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< تحرم أسرة آل سعود وعلماء الوهابية أبناء الشعب اليمني من أداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي في اصرار على تسييس وهابي للحج ومنع اليمنيين 
من أداء ركن من أركان اإلسالم دون مبرر واضح ومقنع ويتم هذا الحرمان بقرار شخصي بحت وتصرف حاقد ينفذ في ظل صمت عربي وإسالمي ودولي..

االصرار السعودي على تسييس الحج وزجه في خضم الصراعات السياسية يمثل مؤامرة على اإلسالم والمسلمين، ما كان ليقدم عليها آل سعود لو وجدوا علماء 
كًا خاصًا آلل سعود..

ْ
كًا لكل المسلمين وليست ِمل

ْ
ك آل سعود للحرمين الشريفين، وللمدينتين المقدستين اللتين تعتبران ِمل

ُّ
مسلمين يتصدون لهم ويرفضون تمل

وها هم اآلالف من أبناء الشعب اليمني ُيحرمون للعام الثاني على التوالي من أداء فريضة الحج بسبب العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام حجاج بيت 
الله من اليمن، بعد أن نجحت في منعهم العام الماضي..

واكتفت السعودية بحج مرتزقتها والذين زعمت أنهم حجاج من اليمن المتصاص أية ردود أفعال منددة بجريمتها بحق المسلمين جميعًا..
وبهذا الخصوص كان القائم بأعمال وزارة األوقاف واالرشاد االستاذ عبدالرحمن القالم قد أكد لصحيفة «الميثاق»- خالل شهر رمضان المبارك يونيو الماضي- 
أن وزارة الحج السعودية عقدت جلسات مع بعثات الحج العربية واإلسالمية وغيرها، واستثنت اليمن وسوريا، كما أنها لم ترد على خطابات بعثة الحج اليمنية 

وال على مذكرات اصحاب وكاالت الحج والعمرة حتى يستطيعوا الترتيب للحجاج خالل هذا الموسم..
 مع اشخاص معينين، رغم أن وزارة األوقاف اليمنية كلفت من يتواصل مع المسؤولين السعوديين 

ّ
مشيرًا إلى أن السعودية ترفض التواصل مع أي جهة يمنية إال

بشأن ترتيبات الحج بعد عمل عدة مذكرات وخطابات ولكن السعودية لم توافق عليها..
وأعرب عن قلقه من إقدام السعودية على حرمان آالف الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي..

ن األستاذ عبدالرحمن القالم ان السعودية حرمت العام الماضي ٢٧ ألف حاج يمني من أداء فريضة الحج، وأرادت من وراء ذلك خلق صراع مذهبي في اليمن.. وبيَّ

وفور نشر صحيفة «الميثاق» هذا الخبر على لسان القائم بأعمال وزارة األوقاف سارعت السعودية الى طلب الجانب اليمني للترتيب لموسم الحج العام ١٤٣٧هـ..
وعلى ضوء ذلك غادر وفد من الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الحج منير دبوان إلى السعودية لمناقشة الترتيبات وذلك في ٢٢ يونيو ٢٠١٦م..

وقال الوكيل في تصريح: ان الهدف هو مناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج اليمن واسكانهم وتنقالتهم والخدمات المقدمة لهم، كما سيتم 
 أنه لم يتحقق أي شيء من ذلك حتى اآلن بشهادة وزير أوقاف هادي..

ّ
التوقيع على االتفاقيات الخاصة بموسم الحج لعام ١٤٣٧هـ مع السعودية، إال

وكانت السعودية قد افتعلت جملة من العوائق لحرمان اليمنيين من أداء فريضة الحج ومنها عدم السماح لبنك التسليف بتمويل المبالغ المالية للحجاج 
اليمنيين وتقييدها في حساب شؤون حجاج اليمن لدى البنك األهلي السعودي بمكة المكرمة، وهو السبب الذي جاء دون استئجار المساكن للحجاج اليمنيين 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة.. إضافة إلى رفض السعودية اعطاء الموافقات للحجاج اليمنيين كما هو معمول به مع بقية الحجاج في العالم، وكذلك إقدام 

السعودية على اغالق منافذ «الوديعة، الطوال، علب، الخضراء» والجوية لتفويج الحجاج اليمنيين.. والبحرية أيضًا وغيرها من العراقيل..

السعودية تمنع اليمنيين من أداء فريضة الحج للعام الثاني

نظم أبناء محافظة تعز -الثالثاء- وقفة احتجاجية أمام مبنى األمم 
المتحدة في العاصمة صنعاء تحت شعار "الصراري أهلها ُيذبحون وال 
من نصير".وندد المشاركون في الوقفة بالصمت الدولي إزاء استمرار 
العدوان ومرتزقته في خرق وقف إطالق النار وكذا حصار منطقة 
الصراري.. وناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية والحقوقية 
التدخل إليقاف العدوان ورفع الحصار وإنقاذ أبناء منطقة الصراري مما 
رين من 

ّ
يتعرضون له من حصار وقصف بمختلف أنواع األسلحة، محذ

اقتحام ميليشيات مرتزقة العدوان قرى منطقة الصراري وارتكاب 
مجزرة جماعية في حق آل الجنيد كما حدث العام الماضي آلل الرميمة 

في مدينة مشرعة وحدنان.
وقد حذرت منظمات انسانية وحقوقية من ارتكاب مجرزة جماعية 
بحق المواطنين في منطقة الصراري بمديرية صبر الموادم محافظة 
تعز واستمرار الحصار على المنطقة.. حيث عبرت منظمة محامون بال 
حدود عن قلقها البالغ حيال التصعيد الحاصل في منطقة الصراري، 

والمتمثل بالحصار المفروض على قرى المنطقة وقصفها بمختلف 
أنواع األسلحة وأعمال القنص التي طالت مدنيين بينهم أطفال ونساء.

ودانت المنظمة- في بيان لها- تلك األعمال والتي سترتد على المجتمع 
 كل القوى السياسية والوجاهات 

ً
اليمني عامة وأبناء تعز خاصة.. مناشدة

االجتماعية والسياسية بمحافظة تعز سرعة إنقاذ الموقف وإيقاف هذا 
المخطط الذي سيدفع بتعز إلى أتون معارك انتقامية وتصفيات بين 

أبنائها لما له من أثر على السلم االجتماعي على المدى البعيد".
وحملت منظمة محامون بال حدود أحزاب اللقاء المشترك أو ما يسمى 
مجلس تنسيق المقاومة بتعز مسؤولية ما حدث وسيحدث في تلك 

المناطق حيث إن هذه المناطق تحت سيطرتهم .
كما حذرت مؤسسة الشرق األوسط للتنمية وحقوق اإلنسان من أن 
التساهل تجاه التطورات في منطقة الصراري بمديرية صبر الموادم 
سيحولها إلى نزاع مجتمعي وثارات ال تستطيع أي قوة إيقافها مالم 

تتوقف وتنسحب الجماعات المسلحة اآلن.

ودعت المؤسسة- في بيان لها- المبعوث األممي إلى اليمن اسماعيل 
ولد الشيخ إلى إدانة توسع الجماعات المسلحة المحاصرة لقرية الصراري 

والعمل على وقف هذا التطور الخطير في النزاع المسلح بالمحافظة.
وأوضح البيان أن فريق الرصد التابع للمؤسسة يوثق تطورات األحداث 
وتوسع النزاع المسلح في منطقة الصراري وقصف المجموعات المسلحة 
التابعة لمكونات ما توصف بالمقاومة لقرى المنطقة باألسلحة المدفعية 
الثقيلة والرشاشات والهاون منذ أسبوع مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 

من المواطنين.
ودعا البيان القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها قيادة التجمع 
اليمني لإلصالح الى العمل على لجم هذا التوسع الخطير وإيقاف المأساة 
والحصار والقتل بحق أبناء قرية الصراري، كون هذه الجماعات المسلحة 
المحاصرة للقرية جماعات حزبية وسياسية تتبع االصالح والسلفيين 

والقوى االخرى المكونة للمسمى المجلس العسكري بتعز.

منظمات إنسانية تدعو إلنقاذ قرية الصراري بتعزمنظمات إنسانية تدعو إلنقاذ قرية الصراري بتعز

 فيصل عساج
< ظلت شعيرة الحج ورقة مزعجة للشعوب اإلسالمية من قبل حكام نجد 
والحجاز والدرعية.. اليوم وقد استغلت بشكل مقزز وحقير من قبل أولئك 
الحكام فلم يراعوا حرمة أو قداسة للبيت الحرام، فها هي المملكة الوهابية 
 مزريًا واستخدمت الرياض الحج والعمرة 

ً
تستغل هذه الورقة استغالال

استخدامًا ال أخالقيًا وال إنسانيًا ضد شعوب العالم اإلسالمي والعربي، والغرض 
والهدف واحد وهو محاولة تركيع قادة الدول العربية واإلسالمية حتى تثور 
شعوبها ضد قادتها أو تستمر الفوضى في المنطقة التي أساسًا هي صنيعة 
سعودية.. ولنقرأ التاريخ بصدق وروية.. فعندما حاولت قريش منع المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من أداء الحج، وبرزت عنجهية الجاهلية 
القريشية في وجه اإلسالم وخاتم المرسلين، هنا تأتي األنوار المحمدية لتحقق 
انتصارًا سياسيًا رغم التفاوض المجحف من وجهة نظر المسلمين والمنطقي 
من ِقبل الرسول األعظم ليبرز للوجود أول اتفاق سياسي ُعرف بصلح الحديبية. 
وقد صدقت نظرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم البعيدة في فتح مكة 

ووصول اإلسالم إليها ألول مرة دون خوف..
 واليوم ونحن أمام أخطاء متكررة من بدو الصحراء ورعاع الوهابية الذين 
يعتقدون ان األماكن المقدسة هي ملكية خاصة بهم وهم بعيدون عن الحقائق 
القرآنية والشرعية ولم تنزل آية قرآنية واحدة أو نص من السنة يبيح ألي سلطة 
أن تتحكم في األماكن المقدسة أو تفرض نفوذها على الحرمين الشريفين..

اليوم ازدادت وتيرة آل سعود في منع الحجاج من أداء فريضة الحج وهم بذلك 
يمارسون عملية االحتكار ألطهر بقع في األرض، وكان من المفترض ان يكون 
هنالك مجلس أعلى للحرمين الشريفين يتشكل من فقهاء الشريعة والمختصين 

في شئون األوقاف اإلسالمية وهذا هو الحل لمواجهة هذه السياسة الوهابية 
القذرة..وتزامنًا مع منع السعودية لليمنيين من أداء فريضة الحج.. «الميثاق» 

 من التاريخ األسود آلل سعود بحق الحجاج..
ً
تنشر فصوال

 فمنذ انشاء الدولة السعودية الثالثة ١٩٣٤م وحتى اليوم لم نسمع ولو لمرة 
واحدة ان السلطات السعودية قد قامت بمحاسبة المسؤولين عن ازهاق أرواح 
اآلالف من الحجاج، وفي ظل ترويجهم لمعتقد أن من يموت في أرض الحرمين 
الشريفين فإنه في الجنة وله بنات الحور وفي سدرة المنتهى، وشكل ذلك 
 إلى التساهل في متابعة جرائم السعودية بحق حجاج بيت الله وعدم 

ً
مدخال

قدرتها على حفظ أرواح الحجاج واالدعاء بأن الجنة هي الثمن لمن مات في الحج 
عملية استغالل ألسر القتلى ولإلنسانية..

وال ننسى تصريحات انجيال ميركل المستشارة األلمانية في رمضان الماضي 
عندما قالت: «ما دام المسلمون يتوجهون إلى مكة بقلب واحد وروح واحدة على 
السعودية ان توزع ثروتها بالتساوي وهذا حق شرعي للشعوب اإلسالمية»..

ونحن ال نريد ثروة السعودية وإنما نريد ان تكف شرها عن بالدنا ونريد أن 
تشترك الدول العربية واإلسالمية في رؤية واحدة في كيفية ادارة الحرمين 
 المسيحية من 

ً
الشريفين وِلــَم ال، أليس األمة تدين بعقيدة واحــدة، فمثال

الديانات السماوية، والسؤال لماذا الكرادلة يأتون من جميع أنحاء أوروبــا 
والواليات المتحدة األمريكية إلى الفاتيكان ليقرروا اآلليات الصحيحة إلدارة 
أهم أمور وقرارات الكفيدرائية والتي بدورها تنظم العمل الكنائسي في العالم؟ 
هل األوروبيون أصحاب الحضارة  متخلفون ونحن تقدميون عندما نعطي 

السعوديين الحق في االنفراد بإدارة الحرمين الشريفين..
 ولنبدأ رحلتنا مع وحشية آل سعود والذين يتجرأون بوقاحة ال نظير لها 

في منع المسلمين من أداء فريضة الحج فقد مارست الدولة السعودية األولى 
طقوسًا من اإلرهاب والسادية في حق حجاج الدولة العثمانية ورعايا الواليات 
التابعة للعثمانيين، ففي عهد اإلمام سعود الكبير لم يسمح لهم بأداء الحج 
والعمرة، وقد أثبت الباحث الدكتور صالح بن محمد السعدون عضو هيئة 
التدريس بكلية المعلمين بجامعة الحدود الشمالية في بحثه بعنوان: «منع 
الحج بين الدولة السعودية األولى والدولة العثمانية.. الدعاية والحقيقة» وأن 
السعوديين منعوا حجاج ورعايا العثمانيين.. أما السعوديون فقالوا في ذلك 
الوقت انهم أرادوا تنقية فريضة الحج من الشوائب وماال يتفق مع تعاليم 

الكتاب والسنة.
وأما حجاج إيران فقد عبرت السلطات اإليرانية عن انزعاجها من النظام 
السعودي وهم يرفضون اصدار تأشيرات للحجاج من داخل األراضي اإليرانية، 
ومعنى ذلك ان السعودية تريد توسط طرف ثالث لتمكين حجاج إيران من 

الحصول على التأشيرات..
وعبرت إيران عن انزعاجها من ان السعودية تضع حجاجها في ظروف غير 
مالئمة خاصة وقد فقدت طهران ٧٠٠ حاج إضافة إلى اآلالف من جنسيات 
مختلفة بينهم ١٨٠ مصريًا.. والسؤال: من المسؤول عن محاولة منع ١٠٠ 

ألف حاج إيراني من الحج هذا العام؟!..
أما حجاج سوريا فقد استغلت السعودية مشكلة سفر حجاج سوريا بشكل 
قذر واستخدمت السياسة في محاولة تركيع دمشق، وسمحت بالحج لبعثة ما 

ُيسمى باالئتالف السوري فقط.
وقد صرح السيد محمد عبدالستار وزير األوقــاف السوري أن السعودية 

منعت حجاج سوريا من أداء فريضة الحج للموسم الثالث على التوالي..

تاريخ آل سعود في منع الحج

ر المؤتمر الشعبي العام من خطورة اجراء االمتحانات العامة االساسية والثانوية 
َّ
حذ

 غير بريئ..
ً
بجدول انفصالي وتشطيري، معتبرًا ذلك عمال

وقــال االستاذ حسين علي حــازب- رئيس الدائرة التربوية 
في المؤتمر الشعبي العام: ان اعتماد وزارة التربية والتعليم 
جدولين لالمتحانات العامة االســاســيــة والــثــانــويــة، جــدول 
للمحافظات الجنوبية وجدول لبقية المحافظات مؤشر خطير 

وسوء نوايا لتشطير الوطن..
واعتبر في منشور بصفحته في الفيسبوك ان اعتماد جدولين 
لالمتحانات العامة مؤشر خطير على انفصال في العقول 
والتفكير والتخطيط وسوء في النوايا، وتأصيل خطير لتشطير 

الوطن.
وأضاف حازب: أرجو تالفي هذا األمر الجلل الذي أراه اخطر من 
 بريئًا، 

ً
أي خطر، وال أرى عمل جدولين وموعدين مختلفين عمال

بينما بقية الترتيبات موحدة وبيد اللجنة العليا لالمتحانات.
وأعـــرب االســتــاذ حسين حــازب عــن اسفه لموقف مجلس 

: «شيء مؤسف ان مجلس القائمين بأعمال الوزراء لم يرفض 
ً
القائمين بأعمال الوزارة قائال

مثل هذا الموضوع في اجتماعه الذي استمع فيه لتقرير عن ترتيبات االمتحانات قبل ايام، 
مثلما بقية االمور مرتبة في المرتبات والغاز والنفط والصحة، مؤكدًا ان ترتيب توحيد 

االمتحانات أولى ومقدور عليه..
«الميثاق» ان نائب وزير التربية الدكتور  وبهذا الخصوص اوضحت مصادر تربوية لـ

عبدالله لملس يطالب قيادة الوزارة بصرف موازنة االمتحانات بالجدول االنفصالي..
الجدير بالذكر ان االمتحانات سوف تجري في المحافظات الشمالية ووفقًا لقرار اللجنة 
ها في المحافظات الجنوبية  العليا لالمتحانات في ٣٠ يوليو، بينما قرر الدكتور لملمس إجراء

في ٢٦ يوليو.

ر من خطورة إجراء االمتحانات العامة بجدول انفصالي
ّ
ر من خطورة إجراء االمتحانات العامة بجدول انفصاليالمؤتمر يحذ
ّ
المؤتمر يحذ

مزايدات االنفصاليين تفشل.. 
و٣٠ يوليو بدء امتحانات الثانوية

< برزت على السطح مؤخرًا حالة استثنائىة من الخالف أظهرت حجم معاناة وعذاب 
اليمن والمواطن اليمني وبالذات فئة الطالب.. ففي الوقت الذي تواصل فيه طائرات العدوان 
السعودي استهداف المنشآت التعليمية وقد دمــرت المئات منها ناهيك عن احتالل 
 أن الغالبية يتفقون على 

ّ
المرتزقة عشرات المدارس واتخاذها ثكنات عسكرية لهم، إال

ضرورة استمرار ابنائهم في التعلم وعدم السماح للعدوان وعمالئه بنسف مستقبل األجيال 
وحرمانهم من التسلح بالعلم والمعرفة..

صعوبات جمة ومخاوف كثيرة تقف أمام حوالي ٥٠٠ ألف طالب وطالبة تحاول أن 
تصدهم عن الوصول إلى النجاح في امتحانات الثانوية ونيل الشهادة العامة..

اللجنة العليا لالمتحانات اعلنت قبل أيام للطالب على مستوى الجمهورية ان امتحانات 
الثانوية العامة ستبدأ في ٣٠ يوليو الجاري وتنتهي في ١٥ أغسطس المقبل..

المشكلة أنه مع بدء مرحلة تسلم الطالب أرقام الجلوس أعلن نائب وزير التربية والتعليم 
عبدالله لملس أن االمتحانات ستبدأ في ٢٦ يوليو  اليوم االثنينء وإن لم يكن في عموم 

مدارس الوطن ففي المحافظات الجنوبية والشرقية..
ــارت سخطًا عامًا لم يقتصر على العاملين في مجال التعليم  هــذه التصريحات أث
الذين استغربوا افتعال لملس خالفات في المواعيد وتنصيب نفسه رئيسًا للجنة العليا 
لالمتحانات..وطالبوا النأي بالعملية التعليمية عن المكايدات السياسية ورفض إقحامها 
في جانب المزايدات بهدف ايجاد حالة من االنقسام والتباعد على مستوى محافظات 

اليمن وأبنائها الطالب..

وزير بحكومة الرياض:

السعودية تحرم اليمنيين 
من الحج 

< اعترف المدعو فؤاد بن الشيخ وزير األوقــاف المعين 

من الفار هادي والمقيم في فنادق الرياض بمنع السلطات 

السعودية اليمنيين للسنة الثانية على التوالي من أداء فريضة 

 
ً
ل السعودية سبب حرمان اليمنيين من الحج قائال الحج..وحمَّ

 عن صفحته بالفيسبوك: «هناك 
ً
وفقًا لوسائل إعالمية نقال

نقطتان لم يتم البت فيهما من الجانب السعودي حتى اآلن، 

النقطة األولى التي قد تؤدي إلى تعثر الحج هذا العام لليمنيين 

تتمثل في عدم اصدار تأشيرات دخول لمنظمي الوكاالت 

اليمنية المفوضة والتي لم يحسمها الجانب السعودي حتى 

اآلن، فيما النقطة الثانية تتمثل في عدم اعتماد فتح حساب 

بنكي للبعثة لدى البنك األهلي السعودي كي يتسنى للوكاالت 

توريد نصف مبالغ خدمات الحج، وهــي أيضًا لم يبت فيها 
الجانب السعودي..

الجدير بالذكر أن وفدًا من قطاع الحج والعمرة زار السعودية 

مؤخرًا لتوقيع المحاضر واالتفاقات الالزمة إلتمام عملية الحج، 

لكن الجانب السعودي لم ينفذ أي شيء مما تم االتفاق عليه..
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