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ذكرى الشهيد  وثقافة التضحية
محمد حمود الحباري

ــال الضاري وبذل  ــوام من القت ثالثة أع
ــف  مختل ــة  ومواجه ــس  والنفي ــايل  الغ
الصعاب والتزال اليمن صامدة أمام أعتى 
القوى واألنظمة االستعمارية والحركات 
ــخة,  اإلرهابية بإرادة صلبة, وعزيمة راس
وثبات أسطوري, بفضل تضحيات ودماء 
ــهم وكل ما  ــوا أنفس ــهداء حيث قدم الش
ــمى  ــطروا أس ــداء للوطن, فس ــون ف يملك
ــخ  ــوا تاري ــار وكتب ــة واإليث ــور البطول ص
اليمن بأحرف من عزة وكرامة وقف العالم 
ــا أمام صالبتهم وصربهم وثباتهم  مدهوش
ــالهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم  واستبس
ــق النرص  ــى يتحق ــك حت ــيبقون كذل وس

العظيم.
نعم إنهم شهداؤنا من مقاتلينا امليامني 
ــاق  ــرك الجاد والش ــوا التح ــن تحرك الذي
ــام مواجهة  ــوا أم ــال وثبت ــاط والقت والرب
ــوع والضيق واألرس والدماء  الخوف والج
ــالء والبرت والكرس والفقد والرتبص  واألش
ــون أمامها  ــب. كل هذه املتاعب يقف والتع
ــع  ــن مجتم ــرب إذ اليتمك ــات وص ــكل ثب ب
ــم يحمل  ــاة ما ل ــربوت الطغ ــرس ج ــن ك م
ــتعداد للتضحية فثقافة االستعداد  االس
ــي تحمي األمة وعاقبة  للتضحية هي الت
ــرص املبني،  ــود هي الن ــة والصم التضحي
ــهدائنا  ــول لش ــعنا إال أن نق ــا ال يس وهن

العظماء :
ــرص منكم ولكم وإليكم وأنتم أهله  إن الن
وأصحابه فهنيئاً لكم به، وهنيئاً لشعبكم 
ــواعد  ــك الس ــت تل ــم وبورك ــم، وبوركت بك
ــا وبوركت تلك  ــم به ــي قاتلت ــة الت الكريم
ــرة التي ترّبيتم فيها، أنتم  الحجور الطاه
ــائر األمم  فخرنا وعزّنا ومن نباهي بكم س
ــبيل الله  ــن قتلوا يف س ــنب الذي ”والتحس

أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون“.
ــتذكر بمزيد من الخشوع  إننا اليوم نس

ــن رووا  ــرار الذي ــهداءنا األب ــالل ش واإلج
ارض الوطن بفيض دمائهم الزكية، فكانوا 

نماذج عظيمة للتضحية والفداء.
ــة:  ــم الكريم ــم عوائله ــتذكر معه ونس
ــم  ــم وأوالده ــم وزوجاته ــم وأمهاته آباءه
ــم، أولئك األعزة الذين  وإخوتهم وأخواته
فجعوا بأحبتهم فغدوا يقابلون ألم الفراق 

بمزيد من الصرب والتحمل.
ــا  أعزاءن ــموخ  وش ــزة  بع ــتذكر  ونس
ــوا باإلعاقة  ــيما من أصيب الجرحى وال س
ــن  ــاء الذي ــهداء األحي ــم الش ــة وه الدائم
شاء الله تعاىل أن يبقوا بيننا شهوداً عىل 
ــعب واجه أرشار العالم فانترص  بطولة ش

عليهم بتضحيات أبنائه.
ــع  جمي ــان  وامتن ــار  بإكب ــتذكر  ونس
ــاهموا يف رفد  ــن س ــرام الذي ــني الك املواطن
الجبهات بأبنائهم املقاتلني وبكل ما يعزز 
ــوا خري نصري وظهري  صمودهم، حيث كان
لهم، يف واحدة من أروع صور تالحم شعب 
ــاع عن  ــه يف الدف ــه ومكونات ــة رشائح بكاف
ــك الذين  ــتثناء أولئ ــه، باس ــه وكرامت عزت
ــقطوا يف مستنقعات العمالة واالرتزاق,  س
ونستذكر بالشكر والتقدير كل الذين كان 
ــذه امللحمة  ــاند يف ه ــم دور فاعل ومس له
ــني واألطباء  ــن املفكرين واملثقف الكربى م
ــاب واإلعالميني وغريهم  ــعراء والكّت والش
ــن أباة الضيم وطالب الحرية أن أحرارنا  م
ــذه املعركة  ــاركوا يف ه ــهداء لم يش من الش
املقدسة  لدنيا ينالونها أو مواقع يحظون 
بها، فقد هّبوا إىل جبهات القتال استجابة 
ــية  وأداء للواجب  ــداء  القيادة السياس لن
ــا  ــروا خفاف ــه (انف ــب قول ــي حس الدين
ــي،  ــع والوطن ــتجابة للداف ــاال) واس وثق
ــني  ــن واليمني ــم لليم ــه حبه ــم إلي دفعه
ــعب  ــراض وحرمات ش ــىل أع ــم ع وغريته
ــك بأيدي  ــة  من أن تنته ــان والحكم اإليم

ــىل صيانة  ــرص وحرصهم ع ــش الع دواع
مايجب أن يصان من أن ينالها اإلرهابيون 
ــة من أي  ــت نواياهم خالص ــوء، فكان بس
ــب دنيوية، ومن هنا حظوا باحرتام  مكاس
ــغ يف نفوس الجميع وأصبح لهم مكانة  بال
ــاط الشعبية ال  ــامية يف مختلف األوس س
ــيايس،  ــا مكانة أي حزب أو تيار س تدانيه

كيف ال . وهم السابقون السابقون .
واجبنا كشعب وحكومة نحوهم :

ــقوا أرض  ــهداء األبرار الذين س إن الش
ــوا إىل جنان  ــم الزكية وارتق اليمن بدمائه
ــا  ــًى عن ــي غن ــا لف ــني به ــد مرضج الخل
ــدق عند مليك  ــم يف مقعد ص ــاً، فه جميع
ــات الوفاء  ــى درج ــن من أدن ــدر، ولك مقت
ــن األرامل  ــم م ــة بعوائله ــو العناي ــم ه له
ــم، أن رعاية هؤالء وتوفري  واليتامى وغريه
ــكن  ــم من حيث الس ــة له ــاة الكريم الحي
ــية  ــم والنفقات املعيش ــة والتعلي والصح
ــب وطني وأخالقي وحق الزم  وغريها واج
ــا جميعاً، ولن تفلح أمة ال ترعى  يف أعناقن
ــوا بحياتهم  ــهدائها الذين ضح عوائل ش
وبذلوا أرواحهم يف سبيل عزتها وكرامتها، 
ــة األوىل واجب  ــي بالدرج ــذه املهمة ه وه
ــرا  ــأن يوف ــواب ب ــس الن ــة ومجل الحكوم
ــني العيش  ــة وافية لتأم مخصصات مالي
الكريم لعوائل شهداء العدوان التحالفي 
ــىل كثري من البنود  بالخصوص، مقدماً ع

األخرى للميزانية العامة.
ــعدنا بكم لقد  ــا أس ــعد اليمن وم ما أس
ــم وبذلتم مهجكم يف  ــرتخصتم أرواحك اس
ــعبكم ومقدساتكم، إننا  سبيل بلدكم وش
ــض حقكم ولكن  ــن أن نوفيكم بع نعجز ع
ــيوفيكم الجزاء األوىف، وليس  الله تعاىل س
ــد يف بركاته عليكم  ــوه بأن يزي ــا إال ندع لن

ويجزيكم خري جزاء املحسنني.

رئيس من أجل اليمن 
ال يمن من أجل الرئيس 

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــعار  ــوان مقال اليوم كان الش ــارة إىل أن عن ــد من اإلش ــة ال ب بداي
ــمي لحملة مرشح أحزاب اللقاء املشرتك النتخابات الرئاسة  الرس
ــعار الذي  ــمالن ، هذا الش ــل بن ش ــل فيص ــام 2006م  الراح يف الع
ــه ، رغم  ــن أعجبوا ب ــن الذي ــت م ــاره وكن ــرتك يف اختي ــن املش أحس
ــرف اآلخر الذي  ــرتك واملوالني للط ــي كنت من املناهضني للمش أنن
ــدا عن منغصات  ــتقبل أفضل ، وبعي ــعار يمن جديد  ... مس رفع ش
ــال ، فإن  ــودة إىل عنوان املق ــة وبالع ــة والحزبي ــاوئ السياس ومس
الحاجة اليوم باتت ملحة ورضورية ألن تتكاتف الجهود وتتضافر 
من أجل طي ملفات املايض وترحيل كافة امللفات الشائكة والتفرغ 
ــواء والظروف للوصول إىل اللحظة  ــام من أجل تهيئة كافة األج الت
الفارقة التي يتنافس فيها اليمنيون من أجل انتخاب رئيس يعمل 
ــن أجل خدمة  ــخر كل وقته وجهده م ــن ، رئيس يس ــن أجل اليم م

شعبه ووطنه ، ال العكس .
ــهيد إبراهيم الحمدي طيب الله  رئيس بمواصفات الرئيس الش
ــاء  ــه وإخالصه وتفانيه ونزاهته يف إرس ــراه ، والذي نجح بوطنيت ث
ــي يحتكم  ــات الت ــة  ، دولة املؤسس ــة املدنية الحديث ــم الدول دعائ
ــاوى يف ظلها الجميع دونما  ــا الجميع للنظام والقانون ، ويتس فيه
ــتثناء أو فوارق أو امتيازات أو طبقات ، هذه الدولة التي رسعان  اس
ــعودية التي  ــوء الس ــاركة من جارة الس ــم االنقالب عليها بمش مات
ــيس باغتيال مهندسها  كانت العقل املدبر لوأدها يف مرحلة التأس
ــذي نجح يف تعرية  ــهيد إبراهيم الحمدي ال ــا الرئيس الش وقائده

النظام السعودي وقطع أذنابه يف الداخل اليمني .
ــاد رئيس  ــس صالح الصم ــل  الرئي ــة ورجاحة عق ــس بحكم رئي
ــفينة الوطن بحكمة  ــذي يقود دفة س ــيايس األعىل ال املجلس الس
ــاوزا كافة  ــة والتعقيد ، متج ــروف بالغة الصعوب ــدار يف ظل ظ واقت
ــبه تأييد  ــاره ، وهو ما اكس ــات التي تعرتض مس ــات والعقب التحدي
ــة للعدوان والتي  ــوى واملكونات الوطنية املناهض واحرتام كافة الق
ــة  ــاز، وهو الذي يرى يف كريس الرئاس ــه رجل املرحلة بامتي رأت في
ــتغالل  ــعى جاهدا الس ــا ، ومغرما ال مغنما ، ويس ــا ال ترشيف تكليف
منصبه يف خدمة شعبه ووطنه غري مبال باألخطار التي قد يتعرض 
ــدن واملحافظات ،  ــرا للم ــني الجبهات وزائ ــذي يتنقل ب ــا وهو ال له
ــدورات رغم قصف وتحليق  ــارضا لالحتفاالت واملهرجانات وال وح
ــاط عنارص رصد التحركات وإرسال اإلحداثيات ،  الطائرات ، و نش

يف تجسيد عميل وواقعي للشعار السالف الذكر  .
ــد اليمني  ــة لرتميم الجس باملخترص املفيد، نحن يف حاجة ماس
من الداخل ليستعيد عافيته ، وللوصول لهذه املرحلة يتطلب األمر 
ــد جبهات العزة والكرامة  ــة جادة من الجميع ضد العدوان ورف وقف
ــني ، تعبنا من صناعة األصنام واإلفراط يف الوالء لها لدرجة  باملقاتل
ــة ، ونحن  ــاء فراعن ــادة والزعم ــن نصنع من الق ــن م ــادة ، نح العب
ــا والتحكم يف  ــتغالل خرياتن ــب ثرواتنا واس ــجعهم عىل نه من يش
ــنني وكأن النساء عقمن  مصرينا والجثم عىل صدورنا لعرشات الس
ــداء ونحن من بأيدينا  ــبب ال أن ينجنب أمثالهم ، صدقوني نحن س
ــعار (رئيس من أجل اليمن  الدواء ، وعلينا جميعا أن نجعل من ش
ــخه عىل األرض  ــن أجل الرئيس ) ثقافة ومنهجاً لنا ،نرس ال يمن م
ــوع وما نتج وينتج  ــة ، ويكفينا درس الخائن الدنب ــلوكا وممارس س
ــن االنجرار خلف العواطف  ــينتج عنه ، والحذر كل الحذر م وما س

والنزوات والوالءات واملصالح والحسابات ذات األبعاد املختلفة .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

احقاد السعودية 
تطال املغرتبني

ــرد بحثا عن لقمة  ــافر الف ــن وطنه إىل جريانه كان يس م
ــاعده عىل  ــة عمل يف الغربة  تس ــش رشيفة  وعن فرص عي
ــه نحو حال أفضل بيد أن  ــع عجلة أحالمه وأحالم ذوي دف
تعسفات الجار أرهقته يف يومياته ويوميات أعماله فعاش 
غريبا رغم أنه األقرب إىل تلك البالد  وعاش مكبوتا رغم أنه 
األوىف من بني كل القادمني إليها جاء عىل أمل ليعيش فيها 
ــىل نكد، فأصبح ضحية روتينها القايس ورصيع ديدنها  ع
ــه فوجد يف  ــه القريب األوىل لجريان ــاء معتقدا أن ــر ج املري
ــم وفرة محصولها وتخمة  ــم أنه عدوهم األول رغ تعامالته
أثريائها رغم القبلة واملسجد ورغم السعي والطواف ومكة 

واملدينة
ــالم الزالوا  ــا  بعد 1400 عام من حياة اإلس إال أن حكامه
ــل يكفرون برأفة  ــلمني ببطانة أبي جه يتعاملون مع املس
محمد صىل الله عليه وسلم ويتنكرون لتوصياته بحقوق 

الجار. 
ــيل  ــي يف اململكة من حيث س ــرتب اليمن ــاء املغ ــا عن وم
التعسفات القرسية وكرثة املطالب الصعبة إال شاهد حي  
ــطاء وأشقائهم  يحاكي تزمت املمالك تجاه جريانهم البس
املحاذين، حيث أصبحت األولوية عندهم للرشق أسيوي 
والفرص املتوفرة حرصية يف الغالب عليه وهذا األمر ليس 
وليد اللحظة بل هو ناتج عن السياسة الكبتية السعودية 
ــكوكها املولودة من كهنوتية  املرتاكمة واملتخوفة من كل ش
ــة يف نجد  ــرة العربي ــروش الجزي ــم عىل ع ــطوها القدي س
ــة للحقد املتوارث بينهم تجاه اليمن وكل  والحجاز ونتيج
ــل العروبة وليس  ــي إليها وكأن اليمني ليس أص من ينتم

سند الرسالة املحمدية منذ البداية..
ــعودي األرعن ضد املغرتب اليمني عرب  وما التعامل الس
ــوء النوايا ورشاهة  ــود املاضية  إال تعبري واضح عن س العق
ــانا  ــن يف أدق التفاصيل إنس ــعودي ضد اليم ــد الس الحق

وهوية
ــي كتهمة عامة  ــع االنتماء اليمن ــد ظلوا يتعاملون م لق
ــدي تهمة عمموها عىل كل  ــم جعلوا بعدها من لقب الزي ث
ــذا الرتكيز من  ــاء كل ه ــن، حيث ج ــل هوية اليم ــن يحم م
ــذ أحقادهم عىل املغرتب  ــل خلق املربر الكايف لهم لتنفي أج
اليمني وتكثيف التعسفات الدونية والتعايل املغرور باسم 

الخزائن املكدسة والنفط السائل.

ماهر عقبة

كتاب ألمري سعودي يفضح آل سعود

مملكة الصمت واالستعباد يف ظل الزهايمر السياسي

شهداء السلطة القضائية

عرض/ عادل عبداإلله العصار

يحيى صالح الدين

ــب كان كتاب "تاريخ  إىل وقت قري
ــارض  ــه املع ــذي كتب ــعود” ال آل س
ــم  أه ــعيد  الس ــارص  ن ــعودي  الس
ــي  الت ــة  التوثيقي ــات  املؤلف ــرز  وأب
ــعود"  ــخ آل س ــن "تاري ــت ع تحدث
وفضحت سياساتهم وكشفت أرسار 
ــت  ــت وترعرع ــي قام ــم الت مملكته
ــاب  ــاندة اإلنجليز..كت ــم ومس بدع
ــعيد الذي شكل بحد ذاته  نارص الس
ــدت من  ــعود وتجس ثورة ضد آل س
ــعب العربي يف نجد  خالله إرادة الش
ــري الحقيقي  ــل التعب ــاز ومث والحج
ــتبداله  ــه واس ــاعيهم يف اجتثاث ملس
ــن إرادتهم  ــم ويعرب ع ــام يمثله بنظ

وينتمي إليهم هوية وجغرافيا..
ــعود” الذي  ــخ آل س ــاب "تاري كت
ــدة التي  ــة الوحي ــود املدون ظل لعق
ــد  ــم يع ــعود ، ل ــام آل س ــت نظ تناول
كذلك اليوم بعد ظهور كتاب "مملكة 
الصمت واالستعباد يف ظل الزهايمر 
ــعيد لم يعد  ــيايس".ونارص الس الس
ــذي  ــد ال ــب الوحي ــارض والكات املع
ــية وثقافية  تجرأ وأعلن ثورة سياس
ــد ظهور كاتب  ــعود، بع يف وجه آل س
ــل أرسة آل  ــن داخ ــف جديد م ومؤل

سعود نفسها..
ــتعباد  واالس ــت  الصم ــة  "مملك
ــيايس" كتاب  ــر الس ــل الزهايم يف ظ
ــعود لكن مؤلفه  ــد يفضح آل س جدي
هذه املرة لم يأت من عامة الشعب بل 
ــها.. ــعود نفس من داخل أرسة آل س
ــن فرحان  ــعودي خالد ب األمري الس
ــعود آل سعود،  بن عبدالعزيز بن س
ــق عن نظام آل سعود وفر  الذي انش
ــعودي  ــري س ــح أول أم ــا ليصب هارب

يعلن اللجوء إىل أملانيا يف العام ????م  
ــف -بداية هذا العام- عن صدور  كش
ــتعباد  ــه "مملكة الصمت واالس كتاب
ــيايس" والذي  ــل الزهايمر الس يف ظ
ــن األوضاع الداخلية  يتحدث فيه ع
ــه  ــن خالل ــش م ــعودية ويناق يف الس
ــي  ــي تعان ــاكل الت ــن املش ــري م الكث
ــاكل  ــعودية وخاصة املش ــا الس منه
ــاد السيايس واملايل  املرتبطة بالفس
التي باتت عميقة وال يمكن عالجها 
إال من خالل تغيري جوهري شامل..

ــة  ــار يف مجموع ــان" أش "الفرح
ــرت" رشح من  ــه عىل "توي ــات ل تدوين
ــه  ــة لكتاب ــوط العام ــا الخط خالله
ــق  ــن تحقي ــه "ال يمك ــد اىل أن الجدي
ــعودية إال  ــري حقيقي يف الس أي تغي
ــائل الضغط سواء  ــيلة من وس بوس
ــعبي  ــيايس أو اإلعالمي أو الش الس
وال ينبغي التعويل عىل غري الحراك 
ــداث  إلح ــل  الداخ ــن  م ــعبي  الش

التغيري.
أن  ــعودي  الس ــري  األم ــرب  واعت
ــذي تمر  ــف واملرير ال ــع املؤس الواق
ــم العربي  ــوم والعال ــة الي ــه اململك ب
واإلسالمي يدعو إىل التأمل ألسباب 
ــاق يف  ــري واإلخف ــوط الكب ــذا الهب ه
ــم  ل ــذي  ال ــعودية  الس ــة  السياس
ــة  ــي اململك ــىل مواطن ــط ع ــر فق يؤث
ــل تعدى  ــني ب ــالد الحرم ــمعة ب وس
ــالم  ذلك إىل محاوالت إضعاف اإلس
ــس  ــد إذالل وطم ــلمني وتعم واملس
ــاز  ــد والحج ــعب يف نج ــة الش هوي
وباقي الشعوب العربية، وقد اتضح 
ــد  ــة ويل العه ــث وهرول ــع له للجمي
محمد بن سلمان إلقامة عالقات مع 

ــي وتحقيق جميع  ــان الصهيون الكي
ــاب  مصالح دولة االحتالل عىل حس
ــا  ومصرين ــتقبلنا  ومس ــا  مصالحن
ــا الدينية  ــيل تماما عن ثوابتن والتخ
ــلمان ويبذل  ــا بن س ــي يتجاهله الت
ــع  ــة املجتم ــده ألمرك ــارى جه قص
ــع الكامل  ــعي الحثيث للتطبي والس
مع الكيان الصهيوني لكسب رضاهم 

عنه بغرض تنصيبه يف الحكم".
ويقول الفرحان: "طرحت مسبقا 
ــذي  ال ــف  املؤس ــب  الترسي ــن  للعل
ــي النافذين  ــد اقارب ــن أح ــه م تلقيت
ــه ليس  ــة وأهميت ــني يف العائل املطلع
فقط للشعب السعودي والخليجي 
ــالمية والعربية  بل أيضا لألمة اإلس
ــة  ــرشوط األمريكي ــق بال ــو املتعل وه
ــة الواليات املتحدة  الخاصة بموافق
ــي  ــلمان لك ــن س ــد ب ــا ملحم ودعمه
ــىل البالد  ــتقبليا ع ــح ملكا مس يصب
ــان أن  ــد الفرح ــاة أبيه".وأك يف حي

ــل  ــا ال يجع ــرى اآلن بم ــع ي "الجمي
ــك أن هذا املخطط يسري  مجاًال للش
ــا جميعاً ،  ــا توقعن ــى أرسع مم بخط
ــن اآلن أحقيتها  فـ "إرسائيل" تضم
ــق تريان يف  ــار بمضي ــة االبح يف حري
ــح اآلن  ــد أن أصب ــة بع ــج العقب خلي
ــرى مائياً دولياً، كما بدأت حملة  مج
ــاع  قط ــن  م ــطينيني  الفلس ــري  تهج
ــرتاف األمريكي  ــن خالل االع غزة م
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني 
بمباركة ومساعدة سعودية،ومثلما 
ــلطة  الس ــم  بيده ــن  الذي ــض  رف
أطروحات اإلصالح التي قدمت لهم 
ــرية لها مكانتها  ــعبية كث من رموز ش
ــوب  قل يف  ــعبيتها  وش ــا  واحرتامه
ــعب، وعاملوها بالقمع والعنف  الش
ــات  اطروح ــاً  أيض ــوا  رفض ــد  فق  ،
اإلصالح الجادة التي قدمت لهم من 
داخل األرسة الحاكمة حيث عاملوا 
ــن  ــوء الظ ــق وس ــا بالتضيي بعضه

والبعض اآلخر  بالعنف والقمع".
ــان:"رأى الجميع  وأضاف الفرح
ــون  ــة تريلي ــاء ورسق ــراً إختف مؤخ
ــعودية بدون  ــن امليزانية الس ريال م
ــد  ــيب ورشاء محم ــب وال حس رقي
ــيح  ــلمان ليخت ولوحة للمس بن س
ــار دوالر،  ــا تقدر بملي وقرص بفرنس
ــن حالة  ــن ع ــه يعل ــت نفس ويف الوق
ــة  ــة القيم ــرض رضيب ــف وف التقش
املضافة والرضيبة االنتقائية وغالء 
ــتفزازية  ــعار البرتول بصورة اس أس

ويدعي أنه يحارب الفساد".
وفيما يخص القضاء السعودي، 
ــة الداخلية  قال الفرحان: "السياس
ــن أنواع  ــع أي نوع م ــىل قم ــة ع قائم
ــلمية،  الس ــة  املرشوع ــة  املعارض
ــي  الرشع ــاء  القض ــتخدام  واس
ــد  ــع"، وق ــذا القم ــر ه ــوم لتربي املزع
ــد  ــيايس إىل ح ــط الس ــل التخب وص
ــواء يف االقتصاد والنفط  الجنون س
ــة أو الدفاع أو  ــات الخارجي أو العالق
العالقة مع الدين واإلعالم والشعب 
السعودي وغريها نتيجة للسياسة 
ــلمان بن  ــا س ــي تبناه ــاء الت الهوج
ــد  ــور محم ــه املته ــز وابن عبدالعزي
ــلطوية  الذي لديه رغبات مالية وس
ــأي  ــا ب ــد أن يحققه ــخصية يري ش

ثمن".
ــع الدول  ــص العالقة م ــا يخ وفيم
ــعودي  ــار األمري الس الخليجية، أش
دول  ــع  م ــة  العالق يف  ــوىض  الف اىل 
ــم وتمويل  ــة، ودع ــوار الخليجي الج
الحرب يف سوريا والعراق، والتدخل 
ــدام يف ليبيا وفوىض العالقات مع  اله
ــل مرص  ــعوبها مث ــة وش دول املنطق

وتركيا وتونس والسودان".
وفيما يتعلق بالعدوان عىل اليمن 
ــورط  ــعودي إىل ت ــري الس ــار األم أش
ــا الثالث  ــه: "تعدين ــعودية بقول الس
ــنوات ولم تحزم "عاصفة الحزم"  س
ــكرية  ــوى إنتاج كارثة عس ــيئاً س ش
ــن قتل اآلالف  ــانية يف اليمن م وإنس
من العرب املسلمني خاصة األطفال 
والنساء والشيوخ ومجاعة خطرية 
ــة قاتلة، وقد  ــار أمراض وبائي وانتش
ــرة  ــرب املدم ــذه الح ــار ه ــدت آث تع
ــت  ــل ووضع ــة ب ــا الجنوبي حدودن
ــاض يف تهديد مبارش،  العاصمة الري
ــل أفقدت  ــة إعادة األم ــا أن عملي كم
ــعودي واليمني  ــعب الس ــال الش آم
ــعوب األمة العربية واألسالمية  وش
يف اعادة األمن والسالم يف املنطقة".

ــة  السياس ــان  الفرح ــف  ووص
ــج  ــا مزي ــعودية بأنه ــة للس النفطي
ــواء يف إنتاج  ــوء التخطيط س من س
ــعاره أو يف إدارة املوارد  ــط وأس النف
يف  ــان  الفرح ــص  واملصارف.وخل
ــر  ــي تم ــاكل الت ــه: "املش توضيحات
ــاكل عميقة  ــعودية هي مش بها الس
ــت مؤقتة أو سطحية، وليست  وليس
ــة أو  ــم البطال ــط يف حج ــة فق متمثل
ــع  توزي ــوء  س أو  ــب  الروات ــف  ضع
ــات،  والخدم ــدرات  واملق ــرثوات  ال
ــة وحقيقية  ــاكل عميق ــي مش ــل ه ب
ــيايس واملايل  ــاد الس مرتبطة بالفس
ــلطة واإلدارة  ــتغالل الس وسوء اس
ــاء ومجلس  ــة القض ــة وتبعي األمني
الشورى للسلطة التنفيذية املتمثلة 

يف سلمان وابنه"... 

واجب ديني ووطني ما تقوم به قيادة 
السلطة القضائية ممثلة  بالقايض أحمد 
ــس القضاء األعىل  ــوكل رئيس مجل املت
ــه عقبات وزير  ــد عبد الل والقايض أحم
ــهيد  ــن فعاليات  ذكرى الش العدل ضم
ــنوية من تكريم لذوي الشهداء من  الس

منتسبي السلطة القضائية
ــهيد  ــاء الش أبن ــوس  ــت يف نف أدخل
البهجة وأشعرتهم أنهم ليسوا وحيدين 
ــف إىل جانبهم وتأتي  ــاك من يق وان هن
ــاال لتوجيهات قائد  ــذه الزيارات امتث ه
ــن بدر الدين  ــيد عبد امللك ب الثورة الس
ــاه  التي دعت  ــي حفظه الله ورع الحوث

إىل االهتمام بأرس الشهداء
ــعار  استش ــع  الجمي ــىل  ع ــب  فيج

املسؤولية تجاه ارس الشهداء فالشهيد 
ــة  نتيج ــه  الل ــبيل  س يف  ــه   روح ــدم  ق
يف  ــا  ولنحي ــؤولية  املس ــعاره  الستش
ــه  ــه ليبذل نفس ــان دفعه إيمان ــز وأم ع
ــبيل الله نعرف جميعا ان  رخيصة يف س
العدوان السعودي األمريكي استهدف 
ــتهدافه  ــن ذلك اس ــد وم كل يشء يف البل
ــة ولبنيتها  ــلطة القضائي ألعضاء  الس
ــة عظيمة   ــخصيات قضائي التحتية ش
ــة خالل هذا  ــلطة القضائي ــا الس فقدته
ــك املروني  ــايض عبداملل ــدوان كالق الع
ــيس والقايض  ــه الكب ــايض عبداالل والق
ــف قصف  ــىس كي ــوىس و النن ــى م يحي
ــايض  الق ــزل  من ــعودي  الس ــريان  الط
ــراد  ــو وإف ــهد ه ــد واستش ــى ربي يحي

ــق القانون  ــة تعترب وف ــه يف جريم عائلت
ــقط بالتقادم  الدويل جريمة حرب التس
ــبي القضاء ال يتسع  والعديد من منتس
ــف العدوان  ــم أيضا  قص ــال لذكره املج
ــذا  ــاذا كل ه ــم مل ــي املحاك ــم مبان معظ
العداء للسلطة القضائية ألنهم يعلمون 
ــوق  ــة حق ــاء يف حماي ــدا دور القض جي
ــدوان ودوره الهام يف توحيد  ضحايا الع
ــة الداخلية عرب محاكمة الطابور  الجبه
ــاء الوطني دورا  ــس كما ان للقض الخام
ــدوان  الع ــف  ــة تحال ــا  يف محاكم هام
ــم حيث يحق لكل مترضر من  ومرتزقته
ــه او مصنعه  ــواء قصف بيت ــدوان س الع
ــاء  ــأ للقض ــه ان يلج ــت مزرعت او جرف
ــة مدنية ضد قادة  ــع دعوى جنائي ويرف

ــف واملرتزقة كالدنبوع وجباري  التحال
ــب  ــم  ويطال ــاليف وغريه ــرت واملخ وصع
ــؤالء الخونة  ــز أموال ه ــة بحج املحكم
ــم العدوان  ــا وتعويضه ألن جرائ وبيعه
يشرتك فيها كل أولئك املذكورين سابقا 
ــىل أرض  ــت ع ــا وقع ــم طامل ألن الجرائ
ــب التطبيق  ــون الواج ــة فان القان يمني
ــم التحالف  ــون اليمني وجرائ هو القان
ــا  فيه ــرتك  يش ــي  األمريك ــعودي  الس
ــف والطيارون  ــادة التحال ــذ وهم ق املنف
ــون  واملحرض ــاعدون  املس ــك  وكذل
ــواق املأجورة  كاملرتزقة والعمالء واألب
ــة وغريها  ــائل إعالمي ــوات ووس من قن
ــي أن يلجأ  ــق لكل مواطن يمن لذلك يح
ــتور ولذلك تحالف  للقضاء طبقا للدس

ــون  ــي يقوم ــعودي األمريك ــرش الس ال
ــلطة القضائية ليعيقوا  باستهداف الس
ــة  ــوري يف مواجه ــام واملح ــا اله عمله

عدوانهم الغاشم
ــلطة  الس ــبي  منتس ــع  جمي ــن  ولك
ــزم عىل مواصلة  القضائية عاقدون الع
ــرص ألمتنا..  ــق الن ــى تحقي ــري حت املس

املجد والخلود للشهداء
الشفاء للجرحى

الحرية لألرسى
الله اكرب

املوت ألمريكا
املوت إلرسائيل

اللعنة عىل اليهود
النرص لالسالم

ــاء: ٢٧ جمادى األوىل ١٤٣٩ه - ١٣ فرباير ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٤٤ Tuesday: 27 Jomada Alawla 1439 - 13 February 2018 - Issue No. 19444الثالث


