار عبدالازيز بن 

حبس7ور ء رئيا الوزرا-، إىل م7ا مثّلسه ثورة 

ال267 من س7بسأ7 من ريادٍة عى مس7سوى 

ش7به الجزي7رة الاربي7ة وإرس7ائها لنظا  

جأهوري تش7اُركي ش7ابي س7باق، منو اً 

برمزي7ة وقيأة الحديث الي7و  عن ثورة 26 

سبسأ7 من القرص الجأهوري بصناا- مع 

كوكب7ٍة من املناضل7ن واملقاوم7ن للادوان 

وتحالف أَْكثَر من 16 دولة وليا من أجنحة 

الفنادق يف الرارج.

وأوضح رئيا ال7وزرا-، أن املاركة اليو  

 7ي ماركة فاصلة يف تأري7خ اليأن؛ كونها 

الح7رَب اموىل الس7ي تسحالف فيه7ا ُكلُّ قوى 

الظل7م والادوان ض7د إَراَدة اليأن يف السحرر 

من السباي7ة والهيأنة، مؤك7داً عى رضورة 

مواجهة اسسهداف الجبهة الداخلية من قبل 

الا7دوان، داعي7اً الجأي7ع إىل رّص الصفوف 

ض7د أي اس7سهداف وتربُّص م7ن قوى الرش 

باليأن وجبهس7ه الداخلية السي يرا ن الادو 

عليه7ا، فيأ7ا يرا 7ن اليأنيون ع7ى الاقل 

والحكأ7ة دوم7اً فينس7رصون، مش7ّدداً عى 

رضورة اال سأ7ا  والاناي7ة بأرس الش7هدا- 

وبالجرح7ى وامرسى؛ باعسب7ار ذل7ك واجباً 

وطنيًّا ومس7ئوليًة عى الجأيع.

 : متابعات:
كش7فت وثائ7ُق رسي7ٌَّة نرشته7ا املجل7ُة 
اممريكي7ة ذا اتالنس7ك، ع7ن تقدي7م كي7ان 
الادوان الس7اودي رش7اوى كبريًة ملسؤويل 
اممم املسحدة ومسؤولن أوروبين؛ من أجل 
الحيلولة دون تش7كيل لجنة دولية محايدة 
اإلنَْس7ان  حق7وق  انسه7اكات  يف  للسحقي7ق 

باليأن.
الوثائ7ُق تقري7راً م7ن وزي7ر  7ُن  وتسضأَّ
إىل  الجب7ري،  ع7ادل  الا7دوان،  خارجي7ة 
الس7كرتري الر7اص مللك الكيان الس7اودي، 
ع7ن الجهود املبذولة للحيلولة دون تش7كيل 
لجن7ة تقيص حقائ7َق يف ما يسال7ق بحقوق 
اإلنَْس7ان يف اليأ7ن يف إط7ار مجلا حقوق 

اإلنَْسان بجنيف.

وأفصح السقرير عن عدد من مس7سويات 
الجهود الس7ي اترذتها خارجي7ة الادوان يف 
مواجهة تش7كيل اللجنة الدولية السي تطرح 
 ولن7دا مرشوعاً بسش7كيلها، ومن أبرز  ذه 

الجهود:
بالضغ7ط  الا7دوان  تحال7ف  قي7ا   ء 
االقسصادي والس7يايس بصف7ة خاصة عى 
دول7ة  ولندا؛ وذل7ك منها تطالب بسش7كيل 

لجنة تقيص حقائق دولية بشأن اليأن.
ء الضغط عى دول االتحاد اموروبي السي 
تدعم املوق7ف الهولندي باس7سردا  امللفات 

االقسصادية مع  ذه الدول.
ء عقد صفق7ات سياس7ية وتجارية مع 
باض الساسة الهولندين املسنفذين وتقديم 
إغ7را-ات كب7رية للدبلوماس7ين الهولندين 
يف نيوي7ورك وجنيف ع7 اللوبي الس7اودي 

واللوبي اإلماراتي.
ء إعفا- الس7ياح الهولندين من رس7و  
السأشرية واإلقامة يف الساودية واإلمارات.

ء االس7ساانة ب7يطاني7ا وأمريكا إليقاف 
السح7ركات الهولندي7ة.

كذل7ك من بن الجهود السي يس7اى إليها 
الا7دوان ءبحس7ب الوثائ7قء الضغ7ط عى 
امم7م املسحدة لنقل مكاتبه7ا من صناا- إىل 
عدن، واس7سغالل وس7ائل اإلعال  اإلنجليزية 
الغربية لسلأيع لجن7ة السحقيق السي يرشف 

عليها الادوان.
ويشري تقريُر ذا اتالنسك إىل أنَّ  ذه الوثائق 
تظهر البُنية السحسية الفاسدة لألمم املسحدة 
والق7درة عى دفع رش7اوى للأس7ؤولن يف 
املنظأ7ة، فضالً ع7ن السأثري ع7ى املنظأات 
غري الحكومية اموروبي7ة لسأرير انسهاكات 

حقوق اإلنَْس7ان من قب7َل الرياض يف اليأن، 
و 7ي حقيق7ٌة ُمرزي7ة وأيضاً مص7در قلق 

جديد محزاب سياسية.
ووفق7اً لسقري7ر املجل7ة اممريكي7ة، فإن 
أ 7مَّ نقط7ة يف  7ذه الوثيقة  7ي أن وزارَة 
الرارجي7ة الس7اودية أبلغ7ت ملَكه7ا أنها 
تأكَّن7ت من منع تش7كيل تحقيق مس7سقل 
يف انسهاك حقوق اإلنَْس7ان يف اليأن من قبَل 
 ولندا والدول امُْخَرى ذات الصلة عى مدى 
الااَم7ن املاضين من خالل دفع الرش7اوى 

والضغط.
وي7رى السقري7ُر أن  ذه الوثائق تس7ّجل 
ع7اراً َكبرياً لألمم املسحدة، حيث تجا ل كبار 
املس7ؤولن يف امم7م املسح7دة املج7ازَر بحق 
امطف7ال والنس7ا- اليأني7ن من قب7ل دولة 
مسطرفة، مقابل الرشوة ومأارسة الضغط.

بالوثائق: وزارة الخارجية السعودية دفعت رشاوى كبريًة ملسؤولي 
األمم املتحدة ملنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائمها يف اليمن
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مرتزقة الرياض اتهموا ُنَظراَءهم في تعز بسرقة إيرادات المحافظة:

محافظ تعز املعّي من قبل الفار هادي يستقيل بسبب عنصرية إدارة البنك املركز يف عدن 
 : زكريا الشرعبي:

أعل7ن املرتزق، ع7يل املاأ7ري، املاّنُ من 
قب7ل الفار  ادي محافظاً ملحافظة تاز يو  
أم7ا الثالثا- تقدي7م اس7سقالسه؛ احسجاجاً 
عى سياس7ة البن7ك املركزي يف ع7دن والسي 

وصفها بالانرصية. 
وق7ال املرتزق املاأ7ري إن البنك املركزي 
الراض7ع لحكومة املرتزقة يف ع7دن يسانت 
ويرفض بصورة مسكررة أوامَر رصف رواتب 
املوظف7ن يف تا7ز، مش7رياً إىل أن البنك يرص 
بش7كل غري مفهو  عى عرقلة ُكّل أمر مايل 
يسالق بساز بالارقلة وسياس7ات السطفيش 
بص7ورة توح7ي بالانرصية والسا7ايل، كأا 

لو أنه7ا منّة وفضٌل وليس7ت اس7سحقاقاِت 
محافظة.

وم7ن حدي7ث املرت7زق املاأ7ري يسض7ح 
الساام7ل املناطق7ي ال7ذي تنسهج7ه حكومة 
املرتزق7ة والاقاب الجأاعي الذي تأارس7ه 
 ذه الحكومة عى الش7اب اليأني، ال سيأا 
منذ تنفيذ الفار  ادي للقرار اممريكي بنقل 
البن7ك املركزي اليأني م7ن صناا- إىل عدن، 
حيث توقف7ت الرواتُب عن جأيع املوظفن، 
كأا يسأك7د من حديث املاأ7ري أن الواليات 
املسح7دة الس7ي أم7رت بنق7ل البن7ك ال ت7زال 
تأ7ارس منهجية السجويع للش7اب اليأني، 
أوام7َر  أن  املاأ7ري  املرت7زق  حي7ث يق7ول 
الفارين  7ادي وبن دغر برصف رواتب تاز 

ءوالسي أتت تحت الضغط الشابيء، رفضت 
م7ن قب7ل محاف7ظ البن7ك املرك7زي املرتزق 

القايطي.
ع7د   ع7دن  يف  املرك7زي  البن7ك  ويال7ل 
رصف رواتب محافظ7ة تاز بوقوع إيرادات 
املحافظ7ة تحت س7يطرة فصائ7ل املرتزقة 

املسلحة.
واضط7ر با7ض املرتزقة لالع7رتاف بأن 
 ن7اك جهًة خارجيًة تسحكم باملش7هد، و و 
ما جا- عى لس7ان اإلعالمي امل7وايل للادوان 
فيص7ل الحذيفي ال7ذي قال لقن7اة الجزيرة 
القطري7ة إن »الس7يادة اليأني7ة مرسطف7ة 
والق7رار اليأن7ي غ7ري موحد، و ن7اك قوى 
وجهات خارجية تسحكم باملش7هد وبالقرار 

الس7يايس«، مؤكداً أن »البن7ك املركزي ليا 
تحت سلطة  ادي وأن  ناك جهة خارجية 

تاطيه اموامر«.
الجدي7ر بالذكر أن حكوم7ة املرتزقة وإذ 
تأسنع عن رصف روات7ب املوظفن منذ عا  
كامل اس7سقبلت ي7و  امحد املايض ش7حنة 
روسية جديدة من اموراق النقدية املطبوعة 
يف روس7يا، وتبلغ الش7حنة بحسب مصادر 
صحفي7ة موالي7ة للا7دوان 200 مليار ريال 
وذلك باد أش7هر من وصول شحنة مأاثلة، 
و 7و اممر ال7ذي يؤكد نه7ب املرتزقة للأال 
املوظف7ن م7ن  مقاب7ل حرم7ان  يف  الا7ا  
رواتبهم، بناً- عى السياس7ة السي أقرت نقل 

البنك.

ما هو مصيُر القوات الغازية في ميدي وكيف تم إفشال األسقف 
الزمنية التي ُوضعت لتحقيق اختراق هناك؟

مواجهات ميدي من منظور عسكري 
 : طالب الحسني:

ال حرَص لألس7قف الزمنية السي رس7أها 
تحالف الادوان بقيادة الساودية للاأليات 
الاس7كرية الس7ي خط7ط له7ا يف ع7دد م7ن 
الجبه7ات وأَْكثَر 7ا ا سأام7اً جبهة ميدي، 
أق7ى ش7أال غ7رب اليأ7ن، م7ن زاوي7ة 
عس7كرية فإن تكرار إخفاق  ذه الاأليات 
الس7ي يس7م تجهيز 7ا ُكّل مرة بش7كل أقوى 
ياد فشال عس7كريا َكبرياً من عدة أوجه، إْن 
كان يف السرطيط أَْو كان يف كفا-ة املقاتلن، 
 7ذا السقيي7م ينطب7ق م7ع تكاف7ؤ القوتن 

الاسكريسن السي تسواجه.
الر7ا- الاس7كريون يف اليأن يسقطون 
املقاييا الاسكرية يف ما يسالق بأواجهات 
قسالي7ة عس7كرية تس7م بن ق7وات مدعومة 
بالطريان واالسسطالع بامقأار االصطناعية 
وبأحدث ما توصلت إليه السقنياُت الاسكرية 
املسطورة، وبن قوات عسكرية قسالية بدائية 
بالنسبة ملا تأسلُكُه القوات اليأنية )الجيش 
واللجان الش7ابية( من سالح وعساد حربي، 
املاج7زة أن  ذه القوات تنس7رص يف ُكّل مرة 
وتأنع أي تق7د  للقوات املهاجأ7ة الساباة 
للادوان، و 7ذه املاادلة تسك7رر يف ُكّل مرة، 
فه7ل  ن7اك تحليل عس7كري يس7سطيع أن 
يفكك  ذه املاادلة م7ن جهة وتكرار ا من 

جهة ثانية أيضاً؟
الس7اودية اس7ساانت بر7ات عسكرية 
أمريكية وبريطاني7ة وعربية ويأنية، تاأل 
لصالحها، وشّغلت مناصَب عسكرية سابقاً 
يف الجيش اليأني وخاضت حروباً س7ابقة، 
وجلبت خ7ا- قدامى خاضوا حروبا سابقة 
يف ظروف وطبياة مشابهة، وبنيت الرطط 
أوالً عى أس7اس خطط عس7كرية ماروفة 
يف الال7م الاس7كري، وثاني7اً خط7ط جّربت 
للقس7ال يف مواجهات تحدث بن قوات تاسأد 
عى زحف آليات مدرعة وتسسطيع مقاومة 
رضب7ات مض7ادة، وثالثاً خطط عس7كرية 
بني7ت عى أس7اس تجريب طبيا7ة املاركة 
واالسسفادة من جوانب القصور يف الاأليات 

السي فشلت، ومع ُكّل ذلك لم تجد الساودية 
جدوًى يف اخرتاق جبهة ميدي عى امقل، فأا 
الذي يحدث من مقياس عسكري بحت؟!

ال أح7د يس7سطيع أن يح7دد بالضبط ما 
ال7ذي يجري يف غرف الادوان الاس7كرية يف 
الس7اودية أَْو بالُقرب من م7كان الاأليات 
أثنا- مراجاة أس7باب فش7ل تق7د  القوات 
الغازي7ة أَْو الحص7ول عى اخ7رتاق ملأوس 
يأكن البن7اُ- عليه ول7و تأخر  7ذا السقد ، 
نسائ7ج  7ذه  اس7سنساج  نس7سطيع  ولك7ن 
االجسأاعات من خالل السغيري الكبري والدائم 
يف قي7ادات الق7وات الاس7كرية السي تهاجم 
مي7دي، أَْكثَر من ذلك تغيري الق7وات برمسها 
واس7سقدا  ألوي7ة عس7كرية جدي7دة، و ذا 
امم7ر حدث خ7الل الاام7ن املاضي7ن بد-ا 
باس7سقدا  قوات م7ن الجن7وب ووصوالً إىل 
اس7سقدا  قوات والوية عس7كرية سودانية، 

املحصلة ال يش- تغري عى امَْرض.
م7اذا ل7و علأن7ا أيض7اً أن ميدي ليس7ت 
س7وى محطة واحدة من ُمَرّطط عسكري 
مسكامل يجب أن ينج7ح يف ُكّل أجزائه حسى 
يأكن تحقيق إنجاز عس7كري مرحيل، إذ ال 
مانى إلس7قاط مي7دي دون أن يكوَن  ناك 
ٌ  من مح7اوَر مرسلفة؛ ع7ى اعسبار أن  تق7دُّ
الس7اودية تري7د أن تس7يطر عى مس7احة 

وازنة يف  ذه املنطقة.
مي7دي 60 كيلو م7رتاً مربا7اً، الاأليات 

القسالية واملواجهات ت7دور يف أجزا- صغرية 
منها تنحرص أَحياناً وتسوسع أَحياناً أُْخَرى، 
مثله7ا يف نه7م ومثله7ا يف جبه7ات الجوف 
وم7ارب، الرس7ائر املادي7ة كبرية بالنس7بة 
للا7دو والسكالي7ف با ظة، خ7الل أَْكثَر من 
عام7ن ونصف عا ، انحص7ار املواجهات يف 
 ذه الرارطة الاسكرية ومنع تقد  القوات 
الغازية رغم  ذه السكاليف تش7كل  اجساً 
مقلق7اً ل7دول الا7دوان بباد ا الاس7كري 
واالقسص7ادي واالعالم7ي وال يأكن للادوان 
أن يفسح بها آماالً لسغيري املاادلة الاسكرية 
لجهة الحس7م الاسكري فأا الحل بالنسبة 

للادوان؟ 
البقا- يف  ذه الجبهات وتس7رينها بن 
فرتة وأُْخَرى له بادين، الباد امول إعالمي 
إذ ال بد من وجهة نظر الادوان أن تس7سأر 
تغطي7ة  7ذه املاارك وش7د امنظ7ار إليها 
لإليح7ا- أن الا7دوان ياأ7ل ع7ى الحس7م 
الاس7كري مهأا كانت النسائ7ج ومنها إىل 
اس7سأرار الضغ7ط عى الق7وى الوطنية يف 
أية مفاوض7ات سياس7ية، والبا7د الثاني 
الاأل ع7ى اس7سنزاف القوات الاس7كرية 
وإش7غالها إلبااد 7ا ع7ن ما7ارك أُْخ7َرى 
وع7د  من7ح الق7وى الاس7كرية اليأني7ة 
فرصة لالسرتاحة، وبالسايل فأا يحدث  و 
دوران يف الفش7ل م7ع اإلدراك الكامل لهذه 

الحقيقة.

كشف وجوَد عمالء بريطانيين يقّدمون االحداثيات:

تقرير دولي: الغارات األمريكية يف اليمن 
تضاعفت وقتلت عشرات املدنيي واألطفال 

وتنتهك القانون الدولي
 : خاص:

كشفت السقاريُر الدوليُة عن مقسل ما ال يقل عن 30 مدنياً حسى اآلن خالل الاا  الجاري 
2017 الاا ، بينهم 10 أطفال جرا- الغارات اممريكية يف اليأن.

وقال7ت صحيف7ة »الغاردي7ان« ال7يطاني7ة إن عدَد الغ7ارات الجوي7ة اممريكية ضأن 
الاألي7ات الري7ة يف اليأن تضاعف  7ذا الاا  مقارن7ة بالاا  امخري م7ن والية الرئيا 
 »TBIJ« السابق باراك أوباما، ماسأدًة عى أرقا  صادرة عن مكسب الصحافة االسسقصائية

الذي يسابع عأليات الطائرات اممريكية يف باكسسان وأفغانسسان والصومال واليأن.
وأكد تقرير صادر عن منظأة »REPRIEVE«، و ي منظأة مقرُّ ا يف لندن مكونٌة من 
مدافان عن حقوق اإلنَْس7ان، عن مقسل طفلن عى امقل يف غارات جوية أمريكية باليأن 
 ذا الاا ، و أا امخوان أحأد ومحأد الربزي، من أبنا- محافظة البيضا-، وعأر أا أقل 

من 15عاماً، ُقسال بغارة أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار يف 6 مارس.
وأوض7ح السقري7ر أن الواليات املسحدة تقو  اآلن بش7ن غارة ُكّل يومن ع7ى امقل، وإذا 
اسسأر  ذا املادل حسى نهاية السنة، فإنه سيأثل زيادة بأقدار خأسة أضااف يف الغارات 

الجوية عى البالد.
ويس7سند تقرير منظأة »REPRIEVE« إىل مقابالت مع أش7راص من امليدان وتقارير 
صحافي7ة عن الاأليات اممريكية يف اليأن، مش7رياً إىل أن  ناك »أدلًة مسزايدة« عى الدعم 
ال7يطاني للاأليات اممريكية يف اليأن وغري ا، وتسضأن تلك امدلة قيا  قواعد بريطانية 
بسوفر مالومات اس7سرباراتية ودعم لوجس7سي لرضبات الطائرات بدون طيار، باإلضافة 
إىل وجود موظفن بريطانين يف امليدان باليأن يقدمون املالومات االس7سرباراتية الخسيار 

ام داف وتوجيه رضبات الطائرات بدون طيار.
من جانبه قال كاتي تايلور ء نائب مدير »REPRIEVE« الدولية، بأن ترامب أطلق منذ 
توليه املنصب عدداً من الرضبات عى اليأن أسفرت عن مقسل عرشات املدنين، اممر الذي 

ياد خرقاً فاضحاً للقانون الدويل.
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان
مــصــادر البــحــث

حمود عبداهلل األهنومي 
اتََّس7َم الب77ح777ُث بش7حة املص7ادر، ال 
س7يأا يف الوثائق الرس7أية ال77ي77أ77نية، 
و 7ي ظا رة خطرية جدا، وإذا كان الجانب 
الس7اودي قد نرش ع7ن الاالقة الس7اودية 
ال77ي77أ77ني7ة كثريا من الوثائق الرس7أية 
بأ7ا يا7زِّز م7ن مواقف7ه وادعا-ات7ه، ف7إن 
املرَكَز الوطن7ي للأالومات وكذلك الباحثون 
ة وندرة الوثائق والسجالت  يشكون من ِشحَّ
الس7ي تاود لذلك الاه7د، ولالَّ الي7د النجدية 
الاابث7ة طال7ت إىل  7ذه املصادر واس7سولت 
ع7ى كثري منه7ا كأا س7يأتي يف اعرتاف أحِد 

املسؤولن الساودين.
ث7م الحق7اً س7ا أت توجهات الس7لطة 
املوالية للس7اودية يف إ أال توثيق الروايات 
والش7هادات الش7فهية املااِيشة للحدث من 
ش7هود الايان، الذين نجوا من امل77ج77زرة، 
ات ع7 مراك7ز قوى موالي7ة لق7رن  وش7جَّ
ال7ش7ي7ط7ان البيئة الرانقة لألصوات السي 

بقيت حرة ومسأردة.
وم7ع ذلك فهن7اك م7ن املصادر م7ا أفاد 
الب77ح777ث منه7ا أيَّأ7ا إف7ادة، ومنها تلك 
الروايات والش7هادات الشفهية عن قليٍل من 
شهود الايان الن7اج77ن من امل77ج77زرة.
ويدين الب77ح777ث بالفضل للب77ح77ث 
يف  ورد  وال7ذي  ورقس7ن  م7ن  املرط7وط 
مجأ7وع أش7اار ورس7ائل الس7يد الاالم7ة 
يحي7ى بن ع7يل ال7ذاري يف دار املرطوطات، 
وورد في7ه مالوماٌت قيِّأ7ة، وأرقاٌ  محددة 
وقيأ7ة  والن7اج777ن،  للش777ه77دا-، 
منهوباته7م، ويدل ع7ى أن كاتبه كان قريبا 

جدا من مصادر القرار ال77ي77أ77ني.
وأفاد الب77ح77ث من الوثائق السي أورد ا 
صاح7ب املن7ار يف مقاالته، و 7ي عبارة عن 
مراس7الٍت بينه وبن اإلم777ا  ي77ح77ي7ى، 
أو منش7وراٍت شبه رس7أية تا7ِّ عن لسان 
الحكوم7ة النجدي7ة أو ال77ي77أ77نية نقلها 
ع7ن صحفه7ا الرس7أية، واش7سألت ع7ى 

تفاصيل ومواقف  امة.
كأ7ا أفاد الب77ح77ث من كساب )الجزيرة 
الاربي7ة يف الوثائ7ق ال7يطاني7ة( يف الاالقة 
بن بريطانيا وابن س7اود، وغريه من حكا  
وردت  ال7يطاني7ة  الوثائ7ق  ويف  الجزي7رة، 
وثيقسان بسقريرين عن امل77ج77زرة، تاِكا 

فهَم كسَّاب السقارير وانطباعاتهم عنها. 
ولا7لَّ أكث7ر املص7ادر الس7ي أف7اد منه7ا 
الب77ح77ث  7و )كسيبة الحكأة( يف س7رية 
اإلم77ا  ي77ح77ي77ى حأيد الدين، املطبوع 
تحت عنوان )سرية اإلم77ا  ي77ح77ي7ى بن 
محأد حأيد الدين(، لرئيا ديوان اإلم77ا  
عبدالكري7م  الاالم7ة  الس7يد  ي77ح77ي77ى 
دقيق7ة،  تفاصي7ل  أورد  حي7ث  مطه7ر، 
ومالوم7اٍت واضحة، ورواياٍت تنس7جم مع 
باضه7ا، وتا7ود قيأ7ة مالومات7ه إىل قربه 
م7ن مص7ادر الق7رار ال77ي77أ77ني7ة، وأنه 
7ع يف ذكر  أكث7ر املؤرخ7ن املاارصي7ن توسَّ

امل77ج777زرة. 
وأف7اد الب77ح777ث م7ن مقال7ن وردا يف 
جريدة القبلة املكية، وكانت لس7اَن حكومة 
الرشيف حسن يف ال77ح77جاز، وقد تحّدثت 
ع7ن الفاجا7ة يف حينها بأ7ا ياكا املوقف 
الرس7أي لحكوم7ة ال77ح77ج7از، وأوردت 
تفاصيل مهأة ع7ن طريقة إبادة الو ابين 
للح77ج77اج وعن الن7اج77ن والقادمن إىل 

ال77ح77ج منهم، وأي طريق سلكوا.
كأا أف7اد الب77ح77ث من مرطوط نز ة 
النظر للأؤرخ السيد الاالمة محأد زبارة، يف 
وقائع امل77ج77زرة، وتراجم ال7ش77ه77دا-، 
وأم7ري ال77ح777ج، بر7الف مطبوع7ه الذي 
تداولت عليه أيدي الحذف والسأزيق، وغيَّبَِت 

الكثريَ مأا يفيُد يف  ذا الصدد. 

تراج7ِم  م7ن  الب77ح777ث  وأف7اد 
الالأ7ا- الش7ارا- اإلريان7ي، والذاري، 
وال77ح77ج7ري، يف كس7اب  ج7ر الالم 
للق7ايض  ال77ي77أ777ن  يف  ومااقل7ه 
إس7أاعيل امك7وع، ونُب7ٍَذ وردت في7ه 
ع7ن م77ج777زرة ت7ن7وم77ة. وأف7اد 
أيضا من كسابه اآلخ7ر )دروب الحج( 
حيث أودع فيه قصائد أولئك الشارا-. 
كأا أفاد من مقدمة الرئيا امس7بق 
عبدالرحأ7ن اإلريان7ي لكس7اب والده 
وفيه7ا  املس7سبرصين(  ) داي7ة 
مالوم7ات ذات قيأة تس7لط الضو- 
ع7ى دوافع القسلة، وصدرت عن أحد 

أ م رجاالت ذلك الاهد.
يف  ال77ي77أ77ني7ة  والقصائ7د 
بنوعيه7ا  ال7ش777ه77دا-  رث7ا- 
عكس7ت  والحأين7ي  الفصي7ح 
الوج7دان ال77ي77أ77ن7ي تجاه تلك 
امل77ج777زرة واخسزلت تفس7ريات 
واقرتح7ت  له7ا،  ال77ي77أ77ني7ن 
الطرق الاألية ملواجهة مرتكبيها.
وأف7اد الب77ح777ث أيض7ا من 
كساب )رحلة يف الاربية السايدة( 
لألس7ساذ نزيه الاظم ال7ذي عايََش 

الحدَث، وم7ن خالصة نسيجة ب77ح77ثه عن 
س7بب إبادة أولئك ال77ح77ج77اج. كأا أفاد 
من كس7اب )ملوك الارب( مم7ن الريحاني، 
7ق الس7يايس من أس7باب  فيأا يسالَّق بالشِّ
امل77ج777زرة، وم7ن كس7اب ج7ون حبي7ب 
ع7ن اإلخ7وان الو ابين وظروف نش7أتهم 
وأدوار م وطريقسهم الاس7كرية والحربية، 

وعالقسهم بابن ساود.
ومن املراجع الس7ي أفاد منها الب77ح77ث 
ب77ح777ث الدكسور عبدالرحأ7ن الوجيه)1(: 
)عس7ري يف النزاع الساودي ال77ي77أ77ني(، 
ال سيأا يف تفنيد الرواية الساودية وإظهار 
الجان7ب،  يف  7ذا  وكان س7بَّاقا  بواطله7ا، 
ومثله كساب )كش7ف االرتياب( للسيد اممن 

الااميل.
وح7ول الرواية الس7اودية للأ77ج77زرة 
فقد اس7سُفيَدْت م7ن مجلة املن7ار، نقال عن 
جري7دة أ ِّ الق7رى الس7اودية، وكذل7ك من 
كس7ُِب مؤرِّخن س7اودين كثريين، وأبرز م 
عبدالواح7د دالل يف كسابيه: )البيان يف تاريخ 
ج7ازان وعس7ري ونج7ران(، و)مطالاات يف 

املؤلفات الساريرية ال77ي77أ77نية(.

 كــلــمــة.. عن الــحــجــاج والنجديي
كان للهيأن7ة النجدية أثٌر بالٌغ يف وأِد تلك 
امل77ج77زرة، ودفنها يف رمال النس7يان، من 
خالل الهيأنة الس7افرة يف القرار الس7يايس 
البل7د،  والرتب7وي والثق7ايف وامكاديأ7ي يف 
وبأدواتها املرسلف7ة من الرتغيب والرت يب، 
ورغ7م أن امل77ج77زرة كانت جرس7ا مبكرا 
يش7ري إىل عدوانية  7ذا الكيان الش7يطاني 
املسوح7ش )ق77رن ال7ش77ي7ط7ان(، والذي 
نش7ا د الي7و  باضا من مررجات7ه يف  ذا 
الا7دوان القائ7م، إال أننا لم نك7ن قد أعددنا 
الا7دة ملواجهس7ه؛ حيث أُْس7ِدل الس7سار عن 
تل7ك امل77ج777زرة ع7ن الواق7ع الساليأ7ي 
والثق7ايف يف البلد، فغاب ماها الوعي الاأيق 
بأس7بابها، و ذا ياني أنه يف ظروف السحرُّر 
واالس7سقالل يجب إعداد الادة لذلك، وتنأية 
الوعي الوطني املس7سقل بهذه امحداث حسى 

ال نُْردَع مرة أخرى.
تقع  أي77ن  اآلن  77و:  ام 77م  وال77س77ؤال 
الساودية  النظرة  يف  امل77ج77زرة  تلك 
االسرتاتيجية للحج ؟ وأين موقاها يف سيِل 
ال77ح77ج77اج  عى  الساودية  االعسدا-اِت 
كثري  من  عاٌ   يرُل  لم  وملاذا  عا ؟  بشكل 
أو  أو عدوان  اعسدا-ات  إال وفيه  من امعوا  
إ أال وتقصريٌ نسج عنه مجازُر كبرية وقسُل 
ال7ل7ه  بيت  ح77ج77اج  من  واآلالف  املئات 

الحرا ؟
إن الذي يظهر أن دور الس7اودية )ق7رن 
ال7ش77ي7ط7ان( االس7رتاتيجي املن7وط بها 
منذ إنش7ائها عى يد املس7ساِأرين الغربين 
يقو  عى اس7رتاتيجية إفراغ ال77ح77ج عن 
محس7واه، وأ دافه، وغايات7ه، من خالل قسل 
أو  ال77أ77س777ل77أن،  ال77ح77ج777اج 
د امل7ؤدِّي إىل موتهم، ومن ثم  اإل أ7ال املساأَّ
تازيز الش7اور النفيس والرتبوي لدى عامة 
ال77أ77س777ل77أن بالسرط وعد  اممان 

واإلحباط. 
وكذل7ك م7ن خ7الل ص7د املس7لأن ع7ن 
الح7ج، ثم من7ع ال77ح77ج777اج منهم عن 
ال77ا-ة أو السنديد بسياس7ات املس7سك7ين، 
وإذا كان ال77ح77ج يف امس7اس  و املؤتأر 
ووحدوي7ا  سياس7يا  للأس7لأن  امعظ7م 
روا  وثقافي7ا واجسأاعي7ا، فإنه7م ق7د س7رَّ
مناب7ر الحرم7ن ء الس7ي له7ا قدس7يسها يف 
قلوب ال77أ77س77ل77أن ء لسحقيق أ داف 
ذل7ك امل7رشوع االس7ساأاري، حي7ث حوَّلوا 
 7ذا املؤتأ7َر امعظ7م م7ن مؤتأ7ٍر لوحدة 
للسفري7ق  مؤتَأ7ٍر  إىل  ال77أ77س777ل77أن 
بينهم، وتكفريِ 7م، وتضليلِه7م وتبدياهم، 
وقسلهم، وإضفاِ- املرشوعية عى جرائأهم. 
وأم7ا السفري7ق والسأزيق للأس7لأن من 
قبل ش7يوخ الدي7ن الو ابين فق7د أصاخوا 
الاال7ِم كل7ه بنايقه7م  بذل7ك س7ْأَع  7ذا 
وأصواته7م، ولكنهم صم بك7م عن املاسدين 
يف فلس7طن والا7راق وغري 7ا م7ن بل7دان 

ال77أ77س77ل77أن.
و ا  7م الي7وَ  ومنذ ع7ا  2015  و م 
ع7ن  ال77ي77أ777ن  ح77ج777اج  يص7دون 
فريض7ة ال77ح777ج، وكذل7ك من7ذ 2011  
و 7م يص7دون ال77ح77ج777اج الس7ورين 
عن7ه، ويف الا7ا  املن7رص  38 1 77 مناوا 
وسيَّس7وا ح7ج القطري7ن، وخ7الل نوبات 
مرسلفة تا7رَّض ال77ح77ج77اج املرصيون 
وال77ح77ج77اج امتراك للأنع، وعقب أزمة 
لوكربي بن أمريكا وليبيا يف السس7اينات تمَّ 
من7ُع ال77ح77ج77اج الليبين من ال77ح77ج 
بضغوط أمريكية وبريطانية وفرنسية عى 
حد ق7ول الاقيد ماأ7ر الق7ذايف؛ اممر الذي 
دفاه التراذ قراٍر أْخَرق قىض بسوجيِه باض 
الليبي7ن إىل الس7ياحة إىل املس7جد امق7ى 

املحسل، وأعلنت إرسائيُل ترحيبَها بذلك. 
ال77ح77ج777اج  م77ج777زرة  وأم7ا 
اإليراني7ن يف ع7ا  87ح1  فه7ي فضيح7ة 
ق عليها إال مجازر 2015 /  مدوية، لم تسفوَّ
36 1 7 بسبب إس7قاط الرافاة يف الحر ، 

ث7م تس7بُّب موك7ب ويل ويل الاه7د 
آن7ذاك محأد بن س7لأان بسوجيه 
س7يوٍل برشيٍة منه7م يف اتجا اٍت 
إىل  أدَّى  من7ى،  يف  مسااكس7ة 
تدافاه7م ودْع7ِا باِضهم باضا، 
والغاي7ة أن يُأ7رَّ رِسٌب طوي7ٌل من 
الس7يارات الفار 7ة يأسطيها أمري 
)مهف7وف( ال يب7ايل بحي7اة الناس 
وال بكرامسهم، ولكي يسمَّ إظهار ابن 
نائف وزير الداخلية بأظهر الااجز 
عن القيا  بأهأات7ه يف إدارة الحج، 
تأهيدا لازله، و و ما حصل الحقا.
ل7م ير7ُل ع7اٌ  م7ن امع7وا  إال 
للح77ج777اج،  م77ج777زرة  وفي7ه 
بدع7اوى مرسلف7ة، وأع7ذار ب7اردة، 
ما ع7دا امعوا  السي حك7م فيها امللك 
عبدال7ل77ه ب7ن عبد الازي7ز، فسأيَّزت 
بالس7المة للح77ج777اج، و 7ذا يثري 

أكثَر من سؤال.
إن الص7دَّ عن املس7جد الحرا  يأتي 
يف ذات الس7ياق ال7ذي تبذل فيه مألكة 
ق77رن ال7ش77ي7ط7ان جه7ودا كثيفة 
وس7ايا حثيث7ا إلف7راغ ال77ح777ج من 
أ داف7ه وغايات7ه الس7ي تأثل تجس7يدا 
حي7ا للوحدة اإلْس7اَلمية وللكيان الااملي 
7د حيث مؤتأ7ر ال77أ77س777ل77أن  املوحَّ
الس7نوي، ووجوب إظهار برا-تهم ء و م يف 
ِخضم ذلك املش7هد امس7طوري ء من أعدا- 
ال7ل77ه الذين يناقضون امل7رشوع اإللهي يف 
 7ذه امرض، وسيس7سأر الوض7ع عى  ذا 
النح7و م7ا دا   7ذا الكي7ان ء الذي س7أاه 
اإلْس7اَل  )ق77رن ال7ش77ي7ط7ان( واملرتِبط 
باالسساأار ومش7اريِاه الهدامة واملفرِّقة ء 

يُْحِكُم سيطرتَه عى ذلك البيت الطا ر.
البي7ت ال7ذي جال7ه ال7ل7ه للن7اس أمنا، 
وجاله7م فيه س7واً- الااكَف في7ه والبادي، 
حي7ث ال رشعية أبدا ميِّ إجراٍ- يسمُّ فيه منُع 
أو عرقل7ُة ال77ح77ج777اج م7ن أيِّ م7كاٍن 
قدموا؛ حيث جال ال7ل7ه حق البادي ء و و 
النائي عن املس7جد الح7را  ومأن ليا من 
أ له ء مثل حق الااكف فيه، سوا- بسوا-.
الساري7ِخ  آُل س7اود صفح7ة  وإذا قل7َّب 
القريبة، فربأا اسسشاروا أنهم سيرُرُجون 
م7ن الب7اب ال7ذي دخل7وا من7ه، فسحديدا يف 
ع7ا  2ح1  أش7اع والُد 7م عبدالازي7ز أن 
حاكم ال77ح77جاز آنذاك الرشيف الحس7ن 
بن عيل قد ص7دَّ ح77ج77اج نجد من دخول 
الري7اض  يف  مؤتأ7را  فاق7دوا  م77ك777ة، 
حرضه أعي7اُن نج7د ومطوِّعسه7ا وقادتها، 
وق7رَّروا وج7وَب إعالِن الجهاد ض7دَّ َمْن صّد 
عن بي7ت ال7ل7ه الحرا ، وبه7ذه الذرياة تمَّ 
لهم اجسياُح واحسالُل ال77ح77جاز والحرمن 

الرشيفن. 
ل7ن  الرشيف7ن  الحرم7ن  يف  نهايسه7م 
تكون أحس7ن م7ن نهاي7ة كفار قري7ش مّلا 
الرسول  ال77أ77س777ل77أن بقيادة  صدوا 
امك7ر  ص7ى ال7ل7ه علي7ه وآله وس7لم عن 
البيت الحرا  يف الس7نة السادس7ة للهجرة، 
فاعس77ه الق7رآن خطيئ7ة تُض7اِرع خطيئَة 
الكف7ر، وموِجبا إلس7قاط واليِسهم الواقاية 
ع7ى البي7ت الح7را ، باإلضافة إىل س7قوط 
واليسه7م الرشعي7ة أص7ال، وس7ببا موِجب7ا 
لساذيبه7م من ال7ل7ه؛ )َوَما َلُه7ْم أاَلَّ يَُاذِّبَُهُم 
ال7ل7ه َوُ ْم يَُصدُّوَن َعِن اْلَأْسِجِد اْلَحَراِ  َوَما 
َكانُواْ أَْوِليَا-ُه إِْن أَْوِليَآُؤُه إاِلَّ اْلُأسَُّقوَن َوَل7ِكنَّ 
أَْكثََرُ 7ْم الَ يَْاَلُأوَن()امنفال:  3(، واعس7ه 
إلحادا ظاملا يس7سحق صاحب7ُه عذابا أليأا، 
)إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َويَُصدُّوَن َعن َسِبيِل ال7ل7ه 
َواْلَأْسِجِد اْلَحَراِ  الَِّذي َجَاْلنَاُه ِللنَّاِس َسَوا- 
اْلَااِك7ُف ِفي7ِه َواْلبَاِد َوَم7ن يُِرْد ِفي7ِه ِبِإْلَحاٍد 

ِبُظْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم( )الحج: 25(.
إن7ه عنَد إغالِق أبواِب البي7ِت الحرا  أما  
القل7وب السي ته7وي إليه، يك7ون ال7ل7ه قد 

أذن موليائ7ه املؤمنن بفسح7ه والدخول إليه 
آمن7ن؛ ألم يق7ِل ال7ل7ُه تا7اىل: )َلَق7ْد َصَدَق 
ال7ل7ه َرُسوَلُه الرُّْؤيَا ِباْلَحقِّ َلسَْدُخلُنَّ اْلَأْسِجَد 
ُمَحلِِّق7َن  آِمِن7َن  ال7ل77ه  َش7ا-  إِن  اْلَح7َراَ  
ي7َن اَل تََراُف7وَن َفَاِلَم َما  ِ ُرُؤوَس7ُكْم َوُمَقرصِّ
َلْم تَْاَلُأوا َفَجَاَل ِم7ن ُدوِن ذَِلَك َفسْحاً َقِريباً(
)الفسح: 27(، لقد كان صدُّ الكفار للأسلأن 
عنه فسحا مبينا مل77ك77ة وللبيت الحرا  عى 

يد ال77أ77س77ل77أن.
يف ظل  ذا الادواِن البِشع الذي يسسهِدُف 
امطف7اَل والنس7اَ- بالدرج7ة اموىل علينا أن 
نُح7جَّ جأيا7ا إىل جبه7ات الا7زة والرشف، 
ونلب7ا ثي7اَب الرجول7ة، ونن7وي اإلح7را  
بالجه7اد املزل7ِزل املنس7رِص لدما- ش7هدائنا 
م7ع  نط7وف  وأن  وغري 7ا،  ت7ن7وم77ة  يف 
الجيش واللجان الش7ابية حي7ث ما طافوا، 
ونس7اى بن صفا حاجاتهم، ومروة ُعدَّتهم 
وعساد 7م، وأن ننطِلَق للأرابط7ة والوقوف 
م7ع امبط7ال ع7ى صاي7د الجبه7ات، وكلُّ 
نا إال  الجبهات مش7اٌر حرا ، وال يص7حُّ حجُّ
باملبي7ِت واملرابطة فيها، ويجب أن نزَدِلف إىل 
ال7ل7ه بأن نجأع ب7ن الجهادين جهاد املال 
وجهاد النفا، والكلأة واملوقف، وأن نرمي 
يف كل ي7وٍ  ماس7كرات إبليس7هم الرجي7م، 
ومواقَع ش7يطانهم النجدي بأا يره ال7ل7ه 
من زلزال3، أو توش7كا، أو سكود أو بركان، 
أو بأا يبدعه ال77ي77أ77نيون، مأا ال نالأه 

من فصيلة )والقاد  أعظم(.
ه كلَّ   ذا  7و حجنا الذي يج7ب أن نُحجَّ
عاٍ  حسى النرص، بال وداٍع للجبهات، وال كلٍل 
من املش7اركة فيها، وعاقبة السرلف عن  ذا 
ال77ح777ج الاظي7م  و الوقوُع يف الس7رط 

الكبري، والااقبة امثيأة.
سسسسأرُّ  ذه املألكة يف امليض يف طريِقها 
الشيطاني يف الصد عن ال77ح77ج، وتسييا 
الحرمن الرشيفن، وتوظيف قدس7يسهأا يف 
الرتويج للأرشوع السأزيقي السدمريي لألمة 
الذي يسّس7ق واملرشوع اممريكي يف املنطقة، 
ويف إف7راغ ال77ح777ج ع7ن محس7واه، ولكن 
عقاَب ال7ل7ه آٍت عليهم ال محالة، تلك س7نة 
ال7ل7ه وناموس7ه الحكيم، قال ال7ل7ه تااىل: 
)َوَما َلُهْم أاَلَّ يَُاذِّبَُهُم ال7ل7ه َوُ ْم يَُصدُّوَن َعِن 
اْلَأْسِجِد اْلَحَراِ  َوَما َكانُواْ أَْوِليَا-ُه إِْن أَْوِليَآُؤُه 
إاِلَّ اْلُأسَُّق7وَن َوَل7ِك7نَّ أَْكثََرُ 7ْم الَ يَْاَلُأ7وَن(

)امنفال:  3(. 
م7ا  7و مطل7وٌب الي7وَ  م7ن الش7اوب 
الحرم7ن  لسحري7ر  تسح7ّرك  أن  اإلْس7اَلمية 
الرشيف7ن عى ي7د أوليائ7ه املؤمن7ن الذين 
رضيَه7م أولي7ا- ع7ى الحرم7ن الرشيف7ن 
ق7ون كونه )َمثَابًَة لِّلنَّاِس َوأَْمناً(،  الذين يحقِّ
نون غري م، ال يرضاون  يأمنون فيه، ويؤمِّ
للحسابات الضيقة وال للضغائن السياسية، 
 ُ وال لإلم7ال-ات اممريكية، الذي7ن بهم تسيرَّ
أج7واُ-  7ر  وتسوفَّ ال77ح77ج777اج  مناف7ُع 
الذك7ر والابودية الرالصة لل7ه يف تلك اميا  
املالومات السي يسهيَّأ فيها ال77ح77اج نفسيا 
وس7لوكيا وعقليا واجسأاعي7ا إلعادة ضبط 
نفس7ه عى أساس املاايري اإللهية الفطرية، 
فط7رة ال7ل7ه السي فطر الناس عليها، فياوُد 
ه( كأا ورد  باد حجه امل7ور )كيوِ  َوَلَدتْه أمُّ
يف امث7ر الرشي7ف ع7ى صاحبه وآل7ه أفضل 

الصالة والسال . 

_________________________
  امش:

)1( باحلث يمنلي حصل على الدكتوراه من 
جامعلة القاهرة، لكنه مات ملع أرسته يف حادٍث 
يف ظروف غامضة بعد تأليفه هذا الكتاب ونرشه 
بشلكل محلدود، وبعلد انتزاعه حكملا قضائيا 

بتمكينه من التدريس بجامعة صنعاء.
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أصل املشكلة
الغ7از  أس7اار  الرتف7اع  واح7د  كان  ن7اك س7بب 
املن7زيل بذلك الش7كل املريف و 7و القرار ال7ذي اترذه 
الا7دوان الس7اودي اممريكي ع7 مرتزقس7ه يف مأرب، 
وق7ىض بوقف مرصصات الغاز ع7ن الااصأة صناا- 

واملحافظ7ات امُْخ7َرى الرارجة َعن س7يطرة الادوان، 
حي7ث يح7ول املرتزقة  ن7اك ث7روات البلد م7ن النفط 
والغاز إىل ملكيات خاصة فيبياون الشحنات لحسابهم 
الش7ريص، محقق7ن أ داَفهم بالكس7ب غري املرشوع 
و دف الادوان بسش7ديد الح7رب االقسصادية والحصار 

إلخض7اع اليأني7ن، لكن ذلك كل7ه أدى الن7دالع امزمة 
والسي بدور ا أّدت ملش7اكل أُْخَرى يسحأل مس7ؤوليسها 
املسؤولون املرسصون يف  ذا الجانب يف حكومة اإلنقاذ 
الوطني، س7وا- كان امم7ر يسالق بالفس7اد أَْو توظيف 
امزمات م داف سياس7ية أَْو اإل أال وعد  الكفا-ة يف 

أدا- امعأال املنوطة بهم.

املحطات املتنقلة.. حلٌّ يحتاُج للمزيد من الجهود
مع قيا  املرتزقة يف مأرب بوقف مرّصصات صناا- 
واملحافظ7ات امُْخ7َرى من الغ7از املنزيل، والقي7ود السي 
يفرضها الادوان عى اسسرياد الغذا- والدوا- واملشسقات 
النفطية، كان اللجو- للسجار للقيا  باس7سرياد شحنات 

م7ن الغ7از املن7زيل  7و الس7بيل الوحيد 
للسغل7ب ع7ى املش7كلة، و و م7ا وّضحه 
املدير السنفيذي لرشك7ة الغاز بالااصأة 
صنا7ا- محأ7د املطه7ر يف اتص7اٍل م7ع 
صحيفة املس7رية الذي قال إنه تم تشكيُل 
لجن7ة حكومي7ة ملواَجه7ة امزم7ة، ومن 
جانبه7ا قام7ت الرشك7ُة بالسراطب مع 
السجار الس7سرياد ش7حنات الغ7از املنزيل، 
مش7رياً إىل أن الرط7وة اموىل من الاألية 
تأت بنجاح وتم اس7سرياد باخرة محّألة 
بالغاز، و ي السي يجري تزويد املواطنن 

بحاجسهم من الغاز حالياً يف صناا-.
وأوض7ح مدير رشكة الغاز أنهم قاموا 

بسجهي7ز نح7و 21 محط7ة مسنقل7ة لبيع الغ7از املنزيل، 
بالسنس7يق مع املجالا املحلية يف املديريات؛ لبيع الغاز 
بقيأ7ة 2500 ري7ال للدب7ة الواح7دة )20 ل7رتا مكابا( 

وبواقع دبة واحدة لكل منزل.
وكشف املطهر أّن  ناك باخرًة أك7 من سابقسها يسم 
رشاؤ ا ع7 السج7ار بنفا الطريق7ة، داعياً املواطنن 
لا7د  السدافع ل7رشا- أك7 م7ن حاجسه7م؛ من الوضَع 
مطأ7ن يف الوقت الح7ايل والفرتة القادم7ة، مضيفاً أن 
توفر الغاز بكأيات كبرية يف امس7واق سيس7هم بشكل 

كبري يف خفض امساار حسى يف املحطات الراصة.
ووفق7اً للأالوم7ات الس7ي حصلت عليه7ا صحيفة 
املس7رية، بن7اً- عى نزوله7ا امليدان7ي، فإن الح7ل الذي 
قّدمس7ه رشكة الغاز كان ناجحاً لحل جز- من املش7كلة 

وليا كلها، فادد املحطات املسنقلة السي تم توفري ا يف 
الااصأة صناا- ال تسناس7ب مع عدد الس7كان وبالسايل 
ال توف7ر تلك املحط7ات احسياجات جأيع الس7كان من 
الغاز املن7زيل اممر الذي يدف7ع املضطرين منهم للرشا- 

من املحطات الراصة بأساار عالية.

املجالس املحلية.. جوانب القصور يف أداء املهمة
اإلج7را-اُت السي اتُّر7ذت ملواجهة أزم7ة الغاز املنزيل 
تضطل7ُع املجال7ا املحلي7ة ع7ى مس7سوى مديري7ات 
الااصأة بدور رئييس يف توزيع الغاز املنزيل، حيث تسوىل 
رشكة الغاز الاأَل مع السجار لسوفري الغاز املنزيل وتوفري 
املحط7ات املسنقلة، وبا7د ذلك تنسقل املهأ7ة للأجالا 
املحلية بالسنس7يق مع عقال الحارات 
لسابئ7ة أس7طوانات الغ7از بالس7ار 

املحدد 2500 ريال.
صحيف7ة  مسابا7ة  خ7الل  وم7ن 
املس7رية واالتصاالت السي أجرتها مع 
املسؤولن كان االسسنساج واضحاً بأن 
 ناك تفاوتاً بن أدا- املجالا املحلية 
لواجبها من مديرية إىل أُْخَرى، فهناك 
باُض املديريات السي يش7كو سكانُها 
من غياب دور املجالا املحلية، حسى 
أن با7َض الحارات والاق7ال فيها لم 
يالأ7وا بوجوِد محطات مسنقلة لبيع 

الغاز املنزيل تاباة لرشكة الغاز.
م7ن جانب آخ7ر اتصل7ت صحيف7ة املس7رية بأديِر 
عأليات مديري7ة صناا- القديأ7ة، عبدالازيز امكوع، 
ووّجهت له باَض امسئلة واالسسفسارات حول انسظا  
رشكة الغاز بإرس7ال املحط7ة املسنقلة؛ لسزويد س7كان 
املديري7ة بالغاز املنزيل، والذي ب7دوره أوضح أن املديرية 
 7ي أكثر املديريات حاجة لوضع حلول من  ذا النوع؛ 
بس7بب عد  وجود محطات تجارية يف املديرية؛ بسبب 
وضاه7ا السأرير7ي وضيق ش7وارعها وعوام7ل أُْخَرى 

جالت صناا- القديأة تحساُج ال سأا  خاص.
كأا أّك7د امكوع أن املحطة املسنقلة يُفرتَُض أن تزوَِّد 
املديرية بالغاز بشكل يومي، وأنها انسظأت يوَمي امحد 
واالثن7ن املاضين، وغابت أما الثالثا-، مش7رياً إىل أنه 
تم إبالُغهم بأنها س7سااود تزوي7د املديرية بالغاز ابسداً- 

شركُة الغاز بصنعاء وّفرت محطاٍت متنقلًة للبيع بسعر 2500 ريال لكنها غيُر كافية لكل العاصمة

تذبذب أداء المجالس المحلية حرم شريحًة واسعة من السكان من الحصول على احتياجاتهم

ملا تزاُل قضيُة توفري الغاز املنلزيل عى رأس القضايا التي 
تؤّرق املواطنني، وخصوصاً يف املناطق الخارجة عن سيطرة 
الغزاة واملرتزقة، وخالل الفرتة املاضية ارتفع أسعاُر األنبوبة 
)20 للرتاً مكعبلاً( بشلكل مهلول، حيث وصلل االرتفاع إىل 
الضعف، وأعقب ذلك حملة إعالمية رشسلة بطابع سليايس 
وليس من أجل رفع املعاناة عن الناس؛ ولذلك ورغم استمرار 
مشلكلة توفري الغاز املنزيل إال أن الحمللة اإلعالمية تراجعت 

ألسباب سياسية أيضاً.
نحلُن يف صحيفة املسلرية لم نرد اسلتغالَل معاناة الناس 

كغطاء لالنخراط يف سلجاالت سياسلية؛ ولذللك قّلبنا أوراَق 
هذه القضيلة وطرقنا أبواَب األطراف املعنية بها، بما يف ذلك 
املسلتهلك نفسله؛ بهدف تقديم تطمينلات إن ُوجدت، ودفع 
املسلؤولني لبلذل مزيد ملن الجهلود ومحاوللة التغلُّب عى 
الصعاب والعراقيلل الخارجة عن إرادتهم؛ من أجل تخفيف 
األعباء عى املواطنني اللذي يعانون من ِحصار خانق وحرب 

اقتصادية طالت مرتبات املوظفني منهم.

 : تحقيق/ إبراهيم السراجي:

محطات الغاز املنتشرة بالعاصمة تبيُع بأسعار متفاوتة وعالية 

الغـاز املنزلي.. بي نهب املرتزقة   وجشع التجار وتقاعس املسؤولي

عبدالعزيز األكوع
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من اليو  امرباا-. 
املدي7ر  وكان 
السنفيذي لرشكة الغاز 
أن  للصحيفة  أوض7ح 
املسنقل7َة  املحط7اِت 
أي7ا   يف  تاأ7ل  ال 
مف7راً  الاط7الت 
غيابها ع7ن صناا- 

القديأ7ة أما الثالثا- بس7بب 
عطلة ذكرى ثورة 26 سبسأ7. 

وإذا كان الوض7ُع كذلك يف مديري7ة صناا- القديأة 
إال أنه يف مديرية ما7ن يرسلف، فقد اتصلت الصحيفة 
بااق7ل »حارة عث7رب« عزيز الس7فياني وس7ألسه عن 
تزويد الحارة بالغاز ع7 محطات رشكة النفط املسنقلة، 
فسفاجأ باممر، مبدياً أس7فه م7ن عد  إبالغهم من قبل 
املجالا املحلية بوج7ود املحطات من  ذا النوع أصالً، 
مؤكداً أن سكان الحارة يحصلون عى احسياجاتهم من 
الغاز ع7 املحطات الراصة السي تبيع بأساار مرتفاة.

املحطات الخاصة.. سوق سوداء وأسعار متفاوتة
توصلت الصحيفة إىل أن ارتفاع أس7اار الغاز املنزيل 
ُمَرّطط له باناية من قبل الادوان ومرتزقسه يف مأرب، 
الذي7ن يبيا7ون الغاز للسجار يف صناا- بش7كل منسظم، 
بأا يؤكد أنه ال توجد أية مش7اكل خارجة عن إرادتهم، 
ب7ل إماان7اً يف الح7رب االقسصادية عى الش7اب ونهب 

أموالهم وثرواتهم وبياها لحسابهم الراص.
ونظراً لذلك يسوفر الغاز يف مرسلف املحطات الراصة 
بالااصأة صناا- واملحافظات، حيث يباع الغاز املنزيل 
بأس7اار مرتفا7ة ومسفاوتة من محط7ة إىل أُْخَرى من 
انرفاض طفيف يف الس7ار عأا كان عليه عند ارتفاعه 

بداية امزمة املفسالة.
صحيف7ة املس7رية م7ن جانبه7ا أوف7دت مراس7َلها 
الراص7ة  املحط7ات  الس7سطالع  رشوان؛  عبَدالحأي7د 
والحص7ول ع7ى با7ض اإلجاب7ات م7ن قب7ل ُماّلكه7ا 
والااملن فيها، وتوصل لنسيجة واحدة  ي أن أصحاَب 
املحطات يشرتون الغاز من ناقالت يرسلها املرتزقة من 
م7أرب ويبياونه7ا للسجار يف صناا- بأس7اار مرتفاة، 
و 7و أيضاً م7ا وّضحه مدي7ُر رشكة الغ7از بصناا- يف 
حديثه للصحيفة، إال أنه أيضاً يقوُ  السجاُر من أصحاب 
املحطات بإضافة مبالغ كبرية كأرباح لهم، ما يس7ا م 

يف رفع السار بشكل أك7.
غ7از  بي7ع  محط7ات   6 الصحيف7ة،  مراس7ُل  وزار 
يف الااصأ7ة صنا7ا-، وق7د تفاوت7ت امس7ااُر يف  ذه 
املحطات ءبحسب ما أفاد الااملون عليها للأوفدء بن 

3800 و00   ريال.

وبّرر أصحاُب املحطات البيع 
أس7اار  بارتف7اع  الس7ار  به7ذا 
ال7رشا-، حي7ث ق7ال الاام7ل يف 
محطة املرس7ارء ش7ارع الجزائر 
إسأاعيل الحكأي بأنهم يشرتون 
الغاز من السجار مالكي املقطورات 
الذين يأتون به من مأرب بأس7اار 
عالية وال يضاون للربح سوى مبلٍغ 

بسيٍط.
وأرج7ع الحكأ7ي عدَ  بي7ع الغاز 
بالس7ار ال7ذي حّددت7ه الحكومة 2500 ري7ال، إىل عد  
حصولهم ع7ى أية كأيات من رشكة الغاز، مش7رياً إىل 
أن الرشكة أعط7ت جأيع الكأي7ات للأحطات الساباة 

للساجر )املفزر(.
وأك7د  ذا الق7وَل الاامُل بأحطة الحكأة يف ش7ارع 
الدائ7ري، ما 7ر فرحان، مضيف7اً أنهم يش7رتون اللرت 
من السجار الذين يأتون ب7ه من مأرب بأبلغ 180 رياالً 

ويبياونه ب7 200
وقال فرح7ان »الحكومة لم تأنحنا أية كأيات غاز، 
ول7و منحسنا س7نلسز  بالس7ار الحكوم7ي يف بيع  ذه 

الكأيات«.
وزار مراسُل الصحيفة محطسن تاباسن للساجر املفزر 
وتقاان يف ش7ارع الجاماة، غري أن س7ار البيع فيها كان 
3800 ريال، وحن س7ؤال املراس7ل عن س7بِب البيع بهذا 

اُل باد  مارفسهم أية تفاصيل.  السار تالل الُاأَّ

املواطنون يف مناطق سيطرة املرتزقة يف مرمى االستهداف
لم تقسرص مأارس7اُت وفس7اُد مرتزقة الادوان عى 
املواطنن يف املناطق الرارجة عن س7يطرة الادوان، بل 
طال7ت املواطنن يف ُكّل املحافظات، حيُث الرالفات بن 
املرتزق7ة يف مأرب ونظرائه7م يف املحافظات الجنوبي يف 
طريقها لرلق أزمة يف الغاز املنزيل ضحيسها املواطنون.
رشكُة الغ7از يف مأرب السي يديُر 7ا املرتزقة زعأت، 
يف وقت س7ابق، أنها لم توق7ف مرّصصات املحافظات 
الواقاة تحت س7يطرة الجيش واللج7ان رغم ُكّل امدلة 
الواضح7ة إال أنه7ا أيض7اً أقدم7ت عى خط7وة موثقة 

كشفت نوايا ا تجاه الشاب اليأني.
ونظ7راً للرالف7ات ب7ن مرتزق7ة اإلص7الح يف مأرب 
ونظرائهم يف عدن ورفض االحسالل اإلماراتي عودة الفار 
 7ادي إىل عدن كله7ا دفات مرتزقة اإلص7الح يف مأرب 
ملااقبة املحافظات الجنوبية، حيث وجهت رشكة الغاز 
بأأرب تاأيأاً للسجار يف املحافظات الجنوبية بأنها لن 
تزود 7م بالغاز إال إذا قاموا بالسوريد لحس7اب الرشكة 
يف البنك املركزي بأ7أرب وأنها لن تقبل أية توريدات إىل 

فروع البنك يف عدن واملكال وشبوة وحسى املهرة.

الغـاز املنزلي.. بي نهب املرتزقة   وجشع التجار وتقاعس املسؤولي
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منظماٌت استخباريٌة تحت يافطة إنسانية!
المحامي عبداالله الشامي

وم7ا أدراك بأنظأ7ات املجسأ7ع املدن7ي ما 
 ي؟

كش7فت لنا إقراراُت رئيسة مؤسسة سأا- 
فيأا أس7أي باملؤتأ7ر الصحفي ال7ذي أعدته 
أما ح7ول اخسطاف وتهري7ب الطفلة )بُثينة 
الريأ7ي( من الااصأ7ة صنا7ا- إىل الرياض، 
م7دى اإل أ7ال والالمباالة والقص7ور من قبل 
الجهات الرس7أية يف مراقبة أنشطة منظأات 

املجسأ7ع املدني يف الداخل اليأني )مؤسس7ات 
7 منظأ7ات 7 جأاي7ات 7 مراك7ز... إل7خ تلك 
املس7أيات( والس7ي ترفع الي7د وتغأض الان 
عنه7ا عق7ب الرتخيص له7ا من قب7ل الوزارة 
املرسصة وإىل ما ال نهاية، حسى يف ظل الادوان 
والحصار عى البلد، والذي نش7طت فيه الاديد 
من تل7ك املنظأات تحت عدة الفسات إنَْس7انية 
وحقوقي7ة واجسأاعية وصحية دون رقيب وال 
حس7يب مع اش7سهار الكثري من القائأن عى 
تلك املنظأ7ات بارتباطهأا وتأويلهم من دول 
الا7دوان وبأش7راص من اليأن م7ع الادوان 

يف الر7ارج والداخ7ل، وتم تسبع نش7اطهم ع7 
امجهزة االس7سربارية واممني7ة واتضح أنهم 
يأارس7ون السجنيد والاأل املرابراتى والرصد 
للادو والادوان بشكل عا  وخاصة يف املناطق 
الس7احلية، دون أن يُسرذ يف حقه7م أي إجرا- 
عقابي ورادع، والحل لنش7اط تلك الجأاية أَْو 
املؤسسة، وآخر ا مؤسس7ة سأا- السي تبنّت 
بشكل رسأي تهريب واخسطاف الطفلة بثينة 

الريأي.
وال يغ7ري من  7ذه الحقيقة واالش7رتاَك يف 
الجريأة ما تاللت به رئيس7ة مؤسسة سأا- 

با7د  علأها بأ7ا خطط ل7ه وانسقالها ماهم، 
بدالً عن إبالغه7ا الجهات اممنية واملرسصة أَْو 
َم7ن تكفل وتبن7ى رعايسها ع7ى امقل كواجب 

إنَْساني وأخالقي!
له7ذا ف7إن واقا7ة اخسط7اِف بثين7ة ع77 
مؤسس7ة س7أا- تأث7ل ج7رس إن7ذار توجب 
عى أجه7زة الدولة مساباة أنش7طة منظأات 
ُل من الرارج  املجسأع املدني السي أغلبه7ا تأوَّ
وتنفذ أجندَة مأوليها تحت مسأيات إنَْسانية 
وأُْخ7َرى حقوقي7ة لردم7ة الر7ارج وأجهزته 

االسسربارية واممنية.

الثورُة الكربالئية.. ضرورة إنسانية 
مية قبل أن تكوناَ فريضًة إْسالاَ

علي عبداهلل صومل
)أيه7ا الن7اُس إن ل7م يك7ن ديٌن 
وكنس7م ال تراف7ون املا7اد فكونوا 

أحراراً يف دنياكم(..
 ك7ذا خاط7ب اإلما  الحس7ن 
عليه السال  تلك امغلبية الساحقة 
إىل  ينظ7رون  مأ7ن  الن7اس  م7ن 
الظل7م  الا7دوان ومقاوم7ة  دف7ع 
فحس7ب  الديني7ة  الزاوي7ة  م7ن 
فه7م يساامل7ون م7ع مب7دأ الثورة 
والر7روج ع7ى الظال7م كفريضة 
إْساَلمية بحسة ال عالقة لها بأناس 

ال صلة لهم بالدين.
أو ق7د يكونون منسأن إىل الدين 
اإلْساَلمي الحنيف ولكنهم ال يرون 
يف القي7ا  به7ذه املهأ7ة الجهادية 
املقدس7ة فريض7ة الزم7ة تس7سأد 
فرضيسه7ا الديني7ة م7ن أي الذك7ر 
اإلْس7اَلمية  والرشيا7ة  الحكي7م 
الاقائ7د  نسيج7ة  وذل7ك  املطه7رة 
السي  الباطلة والثقاف7ات الراطئة 
تجال م7ن الس7لطان الجائر قدرا 
محسوم7ا ع7ى امم7ة أن تس7لم له 
وتوج7ب طاعسه ع7ى ال7ية حسأا 

وإن كان ظاملا منحرفا.
اإلم7ا  الحس7ن علي7ه الس7ال  
وإزا-  7ذا الواق7ع يطلق رصخسه 
املدوي7ة ) يهات منا الذلة( ليوقظ 
الضأائر اإلنسانية الحية وينفخ يف 

اممة اإلْساَلمية بروح الازة.
املغلوط7ة  الثقاف7ة  وينس7ف 
جل7د  وإن  امم7ري  اط7ع  )ثقاف7ة 

ظهرك…(.
فيقول عليه الس7ال  إيها الناس 
إن رس7وَل الل7ه ص ق7ال )من رأى 
منكم سلطاناً جائراً مسسحالً لحر  
الل7ه ناكث7اً عه7ده مرالفًة لس7نة 
رسول الله ياأل يف عباد الله باإلثم 
والا7دوان فل7م يغ7ري علي7ه باأل 
7ا ع7ى أن يدخله  أَْو ق7ول كان حقًّ
مدخل7ه، أال وإن  7ؤال- ق7د لزموا 
طاع7ة الش7يطان وترك7وا طاع7ة 

الرحأن وأظهروا الفس7اد وعطلوا 
الحدود وأحلوا ح7را  الله وحرموا 
حالل7ه وأنا أحق من غري(، فيقيض 
عى  ذه املفا يم الراطئة باد أن 
كان7ت امبواق النفاقي7ة السدجينية 
واملاكينة اإلعالمية السضليلية لبني 
أمية وعى مدى فرتة زمنية طويلة 
ق7د زرعسه7ا يف ال7مج7ة اللغوي7ة 
والاصبي7ة لسسح7ول إىل ج7ز- م7ن 
الثقافة الدينية والاقدية لسناكا، 
الابادي7ة  املأارس7ة  واق7ع  ع7ى 
والس7لوكية والاألية لدى امغلبية 
الس7احقة يف اموس7اط املجسأاية 

لألمة اإلْساَلمية.
الثورة الحسينية الرالدة  تأساز 
بأنها ث7ورة عاملية ش7املة بااملية 
الجاما7ة  السحرري7ة  أ دافه7ا 

ومضامينها الثورية الواساة.
املوضوعي7ة  حيثياته7ا  له7ا 
الديني7ة  وغاياته7ا  والرضوري7ة 
كي7ف  رأين7ا  وق7د  واإلنس7انية 
السحرري7ة  الث7ورات  أ   أصحب7ت 
السي  الواعية  املبدأية والسصحيحية 
اس7سأدت من كربال- الحسن عليه 
الس7ال  عنفوان الازيأة ووضوح 
الرؤية فكسب لها النجاح والاظأة.
فكربال- مدرسة امحرار من ُكّل 
الش7اوب وم7ن ُكّل امطي7اف فكل 
حر أبي مدرس7سه كربال- َوأس7ساذه 
الحسن ومن يسغنى بالحرية ثم ال 
ينسس7ب إىل مدرسة الحسن فليا 
له م7ن الحري7ة نصيب فه7و إنأا 
يطل7ب الحرية من غ7ري مظانها إذ 
كي7ف يجأع حٌربن طل7ب الحرية 
والرف7ض الضأن7ي إلم7ا  امحرار 
أب7ي عبدالل7ه الحس7ن وعليه فإن 
َمن يّدعي الحرية ويشأئز إن ذُكر 
الحسن فس7يصبح يَوماً من خول 

اليزيد.
و 7ذا مالوٌ  ل7دى الجأيع وما 
ح7زب ص7الح ومرتزق7ة الا7دوان 

اليو .. عنكم ببايد.
وبالا7ودة إىل الكلأ7ة املذك7ورة 

أع7اله )إن ل7م يكن لم دي7ٌن وكنسم 
ال ترافون املا7اد فكونوا أحراراً يف 
دنياكم( فإننا نجد س7يد الش7هدا- 
وإما  امحرار أبي عبدالله الحسن 
يؤك7د للطرف7ن، البرشية بش7كل 
عا  ومل7ن ال يرى وج7وب الرروج 
عى الظالم من أَبْنَا- اإلْس7اَل (  نا 
أن الث7ورة السحرري7ة السي تدش7ن 
عألية االناساق م7ن ربق الابودية 
والذل والهوان  ي البوابة الوحيدة 
والرئيسة إىل الحياة الكريأة الحرة
إىل  بالجأي7ع  تدف7ع  إذ  منه7ا 
ع7ى  وتحثه7م  الظل7م  مقارع7ة 
رضورة السوح7د يف مواجهة البغي 
فه7ي إنأا تجأاه7م عى قضيسهم 
ليلسق7وا ع7ى  الواح7دة  املصريي7ة 
ويسج7اوزوا  املش7رتكة  القواس7م 
خالفاتهم الطارئة أَْو املسوارثة و م 
يسارضون لهجأة عدوانية رشسة 
تس7سهدف الجأيع وترى يف الفسنة 
الداخلية فرصة ذ بية تسسطيع أن 
تجا7ل من ط7ريف املقاومة لوطنية 
وجب7ة دس7أة كأ7ا  7و مال7و  
م7ن فق7ه امولويات يف مث7ل  كذا 

ظروف.
الي7و  وطامل7ا وس7يف يزي7دي 
الارص ال يزال مس7ؤوالً عى رقاب 
رشفا- وأحرار اليأن ككل ال يفرق 
بن م7ن يأسش7ق س7يفه ويذ ب 
إىل مي7دان الحرب يص7اول وينازل 
الطغ7اة ويجا 7د ويق7او  الغزاة 
عن م7ن يطأطئ رأس7ه، فال ينفر 
يف س7بيل الله ليدافع ع7ن الكرامة 
والا7رض فهو بدالً ع7ن أن يجا د 
ويهاج7م ويق7او  يحايد ويس7الم 

ويساو .
وال7رأي  الس7ديد  الق7وَل  ف7إن 
الح7ارض الاسي7د واملوق7ف الناجع 
املفي7د  و يف السوح7د عى مواجهة 
الادو املسغطرس اللدود الذين يذبح 
الش7اب من الوري7د إىل الوريد وأن 
يحولك7م يا أح7رار وحرائ7ر اليأن 

السايد إىل إما- وعبيد.

 الثورة هي الثورة
عبدالرحمن يحيى حميد الموشكي 
ببس7اطة، الثورة:  7ي تَح7ّرٌك رافض لس7لطة 
سيئة تسدثر بغطا- الرشعية قد يرسلف الباض مع 
عناوينه7ا ونسائجها إاّل أن ذلك ال يلغي أن واقااً قد 

تغري من خاللها.
7ة كانت عى الرليفة  أوىل الث7ورات يف تأريخ امُمَّ
عثأ7ان ريض الل7ه عنه ناتج7ة عن اعسق7اد الثوار 
بانح7راف الرليفة ع7ن الحكم الرش7يد ومحاباته 
مقارب7ه نرسلف مع  7ذا السوصي7ف أَْو نسفق ماه 
إاّل أن النسائ7ج اف7رزت واقاا جدي7دا بقسل الرليفة 
وانهيار امُلَرّطط امموي يف االسسئثار بالسلطة ولو 

مؤقساً.
ع7ادت صورة الحكم الرش7يد مج7ددا باملباياة 
املجأ7ع عليه7ا م7ن ُكّل الفرقا- لإلم7ا  عيل عليه 
السال  وشهد عهده أرقى فرتة للادالة االجسأاعية 
7ة بأاايري عادلة لم  وع7اد املال دولة بن كافة امُمَّ

يسسثنى منها الرصم.
إال أن  7ذا اممر ل7م يرق للق7وى املسرضرة منه 
ة يف اتون الرصاع يف  فحاكت املؤامرات وادخلت امُمَّ
محاولة لحرف دولة الادل عن غايسها إاّل أن الادالة 
اخذت مس7ار ا حسى يف الحرب و ذا مالم يسحقق 

عى يد أي من رواد الادالة ع7 السأريخ.
وحن ادرك االما  الحسن عليه السال  أن غايات 
دولة الادل س7وف تنحرف عن مسار ا لم يسغ له 
أن يكون مرتبااً عى دولة تفقد جو ر القضية.

وبطواعي7ة تنازل ليسيح لالمة السقاط انفاس7ها 
لالها تسبن يف لحظة  دو- ا املسار الصحيح.

لك7ن قوى السس7لط امم7وي كان لها مرشوعها 
7ة وافرزت  القايض باالس7سئثار ب7كل مقدرات امُمَّ

واقاا حالكا.
مأ7ا اس7سدعى تَح77ّرك اإلم7ا  الحس7ن عليه 
السال  لسصحيح مس7ار الحكم يف اإلْساَل  وغاياته 
الاادلة محاول إيقاظ اممة من سباتها الذي قاد ا 

اليه أئأة الضالل والظال .
7ة إاّل انها  ث7ورة انسه7ت بفاجا7ة اصاب7ت امُمَّ
أسس7ت لكل مبدأ تحرر من قي7ود الطغاة وقدحت 
جذوة السحرر واالناس7اق من الطغيان يف ُكّل ضأري 

اإلنس7انية.
وأسس7ت ملنهج الثورة واصلت ل7ه وفارقت ُكّل 

قوى الرنوع املسدثرة بالدين.
يف عرصنا الحديث اس7سلهم الش7اب اليأني تلك 
الروحية م7ن ذلك املنه7ج وتَح77ّرك دون أن ينظر 
لجنا أَْو نوع من يثور عليه حسى لو كان له وصال 

بال البيت.

إال أن املنه7ج فوق االنسأا- وكانت ثورة 8 ح1  
والسي قامت عى يد من يسشاركون االنسأا- عى من 
يث7ورون عليهم فكانوا وقود 7ا وقادتها وانحازوا 

إىل املنهج ال إىل النسب.
وتوال7ت رغبة االناساق م7ن اغالل واقع يجثم 
عى ص7در اليأن ليسنف7ا الصا7دا- حسى كان 
تغ7ريت  فاصل7ة  نقط7ة  62ح1   س7بسأ7   26
مالمح الواقع وأفرز مظه7راً آخر جديدا له قواه 
املسفاعلة السي اخسطفت االس7م وتركت ام داف 
إىل أن جا-ت ثورة 23 يونيو السصحيحية وكانت 
مثاالً ونقطة مضيئة تجلت فيها روعة مضامن 

الثورة.
اال أن تل7ك اللحظ7ة املضيئة ما لب7ث أن اخسفى 
و جها وعادت قوى السس7لط واالس7سئثار تهيأن 
مج7ددا ع7ى الوطن ع7ى وط7ن بأكأل7ه وتر نه 
تح7ت وصاي7ة ال س7اود مص7ادرة بذل7ك الق7رار 
اليأني ومريبة امال الش7اب يف حريسه واسسقالله 

والنهوض به نحو غاياته السي ينشد ا.
 7ذا الوضع أوجد حالة احسق7ان تراكأت خالل 
33 س7نة م7ن حكم الف7رد واالرسة م7ا لبثت ثورة 
ث7ورة 11 م7ن ف7اي7ر 2011  أن فجرت7ه يف وجه 
الطغاة واملس7سبدين واملسسأثرين بأقدرات الشاب 
م7ن خالل الش7باب الحر ال7ذي كان يحأ7ل بوعي 

مسسقبله الواعد.
املسا7ددة  بأطرافه7ا  السقليدي7ة  الق7وى  أن  اال 
الراضا7ة لوصاي7ة االجنبي اس7سطاعت أن تلسف 
عى املس7ار الس7يايس الذي كان يجب أن تصل اليه 
الث7ورة ع77 تلك املب7ادرة الرليجي7ة السي رشعنت 

للوصاية االقليأية والدولية املساددة اطرافها.
وق7د تو أت تلك القوى انها ق7د نجحت يف ذلك 
ول7م تسنبه أن الث7ورة قد كرت نفوذ 7ا واو نت 
قوتها عى امرض مأا مهد لقوى الثورة أن تسَح7ّرك 
وتسسايد القرار اليأني من وصاية الرارج َوتكللت 

حركسها بالنجاح يف يو  21 سبسأ7  201 .
 7ذا السغ7ري يف الرارطة السياس7ية يف اليأن لم 
يرق لسل7ك الدول السي كانت تف7رض وصايسها عى 
اليأ7ن وقامت بش7ن ع7دوان مب7ارش وبسأييد من 
القوى املرتبط7ة بها يف الداخ7ل إلجهاض مرشوع 
الثورة ال7ذي يأثل االمسداد الحقيق7ي لكل الثورات 

اليأنية السابقة.
إن الفرصة اليو  س7انحة لكل أَبْنَا-  ذا الوطن 
لينس7رصوا آلماله7م وأ دافهم ع77 االلسفاف حول 

الث7ورة وقيادته7ا.
وان يسسش7اروا املر7اض الذي تايش7ه الثورة 
يف مواجهسه7ا ل7كل تل7ك االل7ة الادواني7ة املسنوعة 

االساليب وام داف.

بقايا من
الصفحة األخيرة

ما وراَء اختطاف 
الطفلة بثينة؟!

أفس7د املال الس7اودي خالل الاق7ود املاضي7ة ضأائر م وتحول7وا إىل كائناٍت 
اسسهالكية تبيع نفسها قبل أن تبيع اآلخرين.

 وقد تأكن املاُل الس7اودي من إفساد قطاع كبري ومسنوع ءمن مسؤولن كبار 
يف الدول7ة إىل النرب السياس7ية واإلعالمي7ة واالجسأاعية املرسلف7ةء،  ذا الصنف 
من اليأنين  م َم7ن يصُدُق عليهم قوُل ال7دوني: ))منَّ الُقبَح داخَلهم فأحى ما 
يَرون الش7ن، أغطوا عورة فيهم؟ أليس7وا عورة الوضان؟! ومسؤولن موطنهم 

من الشدقن للفرجن((.

لكن الادواَن الهأجي املسسأر منذ 26 مارس 2015 كشف أن الشاب اليأني يف 
ماظأه مسلٌح باإليأان والازة والكرامة والرشف، ومسساد لبذِل ُكّل يش-؛ دفاعاً 

عن  ذه القيم السي تفقد قيأسَها إذا سقط وطنُه تحت أقدا  املحسل. 
 ذا القطاع اموس7ع من الش7اب اليأني لم يس7سطع املاُل الس7اودي رشاَ-ه، 
مهأا كان7ت ظروفه االقسصاديُة واملايش7ية، وقد ع7 ال7دون7ي الاظيم عن  ذا 
الش7أوخ والا7زة يف اإلنَْس7ان اليأني واحسقاره لغطرس7ة برامي7ل النفط بقوله: 

))صار أغنى رصنا نرى باحسقار.. ثروة املاسدي كروال ......((
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خطاب السيد جعل النسر اإلماراتي عصفورًاهي ثورة الحق والنور المبين
أصيلة محيي الدين 

 ي الثورة السي كان لها الفضل أن تثبت للاالم 
املادي أن للأااني الحقة القوة والقدرة يف تحقيق 
االنسص7ار طاملا كان انطالق القيم من واقع نرصة 
لله ودينه وم7ن منطلق الذود عن املس7سضافن، 

ومن منطلق حق.
طامل7ا كان السَحّرك من واق7ع السحرر من الظلم 
والج7ور والسباي7ة، عندم7ا يك7ون الح7ق جلي7ا، 
للسَح7ّرك في7ه تأييد إله7ي، خصوصاً وق7د أَْصبَح 

السَحّرك واجباً دينياً ووطنياً. 
عندم7ا أَْصب7َح السَح7ّرك للسح7رر م7ن تباي7ة 
منظومة الظلم الااملية، جا- السأييد والنرص الذي 
جال من 21 س7بسأ7 ماجزة خالدة ملا جّس7دته 
م7ن رشح عأيل للقي7م املانوية والسأيي7د الرباني 
ال7ذي يايدن7ا حق7اً للنظ7ر يف عظأ7ة الل7ه تااىل 
وحكأ7ه وعدالس7ه السي قد كنا ناي7ش يف انفصا  
ماه7ا با7د أن كان وجود الل7ه يف طقوس محددة 

فق7ط وأبدلن7اه باملادة، من مال وأس7لحة وتطور 
تكنلوجي وما شابه.

تأت7ي ث7ورة 21 س7بسأ7 لسظهر لن7ا القوي يف 
أبه7ى تجليات7ه، ونحن نرى من يحسك7رون القوة 
والج7اه والس7لطة يف البل7د ويف غضون س7اعات 

فق7ط، فل7ول يف بق7اع امرض.. 
 7ي ق7درة الجلي7ل والس7ي تجس7دت يف رجال 
صدقوا ما عا دوا الله عليه، والسي كانت اسسجابة 
من7ّات الث7كاىل وتس7ابيح دما- الش7هدا-، لرتاتيل 
دم7وع املس7سضافن،  و الل7ه، و ي ق7درة الله 
املذ لة، وبذلك ثورة 21 س7بسأ7  ي تدخل إَلهي 
ال تقل ش7أنا من ذكرى بدر، سسبقى خالدة برلود 
الحق، برلود وج7ود الله وذاك اإليأان بوجود الله 
إىل جانب م7ن صدقوا الله وتَحّرك7وا لنرُصة دينه 
ومجابَه7ة الطغ7اة والظامل7ن يف مش7ارق امرض 

ومغاربها.. 
وحسأاً سنش7هد لهذه الذك7رى اإلرث يف املبادئ 

وسنشهد ا يف بقاع امرض.

علي الصنعاني
ال أبال7غ إْن قل7ت إنَّ ُكّل الجبهات 
املر7اء  م7ن  املش7سالة  الاس7كرية 
البق7ع، وقف7ت خلفه7ا  إىل  وص7والً 
اإلمارات , وكانت الانجهية اإلماراتية 
 ي الظا رة يف امليدان باد أن تراَجَع 
ال7دور الس7اودي كث7رياً، ليصبح ُكّل 
ا سأامه تأمن مناطقه الحدودية.

اإلماراتيون ظنوا أن باسسطاعسهم 
فال ُكّل يش- يريدونه يف اليأن! وأنهم 
أس7ياد اليأن الحقيقي7ن واموصيا- 
امقويا- عليه؛ لذل7ك لم تُار اإلمارات 
م7ا تس7أى الرشعي7ة ورئيس7ها أي 
ا سأ7ا ، ب7ل وص7ل امم7ر أن تأن7ع 
طائرة رئي7ا الرشعي7ة بالهبوط يف 
عدن رغم انها أتت تحت عنوان إَعاَدة 

الرشعية.

حدث ذلك بش7كل كبري باد تراجع 
الدور الساودي ولم يفهم اإلماراتيون 
أن الرتاج7ع الس7اودي  7و نوع من 
السهدئة غري املالنة خوفاً عى مدنهم 
واقسصاد م من القصف الصاروخي 
وليا النهم يرغبون يف الس7ال  وانأا 

مج7 اخاك ال بطل!!
ظل7ت اإلم7ارات ت7رح وتأ7رح 
وتطل7ق كالبه7ا يأنة وي7رة إىل أن 
وصل الصاروخ السجريبي إىل منطقة 
غري مأ ولة يف أبو ظبي عند ا ش7ار 
اإلماراتيون أن  ناك خط7راً حقيقياً 
يسهدد م وانسظروا إْعاَلناً من امَنَْصار 
عن الاألية يف وقسها لكن امَنَْصار لم 

يفالوا لحسابات ترصهم.
تراج7ع اإلماراتيون قلي7الً، لكنهم 
ربأ7ا  الصدف7ة  أن  للحظ7ات  ظن7وا 

أوصلت ذلك الص7اروخ، ولكن تحذير 
الس7يد با7د ذل7ك لإلم7ارات بابارات 
قوي7ة وواضح7ة جال7ت ِم7ن النر 
الف7ارد جناَحي7ه غ7روراً  اإلمارات7ي 
وُخيالء ينزل من جو السأاء ويضع 
قدميه عى امرض, وما حدث ويحدث 
يف جبهة املر7اء من انسصارات كبرية 
تدل ع7ى أن الن7ر اإلماراتي يراف 
رصاص7ة القن7ّاص القاتل7ة فرتاجع 
قلي7الً قليالً لك7ي ال يظهر أن7ه َجبَُن 

وخاف وارتاد.
نفس7ه ضّح7ى  الوق7ت  يف  لكن7ه 
بكالب7ه يف تلك املنطقة لكي ال يغضب 
القن7اص أَْكث7َر فيطل7ق رصاصات7ه 

القاتلة نحو صدره!
أَْصب7َح عصف7ورا لينجو!  الن7ر 

والكالب تأوت دون ثأن!

ثورة 21 سبتمبر مضادٌة للبالك ووتر على المستوى العالمي واإلقليمي والداخلي
فهمي اليوسفي

الرطاباُت امخريُة للسيد عبدامللك تقيض بالسصدي لصلف بالك ووتر إذا تم 
الرتكيز عى ما بن السطور.. 

صندقة حأيد  ي بالك ووتر وكذا املنا ج الساليأية لها نفا الطابع. 
الكثري يف الش7ارع اليأن7ي ياس7ون أن رشكة بالك ووت7ر  ي فقط رشكة 
تحسض7ن مرتزق7ة م7ن أمريكا الجنوبي7ة وبا7ض دول أورب7ا وأفريقيا مأن 
يقومون بنشاط للأشاركة بارتكاب جرائم حروب بحق اإلنسانية وتسسهدف 
بل7دان وش7اوب ماينة مقابل مبالغ مالية مغرية كأ7ا حدث بالاراق وصوالً 

لليأن.
 بالك ووتر تاني املا- القذر و ذا صحيح لكن نشاطها ليا فقط حرصيا 
يف مجال القسل كأا تسناولها باض وسائل اإلعال  بل يف ُكّل ما  و قذر.. دموي 

ومسوحش وتاأل وفقا ملنهجية مدروسة.
امسئلة السي تطرح ذاتها جلياً: 

من  ي بالك ووتر.. لونها.. حجأها.. وزنها ومن أسسها وأ دافها؟ 
لصالح من تاأل؟ 

من املسسفيد ومن الرارس؟
أين  ي بصأاتها يف بلدنا؟ 

كيف يأكن فهأها ومكافحسها؟ 
لإلجابة عى  ذه امسئلة باخسصار وكأدخل لفهم ما ينبغي. 

اعس7 من املس7ّلأات أي عأل قذر يس7سهدف بلدان أَْو ش7اوب أَْو أشراص 
بش7كل خارج ع7ن اآلداب والقي7م الدولية واإلنس7انية واإليأاني7ة حسى أدنى 
جريأة يقو  بها أي فرد بقصد س7وا-اً لصوصية أَْو خارجة عن قيم املجسأع 
تصن7ف من وجهة نظري بالك ووتر بغض النظر أن املنفذ كان عى مس7سوى 
انظأة بلدان أَْو تيارات سياسية أَْو اسسثأارية أَْو اشراص لهم عالقة بالقوى 
اإلم7يالي7ة والرجاي7ة أَْو تأثر بس7لوكهم ع7ى اعسبار أن من يق7و  بذلك  م 

القذرون أكان نظاماً أَْو فردا أَْو مؤسسًة.
ل7و ُغصن7ا بُاأ7ق ونّقبنا ع7ن من صن7ع واوجد  7ذه الرشكة س7نجد ا 

ب7كل تأكيد جا-ت م7ن رحم الصهيوني7ة الااملية وتاأل لصالح الرأس7أالية 
املسوحشة وتسا م بسوساة مطاماها يف ُكّل أنحا- الاالم و ي من ترعا ا بل 
 ي رشيكة للأافيا الااملية السي تاأل لصالح املش7اريع الصهيونية وتسطور 

عى ضو- تطورات املرحلة.. 

نموذٌج من األعمال القذرة للبالك ووتر
بصأاته7ا واضح7ة للايان بارت7كاب جرائم بحق ش7اوب املنطقة الرشق 
أوسطية ومنها ما قد طفى عى السطح يف الاراق وآخر بروفة كانت باليأن.
نش7اُط  ذه الرشك7ة ليا فقط بأعأال الس7حل أثنا- الح7روب وارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية بل نشاطها مسادد ومسنوع وما برز  و عنوان وما خفى 

كان أعظم منها. 
)نه7ب ثروات ش7اوب. حأاية فاس7دين.. مافي7ا عاملية.. غس7يل أموال.. 
مر7درات.. تجارة أعضا- برشية. قسل، اغسياالت، البن7ك الدويل، تدمري لكل ما 

 و جأيل، حسى امعأال املرابراتية لصالح الصهيونية الااملية(
وت7رشف عى أعأاله7ا أجهزة بوليس7ية دولية عى رأس7ها أجهزة بوليا 
الوالي7ات املسحدة اممريكية وبريطانيا وإرسائيل وكل ذلك مقابل كاش موني؛ 

من القوى اإلم7يالية تدعم القطاع الراص.

مجلُس إدارة هذه الشركة واملنتمون لها 
بدون ش7ك مجلا إدارتها عى املس7سوى الدويل  ي أنظأة ام7يالية تسوىل 
رسم السياسية الاامة لهذه املؤسسة القذرة ولنشاطها وفقا لطبياة املرحلة 
وتس7ا م بسطوير خدماتها القذرة وفق7اً منظأة االيزو القذر وتحديداً أجهزة 
االس7سربارات اممريكية وال7يطاني7ة واإلرسائيلية لردمة املش7اريع القذرة 

للقوى اإلم7يالية. 
نش7اطها منسرش عامليا بأس7أا- والوان مرسلفة ولديها وكال- اقليأيون يف 
ُكّل بل7د حسى تجار تجزئة فس7نجد أن  ناك أنظأة تحكم ش7اوب خصوصا 
يف املنطق7ة الاربية  ي صناعة بالك ووتر عى س7بيل املث7ال نظاما الكيانن 

الساودي واإلماراتي وكذا تيارات سياسية تاأل بديكورات مساددة.

كأ7ا أن كوكسي7ل طاق7م عألها م7ن املجرم7ن ولديها اس7سثأارات عاملية 
ليا من الس7هل مارفسها وقد تكون بلدنا إحدى البلدان السي ياش7اش فيها 

اسسثأارات بالك ووتر.
إذا فسشنا عنها باأق يف بلدنا سنجد ما  و غري مسوقع حيث والنظا  الذي 
حكم البلد أَْو الاصابة السي حكأت البلد من أواخر السباينات جا-ت من رحم 
النظا  الرجاي للس7اودية كأا جا- نظا  س7اود من رحم املرابرات الغربية 
السي تديره الصهيونية الااملية تحت مس7أيات عدة منها بالك ووتر، وقد نجد 

ببلدنا الكثري من نشاطها. ومنه: 
.. ب7الك ووتر القبيَل املسأثل بالقبيلة السي تقود ا بيت امحأر الدموية بأا 

فيها القبيلة امحأرية حسى صندقة الشيخ حأيدو  ي بالك ووتر. 
.. بالك ووتر عسكري. املسأثل بجنرال الفرقة مدرع.. وبقية عصابسه. 

.. ب7الك ووتر. الو اب7ي املسوحش.. بكل أقس7امه السكفريية من اإلخوانية 
والسلفية والدعوة والسبليغ مروراً بالقاعدة وبناتها داعش وأنصار الرشياة.
كوكسيل إجرامي عى مس7سوى امفراد و...و... إل7خ.. كلها بالك ووتر ومن 
ضأن منسجاتها الس7حل الدموي والحزا  الناس7فة وارت7كاب جرائم ضد ُكّل 

ما  و جأيل. 
.. ب7الك ووتر الساب7ع ملنظأات مجسأ7ع مدني أي اح7زاب وعنارص قاباة 
داخ7ل مؤسس7ات حزبية منهم القابان بالرياض املس7اندين لس7لأان بالك 
ووت7ر يف الادوان حسى الذين انصدمنا بهم مأن يقولون يس7ارين واتضح أن 

اخالقهم بالك ووتر. 
.. بالك ووتر. مش7اريع تجزئة لالس7سهالك اليومي يقومون به أش7راص 
ع7ى س7بيل املثال ش7رص لدي7ه انفص7ا  بالش7رصية ويفك7ر بازدواجية 
ويدع7ي الوطنية والنزا ة ومصاب بأرض بالك ووتر ي7ز من خالل س7لوكه 
اللصويص بإقدامه يف االس7سحواذ عى مرصص7ات مالية إيجارات ملقر مكون 
ث7وري أَْو غ7ريه ويس7سغل ثق7ة اآلخرين حسى عى مس7سوى مص7ادرة بنادق 
خصصت لحراس7ة املقر. ومث7ل  ؤال- تجد م يحألون س7لوكا مبطناً لبالك 
ووتر فسجد مثل  ؤال- ال يرغبون بوجود أي ش7رص قيادي له تأثري ومسسلح 
بالسلوك الوطني بل يساأد تاطيل عأل املكون نظرا لدرجة إدمانه عى سلوك 
بالك ووتر بأا فيه رسقة باض الابارات واالفكار من اآلخرين دون االسسئذان 
وطبياي أن ياأل نس7راً ولصقاً ويغري لون الجرة ويّدعي إبداعاً ومن يجلا 
ماه يس7سطيع مارفسه وكي7ف يفكر فإن ذلك ياد عأالً ير7د  الادوان الذي 

تديره البالك ووتر.. 
ل7ذا خط7اُب قائد ثورة 21 الس7يد عبدامللك الحوثي  و ضد مش7اريع  ذه 
الرشكة نظراً إلملامه بنشاطها عى املسسوى الدويل واإلقليأي والداخيل ُوُصوالً 

ملن  و مصاب بفريوس بالك ووتر.
خطاُب الس7يد  و ضد مش7اريع  ذه الرشكة س7يئة الصيت ويسجه نحو 
السصدي للادوان السي تديره بالك ووتر ع7 وكالئها يف اإلمارات والساودية.

 الس7يد ع7ى إدراك بذلك ولهذا رك7ز بآخر خطاباته عى إصالح املؤسس7ة 
القضائي7ة لسكون بواب7ة املكافحة للبالك ووت7ر الادوانية وتطه7ري البلد من 

اوساخها.
ومن يارتض عى إصالح وتفايل الجهاز القضائي فهو بالك ووتر.

 ونحن نوجه النصح لثوار 21 أن يس7سأصلوا أي ور  رسطان ماٍد يف جسد 
الث7ورة واإلرساع بسغيري املنا ج الدراس7ية  ي جز- م7ن املكافحة لهذا الور  

الربيث. 
ع7ى  7ذا امس7اس علين7ا اإلرساع بنقل أ 7داف ث7ورة 21 لكونها 
الوس7يلة امفضل ملكافح7ة رسطانات وأورا  بالك ووت7ر الذي أصابت 

جسد الوطن 
ونث7ق أن الرصخ7ة: امل7وت ممري7كا. املوت إلرسائي7ل.. الخ  7ي جز- من 

مشاريع املكافحة؛ منها تطرد الجن والشياطن بهذه املؤسسة القذرة.
فكلن7ا ض7د الب7الك ووت7ر ب7كل أش7كالها وأنواعها ع7ى املس7سوى الدويل 
واإلقليأ7ي والوطن7ي. ومااً مع اس7سأرارية ثورة 21 طامل7ا وأ دافها وطنية 
%100 وتحرت  اإلنسانية والحياة وكجز- من رد الجأيل لدما- الشهدا- وأنن 

الجرحى.
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ثقافية 

جن7ديُّ الله مهاُم7ه تربوية، مهاُم7ه تثقيفية، مهام7ه جهادية، 
مهامه شاملة, يحساُج إىل أن يروَِّض نفَسه, فإذا ما انطلق يف ميادين 
السثقي7ف لآلخرين، الدع7وة لآلخرين، إرش7اد م,  دايسهم, الحديث 
عن دين الله بالشكل الذي يرسخ شاوراً باظأسه يف نفوسهم يجب 
أن يكون عى مس7سوى عال يف  ذا املجال، جندي الجيش الاسكري 
يف أي7ة فرقة، ال يحساج إىل أن يأارس مهام7اً من  ذا النوع، مهامه 

حرك7ة يف حدود جس7أه, قفزة من  نا إىل  ن7اك، أَْو حركة رسياة 
بش7كل مان. لكن أنت ميدان عألك  ي نفا اإلنسان، وليا بيسه 
لسنهب7ه، وليا بيسه لسقفز فوق س7طحه، الجندي قد يسدرب ليسالم 
رسعة تجاوز املوانع، أَْو رسعة القفز، أَْو تس7لق الجدران، أَْو تسلق 
البيوت، لكن أنت ميدان عألك  و نفا اإلنسان, اإلنسان الذي ليا 
واح7داً وال اثنن، آالف البرش، مالين الب7رش، تلك النفا السي تغزى 

م7ن ُكّل جهة، تلك النف7ا السي يأتيها الضالل من ب7ن يديها ومن 
خلفه7ا وع7ن يأينها وعن ش7أالها. فأهأة املؤمن يج7ب أن ترقى 
بحيث تصل إىل درجة تس7سطيع أن تجساح الباطل وتز قه من داخل 
النفوس، ومسى ما انز ق الباطل من داخل النفوس انز ق من واقع 
ُوا َما ِبأَنُْفِس7ِهْم{ )الرعد:  ُ َما ِبَقْوٍ  َحسَّى يَُغريِّ الحياة، }إِنَّ اللََّه ال يَُغريِّ

من اآلية11(.

مهام الجندي يف سبيل اهلل

سبُب خروج اإلمام الحسي 

الدروُس املستفادُة لألمة من ثورة الحسي عليه السالم

ب7ّن الس7يُد القائ7ُد حفظ7ه الله ب7أن اإلماَ  
الحس7ن ءَس7اَلُ  الل7ِه َعَلي7ِْهء عندم7ا خرج يف 
7ة بأن يحكأها  7ة، يف مرحلة قبلت امُمَّ  ذه امُمَّ
ويدير ش7ؤونها ودينها ودنيا ا رجٌل من أس7وأ 
الناس، ش7يطاٌن من شياطن اإلنا، مجرٌ  من 
أكاب7ر املجرمن، أمٌة كان يدير ش7ؤونها محأد 
ويوجهه7ا محأ7د، كان يقود 7ا محأ7د، فإذا 
 ي تذ ب بنفس7ها لسكون تح7ت والية وقيادة 
مجر  من أس7وأ املجرم7ن، يزيد الق7رود، يزيد 
الرأور، تذ ب من الطهر إىل الدنا، والرجا، 
تبساد عأ7ن أذ ب اله عنه7م الرجا وطهر م 
تطهريا، تبساد عن س7بط رس7ول الله صى الله 
عليه وآله وس7لم، عن س7يد ش7باب أ ل الجنة، 
ة إىل الجنة، إىل يزيد، وتقبل بيزيد،  الذي يقود امُمَّ
ويسحكم بشؤونها يزيد، يسحكم عى رقاب أ لها 

ويسسابد م!!
رج7ٌل بأثل صف7ات يزيد بن مااوي7ة، الذي 
عرفه الجأيع، بأنه إنس7ان ضال، مجر  فاسد، 
مشهور بالرأر، يجال عى أحد الكرسين الذين 
بجواره ع7ى أحد أا قردا، وعى اآلخر رسجون 
النرصان7ي الروم7ي، ال7ذي كان يأثل م7ا يأثله 
الس7فرا- اممريكيون الي7و  يف املنطقة الاربية، 
رسج7ون النرصان7ي كان يأثل الس7فري للرو ، 
للنص7ارى، عند يزيد، ومسسش7ار ليزيد، يش7ري 
عليه بالرأي، ويدبِّره، ويوجهه، ويأمره وينهاه!! 
رج7ل نرصاني يحأل ُكّل الحق7د والضغينة عى 
ة ذرة من الرري، وال  ة، ال يريد لهذه امُمَّ  7ذه امُمَّ

يهأه أن يكون لها أي يش- من الصالح.. 
رج7ٌل مثل يزيد، ماذا يأكن أن يقد  لألمة؟؟ 
 7ل س7يصنع له7ا مجدا؟  7ل سيس7ود الرري 
ة،  يف أم7ة يقود 7ا؟ إن7ه رجل يفس7د  7ذه امُمَّ
ويضلها، وقد كان اإلما  الحس7ن عليه الس7ال  
يقول: ]إن7ي لم أخرج أرشاً وال بط7راً، وال تك7اً 
وال ظاملاً وال مفسداً، إنأا خرجت لطلب اإلصالح 
ة فا7الً كانت بحاجة إىل  يف أم7ة جدي[ ؛ من امُمَّ

اإلصالح.

خروجه عليه السالم: إلزاُم الناس 
الُحجَّة

وأش7ار الس7يد القائد حفظه الله بأن اإلما  
الحس7ن ءَس7اَلُ  اللِه َعَليِْهء بداي7ة اتجه صوب 
مكة، ع7ى أمل اجسأ7اع الن7اس يف الحج، حيث 
أنه كان نس7رًة مصغ7رًة من رس7ول الله صى 
الل7ه علي7ه وآل7ه وس7لم يف ُكّل يش-، ليحاوَل أن 
ة بأسؤوليسها، يذكر ا  يسسنهَضهم، ويُّذكر امُمَّ
بالرط7ورة الكبرية السي حينأا س7لأت زمامها 
لطاغي7ة فاج7ر فاس7ق، والسقى فا7ال بالناس 
وذكر م بواجبهم يف اممر باملاروف والنهي عن 

املنكر ومقارعة الظاملن. 
ومن مكة اتجه اإلما  الحس7ن ءَس7اَلُ  اللِه 
َعَلي7ِْهء إىل الا7راق، حي7ُث ش7ياة أبي7ه، وحيث 
وصلت إليه الكثري من الرسل والكسب، السي تالن 
االس7سجابة له، وتالن السأييد له، وأنه س7يجد يف 
الا7راق مجسأا7ا يقب7ل بالحق، وين7رص الحق، 
ويقف مع الله ومع اإلْس7اَل ، وم7ع أوليا- الله، 
ويف طريق7ه إىل الا7راق كان دائ7م السذكري لألمة 
وملن يجد 7م يف طريق7ه من الن7اس بواجبهم، 
وبأنه ال يجوز السكوت عى الطغاة الظاملن.. 

7ة خذلت الحس7ن عليه الس7ال ،  ولك7ن امُمَّ
ة له، ولإلْس7اَل ، ورغم ُكّل  وبالرغم من تنكر امُمَّ
ذلك السر7اذل والوقوف يف وجه7ه، إال أنه رضب 
أروع اممثلة السي قدمها عن دين الله، وعظأسه، 
وعن قيم اإلْس7اَل ، بقي  7و ومجأوعة صغرية 
ما7ه، مأ7ن تأث7رت بساالي7م الق7رآن، َوطهارة 

اإليأان، صامدين ثابسن.. 

املوقف على أرض كربالء: اإلمام 
الحسي بي خيارين

وقال الس7يد القائ7د حفظه الله ب7أن اإلماَ  
الحس7ن ءَس7اَلُ  اللِه َعَلي7ِْهء ملا وص7ل كربال-، 

وُحورص  ناك، ووقف بوجهه حسى أولئك الذين 
كاتب7وه، وراس7لوه وعا دوه، فسغ7ريوا وتغريت 
مواقفهم نساج تل7ك السحوالت السي مثلت انقالبا 
يف املجسأ7ع اإلْس7اَلمي، وقف7وا بوجه7ه، جنودا 
مجندة م7ع ابن زي7اد ويزيد، م7ع الفجور، مع 
الظلم، مع الطغيان، وقفوا بوجه الحسن عليه 
السال  و م يارفون من  و، ويارفون دعوته، 
ة!! وماذا يريد، وما يساى إليه من خري لهذه امُمَّ
يف تل7ك الح7ال وق7ف اإلم7ا  الحس7ن ب7ن 
خيارين: بن أن يصأد عى مبدئه وعى موقفه، 
ويثب7ت ول7و ضحى بأ7ا ضح7ى، أَْو أن يرتاجع 
أَْو أن يس7كت أَْو يسغ7ري كأ7ا كان ح7ال امغلب 
بالنس7بة لألم7ة حس7ى بوجهائه7ا، بالأائه7ا، 

بابَّاد ا، آنذاك.. 
لكنه قد  أروع اممثل7ة، وقف أما  أصحابه 
و 7و يقد لهم السط7ورات امخ7رية ويقول لهم: 
)أال وإن الدع7ي اب7ن الدع7ي(؛ من الجه7ة السي 
كان يقود 7ا عبي7د الله بن زياد وزي7اد بن أبيه 
من قبله  م أبنا- زنا، وأتوا من س7احة الرذيلة، 
والفحش7ا- َواملنكر.. قال اإلما  الحسن ءَساَلُ  
الل7ِه َعَليِْهء: )أال وإن الدعي اب7ن الدعي قد ركز 
بن اثنسن: بن السلة والذلة، و يهات منا الذلة، 
يأبى الله لنا ذلك، ورسوله، واملؤمنون، وحجور 
طاب7ت، وأرح7ا  طه7رت، م7ن أن نؤث7ر طاعة 
اللئ7ا ، ال والله ال أعطيهم بي7دي إعطا- الذليل، 

وال أقر إقرار الابيد(.. 
فاإلم7ا  الحس7ن بأاي7ة القل7ة القليلة ويف 
7ة، لقي الله  غربة كبرية بن أوس7اط  7ذه امُمَّ
محق7ا، وبالح7ق لق7ي الل7ه مرضب7اً بدمائ7ه 
مظلوماً، لقي الل7ه وفيه أكثر من ثالثن طانة، 
وأكثر من س7سن رضبة و و مشكوٌك بالسها ، 
7ة عى امرض  لق7ي الله، وحينأا أس7قطسه امُمَّ
رصياا، و و حفيد رس7ول الل7ه صى الله عليه 
ة سقطت  وآله وسلم، ووريثه، وسبطه، فإن امُمَّ

وأسقطت نفسها.

الدرس األول:للل أاّل نقبََل باللذل أبداً، مهما 
تخاذل املتخاذلون؛ ألنك حينما تقبل بالذلة، الله 
لن يقبل منك، وسليعاقبك، هكلذا يعلمنا القرآن 
ورسول الله صى الله عليه وآله وسلم، والحسني 
عليه السلالم، حيث قال: ]هيهات منا الذلة يأبى 

الله لنا ذلك واملؤمنون[.
اللدرس الثانلي:ل حينملا يكلون الخيار أن 
تُلرع بكراملة، يف مياديلن اللرشف، والجهاد 
َوالبطوللة، كريما عزيزا وأنلت عى مبدئك، فهذا 

خري لك، وهذا خيار املؤمنني.. 
الدرس الثالث:لل أن رسول الله لو رأى حال 
أمتله اليوم، فإنله لن يقبَل بهكذا حلال أبداً، لن 
يقبلل ألمته باللذل؛ ألن الله يقلول: ]ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنني[، وأن ما نحن فيه سيُغضب 
رسلول الله بالفعلل، كوننا يف ذلة أملام اليهود 

والنصارى وأعوانهم.. 
الُهلدى ملن  الرابع:للل أن أعلالم  اللدرس 
آل محملد صلى اللله عليله وآله وسللم هم من 
يعطون الدروس عرب التأريخ، دروساً يف الحرية 
والكرامة، ونر ديلن الله، وعدم الذل والهوان، 
ة  كالحسلني -َسلاَلُم اللِه َعَليِْه- عندما أعطى األُمَّ
درسلا يف الحرية، فقال: ]والله ال أعطيهم بيدي 
إعطلاَء الذليل، وال أُِقرُّ إقلراَر العبيد[.. فإن هذا 
درس يف الحريلة والعلزة والكراملة، وما أحوج 
ة اليوم لدرس كهذا، أن تستوعبه، لتبتعد عن  األُمَّ

ة إىل هذه  الظاملني َوالطغلاة، الذين أوصللوا األُمَّ
الحالة من الذل واملهانة.

ة أن الحياة  الدرس الخامس:لل أن تتعلم األُمَّ
بدون حق، وبدون تعاليم الله، هي حياة مظلمة، 
جائرة، مأسلاوية، حياة ال قيمة لها أبدا، وتتعلم 
ذلك من قول اإلمام الحسلني -َسلاَلُم اللِه َعَليِْه- 
وهلو يخاطب أصحابه الصادقلني: ]أال وإنه قد 
نلزل من األمر ما تلرون، وإن الدنيلا قد تغريت 
وتنكرت وأدبر معروفها، واسلتمرَّت جداً لل أي 
صلارت مرة لل فلم يبَق منها إال صبابة كصبابة 
اإلناء، وخسليس عيش كاملرعى الوبيل، أال ترون 
أن الحلق ال يعملل بله، وأن الباطلل ال يتناهى 
عنله، لريغلب املؤمن يف لقاء اللله محقا، فإني ال 
أرى املوت إال سلعادة، وال الحياة مع الظاملني إال 

شقاوة وبََرما[.. 
ة اليوم والتي  الدرس السادس:ل أن تتعلم األُمَّ
تعيش حالة الظلم يف ُكّل يشء، ويف ُكّل شكل من 
أشلكال حياتها، اقتصاديا واجتماعيلا ودينيا.. 
إللخ، أن تتعلم أن البديل علن الحق هو الباطل، 
وأنهلا إذا ابتعدت عن الحق ستُسلاق إىل الباطل 
المحاللة، ثم إىل نار جهنلم والعياذ بالله، فيجب 
أن يحرص اإلنسلان إذا أراد الجنة، أن يلقى الله 
محقا، ألن مصري الناس جميعا إليه، فيحاسبهم 
علن الحق الذي ضيعوه، وهلذا درس مهم جدا، 
قدمله لنا اإلمام الحسلني قلوال، وموقفا، وعمال، 

قدمه لنا بصوته، وبدمائه الزكية الطاهرة، قدمه 
لنا بمظلوميته الكبرية وبأشالئه التي تقطعت يف 

أرض كربالء.
لة أنهلا  اللدرس السلابع:لل أن تتعللم األُمَّ
بخذالنهلا للحلق، لن تنعلم بالحياة املسلتقرة، 
والهادئلة، بلل عى العكلس، سلتدفع أضعاف 
أضعلاف ملا كانلت سلتخرسه للو وقفلت إىل 
جانلب الحق، وفيما حصلل للمدينة املنورة بعد 
استشلهاد الحسني خري دليل عى ذلك، حيث ويف 
قصة الحسني -َساَلُم اللِه َعَليِْه-، وما حصل بعد 
استشلهاده أكرب دليل عى هذا، حيث ظنوا أنهم 
بقتل الحسني سلتهدأ األمور، ويسلتقر الحكم، 
ولكلن الذي حصل هو ثورات تلو ثورات، ودماء 

ما زالت تسفك إىل يومنا هذا.
فاملدينة املنورة التي خذلت الحسلني -َساَلُم 
الللِه َعَليِْه- والتلي خرج منهلا )خائفا يرتقب(، 
هاجمهلا يزيد بعلرشة آالف مقاتلل، ويف بعض 
الروايات خمسلة وعرشون ألف مقاتل، سلطهم 
عليها، وأباح أهلها، وأبلاح دمائهم، وأعراضهم، 
فاغتصلب أكثر من ألف امرأة، ملن بنات مدينة 
رسلول الله صى اللله عليه وآله وسللم.. وقتل 
يف املدينلة علرشة آالف قتيل من كبلار وجهائها 
وأرشافهلا الذيلن خذللوا الحسلني -َسلاَلُم اللِه 
َعَليِْه-، وبهذا لم تصلح لهم دنياهم، ولم يسلتقر 

وضعهم، عندما خذلوا الحسني.. 

 من وحي عاشوراء !!
هنادي محمد 

ة أس7وأ الاصور "عرص الجا لية"، فانسقل7ت من الظال  إىل النور،  * با7د أن طوت امُمَّ
وم7ن الضالل إىل الهدى، ومن الاأى إىل البص7رية، ومن الجهل إىل الالم والوعي، ومن السيه 
إىل الرشد بفضل الرسالة املحأدية الراتأة الرالصة السي مألت امرض خرياً؛ فاأل رسوُل 
م عى البرشيِة جأاا- بدً-  الله ء صلوات الله عليه وآله ء جا داً ليصل نور الرس7الة ويُاأَّ
من تحّألِه معباِ- الرسالة وانسهاً- إلعالِن واليِة وصيِّه ِمن باده، فأتمَّ الله الرسالة املحأدية 

بالوالية الالوية ليكون بذلك قد أقاَ  الُحّجَة عى عباده ووضع امليزان..!
وباد ُكّل  ذه الرتتيبات والبصائر النورانية ما الذي حدث؟

ِة عن املس7اِر املس7سقيم وعن القيم واملبادئ وامس7ا  انحراٌف كبريٌ أَدَّى إىل اعوجاِج امُمَّ
اإلْس7اَلمية، انح7راٌف أَدَّى إىل تراكأاٍت خطرية نَأْت يوماً عن آخر حسى أسس7ت وتس7ببت 
بفاجا7ٍة عظيأٍة ومأس7اٌة ُك7ى يف تأريره7ا ما كانت لسكون إاّل يف الاص7ور املظلأة السي 

تفسقد لبصيٍص وَقبٍَا من نوِر مصباٍح يف مشكاه..! 
فاجا7ٌة ضدَّ م7ن؟ ويف أيِّة س7احٍة؟ أس7بابها ونسائجه7ا وعواقبها وأ 7م دروس وع7 

الحادثة؟ و ل  ي وليدة الصدفة واللحظة أ  تفريط وتقصري؟
* * * *

الاارش من شهر الله محر  الحرا ، يوٌ  تغربَل فيِه الناس فرُتجَم اإليأان الصادق وبرز 
فْت فيه الحقائق، حقيقُة الوالِ- وزيُف االدِّعا-؛ فكانت امللحأة..!  النفاق الجاحد، يوٌ  تكشَّ

)وتفاصيلها بن أيدينا جأيااً( 
وم7ا أحوجنا وأحوجنا يف  ذا الا7رص إىل أن ناود إىل السأريخ من جديد ِلنقّلب صفحاته، 

لنْطِو السودا- منها فال نكرر ا، وننقل املرشق منها إىل واقانا.. 
* * * *

ومن املالو  أن االتااَظ واالعسباَر ال يكوُن إاّل باد مارفة واعية لألسباب؟ 
و نا نُاّرُج عى السببن الرئيسين أال و أا: )الضالُل والسفريط(

لنال7م أن حادث7ة وفاجاة كربال- لم تك7ن وليدة اللحظة؛ وإاّل لكان وع7ُي الناس كفيٌل 
بإيق7اِف عقربه7ا؛ بل كانت نسيجًة من نسائج الضالل املسأثّل بحألٍة ش7اوا- قا  بها الادو 
إب7ّان تنفيذِه ملش7ارياِه االس7سكبارية ليجال من املؤمن ُجندياً يف ص7ف الباطل يف مواجهة 
الحق ش7ا راً سيفِه ملقاتلسهم؛ فينردع باناوينه وخطبه الرنَّانة واغرا-اتِه الساّمة فينىس 
كلَّ موعظٍة طرقت مساماه من املواعظ اإليأانية البليغة فكان وقسها يف مصافِّ امُلفرِّطن 
سُه  أم7ا  الح7دث إزا- الحالة الالئبالية عن7د تلقيه للسوجيهات الح7ارة واملصريية السي خصَّ

ة والدين بصورٍة أعم وأ م. وخّصت امُمَّ
فكانت الاواقب  يَّ أن يُْقسل س7بط الرس7ول امك7 ويُحّز رأس7ُه ويُفصل عن جس7دِه 
الرشيف ويُاّلق عى رؤوس النبال يف أوس7ِع ساحٍة إْساَلميٍة وبسيٍف محسوٍب عى اإلْساَل  
ة يف  وعى مرأى ومس7أع جيوش ُمس7لأة وكأنَّ شيئاً كان ولم يَُكْن..!، س7احًة جالت امُمَّ
ك7رٍب وب7الٍ- بجناية أ لها عى اإلْس7اَل  وجأود م الس7اكن و م ي7رون مصابيح الُدجى 

تنطفئ قسالً وترشيداً وَسبْياً و ي تشسكي الظلم وتُقايس ذروة املااناة..!
الن من ذل7ك اليو  إىل يومنا  ة بسأك7ن الظاملن الضَّ والااقب7ُة الوخيأة  و ش7قاُ- امُمَّ

 ذا..!
* * * *

واملهم يف  ذا املقا   و: 
) ل نرى يف تفاصيل ومضامن وشوا د الحادثة انحراٌف واضٌح وجيلٌ عن الدين(؟

البد أن تكون اإلجابْة عن قناعٍة ويقٍن تاٍ  ب77 " نام " لنكوَن من املاس7ين. 
وأ مُّ الِا7ِ لالعسبار السايل: 

• أن ناود عودًة صادقًة إىل السأريخ لنسفّهم احداثه.
• أن لدينا رصيٌد  ائٌل من امحداث ال يجال منّا أ ل الكوفة رقم )2( أَْو )3( أَْو ) (.

• أن نفسح أعيننا للواقع وامحداث من حولنا وننسف مبدأ الجا لن: } لن نؤمَن لَك حسى 
نرى الله جهرًة { فال ندِر إاّل وقد سقط الفأُس بالرأِس فسكوُن النكبة..! 

• أن نفسَح قلوبَنا قبل أسأاعنا لسفّهم السوجيهات، ال أن نكون عبارة عن ُمسلّقن فقط.
• أن يكوَن والؤنا قائٌم عى أساِس االنسصاِر للقضية بالدِ  واملال.

• أن نس7اى لالرتق7اِ- بوعينا وأن يك7وَن  ّأاً ُمالزماً لنا حسى ال يأت7ي حدٌث ما فيكون 
فوق مسسوى منسوب وعينا فنسقط ضحية ضالل أ ل الباطل أَْو نسيجَة تقصرٍي وتفريٍط 

با ض.
• أن نا7وَد إىل س7رية أ ل البيت )عليهم الس7ال (؛ لنارَف نظرته7م الصائبة للحكم فال 
نس7أح للباطل أن يرتبع عى عرش السلطة ولو ليوٍ  واحٍد وإن كان الثأن  و السضحيات 

الكبرية.
******

السالُ  عى الحسن، وعى عيل بن الحسن، وعى أوالد الحسن، وعى أصحاب الحسن.
والس7ال  علي7ه وعليهم يو  ول7دوا، ويو  اسسش7هدوا، ويو  يباثون أحي7ا-اً فرحن ال 

محزونن.
والس7الُ  عى مجا دي ومجا داِت اليأن، وعى رجال اليأن، وعى نس7اِ- اليأن، وعى 
أطفال اليأن، الس7الُ  عى ص7 م وصأود م، والسال  عى الشهدا- والجرحى وامرسى؛ 

من صححوا مسار االنحراف يف كربال- الارص وأرض عاشورا- اليأن اليو .. 
والااقب77ُة للأسقي77ن.
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عمليٌة بطوليٌة ق القدس املحتلة تخطُف أرواح ثالثة جنود 
“إسرائيليي” وتصيب رابعاً واملقاومة تبارك

بن غوريون الربزاني.. "إسرائيل" جديدة! 

 : متابعات:
قالت وس7ائل إع7ال  إرسائيلية إّن 
ش7اباً فلس7طينياً نّف7ذ، صب7اح أما 
الثالثا-، عأليًة يف مسسوطنة  ار أدار 

أسفرت عن مقسل 3 إرسائيلين. 
وأش7ارت إىل أن عأليَة إطالق النار 
وقات شأال غرب القدس املحسلة قسل 
فيها عن7رصا أمن وجندي من "حرس 
الح7دود" وأدت إلصابة آخ7ر بجروح 

خطرة.
إع7ال   وس7ائل  أف7ادت  ح7ن  يف 
فلس7طينية بأّن الش7هيَد  و الش7اب 
نأ7ر الجأ7ل م7ن قرية بيت س7وريك 

ويبلغ من الاأر 37 عاماً. 
باس7م رشط7ة  املسحدث7ُة  وقال7ت 
االحس7الل اإلرسائييل لوبا الس7أري أّن 
الشاب الفلسطيني قا  بالسقد  تجاه 
البواب7ة الرلفية ملس7سوطنة  ار أدار 
مب7ارشة وأطل7ق النار تج7اه قوة من 
رشطة "حرس الحدود" السي تواجدت 

يف املكان. 
وسائل إعال  إرسائيلية ذكرت أيضاً 
أن منفذ الاألية وصل إىل املس7سوطنة 
يف إط7ار دخ7ول عّأ7ال فلس7طينين، 
مشرية إىل أن  ذه  ي املرة اموىل السي 
تح7دث فيها عألي7ة يف  7ذه املنطقة 

بهذا الشكل وبهذا الحجم.
كأا قال7ت إن الق7واِت اإلرسائيلية 
تنفذ عألية تأش7يط للأنطقة للسأكد 
م7ن ع7د  وج7ود مس7اعدين ملنف7ذ 

الاألية. 
وعق7ب الاألي7ة قام7ت الرشط7ة 
الاأ7ال  ُكّل  بسجأي7ع  اإلرسائيلي7ة 
الفلس7طينين الذين كانوا عند مدخل 
لاألي7ات  وأخضاسه7م  املس7سوطنة 
لإلع7ال   وفق7اً  دقيق7ة،  تفسي7ش 

اإلرسائييل.
كأ7ا دا أ7ت الق7وات اإلرسائيلية 
من7زل منّفذ الاألية يف بيت س7وريك، 

وفرضت حصاراً عى القرية.
 

فصائل فلسطينية تباِرُك 
العملية

ويف أول رّد فلسطيني عى الاألية، 
قال الناطق باسم حأاس عبد اللطيف 
القان7وع إّن الحرك7ة تب7ارك الاألي7ة 
وتاس7 ا "رداً ع7ى جرائم االحسالل"، 
مضيفاً أن "الاألية  ي حلقة جديدة 
تأكي7د  و 7ي  الق7دس،  انسفاض7ة  يف 

م7ن الش7باب املنسفض أنه س7يواصل 
القس7ال حسى الحرية الكاملة للش7اب 

وامَْرض".
الق7دس  أن  حأ7اس  واعس77ت 
"قلب الرصاع م7ع االحسالل وال مجال 

إلخراجها من املاادلة".
ب7دوره ق7ال الناطق باس7م كسائب 
القسا  "أبو عبيدة" إن عألية القدس 
"انسصار لل7د  الفلس7طيني ونأوذج 
لريار الش7اب يف تدفي7ع الادو للثأن 
جزا- تغّوله وإجرام7ه املسواصل بحق 

شابنا ومقدساتنا".
أما حركة الجهاد اإلسالمي فقالت 
"ما حدث  و عألي7ة مباركة تصفع 
املطبّا7ن وتق7ول ال مج7ال للسفريط 

بذرة من تراب القدس". 
الجبهة الش7ابية لسحرير فلسطن 
الس7ي  البطولي7ة  "الاألي7اِت  أن  رأت 
تسسهدُف املسساأرات الصهيونية  ي 
الطري7ق لكن7ا االس7سيطان ورضب 
املرشوع االس7ساأاري االسسيطاني يف 

الضفة املحسلة عى نحو خاص".
واعس7ت الجبه7ة أن عألية " نأر 
القدس" البطولية يف إش7ارة إىل اس7م 
الش7هيد إنأ7ا "تأتي يف س7ياق الاأل 
املقاو  ضد املس7سوطنن، ويشكل رداً 
رادع7اً عى مأارس7سهم وتغولهم عى 

امَْرض الفلسطينية".

عض7و املكس7ب الس7يايس للجبه7ة 
الديأقراطية لسحرير فلس7طن طالل 
أب7و ظريفة قال إن عألية القدس "رد 
فايل طبياي مرشوع عى مأارس7ات 
وإجرا-ات االحس7الل، وجا-ت ملجابهة 
سياسة االس7سيطان والسهديد اليومي 
يف  ش7ابنا  مبن7ا-  املس7سوطنن  م7ن 
القدس وامرايض الفلس7طينية وتأكيد 

عى اسسأرار االنسفاضة".
م7ن ناحيس7ه ق7ال من7ري جاغ7وب 
إّن  فس7ح  حرك7ة  بلس7ان  الناط7ق 
إرسائي7ل وحد ا تسحأ7ل ردود الفال 

الفلسطينية عى جرائأها.
لجان املقاومة يف فلس7طن باركت 
أيض7اً الاألي7ة واعس7ته7ا تأكيداً عى 
الفلس7طيني بريار  الش7اب  تأس7ك 
املقاومة ورداً عى الجرائم اإلرسائيلية.
كأ7ا باركت حركة امح7رار عألية 
الق7دس ورأت فيه7ا "رس7الة تثب7ت 
حيوية انسفاضة القدس وتدعو للأزيد 

للجم االحسالل".

نتنياهو يهدد بعقوبات 
جماعية.. وعضو كنيست تطالب 

برمي جثمان الشهيد يف البحر
م7ن ناحيس7ه  7ّدد رئيا ال7وزرا- 
اإلرسائييل بنيامن نسانيا و باقوبات 

اعرف7وا  اآلن  "م7ن  وق7ال  جأاعي7ة 
س7نهد  منزل منفذ الاألية ونسحب 
تصاري7ح الاأل من عائلسه"، مش7رياً 
إىل أن الاألي7ة تدل عى أس7لوب جديد 

يف الاأل. 
وق7ال نسنيا 7و "يجب االس7ساداُد 
مس7لوب جدي7د وغ7ري مأل7وف م7ن 

الاأليات". 
ب7دوره اتهم وزير الدف7اع أفيغدور 
الفلس7طينية  الس7لطة  لي7م7ان 

"بالسحريض لسنفيذ الاألية".
ناش7طون ع7ى وس7ائل  وت7داول 
للش7هيد  السواص7ل االجسأاعي صوراً 

نأر الجأل ولاائلسه.
وم7ن أَْكثَر املنش7ورات ت7داوالً بن 
الناش7طن كان آخ7ر م7ن كسب7ه عى 
صفحس7ه يف فيس7بوك، حي7ث كس7ب 
الش7هيد الجأ7ل قب7ل س7اعات م7ن 

تنفيذه الاألية "يا الله".
"إرسائيلي7ون"  ناش7طون  وق7ا  
بأهاجأ7ة صفح7ة الش7هيد وكسب7وا 
ش7اارات عنرصي7ة ون7رشوا ص7وراً 

مسيئة للشهيد وللفلسطينين.
فيس7بوك  إدارة  قام7ت  والحق7اً 
بح7ذف الصفح7ة الراصة بالش7هيد 
و و أمر تكرر مع شهدا- فلسطينين 
باد تنفيذ م عألي7ات داخل امرايض 

املحسلة.

خالل الاقود الثالثة املاضية، عاشت منطقسُنا 
أعن7َف الح7روب الوحش7ية الس7ي قاد 7ا الغرب 
االس7ساأاري و"إرسائيل" مبارشة، أو بواس7طة 
عأالئهأا. ويف حصيلة قاس7ية، نج7د اليو  بالداً 
مث7ل فلس7طن وس7وريا والا7راق، وقس7أاً من 
لبنان، وقد أصابسها نكبات أبش7ع وأَْكثَر قس7اوة 
م7ن نكبة فلس7طن الك7ى يف ع7ا  8 ح1. لكن 
رغ7م ُكّل  ذه الرس7ائر، ف7إّن تكريا املرشوع 
السيايس 77 االقسصادي 77 الثقايف لسحالف أمريكا 
777 أوروبا 77 "إرسائيل"، لم ينجح، بل  و يساثر 
وتصيب7ه رضبات تاطي امم7ل بهزيأسه يف مدى 

غري بايد. 
ومن الغرَب واالس7ساأار تركا بيننا من يصلح 
من يك7وَن حيلًة يف يده مسى احس7اج إىل ذلك، فإن 
ما تق7و  به القي7ادة السياس7ية امق7وى نفوذاً 
ب7ن امك7راد، يأث7ّل  7ذه الحاجة. حس7ى تحّول 
مس7اود برزاني 77 ومن ماه 777 إىل الحيلة السي 
يس7سردمها  ذا االس7ساأار وامع7دا- مجل الرّد 

عى تاثّر مرشوعهم امَْك7َ.
س7يررج َمن يقول إّن الارَب جأيااً عارضوا 
قيا  "إرسائيل"، لكن  7ا  ي تايش اليو  دولة 
مسكاملة مدعومة من الاالم. وإّن مقاطاة قيا  
دولة كردية مس7سقلة لن تغرّي يف الوقائع ش7يئاً، 
وسوف يساّود الاالم، وخصوصاً الارب، عى  ذه 

الدولة ولو باد حن.
لك7ن  ذه الجريأة السي يش7ارك فيها حش7د 
كبري من السياسين الكرد وقياداتهم وأحزابهم، 
ل7ن تكون م7ن دون تباات. وأخطر م7ا يف اممر، 
أنّه7ا س7سجلب الوي7الت إىل الكرد أنفس7هم، وإىل 
ال7دول املحيطة بهم. ولن يكون له7ذه الدويلة – 

املسخ سوى "إرسائيل" تدافع عنها.
إنها الجريأ7ة الك7ى السي ينررط فيها عرب 
أقح7اح ق7ّرروا اليو  أنه7م ال يري7دون االندماج، 
مسذِّرع7ن بأخطا- أنظأة وحكوم7ات يف احرتا  
خصوصيسه7م، ليك7ّرروا الفال7ة الش7نياة السي 
لن يسحأله7ا أحد من جريانهم... و نا س7سكون 

املأساة الكبرية.
لك7ن يبق7ى س7ؤال مرك7زي: كي7ف لح7زب 
الاأال الكردس7ساني أن يك7ون رشيكاً يف جريأة 
به7ذا الحجم؟  ل ق7رر االسسس7ال  والسريل عن 
مبادئه وش7ااراته، وصار ملحقاً ذيلياً باملرشوع 
اممريك7ي، ومسورط7اً يف عالقة م7ع "إرسائيل"، 
و و الحزب الذي لم يقاتل سلطات مضطِهدة يف 
أَْكث7َر من دولة عربية، بل قاتل أساس7اً القيادات 
القبلية السي تسحكم باملش7هد الس7يايس الكردي 

اليو ؟.
أس7ئلة الواق7ع الك7ردي الي7و  يجي7ب عنها 
جأوح الطغأة الس7ي تسحّكم يف مصري الكرد منذ 
عرشات الس7نن، والسي تحالفت مع كل شياطن 
الاال7م مجل تحقيق مكاس7ب ظّلت عى الدوا .. 

عى حساب الكرد أنفسهم.

*إبراهيم األمين- األخبار

العبادي يمّهل كردستان 72 ساعة 
لتسليم املطارات إىل بغداد

 : وكاالت:
أمهل رئي7ا الوزرا- الاراق7ي حيدر الابادي، أم7ا الثالثا-، 
منطق7ة كردس7سان 72 س7اعة تنسه7ي ي7و  الجأا7ة، لسس7ليم 
املط7ارات إىل حكوم7ة بغداد، باد  2 س7اعة من االس7سفسا- عى 

انفصال كردسسان عن الاراق. 
وقال الاب7ادي خالل مؤتأره الصحايف امس7بوعي يف بغداد إن 
"مجل7ا الوزرا- أقر حظر الرحالت الجوي7ة الدولية من منطقة 
كردس7سان وإليه باد ثالثة أيا ، يف حال ل7م يسم إخضاع املطارات 

للحكومة االتحادية".
وأوضح الابادي يف  ذا الس7ياق "ل7ن نسنازَل عن وحدة الاراق 

وسيادته،  ذا واجب وطني ودسسوري نسأسك به".
وأكد أن "الحكومة سسفرض سلطسها االتحادية وفق الدسسور 
ال زلن7ا مسأس7كن بالسف7اوض لك7ن ل7ن نسف7اوض ع7ى نسائج 

االسسفسا-، ولن نسحاور عى  ذا امساس".
ورغم أن نسيجة االس7سفسا- املسوقاة س7سكون "نام" النفصال 
يحلم به امكراد منذ عقود، لكن ذلك لن ياني أنه س7يصبح واقاا 

بن ليلة وضحا ا.
فقد أوضح املس7ؤولون امكراد أن االس7سفسا- سيش7كل نقطة 
انط7الق ملفاوض7ات طويل7ة م7ع بغ7داد م7ن أج7ل الوص7ول اىل 

االنفصال.
لك7ن الواض7ح أيض7اً أن مس7ار املفاوض7ات س7يكون صاباً 
وطوي7الً يف ظل رفض بغداد القاطع النفصال  ذه املنطقة الغنية 

بالنفط واملوارد.

فيما استقطع اإلعصاران السابقان ما يربو 
على 330 مليار دوالر من اقتصادها

أمريكا على موعد اليوَم مع إعصار 
هو األعنف

 : خاص:
ح7ذََّر املركز الوطن7ي اممريك7ي لألعاصري أم7ا الثالثا- من 
تارض والية نورث كاروالينا اممريكية إلعصار من الفئة اموىل.
وقال7ت وكال7ة “رويرتز” إن املرك7ز الوطن7ي اممريكي أكد أن 
اإلعصار ماريا املصنَّف حالياً من الفئة اموىل قد يفقد باض قوته 

ويسحول إىل عاصفة مدارية خالل اليو  املقبل أَْو نحو ذلك.
وق7ال املرك7ز إن اإلعصار ماري7ا عى باد نح7و 285 كيلومرتاً 
جن7وب رشقي كيب  اترياس يف والية ن7ورث كاروالينا اممريكية 

ومحأل برياح تبلغ أقى رسعة لها 120 كيلومرتاً.
وذك7ر املركز ومق7ره ميامي أن مركز اإلعصار س7يأر رشقي 
س7احل نورث كاروالينا خالل اليومن املقبل7ن مضيفا أن رياحا 
بقوة عاصفة مدارية تقرتب من قبالة ساحل نورث كاروالينا.

وس7بق وتارض7ت الواليات املسح7دة اممريكية خالل امش7هر 
املاضي7ة إلعصاري7ن.. امول يس7أى إعص7ار " 7اريف" إىل تدمري 
أج7زا- م7ن والية تكس7اس وتدمري جن7وب غرب والي7ة لويزيانا 
عندما رضب املنطقة يف أواخر الش7هر املايض، مأا أدى إىل تدمري 
مأسل7كات تقدر قيأسها ب7 180 ملي7ار الدوالرات.. واآلخر إعصار 
إيرما والذي تسبب برس7ائر لالقسصاد اممريكي تسجاوز ال1507 

مليار دوالر.
وتش7ري تقديرات أخرى إىل أن الرس7ائر إعص7ار ماريا القاد  
7ُع أن تك7ون مه7والً وتحدُث أث7راً يف االقسص7اد االمريكي، إذ  يُسوقَّ

تسجاوز 8 2 مليون دوالر تقريباً.

العدو الصهيوني يعتقُل 18 
فلسطينياً من الضفة الغربية

 : متابعات:
نّف7ذ جيش االحس7الل الصهيوني، ليلة أم7ا، حألة اعسقاالت 
ومدا أ7ات طالت ع7دداً من املدن الفلس7طينية بالضفة الغربية 

املحسلة.
وأفادت وكالة "فلس7طن اليو "، بأن قواِت الادو اعسقلت 18 
مواطناً فلس7طينيًّا من مدن الرليل وبيت لحم والقدس ورا  الله 

وجنن املحسلة.
فأ7ن بيت لح7م اعسقلت تلك الق7وات ثالثة ش7بان من منازل 

ذويهم باد تفسيشها والابث بأحسوياتها.
كأا اعسقل7ت قوات الادو ش7ابا باد مدا أ7ة وتفسيش منزل 

ذويه يف مريم الاروب شأال الرليل.
واعسقل7ت قوات االحسالل صحفياً با7د مدا أة منزله يف قرية 
بدرس قضا- را  الله، إضافة العسقالها شاب من بلدة صور با ر 

بالقدس املحسلة.



يعرُف ُكلُّ املتابعني مدى الدور اإلسرائيلي املشّجع لألكراد 
ف���ي العراق أَْو لبعضهم في عملية االنفصال وما من ش���ك أن 
ألمري���كا دوراً في ذلك؛ ألن أمريكا في املرحلة املاضية عملت 
على دعم بناء كيان منفصل، يعني املرحلة اآلن أش���به ما تكون 

مبرحلة أخيرة تتويجاً ملراحل ماضية..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبد الحفيظ الخزان

عندما تمطر السماء.. 
سمكاً!! 

و ل يأكن أن تأطر السأا- سأكاً؟!
الواقع أنه يأكن.. ولو أنني ال أتأنى لك أيها 
القارئ  ذا النوع من الرريات لس7بب بس7يط، 
و و أن الس7أاَ- ال تأِطُر  7ذا النوع إال عندما 
ي7دور الهوا- ح7ول امرض عى  يئ7ة أعاصري 

تصاحبها دوامات  وائية. 
وذلك من أشاة الشأا تلك الطاقة الجبارة 
الس7ي تس7قط ع7ى امرض فسقلب كس7ل الهوا- 
الضرأ7ة تجالها ترتفع وتنرفض من امرض 
إىل أعى ومن أعى إىل امرض، تأاما كأوقد عليه 
وع7ا- به ما-.. فرتاه يسقل7ب أمامك بن صاود 

و بوط دورة إثر دورة.
إن تل7ك امعاص7ري السي تصاحبه7ا دوامات 
 )Tornado /وائية مدمرة تس7أى )تورن7ادو 
كسل7ك السي نق7رأ عنها يف الصح7ف الااملية ولم 
نر 7ا بطبيا7ة الح7ال يف بالدنا من الس7أا- يف 
بالدنا لم تكن قد أمطرت سأكاً ولو مرة واحدة 
ذل7ك أن طقس7نا يف اليأ7ن ال يس7اعدءوالحأد 
للهء عى تكوين مثل  ذه امعاصري والدوامات 
الهوائية كالسي ترضب أمريكا وأوروبا ولكن قد 
نرى أجزاً- أخرى من السورنادو.. يف الشوارع يف 
اميا  الحارة، و و ما يارف بالدوامة الهوائية. 
ولكن ما نراه يف الش7وارع إذا قورن بالسورنادو 

الحقيقي كأثل باوضة بالنسبة لفيل.. 
ولكن ما  و السفسري الالأي لذلك؟ 

عندم7ا يسك7ون السورن7ادو الحقيق7ي فإنه 
يظهر ع7ى  يئة خرطو  فيل ضر7م يأسد ما 
بن الس7أا- وامرض وقطره ما بن )حء6 (   
ويسَح7ّرك السورنادو و و يدور برعة )حء57( 
كم يف الس7اعة، ويس7سأر ما بن )5( ثوانَي إىل 
)3( س7اعات؛ وعندما ي7دور السورنادو بالهوا- 
فإن7ه يرلق جوًّا مفرغاً يف جوفه، فإذا جثم  ذا 
الررط7و  املف7رغ عى بح7رية أَْو مجرى مائي 
فإن7ه يبسلع ما به من مياه يف جوفها امس7أاك 
وغري ا م7ن امحيا- املائية ث7م يحألها ويدور 
به7ا حس7ى يأت7ي إىل أرض ال ما- بها ويس7قط 

حأله.. 
و ن7ا يقول الناس إن الس7أا- ق7د أمطرت 
س7أكاً.. وال بد أن يكون القارئ ق7د أدرَك اآلن 
مل7اذا ُس7ّأيت الطائ7رات ال7يطاني7ة الحديثة 

بالسورنادو "أي تشبيهاً لها باإلعصار".

لمعلوماتك

كلمة 
أخيـرة

حشوُد السبعي املليونية تفاجئ العدوَّ وُتسِقُط املؤامرة
علي القحوم 

الاظأ7ُة ُكّل الاظأ7ة تجّل7ت 
مي7دان  21 م7ن س7بسأ7 يف  يف 
الس7بان يف ي7و  إحي7ا- ذكرى 
انسصار الثورة الش7ابية.. حيث 
يوم7اً مش7هوداً وحش7وداً  كان 
امسألت به7ا الس7احات.. وكسب 
السأري7ُخ م7ا كس7ب ع7ن عظأة 
الاظي7م  الش7اب  وإَراَدة  7ذا 
املاط7ا- والكري7م.. ال7ذي أبهر 
بش7أوخه  الاال7م  ُكّل  الاال7م 
وعنفوان7ه وصأ7وده ال7ذي قل 
ال  كي7ف  املاأ7ورة..  يف  نظ7ريه 
و و ذاك الش7اب ال7ذي إن قلنا 
عنه إنه أحدث ماجزة يف تَح7ّركه 

ووعيه صوب السحرر واالس7سقالل ورفض السباية 
واالرت7زاق والاأالة.. فه7ذا قليٌل يف حقه بل نقول 
إن7ه املاج7زة بح7د ذاتها يف ق7رٍن باتت الش7اوب 
في7ه راك7دًة ومحسارة ال تا7ي حج7َم الرطورة.. 
وال تا7ي حج7م املؤامرات، تركت كس7اَب الله وراَ- 
ظهر 7ا وظلت ترك7ض نح7و ركاب الغرب حسى 
افقدو ا أمنها واسسقرار ا.. وزرعوا يف أوساطها 
من ياأ7ل املنكرات باس7م اإلْس7اَل  وأعط7وا لها 
عنوان7اً تس7أى ب7ه بن  الل7ن عن7ارص اإلجرا  
)القاع7دة وداع7ش(.. لسك7ون با7د ذل7ك ذرياة 
ممري7كا وإرسائي7ل من تحسل الش7اوب والبلدان 
واقا7اً  وأصب7ح  واملق7درات..  الر7ريات  وتنه7ب 
لألسف مرزياً ومهيناً، وباتت الشاوب تنادي ملن 
يحسلها ويظلأها ويقسلها وينهب خرياتها انقذونا 
انقذونا.. وتطالب من أعدائها الس7ال  و م ليسوا 
أ ل س7ال .. والس7ال  ُكّل الس7ال   و يف السأسك 
بالقرآن الكريم وحأل السالح.. والوعي والبصرية 
يف مارف7ة الا7دو الحقيقي لهذه اممة.. وس7رتى 
الش7اوب كي7ف س7سسغري امح7داث وكي7ف يسغرّي 
الواقع الذي أرادته دوُل االسسكبار لهذه الشاوب.. 
فإذا ما تحدثنا عن الشاب اليأني الذي تَح7ّرك 
وال زال يسَح7ّرك صوب الحرية والرالص من الذلة 
واملهانة واالس7ساأار والرنوع والسباية والاأالة 
واالرت7زاق.. ويِف ظل الا7دوان وللا7ا  الثالث عى 
الس7وايل من الصأ7ود والثبات أن7ه فاال حقق  ذه 
ام 7داف.. واس7قط املؤام7رات وأفش7لها وحطم 
امل7رشوع الصهيوأمريك7ي.. وانس7رص ع7ى أعسى 
السحالف7ات والسكالب7ات الدولية الس7ي لم يحصْل 

مثلُها يف السأريخ.. 
ففي صبيحة يو  21 من س7بسأ7 احسش7دت 
املالي7ن من ُكّل أبنا- الش7اب يف ميدان الس7بان 
ميدان الثورة اسسجابة لدعوة قائد الثورة الشابية 
س7أاحة الس7يد / عبداملل7ك بدرالدي7ن الحوث7ي 
حفظ7ه الل7ه.. حي7ث تجل7ت الاظأ7ة إلَراَدة  ذا 
الش7اب الاظي7م واملاطا- السي ل7م ولن تنكر.. 
وبر 7ن  7ذا الش7اب ذل7ك م7ن خ7الل الحضور 
املليون7ي والقواف7ل الكبرية السي قدمه7ا ُكّل أبنا- 
الشاب بكل أطيافه ليثبت الشاب أن  ذه ثورته.. 
وليس7ت مس7سوردة من الرارج وأنه الداعم امول 

وامخ7ري لهذه الث7ورة من خالل القواف7ل الغذائية 
السي يقدمها بش7كل مس7سأر منذ انطالق رشارة 

 ذه الثورة حسى اليو .. 
فالش7اُب اليأني الاظيم رسم 
ص7ورة فسوغرافية رائاة يف ميدان 
الس7بان يف ي7و  إحيائ7ه ذك7رى 
انسص7ار الثورة وانسص7ار إرادته.. 
ا ش7اباً عظيأاً وماطاً-  فكان حقًّ
يسَح7ّرك بزخم ش7ابي كبري أشال 
للث7ورة جذوتها من جدي7د وأعاد 
لها رونقها وو جها ونور ا الذي 

أضا- ُكّل البالد.. 
يظ7ن  الا7دو  كان  املقاب7ل  يف 
م7ن خالل عدوان7ه ع7ى بلدنا أنه 
سيس7سطيُع أن يُرِضَع الش7اب.. 
ويُثنيَه7م ع7ن امل7يض يف مش7وار 
السحرر والثورة.. لكنه تفاجأ بهذا الزخم الشابي 
الكبري و ذا الحضور غري املس7بوق.. الذي أرس7ل 
الرس7الة البالغ7ة للاالم أجأع مفاد 7ا: )أن  نا 
ش7ابا يأني7ا عظيأا و 7ذه ثورته و 7ذه إرادته 
وعليكم احرتا   ذه اإلَراَدة و ذه الثورة الشابية( 
الس7ي ليا له7ا أي امسداد مي أح7د وال مي طرف 
يف املنطقة واإلقليم.. أ دافها شابية وطأوحاتها 
وطني7ة ترط7ت ُكّل االُُط7ر املذ بي7ة واملناطقية 
والطائفي7ة.. وجأا7ت الش7اب ُكّل الش7اب عى 
 دف واحد  7و )الحرية واالس7سقالل والسرلص 
م7ن السباي7ة واالرته7ان( وامل7يض صف7ا واح7داً 
لسحقيق  ذا الهدف.. وقد تحقق بفضل الله حسى 
وإن اس7سأرت أمري7كا وإرسائي7ل وعأالؤ 7م يف 

عدوانهم الظالم عى اليأن أرضاً وإنَْساناً.. 
الزخ7ُم الش7ابي املليون7ي يف ميدان الس7بان 
أسقط ُكّل الر انات واملؤامرات.. وأّكد أن الشاب 
ص7فٌّ واحٌد ال يفرق7ه أي مفرق حسى وإن صبيسم 
أيه7ا الغ7زاة واملحسل7ن ُج7م حقدك7م وقصفس7م 
باآلالف من الغ7ارات وقسلسم من قسلسم ودمرتم ما 
دمرتم وفرضس7م حصاركم االقسص7ادي الجائر.. 
ووجهس7م ُكّل أبواقكم االعالمي7ة الظالمية صوب 
الداخ7ل.. لساأ7ل عى السأثري عى الوعي الش7ابي 
والثوري وتش7قوا الصفوف وتسأثر جبهة الصأود 
الداخلية.. واس7سْجلبسم ما اس7سجلبسم من عنارص 
اإلجرا  م7ن القاع7دة وداع7ش.. ورشكات القسل 
واإلج7را  واملرتزقة الجنجويد وغري م من ش7ذاذ 
اآلف7اق.. وأنفقسم ما أنفقسم م7ن امموال الطائلة 
يف رشا- ال7وال-ات وصفقات امس7لحة.. وكل  ذا 
تحول حرات عليكم وندماً وخيبة آمال وفش7الً 
وأيأا فش7ل.. وأصبحسم تبحثون عأا يحفظ ما- 
الوج7ه لكي تررج7وا من  ذا الادوان وترس7أوا 

ما يَة سيناريو النهاية.. 
لكن الس7نة اإللهية الحسأية  ي نهاية الطغاة 
واملجرم7ن مل7ا اقرتفس7ه أياديه7م اإلجرامي7ة من 
قس7ل وإجرا  وتدمري وتك7 وغ7رور.. وما يحصل 
يف واق7ع الا7دو الداخ7يل م7ن السف7كك والسرشذ  
والضاف والو ن.. واناكاس عدوانهم عى اليأن 
وارتدادات7ه ع7ى واقاه7م الداخيل خ7ريُ دليل عى 

انسصار إَراَدة الشاب اليأني الاظيم.

امرباا- ء الرأيا
الادد
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قن7ا لاللسحاق بهذه  الحأُد لل7ه الذي َوفَّ
املس7رية القرآني7ة الاظيأ7ة والاظيم َمن 
ينسأ7ي إليه7ا، و 7ي السج7ارُة الاظيأ7ُة 
والسج7ارة الرابح7ة م7ع الله تا7اىل السي ال 
خس7ارَة فيه7ا أب7داً، حي7ث يق7وُل الله عز 
وجل: )يَا أَيَُّه7ا الَِّذيَن آََمنُوا َ 7ْل أَُدلُُّكْم َعَى 
ِتَج7اَرٍة تُنِْجيُكْم ِم7ْن َعذَاٍب أَِلي7ٍم، تُْؤِمنُوَن 
ِبالل7َِّه َوَرُس7ولِِه َوتَُجاِ ُدوَن يِف َس7ِبيِل اللَِّه 
ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُْفِسُكْم ذَِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْسُْم 

تَْاَلُأوَن(.
القرآني7ة  املس7رية  فأ7ن خ7الل  7ذه 
تارفنا ع7ى ُكّل يش- يف  ذه الحياة الدنيا، 
تارفنا أوالً عى الحق ومبادئه وعى القرآن 

وعظأسه وعى الله وقوته.
وأق7ول لكم إخواني املجا دين وكل من 
عرفني ب7أن يلسحَق بهذه املس7رية املباركة 
واملقدس7ة وأن يك7ون من أصح7اب الحق 
وأوصيك7م  كان،  حي7ث  للح7ق  ومس7انداً 
بأ7ا  والاأ7ل  الل7ه  بسق7وى  أوالً  ونف7يس 
ي7ريض الل7ه والس7أع والطاع7ة لس7يِدنا 
وقائدنا الس7يد عبدامللك بدر الدين الحوثي 
حفظ7ه الل7ه ورع7اه، يف ُكّل امح7وال ويف 
ُكّل السوجيه7ات. وأوصيك7م بالطاعة لكل 
إخوانك7م القيادين أَْو املرشفن، وأوصيكم 
بالص77، حيث يقوُل اللُه س7بحانه وتااىل: 
)إن الل7َه يح7بُّ الصابرين( ويق7ول أيضاً: 

)إن الل7َه مع الصابري7ن(. وأيضاً أوصيكم 
بال7نامج اليوم7ي برنامج رجال الله الذي 
يأثُِّل الاأوَد الفقري لهذه املسرية وملا فيه 

من زكا- النفوس وطا رة للقلوب.
ورسالسي معدا- اممة: كيف سساألون 
مع بأم7ة تحأل الق7رآن وثقافسه7ا ثقافة 
القرآن، ثقافة الجهاد واالسسبس7ال؟، كيف 
س7سفالون وماذا سسحشدون وتجأاون؟، 
وبأاذا تسآمرون عى أمة تاش7ق الشهادة، 
فالش7هادة  ي غايسنا ومقصدن7ا و دفنا 
وعزن7ا امبدي الذي منحن7ا اللُه إياه، وصى 
الل7ه وس7لم ع7ى س7يدنا محأد وع7ى آله 

الطيبن الطا رين.
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يف عألي7ٍة أمنيٍة تواط7أت فيها منظأاٌت من تلك السي تس7ّأي 
نفَس7ها "منظأ7ات مجسأ7ع مدن7ي" أَْو "منظأ7ات إنَْس7انية" 
وأش7راص اعسادوا املساجرة برشفهم وكرامسهم لدى بني س7اود، 
ت7م تهريب الطفل7ة بثينة الناجية من مجزرة عط7ان املاروفة إىل 
الري7اض؛ لساس7َ قيادة الادوان املهزومة يف ُكّل الجبهات اخسطاَف 

 ذه الطفلة نجاحاً كبرياً.
ال تس7سطيع مألك7ُة عي7ال س7اود غْس7َل يد 7ا م7ن جريأة 
مش7هودة اعرتفت باقرتافها تحت ضغط الوقائع، وأكدت منظأة 
الافو الدولية أنها تأكدت بأا ال يدع مجاالً للش7ك أن القنبلة السي 
أب7ادت أرسة الطفل7ة بثينة أمريكي7ة الصنع و كذا ال يس7سطيع 
الادوان تقديم رواية أُْخَرى لسلك الجريأة ))من النفي تغطية تلف 

الوجه بالرجلن(( كأا يقول ال7دوني.
له7ذا ف7إن املغ7زى الحقيق7ي لسهري7ب الطفل7ة وإيصالها إىل 
الري7اض يكأن يف محاولة عيال س7اود أن يقول7وا للاالم: أنظر، 
 7ا نحن نذبح اليأني7ن ونحارص م ونُِأيسُه7م جوعاً، ورغم ذلك 
ينظ7رون إلينا بوصفنا امَب الحنون وام  ال7رؤوَ ، وكلأا زدنا م 

قسالً ازدادوا حبًّا لنا وتالقاً بنا. 
والحقيقة أنه يوجد بن اليأنين َمن 

ما وراَء اختطاف 
الطفلة بثينة؟!


