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وص���ع���دة  احل�����دي�����دة  يف  ل����ل����ع����دوان  ج�����دي�����دة  مب�����ج�����ازر  ج�����رح�����ى   و5  ش���ه���ي���دًا   13

بنهم املرتزقة  مواقع  من  عدد  على  واسعة  هجمات  إثر  وجرحيًا  قتياًل   90 من  أكثر  مصرع 
رئيس الثورية العليا: الصواريخ صناعة يمنية وقبائل بني مطر ثوار أحرار تش��هد لهم الس��احات وجبهات العزة

ناطق أنصار اهلل ردًا على بيان القاهرة: ال قانون يحمي قوى العدوان، وامليدان هو الرد

اإلمارات إسرائيل أخرى يف اليمن

»تقرير خاص«

تل أبيب تعلن ألول مرة عن اتصاالت مع 
السعودية وصحفي إسرائيلي ينشر صوره 

من داخل املسجد النبوي الشريف

»بن تسيون سبيت« الصحفي بصحيفة 
»تايمز أوف إسرائيل«في الحرم النبوي

االحتالل اإلمارايت يسرق )185( طريًا من طيور سقطرى 
النادرة يف العامل يبلغ طول جناحيه 190 سم ووزنه 2000 جرام 

تسمى )سوعيدة( ونقلها إىل أبو ظيب

وفاة آالف األمساك بشواطئ اجلزيرة ومعلومات تتحدث دفن 
نفايات نووية بسواحل سقطرى

هدم قلعة »حواري« التأرخيية وتشييد قصر املندوب اإلمارايت 
»بو مبارك« عليها

اإلمارات تستغل حاجة الناس وتشترط خلع »اجللباب 
والنقاب« للمتدربات املشاركات يف دورات متوهلا

 دعا العامل العريب واإلسالمي وعلماء الدين واجلمعيات اخلريية ملطالبة السعودية بوقف 
عدواهنا على اليمن واعترب حترير “بوكمال” إسقاطًا لدولة داعش وملشروع التقسيم يف سوريا:

ة إنجاز يمني والسعودية غري مستوعبة نصر اهلل: الصواريخ والطائرات املسريرّ

من مزاعم استهداف مكة 
واملدينة إىل فتح أبواب 

املسجد النبوي للصهاينة

التطبيع من الحرمني!
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»زلزال 1« يواصل ضرب تجمعاتهم

انتصارات نوعية جديدة يف »نهم« ضمن مرحلة الهجوم 
 : ضرار الخطيب:

أع3اد ألطاُ  الجي3ش راللجان الش3عبية 
زَخَم االفتصارات امليدافية مجدداً إىل املش3هد 
العس3كري يف جبه3ة »فهم«، لرغ3م أن تلك 
االفتصاراُت لم تكد تغيُب عن املش3هد، إذ ما 
زال3ت »املحرقة« املفتوح3ة  ناك منذ حوايل 
ش3هر تلتهم قيادات رأن3راد رآليات مرتزقة 

العدران لشكل يومي.
 رلك3ن التح3ّو  امللحوظ ال3ذي طرأ عىل 
مس3ار املع3ارك -من خ3ل  تزاي3د ع ليات 
يف  راللج3ان  الجي3ش  قب3ل  م3ن  الهج3و2 
مقال3ل ع لي3ات التصدي- قد أض3اف لتلك 
االفتص3ارات تفاصي3َل لطولي3ة جدي3دة، ال 
تكتف3ي لإثب3ات جا زي3ة ق3وات الجي3ش 
راللج3ان ل3ردع املرتزق3ة رحس3ب، رإف 3ا 
تتج3ارز ذل3ك لتاب3ت مقدرته3ا ع3ىل أخ3ذ 
زم3ا2 املب3ادرة رإجب3ار املرتزقة ع3ىل اتباع 
مس3ار محدد، رلو كان مساراً إجبارياً فحو 

الهزي ة!
أكار م3ن 0ب قتيلً رجريحاً من قيادات 

رأنراد املرتزقة س3قطوا خل  أقل من 8  
س3اعة، ل3ن يوَمي أم3س االثن3ن رأمس 
رالتص3ّدي  ع لي3ات  جومي3ة  يف  ابر ، 
ملحارالت زحف ناش3لة لهم ع3ىل منطقة 
»الح3و « نق3ط، ر ي أح3د املناطق التي 
احتضنت جزااً كب3راً من مرسح املصيدة 
الك13ى الت3ي رق  نيه3ا املرتزق3ة طوا  
الفرتة املاضية، رلدى  ذه املنطقة كش3ٌف 
طويٌل من أس3 اا قيادات رأنراد املرتزقة 
الجي3ش  لن3ران  نيه3ا  س3قطوا  الذي3ن 
راللجان الش3عبية، آخر 3م كان عقيداً يف 
ق3وات املرتزقة س3قط يو2 ابح3د الفائت 
يف محارلة زحف ناش3لة، رفرشت املسرة 

اسَ ه يف العدد السالق.
أم3ا ع3ىل الصعي3د الهجومي، نق3د كان 
أمس االثنن يوماً ثقيلً عىل املرتزقة يف فهم، 
إذ ففذت رحدات الجي3ش راللجان عدداً من 
الع لي3ات النوعية التي اكتس3حت عدداً من 
مواق3  املرتزق3ة، يف ُكلٍّ من التب3ة الح راا 
رالتباب الس3ود رالنهدين رالسفينة رغرلي 

القتب.
رتجدر اإلش3ارة إىل أن منطقة »القتب«، 

 3ي راح3دة م3ن املناط3ق الرئيس3ية التي 
تركزت عليها من قبُل زحوناُت املرتزقة -إىل 
جافب »الحو « ر«املدنون«- غر أفها لاتت 
اآلن  دناً لهج 3ات ألطا  الجيش راللجان 

الش3عبية، رقد اتج3ه املرتزقة إىل البحث عن 
مواقَ  مستحدثة؛ للهرب من تلك الهج ات 
إال أفه3ا راصل3ت ملحقتهم، ك 3ا حدث يف 
ع لية سالقة فرشت املس3رة تفاصيَلها يف 

عدد ابمس.
لصحيف3ة  أك3دت  العس3كرية  املص3ادر 
أم3س،  الهجومي3ة  الع لي3ات  أن  املس3رة 
أس3فرت عن س3قوط ع3رشات م3ن القتىل 
حي3ث  املرتزق3ة،  صف3وف  يف  رالجرح3ى 
تفاج3أرا لالهج 3ات عىل مواقعه3م، رَمن 
لم يس3قطوا منهم لن3ران الجيش راللجان 
لجأرا إىل الفرار، تارك3ن رراَا م زملَا م، 
قت3ىل رجرح3ى، إىل جاف3ب عتاد عس3كري 
متنوع من ابسلحة رالذخائر، أَْصبَح غني ة 
بلطا  الجيش راللج3ان، ك ا  ي العادة يف 

ج ي  الع ليات الهجومية.
القوة الصاررخية لم تكن غائبة عن تلك 
ابج3واا البطولي3ة، حيث ع3ارد »زلزا  1« 
رضب تج عات املرتزق3ة يف منطقة »يا2«، 
ض ن سلس3لة رضلاته الت3ي تدك تج عات 
رمواق  املرتزقة يف مختل3ف مناطق »فهم« 
لش3كل ش3به يوم3ي، رق3د أك3دت مصادر 
عسكرية لل س3رة أن صاررخ أمس أصاب 
 دنه لدقة عالية، ملحقاً لاملرتزقة خسائر 
مادي3ة رلرشي3ة جدي3دة تض3اف إىل رق3ود 

»املحرقة«.

هجمات واسعة على عدد من مواقع المرتزقة وأكثر من 90 قتياًل وجريحًا في صفوفهم خالل أقل من 48 ساعة

انكسار كبري للمرتزقة يف »طور 
الباحة« وسقوط قيادات بني عشرات 

القتلى والجرحى يف صفوفهم

 : لحج:
تكب3ّد مرتزقُة العدران الس3عودي ابمريكي خس3ائَر نادح3ًة، أمس االثنن، 
خ3ل  افكس3ارات متتالي3ة ُمِني3َت لها عدُة مح3ارالت زحف لهم ع3ىل عدد من 
املناطق يف محانظة لحج، حيث ت كن ألطا  الجيش راللجان من كرس رإنشا  

ج ي  تلك املحارالت، رأج1را املرتزقة عىل الفرار رالرتاج .
 مصدر عس3كري يف قوات الجيش راللجان أناد لل س3رة أن محارالت زحف 
املرتزق3ة كافت مرتكزة لاتج3اه مناطق القحوص رالركي3زة رالجوازعة ررداي 

ضوكة رعدة مواق  أخرى، يف مديرية طور الباحة.
رقالت املصادر إن محارالت الزحف است رت من نجر أمس االثنن حتى رقت 
العرص من اليو2 ففسه، رخل  ذلك الوقت سقط العرشات من مرتزقة العدران 
قتىل رجرحى لنران الجيش راللجان الش3عبية، حيث تم اس3تهداف تج عاتهم 
رآلياتهم أثناا محارالت التقد2، ك ا تم اس3تهداف تعزيزاتهم العس3كرية، عدة 

مرات، حتى أج1را عىل الرتاج  يف النهاية لدرن تحقيق أي يشا.
ركان من لن قتىل املرتزقة اثنان من القيادات البارزة، يُدعى أحد م »مطلق 
الصبيحي« راآلخر »غازي العولقي« ر ذا ابخر  و املرانق الش3خيص للقيادي 
املرتزق »ح دي ش3كري الصبيح3ي« الذي لقي مرصعه يف رقت س3الق لنران 

الجيش راللجان يف تعز.
راعرتف فش3طاا رإعلميون من املرتزقة، لالهزائم الت3ي لحقت لقواتهم يف 
ط3ور الباحة أمس، متعلِّلن كذلاً لغياب الغطاا الج3وي لطران العدران، ني ا 
أك3دت مص3ادُر املس3رة أن عرشاٍت من جا3ث املرتزقة ما زالت ت 3أ الطرقاِت 

عاب التي حارلوا الزحَف ع1َ ا.  رالشِّ

المدفعية تشن قصفًا مكثفًا على عدد من مواقع وتجمعات العدو في جيزان ونجران

قتلى وجرحى من املرتزقة وأسر 3 منهم بكمني محكم يف »عسري«
 : ما وراء الحدود:

ش3هدت جبهات ما رراا الحدرد عدداً م3ن اإلفجازات امليدافية، حققها 
ألطا  الجيش راللجان الش3عبية، أم3س االثنن، يف ع ليات فوعية جديدة 
اس3تهدنت مواق  رتج عات جيش العدر السعودي رمرتزقته يف عدد من 

املناطق.
مصدر عس3كري أناد لل س3رة، أن رحدات الجيش راللجان الشعبية 
ففذت ك يناً فوعياً اس3تهدف مرتزقة الع3دران قبالة منفذ علب ل نطقة 
عس3ر، رأك3دت املص3ادر أن الك 3ن أردى لحياة عدد م3ن املرتزقة، ك ا 

أسفر عن رقوع 3 أرسى منهم يف يد ألطا  الجيش راللجان.
رش3هدت منطقت3ا جي3زان رفج3ران، قصف3اً مكافاً ملدنعي3ة الجيش 
راللج3ان عىل ع3دد من تج ع3ات رمواق  جيش العدر الس3عودي، حيث 
أنادت مصادر عس3كرية لل سرة أن املدنعية استهدنت تج عات جيش 
الع3در خلف مالث العش3ة رخلف موق3  الهجلة يف منطق3ة فجران، ك ا 
اس3تهدنت لرج الخش3ل يف منطقة جي3زان لعدد من القذائ3ف، محققة 

إصالات دقيقة رمبارشة.

راس3تهدنت قذائف املدنعي3ة يف جيزان أيضاً، مرال3ض مدنعية جيش 

العدر السعودي يف جبل قيس، ملحقة خسائر مادية رلرشية يف صفونهم.

هجوم يباغت املرتزقة يف البيضاء وقصف مدفعي على تجمعاتهم يف تعز والضالع
 : خاص:

حقق ألطا  الجيش راللجان الش3عبية عدداً 
من االفتص3ارات امليدافية، أم3س االثنن، خل  
ع لي3ات فوعي3ة متفرق3ة اس3تهدنت مواق3  
رتج ع3ات املرتزق3ة يف مناط3ق مختلفة لتعز 
رالضال3  رالبيض3اا، رأس3فرت الع ليات عن 
س3قوط عدد م3ن القتىل رالجرح3ى يف صفوف 

املرتزقة.
أن  لل س3رة،  أن3ادت  عس3كرية  مص3ادر 
رحدات م3ن ألطا  الجيش راللجان الش3عبية، 
فف3ذت ع لي3ة  جومي3ة فوعية، أغ3ارت نيها 
عىل ع3دد من مواق  املرتزقة يف منطقتي القرر 
رالس3فينة ل حانظة البيضاا، رأكدت املصادر 
س3قوط عدد م3ن القتىل رالجرح3ى يف صفوف 
املرتزق3ة خل  الع لية، ني 3ا لجأ لقيتهم عىل 
الفرار، مخلفن رراا م عتاداً عسكرياً متنوعاً 

من ابسلحة رالذخائر.
ريف تعز، استهدنت مدنعية الجيش راللجان 
تج ع3ات ملرتزق3ة الع3دران يف جبه3ة ح 3ر 

ل ديري3ة مقبن3ة، محقق3ة إصال3ات دقيق3ة، 
أس3فرت عن رق3وع عدد من القت3ىل رالجرحى 
يف صفونه3م، ني ا اش3تعلت النران يف عدد من 

مواقعهم، موقعة خسائر مادية أخرى.
رج3اا ذل3ك لالتزام3ن م3  ع لي3ات قصف 
مدنع3ي اس3تهدف تج ع3ات بن3راد رآلي3ات 

مرتزقة العدران، يف قاع الحيايف ش3 ا  منطقة 
مريس التالعة ملديرية قعطبة، ركذا يف معسكر 

حلم يف فقيل الخشبة، ل حانظة الضال .
ع لي3ات  أن  لل س3رة  املص3ادر  رأك3دت 
القصف أصالت أ دانها لدقة، موقعة عدداً من 
الخسائر املادية رالبرشية يف صفوف املرتزقة. 
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 : خاص:
التقى رئي3ُس اللجنة الاورية العليا، 
ابخ مح 3د ع3ي الحوثي، ألن3اا قبيلة 
لن3ي مطر، أم3س, عقب مش3اركته يف 
تش3يي  كوكب3ة م3ن الش3هداا، حيث 
أش3اد ل واقفه3م البطولي3ة ل ختلف 

الجبهات.
رق3ا  الحوثي: ألناا لن3ي مطر من 
الا3وار ابح3رار الذين ش3هدت لهم ُكّل 
الس3احات لكرمه3م رعطائهم، رم ن 
ي3ذردرن ع3ن الوط3ن، ح 3اة ابرض 
رح اة الب3لد، رلكم يترشف الش3عب 
الي ني كس3ائر القبائ3ل الي نية الحرة 
الت3ي تق3ف يف مواجه3ة َ 3ذا الغ3زر 

َراالحتل .
رأرض3ح الحوث3ي، أفه لفض3ل الله 
رلفض3ل تضحي3ات الش3هداا ابلطا  
يف  رخيص3ًة  دماَا 3م  قّدم3وا  الذي3ن 
س3بيل الله، لينجي ع3ن  ذه ابمة  ذا 
الكال3وس م3ن ابفظ ة الع يل3ة التي 
تبحث عن كيف تحاكي ترامب حتى يف 

تغريداته.
رمن جافب آخر أشار الحوثي إىل أن ما 

دار يف الجامع3ة العرلية،  و خزي رعار 
ع3ىل  ده ابفظ ة الت3ي تتحالف ضدفا، 
رقا  »كنا فت نى يف الجامعة العرلية أن 
تكون  ناك فقاشات لتهديدات من فوع 
آخر، رأن يناقش3وا التهدي3د اإلرسائيي، 
اإلرسائيلي3ة،  العس3كرية  رالرتس3افة 
حو  القنالل النوري3ة اإلرسائيلية أر أن 
يصدررا قرار م لأن الكيان الغاشم  و 

كيان إر الي«..
الي ني3ة  الصواري3خ  أن  أك3د  ك 3ا 
س3تتجه إىل ع ق ابرايض العدر، رقا  
»صواريخكم يا جب3ر تتجه إىل الي ن، 

رصواريخنا ستتجه إىل ع ق أراضيكم 
ما دمت3م تعتدرن عىل الش3عب الي ني 

رفحن كشعب ي ني ففتخر لذلك«. 
العلي3ا،  الاوري3ة  رئي3س  رتس3اا  
»من أين له3ذه الا افن الصاررخ التي 
اعرتف له3ا رزير خارجية الس3عودية 
عاد  الجبر، أن تدخل إىل املناطق التي 
تدعي الس3يطرة عليها؟ أليس  ذا يد  

عىل نشلكم؟!«.
الق3وة  أن  الحوث3ي  ركش3ف 
الصاررخية اليو2 تس3تطي  أن تصن  

الصاررخ لكامله.

أخبار

السيد نصراهلل مخاطباً العدوان: لم نرسل لليمن صاروخاً أو 
مسدساً وعليكم االعرتاف بهزيمتكم أمام اليمنيني

دعا العالم العربي واإلسالمي للعمل على وقف العدوان:

 : عبدالرحمن مطهر:
رّجه الس3يد حس3ن ف3رص الله، 
ابم3ن العا2 لح3زب الل3ه اللبنافي، 
العل 3اا رالج عي3ات  ُكّل  إىل  ف3داًا 
الدينية يف العالم اإلس3لمي رإىل ُكّل 
ألناا ابمت3ن العرلية راإلس3لمية، 
للع 3ل ع3ىل رق3ف الع3دران ال3ذي 
يشنه النظا2 الس3عودي عىل الي ن 
رال3ذي يرتكب يومياً املج3ازَر لحق 
ابطفا  رالنس3اا راملدفين يف إلادة 
ج اعية للش3عب الي ني لم يش3هد 
لها التأريخ ماي3لً رلم يتعرض لها 

أي شعب من الشعوب.
رخاط3ب الس3يد ف3رص الل3ه يف 
خطاب متلفز أمس العاملن العرلي 
اليو2  أخاط3ب  راإلس3لمي قائ3لً: 
ردينك3م  رإفس3افيتكم  ض ائرك3م 
رعررلتك3م أن توقف3وا  ذه الحرب 
امللعوفة ر ذا العدران عىل اله جي 

عىل الشعب الي ني املظلو2. 
رأضاف قائلً »ال أطلب منكم أن 
تدع وا الس3يد عبداملل3ك الحوثي أر 
أفصار الله، نقط أطالبوا السعودية 
أن توق3ف عدرافه3ا رحصار ا عىل 
راضغط3وا  العرل3ي  الش3عب   3ذا 

إليجاد حل سيايس«.
ريف تعليق3ه عىل اتهامات النظا2 
الي ن لصواريخ  الس3عودي لتزريد 
لاليستية لعيدة املدى ررضب حزب 
الله للس3عودية من ابرايض الي نية 
قا  الس3يد فرص الله »أؤكد لكم أفنا 
لم فرس3ل ال صواريخ لالس3تية رال 
أسلحة متطورة أر حتى مسدساً إىل 
الي 3ن أر البحري3ن أر العراق أر أي 

للد عرلي«.

الل3ه  ح3زب  اته3ا2  ع3ىل  ررداً 
الري3اض  ع3ىل  الص3ارخ  لإط3لق 
ق3ا  الس3يد فرصالل3ه »أم3ا2  ذه 
االتهامات الس3خيفة أففي لش3كل 
قاط3  رأن ال علق3ة بي رجل من 
حزب الله لإطلق  دا الصاررخ رال 
ل 3ا أُطلق م3ن صواريخ س3القاً أر 
حتى س3تطلق الحقاً، راملشكلة  ي 

استخفانكم لاإلفسان الي ني«.
رأضاف »ال يريدرن التس3ليَم أن 
الي ني3ن رج3اٌ  ش3جعان عند 3م 
ذكاا رصلل3ة راس3تيعاٌب للتجرلة 
رتراُكٌم للخ1ة، رال يستطي  النظا2 
الس3عودي االس3تيعاَب أن الي نين 
يصنعون الس3لح رالطائرات رأفهم 
يقودرن معركة لهذا املستوى أيضاً 
م3ن الدقة رمن العقل رمن الحك ة 

رمن الشجاعة«.
النظ3ا2  مخاطب3اً  رأض3اف 
السعودي ردرَ  العدران »أفتم نقط 
استهنتم لالشعب الي ني رلقدراته 
عىل تطوير أس3لحته رع3ىل قدراته 
رص 3وده رثبات3ه يف مواجهتك3م«، 

مؤك3داً أن عليه3م أن يعرتن3وا لأن 
الي نين  م َمن يهزمهم.

ف3رص  حس3ن  الس3يد  رتح3دث 
الل3ه ع3ن أ  ي3ّة مدين3ة البوك ا  
الحدردية لن س3وريا رالعراق رعن 
أ  ي3ّة افتصار 3ا رتحرير 3ا من 
داع3ش، رق3ا  أن تحرير 3ا ع3ّزز 
رح3دة ابرايض الس3ورية رأس3قط 
املرشرع ابمريكي لتقسيم سوريا.
رأش3ار أن  ذا االفتصار العظيم 
أس3قط أيض3اً خرانة درل3ة تنظيم 
داع3ش اإلر ال3ي، لكن لم يس3قط 
التنظيم الذي ال يزا  له معس3كرات 
رخليا فائ 3ة يف الصحراا العراقية 
ريف لعض الجيوب الس3ورية رأيضاً 
ع3ىل لع3ض البل3دات رشق3ي فه3ر 

الفرات جوار مدينة دمشق.
منو 3اً ل3أن االمري3كان كاف3وا 
يف  داع3ش  تص 3د  أن  يت ن3ون 
البوك 3ا  حتى النهائي3ة، رتحقيق 
النرص ملحور املقارمة مال نضيحة 
دع 3ت  الت3ي  ابمريكي3ة  ل3إدارة 

رصاحًة تنظيم داعش لاملا .

تحرير البوكمال أسقط خرافة دولة داعش ومّثل فضيحة لإلدارة األمريكية
من مزاعم استهداف مكة والمدينة إلى فتح أبواب المسجد النبوي للصهاينة

إسرائيل تعلن ألول مرة عن اتصاالت مع السعودية وصحفي 
إسرائيلي ينشر صوره من داخل املسجد النبوي الشريف

 : إبراهيم السراجي:
تبدر الرياُض رت3ل أليب عىل عجلة من أمر  ا 
للوص3و  إىل مرحلة التوقي  ع3ىل التطبي  العلني 
رس3ط موجة متس3اِرعة من الخطوات يف االتجاه 
عقب ق ة الرياض التي ترأسها الرئيس ابمريكي 
درفال3د ترام3ب يف ماي3و املايض التي كش3ف عنها 
ابخ3رُ لأفه3ا خط3وة جدي3دة لتحالف س3عودي 
إماراتي إرسائيي، رعىل مدى خ سة أشهر أعقبت 
الق ة لم تتوقف الترصيح3ات اإلرسائيلية العلنية 
ع3ن رجود تطور يف العلقات م3  در  عرلية عىل 

رأسها السعودية.
 لكن اليو2 رصل اإلنص3اح اإلرسائيي عن  ذه 
العلق3ة إىل فقطة غر مس3بوقة ت ال3ت لاإلعلن 
الرس3 ي بر  مرة عن رج3ود اتصاالت رّسية لن 
إرسائيل رالس3عودية، رتفص3ح ابرىل رصاحًة أفه 
ال مش3كلَة لديه3ا من اإلع3لن عن ذل3ك، رأن لقاا 
االتص3االت رّسية يتعل3ق لظررف الط3رف الاافي 

الذي  و السعودية.
ا الس3عوديُة ردرُ  العدران ع3ىل الي ن رلعد  أمَّ
نش3لها يف تألي3ب العالم اإلس3لمي ض3د الي نين 
ملك3ة  الي ني3ة  الصواري3خ  اس3تهداف  لزع ه3ا 
املكرم3ة راملدين3ة، نيفاج3ئ النظ3ا2 الس3عودي 
العالم لاس3تفزاز موثَّق يتعلق لالس اح لصحفي 
إرسائي3ي لزيارة املدينة املنورة لل رالتقاط الصور 

من داخل املسجد النبوي الرشيف.
الطاق3ة  ررزي3ر  الكنيس3يت  عض3و  رت3وىل 
اإلرسائي3ي »يون3ا  ش3تاينتز« اإلع3لن بر  مرة 
يف مقالل3ة م  إذاع3ة الجيش اإلرسائيي، الس3بت 
املايض، ع3ن رجود اتص3االت رّسية ل3ن إرسائيل 
رالس3عودية ردر  عرلي3ة التي توص3ف إرسائيلياً 

لالدر  املعتدلة.
رقا  الوزير اإلرسائي3ي » ناك اتصاالت رّسية 
لن إرسائيل رالس3عودية ردر  عرلية رإس3لمية 
كا3رة«. ريف إجالته حو  أس3باب إعلفه عن ذلك، 
أج3اب ل3أن »إرسائيل ال يرض ا اإلع3لن عن ذلك، 
ريف ففس الوقت فحرت2ُ رغبة الطرف اآلخر س3واا 
الس3عودية أر ال3در  ابخ3رى يف ع3د2 اإلعلن من 

جافبها عن ذلك«.
رتعليق3اً ع3ىل تط3ور العلق3ات، قال3ت قن3اة 
»كان« اإلرسائيلي3ة إفه ليس غريب3اً أن يردد رزير 
الخارجية الس3عودي عاد  الجب3ر لاللغة العرلية 

ما يقوله املس3ؤرلون اإلرسائيليون لاللغة الع1ية؛ 
بن إيران لاتت عدراً مش3رتكاً، رذل3ك أّدى لتطالق 
كامل لل واقف لن الرياض رتل أليب لدرجة ي كن 
القو  إفه يتم تنس3يُق الترصيح3ات لن الطرنن 

لشكل مسبق.
 3ذا اإلعلُن اإلرسائي3ي جاا لعد أي3ا2 من أر  
لقاا تجريه صحيفة س3عودية »إيلف« م  رئيس 
 يئ3ة ابركان اإلرسائي3ي ال3ذي كّرر ال3كل2َ الذي 
يقو  املس3ؤرلون اإلرسائيليون ع3ن التقارب غر 

املسبوق م  السعودية.
3ُل ع3د2َ اإلع3لن من  3ا الري3اُض الت3ي تفضِّ أمَّ
جافبها ع3ن االتصاالت م  إرسائي3ل لتجنب ردرد 
ابنعا ، إال أفها تواصل إرسا  الرسائل التدريجية 
املس3تفزة للع3رب راملس3ل ن من خل  الس3 اح 
لصحف3ي إرسائي3ي لالتج3و  يف املس3جد النبوي 

الرشيف لاملدينة املنورة.
رفرش اإلرسائيي »لن تس3يون سبيت« الصحفي 
لصحيف3ة »تاي 3ز أرف إرسائيل« ع3دة صور له يف 
املس3جد النب3وي الرشي3ف لاملدينة املن3ورة رارتدى 
يف لع3ض الص3ور زياً عرلي3اً يظهر نيه3ا إىل جافب 
س3عودين داخل املس3جد النبوي لعد مش3اركته يف 
»منتدى مسك العاملي« الذي أُقيم يف نندق لالعاص ة 

السعودية الرياض منتصَف الشهر الجاري.
رإذا كان العاَلُم شهد عىل زيف اّدعااات النظا2 
الي 3ن  اس3تهداَف صواري3خ  لزع 3ه  الس3عودي 
ملك3ة املكرمة راملدين3ة نإن العالم ذاته ش3هد عىل 
اس3تضانة النظا2 الس3عودي لصحف3ي إرسائيي 
رأدخله لل سجد النبوي الرشيف لاملدينة املنورة.

أكد أن القوة الصاروخية تستطيع أن تصنع الصاروخ بأكمله
خالل لقائه قبائل بني مطر ومشاركته بتشييع كوكبة من الشهداء

رئيس الثورة العليا: أبناء بني مطر ثوار أحرار تشهد لهم كل الساحات وامليادين

عبدالسالم: ليس لدول العدوان قانون يحميها من صواريخنا
 : خاص:

أكد مح د عبدالس3ل2، الناطق الرس ي 
بفص3ار الل3ه، أف3ه  لي3س لع3دران   جي 
موغ3ل يف الوحش3ية رالعدرافي3ة أي قافون 
يح ي3ه م3ن الصواري3خ الي ني3ة الدناعية 

للجي3ش راللجان، رقا  يف تغريده له لتويرت 

إن املي3دان كفي3ل لالرد لإذن الل3ه، رإطراا 

الع3در اإلرسائيي عىل النظاَمن الس3عودي 

عررلته 3ا،  لن3زع  يكف3ي  راإلمارات3ي 

رافكش3اف خناجر  3ا املس3 ومة التي ال 

تقل خطراً عن عدر ابمة.

13 شهيدًا و5 جرحى بمجازر جديدة للعدوان يف الحديدة وصعدة 
 : خاص:

راصل طران العدران السعودي ابمريكي ارتكاب 
املجازر لحق املواطنن الي نين، يف مختلف املناطق، 
ريف آخر جرائ ه، ش3ن طران العدران، أمس االثنن، 
غ3ارة عىل ش3احنة »دينّة« تالعة بح3د املواطنن يف 
مديرية الخوخ3ة لالحديدة، ما أّدى إىل استش3هاد ب 
م3ن املواطنن رج3رح 3، كحصيلة أرلي3ة إىل لحظة 
كتال3ة الخ1. رأن3ادت مصادر محلية لل س3رة أن 
الش3احنة املس3تهدنة كافت مارة عىل الخ3ط العا2 
يف منطق3ة موش3ج لاملديرية، راس3تهدنها الطران 
مرتكب3اً مج3زرة مررعة، رم3ا زا  ط3ران العدران 

يحلق يف س3 اا املنطق3ة حتى لحظ3ة كتالة الخ1، 
مافعاً املسعفن من االقرتاب من مكان املجزرة.

ركان طران العدران قد ارتكب جري ة م اثلة 
يف رق3ت مبك3ر يف املديري3ة ذاته3ا، حي3ث أن3ادت 
مصادر محلية لأن طران ابلاتيش التال  للعدران 
قصف سيارة تقل صيادين، ما أّدى إىل استشهاد 2 

منهم رإصالة 2 آخرين.
ريف صع3دة ارتك3ب ط3ران الع3دران جري 3ة 
ثالاة، يف اليو2 ففس3ه، حيث أنادت مصادر محلية 
لل س3رة أن الطران ش3ن غارة عىل س3يارة تقل 
اثنن م3ن املواطنن يف منطق3ة آ  مقن  ل ديرية 

منبه الحدردية، ما أّدى الستشهاد  ا.

ثالث جرائم لطيران العدوان وجميعها استهدفت سيارات وشاحنات المواطنين 
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 : المحويت:
اس3تعداداً إلحيَاا املولد النبوي الرشيف يف 
12 م3ن رلي  ابر  ب3 1 3، ش3هدت مدينُة 
املحوي3ت، أم3س االثن3ن، نعالي3ًة تحضرية 
إلحيَاا ذكرى املولد النبوي الرشيف ل شاركة 
رس ية رشعبية راس3عة، لحضور ركيل أر  
املحانظ3ة الدكت3ور عبدالله عب3اس الح زي 
رع3دد من م3دراا ع 3و2 املكات3ب التنفيذية 
رالوجهاا رالشخصيات االجت اعية رج وع 
غفرة من املواطنن؛ تعبراً عن مدى االرتباط 
الكامل لن قيم الدين رمبادئه رشعائره رلن 
ألن3اا محانظ3ة املحويت الذين يع3درن جْزا 
من الش3عب الي ن3ي ابصيل املحب لرس3وله 
ابعظم مح د صىل الله عليه رآله رسلم قواًل 
رع 3لً راملجس3د لل ب3ادئ رالقي3م التي دعا 

إليها يف الحياة.
رألقى ركيُل املحانظة الش3يخ عبدالسل2 
الذم3اري, كل 3ة رّح3ب لالحض3ور امل3رّشف 

رالكبر للفعالية التحضرية، لهذه املناس3بة 
العظي ة لذكرى مولد الرسو  ابعظم مح د 
ص3ىل الله علي3ه رآله رس3لم معل3م البرشية 
الخر رالعد  راإلحس3ان، مش3راً إىل رضررة 
تجس3يد مب3ادئ ابخ3ّوة الصادق3ة رالص13 
رإش3اعة الس3ل2 لن ألن3اا املجت 3  الواحد 

املواِجه للعدران.

ك ا ألقيت العديد من الكل ات يف الفعالية 
اإلحيائي3ة التي حرض ا ركي3ل أر  محانظة 
املحوي3ت الدكت3ور عبدالله عب3اس الح زي، 
تحدثت عن الذكرى العطرة ملولد النبي مح د 
صىل الله عليه رآله رس3لم، الذي صدع لالحق 
يف رجه الباطل، معلناً لزرغ نجر دين اإلْسَل2 

3ة من الظل ات إىل النور.  الذي أخرج ابُمَّ

 : خاص:
أقامت مديريُة مدينة ذمار، أمس االثنن، 
ض 3ن نعاليات االس3تعداد إلحيَاا مناس3بة 
املول3د النب3وي الرشي3ف ب3 1 33، حف3لً 
خطالياً حرضه حشد كبر من ألناا املديرية 
عَكَس م3دى عظ ة  3ذه املناس3بة الدينية 

الكبرة.
رألقى املرشف العا2 بفصار الله ل ديرية 
ذمار أل3و فجم الصع3دي كل ة، أش3اد نيها 
لالحضور الكبر إلحيَاا  ذه املناس3بة التي 
ستست ر من خل  إقامة عدد من الفعاليات 
املع1ة عن املناس3بة ردرر ا يف إعادة إحيَاا 
التكان3ل االجت اع3ي رالرتاح3م راإلحس3ان 
رغر 3ا م3ن املب3ادئ التي أّس3س له3ا فبي 

الرح ة مح د صىل الله عليه رآله رسلم.
َرأََش3اَر الصع3دي، إىل أن الش3عب الي ني 
يحتفل الي3و2 ل ولد النور مح 3د صىل الله 
علي3ه رآله رالي ن ي ر لألش3  عدران عاملي 
من3ذ ما يق3ارب الالث3ة أعوا2 دمر الش3جر 
رالحجر راستهدف ابطفا  رالنساا، رليس 
ليشا إف ا بن  ذا الش3عب ال زا  مت س3كاً 
الرس3ولية  رمبادئ3ه  اإليَْ افي3ة  لُهويت3ه 

الس حاا.
رأضاف أن النظا2 السعودي لات متجرداً 
م3ن ُكّل قي3م الدي3ن اإلْس3َلمي، رالت3ي أكد 
عليها القرآن الكريم رالنبي مح د صىل الله 
عليه رآله رس3لم، رأن  ذا النظا2 لاع ففَسه 
لقوى الرش أمريكا رإرسائيل رلات مكشوناً 

لشكل راضح اكار من أي رقت مىض.

رس3خر الصع3دي، م3ن ال3درر املخ3زي 
راملشن للجامعة العرلية رأمينها، رال سي ا 
لعد افعقاد لقاا ُرصَف لالطارئ إلدافة إطلق 
القوه الصاررخية للجيش راللجان الشعبية 
صاررخاً لالس3تياً لعيد املدى من فوع لركان 
اتش تو صوب العاص ة السعودية الرياض، 
رالتي يعت1 ألس3ط حق من حقوق الي نين 
يف رجه صلف رغطرس3ه العدران السعودي 

ابمريكي الغاشم.
رَح3ثَّ امل3رشف العا2 ج ي3َ  الحارضين 
ع3ىل ل3ذ  أق3ى الجه3ود يف س3بيل الدن  
لاملجنَّدي3ن فح3و معس3كرات التجنيد ض ن 
القوات املسلحة، راملساَ  ة الفعالة رالدعم 
الس3خي يف القانلة الش3توية رالتي ستسرَّ 

لل رالطن يف جبهات الرشف رالبطولة.

 : خاص:
كغر ا من امُلُدن الي نية تش3َهُد محانظة 
صعدة اس3تعداداٍت راس3عًة للحتفا  لاملولد 
النب3وي الرشيف ب3 1 3 ال3ذي يأتي يف ظل 
العدران الس3عودي ابمريكي الذي يس3تهدف 

ُكّل مظا ر الحياة يف املحانظة.
رح3رص ألناا مدين3ة صعدة أن يتناَس3وا 
جراَحه3م ريظهررا ملمح الف3رح رااللتهاج 
لحل3و   3ذه املناس3بة العظي ة م3ن خل  
قيامهم، أمس االثن3ن، لتنفيذ ح لت تزين 
رتنظيف رطلا لأرصفة رالشوارع، نصعدة 
الجريح3ة ارتدت حلة خرضاا حيث اكتس3ت 
3رة رعدٌد  ش3وارُعها رأزقته3ا رمداخلها املدمَّ
من مبافيها لالقصاصات الخرضاا رالبيضاا 
الش3وارع  تُرن3رف يف معظ3م  لات3ت  رالت3ي 
رابَحيَاا، ما جعل منها لوحة إلداعية تجس3د 

الص ود رالج ا  يف آن راحد. 
 3ذه الح لت رابفش3طة الت3ي يقو2 لها 
الس3كان من أ ايل املدينة أعطت افطباعاً عن 

الص ود ابسطوري لل حانظة.

حيث ش3هدت ح ل3ة تزين كب3رة ففذ ا 
أ ايل ابحيَاا ل ب3ادرة ذاتية رجهود طوعية؛ 
تعبراً ع3ن احتفائهم رنرحه3م لقدر2 املولد 

النبوي الرشيف.
م3ن جاف3ب آخ3ر فظ3م معل 3و رط3لب 
مدرس3تَي الش3هداا رع ر ل نطق3ة العبدين 
احتجاجي3ة؛  رقف3ة  صع3دة،  ل حانظ3ة 
تنديداً لجرائ3م العدران الس3عودي ابمريكي 

رالحص3ار املف3ررض ع3ىل الش3عب الي ني، 
َرتعب3راً ع3ن نرحتهم لقدر2 مناس3بة املولد 

النبوي الرشيف.
راعت1 املش3اركون يف الوقفة، أن العدران 
السعودي ابمريكي لارتكاله الجرائم رنرض 
الحص3ار رإغ3لق املنان3ذ ل3ن يزيد الش3عب 
الي ني إال ص وداً رصللًة يف مواجهة العدران 

ر  جيته. 

فعالية خطابية استعدادًا إلحياء ذكرى املولد النبوي الشريف بمدينة املحويت

تدشني فعاليات ذكرى املولد النبوي الشريف بمدينة ذمار 

وقفة ألبناء منطقة العبدين تدين الحصار وتبتهج بالمولد:

صعدة تتحدى الدمار باستعدادات واسعة الستقبال املولد النبوي الشريف 
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 : خاص:
رعق3لا  رحك 3اا  مش3ايُخ  طال3ب 
محانظة صعدة، املجلَس الس3يايس ابعىل، 
لتقوي3م اعوجاج حكوم3ة اإلفقاذ رمعالجة 
االخت3لالت رقضايا الفس3اد املوجود داخل 
لع3ض ال3وزارات، داع3ن إىل تنفي3ذ النقاط 
االثنت3ي ع3رشة الت3ي رردت ك ح3ددات يف 
خطاب قائد الاورة السيد عبدامللك لدرالدين 
الحوث3ي يف ذكرى مررر عامن من العدران؛ 

كون تطبيقها لات من الرضررة.
رحّذر حك اا رعقلا صعدة يف االجت اع 
املوس3  الذي ُعقد، أمس االثن3ن، ُكّل َمن ال 
زا  يرا ن عىل الخارج من الفئات رابحزاب 
داخ3ل البلد ريع ل ك عو   3د2 يف الجبهة 
الداخلي3ة أن زم3ن الوصاية ق3د رىّل رلدرن 
رجعة، رأن دماا الش3هداا رمعافاة الشعب 
الي ن3ي ال ي ك3ن له3ا أن تضي3َ  أَْر تذ ب 

 دراً.
رأش3اد لي3اٌن ص3ادٌر ع3ن اللق3اا القبي 
ُكّل عق3لا رحك 3اا  ال3ذي ض3م  املوّس3  
لاملحانظ3ة،  االجت اعي3ة  رالش3خصيات 
لجه3ود ألطا  الجيش راللجان الش3عبية يف 
مختل3ف الجبه3ات رامليادين رعىل رأس3هم 
الق3وة الصاررخي3ة، مؤكدي3ن عىل رضررة 
أن تبق3ى مواجه3ة الع3دران الغاش3م ررند 
الجبه3ات رتعزي3ز الص 3ود أرلوية مطلقة 

› رع3ىل ج ي3  املكوف3ات رابح3زاب أن ال 
ينحرنوا عن ذلك.

ردعا البي3ان، لتعزيز الص ود يف مواجهة 
الع3دران ردع3م الجبه3ات لامل3ا  رالرجا  
رالعتاد حت3ى تحقيق الن3رص رتطهر البلد 

من دفس الغزاة راملحتلن.
من جافبه أش3اد محانظ صعدة، مح د 
جالر ع3وض، لتفاعل مختل3ف املكوفات يف 
املحانظة ريف مقدمته3م الحك اا رالعقلا 
للحتفا  لذكرى املولد النبوي الرشيف التي 
أ ل3ت عىل البرشية لنور اإلْس3َل2 رأخرجت 

العالم من الظل2 إىل النور.
ل3درره أك3د ضيف الل3ه رس3ا2 - رئيس 

رضررة  ع3ىل  القب3ي،  التلح3م  مجل3س 
اضطلع الج ي3  لدرر 3م يف إحيَاا ذكرى 

املولد النبوي الرشيف.
راس3تعرضت كل ة العل 3اا التي ألقا ا 
إحي3َاا  نْض3َل  العقي3دة،  مح 3د  الق3ايض 
مش3يداً  الرشي3ف،  النب3وي  املول3د  ذك3رى 
لجه3ود الجي3ش راللجان الش3عبية رالقوة 
الصاررخية يف مختل3ف امليادين رالجبهات، 
مطالب3اً الحكومة لاس3م عل 3اا محانظة 
صعدة إىل تنفي3ذ النقاط االثنتي عرشة التي 
رردت يف خطاب قائد الاورة الس3يد عبدامللك 
لدر الدين الحوثي يف ذكرى مررر عامن من 

العدران.

صلح قبلي وإنهاء قضية قتل أدت إىل توتر بني  أشادوا بانتصارات الجيش واللجان الشعبية وإنجازات القوة الصاروخية 
قريتني يف الشاحذية مديرية الرجم باملحويت

 : خاص:
ت ك3ن الجافُب االجت اعي بفصار الله ل حانظة املحويت لقيادة أح د يحيى االخفش، 
راملس3ئو  االجت اعي لاملحانظة حس3ن ع3ركاض، لالتعارن م  قيادة الس3لطة املحلية، 
لإفه3اا التوتر رحل الخلف لن قرية ليت الصعيفة رقرى عرار املجاررة رالواقعة يف عزلة 
الش3احذية التالعة ملديرية الرجم لاملحويت، فتيجَة خلف س3الق ع3ىل حفارات املياه فتج 

عنها قتيل من قرية ليت الصعيفة، ابمر الذي رن  حدة التوتر لن القريتن.
ريف إط3ار توجه3ات أفصار الله لح3ل القضايا القبلي3ة رلعد تدخل مب3ارش من مرشيف 
املحانظة لنزع نتيل التوتر، توصل الطرَنن إىل اتفاق فهائي قىض لدن  دية لذري املقتو  
خالد الصعيفة رالتناز  التا2 عن القضية من قبل قرية الصعيفة رعقد صلح قبي ش3امل 
ل3ن القريتن رنتح صفحة ليضاا من ابخّوة رالرتاح3م رالتكانل رالوقوف صفاً راحداً يف 

مواجهة العدران الذي يستهدف الج ي .

ع ملشايخ وحكماء صعدة يطالب بإنهاء الفساد وتنفيذ النقاط ال�12 اجتماع موسرّ

أهالي ميتم إب ينددون بالصمت الدولي 
تجاه معاناة الشعب اليمني

 : خاص:
أّكد ألناُا ميتم محانظة إب، أن اس3ت رار الجرائم راملجازر البشعة يف ع و2 املحانظات 
رالحص3ار الخافق رتجوي  الش3عب م3ن قبل العدران لدع3م رتخاذ  م3ن املجت   الدريل 

رمنظ اته يعد رص ة عار يف جبن اإلفسافية رالض ر العاملي. 
َرأََش3اَر أ 3ايل ميتم يف رقفة احتجاجي3ة أمس االثنن لحضور قائ3د اللواا )٣٦( حرس 
ج هوري الع يد الركن فجم الدين عباد، إىل أن ابقنعة البشعة لأفظ ة راملنظ ات الدرلية 
قد تكّش3فت رظهرت عىل حقيقتها لاعتبار ا امتداداً لدر  االستكبار راالستع ار العاملي 

رإضفاا مرشرعية مُلَخّططاتهم اإلجرامية لحق الشعوب املستضعفة..
رأرضح3وا أن الخي3ار الوحيد ال3ذي لات متاحاً لهذا الش3عب  3و املواَجه3ُة رالص وُد 

رالتحشيد إىل الجبهات رافتزاع حقه راالفتصار ملظلوميته. 

وقفة احتجاجية ألطفال اليمن أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء 

وقفتان احتجاجيتان لطالب مدرسة الجيل الجديد يف الحديدة 
تنديدًا بمجازر العدوان واستمرار الحصار

 : خاص:
فّظم أطفاُ  الي 3ن رقفًة احتجاجيًة أما2 مقر 
ابمم املتحدة لصنع3اا، لالتزامن م  اليو2 العاملي 
للطف3ل، أم3س؛ للتندي3د لالجرائم الت3ي يرتكبها 
تحالف العدران السعودي ابمريكي منذ 3 سنوات 
لح3ق ابطفا ، رذل3ك تلبية لدع3وة رّجهها رئيس 
اللجن3ة الاورية العليا مح د ع3ي الحوثي إلقامة 

الوقفة.
لالع3دران  من3ددة  ش3عاراٍت  ابطف3ا ,  ررّدد 
رالحص3ار، ك ا ح ل3وا فعش الض 3ر العاملي، يف 
إش3ارة إىل موت3ه رع3د2 تحريك3ه س3اكناً إزاا ما 
يتعرضون له من جرائَم يندى لها جبن اإلفسافية. 
راس3تنكر ابطفا ، تغن3ّي العال3م لإحياا يو2 
الطفل العاملي ني 3ا أطفا  الي ن يُقتلون لقصف 
طران الع3دران رالحصار، منددي3ن لص ت ابمم 
املتحدة راملجت   ال3دريل املعيب إزاا ما يتعرضون 
له منذ ثلثة أعوا2، داعن أحرار العالم راملنظ ات 
الحقوقية راإلفسافية إىل االلتفات ملا يتعرضون له 

من جرائم، رحرمافهم من حقهم يف الحياة.

 : الحديدة:
فظم ط3لب رطالبات مدرس3ة الجي3ل الجديد 
لعزل3ة لن3ي مح د مديري3ة املغ3لف يف محانظة 
الحدي3دة، أم3س االثن3ن، رقفت3ن احتجاجيتن، 
الس3عودي  الع3دران  جرائ3م  نيه 3ا  اس3تنكررا 
ابمريك3ي لح3ق الي ني3ن، مذكري3ن لاملجزرتن 
اللت3ن ارتكبه ا العدران مؤخراً لحق املس3انرين 
عىل خط الشا2 ل نطقة الخ يس مديرية الز رة، 

رلحق الصيادين يف اللحية لاملحانظة ففسها. 
رأدان املعل ون رالطلُب أثناا الوقفتن، ص َت 
ابم3م املتحدة راملنظ ات الحقوقي3ة إزاَا الحصار 
الذي تفرضه قوى العدران عىل ش3عبنا، ك ا أدافوا 
اس3ت راَر إغلق ميناَاي الحديدة رالصليف رقط  

رراتب املعل ن.

أطفال املحويت يناشدون العالم إنقاذ الطفولة 
باليمن وينددون بالحصار وانقطاع الغذاء والدواء

 : خاص:
طالب أطفا  محانظة املحويت، املجت َ  الدريلَّ لرسعة التدخل إلفقاذ الطفولة يف الي ن 
لعد تعرضها لجرائم إلادة من قبل تحالف العدران الس3عودي رافعدا2 ُكّل متطلبات الحياة 
ج3راا الحصار املفررض عىل الش3عب الي ن3ي.  رفدد أطفا  املحوي3ت يف رقفة احتجاجية 
أمس االثنن ل ناسبة اليو2 العاملي للطفولة، لحضور ركيل أر  املحانظة الدكتور عبد الله 
عباس الح زي، رقيادة الس3لطة املحلية رم اي املنظ 3ات رالفعاليات املدفية رالحقوقية 
املعني3ة لالطفولة لاملحانظة رج   غفر من ابطفا  رطلب امل3دارس، لاملجازر اليومية 
البشعة رالحصار الخافق الذي ي ن  دخو  ُكّل مستلزمات الحياة أياً كان فوعها رأ  يتها.
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 : هاني أحمد علي:
تواِصُل درُ  العدران الس3عودي اإلماراتي 
رالخط3رة  االحتللي3ة  أع اله3ا  ابمريك3ي 
الت3ي رصل3ت إىل أك1 ع لية فه3ب رتجريف 
للُهوي3ة الي ني3ة يف جزي3رة س3قطرى التي 
ل3ات الدخو  إليها يحتاج إىل »نيزا« إماراتية 
رختم »دخو « صادر عن جوازات مطار ألو 
ظب3ي، درن الحاجة إىل نيزة ي نية مس3بقة 
لحسب القافون الي ني رال يحتاج السائح أَْر 
الزائر لأن يختَم جواَز س3فره لختم »دخو « 
ابرايض الي ني3ة م3ن قب3ل ج3وازات مط3ار 

سقطرى.
رتكش3ُف  ذه الخط3وُة الخط3رُة لدرلة 
امل3رشرع  حقيق3َة  اإلمارات3ي  االحت3ل  
االس3تع اري للدرلة الخليجية التي ال يتعدى 
ُعُ ُر 3ا 35 عام3اً  3و زم3ن أصغر ش3جرة 
حديا3ة يف أرخبيل س3قطرى، حي3ث ال زالت 
الجزي3رة تش3هد اس3ت َرار أع 3ا  الرسق3ة 
رالنهب ل3كل ما  و قيم رف3ادر رج يل عىل 
م3دار الي3و2 رالس3اعة رفقله3ا إىل دلي رألو 
ظبي عىل متن س3فن ع لقة رأس3اطيَل من 

طائرات الشحن.

احتالل من أجل نهب ثروات سقطرى
ريف إط3ار الحديث ع3ن نضائح الرسقات 
تقاري3ُر  كش3فت  لس3قطرى،  اإلماراتي3ة 
إعلميٌة عرلية َردرلية رمحلية، رنقاً لوثائَق 
رمعطي3اٍت رأدل3ة، أن االحت3ل  اإلمارات3ي 
يكرس تواجده من أجل فهب ثررات سقطرى 
رإقامة قواعَد أمريكية تحت غطاا االحتل .
رذك3رت تقارير، أم3س االثن3ن، أن  185 
طراً من طيور س3قطرى  تس3 ى )سوعيدة 
( ت3م اصطياد ا لالش3باك الكب3رة من قبل 
املدعو الجن3را  خلفان املزررع3ي لو مبارك 
»املن3درب اإلماراتي يف س3قطرى« رضباطه 
قب3ل أن يت3م فقلُه3ا إىل عاص 3ة االحت3ل  
ألوظبي، ر ي طيوٌر فادرٌة يف العالم، ال توجد 
إال يف جزي3رة س3قطرى، حي3ث يبل3غ ط3وُ  

جناَحيه 0ب1 سم ررزفه 2000 جرا2.
س3عيد  الس3وقطري  املواط3ن  رلف3ت 

لامخرمه، إىل أن االحت3ل  رسق أيضاً خل  
ابي3ا2 املاضي3ة م3ا يق3ارب 30 زرج3اً م3ن 
صقور الصق3ور النادرة يف الجزي3رة التي ال 
يوجد مالُه3ا يف العالم، لاإلضانة إىل النباتات 

رابش3جار رفقلها إىل حدائق ألو ظبي رُدلَي، 
موضحاً أن اإلمارات تقو2 لالرسقة حتى عىل 
مستوى النحل رالعسل من سقطرى لعد أن 

فهبت ُكّل غاٍ  يف الي ن.

مستثمر إماراتي يطلق موقعاً سياحياً 
إلكرتونياً باسم سقطرى

إىل ذلك أكد الناش3ط عاطف السقطري – 
أحد ألناا الجزيرة، أن مستا راً إماراتياً أطلق 
موقع3اً س3ياحياً إلكرترفي3اً »مزّرراً« لاس3م 
الي ني3ة،  الحكوم3ة 
ريتحدث لاس3م مكتب 
الس3ياحة يف سقطرى، 
رأف3ه الجهة الحكومية 
رالوحي3دة  الرس3 ية 
لتنظي3م  الخاص3ة 
الرحلت الس3ياحية إىل 

سقطرى.
ريأت3ي  3ذا الحدُث 
الع3رشات  إلغ3اا  لع3د 
م3ن مكات3ب رركاالت 
السياحة رالسفر يف 23 
امل3ايض راحتكار  مايو 
ع3ىل  الع 3ل   3ذا 
إماراتي3ن،  متنفذي3ن 
لع3د إح3كا2 قبضتهم 
س3قطرى  مط3ار  عىل 
رتح3ت إدارته3ا نقط، 
الجزيرة  تواص3ل  ني ا 
البواخ3ر  اس3تقباَ  
الع لقة لنقل ابشجار 
راآلث3ار  رابحج3ار 
مين3اا  م3ن  الن3ادرة 
س3قطرى إىل ميناا ألو 
ظبي لطلب من املندرب 
رتوجيهات  اإلمارات3ي، 
محان3ظ  املرت3زق 
ل3ن  أح 3د  س3قطرى 
ح درن، بجهزة ابمن 
يف املين3اا لع3د2 تفتيش الحاري3ات أَْر حتى 

التعرض لها.

دفن نفايات نووية 
رني 3ا يبدر أن  ن3اك ُمَخّطط3اً إماراتياً 
لتهجر سكان جزيرة سقطرى الذي يعيش 
الغالبي3ة العظ 3ى من س3كافها ع3ىل مهنة 
االصطي3اد، رالتفرد له3ا لتنفيذ مش3اريعه 
االستيطافية، أقد2 االحتل  ابسبوع املايض 

عىل تس يم مساحة كبرة من البحر املقالل 
لجزيرة س3قطرى، م3ا أدى إىل رن3اة اآلالف 
من ابس3 اك الصغرة رالكبرة رففوقها إىل 
الش3واطئ، يف خطوة تنذر لكارثة ليئية رل ا 

تست ر لسنوات طويلة.
رتن3ار  العديد م3ن الناش3طن رالُكتّاب 
املنت ي3ن إىل جزي3رة س3قطرى، ل3أن  3ذه 
الجري ة التي أقد2 عليها االحتل  من شأفها 
الجزي3رة  أرزاق معظ3م س3كان  أن تقط3  
رتحرمه3م م3ن الحص3و  عىل االس3 اك يف 

عرض البحر.
ركش3ف املواطن ألو أح د الش3ارش، عن 
قي3ا2 االحت3ل  اإلماراتي لترصي3ف ففايات 
فورية لل3در  الغرلية لصورة رسية، ردننها 
يف البح3ر، مس3تغلة تواجد 3ا يف س3قطرى، 
ابم3ر ال3ذي قد يش3ّكل خط3راً ع3ىل الحياة 
الطبيعية يف الجزي3رة راملحانظات املجاررة، 
ل3ل ررل 3ا يص3ل خطر ا ع3ىل الي 3ن كله، 
رال يس3تبعد أن تك3ون  ذه النفاي3ات تالعة 

للحتل  اإلرسائيي.
رني 3ا تش3ر املواطنة حنان ع3ي، إىل أن 
م البحر رمحارلة  االحتل  يق3ف رراا تس3 ُّ
الصيادي3ن يف لق ة عيش3هم، أرضح املواطن 
مح 3د الع 3ري أن تدخل اإلم3ارات يف الي ن 
ل3م يأِت من3ه إال الخ3راُب رالدم3ار، مبيناً أن 
 ي نتَه3ا ع3ىل الجزي3رة امت3د ليط3اَ  حتى 

شبكة االتصاالت.

بناء قصور وهدم تأريخ
إىل ذلك قا  موقُ  »سقطرى اليو2«، أمس 
االثنن، إفه تم اس3تئناُف الع ل يف  د2 قلعة 
ح3واري املطلة ع3ىل املدين3ة التأريخية التي 
تس ى مدينة »س3وق« لعد ما قا2 فاشطون 
يف س3قطرى لاس3تنكار ابع 3ا  التخريبية 
نيه3ا قبل أش3هر لهدف لناا رتش3ييد قرص 
لل ن3درب اإلمارات3ي »ل3و مبارك« ل3دالً عن 
القلع3ة التأريخي3ة، لالتع3ارن م3  جه3ات 
فانذة رمرتِزقة من قيادات الس3لطة املحلية 
يف س3قطرى، رلتواطؤ مب3ارش من املحانظ 
3ُد تضلي3َل ال3رأي العا2  املرت3زق ال3ذي يتع َّ
ررس3ائل اإلع3ل2 من خ3ل  إص3دار قرارات 
ر  ي3ّة لوقف أع ا  البناا يف الش3واطئ، يف 
حن البناا مس3ت ر ُكّل يو2 ريف ُكّل ُجزا من 

شواطئ الجزيرة رلشكل متسارع.
رحصل3ت صحيفة »املس3رة« عىل صورة 
فرش ا فاشطون يظهر نيها شيُخ محانظة 
أرخبيل سقطرى سلي ان لن ذي عبيد ل لن 
كلش3ات، إىل جافب مح د لن زايد رمج وعة 
م3ن الضب3اط راملس3ئولن اإلماراتي3ن لع3َد 
ما ت3م رشاؤه لاملا ، كش3فت ع3ن صفقات 
البي3  الت3ي تتم لن مش3ايخ م3ن ابرخبيل 
رقي3ادات االحتل  م3ن أج3ل رشاا الوالاات 
رالش3خصيات االجت اعي3ة راملؤث3رة مقالل 

إغرااات مالية.
رأض3اف أن مرشرَع مدينة زايد الس3كني 
ال3ذي يتم تش3ييده حالياً يف س3قطرى اختر 
ع نق3ط مل3ن يعط3ون  لعناي3ة نائق3ة رُرزِّ
الوالا رالطاع3ة للحتل  رينف3ذرن أجندتَُه 
رأط اعَه م3  تحركات عس3كرية رلقااات 
سياسية، إىل جافب االستحواذ عىل مساحات 
شاس3عة من ش3واطئ رأرايض الجزيرة ذات 

املوق  االسرتاتيجي. 

بعثة أجنبية للتنقيب عن اآلثار 
وسرقتها

رالصحفي3ون  الناش3طون  ريواص3ل 
راإلعلمي3ون تنظي3َم العدي3د م3ن الح لت 
رالهاش3تاقات التي ح لت عنوان »#افقدرا_
س3قطرى، َر«#سقطرى_رحلم_الس3يطرة« 
لفض3ح جرائم املحت3ل اإلماراتي راس3ت َرار 

يبلغ طول جناَحيه 190 سم ووزنه 2000 جرام..
االحتالل اإلماراتي يسرق )185( طيرًا من طيور سقطرى  النادرة في العالم تسمى )سوعيدة( ونقلها إلى أبو ظبي

سقطرى تحت االحتالل.. نهب وتجريف واستيطان يف مناطق تأريخية

وفاة آالف 
األسماك 
ونفوقها 
بشواطئ 
الجزيرة 

ومعلومات 
عن دفن 
نفايات 
نووية 
قبالة 

سواحل 
سقطرى



7
الالثاا

العدد

3 رلي  ابر  ب3 1 3
21 فون 1 22017

)300(
تقارير 

 : متابعات:
تنام3ي مظا 3ر التطبي3  ل3ن النظ3ا2 
الس3ودافي م  الكي3ان الصهيوف3ي لم يكن 
مح3ض صدنة، رل3م تكن زي3ارُة الصحفي 
الصهيوف3ي »إل3داد لي3ك« مراس3ل صحيفة 
»إرسائي3ل اليو2« قبل أي3ا2 إىل الخرطو2 إاّل 
ت هيداً إلعلن التطبي  لشكل رس ي، حيث 
تأتي زيات3ه لعد نرتة رجيزة من ترصيحات 
لنائ3ب رئي3س ال3وزراا ررزي3ر االس3تا ار 
الس3ودافي، مبارك الفضل امله3دي، لالدعوة 
للتطبي3  م  إرسائيل يف أغس3طس املايض، 
ردع3وة م اثل3ة أطلقه3ا رزي3ر الخارجية 
الس3ودافي إلرا ي3م الغن3درر لقول3ه ل3أن 
التطبي3   »ت3درس«  أن  ي ك3ن  حكومت3ه 
لتطبي3   مدخ3لً  لوصف3ه  إرسائي3ل،  م3  
العلق3ات م3  راش3نطن ررن3  العقولات 
ابمريكي3ة ع3ن الخرط3و2 التي ل3دأت قبل 
أكار م3ن عقَدين، ر و ما يفرّس ترصيحات 
س3القة أراخر العا2 امل3ايض لرئيس الوزراا 
اإلرسائي3ي ق3ا  نيه3ا إن إرسائيل ضغطت 
عىل الرئيس ابمريكي الس3الق لاراك أرلاما 
لرن  العقولات عىل الخرط3و2 لعدما ألدت 
ابخرة خطوات إيجالية تتعلق ل ن  تزريد 

املقارمة الفلسطينية لالسلح.
رس3ط الهررل3ة من قب3ل فظا2 البش3ر 
فحو إرسائيل للتخلص من العقولات ررقف 
ملحقة البش3ر من قبل محك ة الجنايات 
الدرلي3ة، كان طبيعي3اً أن يرن3ض الرئي3س 
الس3ودافي طلباِت أحزاب سياس3ية إلحياا 
الهيئة الوطنية ملنا ضة التطبي  م  العدر 

الصهيوفي.
ركذا دعوة حزب )املس3تقلن( السودافي 
للتطبي3  م  إرسائيل خل  مدارالت مؤت ر 
الح3وار الوطني الس3ودافي، التي اس3ت رت 
لالثة أعوا2 لدعوة من الرئيس ع ر البشر 

 .)2017-201 (
التطبي3   اع3لن  إىل  جدي3دة  يف خط3وة 
الرس3 ي ل3ن درل3ة االحت3ل  رالس3ودان، 
ف3رشت صحيف3ة “إرسائي3ل الي3و2” خ13 
زيارة مراس3لها للخرطو2 يف عدد ا الصادر 
أم3س ابر  َر ي املقرلة من رئيس حكومة 
االحت3ل  الصهيوف3ي، لنيام3ن فتنيا 3و، 
السياس3ية  ابج3واا  ع3ن  تقري3ر  ض 3ن 

“الجديدة” يف السودان.
الصحيف3ُة عنوف3ت تقريَر 3ا، »التطبي  
م3  إرسائي3ل  3و االتج3اه الع3ا2 يف الدر  
الصحف3ي  رص3ف  رحس3ب  العرلي3ة«، 
اإلرسائي3ي،  ذا ي3د  عىل أج3واا جديدة يف 
العاص ة الخرطو2، عاص ة اللاات الالث 
الت3ي تبنتها الق ة العرلية التي عقدت نيها 
ع3ا2 67ب1، حي3ث صدرت ق3رارات حازمة 
ضد إرسائيل ر ي: “ال صلح رال تفارض رال 

اعرتاف لإرسائيل”.
ل3م يعد خفياً أن ما تس3 ى در  االعتدا  
لقيادة السعودية الزمت لالتطبي  م  درلة 
االحت3ل  اإلرسائي3ي، رالس3ودان يقد2 عىل 
التطبي3  املبارش لعد رن  العقولات الدرلية 
ع3ن البش3ر، رلعب3ت إرسائي3ل درراً كب3راً 

يف رن3  العقول3ات مقالل مقاطع3ة إيران، 
راالفض 3ا2 لحلف در  الع3دران عىل الي ن 

رمشاركة جنوده لالحرب.
رحسب الكاتب اإلرسائيي، نإن إرسائيل 
لعب3ت درراً  ام3اً يف إقن3اع ابمريكين عىل 
رن  العقولات عن السودان، رأن ث ة حديااً 
عن صفقة سياس3ية ك13ى إلفهاا الرصاع 
اإلرسائي3ي – العرل3ي، لرعاية الس3عودية, 
رالس3ودان يقرتب إىل السعودية يف السنوات 
ابخ3رة، رقد قط  العلق3ات م  إيران منذ 
لداية عا2  201، رأرس3ل جنوداً سودافين 

إىل الحرب يف الي ن ضد الحوثين”.
ريضيف: لات الس3ودان ال3ذي كان م راً 
لتهريب السلح من إيران إىل غزة، محسولاً 
عىل املح3ور الس3عودي، ابمر الذي س3ا م 
يف تغي3ر السياس3ة ابمريكي3ة إزااه، نق3د 
ق3ررت إَداَرة ترام3ب الر 3اَن ع3ىل مهادفة 
البش3ر خلناً برلاما، رذل3ك لعد أن أقنعته 
السعودية لأن السودان ي كن أن يسا م يف 
الحرب ضد داعش رالقاعدة يف أنريقيا, رقد 
ش3طبت أمريكا الس3ودان من قائ ة الدر  

التي تحظر دخو  سكافها إليها.
ركش3ف الصحفي، أن قضي3ة العلقات 
م  إرسائيل، ما زالت تار عاصفة مش3اعر 
ل3دى س3ودافين كاري3ن، ن 3ن جه3ة  م 
يرحبون ل سا  ة إرسائيل يف الحوار البناا 
ال3ذي فش3أ لن الس3ودان رراش3نطن، لكن 
ث ة م3ن يخىش لأن يأت3ي تطبي  العلقات 
عىل حس3اب حقوق الفلس3طينين ريش ل 
تنازالً س3ودافياً عرلياً عن نكرة إقامة درلة 

نلسطينية.
الجدي3ُر لالذكر، أن فائ3َب رئيس الوزراا 
رزير االس3تا ار الس3ودافي مبارك الفاضل 
دعا للتطبي  م  إرسائيل، رفُقلت مقتطفات 
موس3عة، للحدي3ث ال3ذي أدىل ل3ه الوزير يف 
أغسطس املايض عىل قناة  2 السودافية.

َعبدالل3ه  الس3ودافي،  الصحف3ي  رعّل3ق 
رزق )لاملجه3ر الس3يايس( ع3ىل صفحته يف 
ني3س لوك أن الصح3ف اإلرسائيلية احتفت 

لالدع3وة رأش3ارت إىل م3ا أرردت3ه صحيفة 
 آرتس، العا2 املايض، عن محارلة إرسائيل 
لحش3د الدعم الدريل للسودان – الذي يواجه 
عزلة درلية؛ لس3بب سجله يف ميدان حقوق 
اإلفَْس3ان- لع3د أن قط  علقت3ه لإيران لم 
يع3د املس3ؤرلون اإلرسائيلي3ون ينظررن إىل 
الس3ودان كعدر، رإف ا كحليف محت ل عىل 

ابرجح.
مش3رة إىل أن املس3ؤرلن اإلرسائيلي3ن، 
أَْصبَحوا ي3ررن إْمَكافية إقام3ة علقات م  
3نية، الت3ي تع3ارض،  البل3دان العرلي3ة السُّ
الط وح3ات النوري3ة اإليرافي3ة، رأن رئيس 
ال3وزراا اإلرسائي3ي، لنيام3ن فتنيا و، قد 
أمت3دح، مؤخراً، م3ا أس3 اه “التحالف غر 
املعلن”، لن إرسائيل رالدر  العرلية السنية 

املعتدلة لقيادة السعودية.
ررنق3اً، لوزي3ر االتص3االت، أي3وب كارا، 
من حزب الليكود، نإن الس3ودان رإرسائيل، 

يقي ان علقات رسية لينه ا.
رقّد2 الحزب النارِصي السودافي للرئيس 
الس3ودافي ع ر البشر، طلباً تحريضياً عىل 
دع3وة فائب رئيس الوزراا رزير االس3تا ار 
الس3ودافي للتطبي3  م3  إرسائي3ل، قول3ل 
لالرن3ض من البش3ر، معللً ذل3ك »أفهم يف 
حكوم3ة رناق رطني رال يحجررن عىل أحد 

أن يقو  رأيَه«.
رعّلق رئيس الحزب النارصي، مصطفى 
مح 3ود، أن م3ا طرح3ه الفاض3ُل موق3ٌف 
يش3ذ عن مخرجات الح3وار رموقف القوى 
الس3ودافية نإف3ه لي3س عفوي3اً ريتطل3ب 
إحياا “الهيئ3ة الوطنية ملنا ض3ة التطبي  
م3  العدر الصهيوفي” املكوف3ة قبل مبادرة 
الحوار لرئاس3ته رعضوية القوى املعارضة 
رالحاك 3ة, مضيف3اً أف3ه م  لداي3ة الحوار 
ل3دأت دعوات للتطبي3 ، لكن أكار من %3ب 
من املشاركن رنضوا “أي شكل من أشكا  
التطبي3  رالتعام3ل م  الع3در الصهيوفي، 
ر ذا آخر استفتاا للسودافين حو  مسألة 

التطبي  م  إرسائيل”.

الصحافة اإلسرائيلية تحتفل بـ »سقوط عاصمة الالءات الثالث«

سخط سوداني من 
التطبيع مع إسرائيل 
صحيفة إسرائيلية توفد مراسلها إلى الخرطوم 
وتكشف صفقة سياسية كبرى تقودها السعودية

افت3زاع  يف  راملنّظ 3ة  امل نهج3ة  ع ليات3ه 
ررسق3ة ُكّل م3ا كان ل3ه أ  ي3ة رقي ة يف 
س3قطرى رفقلها إىل عاص ته لصورة غر 

أخلقية رإفَْسافية رقافوفية.
رتحدث3ت مص3ادر من داخل س3قطرى 
عن رصو  لعاة أجنبي3ة خاصة لالتنقيب 
ع3ن اآلث3ار إىل الجزيرة لداية ش3هر أكتولر 
املن3رص2، لالتنس3يق م3  درل3ة االحتل  
»أل3و  ابرخبي3ل  يف  رمندرله3ا  اإلمارات3ي 
مب3ارك« ال3ذي كان يف اس3تقبالهم لاملطار 
رتس3كينهم لديه حتى إت 3ا2 ع لها، ابمر 
ال3ذي يؤكد حقيق3ة رسقة اإلم3ارات آلثار 
الي 3ن الن3ادرة رعرضها يف متح3ف اللونر 
ال3ذي ت3م انتتاُحه لأل3و ظب3ي يف تأريخ ب 
فون 1 الجاري لحضور الرئيس الفرفيس، 
كنُسخة عرلية من متحف اللونر الفرفيس، 
رق3د ف3رشت العدي3د م3ن رس3ائل اإلعل2 
العرلية رالدرلية اس3تياا مواطنن ي نين 
رعراقي3ن جراا رسقة االحت3ل  اإلماراتي 
لآلث3ار القدي ة رالنادرة الت3ي تتحدث عن 
حض3ارات س3بأ رللقي3س الي ني3ة رلالل 

رسامراا العراقية.

اعتداٌء على ثوابت املجتمع
ري اِرُس االحتلُ  أفشطتَه االستع ارية 
راالس3تيطافية يف جزيرة سقطرى مستغلً 
حاج3ة الناس رظررَنهم املعيش3ية لتهيئة 
املجت 3  املح3ي للقبو  لأي ق3رار لصالح 

مرشرعه لاختلف عنارينه.
رأكد مواطنون من الجزيرة أن اإلمارات 
تق3و2 لتغلي3ف احتللها رتجريفه3ا ثررة 
الي نين يف سقطرى لاملساعدات اإلفَْسافية 
رالت3ي يعرف الج ي  حقيقتها، مش3رين 
يف  االحت3ل   يرتكبه3ا  نضيح3ة  أك13  إىل 

الجزيرة لعد اش3رتاط املن3درب اإلماراتي يف 
سقطرى »ألو مبارك« عند ت ويل الدررات 
النس3ائية لبع3ض الج عي3ات راملنظ ات، 
لرضررة خل  الجلباب رالنقاب لل تدرلات 
يف  ذه الدررات كرشط أسايس من رشرط 

االحتل  يف الجزيرة.

حركة بواخر متواصلة دون رقيب
م3  اس3ت َرار ابزم3ة الخليجي3ة م3  
قط3ر يواصل الصحفي3ون التالعون لحزب 
اإلْص3َلح كْش3َف جاف3ب م3ن م ارس3ات 
االحت3ل ، ليس من ل3اب الوطني3ة؛ بفهم 
ل3م يفعلوا ذلك قبل تل3ك ابزمة، حيث فرش 
للع3دران معلوم3اٍت  موال3ون  صحفي3ون 
تق3و  إن االحتل  ق3ا2 لإقال3ة مدير عا2 
ج 3ارك محانظة س3قطرى س3عيد عامر 
أح 3د التال  لحكومة املرتزقة، راس3تبدله 
لآخر مق3رَّب من املحانظ امل3وايل للحتل  
لع3د رنضه لبعض املخالفات التي ترتكبها 
اإلم3ارات أ  ها رس3و لواخر ا يف رصيف 
املين3اا رمغادرته3ا درن عل3م الس3لطات 
الج ركي3ة، ك 3ا يت3م تح ي3ُل كوفت3رات 
مقفلة درن الخضوع للتفتيش الج ركي.
رطالب مديُر عا2 الج ارك لسقطرى يف 
هة لل ندرب اإلماراتي، خلفان  رسالة موجَّ
ل3ن ناضل لن راش3د املزررعي »لو مبارك« 
حصلت صحيفة املسرة عىل فسخة منها، 
تطاِل3ُب لتس3ليم ج ي  البياف3ات الخاصة 
لالبواخ3ر »املنفس3ت« الواصل3ة إىل ميناا 
س3قطرى لاس3م »ل3و مب3ارك« لحس3ب 
اإلج3رااات التي تت3مُّ يف ُكّل مواف3ئ العالم، 
ر و ما قول3ل لالرنض رلعد ذلك اإلطاحة 

له من منصبه.

هدم قلعة »حواري« المطلة على المدينة التأريخية 
وتشييد قصر المندوب اإلماراتي »بو مبارك« بداًل عنها

اإلمارات تستغل حاجة الناس وتشترط خلع »الجلباب 
والنقاب« للمتدربات المشاركات في دورات تمّولها
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عبيد التحالف السعودي
يحيى صالح الدين

م3ا ال3ذي يجَع3ُل البع3َض يهل3ك 
ففَس3ه ريجنُِّد ا تحت راية صهاينة 
العرب لني س3عود رغم ش3هرة  ذه 
ابرسة الخبيا3ة اللعين3ة لع الته3ا 
لليه3ود رطاعته3ا بمري3كا الطاعة 
الع ياا ررغم ظل ها الكبر لش3عب 
راس3تعباد م  العرلي3ة  الجزي3رة 

رقهر م؟. 
م3ا ال3ذي يُغ3ِري  3ؤالا الح قاا 
ريجعله3م يقتلون يف س3بيل تحقيق 
رغبات رأَْ َداف  ذه ابرسة الخبياة، 
نعًل غباا رضل  ال فظر له لكن من 

لاب االفطلق من أَْ 3َداف رقيم ثقانتنا الُقْرآفية لم ال 
فحار  أن فع ل ش3يئًا يقف عائق درن ت كن تحالف 
الرش من القدرة عىل تجنيد املزيد من املرتزقة؟ ي كننا 

أن فعت1 أن املرتزقة مقس3 ون إىل ثلثة أفواع. 

النوع األول:
املرتزقة جنّدرا افطلًقا من نكر تكفري عقائدي 

فتيج3ة لوج3ود ليئ3ة نكري3ة ضحل3ه لدى  3ؤالا؛ 

رفتيج3ة للتضلي3ل اإلعلم3ي الكب3ر ال3ذي مورس 

ع3ىل  3ؤالا، رالح3ل لهذا الن3وع  و 

التأ ي3ل راملرشرع التنوي3ري القائم 

ع3ىل الاقان3ة الُقْرآفية ريل3ز2 رض  

آلي3ة تاقيفية تنويريه ع1 املس3اجد 

رامل3دارس رج ي3  رس3ائل اإلع3ل2 

رلش3كل مكاف رخاص3ة يف املناطق 

التي تم استهداف النائها رتجنيد م 

من قبل تحالف الرش.

النوع الثاني: 
املرتزق3ة الذي3ن قبل3وا االفخراَط 

م3  تحال3ف الع3دران؛ افتقاًما من 

املجت   ر م الذين تعرضوا لبعض الظلم من قبل 

املجت   رلعض مراكز السلطة ر ؤالا يكون الحل 

له3م لتكريس العدال3ة رتفعيل ابجه3زة الرقالية 

للدرلة، ك ا أرىص لذلك قائد الاورة السيد عبدامللك 

حفظه الله من ض ن النقاط االثنتي عرشة.

النوع الثالث: 
املرتزق3ة الذي3ن افخرطوا م3  الع3دران لفقر م 
ربجل الحص3و  عىل املا  رلكنهم اخت3اررا الطريق 
الخاطئ رالخارس رفتيجة لط عهم رجشعهم ُقتلوا 

رلم يحصلوا عىل يشا.
رالح3ل لهذه املش3كلة  3و الع ُل قدر املس3تطاع 
ريف ظ3ل  3ذه الظررف الصعب3ة التي ي 3ر لها البلد 
 و توزي  عاد  لاررات الدرلة ررض  آلية رس3 ية 
رغر رس3 ية رطنية ع1 الج عيات الخرية ررجا  
ال13 راإلحس3ان لتفق3د أح3وا  ابرس ابش3د نق3ًرا 
ملن  اس3تقطاب ألنائها راس3تغل  عوز 3ا رالقيا2 
لتجنيد 3ا رتس3خر ا ض3د الوط3ن رضد ش3عبها 
رفاس3ها خدمة لتحقيق ابَْ 3َداف رالغايات لتحالف 
الظل2 التحالف السعودّي ابمريكي يف السيطرة عىل 
ث3ررات البلد رالع ل عىل إنش3ا  ثورة 21 س3بت 1 
ثورة الش3عب ابلية التي أخرج3ت البلد رحّررته من 
الوصاية الس3عوديّة ريَررن نيها خطًرا عليهم رعىل 
مس3تقبل كيافه3م الغاصب رلأفها س3تحرر ش3عب 
الجزيرة العرلية من  ي نتهم رلقية الش3عوب لإذن 

الله تعاىل. 

الدور النضالي للنقابات العمالية بين األمس واليوم
إبراهيم محمد الهمداني 

تلَع3ُب النقالاُت الع الية 
رمنظ 3ات املجت 3  املدفي 
ا رأساس3يًّا  درًرا  امًّ عامًة 
يف االرتق3اا لحي3اة املجت   
مس3تقبله  رصناع3ة 
امل3رشق، ل 3ا يلب3ّي آم3اَ  
رتطلع3ات الج ا 3ر ع3ىل 
كانة املس3تويات رابصعدة 
الحياتية؛ كون تلك النقالات 
طبيع3ة  ذات  الع الي3ة 
ش3عبوية ج ا رية عامة، 
تصدر ع3ن   و2 الش3عب 
رتس3عى لتحقي3ق املصلحة 

العامة، خلًنا لحسالات ابحزاب السياسية 
القائ 3ة ع3ىل االرته3ان لل صلح3ة الذاتية 
)الحزلي3ة( غالب3ًا، راملنطلق3ة م3ن حناجر 
البنادق لتحط عىل كرايس السلطة ر يل ان 
النفوذ، رلعل ذلك  و السبب يف ظهور حالة 
من الحذر الزائد رالشك الدائم عند التعاطي 
م  تأريخ ابحزاب رتوثيق أدرار ا النضالية 
رتضحياته3ا التي ال ي كن الج3ز2 ل1ااتها 
مطلًق3ا، غر أن الحا  يختلف عند التعاطي 
م  درر رتضحي3ات النقالات الع الية ذات 
الصبغ3ة الج ا ري3ة راملصلح3ة العام3ة، 
رخاص3ة ح3ن يتعل3ق ابم3ر لالدن3اع عن 
س3يادة الوط3ن راس3تقلله رحريت3ه، ضد 

مستع ر غاصب رعدران خارجي.
يحدثنا ابستاذ عبدالله ال1درفي يف كتاله 
)الاقان3ة رالا3ورة يف الي 3ن(، تحت عنوان 
)اتحاد ابدلاا رالُكتاب الي نين( - لوصفه 
فقال3ًة ثقانيًة مهنية - عن لداية تأس3يس 
النقال3ات لع3د ث3ورة 62ب21، ردرر 3ا يف 

ح اي3ة الاورة، حي3ث كافت فقال3ة الع ا  
أر  فقالة أسس3ت لعد الاورة السبت 1ية، 
إل3ان انتتاح مصن3  الغز  
ع3ا2  6ب21،  رالنس3يج 
الع 3ا   لنقال3ات  ))ن3كان 
رزٌن رجيٌح يف الع ل الاوري، 
تدع3و  النقال3ات  كاف3ت  إذ 
رتقود 3ا  املظا 3رات  إىل 
ع3ىل  مؤام3رة  ُكّل  رج3ه  يف 
الا3ورة الس3بت 1ية((، رلم 
يقف ال3درر النضايل البطويل 
امل3رشق له3ذه النقالات عند 
التعبر عن الغضب رالرنض 
ل3ل  نحس3ب،  راالحتج3اج 
رصل ابمر إىل ح ل الس3لح 
للدن3اع ع3ن الوط3ن نف3ي ع3ا2 67ب21، 
))تحو  مصن  الغز  رالنسيج إىل معسكر 
دناعي عن صنعاا(( رح لت املرأة الس3لح 
رخاض3ت مع3ارك الدن3اع رتقري3ر املصر 
إىل جاف3ب أخيه3ا الرج3ل ))نش3كل ع 3ا  
املصن3  رعاملت3ه نرق3ا  جومي3ة لقيادة 
ضب3اط مختاري3ن م3ن الجي3ش رابمن((، 
رق3د ألدى  ذا التنظيم الع ايل مهارة نائقة 
يف استخدا2 الس3لح، رتحقيق أررع ف اذج 
البطول3ة رالتضحية، ))حت3ى أَْصبَح ع ا  
املصن  أقوى حلقة يف الس3ور الدناعي الذي 

حامى عن عاص ة الاورة((.
رفتيج3ًة لذل3ك الواق3  ابمن3ي امل3رتدي 
رظ3ررف الح3رب القا 3رة، عج3زت رزارة 
آف3ذاك - ع3ن تون3ر   - رالتعلي3م  الرتلي3ة 
امل3دارس، إضانة  مس3تلزمات رتجهي3زات 
ابس3اتذة  امتن3اع رص3و   أَْر  إىل صعول3ة 
من الخ3ارج، نأثر ذلك س3لبًا ع3ىل الع لية 
التعلي ي3ة، ))ناضط3ر املتخرجون من أر  

الخ س3ينيات إىل ع3ا2 67ب1 2 إىل التطوع 
للتدري3س، نج3اا ابس3اتذة م3ن ُكّل موق  
رظيف3ي إىل م3دارس املدائ3ن م3ن االلتدائي 
إىل الاافوي راس3تغنت امل3دارس لاملتطوعن 

الذين تكاثررا من شهر إىل شهر((.
كافت تل3ك مقتطفات من التأريخ املنيس 
امله ش3ة،  الش3عبية  رالبط3والت  ع 3ًدا، 
رالتضحيات الج عية الصادقة التي أغفلها 
التأريخ النخب3وي؛ بفها لم تخد2 طرًنا من 
أطرانه، غر أن املؤرخ رالفيلسوف الشعبي 
الوطن3ي، ق3د أعاد له3ا حيويته3ا رزخ ها 
راالحتف3اا  توثيقه3ا  س3ياق  يف  رتألقه3ا 
لتفاصيله3ا رألعاد ا رتداعياته3ا، إفصانا 
للحقيقة رتأسيسا بلعاد الصورة الكاملة.
كاف3ت تل3ك  3ي ص3ورة النض3ا  ل3كل 
ألعاد 3ا رالتضحي3ات ل ج 3ل تفاصيلها، 
التي قدمها ابلطا  الس3بت 1يون يف سبيل 
تحقي3ق ثورتهم رحرية راس3تقل  رطنهم 

رنقا ملعطيات املعنى العا2.
ال ي كن القوُ  ما أش3به الليلة لالبارحة؛ 
البط3ويل  ابم3س  فقال3ات  موق3ف  بن 
رالس3يادي، غ3ر موقفه3ا الي3و2، رالوطن 
يتع3رض بلش3  ع3دران رأك13 تحالف يف 
تأري3خ البرشية، ك 3ا أن الع لية التعلي ية 
لابم3س كافت أحس3ن ح3اال منه3ا اليو2، 
رما س3طره اتحاد ابدلاا رالُكتاب الي نين 
- كنقال3ة ع الية رمنظ 3ة مجت   مدفي 
- م3ن أدرار رطني3ة لطولي3ة مرشنة آفذاك 
ال فج3د ل3ه أث3ًرا اآلن، رغ3م أن الحالة أدعى 
لص3وت  أح3وج  رالوط3ن  أزرى  رالوض3  
املاقف الحر الحامل ملشاعل الوعي رالتنوير 
رالقائم ل ه ة الحش3د رالتعبئة للدناع عن 
إفَْسافية اإلفسان رقي ه رمبادئه، ضد قوى 
التوح3ش رآالت القت3ل رالدم3ار راإلل3ادات 

الج اعي3ة، غر أن الواق  أنصح عن عكس 
ذلك، ركأن مس3رة الوعي رالاقانة رالفكر 
منذ ثورة س3بت 1 62ب21 إىل ثورة سبت 1 
 2201، ل3م تكن غر رحل3ة من االفحطاط 
راالفح3دار فح3و البدائي3ة ر ي ن3ة الجهل 
رالتوحش رالعصبيات التي يج عها السفه 
رالطيش رغم اختلف مس3 ياتها، رأفها ال 
تع3در كوفه3ا رحلة افهيار قي 3ي رأخلقي 
رنك3ري، رنضت قافون التط3ور الطبيعي، 
لرتس3م مس3ار ا الخ3اص خارج م3دارات 
الطبيع3ة  ذات  رأحوال3ه  املتعاق3ب  الزم3ن 

التطورية.
رذل3ك  3و أق3ل م3ا ي ك3ن أن فصف له 
افق3لب طبيع3ة ال3درر النقال3ي الوطن3ي 
النض3ايل، إىل ت ايل3ه درر الخ3ذالن رالغياب 
رالع ال3ة راالرتهان، لل رأس3وأ من ذلك ما 
قامت له فقالة املهن التعلي ية - يف ظل  ذا 
العدران الغاشم - من عرقلة ملسرة الع لية 
منتس3بيها  كان3ة  رتحري3ض  التعلي ي3ة، 
ع3ىل اإلرضاب رإجبار م ع3ىل ذلك رإغلق 
امل3دارس؛ لحجة املطالب3ة لالررات3ب، التي 
ال تع3در كوفها مطلبا محق3ا رلكنه يفتقر 
للتوجي3ه الصحيح راملس3ار ال3ذي يجب أن 
يك3ون عليه، ر ذا يقودف3ا إىل مؤرش خطر 
ي ال3ه ارت3كاس درر النقال3ات رانتقار ا 
للوعي الوطني رالح اس الاوري، رتدفيس 
الج ا ري3ة،  رلرااته3ا  النقال3ات  ص3دق 
لتدليس ابحزاب رزيفها املسيس لاملصالح 
الفئوي3ة، ركأن معافاة املعل ن من افقطاع 
الرراتب غر معافاة الش3عب لأك له، ركأن 
حاجة املعل3م للراتب أك1 من حاجة الجنود 
راملجا دين يف الجبهات رابرسى رالجرحى 
راملفقودي3ن، رل3داًل ع3ن اس3تعادة ال3درر 
النض3ايل البطويل دناعا عن الوطن إىل جافب 

ابح3رار الرشناا من ألناا الش3عب، ع دت 
فقالة املعل ن إىل معاقبة ابجيا  الناش3ئة 
راغتيالهم نكريا رأخلقي3ا رقي يا، رتنفيذ 
ألش3  مج3ازر اإلل3ادة الج اعي3ة، التي ال 
تقل إْجَراما ررحش3ية ع3ن مجازر طائرات 

العدران رمرتزقته.
ش3عارات  ُكّل  س3قطت  لق3د 
))الج لوكين(( الذي3ن يف الداخل رالخارج 
معا، راتضح جليا زيف افتس3الهم لسبت 1 
الاورة رالتضحية راالستقل  رتبين ل ا ال 
يدع مجاال للشك حقيقة الدرر السلبي الذي 
تلعبه تلك النقالات راملنظ ات راملؤسسات 
املدجن3ة  رالخاص3ة،  العام3ة  الاقاني3ة 
راملوجهة راملس3تلبة رذات الدن  املسبق، يف 
ظل رشاكة سياسية  شة رحكومة ناشلة 
ل3كل املقايي3س رنس3اد م3ايل رإداري كبر 
رش3عب صالر صام3د، ال يح3و  لينه رلن 
افتص3اره ع3ىل جلدي3ه، إال تل3ك املناكفات 
الحزلي3ة راملهات3رات السياس3ية رالنظ3رة 
القارصة رالتصور املغل3وط لطبيعة الحكم 
القائ 3ة ع3ىل املحاصص3ة رثقان3ة الفي3د 

رالعقلية اإلقطاعية املتسلطة.
إذا كافت فقالة املهن التعلي ية- كن وذج 
لس3يط- قد افتهجت  3ذا املوقف الس3لبي 
أيديولوجيته3ا  م3ن  افطلًق3ا  الفاض3ح، 
املتعارضة  الخاص3ة،  الحزلي3ة رمصالحها 
م3  مصالح الش3عب رتضحيات3ه، رامللبية 
لرغبات العدران يف شق الصف ركرس جبهة 
الص 3ود الداخلي3ة رالخارجي3ة، ن 3ا الذي 
س3يقدمه  ؤالا املدرس3ون ُمَرل3ُّو ابجيا  
رصافع3و ق3ادة املس3تقبل من رع3ي رنكر 
رثقانة رتطور ررقي بلنائنا؟!، رإىل أي حد 
ي كن الرك3ون إىل القي ة العل ية راملعرنية 
رابخلقية التي يزع ون أفهم يقدموفها؟! 

حكاية عاصفة 
قتلت شعًبا

سارة المقطري 
ُل إاّل أحداثًا لارزة عاش3ها أشخاٌص يف  التأريُخ ال يَُس3جِّ
زمن ما, رعىل مدى الس3نن رابيا2 كان التأريخ متأرجًحا 
لن اإلفصاف رالنس3يان بشخاص رأحداث ألرز ا رأُْخَرى 

رما ا إىل حقبة النسيان.
رفحن يف القرن الواحد رالعرشين ريف ظل ُكّل العواصف 
الت3ي حل3ت لالعالم العرل3ي، س3رند التأري3خ لتفاصيل 
رأحداث حقبة من الزمن لن ت حى من الذاكرة رس3تبقى 
تأري3خ مع3ارص؛ بفها اس3ت رت ن3رتة طويلة رم3ا زالت 

رستبقى.. 
إح3دى نصو  ذل3ك التأريخ ما يس3 ى لعاصفة الحز2 

الت3ي ك3رست العدي3د م3ن القواع3د التأريخي3ة: 
أرله3ا: أن الع3رب )أخ3رًا( اجت ع3وا )ري3ا ليته3م( لم 
يجت ع3وا، نتل3ك العاصفة ج ع3ت العرب ل3ل رجعلتهم 
متضامن3ن لينهم البن أَْر لابص3ح ج عت )مصالحهم( 
ع3ىل للد اس3تخدمه العالم نزاع3ة رضحية للعب3ة النفوذ 

رالسيطرة يف املنطقة. 
الفصل اآلخر: كش3فت تلك العاص 3ة حقيقة املجت   
الدريل، ر ذا رل ا سيستحي التأريخ من ذكرة طاملا أفه ما 
زا   ناك من يش3وه التأريخ ريكذب كذلة إعادة الرشعية 
للي ن, نالرشعية ليس3ت سوى ش اعة علقت عليها قوى 
التسلط رالباحاة عن النفوذ حجتها رما كان من املجت   

الدريل اآلن أن رانقها رصّفق لها. 
رمن يق3و  اليو2 إن املجت   الدريل يعرتف لحكومة ما 
يس ى الرشعية فقو  له إن  ذا املجت   الدريل  و ففسه 
الذي اعرتف لالكيان الصهيوفي )إرسائيل( كدرلة رتناىس 
أف3ه احتل  عىل الرغم من ُكّل الجرائ3م التي ارتكبها لحق 

الفلسطينين رلحق ُكّل شعوب املنطقة.
ال فري3د أن فح 3ل التأري3خ الكا3ر، رلكن يح3ق لنا أن 
فحتف3ظ لحقن3ا يف أن فتذكر رفذك3ر االجي3ا  القادمة أن 
الي ن تم االعتداا عليه من قبل )إشقاا( رأن يرسد التأريخ 
لكل إفصاف ما ح3دث، ريحكي لهم حكاية عاصفة قتلت 

شعبًا لأك له. 
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بقايا من الصفحة األخيرة .. 

ملن تبقى من العرب، كونوا أحرارًا
 وأسقطوا آل سعود!

إىل السيد حسن نصر اهلل

تحسبهم جميًعا وقلوبهم شتى

مسيرة اليمن بعد ألفية العدوان

ن ج ل املواقف الس3عودية املتخذة منذ مجيا س3ل ان 
إىل الحكم صبت يف مس3ار راحد ينتهي لإخراج العلقات م  
إرسائي3ل من رضعها ال3رسي إىل العلن مقالل توطيد الحكم 

يف أرسة سل ان.
ة تقو  لأن أحداً ما  اجم نتاة يهودية  ث ة ُطرنة مع13ِّ
يري3د منه3ا ش3يئاً، نصاحت: يهودي3ة يهودية، ن3كان رده 
عليها: )اليهودية يف البيت(. رالطرنة تشر إىل أن مشاكسَة 
الزرج3ة يف البيت جعل3ت زرَجها ينفُر منه3ا ريطلب غرَ ا 

رلو لالحرا2.
ر 3ذا  و راق  م3ا الناس لات3وا يَررن أماَمه3م حقيقًة 
كاف3ت خاني3ًة لعق3ود طويلة، م3ن أن إرسائيل ليس3ت تلك 
الت3ي تحتل نلس3طن نق3ط، رلك3ن  ناك إرسائي3ل أخرى 
س3قط القناع عنها راس ها »السعودية« مشاكسة رمارة 

لل ش3اكل رالحررب رالفتن م  أكار من للد.
نيا أيها العرب رعذراً إن فاديتكم لصفة أفتم تخجلون منها..

كوفوا أحراراً رأسقطوا آ  سعود..
كوفوا أحراراً تسلْم لكم عررلتُكم.. رتسرتدرا نلسطن.

رأفت تطالب لفك الحصار عن الي ن!
أفت إر الي يا سيدي..  كذا قا  العرب رالعجم، يف الرياض رالقا رة رراشنطن 
رتل أليب، ر كذا أنتى مفتي الديار »أعرالي« رش3يخه ترامب، ُقدَِّس رس  ا، لعد 
أن كافت ابدلة دامغة عىل ضلوعك لتزريد الي نين لصاررخ حوثي، يف للد محارص 
منذ 3 س3نوات، ل333 30 جيش، ي ن  حتى إدخا  محلو  غس3يل الكىل ل33 3000 

مريض تم قصفهم 30 ألف مرة ل33 300 ألف صاررخ!
فعم أفت إر الي يا سيدي.. رأفا إر الي، رالني رجاري رقارئ رسالتي إر الي، 
ردعني كإر ال3ي إلر الي أقو : أياً كان دينُك رمذ بُك رحزلك رللدك، أفت الي ني 
رالعرلي راإلفس3ان، ركل جامعة العرب، قبل رلعد عش3ائها، تحتيس عاَر ا رقهوة 

الذ  تحت فعلك!

الوثنية والصنمية
أشواق مهدي دومان

ل3م ينت3ِه عهُد عب3ادة ابصنا2 حت3ّى يومنا  ذا، 
نبع3ُض املتحزل3ن أَْر فّس3اك الحزلي3ة ي ّج3درن 
3ك، رال زا  منهم َمن  حزلهم درجَة العبادة، َرالتنسُّ
يدف3دن لتعلي3ق كّل جهل، َرتخل3ف، رنقر، رمرض 
لاإلما2 )يحيى( رالنه )أح د ح يد الدين(، ريجعل 
م3ن ابئ 3ة ش3ّ اعًة ركلّ 3ا تتكّل3م عن نس3اد أَْر 
حتى س3لبية من تعاملت الش3عب يقو  لك: شعب 
أح 3د، رأح 3د )ح يد الدي3ن( له خ س3ون عاماً 
من3ذ رحيله، ل3م ينجز نيه3ا ألو أح د ال3ذي حكم 
33 س3نة )لعد م( ش3يئاً عىل أي مس3توى، نكلها 
نس3اد، رجهل، ررش3وات، رم3رض، رفهب أرايض، 
رحرب اففصا ، رحررب صعدة َرته يش لأحرار، 

رالتّخلص منهم... ر... إلخ.
رعندم3ا تقو  الس3بب ني ا يحصل  3و تراكم 
الفس3اد ال3ذي س3ببه أل3و أح 3د َرحزل3ه العريق، 
املخ3رض2، الفا م، املحنّك، َرم3ن لعده حكم ابرل  
سنوات لأناعي التي رلّا ا رسّ نها ألو أح د!!!

رأرلئ3ك يقولون: أفتم يا أفصار الله املس3ؤرلون، 
رينسون أفهم ال زالوا  م ك  الن لحزب: ألو أح د 
ليعص3درا الدفيا عصيد لوزراا رفواب ي الون 80 يف 
املائ3ة من رزراا رف3واب الدرلة، رم   3ذا لم فقل: 
حزب ألو أح د رش3عب ألو أح د رفجعلهم شّ اعة 
حقيقية رليس3ت ر  ية، لل تغاضينا رمددفا اليد، 
رصانحن3ا لص3دق لرشاك3ة حقيقية فبتغ3ي درلة 
عزيزة، ال يحك ها سفر سعودّي، رال أمر إماراتي، 
رال مبع3وث أمريك3ي، رال متع3وس صهيوف3ي، رال 
يتدخ3ل يف قرارفا، ري ارس ضدف3ا رفحتكم لضغط 
ل3وش ننحارب يف أنغافس3تان ررس3يا؛ بّن أمريكا 
تري3د ذلك، رال فقص3ف صع3دة رفقتح ها لضغط 
أمري3كا، رال فح3ارب الكوي3ت )م3  ص3دا2( لأمر 
كلينت3ون، رال فحارب الجنوب لأم3ر أمريكا رففتي 

لتكفر الجنولين، رال.. رال.. 
ل3ل فريد حريًة، راس3تقللية القرار، رالس3يادة، 
رالوالا لله رالوطن، َرال زلنا فتعامل م  ذاك الحزب 
الظالم لُحْسن ظن، رتوّسم خر، ر لس احة ت ليها 
علين3ا آيات الله التي ألرز 3ا أن »اعتص وا«، لين ا 
يتعام3ل معن3ا الرّشيك املتنّس3ك للح3زب املخرض2 

لاقانة »راعتصدرا ».
نهل يستوي من آمن ل3: اعتص وا م  من طبّق 

ن33: اعتص3درا؟
لنعود ننقو : 

 ثقانتن3ا قرآفي3ة تلزمن3ا لالَوحدة الت3ي خذلتها 
فرجسية ذلك الحزب، الذي يعشق ذاته درجة رشائه 
مبافي الوزارات، راملؤسس3ات الحكومية، ركتالتها 
لاس3م الح3زب، ركأّن ذل3ك الحزب الوري3ث الوحيد 

للدرلة!!
 رل3كل ج3رأة يطالب3ون ابفصار لإيج3ارات تلك 

املنهولات!! 
 يا ما  و؟ 

م3ش معن3ا الرشاك3ة: ل3و النك3م رضب النن3ا، 
قلتوا: س3هل عيسدرا جّها ، رمّلا يرضب الننا النكم 

تقولوا: أرذاك له حكومة.. 
رما أدراك ما الحكومة؟؟

نعند تفعيل الرقالة راملحاس3بة عليها تولولون، 
رته3ّددرن لس3حب الرّشاك3ة، حت3ّى يظ3ل الّطعن 

رالّس3ب بصح3اب: راعتص 3وا، مس3تفيدين م3ن 
رإخلصه3م،  ررطنيته3م،  ثقانته3م،  س3 احة 
رحرصه3م الحقيقي عىل  ذا الّش3عب ر ذا الوطن 
ابغ3ر رلو رجد ضعيف ففس لنس3بة أقل من راحد 
يف املائة تفتحون الكّش3انات رتس3ّلطون ابضواا، 
رتتحولون إىل أطباا كّش3انات رأشّعات رمجّسات 
رفواظ3ر ركأفكم يف غ3رف ع ليات إلج3راا ع لية 
لن لة رسقت من ملككم رل  حبة ق ح، رقد فهبتم 
الي 3ن طيل3ة 37 عام3ا، 33 منه3ا لقي3ادة حزلكم 

الحاكم، رأرل  لقيادة: خبزكم، رعجينكم.. 
 فعم: تجّس3 ون رتضّخ ون الخطأ لرشيك قّلت 
أخطاا منتس3بيه لدرجة أفّه ل3و رجد راحد اتجهت 
ُكّل ابصال3  إلي3ه لين 3ا أفت3م، حن فري3د أن فعد 
لصوصك3م ال فس3تطي  إحصاا 3م رعّد 3م، نقد 
أَْصب3َح لحانا عنهم ك ن يبحث ع3ن إلرة يف ع يق 

البحر.. 
رم3   3ذا ررغم إلصاقك3م الته3َم راللصوصيَة 
رفس3بتَها ملرشيف أفص3ار الله، تتناس3ون رتتغالون 
أفّك3م كابخطبوط حي3ث إفّكم ابمك3ر نقد جعلتم 
لك3م أيادي يف كّل ج اعة لتنخررا رتحولوا صالحها 
نس3ادا، نلك3م جن3اح يف القاعدة، رداع3ش، يجو  
ري3درر لأمر م3ن رلّكم الحزب، رلكم جناح لاس3م 
م3ا تس3ّ و م أفتم ل3: املتحيوث3ن، ر م منكم رقد 
تخرج3وا م3ن مدرس3تكم رلكنّه3ا حبكتك3م يف أّن 
درر م أن يعلنوا أفّهم من أصحاب املسرة الُقْرآفية 
لين 3ا  م من فّس3اك ذاك الح3زب املخرض2، رلكن 
ال ل3أس أن يضع3وا ش3عار الرّصخة ع3ىل لنادقهم 
ريلصقو 3ا يف طقومه3م، ريرددر 3ا درن يق3ن 
رإي 3ان له3ا، امله3م أّن ظا ر 3م منك3م رالباطن 
خلف ذلك، َرلذلك ترضلون عرشة عصانر لحجر، 
رتلتفون عىل ثورة ٢١ سبت 1  201، رعىل افتصار 
ابفصار يف جبهات القتا  الخارجية، رالداخلية التي 

تش3بكوفها من خيوط رأذرع أخطبوطيتكم. 
رتس3تفيدرن  الظ3ررف،  ُكّل  م3ن  نتنتفع3ون 
رتؤجج3ون الن3اس رتحرضوفه3م م3ن خ3ل  من 

رظفت و م رأس يت و م ل3 »املتحيوثن«.
وا   َرله3م تكّر 3ون العال3م يف ابفصار م3ن ضحَّ
ُكّل يشا، رع3ن  لأرراحه3م درن حس3الكم، ع3ن 

أرالدكم املرنهن يف ننادق رمل ي الخارج.. 
رم   3ذا ال زلنا فحن املته 3ن، رأفتم القضاة، 
رال زلتم ترددرن، َرلحكم عقد النرجس3ية رالنقص 
التي تجري يف دمائكم، ال زلتم تتشّدقون لنا قائلن: 
ابفص3ار  م امتداٌد لأئ ة، رالّس3لليّة )ك ا يبقبق 
أل3واق العدران يف الخارج رأرلئ3ك املرتزقة رالع لا 

َرالشاّذرن نكريّا رأخلقيًّا رإفَْسافيًّا(.
ن ساكن أفتم تدعوفنا للشفقة عليكم، نلزالت 
لديك3م عبادة أرثافكم من البرش رابحزاب، رال زلتم 
ت ج3درن أصنامكم البرشية، رأّما فحن نوالؤفا لله 

ررسوله رآله، رمن راال م.
فح3ن تخّلصن3ا م3ن نولي3ا ضغوط3ات أمريكا 

رَغر ا من در  االستكبار.. 
رافترصف3ا للح3ق الذي  3و أللج، رل3و رأيت وفا 
)لغرررك3م( حف3اة، ش3عاا، غ13ا، مس3تضعفن، 
ن ا فرُِص الحق إال لاملس3تضعفن ال لاملس3تقوين، 

راملستك1ين.. 
رُرّب أشعث أغ1، عليه أثر الّسفر، لو أقسم عىل 

الله بلّره.. 

محمد ناجي أحمد
الري3اض رأَْ 3َداُف تحال3ف  تج ُعه3م نن3ادُق 
العدران الس3عودّي عىل الي 3ن، رتفرُِّقهم املصالُح 
املتعارض3ة رالتناُن3ُس ع3ىل االرت3زاق ملش3يخات 

الخليج.
2ُ ففَس3ه الخ3اد2َ ابمَن ملصالح دريلت  ُكلٌّ يقدِّ

محطات البنزين الخليجية.
 ذا  و حا  التج   الي ني لإْصَلح رالتنظيم 

الوحدري الشعبي النارصي.
ح لتهم اإلعلمية ضد لعضهم، راس3تعداد ُكلٍّ 
منه3م ملرحلة م3ا لعد )تحري3ر(  وياتهم الضيّقة 

رالقاتلة.
اشتباك اإلْصَلح من خل  مجاميعه رمليشياته 
املسلحة م  مجامي  رمليشيات ألي العباس الذي 
يحسبوفه عىل الوحدري النارصي يدخل ض ن  ذا 
االستعداد رالرتلص، رخوف تج   اإلْصَلح من أن 
تكون اإلمارات رالس3عوديّة ق3د اختارت الوحدري 
الن3ارصي ليك3ون ركيَله3م الح3رصي يف تعز، لعد 
عق3ود م3ن احت3كار اإلْص3َلح للرت3زاق لصال3ح 
مشيخات الخليج لشكل عا2 رالسعوديّة عىل رجه 

الخصوص.
ربفه3م م3ا ع3ادرا يس3تحون م3ن ارتباطه3م 
لامل3رشرع الغرل3ي يف املنطق3ة العرلي3ة رال3رشق 

أرسطية أَْصبَحت معاركهم تطفو يف زمن التسالق 
فحو املا  النفطي.. 

م3ن  نا يأت3ي حدياي ع3ن أفصار الل3ه كورثة 
للوطني3ة الي ني3ة يف مواجه3ة الغ3زاة رم3رشرع 
رالرشاك3ة  رالق3رار،  ابرض  راس3تلب  التقس3يم 
م3  ُكّل قوة ثوري3ة مواجهة لل 3رشرع الغرلي يف 

املنطقة العرلية راآلسيوية.
نهل تفه 3ون ما أعني3ه؟ أ2 أن اآلراا راملواقف 
ال ت3وزن إال ل ي3زان آ  س3عود رتحالفهم رمالهم 
النفطي امللطخ لدماا عرشات اآلالف من الي نين؟
رل 3ا يك3وُن كعب أخيل حرك3ة أفص3ار الله أَْر 
راقعيته3ا السياس3ية أفها ر ي منش3غلة لأرلوية 
دحر العدران الخارجي تتعامل م  معوقات التغير 
الا3وري داخلي3اً لقدر من العقلفي3ة؛ خوناً من أن 
يحصد تج   اإلْصَلح ريرث املؤت ر الشعبي العا2 
رما ي ال3ه من تحالف ق3وى رمصال3ح، ناملؤت ر 
ش3بيه من حيث تكوينه رميااقه النظري )امليااق 
الوطني( لتج   اإلْصَلح رلرفامجه، لل إن امليااق 
الوطن3ي قد ت 3ت صياغت3ه من حي3ث املنطلقات 
رابس3س رابَْ َداف رالصياغة الكلية لنس3بة ٨٠٪ 

صياغة إخوافية. 
رم3ن  ن3ا يأت3ي الح3ذر رالحل3م رالعقلفية يف 
تعامل أفصار الله م  الرئيس الس3الق عي َعبدالله 

صالح رمؤت ره الشعبي العا2.

أحمد َعبدالوهاب الشامي
»رالل3ُه م3ن ررائه3م محي3ط« ركذلك 
الش3عب الي ني أح3اط لالع3دران من ُكّل 
ج ا 3ري  لخ3ررج  َرح3ارصه  جاف3ب 
غاضب يتقدمه رناًا برراح الش3هداا من 
قاموا لالواجب َرجرح3ى زينوا لجراحهم 

رجه الوطن الشاحب. 
ع3رشاُت اآلالف من الي ني3ن لعد ألف 
ي3و2 م3ن الع3دران يخرج3ون يف مس3رة 
التندي3د لالحصار َرإغ3لق املنانذ يقفون 
لكل ثبات يف ش3ارع الس3تن رغم حصار 

لئيم َرعدران عتل لعد ذلك زفيم.
إىل ش3ارع  رالكب3ار  الصغ3ار  تقاط3ر 

الس3تن راجل3ن نالغ3زاة قد اس3تولوا عىل فف3ط مأرب 
َرشبوة َرلاتوا لها فا بن. 

معظ3م املحتش3دين ج3اؤرا إىل الس3احة درن تن3ار  
إنطار م، َررل ا البعض لم يتنار  رجبة بيا2 ذلك؛ بفهم 
لم يس3تل وا مرتباتهم منذ ش3هور َرالس3بب فق3ل البنك 
املرك3زي إىل عدن من قبل الع3دران َرحكومته اللرشعية 
لكنه3م َرم   ذا يفضلون املوت جوع3ا م  الكرامة عىل 

موت لل كرامة جوعا َرمهافة.
مس3رٌة ل3اآلالف يف عاص 3ة التحرر العرل3ي صنعاا 
الص ود لعد آالف الغارات َرألف حصار َرتك يم َرقيود.

يهت3ف الج ي  من أما2 مقر ابم3م املتحدة أن أرقفوا 
مبعوثن3ا  نسنرس3ل  َرإال  عدرافك3م 
الباليس3تي ليقد2 إحاطته بمم العدران 
املتح3دة َرال3ذي س3ريحكم إىل ابلد من 

»القلق«.
الش3ا د لي3س لبعيد نقل3ب عاص ة 
الع3دران ال زا  يج 3  حط3ا2 مط3اره 
العتي3د »املدف3ي، العس3كري« َريف ذل3ك 

رسالتن يفه ها العاقل َرالبليد.
يا س3عوديّة أمريكا َرإم3ارات امل لكة 
الع13ي  التحال3ف  در   َري3ا  املتح3دة 
ع3ودرا إىل رش3دكم إن تبق3ى لك3م عقل 
نقد تتحسسون رؤرس3كم لعد أيا2 نل 

تجدرفها.
الي ن للدة طيبة َررلها غفور نبادررا إىل الس3ل2 َرإن 
لم تفعلوا ذلك نك ا يؤمن الي نيون لالله السل2 يؤمنون 
أيًض3ا لأن الله  و القهار الجبار َرلاقتهم له س3يكوفون 
س3يل عر2 يجرنكم إىل مكان س3حيق نتتب3د  فاطحات 

سحالكم َررشكات ففطكم إىل سدر قليل.
كف3وا ع3ن الح3رب َرمحارالتكم لغ3زر الس3احل َرال 
تظل وا اففس3كم لالغ3رق يف لحر ي ده من لعده س3بعة 
ألح3ر نتن3ادرن َرأفت3م يف الظل ات رلنا لاع3د ليننا رلن 
الي 3ن نل يس3تجاب لك3م َريأتيك3م الج3واب »لركان« 

ي زقكم ُكّل م زق.
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ثقافية 

لن تقوَم حضارة إْنَسانية حقيقية يف مصلحة البشرية.. إال إذا كان القائمون عليها ممن يتذكرون نعم اهلل باستمرار
 تح3ّدث الش3هيُد القائُد رض3واُن الله 
عليه يف مح3ارضة 33 ملزمة 33 ]الدرس 
الخامس م3ن معرنة الله 333 فعم الله[ 
ع3ن أس3لوب )اإلش3هاد راإلق3رار( الذي 
تحدث الله سبحافه رتعاىل عنه يف الُقْرآن 
الكري3م يف العدي3د م3ن اآليات، لنش3هد 
رفق3ر لنعم الل3ه علينا، رأفه3ا كلها منه 
س3بحافه، لنكون من يحكم عىل أففسنا 
يف ابخر، إما أن فكون من الشاكرين أَْر 

من الكانرين.. 
ر ذا ابسلوب جاا يف سورة الواقعة، 
رقد تحدث الش3هيد القائ3د عن فع تن 
عظي تن من ث3لث فعم ك1ى أفعم الله 
لها علينا، )الرتلة، املاا، النار(، نتنارلنا 
يف الع3دد الس3الق فع ة)الرتل3ة، املاا(، 

راآلن سنتنار  فع ة )النار(..

نعمُة النار يف الدنيا وفوائدها:��
ا ال ش3ك ني3ه أن فاَر الدفيا س3واٌا  م َّ
أكاف3ت النار العادي3ة أَْر )الكهرلاا( أفها 
فع ة من الله سبحافه رتعاىل، رأفها من 
أ م ابشياا التي تقو2 عليها أساسيات 
الحي3اة، رال فس3تطي  االس3تغناا عنها 
أل3داً، نقا  رضوان الل3ه عليه:]}أََنَرأَيْتُُم 
النَّاَر الَِّتي تُوُررَن{ تقدحوفها نتش3تعل، 
النار  3ي أيضاً من ابش3ياا الرضررية 
يف الحياة، كم م3ن الصناعات تحتاج إىل 
الن3ار؟ كم من أف3واع الغذاا 3 لالنس3بة 
لن3ا 3 يحتاج إىل الن3ار، فحت3اج إىل النار 
يف ليوتن3ا، فحت3اُج إىل الن3ار يف كار من 
مصافعنا، س3واا النار لشكل كهرلاا أَْر 
الن3ار املعررن3ة، فحتاج إليه3ا لإضااة، 

رللوقود رإىل أغراض كارة[..
اآلي3ة  يف  الل3ه س3بحافه  راس3تفها2ُ 
استفها2 إفكاري موجه إىل من يعتقد أن 
ما  و نيه من النع 3ة رالغنى رابموا  
 و من ذكائه رعبقريته رش3طارته  و 
رليس3ت من الله، نتس3اا  تعاىل: }أَأَفْتُْم 
أَفَْش3أْتُْم َش3َجَرتََها أ2َْ فَْحُن اْلُ نِْشئُوَن[، 
رالج3واب طبع3ا،  3و أف3ت ي3ا ألله من 
أفش3أ ا رخلقه3ا نل3ك الح 3د راملنة.. 
مضيف3ا رضوان الله عليه يف رشح نوائد 
النار ك ا جاات يف الُقْرآن لقوله:]}فَْحُن 
َجَعْلنَاَ ا تَذِْكَرًة{  3ذه النار تذكر لالنار 
الك13ى لاآلخ3رة لن3ار جهن3م }َرَمتَاعاً 
املف3رسرن:  يق3و   ك 3ا  ِلْلُ ْقِوي3َن{ 

لل سانرين[..

 حتى الجانب ]الَجَمالي[ 
ُ
لم يغفل اهلل

يف نعمه علينا:��
النت3اً رض3وان الل3ه علي3ه إىل أن الله 
س3بحافه ق3د تح3دث ع3ن الحيواف3ات 
الت3ي خلقها الل3ه لنا رنوائد 3ا، رحتى 
أش3كالها ج يل3ة ترت3اح له3ا العي3ون 
نق3ا : ]}َراْبَفَْع3ا2َ َخَلَقَه3ا َلُكْم{ابفعا2 
 و اس3م يطلق عىل اإللل رالبقر رالغنم 
لأصنانه3ا }َلُك3ْم ِنيَه3ا ِدْفٌا َرَمنَاِن3ُ  

َرِمنَْه3ا تَأُْكل3ُوَن َرَلُكْم ِنيَه3ا َجَ اٌ  ِحَن 
ُحوَن{ أيضاً مظهر  تُِريُحوَن َرِح3َن ترَْسَ
من املظا ر التي ترس الناس يف حياتهم، 
منظر ج يل يت تعون له،  ل أحد منكم 
شا د  ذا املنظر، رلو زمان؟. يو2 كافت 
القرى لعد أن ترشق الش س عىل الناس 
نيفتح3ون ألواب البي3وت رابلواب التي 
يس وفها ]ابحواش[ التي للغنم نتخرج 

قطعان الغنم، منظر ج يل[..
مسرتس3لً رضوان الله عليه يف رشح 
قوله تع3اىل: }َراْلَخيَْل َراْلِبَغ3اَ  َراْلَحِ رَ 
ِلرَتَْكبُوَ ا َرِزينًَة َريَْخل3ُُق َما ال تَْعَلُ وَن{ 
لقول3ه: ]يف الوق3ت ال3ذي يجع3ل الل3ه 
س3بحافه رتع3اىل  3ذه الحيواف3ات م ا 
يحقق لنا أغراضاً كا3رة ع لية، يلحظ 
أيض3اً ل3أن يك3ون ش3كلها، أن يك3ون 
مظهر 3ا ج يلً.. أن يكون ج يلً حتى 
جاف3ب الزينة أن تك3ون مناظر ج يلة، 
ابغن3ا2،  ح3ركات  ج يل3ة،  رح3ركات 
قطع3ان ابغنا2 رمنظر 3ا ر ي ترسح 
ر 3ي تع3ود، الخي3و  البغ3ا  الح ر.. 
أليس3ت مناظ3ر ج يلة؟ حت3ى الجافب 
الفني أَْر جافب الج 3ا ، جافب الج ا  
 3و أيضاً م 3ا  و ملح3وظ داخل  ذه 
النعم اإللهية. نتت ت  أعيننا، رأففس3نا 
ترتاح إىل  ذه املناظ3ر[، مضيفاً لقوله: 
]الفواكه التي فأكلها، أليس3ت أش3كالها 

ج يلة؟. رررائحها ج يلة؟[.

مقارنٌة بني جمال األشجار والفواكه يف 
الدنيا، وشجرة الزقوم:�

يف  علي3ه  الل3ه  رض3واُن  راسرتس3ل 
الحدي3ث ح3و  فع 3ة ج 3ا  ابفع3ا2 
ليذك3ر  الدفي3ا  يف  رالا 3ار  رابش3جار 
الناس لأش3جار ي3و2 القيامة الفظيعة، 
ليتعظ3وا، ريخانوا الله، نق3ا : ]لكن 3 
الح3ظ 3 لالنس3بة ب ل الن3ار كيف قا  
عن تلك الش3جرة التي يأكلوفها، شجرة 
الزق3و2 }إِفََّه3ا َش3َجَرٌة تَْخ3ُرُج يِف أَْص3ِل 
اْلَجِحي3ِم َطْلُعَها 3 ث ار ا 3 َكأَفَُّه ُرُؤرُس 
يَاِطِن{ قبيحة جداً، ن نظر ا لش   الشَّ
رمذاقها مر ش3ديد املرارة، رساخن جداً 

}َكاْلُ ْهِل يَْغِي يِف اْلبُُطوِن{[..
رقاَرَن متسائلً لقوله: ]لكن الحظوا 
 ن3ا يف الدفي3ا الفواك3ه، ابش3جار التي 
ث ار 3ا م3ن ابق3وات الرضرري3ة لنا.. 
أليس3ت ج يلة؟. ما أج ل عندما تتطل  
إىل م3زارع الذرة أَْر مزارع ال1 رالش3عر 
أليس منظراً ج يلً؟. مزارع البن مزارع 
القات، مزارع املوز رغر ا من ابشجار 
أليست مناظر ج يلة؟. ثم تجد ُكّل يشا 
م 3ا  و فع 3ة علين3ا أيضا مرتب3ط أَْر 
مرتانق معه جافب الج ا ، أليست  ذه 

رح ة من الله سبحافه رتعاىل لنا؟[.

نعمة خلق البحار واملحيطات:��
رأش3ار رض3وان الل3ه علي3ه إىل فع ة 

عظي 3ة ذكر ا الله يف محك3م كتاله أال 
ر 3ي فع ة خلق البحار، رالس3فن التي 
تج3ري نيه3ا، رنائدته3ا لقول3ه: ]َرُ َو 
َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُوا ِمنُْه َلْح اً َطِريّاً  الَِّذي َسخَّ
َرتَْستَْخِرُجوا ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسوفََها{ أليس 
 3ذا أيض3اً ع3ودة إىل جاف3ب الج ا ؟. 
}ِحْليًَة تَْلبَُس3وفََها{،}َرتََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر 
ِنيِه{السفن ر ي ت خر املاا ل قدمتها، 
رلبطنه3ا، ر ذه م3ن اآلي3ات العجيبة، 
س3فن ثقيلة  ل  ي ت يش عىل س3طح 
صلب نتست س3ك؟. ال، إفه س3طح  ي 
تخرق3ه، رتش3قه، نت خره ن 3ن الذي 

ي سكها؟. إفه الله سبحافه[.
منو 3اً رض3وان الله علي3ه إىل أ  ية 
ا كطرق  البح3ار راملحيطات الكب3رة ِجدًّ
للتج3ارة، توص3ل ل3ن الق3ارات، حيث 
أفها ط3رق جا 3زة لقدرة الله، ليس3ت 
تصلي3ح  إىل  رال  )زنلت3ه(  إىل  محتاج3ة 
رصيافة، ر 3ذه فع ة عظي 3ة، ركذلك 
من فع3م الله علينا يف البحار راملحيطات 
 ي )ابس اك( لأفواعها املتعددة، رالتي 
 ي م3ن أ م أف3واع التج3ارة املرلحة يف 
العال3م، لاإلضانة إىل ما فس3تخرجه من 
لاطن البحار كاللؤلؤ راملرجان راملعادن 

رغر ا..

من نعم اهلل علينا: الجبال وفوائدها:�� 
ريف ذات الس3ياق اس3ت ر رضوان الله 
علي3ه يف تع3داد فعم الله علين3ا، نتحدث 
أيض3ا ع3ن الجب3ا  رنوائد 3ا للب3رش، 
ك ا ج3اا ذلك يف الُق3ْرآن الكريم يف قوله 
تعاىل:}َرأَْلَق3ى يِف اْبَْرِض َرَرايِسَ أَْن تَِ ي3َد 
ِلُكْم َرأَفَْهاراً َرُسبُلً َلَعلَُّكْم تَْهتَُدرَن{:3

331 الجبا  تابت ابرض حتى ال ت يد 
لنا:3 

رق3د رشح الش3هيد القائد  3ذا ابمر 
لقوله: ]ال3ررايس  ي الجب3ا  ملا كافت 
ابرض اليالس3ة  ي يف راقعها مفررشة 
عىل املاا، راملاا يش3كل فسبة كبرة ق3د 
يك3ون أكار م3ن %70 من حج3م الكرة 
ابرضية لكلها، كافت 3 لالطب  3 ابرض 
تعت13 قطعة صغرة نوق س3طح املاا، 
قالل3ة؛ بن تبقى تهت3ز رتتحرك، نألقى 
الل3ه نيه3ا الجب3ا  تابته3ا }َرأَْلَق3ى يِف 
{ لرتس3وا، نرتسوا ابرض  اْبَْرِض َرَرايِسَ
ع3ىل امل3اا، رال تك3ون مهت3زة، ني كن 

االستقرار عليها[.
لل س3انرين يهتدرن  3332 علم3ات 

لها:33 
]كذل3ك  علي3ه:  الل3ه  رض3واُن  ق3ا  
}َرَعلَم3اٍت{ جع3ل علم3ات للس3بل يف 
ال13، رعلم3ات يف البح3ر }َرِلالنَّْجِم ُ ْم 
ال13،  يف  يهت3درن  يَْهتَُدرَن{املس3انررن 
راملس3انررن يهتدرن يف البح3ر، نأعل2 
يف ال1 لش3كل الجبا  املختلفة، أليس3ت 
أش3كا  الجب3ا  مختلفة؟  3ذا من أ م 
ابش3ياا يف أن تتع3رف ع3ىل املناطق، لو 

كاف3ت الجب3ا  كله3ا لش3كلية راح3دة، 
رتص ي3م راح3د، نه3ي ررايس، راح3د 
 ن3ا، رراحد  ن3ا، رراحد  ن3اك، قد ال 
تس3تطي  أن تع3رف رأفت تتج3ه.. لكن 
الجبا  أففسها، رش3كليتها  ي ففسها 
م 3ا يس3اعد 3 أن كاف3ت لش3كل أعل2 
3 رأفت تس3انر ن3رتى تل3ك الق ة، ق ة 
الجبل  ناك، ترى الطريق من عند ا إىل 
املنطقة الفلفية، نرتا ا ق ة متفردة يف 
شكلها.. أليس كذلك؟. نيها ع1 كارة[.
333 مساحة الجبل أرس  من مساحة 

ابرض التي يشغلها:33 
ق3ا  رضوان الل3ه عليه ش3ارحاً لهذا 
ابمر:333 ]ل3ل أحياف3اً تطل3  مس3احة 
البل3دان الت3ي نيه3ا جبا  كا3رة تطل  
مس3احة كب3رة عندم3ا تحس3ب رج3ه 
الجبل من  ن3ا، ررجهه من  ناك، ترى 
كيف أفه رلتص يم الله س3بحافه رتعاىل 
الذي  و حكيم ال يضي  حتى املس3احة 
الت3ي سيش3غلها الجب3ل.. ألي3س الجبل 
لالنس3بة لأرض؟. س3يجعل  رضرري3اً 
أرس3   يك3ون  لش3كل  ففس3ه  الجب3ل 
مس3احة من املس3احة التي يش3غلها يف 
موقعه، نعندما ت س3ح مساحة الجبل 
من  نا كم س3يطل ؟ رم3ن جافب آخر 
كم س3يطل ؟. س3رتاه أكار من املساحة 

التي يشغلها الجبل[.
 33 الجبا  قاللة للعيش عليها:33

رأضاف رضواُن الل3ه عليه أن الجبا  
قاللة للزراعة رالرعي نيها رالبناا نيها، 
ر ي غ3ر مقفلة ت ام3ا لحيث تحجب 
الناس ع3ن مناطق أُْخ3َرى يف العالم، لل 
 3ي نيها منانذ رط3رق رم رات، ر ي 
فع 3ة عظي 3ة م3ن الخالق س3بحافه، 
حيث ق3ا : ]ر كذا يجعل الجبل صالحاً 
للزراعة، يجعل الجبل صالحاً للستقرار، 
صالحاً بن تعي3ش نيه حيوافات أُْخَرى، 
صالح3اً بن يكون ني3ه مراعي، رامله ة 
الرئيسية له  ي أن تكون ررايس ت سك 

ابرض[.

تذكر النعم وشكُرها يؤدي إىل قيام 
حضارة إْنَسانية حقيقية:��

ة  رلف3ت رض3واُن الله عليه فَظ3َر ابُمَّ
إىل فقطة مه ة ج3داً، ر ي أفه ال ي كن 
أن تق3و2 حض3ارة إفَْس3افية يف مصلحة 
البرشية إال إذا كان أصحالها رالقائ ون 
عليها  م م ن يتذكر فعم الله لاست رار 
ريش3كر الله عليها، حيث قا : ]نلحظ 
كيف يأتي لالتأكيد عىل تذكر النعم، رأن 
يظل اإلفَْسان شاكراً ر و يبني حضارة، 
ال لد حتى تكون  ذه الحضارة إفَْسافية 
حقيقي3ة، رتكون يف مصلح3ة البرشية، 
أن يك3ون من يقو2 عليها، رينهض لها، 
من  م دائ و التذكر لنعم الله س3بحافه 
رتعاىل، رينطلق3ون يف ش3كره }َرَلَعلَُّكْم 
تَْش3ُكُررَن{ مت3ى ما ضاع  ذا الش3عور 

لدى اإلفَْس3ان أَْصبَحت تجارته لالش3كل 
ال3ذي ي3رض لالب3رش، يتجر يف ابش3ياا 

الضارة[..

أمثلة ومظاهر للفساد: الربا، الغالء، 
قلة الجودة:�� 

أمال3ة  علي3ه  الل3ه  رض3وان  رذك3ر 
رمظا 3ر للفس3اد الذي يصي3ب العالم 
عندما يتحكم نيه ريس3يطر عليه تجار 
ال يتذكررن فعم الله رال يش3كررن الله، 
رال يخانوفه لقول3ه: ]ي ارس يف ع لية 
البي  رالرشاا كاراً من املحرمات، يدخل 
يف الرلا.. أليس العالم اآلن غارقاً يف الرلا؟ 
العالم غارق يف الرلا، رالعالم يف حرب م  
الله }َنِإْن َل3ْم تَْفَعلُوا َنأْذَف3ُوا ِلَحْرٍب ِمَن 

اللَِّه َرَرُسولِِه{..
رتجُد من مظا ر  ذه الحرب نس3اداً 
تجاري3اً، غ3لا أس3عار لش3كل ر ي3ب، 
 بوط3اً حت3ى يف مواصف3ات التصني3  
من أج3ل مواكبة الق3درة الرشائية لدى 
املس3تهلكن، املنتجات الجي3دة ألم تغب 
م3ن  جي3دة  منتج3ات  ابس3واق؟  ع3ن 
الصناعات،  اإللكرترفي3ات رغر ا م3ن 
رابق ش3ة، ركا3ر م3ن اآللي3ات.. أل3م 
تغب ع3ن ابس3واق؟. ملاذا؟. أل3م تهبط 
الصناعات، رتهب3ط املواصفات؟. تهبط 
ركل ع3ا2 ت3رى الصناعات تهب3ط قليلً 
قليلً يف مواصفاته3ا، يف جودتها، ملاذا؟؛ 
فزرالً عند رغبة املشرتي، أَْر تبعاً لقدرته 

الرشائية؟[.
رأعطى الس3يد حس3ن تعريف3اً للرلا 
ا ع3ىل الن3اس،  رمس3اِرئه الكب3رة ِج3دًّ
حي3ث ق3ا : ]الرل3ا:  3و رضُب الناس 
حتى رضب الصناع3ات، نأَْصبَحنا لدال 
عن أن كنا فت ت  لكا3ر من الصناعات 
يف  الجي3دة،  املواصف3ات  ذات  الجي3دة، 
مختل3ف املج3االت،  ا فح3ن تغلب عىل 
أس3واقنا منتج3ات مواصفاته3ا رديئة، 
رمتى م3ا رأين3ا قطعة جي3دة ]أصلية[ 
م3ن أي منت3ج، ررأينا س3عر ا مرتفعاً 
ألس3نا فخرج م3ن املع3ارض؟. رفقو : 
 ذا س3عره مرتف ، الحقيقة أفها أصي 
لكنها سعر ا مرتف ، راآلخر قا : جيدة 
لكنها غالية، رالرَّج3ا  صاحب املحل يف 
ابخر ال يس3تورد منها، صاحب املصن  
يف ابخ3ر ال يعد ينتجها، يحار  أن ينتج 

إفتاجا آخر يت ىش م  حالة الناس[.
 رأضاف لقول3ه: ]ننحن يف حرب م  
الله، رالله يف حرب معنا؛ لسبب املرالن؛ 
لس3بب التج3ارة الت3ي تقو2 ع3ىل الرلا؛ 
بن أرلئك املرالن ليس3وا م ن يتذكررن 
فع 3ة الله، رليس3وا م 3ن ينطلقون يف 
ش3كره؛ بن م3ن يتذك3ر لأن م3ا يتقلب 
نيه من أموا  التجارة  و فع ة من الله 
عليه، س3يحار  أن يبتعد عن املحرمات 

يف التعامل، سيبتعد عن الرلا[.

الحديُث عن ِنَعِم الله هو يعطي أكثر من معنى، فهي يف نفس الوقت من 
مظاهر تدبري الله سبحانه وتعاىل لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، 
م�ن مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، 
م�ن مظاه�ر علمه الواس�ع، من مظاهر ملك�ة، أنه هو من يملك الس�موات 
واألرض وما بينهما، وهو رب هذا لعرش العظيم، ال يكاد ينتهي الكالم حول 
هذه اآليات التي رسد الله فيها كثرياً من النعم التي عىل اإلنَْسان؛ ألنها مهمة 

يف ُكّل مجال.]ملزمة معرنة الله 33 فعم الله 33 الدرس الخامس[..
نح�ن يف ح�رب مع الل�ه، واللُه يف ح�رب معنا؛ بس�بب املرابني؛ بس�بب 
التج�ارة التي تقوم عىل الربا؛ ألن أولئك املرابني ليس�وا ممن يتذكرون نعمة 

الله، وليس�وا ممن ينطلقون يف ش�كره؛ ألن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من 
أم�وال التجارة هو نعمة من الله عليه، س�يحاول أن يبتعد عن املحرمات يف 
التعامل، س�يبتعد عن الربا..]ملزمة معرن3ة الله 33 فعم الله 33 الدرس 

الخامس[..
ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَس�بَْت َوَلُكْم َما َكَسبْتُْم{ أليس هناك من يقول: }ِتْلَك أُمَّ

�ة الواحدة اآلخرون قد يكونون س�بب ضاللهم ولو كانوا بعد ألفني  ال.. األُمَّ
س�نة أَْو ثالثة آالف س�نة، قد يكون س�بب ضاللهم أولئك املتقدمني عليهم 
بألفني س�نة، بثالثة آالف س�نة، بأربعة آالف س�نة، أن يكتش�ف الناس أن 
أولئك هم الذين أضلوهم وهم الذين أوصلوهم إىل قعر جنهم. ماذا سينفعهم 

أن يكتشفوا يف النار ذلك، هل سينفعهم؟ ال.
هن�ا يف الدنيا اكتش�ف، هنا يف الدني�ا إبحث، هنا يف الدني�ا إعرف منابع 
الض�الل، إلع�ن املضلني هن�ا يف الدنيا، إبتع�د عنهم هنا يف الدنيا, إكش�ف 
حقائقه�م هن�ا يف الدني�ا، ال تنطلق لتداف�ع عنهم، تتأول له�م، تغطي عىل 
جرائمه�م, عىل س�وء آثار ما عملوا، تجد نفس�ك يف األخري وأن�ت بديت هنا 
يف الدني�ا مقدس�اً لهم، وبدي�ت يف الدنيا مجالً لهم، أنت يف اآلخرة س�تطلب 
زيادة إن أمكن هناك زيادة يف العذاب لهم, أَْصبَحت تكرههم كراهًة شديدة، 
تمقتهم مقتاً ش�ديداً، تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!..]ملزمة معرنة الله 33 

رعده ررعيده 33 الدرس التاس [..

مقتطفات نورانية
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  إيران ترد والعراق يتحّفظ ولبنان يوّضح مشروعية مقاومته لالستهداف اإلسرائيلي 

 : متابعات:
قال3ت رزارُة الخارجي3ة اإليرافية، أم3س االثنن: إن 
ليان الجامعة العرلية »يحتوي عىل أكاذيب«، مش3رة 
إىل أن »الس3عوديّة تع3ّزز الخلن3ات يف املنطقة«، ني ا 
أك3دت نصائل املقارم3ة الفلس3طينية أن إرسائيل  ي 
العدر رأن حزب الله جزا من محور املقارمة للحتل .
ج3اا ذلك يف لي3ان أصدرته الخارجي3ة رداً عىل أمن 
جامع3ة ال3در  العرلية، أح 3د ألو الغي3ط، الذي أعلن 
الع3رب يف  الخارجي3ة  أن اجتَ 3اع رزراا  أم3س ابر  
القا 3رة يدين ما رصفه »التدخلت اإليرافية« ررصفه 

حزب الله ل3 »اإلْرَ الي«
ك ا رّجه لياُن الخارجية اإليرافية اتهاماً للسعوديّة 

»لتنفيذ سياسيات إرسائيل يف املنطقة«.
من جافبه3ا، ذكرت صحيف3ة »إرسائي3ل اليو2« أّن 
إرسائي3ل لعا3ت لرس3الة إىل الس3عوديّة، رأن تل أليب 
أللغت الرياض أفها ستدعم أي مرشرع قرار يف مجلس 

ابمن يشجب »تدخل إيران« يف لبنان راملنطقة.
م3ن جافبها، أصدرت الخارجية العراقية ليافاً أكدت 
ني3ه أّن رند 3ا املش3ارك يف االجتَ اع الط3ارئ ملجلس 
جامع3ة ال3در  العرلية اتخ3ذ »موق3ف التحفظ« عىل 
الفقرت3ن 8 َرب م3ن القرار الصادر عن  3ذا االجتَ اع 
لعنوان »التدخلت اإليرافية يف الش3ؤرن الداخلية للدر  

العرلية«.
رق3ا  املتح3دث الرس3 ي لاس3م رزارة الخارجي3ة 
العراقي3ة أح د محج3وب إّن الفقرت3ن اللتن تضّ نتا 
اتهام3اً مب3ارشاً إليران رحزب الل3ه اللبنافي ل3 »رعاية 
ردع3م اإلْرَ 3اب« ال تنس3ج ان م3  موق3ف الع3راق 
الواض3ح راملنطل3ق م3ن التعري3ف الواقع3ي رالدقي3ق 
لإْرَ 3اب رتحدي3د أن3كاره ررس3ائله رأدرات3ه رأدائه 

العدائي للشعوب راإلفَْسافية«.
ك 3ا دع3ت الخارجي3ة إىل »التفري3ق ل3ن املوق3ف 
الس3يايس من لعض الجهات تج3اه البعض اآلخر رلن 
االته3ا2 الرصيح لاإلْرَ 3اب درن مس3تنَد مل وس، ما 
يضي  الفرصة ع3ىل املنطقة رالعالم يف تحديد الجهات 
الراعية رالداع ة له، ري نح الفرصة لإْرَ اب يف ت1ير 
أنعاله حن يحصل عىل امتياز االشرتاك يف الوصف م  

جهات سياسية ردرلية أُْخَرى«.
ريف السياق ذاته، قا  الرئيس اللبنافي ميشا  عون 

إن »لبن3ان ال ي ك3ن أن يقب3ل اإليح3اَا ل3أّن الحكومة 
اللبنافي3ة رشيك3ٌة يف أع ا  إْرَ الي3ة َرإن املوقف الذي 
اتخ3ذه مندرب لبن3ان لدى جامعة ال3در  العرلية يع1ّ 

عن إَراَدة رطنية جامعة«.
ركان كل2ُ ع3ون موّجه3اً بم3ن الجامع3ة العرلية 
ألو الغيط أثناا رصوله إىل قرص لعبدا، حيث اس3تقبله 
الرئي3س اللبناف3ي رأللغه أن لبن3ان راج3ه االعتدااات 
املست رة منذ العا2 78ب1رحتّى العا2 2006 راستطاع 
تحرير أرضه. مش3راً إىل أن »االس3تهداف اإلرسائيي ال 
يزا  مس3ت راً« رأف3ه »من حق اللبنافي3ن أن يقارموه 

ريحبطوا مخططاته لكل الوسائل املتاحة«.
رفقلت رس3ائل إع3ل2 أن الرئيَس اللبناف3ي أللغ ألو 
الغي3ط أيضاً ل3أّن لبنان ليس مس3ؤرالً عن الرصاعات 
العرلية أَْر اإلقليْ ية التي تش3هد ا در  عرلية، رشدد 
أيض3اً عىل أن »لبنان لم يعتِد عىل أحد، رال يجوز لالتايل 
أن يدن3  ث 3ن  ذه الرصاع3ات من اس3تقراره ابمني 

رالسيايس«.
رل3درره، عّلق رئي3س مجلس الن3واب اللبنافي فبيه 
لري ع3ىل ق3رار الجامعة العرلي3ة لاعتبار ح3زب الله 
»حرك3ة إْرَ الي3ة« حيث قا  لري س3اخراً »ع3ذراً إفنا 
قاتلن3ا إرسائي3ل« يف إش3ارة إىل ت ا ي ق3رار الجامعة 

العرلية م  اإلَراَدة اإلرسائيلية.
رم3ن الجافب الفلس3طيني ع1ّت نصائ3ل املقارمة 
الفلس3طينية عن اس3تنكار ا لقرار الجامعة العرلية، 
حيث قالت حركة الجهاد اإلس3لمي أفها ترى يف اعتبار 
ح3زب الل3ه »منظ 3ة إْرَ الية« خدم3ًة كب3رًة للعدر 
الصهيوف3ي رُقرلاف3اً من أج3ل تطوير علق3ات لعض 

ابفظ ة العرلية لالكيان الصهيوفي.
ك ا اعت1ت الجبهة الشعبية لتحرير نلسطن قراَر 
ة كلها ريجسد  ي نة  الجامعة العرلية عدرافاً عىل ابُمَّ
الس3عوديّة ع3ىل سياس3ات الجامعة العرلية، مش3رة 
إىل ان الق3رار يؤك3د خض3وع ابفظ ة العرلي3ة للكيان 

الصهيوفي.
رقالت »لجان املقارم3ة« إن إعَلن رزراا الخارجية 
العرب حزب الله »منظ ة إْرَ الية« يأتي تلبية للرغبات 
الصهيوفية، ك ا أكد القيادي يف حركة »ح اس« موىس 
أل3و م3رزرق أن حزب الل3ه لي3س »منظ 3ة إْرَ الية« 

ريجب أن تكون لوصلة العرب نلسطن رالقدس.
ك ا أدان »تحالُُف قوى املقارمة الفلسطينية« قرار 
الجامعة العرلية، معت1اً ذلك خدمة للكيان الصهيوفي 
رأمريكا، رمش3دداً عىل أن »حزب الل3ه ي ال أ م قوى 

املقارمة ضد إرسائيل رضد الج اعات اإلْجَرامية«.

 فصائل المقاومة الفلسطينية تستنكر موقف الجامعة العربية وتؤكد: حزب اهلل مقاوم وإسرائيل هي العدو
قرار إسرائيلي بإمضاءات عربية! 

مقتل 5 من املسلحني 
والجيش السوري يسيطر 

على مناطَق جديدة
 : متابعات:

تواَصَلت الع لياُت العس3كريُة يف ابرايض السورية 
ل3ن ق3وات الجي3ش الس3وري رحلفائ3ه م3ن جه3ة 

رمسلحي الج اعات اإلْجَرامية من جهة أُْخَرى.
ريف جدي3د تلك الع ليات س3يطر الجيُش الس3وري 
ع3ىل عدة مناطق جديدة، حيث أنادت مصادر إعلمية 
أن قوات الجيش رالحلف3اا ت كنت، أمس االثنن، من 
الس3يطرة عىل تل السوادي 2 َرتل الس3وادي 3 جنوب 
غرب قرية كفر حور يف ريف دمشق الجنولي الغرلي.
 رأنادت رسائل إعل2 س3ورية أن الجيش السوري 
رحلفااه س3يطررا، أمس، عىل تل  الص3وان رالرجم 
جنوب خنارص لريف حلب الجنولي الرشقي استك االً 
للع ليات العس3كرية ع3ىل محور مطار أل3و الظهور 

العسكري.
ريف الس3ياق، قال3ت مص3ادر إعلمي3ة إن الجي3ش 
الس3وري رحلفااه صدرا  جوماً عنيفاً شنه مسلحي 
رالفصائ3ل  اإلْجَرام3ي  الن3رصة”  “جبه3ة  تنظي3م 
املرتبط3ة ل3ه، حي3ث كان الهج3و2 يس3تهدف لعض 
النقاط العس3كرية للجيش السوري رحلفااه يف قرية 

“شخيرت” لريف ح اة الش ايل الرشقي.
رقالت رس3ائل إعل2 سورية إن 5 مسلحن، لينهم 
مسؤر  عس3كري يف »نيلق الرح ن«، لقوا مرصعهم 
يف اليو2 ذاته، فران الجيش الس3وري يف غوطة دمشق 

الرشقية.

خطة ترامب للتسوية: إسقاط فلسطني تمهيدًا إلعالن الحلف 
السعودي �� اإلسرائيلي

يحيى دبوق
»خّطُة السل2« يف الرشق ابرسط للرئيس ابمركي، 
درفالد ترام3ب، التي يحلو للبعض تس3 يتها »صفقة 
القرن«،  ي يف املرحلة ابخرة من اإلعداد، رال ينقصها 
33 ك 3ا يبدر 333 إال إقرار من الس3لطة الفلس3طينية 
لإفهاا القضي3ة لألخس ابث ان. الخطة، التي يقود ا 
صه3ُر الرئيس رمستش3اُره، جارد كوش3نر، ال تتعلق، 
رإن كاف3ت كذل3ك لالش3كل، لالتس3وية ل3ن إرسائيل 
رالس3لطة الفلس3طينية، ل3ل لص3ورة أساس3ية رأرىل 
3نية« لقيادة السعوديّة من  لت كن »الدر  العرلية السُّ

إع3َلن حلفه3ا م3  إرسائي3ل.
م3ا ينقل حو  »الصفقة« رما يت3رسب عنها، رك ا 
يب3در عىل فحو مقص3ود ركجزا م3ن الت هيد راإلعداد 
رتهيئة الرأي العا2 لها، كفي3ل لتحديد أ م مكوفاتها. 
ر 3ي »الصفق3ة« املس3تندة أساس3اً إىل الرشاك3ة لن 
إرسائيل رالس3عوديّة يف املصالح رابَْ َداف رالتطلعات، 
ركذلك عىل تراج  مكاف3ة رأ  ية، لل رجود، القضية 
الفلس3طينية رالق3دس عىل ج3در  ابع ا  الرس3 ي 

العرلي.
ض 3ن اإلش3ارات رالترسيب3ات، كش3فت »القن3اة 
12 الع1ي3ة« )الاافي3ة س3القاً(، ما قال3ت إفها مبادئ 
»خطة الس3ل2« للرئيس ابمرك3ي التي يع ل رنريقه 

ع3ىل للورتها، ررنق مص3ادر يف إرسائيل، نإن »ترامب 
س3يقرتح إقامة درلة نلس3طينية، لكن ض ن رشرط: 
أاّل تك3ون مبني3ة ع3ىل حدرد ع3ا2 67ب1، رل3ل إخلا 
أَْر  الق3دس  إىل  التط3رق  درن  رم3ن  لل س3توطنات، 
تقس3ي ها، ركذلك فقل الس3فارة ابمركي3ة إليها، م  
إلق3اا الجي3ش اإلرسائي3ي مرالط3اً عىل ضف3اف فهر 
ابردن، رراشنطن ستؤيد كذلك معظم املطالب ابمنية 
اإلرسائيلي3ة يف م3ا يتعلق لالضف3ة الغرلي3ة«. رطبقاً 
لل صادر ذاتها، نإفها مبادرة »خلناً لج ي  املبادرات 
ابمركي3ة الس3القة، رتحدي3داً إدارتي الرئيس3ن ليل 

كلينتون رلاراك أرلاما«.
لكن اب م، من فاحية راشنطن رتل أليب، ركذلك يف 
الس3عوديّة، أن املبادرة ابمركي3ة ل3»تضيي « القضية 
الفلس3طينية تأتي ل باركة من الدر  العرلية املعتدلة 
ض 3ن »صفقة الق3رن« الك13ى، ركخط3وة إقليْ ية 
ش3املة تقود ا الس3عوديّة ع13 دعوة ال3در  العرلية 

ابُْخَرى لل شاركة نيها.
رتق3ي الخطة ابمركية ل ب3ادرة »الدر  العرلية 
الس3نية« إىل ض3ّخ مئات امللين من ال3درالرات لغرض 
التن ية إىل الس3لطة التي ال ي كنها فتيجة الضغوط إال 
قبو  التس3وية ك ا  ي، رغم أفها تبتعد أشواطاً، ك ا 
يبدر من التفاصيل املرسلة عنها، عن الحد ابدفى الذي 
ي كن الس3لطة قبوله، رغ3م ُكّل تنازالته3ا رتضييعها 

للحقوق الفلسطينية.

رلحسب الخطة ابمركية، تنوي إدارة ترامب تسويق 
املب3ادرة كخط3وة إقليْ ي3ة ش3املة ال تتعل3ق لالطرنن 
نقط: إرسائيل رالفلس3طينين، لل أيضاً لالدر  العرلية 
مال السعوديّة »التي تعّد املحور املركزي ررانعة الضغط 

الاقيلة التي ستستخد2 عىل ألو مازن«.
 ذا الترسي3ب، ك ا يرد يف تقرير القناة اإلرسائيلية، 
يؤكد تفس3ر زي3ارة مح 3ود عب3اس إىل الرياض قبل 
أي3ا2، لع3د تلقي3ه دعوة عاجل3ة من ريل العه3د مح د 
لن س3ل ان، رتخي3ره ك ا ررد يف اإلع3ل2 الع1ي، لن 
القبو  لاملبادرة ابمركية ك ا  ي م  ُكّل ما يرد نيها 
من تنازالت، أَْر االس3تقالة من رئاس3ة السلطة إليجاد 

لديل يقبل  ذا القدر من التنازالت.
مص3در رني3  يف إدارة ترامب كاد يؤك3ُِّد الترسيباِت 
ك ا رردت ع3ىل القناة اإلرسائيلي3ة، يف معرض ففيها. 
رنق صحيفة » آرتس«، إذ أش3ار املصدر إىل أن » ناك 
تكهن3ات كارة رتخ ينات حو  م3ا فع ل عليه، ر ذا 
التقرير  و أح3د تلك التخ ينات. لي3س عرضاً دقيقاً، 

لكنه دمج إمكافات كارة رأنكار تطرح«.
رئي3س الحكوم3ة لنيام3ن فتنيا و، رص3ف تقرير 
القناة 12 لأفه »تكهنات«، لكن يف الوقت ففسه حرص 
ع3ىل التعامل معه لجدية تس3تلز2 منه إطلق مواقف، 
إذ ق3ا : »يف ما يتعل3ق لالتكهنات التي أس3 عها، نإذا 
عرض )ترامب( خطة ديبلوماس3ية، ناالعتبار الوحيد 
الذي س3يوجهني س3يكون املصالح القومي3ة رابمنية 

لدرل3ة إرسائيل«. رأضاف يف جلس3ة لل جلس الوزاري 
اإلرسائي3ي أم3س: »يف ما يتعل3ق لالخطة السياس3ية 
للرئيس ترام3ب، ال أعتز2 التطرق إىل التكهنات الكارة 
التي س3 عنا ا خل  فهاية ابس3بوع، لكنني رشحت 
لش3كل كامل بصدقائنا ابمركين أن املصالح ابمنية 
رغر 3ا من املصالح  ي التي س3تحدد الرد اإلرسائيي 

عىل خطة كهذه«.
ركافت صحيفة »يديعوت أحرفوت« قد أش3ارت قبل 
أي3ا2 إىل أن الح3راك ابمرك3ي من أجل »خطة س3ل2« 
أمركي3ة لل3رشق االرس3ط، يعد 3ا منذ أش3هر صهر 
الرئي3س كوش3نر، ر 3ي »ت 3ي عىل قد2 رس3اق«، 
مضيفة: »يتعن عىل )إدارة( ترامب أن يقرر ما إذا كان 
س3ي ي قدماً لقوة يف تحقيق  ذه الخطة، أَْر يتكون 

لديها افطباع أن ال أمل يف تحقيقها نيتخىل عنها«.
رم3ن املتوق3  أن يتخذ ق3رار ترام3ب يف آذار املقبل، 
رحتى  3ذا املوع3د، عىل مبع3وث ترام3ب إىل املنطقة، 
كوش3نر، ركذلك حاكم السعوديّة الفعي، الن سل ان، 
إضانة إىل فتنيا و، للورة ابس3س راإلمكافات، ركذلك 
الرشرط رنرضها عىل الفلس3طينين، إلمرار الصفقة، 
ابمر الذي يس ح للج ي  لإعَلن سهل رسلس للحلف 
القائم نعلياً لن الس3عوديّة رالدر  العرلية »املعتدلة«، 
رلينها رإرسائيل، الهدف الرئييس ل3 »صفقة ترامب«.

*نقالً عن األخبار اللبنانية



نتطلّ���ُع إلى ه���ذه الذكرى لن���رى فيها ُكلَّ ال���دروس وكل 
الِعَب���ر التي نحت���اُج إليها ن���وراً وبصيرًة ووعياً ومش���روعاً 
عملياً يق���ود أمتَنا إلَى اخَلالص وإلى الف���رج وإلى التغيير 
من الواقع الس���يء وإلى الواقع املنش���ود الذي ميّثل اخلير 

��ة. وميثل العز لهذه األَُمّ
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

علي المحطوري 

يُحَسُب لص ود الي ن رتعاظم 
رالصاررخي  العسكري  حضوره 
رالع3راق  س3وريا  رافتص3ارات 
رتصاُع3ِد قوة حزب الل3ه أنَّ ذلك 
كلَّه أدى إىل افكش3اف تهديد آخر 
يف املنطقة ي3وازي خطَر إرسائيل 

ر و السعودية.
حت3ى م3ا قب3ل الع3دران عىل 
الي ن ل3م يكن أح3ٌد يتحدث عن 
علق3ات س3عودية إرسائيلية إال 

لشكل فادر رفادر جداً جداً.
اآلن رلعد ُمي ثلث سنوات من الهجو2 السعودي اإلماراتي 
ابمريكي عىل الي ن لات العالم يس   كل يو2 غزالً متبادالً لن 

الرياض رتل أليب.
نت3ارة يخرج مس3ؤر  إرسائيي يتح3دث عن التق3ارب م  
الري3اض، رتارة تون3د امل لكة أح3د صحفييها ليع 3ل مقاللة 
م  مس3ؤر  إرسائيي من رزن رئيس  يئة ابركان الصهيوفي 
غ3ادي أيزفكوت، رتكفل موق  إيلف الس3عودي لذلك، رقد أدىل 
إلي3ه املس3ؤر  اإلرسائي3ي لقوله »إن الس3عودية ل3م تكن يو2 
عدرًّا إلرسائي3ل«. رتلك حقيقة فاصعة س3اطعة ظل الكاررن 

يتجا لوفها ريتعامون عنها.
إنَّ م3ا لات يت3دار  يف اآلرف3ة ابخرة عن علقات س3عودية 
إرسائيلية يكشُف حجم الخديعة الواق  نيها العرب راملسل ون 
لا افن َعاماً لاعتقاد م أن السعودية درلٌة عرلية، نافكشفت 
أفها كي3اٌن إرسائيي آخر يتكل3م لالعرلي م3ا يقوله اإلرسائيي 
لالع13ي، حس3ب تعب3ر الوزي3ر اإلرسائيي الس3الق موش3يه 

يعالون.
رعندم3ا تص3ُل املس3ألُة إىل راحدي3ة التعب3ر نلم يع3د للغة 
املس3تخَدمة إلفش3اا ذلك التعبر أية قي 3ة، إذ ال نرق أن تكون 

عرليا صهيوفيا أَْر ع1يا إرسائيليا.
رغر الغز  املتباد  لن الرياض رتل أليب، 

ملن تبقى من العرب، كونوا 
أحرارًا وأسقطوا آل سعود!

العدد )300(  
الالثاا

3 رلي  ابر  ب3 1 3  -  21 فون 1 22017

معاذ الجنيد
ج����ن����ٌد م����ن األن�����ص�����ار أه�������ُل ع���زي���م���ٍة

���ُم(  )ت���ت���ع���قَّ ب���ه���ا  م��������ّروا  إن  األرض 
ن����ف����روا ل���ت���ح���ري���ر ال����ب����اد ل��ع��ل��ِم��ه��م

ُم ُم���ح���رَّ ال���ج���ي���وش  ع��ل��ى  ال���ِح���ي���اَد  أنَّ 

منصة الحرفمنصة الحرف

لحررٍف فُخطُّها من دمائنا ركل ات فنطُقها من ص يم قلولنا، رمن الهدى الذي أ داه 
الله لنا ر دافا له -ُس3بَْحاف3َُه َرتََعاىَل- أرس3ل رس3التي إىل إخواف3ي املجا دين لعظيم ما 
رأيته يف مس3رتِنا م3ن الهدى رالعزة رالكرامة رالنرص رالتأييد م3ن الله لعباده املؤمنن، 
أق3و  لهم: راصلوا مش3واَركم م  الله يا أفص3اَره، رالتزموا لتوجيه3ات الله يف القرآن.. 
ركذل3ك أرجه رس3التي إىل أرستي رأقارل3ي رأرالدي ركل َمن لقي يف قلب3ه ذرٌة من إيَْ ان 
رإلاا: عليكم مواصلة الس3ر عىل مس3رة الله رأفبيائه ررسله؛ بفها الطريق التي سيتم 
من خللها تطهرُ ابرض من الطغاة راملس3تك1ين، نإفَّا إْن َشاا اللُه سنقاتل أَْعَداا الله، 
أمري3كا رإرسائي3ل رَمن عامله3م حتى يُعمَّ الخرُ ريس3ود العدُ  رينته3َي الظل2 رحتى 
يكتَب اللُه من ليعنا منه ففوَس3نا النرَص، رسنس3قط يف سبيله ش3هداَا، رالسل2ُ عليكم 

ررح ُة الله رلركاته. 
اللُه أَْك1َ – املوُت بمريكا – املوُت إلرسائيل – اللعنُة عىل اليهود – النرُص لإْسَل2.

الشهيد املجاهد/ عبداهلل حسني يحيى أبو عيسى 
محافظة عمران - مديرية سفيان - املجزة 

الجامعة العربية من الزمن 
العربي إىل الزمن الخليجي..!

عبدالملك العجري

يف الزم3ن العرلي كان الع3رُب يجت عون 
ملناقش3ة التهدي3دات الصهيوفية عىل ابمن 
القومي العرلي ريف الزمن الخليجي يجت   
العرُب ملناقش3ة تهديدات حَركات املقارمة 
الفلس3طينية راللبنافية عىل ابمن القومي 

العرلي.
ما الذي تغر؟

 ل تحّررت ابرايض الفلسطينية؟ ال.
 3ل زا  خطُر إرسائي3ل؟، إرسائيل اليو2 
ت ل3ك أق3وى ترس3افة عس3كرية رفوري3ة 
تع3دت  ابرس3ط رط وحاته3ا  ال3رشق  يف 

السيطرة عىل نلسطن إىل قيادة اإلقليم رتخطط بن تكون الدرلَة السيِّدة 
يف املنطقة.

إذاً ما الذي تغر؟
الجواب لبساطة الذي تغر  م العرب.

يف الزم3ن العرلي كاف3ت الجامعُة عرليًة رابفظ 3ة عاجزة، ريف الزمن 
الخليج3ي احتفظت الجامعة لعجز ا رنقدت ابفظ 3ة ذاكرتَها العرلية 
نص3ارت ريبوتات آليًة تع ل لالوقود الس3ائل رمس3وخاً ل3ل ملمح رال 

ُ وية رال ذاكرة رال عقل رال رشف رال كرامة.
يف الزم3ن العرل3ي كان الع3رُب يتعاطف3ون م  املقارم3ة رال يرضرن 
إرسائيل، ريف الزمن الخليجي يتحالفون م  إرسائيل رلكنهم عن اإلرضار 

لاملقارمة أعجز.

إىل السيد حسن نصر اهلل
د. أشرف الكبسي

أف3ت »إر الي«  كذا قالت الجامع3ة العرلية، رمضت تتضاحك 
لعررل3ة ح3و  مأدلة العش3اا، رلش3هية طيب3ة جامع3ة، غرزت 
س3كاكينَها رش3وكها يف ابطباق، نهذا ابمر تنار  حس3اا لضعة 
أطف3ا  م3ن صع3دة، رذاك املل3ك مضغ لقي 3ات من أكباد فس3وة 
ي نيات، ر ؤالا الرؤس3اا أحبوا كارا مذاق الكبس3ة عىل الطريقة 
السعودية » 1000 مدفي مشوي يف السوق، م  ابرز رالهيل رتوالل 
عي3ون ال3ركاب يف حانلة عطان«، أم3ا أمن ع3ا2 الجامعة، نكان 
طبق3ه املفضل رلأمافة، ملوخية عررلية، لس3بب م3ا لدت ح راا 

رلنكهة الكولرا!
فع3م أفت إر ال3ي يا س3يدي.. كيف ال رقد رنضت مش3اركتهم 
س3ل2 العش3اا ابخر؟! كيف ال رأفت تتحدث عن الي نين ركأفهم 

لرش؟! أين عررلتك؟ يا إلر الك اإليرافي اللعن 

البقية ص 9

البقية ص 9


