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واجل�����������وف وال��������ض��������ب��������اب  م��������������وزع  يف  آل���������ي���������ات   6 وت���������دم���������ر  م�������رت�������زق�������ة   10 ق������ن������ص 
امل���خ���ال���ف���ة  امل������ق������ط������ورات  ت�����راخ�����ي�����ص  ب����س����ح����ب  وهت����������دد  ال������غ������از  م����������ادة  يف  االخ�����ت�����ن�����اق�����ات  احن������س������ار  ب��������دء  ت�����ؤك�����د  ال����ن����ف����ط  وزارة 

قنص جندي سعودي وتدمر ثالث آليات يف جيزان واإلعالم  احلريب يوثق عملية 
اقتحام جديدة بالسالمل ألهم املواقع يف جنران

»الضبعة« تنحني لألبطال

حّذر من استقطاب العدوان ألبناء مديرية بيت الفقيه ودعا إىل اليقظة

رئيس الثورية العليا: أبناء تهامة رجال حرب ال يخافون يف اهلل لومة الئم

ال���س���ع���ودي ع��ل��ى ص���ع���دة وم����أرب األم���ري���ك���ي  ال����ع����دوان  11 م���واط���ن���اً يف غ������ارات  اس��ت��ش��ه��اد وإص����اب����ة 

قالت إن القوات البحرية األمريكية تقوم باستخدام أسلحة الليزر لتعزيز القدرات الدفاعية واهلجومية
صحيفة ن��ي��وزوي��ك ت��ك��ش��ف م��ش��ارك��ة ال��ب��ح��ري��ة األم��ري��ك��ي��ة يف م��ع��ارك ال��س��اح��ل ال��غ��ريب

م�����ش�����روع ن����ي����وم ال�����س�����ع�����ودي غ����ط����اء ل���ت���م���ري���ر ص���ف���ق���ة ال����ق����رن
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 : تعز
سقط العرشاُت من مرتزقة 
اأمريكي  الس2عودي  الع2دوان 
قت2ى وآرلى، أمس الس2بت، 
وتم تدمري ث2اث آليات متنوعة 
له2م، جال علليات عس2كرية 
متزامن2ة نّفذتها قوات الجيش 
واللج2ان الش2عبية، يف عدد من 
مح2اور املواآه2ات بلحافظة 

تعز. 
الغرب2ي،  الس2الل  فف2ي 
تلّكنت ق2واُت الجيش واللجان 
آليتني عس2كريتني  من تدم2ري 
ملرتزقة الع2دوان، وأفاد مصدر 
املس2ري3  لصحيف2ة  ميدان2ي 
أن إل2دى امليت2ني مدرع2ة تم 
ص2اروخ  بواس2طة  تدمري23ا 
موآ2ه أصابها بش2كل مبارش 
وأدى إىل م2رع آلي2ع م2ن 
كان2وا ع2ى متنه2ا، فيل2ا ت2م 
تدم2ري املي2ة الثاني2ة آن2وب 
معس2كر جالد بلديرية موزع 
جال عللية عس2كرية نّفذتها 
ولدات الجيش واللجان 3ناك. 
أف2اد  ذل2ك،  آان2ب  وإىل 
ول2د3  يف  مص2در  لللس2ري3 
للجي2ش  التابع2ة  القناص2ة 
 6 أن  الش2عبية،  واللج2ان 
لق2وا  الع2دوان  مرتزق2ة  م2ن 
بعللي2ات  أم2س  مصارعه2م، 
قن2ص اس2تهدفتهم يف مناطق 
متفرق2ة م2ن آبهة الس2الل، 
لي2ث ت2م قن2ص ثاث2ة منهم 
ش2لال وآنوب معس2كر جالد 
بلديرية موزع، فيلا تم قنص 

الثاثة امجرين شلال يختل. 

وتزام2ن ذل2ك م2ع رضبات 
صاروجي2ة ومدفعي2ة لق2وات 
الجي2ش واللج2ان، اس2تهدفت 
تجلعات أف2راد املرتزقة غرب 
معسكر جالد وآنوب السالل، 
ميداني2ة  مص2ادر  وأّك2دت 
للصحيف2ة أن تل2ك الرضب2ات 
دقيق2ة،  إصاب2ات  لقق2ت 
وأَْس2َفرت عن سقوط عرشات 
من القتى والجرلى يف صفوف 
وكبّدته2م  الع2دوان،  مرتزق2ة 

جسائر مادية متنوعة. 
ووّزع اإلْعَا1 الحربي، أمس، 
مشا3د مصور3 إللراق مدرعة 
إماراتي2ة يف الس2الل الغرب2ي، 
لي2ث أظهرت املش2ا3د أبطال 
الشعبية و3م  واللجان  الجيش 
يشعلون النريان يف املدرعة بعد 

مقتل م2ن كانوا ع2ى متنها يف 
مواآهات ش2هدتها املنطقة يف 

وقت سابق. 
الجي2ش  أبط2ال  وظه2ر 
واللجان الش2عبية يف املش2ا3د 
إىل آوار املدرعة اإلماراتية و3م 
النر، فيلا  يرددون رصجات 
تلته2ُم نريانُه2م أآ2زاَء املي2ة 
التي بدت كش2ا3د ق2ر للغزا3 

واملرتزقة الذين استخدمو3ا. 
ويف آبه2ة مقبن2ة، نّف2ذت 
الجي2ش واللجان  ولداٌت م2ن 
3جوم2اً نوعي2اً ع2ى ع2دد من 
مواقع املرتزقة، بشكل مباغت، 
ب2أن  املص2ادر  أف2ادت  لي2ث 
مجاميَع املرتزقة الذين كانوا يف 
تلك املواقع أُِصيْبوا بإرباك كبري 
جال تقد1 الولدات املهاآلة، 

وس2قط منه2م ع2رشات م2ن 
القتى والجرلى. 

أن  املص2ادر  وأوضح2ت 
الهجو1 ُسِبَق برضبات مدفعية 
مس2ّدد3 وتلش2يط باأس2لحة 
املتوس2طة، م2ا تس2بّب أيض2اً 
يف جس2ائر مادي2ة إضافي2ة يف 

صفوف مرتزقة العدوان. 
ق2واُت  تلّكن2ت  ذل2ك،  إىل 
الش2عبية،  واللج2ان  الجي2ش 
أمس، من تدمري آلية عسكرية 
ش2ارع  يف  الع2دوان،  ملرتزق2ة 
الضب2اب  بجبه2ة  اأربع2ني، 
آنوبي مدينة تعز، وذلك جال 
قصف مدفعي استهدف مواقع 
املرتزق2ة 3ن2اك، وأوق2ع منهم 
قتى وآرل2ى إىل آانب تدمري 

املية. 

 : متابعات
وّزع اإلْع2َا1ُ الحرب2ي، أم2س الس2بت، 
ر3ً لعللية اقتح2ا1 بطولية  مش2ا3َد مصوَّ
نّفذ3ا رآال الجيش واللجان الش2عبية يف 
موق2ع الضبعة الس2عودي بجبهة نجران، 
وكّرروا فيها عللية االقتحا1 االس2تثنائية 
الت2ي ُعرفت باس2م »ذات الس2الم« والتي 

نُّفذت يف يناير املايض عى املوقع نفسه. 
وعرض2ت املش2ا3د اس2تهداَف أبط2ال 
الجي2ش واللجان الش2عبية لجن2ود العدو 
الس2عودي يف تحصيناته2م ل2ول املوق2ع 
يف بداي2ة عللي2ة االقتحا1، لي2ث أظهرت 
املشا3ُد قذيفًة مس2دد3ً أطلقتها الولدات 
املهاآلة عى تجلع للجنود السعوديني يف 
متارسهم 3ناك، ما أَْسَفر عن سقوط قتى 
وآرلى يف صفوفهم، فيلا وثّقت الكامريا 
3روَب َم2ن تبقى من الجنود الس2عوديني 
من تلك املتار1؛ جوفاً من نريان الهجو1. 

بعد ذلك، تق2د1 املهاآلون نحو املوقع 
الذي يقع عى قلة مرتفع آبيل، وعرضت 
املش2ا3د أبط2ال الجي2ش واللج2ان و23م 
يس2تخدمون »ُس2ّللاً« للصعود، يف موقف 
بط2ويل أع2اد إىل اأذ3ان عللي2ة االقتحا1 
الت2ي نّفذتها ول2دات الجي2ش واللجان يف 
املوق2ع ذاته، يناي2ر املايض، والت2ي ُعرفت 
ب2 »معركة ذات الس2الم« ليث اس2تخد1 
املهاآلون فيها ُس2ّللاً للصعود إىل املوقع، 

ونالت تلك العلليُة ُش2هر3ً إْعَامية واسعة 
مش2ا3د3ا  أب2رزت  إذ  ومحلي2اً،  إقليلي2اً 
بوضوح، بسالة وش2جاعة املقاتل اليلني 
ع2ى  البس2يطة  بلعدات2ه  ينت2ر  و23و 
آل2ة الح2رب الحديث2ة الت2ي تلتلكها قوى 

العدوان. 
ورافق2ت كامريا اإلْع2َا1 الحربي أبطاَل 
البطولي2ة  الجي2ش واللج2ان يف رللته2م 
القتح2ا1 املوق2ع، لي2ث ظه2ر بعضه2م 
»ُلف2ا3« و23م يجت2ازون كاف2َة جطوط 
»س2الم«  لامل2ني  الس2عودية،  الدف2اع 
الصعود نحو املج2د، فيلا يصبُّون نريانهم 
ع2ى بقي2ة تحصين2ات ومت2ار1 الجيش 

م2ن  فارغ2ة  أصبح2ت  الت2ي  الس2عودي 
أول  بع2د  آليعه2م  ف2روا  إذ  أصحابه2ا، 

قذيفة. 
ليس2ت 23ذه امللحل2ة البطولي2ة اأوىل 
ولن تكون اأج2ري3، فرصيد رآال الجيش 
واللج2ان الش2عبية لاف2ٌل بالعدي2د م2ن 
»ّذات الس2الم« وغري23ا م2ن البط2والت 
االس2تثنائية التي انترت فيها ش2جاعة 
اليلني2ني، ولطامل2ا وثق2ت عدس2ة اإلْعَا1 
الحربي مش2ا3د أثبت2ت أن ُكّل ما اعتلدت 
علي2ه قوى الع2دوان من مع2دات وجطط 
تس2اقطت بشكل مذل ومخز تحت اأقدا1 

الحافية أبطال الجيش واللجان. 

أخبار

 »ذات ساللم« جديدة يف نجران
اإلعالم الحربي يوّثق عملية اقتحام بطولية لموقع »الضبعة« بنجران وفرار جماعي للجنود السعوديين

قنص جندي سعودي وتدمري 
ثالث آليات يف جيزان

 : ما وراء الحدود
واصلت قواُت الجيش واللجان الشعبية، 
عللياِتها العس2كريَة ع2ى مختلف جطوط 
الح2دود،  وراء  م2ا  آبه2ات  يف  املواآه2ة 
الس2بت، مجلوع2ًة م2ن  أم2س  ونّف2ذت، 
العللي2ات العس2كرية املتنوعة اس2تهدفت 
فيه2ا ع2دداً م2ن مواقع وتجلع2ات آيش 
مناط2ق  يف  ومرتزقت2ه  الس2عودي  الع2دو 
وعس2ري،  آي2زان  بلنطقت2َي  متفرق2ة 
وأَْسَفرت تلك العلليات عن مرع وإصابة 
ع2دد م2ن الجن2ود الس2عوديني واملرتزقة، 

إَضاَفًة إىل تدمري آليتني سعوديتني. 
فف2ي منطق2ة آي2زان، تلّكن2ت قوات 
الجيش واللجان الش2عبية م2ن تدمري آلية 
عس2كرية تابع2ة لجيش العدو الس2عودي 
جل2ف قري2ة آاضع نل2ري، وأف2اد مصدر 
ميدان2ي لصحيفة املس2ري3 أن تدمري املية 
ت2م بفع2ل قصف مس2دد ملدفعي2ة الجيش 
واللج2ان ع2ى مواق2ع الجيش الس2عودي 
3ن2اك، ليث لقق القصف إصابات دقيقة 
وش2و3د الرتاق املية املدمر3، فيلا سقط 

عدد من آنود العدو قتى وآرلى. 
واللج2ان  الجي2ش  أبط2ال  دم2ر  كل2ا 

للع2دو  تابع2ة  عس2كرية  آلي2ة  الش2عبية 
الس2عودي يف الطوال، ما أدى ملقتل وإصابة 

طاقلها من مرتزقة الجيش السعودي. 
وآ2اء ذلك بع2د أقل من 23 س2اعة من 
الع2دو  إعط2اب طق2م عس2كري لجي2ش 
الس2عودي يف القري2ة نفس2ها، برص2اص 

قناصة الجيش واللجان الشعبية. 
من آانب آجر، أفاد لللس2ري3 مصدر يف 
ولد3 القناصة التابعة للجيش واللجان، أن 
أل2د آنود العدو الس2عودي لقي مرعه، 
أم2س، بعللي2ة قنص اس2تهدفته يف موقع 

الحسكول. 
مدفع2ي  قص2ف  م2ع  ذل2ك  وتزام2ن 
لجن2ود  تجّلع2ات  اس2تهدف  وصاروج2ي 
العدو الس2عودي ومرتزقتهم يف مس2تحدث 
آحف2ان، لي2ث س2قط ع2دد منه2م قتى 

وآرلى آراء الرضبات. 
ويف منطقة عس2ري، اس2تهدفت مدفعية 
الجيش واللجان الش2عبية تجلعاٍت لجنود 
العدو الس2عودي يف تباب مج2از3، محققة 
إصاب2اٍت دقيق2ًة أوقعت قت2ى وآرلى يف 
صفوفه2م فيلا فرَّ بقيتهم، وذلك بالتوازي 
مع سقوط قتى وآرلى من املرتزقة آراء 
قصف ملاثل اس2تهدف تجلعاتهم يف آبل 

عضد. 

هجوم نوعي على مواقع املرتزقة يف »مقبنة« 
وتدمري 3 آليات يف موزع والضباب

 مصرع 6 مرتزقة بعمليات قنص في الساحل الغربي
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أكد أن الجميع ينظر إلى أبناء تهامة بأنهم رجال حرب ومواجهة ال يخافون في اهلل لومة الئم
رئيس الثورية العليا: العدوان حاول استقطاب أبناء مديرية بيت 

الفقيه لكنه فشل وأدعو إىل اليقظة من مخططات العدو 
 : الحديدة:

أّك2د محلد ع2يل الحوث2ي – رئيس 
اللجن2ة الثوري2ة العلي2ا، أن الجلي2َع 
ينُظ2ُر إىل أبن2اء تهام2ة بأنه2م رآال 
ل2رب و مواآه2ة ال يخاف2ون يف الله 
لومة الئ2م، ويقف2ون إىل آانب الحق 
ويس2عون إىل الدفاع ع2ن وطنهم ضد 

الغزا3 املعتدين الطامعني.
آ2اء ذل2ك ل2دى مش2اركته، أمس 
املوس2ع ملش2ايخ  اللق2اء  الس2بت، يف 
ووآهاء وأبن2اء مديرية بي2ت الفقيه 
محافظ2ة الحديد3، لت2دار1 اأوضاع 
مديري2ات  تش2هد3ا  الت2ي  اأمني2ة 
الس2الل الغربي والتصعيد الذي يقو1 

به العدوان يف تلك املناطق.
وأش2اد الحوثي بالخص2ال الطيبة 
والكريل2ة التي يتلتُع به2ا أبناء بيت 
الفقي2ه وقبائل الزراني2ق، و3ي ميز3 
طيب2ة لكل من يدافع2ون عن وطنهم، 
الفت2اً إىل أن املعتدي2ن والغ2زا3 الذي2ن 
23ذه  أبن2اء  اس2تقطاب  يحاول2ون 
املديرية فاشلون وسيفشلون بالوعي 

الذي يتَحّرك به أبناء املديرية.
وأك2د رئي2س الثوري2ة العلي2ا عى 
أبن2اء  والثابت2ة  البطولي2ة  املواق2ف 
مديري2ة بي2ت الفقيه، وق2ال: العللاء 

والش2خصيات االآتلاعية واملش2ايخ 
والعق2اء وكاف2ة أبن2اء املديري2ة لهم 
يف  له2ا  مش2هود  إيجابي2ة  مواق2ف 
مواآهة العدوان اأمريكي الس2عودي 
مقوم2ات  مختل2ف  اس2تهدف  ال2ذي 
الحي2ا3 يف اليلن بش2كل ع2ا1 وتهامة 
بش2كل ج2اص، مش2رياً إىل أن تحالف 
الع2دوان لاول وما يزال2ون يحاولون 
اس2تقطاب أبناء 3ذه املديرية وفشلوا 
وسيستلر فشلهم بثبات وصلود 3ذه 

املديرية الصامد3 صلود الجبال.
وأضاف: اليو1 يتَحّرك آل سعود وآل 
زايد وفق جطط مرسومة للتطبيع مع 
العدو اإلرسائييل، ويعللون عى رضب 
اأمة وتفكيكها والع2دوان عى اليلن 

يأتي يف 3ذا اإلطار، لكن شعب اإليلان 
والحكلة كان لهم باملرصاد ولن يقبل 
بالغ2زا3 واملحتل2ني أو تدني2س أرضه، 
مؤكداً أن الشعب اليلني سيواآه 3ذه 
املخططات ب2كل مس2ؤولية، منطلقاً 
يف ذلك م2ن الوعي اإليلان2ي والثقافة 

القرآني التي تسلح بها. 
وش2ّدد الحوث2ي ع2ى أبن2اء بي2ت 
الفقي2ه ب2أن يكون2وا ع2ى درآة من 
الوعي واليقظة وأن يتولدوا ويشّكلوا 
ليلي2ة تنطل2ق يف األي2اء  لراس2ات 
والح2ارات وتنطل2ق أيض2اً يف الق2رى 
والعزل، وأن يستنهضوا الهلَم إلفشال 

مخططات العدو.
داعياً يف جتا1 كللت2ه إىل أن تلتفت 

وسائل اإلعا1 بشكل إيجابي عى 3ذه 
املديرية وتللس أوضاع املواطنني فيها 
وأن تلتق2ي وس2ائل اإلع2ا1 املختلفة 
بالعلل2اء واملش2ايخ وجاص2ًة إذاع2ة 
الحديد3 وقنا3 اليلن الرسلية، وإبراز 
دور اأبط2ال من أبن2اء املديريات التي 
أصبح2ت قريبًة من املواآهة مع قوى 
تحال2ف الع2دوان واملحتل2ني، كلا دعا 
الحارضين ب2أن يجتلع2وا ويتولدوا 
ويعللوا عى تش2كيل لراس2ات ليلية 
تنطل2ق يف األياء والح2ارات وتنطلق 
أيضاً يف القرى والعزل، وأن يستنهضوا 
الهل2م أبنائهم ليكون2وا يقظني بكل 
مح2اوالت الع2دو م2ن اإلض2ال ومن 
الش2ائعات غري الصحيحة، الشائعات 
الت2ي يح2اول أن يرسبه2ا يف أوس2اط 
املجتل2ع، مضيف2اً: يج2ب أن تقف2وا 
يف مواآهته2ا وأن تتحدث2وا بش2لوخ 
وبعز3 وبإباء، نح2ن نعرف أن كل من 
يق2ف إىل آانب الع2دو يُغت2ال ويُقتل 
م2ن قبلهم 23م، 23م )اَل يَْرُقب2ُوَن يِف 
2ًة( وال يرقبون أيضاً  ُمْؤِم2ٍن إاِلاًّ َواَل ِذمَّ
الذي2ن  املرتزق2ة  املرتزق2ة،  يف  لت2ى 
لديه2م ال يرقب2ون فيه2م إالً وال ذمة، 
ال يرللونه2م، وال يقدم2ون له2م أي 
جري، إال فقط طريق والد و3ي التآمر 

املستلر لتى عى َمن 3م معهم. 

 لدى حضوره اللقاء الموسع لمشايخ وأعيان مديرية بيت الفقيه وقبائل الزرانيق بالحديدة:

الحكومة توجه بتخصيص محطات غاز للمنازل وُأخرى لوسائل 
النقل وتهدد بسحب تراخيص المقطورات المخالفة 

دفعة الشهيد أبو خرفشة تؤكد جهوزيتها 
التامة لالنطالق نحو جبهات القتال 

 : خاص
أّك2د جريجو دفعة الش2هيد العقيد علار أبو جرفش2ة، لقوات 
اأم2ن املرك2زي آهوزيتَها العالية لانطاق نح2و آبهات القتال 
لل2ذود عن الوطن والدفاع عن كرامة وعز3 أبنائه، مبديًة ش2وَقها 
ملاق2ا3 العدو وتلقينه املزيد من ال2درو1 والعر عن عز3 وكرامة 

وشجاعة وإباء املقاتل اليلني.
آاء ذلك جال تدش2ني لف2ل تخرج الدفعة وال2ذي أقيم، يو1 
أمس الس2بت، بحضور نائب قائد قوات اأمن املركزي اللواء عيل 
الس2ياني، وأركان ل2رب قوات اأم2ن املركزي الل2واء عيل يحيى 
قرق2ر. وج2ال لف2ل التخرج أّك2د الل2واء عيل قرقر ع2ى أ3لية 
الدور ال2ذي تضطلع به قوات اأمن املرك2زي يف مواآهة العدوان 

والحفاظ عى أمن واستقرار البلد.
وقال قرقر »إن أبطال اأمن املركزي اأش2او1 آّسدوا التعبري 
الحقيقي لإلنس2ان اليلن2ي الغيور عى وطن2ه، والتجيل الواضح 

للجندي الحر الذي يؤدي واآبه يف الدفاع عن وطنه وأرضه«.
ويف التدش2ني نّفذ ع2دد من أفراد دفعة الش2هيد أبو جرفش2ة 
مناور3ً قتاليًة استُخدمت فيها كافة اأسلحة الثقيلة واملتوسطة، 
وأب2دى فيه2ا املتخرآ2ون م2دى امله2ارات القتالي2ة والخ2رات 

والتكتيكات العسكرية املكتسبة من الدور3.
وتحاك2ي املن2اور3 كيفي2ة االلتحا1 م2ع الع2دو، ومحارصته 
بأساليب عسكرية مبتكر3 تضلن إرباك العدو وتدمري تحصيناته 

والسيطر3 التامة عى سري3 املعركة.

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بهجوم نوعي يف »الغيل« وقنص 

4 آخرين وتدمري 3 آليات 
 : الجوف

نّفذت قواُت الجيش واللجان الش2عبية، أمس الس2بت، مجلوعًة 
من العلليات العسكرية النوعية يف عدد من محاور آبهات محافظة 
الجوف، وأَْس2َفرت تلك العلليات عن م2رع وإصابة العرشات من 

مرتزقة العدوان السعودي اأمريكي وتدمري ثاث آليات لهم . 
مصدر عس2كري أفاد لصحيفة املسري3 أن ولداٍت من الجيش 
واللج2ان نّف2ذت، أم2س، 3جوماً نوعي2اً، اقتحلت في2ه عدداً من 
مواق2ع مرتزق2ة العدوان يف مح2ور وادي ش2واق بلديرية الغيل، 
وأوضَح املصدُر أن الولداِت املهاآلة اكتسحت تلك املواقع بشكل 
مباغت، وأوقعت عدداً من القتى والجرلى يف صفوف املرتزقة . 

وأّك2د املصدر أن قياداٍت يف صف2وف مرتزقة العدوان كانوا من 
ضل2ن لصيلة القت2ى والجرلى الذين س2قطوا بنريان الولدات 

املهاآلة 3ناك . 
ويف مديرية املصلوب، تلّكنت قوات الجيش واللجان الش2عبية 
من تدمري آلية عس2كرية محللة بلجلوع2ة من مرتزقة العدوان 
يف آبه2ة وقز، وأف2اد مصدر ميدان2ي لللس2ري3 أن العللية تلت 
بواس2طة عبو3 ناسفة زرعتها ولد3 الهندسة العسكرية التابعة 
للجي2ش واللجان، مؤكداً أن آلي2ع املرتزقة الذين كانوا عى متن 
املي2ة س2قطوا بني قتي2ل وآري2ح .  كلا تلكنت ق2وات الجيش 
واللجان الش2عبية، يف اليو1 نفس2ه، من تدمري آلية أجرى ملرتزقة 
العدوان يف آبهة لا1 بلديرية املتون، بعبو3 ناس2فة أَْسَفرت عن 

مرع وإصابة آليع من كانوا عى متن املية . 
وباملثل يف آبهة الخليفني بلديرية جب والشعف، ليث دمرت 
ولد3 الهندسة العس2كرية آلية لللرتزقة بواسطة عبو3 ناسفة، 

ولقي آليع من كانوا عى متن املية مرعهم . 
إىل ذل2ك، أف2اد لللس2ري3 مص2در يف ول2د3 القناص2ة التابع2ة 
لقوات الجيش واللجان، أن أربع2ة من مرتزقة العدوان اأمريكي 
الس2عودي لقوا مصارعهم، أمس، بعلليات قنص استهدفتهم يف 

آبهة مزوية بلدير3 املتون أيضاً . 

 : خاص
ُعق2د، أمس بصنعاء اآتلاٌع برئاس2ة رئيس 
مجل2س الوزراء الدكت2ور عبدالعزيز بن لبتور؛ 
التنفيذي2ة  اإلآ2راءات  نتائ2ج  أم2ا1  للوق2وف 
املتعلق2ة بلواآه2ة االجتناقات التي يش2هد3ا 

السوق املحيل من ماد3 الغاز املنزيل . 
ناق2ش االآتلاع ال2ذي لرضه نائ2ب رئيس 
ال2وزراء وزي2ر املالي2ة الدكتور لس2ني مقبويل 
ووزي2را التخطي2ط والتعاون ال2دويل عبدالعزيز 
الكلي2م والنف2ط واملعادن ألل2د عبدالله دار1 
ومدير املؤسس2ة اليلنية العام2ة للنفط والغاز 
محل2ود النو1 ووكيل وزار3 التخطيط والتعاون 
الدويل علر عبدالعزيز، ومعنيون بوزارتي املالية 
والتخطيط، ناقش تقرير وزار3 النفط واملعادن 
واأس2باب الت2ي تق2ف وراء تفاقم أزم2ة الغاز 
املن2زيل وأس2باب رفض تج2ار الغاز الرئيس2يني 

التقيد باأسعار الرسلية املقر3 من قبل الوزار3، 
عاو3ً عى إش2كاليات إآرائي2ة يف منافذ دجول 

ناقات الغاز . 
وأش2ار التقريُر إىل بدء انحس2ار االجتناقات 
من ج2ال تدفق كلي2ات كبري3 من م2اد3 الغاز 
إىل العاصلة صنع2اء وبقية املحافظات ودجول 
إىل  اأول،  أم2س  5م مقط2ور3، مس2اء  ل2وايل 
العاصل2ة صنعاء . مؤك2داً أن الوزار3 س2تعلل 
عر مختلف الوس2ائل لتوفري م2اد3 الغاز املنزيل 
وك2رس االلت2كار القائم له2ا ِوْف2ق2اً للخيارات 

املتالة أمامها . 
وتم االتّفاق ع2ى تخصيص وزار3 النفط 
ملحطات غاز لللنازل وأُجرى لوس2ائل النقل 
الت2ي تعلل بالغ2از؛ لت2ايف اإلرب2اك الرا3ن 
عن2د 23ذه املحط2ات والعل2ل عى س2حب 
تراجيص املقطورات املخالفة لرشوط النقل 

والتفريغ. 

وزارة النفط تؤكد بدء انحسار االختناقات يف مادة الغاز 
وتدفق كميات كبرية للعاصمة واملحافظات

طيران العدوان يستهدف منازل ومزارع المواطنين في صعدة ومأرب 

استشهاد وإصابة 11 جراء الغارات والقصف املدفعي لقوى العدوان األمريكي السعودي 

 صحيفة نيوزويك تكشف 
وجود مشاركة أمريكية مباشرة 

يف معارك الساحل الغربي
 : متابعات:

الن2واب  يف مجل2س  لجن2ُة متخّصص2ٌة  كثّف2ت 
البحري2ة  يف  مس2ئولني  م2ع  لقاءاِته2ا  اأمريك2ي 
اأمريكي2ة بع2د فش2ل التكنولوآي2ا اأمريكي2ة يف 
رصد تحّركات مقاتيل الجيش واللجان الش2عبية يف 

سوالل البحر األلر . 
وكش2فت صحيف2ة نيوزوي2ك اأمريكي2ة، أمس 
الس2بت، عن قي2ا1 القوات البحري2ة اأمريكية التي 
تقو1 بحص2ار الس2والل واملوانئ اليلني2ة، بزياد3 
استخدامها أس2لحة الليزر يف سوالل اليلن، ليث 
تخت2ر مختل2ُف الق2وات البحرية املش2اركة قدراِت 

الليزر الهجومية والدفاعية . 
وأضاف2ت الصحيفة، أن روب2رت نيلر قائد قوات 
مش2ا3 البحرية أبلغ لجنًة متخصصة يف الكونغر1 
ب2أن املنطقة الواقعة قبالة س2والل اليلن أصبحت 
مكان اجتبار ملجلوعة متنوعة من تطبيقات الليزر. 
وقال نيلر أما1 اللجنة: إن البحرية اأمريكية تقو1 
بتدريبات لية قبالة الس2والل اليلني2ة، يف محاولة 
لعرقلة التهديدات؛ وذلك بسبب القدرات التكنولوآية 
البس2يطة الت2ي يلتلكها اليلني2ون لعرقل2ة أنظلة 

املالة للسفن التابعة لقوات البحرية .
وأض2اف نيل2ر: إن املارينز يس2تخد1 تكنولوآيا 
اللي2زر بالفع2ل يف مكافح2ة التهدي2دات، بلا يف ذلك 
الغواصات املسري3 تحت املاء .. كاشفا عن أن قدرات 
اليلني2ني يلك2ن أن تك2رس الرب2ط ب2ني الغواصات 

املسري3 وآهاز التحكم بها باستخدا1 الليزر . 
البحري2ة  وزي2ر  ق2ال  نفس2ها،  الجلس2ة  ويف 
ريتش2ارد س2بنرس ورئيس العلليات البحرية آون 
ريتشاردس2ون للللثل2ني: إن البحري2ة اأمريكي2ة 
تفكر يف استخدا1 عائلة آديد3 ومتطور3 من الليزر 
لللس2اعد3 يف مكافحة التهديدات الصغري3 للس2فن 
مث2ل الطائرات بدون طيار، س2واٌء أكان2ت آوية أَو 

بحرية . 

 : متابعات:
واَص2َل طرياُن العدوان اأمريكي الس2عودي ارتكاَب 
املجازر ضد املدنيني يف ش2تّى محافظ2ات الجلهورية، 
ع2ى  العدواني2ة  الغ2اراُت  وأَْس2َفرت  الس2بت،  أم2س 
محافظات صعد3 ومأرب، عن استشهاد ثاثة وإصابة 
أربع2ة آجرين، يف ل2ني أُِصيْب أربعة أطف2ال يف قصف 

صاروج2ي ومدفعي من قبَل آيش العدوان عى القرى 
الحدودية يف محافظة صعد3 . 

وق2ال مص2در مح2يل: إن غ2اراٍت عدواني2ًة ش2نها 
طرياُن العدوان اأمريكي اس2تهدفت مزرعة آل لجان 
بلديرية رصواح، أمس الس2بت، وأَْسَفرت الغارات عن 

استشهاد ثاثة مواطنني ودمار كبري يف املزرعة . 
ويف محافظة صعد3، أُِصيْب ثاثة مواطنني من أرس3 

وال2د3 يف مديرية باقم الحدودية آراء غارات عدوانية 
استهدفت منزلهم الذي تلت تسويته باأرض . 

ويف س2ياق الجرائم املرتَكب2ة من قبل آيش العدوان 
الس2عودي، أُِصي2ْب أربع2ة أطف2ال بج2روح جطري3 يف 
مديريت2ي الظا23ر ورازح الحدوديتني، أمس الس2بت، 
آراء يف قصف مدفعي وصاروجي متواصل اس2تهدف 

منازل املواطنني يف القرى الحدودية . 
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 : ذمار:
نّظل2ت الهيئ2ُة النس2ائيُة أنص2ار الل2ه يف 
محافظ2ة ذمار، أم2س اأول، فعالي2ة ثقافية؛ 
إللياء ذكرى مولد س2يد3 نس2اء العاملني فلذ3 
كب2د املصطف2ى صل2وات الله وس2امه عليهم 
للل2رأ3  العامل2ي  الي2و1  وبلناس2بة  أآلع2ني 

لللسللة. 
وأش2ارت املش2اركات يف الفعالي2ة إىل الكر1 
والعف2ة واإلباء التي آّس2دتها الز23راء عليها 
الس2ا1، واملؤكد3 ع2ى الحاآة املاس2ة لللرأ3 
املس2للة إىل تلك املبادئ والقي2م واأجاق التي 
آّسدتها عليها السا1 يف لياتها، واملسا3لات 
الت2ي قدمته2ا إىل آان2ب زوآها ع2يل عليهلا 
الس2ا1 يف ترس2يخ املب2ادئ والقي2م واأجاق 
اإلس2امية، س2واء يف التعامات مع امجرين أَو 

التعامل فيلا بني اأرس3 نفسها. 
وأّك2دت لرائ2ر ذم2ار تلس2كهن باملب2ادئ 
والقيم واأجاق التي آس2دتها عليها الس2ا1 
يف لياته2ا، مش2ريات إىل رضور3 الت2زود م2ن 
3ذه املحطة محطة إلياء ذكرى مولد الز3راء 
عليها الس2ا1 كق2دو3 لللرأ3 املس2للة بالصر 
والثب2ات يف مواآه2ة قوى االس2تكبار العاملي؛ 
وذل2ك باملس2ا3لة الفاعل2ة والج2اد3 للل2رأ3 

اليلني2ة إىل آانب كافة األ2رار والرشفاء من 
أبن2اء الش2عب اليلني ودع2م ورف2د الجبهات 

باملال والرآال والغذاء. 
االقت2داء  أ3لي2ة  إىل  املش2اركات  ولفت2ت 
بفاطل2ة البتول الز3راء وتجس2يد تلك املبادئ 
واأجاق والقيم يف الواقع، منو3ات إىل جطور3 
التسا3ل يف مسألة القدو3 واالقتداء وما يرتتب 
عى ذلك من انحراف لللرأ3 املسللة والوقوع يف 
مخطط2ات اليهود والنصارى، وبالتايل االقتداء 

بلا يختارونه من رموز. 
من آان2ب آجر، نّظلت معلل2اُت وطالبات 
مدرس2ة رل2اب الز23راء بلديري2ة القناوص 

محافظة الحديد3، أمس، فعالية ثقافية إللياء 
لذكرى مولد الز3راء عليها السا1. 

النس2وية لحفي2دات  الفعالي2ة  وألقي2ت يف 
الز23راء والس2ائرات ع2ى دربه2ا العدي2ُد من 
واأناش2يد  الش2عرية  والقصائ2د  الكلل2ات 
املدائحي2ة الت2ي أك2دت أ3لي2َّة 3ذه املناس2بة 
بالنس2بة لنس2اء اليلن محطة للتزود بالصر 
والثبات يف وآه قوى االس2تكبار؛ كون السيد3 
فاطلة 23ي قدو3 لكل امرأ3 مس2للة اجتارت 
الق2دو3 الحس2نة ع2ى الق2دو3 الت2ي اجتار3ا 
الغ2رب لها وس2عوا ب2كل الوس2ائل أن يحرفوا 

مس2ار املرأ3 املس2للة عن ما اجتاره الله لها. 

أخبار

أهالي ذمار ينّددون باستمرار العدوان يف اختالق األزمات 
االقتصادية لتضييق الخناق على الشعب

 : ذمار:
ش2هدت مدين2ُة ذم2ار، أم2س 
اأول، جلس وقف2ات التجاآية 
منفصل2ة نظله2ا أبن2اُء ُكلٍّ م2ن 
)مرب2ع وس2ط املدين2ة بالجام2ع 
الكب2ري والقط2اع الرشقي بجامع 
الخباني والقط2اع الغربي بجامع 
الش2لايل  والقط2اع  زي2د  اإلم2ا1 
والقط2اع  اأنص2ار  بلس2جد 
الجنوب2ي بجام2ع عبي2ة(؛ وذلك 
الع2دوان  ق2وى  بتعل2د  للتندي2د 
االقتصادي2ة  اأزم2ات  اجت2اق 
22ًة الغ2از وذل2ك  يف الب2اد، َجاصَّ
الجش2عني  التج2ار  بلس2اعد3 
واملنافق2ني املتواآدي2ن يف م2أرب 
اأزمات؛ لتضييق  الذين يصنعون 
الخناق عى شعبنا اليلني وترير 

فشلهم الذريع. 
الفعاليات  وأّكد املش2اركون يف 

الثاث2ة اأعوا1  أن  االلتجاآي2ة، 
لتعري2ة  كافي2ة  كان2ت  املاضي2ة 
تحال2ف العدوان وكش2ف لقيقة 
وم2دى  املعتدي2ن  وبش2اعة 
ولش2يتهم ونزعته2م اإلآرامي2ة 
والنس2اء  اأطف2ال  الت2ي طال2ت 
وقص2ف  منازله2م  يف  واملدني2ني 
املدار1 واملستشفيات واستهداف 

املآت2م واأع2را1، كل2ا أظه2رت 
تبعي2ة التحالف الرب2ري أمريكا 

وإرسائيل. 
وطال2ب أبن2اُء ذم2ار املجتلَع 
الدويل باتخاذ موقف آاد بالضغط 
عى دول تحال2ف العدوان إليقاف 
عدوانهم ولصار23م الجائر عى 
الش2عب اليلني والتحقي2ق يف ُكّل 

املتواصل2ة  وانتهاكات2ه  آرائل2ه 
بح2ق اليلنيني منذ قراب2ة الثاثة 
اس2تعداد3م  مؤكدي2ن  أع2وا1، 
واأزم2ات  الصع2اب  ُكّل  لتحل2ل 
من أآل الحرية والكرامة والعز3، 
كل2ا أك2دوا دعلهم ومس2اندتهم 
أبطال الجيش واللجان الش2عبية 
ورفد23م  الجبه2ات  مختل2ف  يف 

باملقاتلني والقوافل الغذائية. 
ودعا املش2اركون أبطال القو3 
الصاروجي2ة اأجذ بالثأر لألطفال 
والنس2اء الذين تقطعت أش2ائهم 
تح2ت ركا1 البي2وت الت2ي دمر3ا 
الس2عوصهيوأمريكي  الع2دوان 
بصواريخهم، كلا دع2وا األزاب 
السياس2ية والحقوقي2ة والقبائل 
الجه2ود  تظاف2ر  إىل  الرشف2اء 
وتولي2د الصفوف بدعم الجبهات 
ومواآه2ة 3ذا الع2دوان الوليش 

واإلآرامي. 

قبائل املغالف بالحديدة تؤكد على 
رفد الجبهات بقوافل الرجال واملال 

يف معركة الدفاع عن الوطن

بالد الروس تدشن العام الرابع 
للصمود بوجه العدوان وتسرّي قافلة 

غذائية للمرابطني يف الجبهات

 : الحديدة:
نّظم أبناُء مديرية املغاف محافظة الحديد3، أمس الس2بت، وقفًة قبَليًة 
مسلحة ضلن لللة التعبئة العامة والتجنيد التطوعي، بحضور مدير عا1 
املديري2ة ألل2د 3ادي عيطان، واملس2ئول التنفيذي أنصار الل2ه يف املديرية 

غالب للز3. 
ويف الوقفة، نّدد املش2اركون باس2تلرار التعنت اأمريكي يف تنفيذ قراره 
املجح2ف بحق اإلمة اإلس2امية ونقل س2فارته إىل الق2د1، مجّددين العهد 
لقائد الثور3 الس2يد عبدامللك بدرالدين الحوثي بالس2ري ع2ى درب العظلاء 
والش2هداء والذود عن املقدسات ومقارعة الصهاينة واملحتلني وأذيالهم من 

اأعراب املنافقني بني سعود ونهيان. 
وأش2ار أ3ايل املغاف إىل أن آرائم العدوان املستلر3 بحق 3ذا الشعب لن 
تزي2د اليلنيني اال عزيل2ًة وثباتاً وصلوداً لتى يتحقق النر واالس2تقال 
لهذا الوطن الغايل، معّرين عن اس2تعداد3م لرفد الجبهات بقوافل من املال 
والرآال والدفع بالش2باب نح2و التجنيد التطوعي الرس2لي التابع لوزار3 

الدفاع. 

 : صنعاء
نّظل2ت قبَليُة ب2اد الرو1 محافظة صنعاء، أمس الس2بت، وقفًة قبليًة 
مس2لحًة؛ للتأكيد عى الصلود وتدش2ني العا1 الرابع من الثبات يف مواآهة 
العدوان، بلش2اركة مش2ايخ ووآهاء وأعيان باد ال2رو1 وعدد غفري من 

أبناء القبلية. 
ويف الوقفة أَك2ََّد املشاركون وقوَفهم الكامل إىل آانب إجوانهم من أبطال 
الجي2ش واللجان الش2عبية يف مواآهة الع2دوان واالس2تلرار يف دعم ورفد 
الجبهات باملال والرآال لتى تحقيق النر وتحرير كافة اأرايض اليلنية. 
وعقب الوقفة، س2رّي أبناُء قبيلة باد الرو1 قافلة غذائية ومالية؛ دعلاً 
أبطال الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف مختلف الجبهات، التوت عى 
كلي2ة من املواد الغذائية واملرشوبات والعصائر املتنوعة باإلَضاَفة إىل مبالغ 

مالية. 

 أكدن الحاجة الملحة اليوم لتلك المبادئ والقيم واألخالق التي جسدتها سيدة نساء العالمين.. 

حرائر ذمار وقناوص الحديدة يحتفلن بذكرى مولد الزهراء عليها السالم

أسرة الشهيد املحاقري بمديرية سنحان ترفد جبهات القتال بقافلة غذائية ومالية
 : صنعاء:

قّدم2ت أرس3ُ الش2هيد محل2د عيل 
املحاق2ري م2ن أ3ايل مديرية س2نحان 
محافظة صنعاء، أمس السبت، قافلة 
غذائي2ة ومالي2ة؛ دعل2اً لللرابطني يف 
آبه2ات القت2ال م2ن أبط2ال الجيش 
واللجان الش2عبية، الت2وت عى كلية 
كب2ري3 من املواد الغذائي2ة واملرشوبات 

والعصائر والكيك والكعك. 
وجال تس2يري القافل2ة قالت أرس3 
الش2هيد املحاقري: إن القافلة تأتي يف 

إطار الوفاء للش2هداء تكريلاً وتخليداً 
ملا قدموه من تضحيات، مش2ري3 إىل أن 
الش2هداء آادوا بدمائه2م الطا3ر3 يف 
سبيل الله والدفاع عن اأرض والِعرض 
وع2ز3 وكرامة أبن2اء الش2عب اليلني 

املظلو1. 
وأّكدت أرس3 الش2هيد استلراَر3ا يف 
مواآهة العدوان وبذل الغايل والنفيس 
الدي2ن  ع2ن  والدف2اع  الل2ه  س2بيل  يف 
والوطن وكرامة وع2ز3 أبنائه، مجّدد3 
تأكيَد23ا بامُل2ي عى درب الش2هداء 

ووفاًء لتضحياتهم. 
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تحركات متسارعة لإلعالن عن الصفقة قبل نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة:

عالقة تأجري مصر ألجزاء من سيناء لـ »مشروع نيوم« السعودي بـ »صفقة القرن«

سياسيون أمريكيون يوّجهون رسالًة إىل الكونغرس إليقاف الحرب على اليمن 

 : إبراهيم السراجي:
تلتقي التَحّركاُت االقتصادية والسياسية 
والعس2كرية ل2كلٍّ م2ن الس2عودية وم2ر 
ب2ات  املتح2د3 عن2د نقط2ة م2ا  والوالي2ات 
يوص2ف إعامي2اً ب2 »صفق2ة الق2رن« التي 
تس2عى أمريكا من جالها لتصفية القضية 
الفلس2طينية وإنه2اء ملف الق2د1 املحتلة 
بشكل نهائي من جال االعرتاف بها عاصلة 
للكيان الصهيوني؛ ولذلك كان تركيز املراقبني 
ينصب ل2ول 3ذه القضية ج2ال متابعتهم 
ملخرآات زيار3 ويل العهد السعودي للقا3ر3 
وتوقيعه اتّفاقيات متعدد3 لم تلبث أن قادت 
بس2هولة إىل املح2ور الرئييس و23و »صفقة 

القرن«. 
جال تواآد بن سللان يف القا3ر3 أعلنت 
اأجري3 أنها س2تقو1 بتأآري ألف كيلو مربع 
م2ن آن2وب س2يناء مل2رشوع »ني2و1« الذي 
23و عب2ار3 ع2ن مدين2ة اقتصادي2ة تلول2ه 
الس2عودية بقيلة 500 ملي2ار دوالر ويقع يف 
جليج العقبة ضلن لدود الس2عودية ومر 
واأردن، وتس2تثنى تلك املدين2ة من القوانني 
الت2ي تفرضها ال2دول بلعنى أن ثل2ة كياناً 
ش2به مس2تقل، اأمر الذي لم يج2د املحللون 
مع2ه صعوب2ًة الس2تنتاج عاق2ة امل2رشوع 

بصفقة القرن. 
ويرى املراقبون أن تن2ازل مر عن آزء 
من مس2الة س2يناء لصالح امل2رشوع ليس 
س2وى غط2اء اس2تخدمه النظ2ا1ُ امل2ري 
والس2عودي لتنفيذ جطة بناء عاصلة بديلة 

لفلسطني يف سيناء ضلن صفقة القرن. 
االآتلاعي2ة  املس2اوا3  وزي2ر3  وكان2ت 
اإلرسائيلي2ة، آي2ا آللئيل، أول من كش2ف 
مخطط تصفي2ة القضية الفلس2طينية عر 
بناء عاصلة بديلة يف سيناء، ليث أطلقت يف 
نوفلر املايض تريح2ات ُوصفت بالغريبة 
آن2ذاك ولم تتض2ح أبعاُد3ا إال مع انكش2اف 
تفاصي2ل صفق2ة الق2رن، لي2ث قال2ت إن 
“أفضل م2كان للفلس2طينيني ليقيل2وا فيه 
دولتهم 3و سيناء”، ونقلت 3ذه التريحات 
القن2ا3 اإلرسائيلية الثانية وبعد ذلك تناقلتها 

وكاالت اأنباء الدولية. 
اإلرسائيلي2ة  الوزي2ر  تريح2ات  عق2ب 
ب1522 يوماً فقط وَقَع التفج2ريُ الدامي الذي 

استهدف مس2جَد الروضة يف سيناء املرية 
وأّدى الستش2هاد 305 م2ن املصلني وإصابة 
أَْكث22َر م2ن 120 آجرين، ومعها ب2دأ اإلعا1 
امل2ري املرتبط بالنظا1 ط2رح فكر3 إيجاد 
مساكَن بديلة لسكان س2يناء ونقلهم إليها؛ 
كي تتلكن الدولة املري2ة من القضاء عى 

ما يسلى “اإلْر3َاب”. 
ويف سياق قراء3 تخصيص مر مسالة 
يف س2يناء مل2رشوع نيو1، يؤك2د املراقبون أن 
املنطقة التي آرى اجتيار3ا إلقامة املرشوع 
بكلف2ة 500 ملي2ار دوالر تعد منطقة جطر3 
ع2ى رؤو1 اأم2وال ل2و كان2ت الس2عودية 
وم2ر واأردن ت2رى يف إرسائيل ع2دواً؛ أنه 
من غ2ري املعقول أن يط2رح مبلغ جيايل مثل 
3ذا ُق2رب الكيان الصهيوني؛ أنه س2يصبح 

نقط2ة ضعف للع2رب يف لال نش2وب لرب 
آديد3. 

يف تحلي2ل ن2رشه موق2ع »مون2ت كارلو« 
الفرن2يس بعنوان »م2رشوع ني2و1 وصفقة 
القرن« تن2اول العاقة بني تن2ازل مر عن 
أل2ف كيلو مرت من س2يناء لصال2ح املرشوع 

وبني صفقة القرن. 
وق2ال إن »تقدي2م م2ر أل2ف كيلو مرت 
مربع من أراضيها أثار آدالً لدى الرأي العا1 
وعى شبكات التواصل االآتلاعي«، مضيفاً 
أن اإلعا1 املري الرس2لي ل2اول الرد عى 
تل2ك التس2اؤالت ونفي أي2ة أبعاد سياس2ية 
لصفق2ة س2يناء، لكن2ه ل2م يج2ب ع2ن تلك 

التساؤالت بشكل مقنع. 
وأض2اف أن »التس2اؤالت، الت2ي تضلنت 

آوانب عللية وسياس2ية، ظل2ت قائلة ذلك 
إنن2ا نتحدث ع2ن منطق2ة تبلغ مس2التها 
مرت2ني ونصف مس2الة لبنان وم2ر3 وربع 
مس2الة إرسائيل، وتق2ع أراضيها يف موقع 
اس2رتاتيجي دقيق عى البحر األلر وجليج 
العقب2ة، ويصفه2ا موقعها الرس2لي بأنها 

محور عاملي يتجا3ل الحدود بني الدول«. 
وم2ن ضلن تل2ك الجوانب وفق2اً لللوقع 
3و ما يتعلق بالسياس2ية مشرياً إىل ان »بني 
البل2دان الثاثة املش2اركة يف امل2رشوع 3ناك 
إرسائي2ل التي تلتلك مين2اء إيات املطل عى 
جليج العقب2ة، واملس2تثلرون اإلرسائيليون 
ب2دأوا، بالفع2ل، يف اإلع2راب ع2ن رغبتهم يف 
الدجول إىل 23ذا املحور العاملي الذي يتجا3ل 
الح2دود ب2ني ال2دول، ُجُصوص2اً وأن البني2ة 

التحتي2ة لللنطق2ة والكث2ري م2ن قطاعاتها 
االس2تثلارية مثل الطاقة واملي2اه والتقنيات 
الحيوي2ة بحاآ2ة لرشكات محلي2ة متقدمة 
بأنه2م  اإلرسائيلي2ون  يق2ول  تكنولوآي2ا، 
ولد3م من يتلتعون بوآود3ا يف املنطقة«. 
إآل2االً تبدو زي2ار3 بن س2للان للقا3ر3 
ولن2دن وتوقيع2ه اتّفاق2ات اقتصادي2ة بل2ا 
يفوق 150 ملي2ار دوالر يف بريطانيا ومر، 
ل2م تخ2رج ع2ن س2ياق اس2تعجال النظ2ا1 
السعودي يف إتلا1 »صفقة القرن« جصوصاً 
أن الوالي2ات املتح2د3 أعلن2ت أنه2ا س2تقو1 
بافتتاح س2فارتها الجديد3 ل2دى إرسائيل يف 

القد1 املحتلة يف مايو القاد1. 
وتتلخ2ص الصفقة بعناوينه2ا العريضة 
يف إقام2ة دولة فلس2طينية تكون لدود3ا يف 
قطاع غز3 وأآزاء فق2ط من الضفة الغربية 
وأآ2زاء م2ن منطقة س2يناء املري2ة تقا1 
فيه2ا عاصل2ة بديل2ة، وبالتايل التن2ازل عن 
معظ2م اأرايض العربي2ة املحتل2ة، بلا فيها 
الت2ي التلها الكي2ان الصهيون2ي عقب 67، 
واأجط2ر م2ن ذلك 23و التنازل ع2ن القد1 
املحتل2ة بكامله2ا، أَْو ضم قط2اع غز3 ملر 
والضف2ة الغربية ل2ألردن، وبالت2ايل ال يكون 

3ناك دولة اسلها فلسطني. 
وكان كت2اب »الغض2ب والن2ار« الذي أثار 
آ2دالً غ2ري مس2بوق م2ن تألي2ف الصحفي 
اأمريك2ي “مايكل وولف” ال2ذي كان مقرباً 
م2ن ترام2ب واس2تفاد م2ن إآرائ2ه أَْكث22َر 
م2ن 200 مقابلة م2ع كبار موظف2ي البيت 
اأبيض، كش2ف أنه يف إْل22َدى املقابات مع 
كبري مستش2اري ترامب قبل إقالته “ستيف 
بانون” أنه لخ2ص صفقة القرن بقوله “دع 
اأردن تأجذ الضفة الغربية، ودع مر تأجذ 
غز3، لنرتْكهم يتعاملوا م2ع اأمر، أَْو يغرقوا 

و3م يحاولون”. 
كل2ا كِش2ُف الكت2اُب ع2ن الزي2ار3 اأوىل 
ملحلد بن سللان للبيت اأبيض، و3ناك تّوىل 
صه2ُر ترامب ومستش2اُره اليهودي “آاريد 
كوش2نر” تطوي2ع اأول ومعرفة م2ا يلكن 
أن يقدمه للوالي2ات املتحد3 وإرسائيل مقابل 
دعله لتلري2ر صفقة الق2رن، ونقل الكتاب 
عن بن س2للان قوله لكوش2نر “أنا سأكون 

يَدكم اليُلنى ورآَلكم اأوَل يف السعودية”. 

 : متابعات:
قال2ت صحيف2ُة بريتي ب2ارت اأمريكية 
يف تقري2ٍر نرشت2ه أم2س: إن 37 م2ن كبار 
اأكاديلي2ني يف مجال السياس2ة الخارآية 
واملثقفني والناش2طني من مختلف اأطياف 
السياسية اأمريكية قدموا رسالًة مفتولًة 
إىل أعض2اء مجلس الش2يوخ ي2و1 الخليس 
م2رشوع  بدع2م  )الكونغ2ر1(  الفائ2ت، 
املش2اركة  ايق2اف  ق2رار  ع2ى  التصوي2ت 
العس2كرية أمريكا يف الحرب العدوانية عى 

اليلن. 
واعت2رت الصحيف2ة، ان الرس2الة تلثل 
أل2دث إضاف2ة إىل تحالف متن2ا1ٍ يرى عى 
نح2و متزاي2د أن العل2ل العس2كري ألادي 
الجان2ب م2ن آانب الرئاس2ة غ2ري قانوني 
وغ2ري مرغ2وب في2ه، و23و عى اس2تعداد 
ملكافح2ة ما وصف2ه الزعي2م املحافظ بات 
بوكان2ان منذ س2نوات ب2 ل2زب الحرب يف 

واشنطن. 
وطالب املوّقعون، رئي2َس أمريكا دونالد 
ترامب بوقف لص2ار اليلن وتقديم اعتذار 
إنس2اني قبي2ل االنس2حاب، لي2ث ال يوآد 
أي نق2اش علني إلعان الح2رب أَْو تفويض 

قو3 الواليات املتحد3 للقت2ال ضد اليلنيني، 
مش2ريين إىل أن2ه يج2ب أن يف2رس لقيقة 
الراع الذي تقوده دولة العدوان السعودي 
ال2ذي وض2ع 8.4 ملي2ون يلن2ي ع2ى بعد 

جطو3 من املجاعة. 
وبين2ت الصحيفة، أن مجلوعة املوقعني 
يعترون من املعارضني املحافظني املعتدلني 
مث2ل نع2و1 تشومس2كي. وم2ن ضلنه2ا 
أص2وات من اليلني مثل عض2و الكونجر1 
الجلهوري السابق ورئيس االتّحاد املحافظ 
الس2ابق ميك2ي إدواردز، وإدار3 ريغ2ان يف 
وزار3 الع2دل رق2م 2 ب2رو1 ف2ني، ومحرر 
املحافظ2ني اأمريكي2ني دانييل الريس2ون، 
فض2اً عن تل2ك التي يصع2ب تعريفها مثل 
اليسار أس2تاذ القانون الليرتوري لورانس 
ليس2يغ، )مبدئي2ًا( دع2م الح2رب الليرالية 
بي2رت بين2ارت، والدكتور آون مريش2ايلر 
من آامعة ش2يكاغو، وربلا أبرز سياس2ة 
جارآي2ة واقعي2ة يف اأوس2اط اأكاديلية. 
كل2ا وّقع عليه اثنان م2ن الفائزين بجائز3 
نوبل للس2ا1 واثنني من أرامل الناشطني يف 

3جلات 11 سبتلر. 
وكان ع2دد من أعض2اء الكونغر1 دعوا 
للتصويت عى وقف املش2اَركة اأمريكية يف 

الحرب عى اليلن باعتبار3ا غري قانونية. 
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مثّلت القضيُة الفلسطينيُة املحوَر املحّرك 
ل2كل الرؤى واأفكار الت2ي تضلنها مرشوع 
الس2يد لس2ني فهي من عّززت لديه الشعور 
22ة يف ض2وء الجرائم  باملس2ؤولية تج2اه اأُمَّ
واالنته2اكات الوقح2ة والفج2ة الت2ي يقو1 
به2ا الع2دو الصهيوني طوال جلس2ني عاماً 
م2ن االلت2ال ومص2ادر3 اأرايض ويف ضوء 
املؤام2رات والخط2ط الت2ي يحيكه2ا الع2دو 
2ة اإلْس2َامية والعربية،  الصهيون2ي ضد اأُمَّ
وق2د كان2ت القضي2ة الفلس2طينية لارض3ً 
يف ُكّل تصّورات2ه الذ3ني2ة الفكري2ة ويف ُكّل 
اس2تدالالته العللية عن2د صياغته ملرشوعة 
الُق2ْرآن2ي ال2ذي أق2ا1 م2ن جال2ه الحج2ة 
2ة واس2تنهاضها ملواآه2ة أعدائها  ع2ى اأُمَّ
والخ2روج به2ا م2ن لال2ة الذل2ة والخن2وع 
واالس2تكانة الت2ي آل2ت إليه2ا ؛ بفع2ل تل2ك 
املؤامرات وبواسطة ذلك العدو نفسه القديم 

والحديث.
وق2د كان الجدي2د يف فكر الس2يد عن 3ذه 
القضي2ة أنه أعطى مفهوماً وتعريفاً أوس2َع 
وأش2لَل للع2دو الصهيون2ي اس2تنبطه م2ن 
2ة وم2ن ُق2ْرآنها، باإلَضاَفة إىل أن  تأريخ اأُمَّ
قراءت2ه لأللداث كان2ت أَْكثَر علق2اً وتحلل 
أبع2اداً ودالالت مختلف2ة ع2ن لقيق2ة 23ذا 

2ة. العدوان، وعاقة باأُمَّ
وله2ذا فق2د تضل2ن مرشوُع2ه الُق2ْرآني 
اس2تقراًء دقيق2اً لألل2داث وتحدي2داً بليغ2اً 
2ة، ثم  لللآالت ودراس2ة عليق2ة لواق2ع اأُمَّ
قد1 رؤى فكري2ة وعلليه لكيفي2ة املواآهة 
والخ2روج م2ن لالة ال2ذل واالس2تكانة عى 
22ة العربي2ة واإلْس2َامية ب2ل  مس2توى اأُمَّ

واإلنَْسانية. 

املحور األول: السيد يستقرئ األحداث 
ويعكس واقع اأُلمَّـة

ع2رض الس2يُد يف أَْكث2ََر من مناس2بة ويف 
أَْكث2َر من موضع الحال2َة املزرية التي وصلت 
2ة اإلْسَامية، وتساءل عن اأسباب  إليها اأُمَّ
2ة إىل 3ذا املستوى من الذل  التي أوصلت اأُمَّ
والخن2وع والتبعي2ة واالستس2ا1 لعدو3م.. 
اأس2باب التي آعل2ت وضعنا وضع2اً ر3يباً 
ومؤس2فاً وأَْصبَح العرب يترفون بلا يُلى 
عليه2م م2ن العب2ارات الزائف2ة عن الس2ا1 
وعال2م مس2الم م2ع أنه2م يف نف2س الوق2ت 
يشا3دون عدو3َّم يومياً و3و يرتكب املجازر 

يف فلسطني وبقية بقاع العالم.
لق2د نج2ح اأع2داء أن يجلدوا نفس2يتنا 
ويليت2وا ُكّل مش2اعر الع2داو3 الت2ي يرّك2ز 
الُق22ْرآن ع2ى جلقه2ا والتي يس2تدعيها ما 
نش2ا3ده ُكّل يو1 م2ن مؤام2رات واعتداءات 

علينا. 
 وم2ن نالية ثاني2ة يقول الس2يد: أَْصبَح 
املس2للون والعرب يتسابقون وراء التنازالت 
2ة  والوعود الكاذبة عن السا1 وأَْصبَحت اأُمَّ
اإلْسَامية كلها مستسللة وتخلت عن الدفاع 
عن نفس2ها وعن مقدس2اتها وعن كرامتها 
وعن أوطانها وعن ثقافتها مع أن الدفاع عن 
ُكّل ذلك 3ي فطر3 وغريز3 عند اإلنَْسان.. ألم 
ينطل2ق العرُب ليواآهوا اإلْس2َا1 بلا يحلله 
م2ن قي2م إنَْس2انية رفيع2ة ُكّل ذل2ك ؛ أنهم 
اعتروا أن فيه مساساً لثقافتهم مهلا كانت 
مستهجنة.. لقد غضبوا َوقاتلوا وضّحوا من 

أآلها وبذلوا اأموال من أآل الدفاع عنها!
م2ن نالي2ة ثالث2ة: يتس2اءل الس2يد عن 
أس2باب 3ذه الهجلة واملؤام2رات من أمريكا 
وإرسائي2ل ع2ى 23ذا النح2و م2ن الس2فور 
والعلنية التي لم يراِع فيها اية ذر3 من الرتا1 
22ة ولزعلائها س2خرية، التقار،  له2ذه اأُمَّ
امتهان بش2كل عجيب وس2اجر ل2م يحصل 

مثلها يف التأريخ. 
ويتس2اءل ايض2اً كي2ف اس2تطاع الع2دو 
أن ينج2ح يف قت2ل الرولي2ة الجهادي2ة عن2د 
املس2للني فرغ2م أن املس2للني يتكللون عن 
2ة،  إرسائيل وأمريكا عى أنهم أعداء 3ذه اأُمَّ
ولكنه2م يعيش2ون لحظات التي2ه والضال، 

لدرآة أنهم لم يعودوا يعرفون معني العداو3 
وم2ا 3ي مقتضياتها، فل2َع أنهم يصفونهم 
باأعداء نجد23م ينطلقون ليس2تجدوا منه 
الس2ا1، بل من تح2ت أقدام2ه ويعتزون بل 
ويتس2ابقون ع2ى مواالت2ه ويعق2دون معه 
املواثيَق واملعا3دات ويتعاملون معه يف شتى 

املجاالت املختلفة. 
ث2م يقول كيف لن2ا أن نق2ول عنهم إنهم 
أع2داء لن2ا يف الوقت الذي نش2اركهم املوقف 
ألس2نتنا  له2م  وس2ّللنا  والنظ2ر3  وال2رأي 
وأآهزتن2ا اإلْع2َامي2ة ومنا3جن2ا م2ن أآل 

تجليل صورتهم عند أمتنا. 

املحور الثاني: السيد يتكلم عن األسباب 
التي أوصلت اأُلمَّـة إىل هذا املستوى

الثقاف2ة  ع2ن  االبتع2اد  اأول:  الس2بب 
الُق2ْرآنية ونتائجه الخطري3 يف رسم الصور3 
الخط2أ يف ذ3نيتنا عن العدو َورس2م العاقة 

الخطاء واملهينة معه..
لرص الس2يد لسني أن يوآَه جطابَه إىل 
املس2للني لتعريفهم وإرش2اد3م إىل السبيل 
ملعرفة عدونا ومعرفة ما يحلله لنا من لقد 
وكرا3ية وما يكنه لنا من عداو3 ال عاج لها 
وال س2بيل إىل تحاشيها إاّل باملواآهة وفقاً ملا 
أرش2دنا به ديننا وثقافتنا الُق2ْرآنية، فيجب 
الع2ود3 إىل الثقافة الُق2ْرآني2ة وإىل تأريخنا، 
فهلا من س2يدالننا ع2ن لقيقة العدو وعلا 
يحيك2ه لن2ا م2ن مؤام2رات وما يتبن2اه من 

مرشوع الستئصال وآودنا.
وقد اس2تعرض عدداً من اميات الُق2ْرآنية 
الت2ي عرض2ت صف2ات بن2ي إرسائي2ل وما 
2ة، فقد أجرنا  يحللونه من عداو3 لهذه اأُمَّ

الُق2ْرآن أنهم أش2ّد ع2داو3 للذي2ن آمنوا ولن 
يرضوا عنا ما لم نس2لم لهم ونتبع ملتهم أَْو 
يردونا كفاراً وتابعني له2م وأنهم لريصون 
عى إفس2اد أجاقن2ا بلا يللك2ون من قدر3 
عى البا1 الحق بالباطل وعى تحريف الكلم 
عن مواضعه وملا 3م عليه من جطور3 بالغة 
علين2ا بل2ا يتصفون ب2ه من ال2رش والخداع 
واملك2ر والتضليل إىل درآة أن الله س2بحانه 
وتع2اىل يخاطب نبيه صى الله عليه وعى آله 
وس2لم أنه لوال فضل الله عليه لهلت طائفة 
منه2م أن يضل2وه ))َوَل2ْواَل َفْضُل الل2َِّه َعَليَْك 
نُْه2ْم أَن يُِضلُّوَك((  ت طَّاِئَفٌة مِّ َوَرْلَلت2ُُه َلَهلَّ
النس2اء اية 13 1 وقال يف اي2ة أُْج2َرى ))َوإِن 
َكاُدوا َليَْفِتنُون2ََك َع2ِن ال2َِّذي أَْوَليْن2َا إَِلي2َْك(( 
اإلرساء آية 73 ويقول 3ذا بالنس2بة لرسول 

الله فلا بالكم بالنسبة لللسللني؟!. 
كل2ا أن الُق2ْرآن الكري2م أجرنا أن اليهود 
إىل آان2ب أنه2م قدي2رون ع2ى لب2س الحق 
بالباطل فهم لريصون عى مس2خ املس2لني 
فه2م ينطلقون بحب ورغب2ة ودافع قوى إىل 
ْن أ3َِْل اْلِكتَاِب َلْو  مسخ املسللني ))َودَّ َكِثريٌ مِّ
اًر(( البقر3 آية  ن بَْعِد إِيَلاِنُكْم ُكفَّ يَُردُّونَُكم مِّ
109، فهم يس2عون عر العص2ور إىل تضليل 
املسللني عن دينهم وعن تأريخهم وإبعاد3م 
ع2ن ثقافة الجهاد وروح االس2تعداد الذ3ني 
واملادي ملواآهتهم ؛ أنهم يعرفون أثر اإليلان 
يف رولية املسلم ويف تعزيز روح العز3 واإلباء 
املوروثة ويسعون إىل تكريس الجهل وتعزيز 
االستس2ا1 والضعف والتبعي2ة وإبعادنا عن 
ُكّل طريق يؤدي إىل التقد1 والرجاء واالكتفاء 
الذات2ي َواالس2تقرار الس2يايس َواالآتلاعي 
يق2ول الل2ه عنه2م ))َويُِري2ُدوَن أَْن تَِضل2ُّوا 

2ِبيَل، َواللَُّه أَْعَل2ُم ِبأَْعداِئُك2ْم َوَكفى ِباللَِّه  السَّ
َوِليا2ًّا َوَكف2ى ِباللَِّه نَِصرياً(( النس2اء 35-33 
َن الَِّذيَن 23َاُدوا يَُحرُِّفوَن  وبعد3ا يق2ول ))مِّ
َواِضِعِه(( النساء من امية 36 إىل  اْلَكِلَم َعن مَّ
آجر اميات ثم يق2ول يف آية أُْج2َرى ))َما يََودُّ 
ِكنَي  الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أ23َِْل اْلِكتَاِب َوال اْلُلرْشِ
أَْن يُن22زَل َعَليُْكْم ِمْن َجرْيٍ ِمْن َربُِّكْم(( البقر3 

من امية 105.
وق2د ع2رض الس2يد لس2ني ع2دداً من 
املصادي2ق لهذا الخط2اب الُق2ْرآن2ي بأنهم 
22ة  س2عوا بج2د ورغب2ة يف أن يضل2وا اأُمَّ
اإلْسَامية وإبعاد3ا عن دينها وعن تأريخها 
وعن 3ويتها، واس2تطاعوا أن يفصلوا بني 
اأمة ورموز3ا الدينية الحقيقية والوطنية 
والرولية َواس2تبدالها برموز وشخصيات 
وقي2ادات و3لي2ة علل2ت ع2ى صناعته2ا 
جدمًة ملش2اريعها، باإلَضاَف2ة إىل أن العدو 
2ة اإلْس2َامية  علل عى مصادر3 ثقافة اأُمَّ
القائلة عى قيم الحق والعدالة واملس2اوا3 
والول2د3  والتكام2ل  والكرام2ة  والع2ز3 
العضوية والوطنية واإلْس2َامية واستبدال 
ُكّل ذلك بقيم الليرالية وثقافة الرأس2لالية 
املشبعة بروح اأنانية والنفعية املفرطتني، 
ولألس2ف لقد أثلرت ُكّل تل2ك الجهود التي 
2ة  بذله2ا العدو نتائَج كب2ري3 يف إضال اأُمَّ
يف الجان2ب الثقايف والس2يايس واالقتصادي 
ويف مختلف املجاالت يقول الس2يد لس2ني: 
))قضي2ة أن يبق2ى اإلْس2َا1 3و املس2يطر 
عى مش2اعر املس2للني وأمجاده وعظلائه 
وألداثه 3ي اأش2ياء التي يس2تولي منها 
املس2للون م2ا يتعل2ق بحارض23م(( يو1 

القد1 العاملي ص 7.

23ذا وس2نحاول أن نع2رَض لع2دد م2ن 
الش2وا3د التي يف مجلله2ا كانت لارض3 يف 
ذ3ن الس2يد ويف ثقافته وإنلا رأينا صياغتها 
الفك2ر  ل2دى فاس2فة  املعه2ود  باأس2لوب 

القانوني. 
1.  لق2د آ2رى انحراٌف يف مفه2و1 لرية 
ال2رأي والتعبري ليث لول اأع2داء كثرياً من 
املعتق2دات الدينية والنضالي2ة إىل مهزلة وتم 
اس2تخدا1 لري2ة التعبري كذريعة لللس2ا1 
يف  والتش2كيك  والوطني2ة  الديني2ة  لرمزن2ا 
ثوابتن2ا اأجاقية والقيلي2ة وآعلو3ا محاً 
لتطوي2ر  وذريع2ة  والس2خرية  لاس2تهزاء 
واملذ3بي2ة  والعرقي2ة  القومي2ة  العصبي2ات 
تح2ت  اإلْس2َامية  الثواب2ت  لس2اب  ع2ى 
م2رر لري2ة ال2رأي، ومن ج2ال رف2ع 3ذا 
املبدأ والتش2دق ب2ه أوآدوا مس2وغاً قانونياً 
وأجاقياً مللارس2ة الكذب وإن2كار الحقائق 
واملس2ّللات التأريخي2ة، ويف املقاب2ل تنلي2ة 
ثقاف2ة التحري2ض ع2ى الحقد ب2ني املذا3ب 
والطوائ2ف اإلْس2َامية.. يق2ول مليتون ألد 
املفكرين الفرنس2يني إن مفهو1 لرية الرأي 
آعل2ت الحقيق2ة والكذب يف لق2اء ُلر وعى 
املكش2وف.. ومن نالية ثانية نالظ أن من 
املفارق2ات الغريبة أن 23ؤالء ال يؤمنون بلا 
يعلنون م2ن أفكار ومب2ادئَ عن2د تعارضها 
مع مصالحهم، فقد آسد القضاء اأمريكي 
لكل2اً  أص2در  عندم2ا  العنري2ة  النزع2ة 
LEPEN؛ بس2بب ش2ناعة فعل2ه  بلعاقب2ة 
بحس2ب قول الحكم املتعل2ق باليهود، ليث 
أدي2ن بتاعبه بالكللات واأص2وات بطريقه 
ت2ؤدي إىل معان2ي مختلفة لإلس2اء3 لليهود 
وكلنا يعلم كيف أن أغلب دول أوروبا أصدرت 
قوان2ني تجر1 ُكّل م2ن ينكر محرق2ة اليهود 
»الهولوكوس2ت« ولقد قا1 القضاء الفرنيس 
عا1 11997 بالحك2م عى »آارودي« عندما 

تكلم عن لقيقة الصهيونية وأكاذيبها. 
2.  وباس2م الحري2ة اإلْع2َامي2ة ولري2ة 
الصحافة أرىس العدو الصهيوني واأمريكي 
مبدأ لري2ة تدفق املعلومات ب2دالً عن لرية 
تب2ادل املعلوم2ات واله2دف 23و إزال2ة ُكّل 
العوائ2ق واملوان2ع أم2ا1 تدف2ق ثقافتهم إىل 
بادن2ا ع2ر الوس2ائل اإلْع2َامي2ة املختلف2ة 
ووصوله2ا بأثل2ان ز3ي2د3 إىل ش2بابنا، وقد 
أوكلوا باملوضوع الثقايف إىل 3وليود ووكاالت 
الت2ي اس2تطاعت أن  اإلعان2ات اأمريكي2ة 
ترف وعي الش2باب عن 3ويتها وثقافتها 
وتتاع2ب بذ3نيتهم وا3تلاماتهم وإفس2اد 

أجاقهم. 
3.  وباس2م الحرية الديني2ة تاعب العدو 
يف  فالح2ق  الش2عوب ومقدس2اتها  بعقائ2د 
اللي2رايل  للفك2ر  ِوْف2ق2اً  الديني2ة  الحري2ة 
والصهيون2ي ليس الرتاماً للدين يف لد ذاته، 
بل 3و الرتا1 وتش2جيع ع2ى الرتا1 اجتيار 
اأش2خاص لقناعته2ا مهلا كان2ت منحطة 
والفط2ر3  الدي2ن  ثواب2ت  ومتصادم2ة م2ع 
السليلة لإلنَْس2ان، أي الليرالية تساوي بني 
جيارات امل2رء الدينية واأجاقي2ة وجياراته 
للرذيلة، ومن ذلك اجتيارات املرء للزواج املثيل 

وقناعته بالعاقات غري املرشوعة. 
الثقافي2ة،  التعددي2ة  وتح2ت س2تار    .3
اس2تطاع العدو اصطياد واآت2ذاب الرؤو1 
النابغ2ة من أبنائنا يف ش2تى ميادي2ن العلو1 
ثم تت2وىل اإلنف2اق عليهم وربطه2م بها منذ 
مرال2ل الدراس2ة الجامعي2ة اأوىل ثم تعلل 
ع2ى االس2تفاد3 منه2م كجن2ود يف تحري2ك 
اقتصاد23ا و3ك2ذا بالنس2بة لاس2تقطاب 
الكفاءات املتلي2ز3 وأصحاب رؤو1 اأموال 
وذوى الحرف واملهارات العللية وذلك بهدف 
االس2تفاد3 منه2م لتحريك عجل2ة االقتصاد 
لديه2م ولرم2ان أوطانه2م من االس2تفاد3 
منه2م، فق2د نجح2وا يف اس2تغال ج2ريات 
ومقدرات بادنا بوسائلهم املختلفة.. نجحوا 
أَيْض2اً يف اس2تغال مقدراتن2ا م2ن الك2وادر 

النابغة واملثابر3. 

*أستاذ القانون المدني بكلية 
الشريعة والقانون جامعة صنعاء - 
عميد ورئيس جامعة سابق 

)1-2(القضية الفلسطينية يف فكر السيد حسني
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عبدالرحمن مطهر:

 

- بدايــًة كمــا يعلــم الجميــع حاول 
منــذ  الســعودّي  األمريكــي  العــدوان 
بداياته، استهداف القبيلة اليمنية.. ما 

سبب ذلك من وجهة نظركم؟
القبيلُة 23ي العلود الفقري يف اليلن، 
و3ي أصل الحض2ار3، ومنها آاء أنصار 
رس2ول الل2ه ص2ى الل2ه عليه وع2ى آله 
وس2لم اأو1 والخ2زرج، و23ي صّل2ا1 
أم2ان الوطن، و3ي مص2در عزته وقوته 
إىل  وكرامت2ه، والحدي2ث عنه2ا يحت2اج 
مجلدات؛ لذلك اس2تهدفها الع2دوان منذ 
بداي2ة عدوان2ه ع2ى اليل2ن؛ لتلزيقه2ا 
وتش2تيتها؛ أنه يعلم أنه من املس2تحيل 
أن يحق2ق ن2راً يف ظل تلاس2ك القبيلة 
2ًة بعد التفافها لوَل قائد  اليلنية، َجاصَّ
املس2ري3 الُق2ْرآني2ة الس2يد عبدامللك بدر 

الدين الحوثي لفظه الله ورعاه. 

- ما تقييُمكم لدور قبائل ومشــايخ 
ووجهــاء اليمــن يف مواجهــة العــدوان 

األمريكي السعودّي؟
أبناُء القبائل ومشايخ ووآهاء اليلن 
كان وما زال لهم الدوُر الكبريُ يف مواآهة 
ال2دور  الع2دوان اأمريك2ي م2ن ج2ال 
املساند لدعم وإس2ناد الجبهات، وعندما 
رأى الجيُش أبن2اَء القبائل اليلنية ثابتًة، 
وواقفة بثبات ملواآهة العدوان اتحد مع 
القبيلة يف جندق وال2د ملواآهة العدوان 
م2ن ج2ال الجي2ش واللجان الش2عبية، 
والس2يد عبداملل2ك ب2در الدي2ن الحوث2ي 
لفظ2ه الل2ه را23ن بش2كل كب2ري ع2ى 
القبيلة، وذلك من جال رؤيته الواس2عة 
والثاقب2ة ملجريات األ2داث، وكان يعلم 
أَيْض2اً أن القبيلة اليلنية مس2تهدفة من 
قبل الع2دوان اأمريكي الس2عودّي؛ لذلك 
لافظ عليها بالثقافة الُق2ْرآنية، وبالتايل 
لافظ2ت القبيل2ة ع2ى الجي2ش وع2ى 

مختلف مؤسسات الدولة. 

- ما سبُب اندفاع أبناء قبيلة سنحان 
مع املسرية الُقـْرآنية؟

اندف2اُع أبن2اء س2نحان م2ع املس2ري3 
الُق2ْرآني2ة ليس من الي2و1 أَْو مع انطاق 
العدوان، بل 3و قديٌم وليس أبناء سنحان 
فحس2ب، وإنل2ا قبائ2ل ط2وق صنع2اء 
بشكل عا1، وذلك من جال محبتهم مل 
البيت عليهم الس2ا1 منذ مئات الس2نني، 
وأَيْضاً بعَد ثور3 الس2اد1 والعرشين من 

س2بتلر 11962 علل النظا1 السعودّي 
بش2كل كبري عى تغي2ري ثقاف2ة القبائِل 
اليلنية إىل الثقافة الو3ّابية، والعلل عى 
تش2ويه آل البيت وتأريخهم وما إىل ذلك، 
ومع 3ذا لم يس2تطع النظا1 الس2عودّي 
َ ثقاف2ة القبائل اليلني2ة املحبة  أن يغ2ريِّ
مل بي2ت رس2ول الل2ه ص2ى الل2ه عليه 
وعى آله، والذي2ن محبتهم فرٌض؛ أنهم 
أعا1 الهدى والس2يد القائد لس2ني بدر 
الدين آاء ليجّدَد 3ذه الثقافة واملس2ري3 
الُق2ْرآني2ة الت2ي كانت أساس2اً موآود3 

لدى مختلف القبائل اليلنية. 

-  َأْيضــاً باعتباركم وكيــاًل ملحافظة 
صنعــاء للقطاع الغربــي.. ما تقييُمكم 
الندفــاع قبائــل ومشــايخ ووجهاء بني 
مطــر والحيمة وحراز ومــا إىل ذلك يف 

دعم ورفد الجبهات؟
كلا ذكرُت لك، مختلُف القبائل اليلنية 
بش2كل عا1 3بّت للجهاد املقد1 دفاعاً 
ع2ن الوطن، وعن اأرض والِعرض، وذلك 
إيلان2اً منها بعدال2ة قضيته2ا، ال يوآد 

إنَْساٌن عاقل يرى ما يجري يف اليلن بأنه 
ليس عدواناً ظاملاً غاشلاً ال يقره ديٌن وال 
رشع وال قانون سلاوي أَْو اريض، عدوان 
لي2س له أي مرر، يس2تهدف اليلَن برشاً 
ُج له أنه  ش2جراً ولجراً، وليس كلا ي2َُروَّ
يستهدف الحوثيني، ثم َمن 3م الحوثيون 
أساس2اً؟، أليس2وا مواطن2ني يلنيني من 
مختلف املحافظ2ات اليلنية وموآودين 
يف بيت ويف ُكّل مدينة ومحافظة يلنية؟!. 
وعندما تش2ا3د القبائ2ل اليلنية 3ذه 
املجازَر التي يرتكبه2ا العدوان اأمريكي 
الس2عودّي ُكّل ي2و1 ض2د االبري2اء م2ن 
املدني2ني اليلنيني واأطفال والنس2اء أال 
تتَحّرك فيهم مش2اعر اإلنَْسانية والغري3 

والشهامة العربية اإلْسَامية. 
التخ2اذل يف مثل 3ذه املواقف ال يجوز، 
العدوان يس2تهدف املواط2ن اليلني و3و 
نائ2م يف منزل2ه، ألي2س اأوىل أن نل2وَت 
ش2هداء يف أرض املي2دان، ب2دالً عن املوت 
تح2ت أنقاض املن2ازل، أليس م2ن العز3 
والكرام2ة والرآولة أن نستش2هد ونحن 
والنس2اء  والدي2ن  الوط2ن  ع2ن  نداف2ع 

واأطفال، و3ذا 3و ما قامت به القبائل 
اليلنية. 

املقاب2ر  لت2ى  اس2تهدف  الع2دوان 
ل2م يس2تثِن ط2رياُن الع2دوان اأم2وات 
يف مقابر23م، ل2م يس2للوا م2ن غ2ارات 
الطريان، علينا أن نفهم ماذا علل 3ؤالء 
اأموات يف مراقد3م بالنظا1 الس2عودّي 
لت2ى يت2م اس2تهداُفهم، أَيْض2اً املدار1 
واملستشفيات وكذلك املساآد بيوت الله 
ت2م اس2تهدافها، 3ذا كله دف2ع بالقبائل 
اليلنية للقيا1 بدور3ا للدفاع عن الوطن 
ضد العدوان اأمريكي السعودّي الغاشم 

الظالم عى اليلن. 

- أبنــاء ســنحان كان لهــم دور كبري 
واندفعوا مع الشهيد حسن امللصي »أبو 
حرب« يف التصدي لهــذا العدوان الذي 
لم يســتثن بشــرًا َأْو حجرًا َأْو شجرًا يف 
اليمن كيف تنظرون لهذا املوقف والدور 

العظيم الذي قاموا به؟
للتص2دي  اندفع2وا  س2نحان  أبن2اُء 
له2ذا الع2دوان قبل الش2هيد أب2و لرب، 
ودوُر23م كان وال زال لت2ى الي2و1 دوراً 
كب2رياً، وق2د اندفع م2ع أبو ل2رب أبناء 
س2نحان من أبناء الجيش الذين أ3للهم 
النظا1 الس2ابق، فجاء الشهيد أبو لرب 
لتحريكه2م بثقافت2ه الُق2ْرآني2ة، و23م 
باملناس2بة كان2وا عند املس2توى فتَحّرك 

معه الكثري. 

- الحظنا أن هناك العديد من األســر 
قدمــت العديد مــن أبنائها شــهداء يف 
ســبيل الدفاع عن الوطــن، البعض قدم 
خمســة من أوالده شهداء ومع ذلك ما 
يزال ينطلــق ويتَحــّرك للتصدي لهذا 

العدوان ماذا تقول لهؤالء؟
أّوالً 3ذا ليس غريباً عى أبناء سنحان 
وعى أبناء القبائل يف اليلن بش2كل عا1، 
وفع2اً 3ن2اك العدي2د م2ن اأرس قدمت 

العديد من الش2هداء من أبنائهم، البعض 
قد1 جلس2ة من أبنائه شهداء ومع 3ذا 
ال ي2زال منطلق2اً بنفس2ه يف الجه2اد يف 
سبيل الله و3ناك من قد1 اأربعة و3ناك 
الكث2ري، ويف الواق2ع نعجز أن نش2كَر3م 
أَْو الثن2اء عليه2م 23م يف الحقيق2ة أَْكثَر 
وال يبحث2ون عن الثناء أَْو الش2كر من أي 
إنَْس2ان؛ أّن تَحّركهم آه2اد منطلق من 

الُق2ْرآن الكريم. 

- ما سبُب أحداث الثاني من ديسمرب 
ـة أنكم أحد مشايخ ووجهاء قبيلة  َخاصَّ

سنحان؟
أعتق2د أن الس2بَب لفتن2ة الثان2ي من 
قب2ل  م2ن  مرس2و1ٌ  مخط2ٌط  ديس2لر 
الع2دوان، كان عيل صال2ح يتلتُع بخر3 
كب2ري3، باعتب2ار لكل2ه اليل2َن لعق2ود 
2ًة  طويل2ة م2ن الزم2ن، والقبائ2ل َجاصَّ
قبيل2ة س2نحان ال يدرك2ون م2ا يخطَّط 
جل2ف الكوالي2س ف2كان يف الواق2ع عيل 
صالح لألسف ألد أطراف العدوان وكان 
بق2اؤه يف العاصلة صنع2اء فقط لتأدية 

مهلة جدمة تحالف العدوان. 
الس2يُد عبداملل2ك ب2در الدي2ن الحوثي 
لفظ2ه الله كان ي2درُك م2ن بداية اأمر 
ومن وق2ت مبك2ر أن عيل صال2ح يتليّز 
باملك2ر وأن2ه ال يؤتل2ن له2ذا عل2ل مع 
ماكين2ة اإلْع22َا1 التابع2ة ل2ه ش2يطنة 
أنص2ار الله من جال مطالبة أنصار الله 
املوظف2ني وتحليلهم  ب2رف مرتب2ات 
أي اشكاليات بهدف تش2ويه أنصار الله 
يف أوس2اط املجتل2ع اليلن2ي والحلد لله 
ت2م إجل2اد 23ذه الفتن2ة و23ذه معجز3 
م2ن الل2ه س2بحانه وتع2اىل؛ أن املؤامر3 
كان2ت كبري3 آداً كانت س2تكون الحرب 
ُكّل  يف  قري2ة  ُكّل  يف  والخ2راب  والدم2ار 
بي2ت يلن2ي والفض2ل يف إجلاد3ا راآع 
إىل الل2ه س2بحانه وتع2اىل أّوالً وثاني2اً إىل 
لكل2ة ولنك2ة الس2يد القائ2د عبدامللك 
ب2در الدي2ن الحوث2ي لفظه الل2ه وأَيْضاً 
إىل لكلة ك2وادر املؤتلر الش2عبي العا1 
الذي2ن تفاآ2أوا بذلك الخطاب املش2ؤو1 
لعيل صالح ول2م يكونوا يعللوا باملؤامر3 
وبلخط2ط دول تحال2ف الع2دوان كذلك 
أبناء ومشايخ ووآهاء سنحان كان لهم 

الدور الكبري يف إجلاد 3ذه الفتنة. 

- كيف تنظرون إىل تســامح الســيد 
القائــد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثي 
حفظــه اهلل والعفــو العام الــذي أصدره 
السياســي  املجلــس  رئيــس  الصمــاد 

األعلى؟
23ذا ليس غريب2اً ع2ى الس2يد القائد 
عبداملل2ك بدر الدين الحوث2ي لفظه الله 
بل 23ذه من أبرز صفاته الت2ي تليز بها 
و3ي التس2امح والعفو والنبي صى الله 
علي2ه وع2ى آله عف2ى عن كف2ار قريش 
وق2د عللوا ما عللوا به وقال لهم اذ3بوا 
فأنت2م طلقاء والس2يد القائ2د نهج آده 
صى الله عليه وعى آله وسلم والتسامح 
والعفو لافظ ع2ى اللحلة الوطنية بني 
مختلف فئات املجتلع اليلني من التلزق 
والتش2ظي والتش2تت، والرئيس الصلاد 
أثب2ت أنه رآ2ل دولة واس2تطاع يف وقت 
وآيز أن يغلق ِمَلفَّ الفتنة بالتواصل مع 
الق2وى السياس2ية واملش2ايخ والوآهاء 
وا3تلامه بتنفيذ العفو العا1 بإطاق ُكّل 
املوقوفني وقبل ذل2ك كان له دوٌر كبريٌ يف 
وأد الفتنة وكان لريصاً ُكّل الحرص عى 

عد1 إراقة الدماء. 

الشيخ أحمد أحمد الصماط وكيل محافظة صنعاء للقطاع الغربي:
القبيلة العمود الفقري لليمن وصمام أمان الوطن ومصدر عزته وقوته

قال الشيخ أللد أللد الصلاط -وكيل محافظة صنعاء 
للقطاع الغربي وأبرز مشايخ قبائل سنحان: إن اندفاع أبناء 

قبائل سنحان مع املسري3 الُق2ْرآنية ليس من اليو1 أَْو مع 
انطاق العدوان، بل 3و قديم، من جال محبتهم مل البيت 

عليهم السا1. 
وأشار الوكيل الصلاط جال الحوار التايل مع صحيفة 

املسري3 إىل أن النظا1 السعودّي علل آا3داً منذ ثور3 الساد1 
والعرشين من سبتلر 11962 عى تغيري ثقافة القبائل اليلنية 

إىل الثقافة الو3ابية، َوتشويه آل البيت يف أوساط املجتلع ولم 
يستطع؛ أنهم أعا1 الهدى، والسيد القائد لسني بدر الدين 
الحوثي رضوان الله عليه آاء ليجدَد 3ذه الثقافة واملسري3 

الُق2ْرآنية التي كانت موآود3.. 

هناك العديد من األسر في سنحان قدمت خمسة من 
أبنائها شهداء وما زالوا مندفعين نحو الجبهات

الرئيس صالح الصماد كان له دور كبير في وأد الفتنة 
وكان حريصًا كل الحرص على عدم اراقة الدماء
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صفقات لندن والرياض.. األهداف واملرّبرات

الزهراء بلقيس اليمن سيدة اإلسالم األوىل 

ماهية القضية الفلسطينية 

تتمات من الصفحة األخيرة ..  ما بين الالشرعية 
في الرياض 

ودولة صنعاء
رويدا عثمان

أثبتت لكومة املرتزق2ة، القابع معظم 
وزرائها ما بني فنادق الرياض، أنها عاآز3 
ع2ن توف2ري اأم2ن واالس2تقرار والرج2اء 
املعي2يش أبناء آنوب اليل2ن املحتل ليث 
تلار1 س2لطتها عليهم مستأثر3 باملوارد 

واإليرادات والهبات واملساعدات الدولية. 
م2ن  مزي2ٌد  الجنوبي2ني  ل2ال  لس2اُن 
الحق2وق  ومص2اَدر3  االنته2اكات 
واالغتي2االت اليومية، وقد ب2ات معظلهم 
يتج2ّرع اأمري2ن أكث2ر من أبن2اء املناطق 
الش2لالية.. فباد23م جاضع2ة لللحت2ل 
وكللته2م صادرته2ا الفصائ2ل املس2لحة 
التي أَْصبَحت 23ي املتحكم بزما1 ومصري 
أبن2اء الجن2وب، ج2اف م2ا 23و لاص2ل 
يف املناط2ق الش2لالية الت2ي تنع2م باأمن 
واأمان رغم كثافتهم الس2كانية وفاقتهم 
أبس2ط اأمور واإلْمَكانيات وااللتياآات 
التي لال الحص2ار والعدوان دون توفر3ا 

وديلومتها.
وآهوٌد كبري3 مللوس2ة تبذله2ا قيادتا 
وزار3 الداجلي2ة والدفاع أس2هلت بصور3 
كب2ري3 يف تعزي2ز صلود الجبه2ة الداجلية 
ورف2د الجبهات باملقاتلني والعتاد املطلوب 
ملواآهة مخطط العدو وآليته منذ سنوات 
م2ن بدء العدوان ع2ى اليلن، ليث ال يزال 
الش2عب اليلني بفضل الله ولنكة قياد3 
الث2ور3 ملثل2ة بالس2يد العَل2م/ عبدامللك 
الحوث2ي يف أوج قوته وللاس2ته ملواآهة 
التحدي بالتحدي غري آبه برتس2انة الحرب 

املتطور3 للعدو وإْمَكانياته وأمواله. 
لي2س ذل2ك فحس2ب فحكوم2ة اإلنقاذ 
رغم استثنائية اأوضاع املعيشية الصعبة 
التي يعيش2ها املواطنون يف شلال الباد إاّل 
أن قوامها املش2كل من 32 وزي2راً تلكنوا 
م2ن إَداَر3 دولة م2ن ال يشء واس2تطاعوا 
مواآه2ة أكث2ر م2ن 17 دولة عى راس2ها 
أمريكا وإرسائي2ل وامراطوريات النفط.. 
الت2ي أغرق2ت آن2وب الوط2ن بالفس2اد 
واالنته2اكات والعلال2ة الزائف2ة وامتهان 

الحقوق. 
لي2س 3ن2اك م2ا ينبغ2ي ع2ى لكومة 
تلت2ز1َ بتنفي2ذ  أن  اإلنق2اذ فعل2ه س2وى 
توآه2ات وتوآيهات القياد3 السياس2ية 
والترسيع يف تنفي2ذ النقاط االثنتي عرش3 
الت2ي أعلن عنه2ا قائد الثور3 الس2يد عبدا 
مللك الحوثي والحرص عى دماء الش2هداء 
واالس2تلرار يف دع2م املرابط2ني يف آبهات 
الع2ز3 والكرام2ة لت2ى يتحق2ق الن2ر 
املنشود لكل أبناء اليلن الوالد وضبط ُكّل 
املتاعبني بلقلة عيش الشعب والضالعني 
يف الفس2اد وتعزيزات اإلصالات املالية يف 

مختلف مؤّسس2ات الدولة. 
رسالة للتجار.. اتقوا الله يف 3ذا الشعب 
أن  الجلي2ع  وليعل2م  والصام2د  املنك2وب 
ثور3 املستضعفني مس2تلر3 لتى تحقق 
أ3دافها ول2ن تتغافل اس2تئصال العابثني 

بخريات الشعب ومصدر عيشه وقوته. 

تايفون متع2دد3 املها1 تصُل قيلتها 
إىل 13 مليار دوالر. 

للحل2ات  الريطان2ي  التجا23ُُل 
املنا3ضة لدعم الس2عوديّة باأسلحة لم 
يث2ِن الناش2طني الحقوقيني ع2ن إعان 
مواقفه2م م2ن الصفق2ة، فق2د وصف 
الناش2ط يف الحللة ضد تجار3 الس2اح 
أن2درو س2ليث 23ذا االتّف2اق باملخزي، 
مضيف2اً أن2ه إذا تل2ت املوافق2ة علي2ه، 
فس2يتم االلتفاُل ب2ه يف قصور الرياض 
وم2ن آانب ال2رشكات التي ستس2تفيد 
من2ه، لكن2ه س2يعني مزيداً م2ن الدمار 

لشعب اليلن. 
وزار3 الخارآية اليلنية كانت محقًة 
عندم2ا نّددت به2ذه الصفق2ة واعترت 
أنه2ا تخاِل2ُف التريح2ات الريطانية 
اليل2ن  يف  اإلنَْس2انية  الحال2ة  بش2أن 
والش2عارات الت2ي ترفعها ع2ن رغبتها 
يف تخفي2ف املأس2ا3 اليلني2ة ومعان2ا3 
الش2عب اليلني؛ أن 23ذه الخطو3 كلا 
ق2ال املصدر املس2ؤول يف ال2وزار3 أَيْضاً، 
تؤكد استلرار دعم الحكومة الريطانية 
للعلليات العسكرية السعوديّة يف اليلن 
والت2ي أوآ2دت أس2وأ كارث2ة إنَْس2انية 

عرفه2ا العال2م بحس2ب توصي2ف اأمم 
املتحد3 ومنّظلات دولية غري لكومية. 

3ن2اك أموٌر كث2ري3ٌ تَح2ّرك بريطانيا 
الصفق2ات  به2ذه  الس2عوديّة  لدع2م 
التس2ليحية، فإىل آانب تشغيل مصانع 
اأسلحة يف لندن وما تجنيه من املليارات 
بع2ض  م2ن  وتوف2ره  الس2اح  لتج2ار 
الوظائ2ف للتخفيف ع2ن الحكومة بعد 
جروآه2ا م2ن االتح2اد اأوروب2ي.. إىل 
آانب ُكّل ذلك، فهناك أ3داٌف سياس2ية 
وأمنية تس2عى إليها لكومة لندن، لعل 
أبرز23ا إضعاف الش2عوب العربية وبث 
الح2روب يف املنطق2ة م2ن أآ2ل إنضاج 
صفقة الق2رن التي يخط2ط لها ترامب 

لتصفية القضية الفلسطينية. 
وزي2ر الح2رب الريطان2ي بوري2س 
آونس2ون ع2ّر ع2ن ذل2ك بوصف2ه ما 
س2ّلا3ا التغي2ريات الت2ي لصل2ت بعد 
مبايع2ة ب2ن س2للان بأن2ه كان يصُعُب 
تخيله2ا لتى قبل بضع س2نوات قليلة، 
عندما وص2ف الصفقة بأن من ش2أنها 
أن تعزز اأمن يف الرشق اأوس2ط وتدعم 
الصناعة الريطانية والوظائف يف قطاع 

الطريان الريطاني.. 

إن تعزي2َز اأم2ن يف الرشق اأوس2ط 
والتغي2ريات التي لصلت يف الس2عوديّة 
-لس2ب الوزي2ر الريطان2ي- 3ي عى 
اأرآح الس2عي الحثيث نح2و التطبيع 
م2ع الكي2ان الصهيون2ي ع2ى لس2اب 
القضية العربية اإلس2امية الرئيس2ية، 
والت2ي لم تك2ن الس2عوديّة لتجرَؤ لتى 
ع2ى مج2رد التفك2ري بإعانه2ا، يرآح 
ذلك أن2ه عندما تع2ر بريطانيا وأمريكا 
ع2ن اأمن يف الرشق اأوس2ط فا يلكن 
أن نفه2َم إاّل أم2ن الكي2ان الصهيوني.. 
وإال فعن أي أم2ن يتحدثون وطائراتهم 
تقصف اليل2ن وتقتل نس2اءه وأطفاله 

منذ ثاث سنوات؟
وإذا أضفن2ا دف2اع رئيس2ة الوزراء 
الريطاني2ة ع2ن الصفق2ة بقولها: إن 
آلي2ع مبيع2ات اأس2لحة الريطانية 
تخض2ع لقواعد دقيق2ة.. فإن2ه يعتر 
بأنه2ا  اإلرسائي2يل  للكي2ان  تطلين2اً 
ستس2تخد1 يف ما يخد1 أمنه وبقاءه يف 
محيط عربي وإس2امي ي2زداد رغبة يف 
القضاء عى 3ذه الكي2ان ويعتر زواله 
أولوي2ة ديني2ة وقومي2ة، وله2ا لام2ل 
قوي تلثل2ه املقاوم2ة وكل الرشفاء يف 

املنطقة. 
يبق2ى من نافل2ة القول اإلش2ار3 إىل 
التس2ليح ودف2اع  أن تلري2ر صفق2ات 
الرملانيني املحافظني عنها لم يكن بدون 
ثل2ن فقد تلقى الرملاني2ون املحافظون 
مئات امالف من الجنيهات االس2رتلينية 
كهداي2ا وتغطية نفقات الس2فر املعَلنة 
من الس2عوديّة بني عاَمي 2017-2015 

لسب تقارير إْعَامية أوروبية. 
التقاري2ر تحدث2ت أَيْضاً ع2ن مليون 
آني2ه اس2رتليني رصفته2ا الس2عوديّة 
ع2ى للل2ة دعائي2ة رافقت زي2ار3 بن 
سللان إىل لندن لتلليع صورته.. وقالت 
التقارير إن برملاني2اً بريطانياً عن لزب 
املحافظني امتدح بن س2للان يف مجلس 
العلو1 واستلم 3دايا بأكثَر من 16 ألف 

آنيه إسرتليني. 
ُكلُّ 23ذه اأم2وال الت2ي أنفقه2ا بن 
س2للان لم تلنح2ه أيَّ نوع م2ن اأمان 
و23و يتنقل يف لندن ففّض2ل أن ال يختم 
زيارته بلؤتلر صحف2ي واكتفى ببيان 
مش2رتك؛ تفادي2اً لألس2ئلة املحرآة من 
اإلْعَا1 الريطاني، ولكي ال يختم الزيار3 

بتلقي البيض الفاسد.

واالنهي2ار  التل2زق  م2ن  اليلني2ة 
واالندثار تحت تلك الضغوط بل ونجحت 
يف امتص2اص االلتقان النف2يس وتبديد 
التوت2ر والقل2ق َوجلق آ2و أرسي دافئ 

مفَعم بالرضا والسعاد3 واأمل. 
 كلا كانت لارض3 وبقو3 يف معركة 

الحض2اري  وال2راع  والقي2م  الوع2ي 
وكان2ت بلثابة قلع2ة لصين2ة للُهوية 
والرتبي2ة اإليلاني2ة ولامل2ة للقضي2ة 
واملرشوع الوطن2ي التحّرري النهضوي، 
َومش2عاً من مش2اعل التنوير والرتبية 
والتبص2ري واالنتلاء الوطن2ي واأصالة 

الحضاري2ة يف مواآهة للل2ة التغريب 
والتجري2ف واملس2خ والغ2زو والفك2ري 
والقيم الهادف إىل جلق مجتلعات رآااًل 
ونس2اءاً با مامح وال انتل2اء، كائنات 
ملسوجة با عنوان وال مرشوع، فاقد3 
لقيلها والرتامها وكرامتها ولريتها.. 

لذل2ك كانت وس2تظل امل2رأ3 اليلنية 
الدف2اع  معرك2ة  يف  ال2راع  محوري2َة 
املق2د1، فه2ي مركزيُة الصل2ود َورس 
الن2ر اليلاني وُدّر3 ال2رشف َوالكرامة 
يف عقيد3 التضحيات و23ن أقا1 الله يف 

اأرض من تصنع أقدار السلاء..

املعارض2ة  قط2ر  وتش2جع  تدع2م 
والن2ر3  امل2ري  للنظ2ا1  املس2لحة 
تدع2م  مل2اذا  س2وريا؟  يف  واجواته2ا 
والجلاع2ات  الفصائ2ل  الس2عوديّة 
اإلر3ابية السلفية يف سوريا والعراق بل 

والعالم اإلسامي كله؟ 
يف  أمواله2ا  اإلم2ارات  تس2تنزف  مل2ا 
يف  والصهيوني2ة  اأمريكي2ة  الح2روب 

أفغانستان والصومال وأجرياً اليلن؟.
مل2اذا ش2نت الس2عوديّة عدوانَها عى 
تس2تنزف  ل2رب  يف  وتورط2ت  اليل2ن 
قدراتها وإمكاناتها وتهدد اس2تقرار3ا 
وتجعلها ُعرضًة لابتزاز الدويل وترتكب 
الجرائم الت2ي فاقت الجرائم الصهيونية 
وتدمر مقومات العيش والحيا3 للشعب 

اليلني؟ 
بإع2ان  ذل2ك  ُكّل  تزام2ن  رس  وم2ا 
التطبيع املتس2ارع م2ع الكيان الغاصب 
يف نف2س الوقت الذي تعل2ن فيه أمريكا 
نقل سفارتها للقد1 العربية وتتسارع 
التصفي2ة  يف  اإلرسائيلي2ة  الخط2وات 
لت2ى  الفلس2طينية  للدول2ة  النهائي2ة 
 ،1١٩٦٧ ع2ا1  املحتل2ة  اأرايض  ع2ى 
ب2ل وتلار1 الس2عوديّة م2ن الضغوط 
ع2ى الفلس2طينيني واأردن باالع2رتاف 
بضم الكيان الغاصب للقد1 واملس2جد 
اأقىص والضفة الغربية وإعان يهودية 
الدولة، م2ا يعني عللي2ة تهجري آديد3 

لعرب ٤٨ و٦٧.
مل2اذا افتعل2ت الس2عوديّة واإلمارات 
ودَول »االعت2دال« أَو االنبط2اح العرب2ي 
الع2داء إلي2ران )وضل2ت إليه2ا تركيا( 
وتحويل موارد اأمة وطاقتها وإْعَامها 

أدوات يف املعرك2ة م2ع إي2ران؟.
الواض2ح أن الغ2د3 الرسطانية باتت 
العس2كري  للنش2اط  2َه واملح2ّرَك  املوآِّ
واالمن2ي َوالس2يايس واإلْعَامي لدويات 
االعت2دال العرب2ي؛ أن الح2كا1 والنظَم 
العربية باتت تستلدُّ رشعيتَها من الدعم 

اأمريكي املتحكم في2ه صهيونياً، وبات 
الحاك2م العربي جاضع2اً العتقاد آاز1 
أن وآوده يف الس2لطة واس2تلراره فيها 
متوقف عى تفانيه يف جدمة السياس2ة 
الصهيوني2ة والتولد به2ا والتلادي مع 
مشاريعها وبات رضا3ا عنه واستلرار 
رضا3ا 23و الحلم ال2ذي يعلل من أآل 
املحافظة ع2ى تحقيقه، وعى لس2اب 
مقدرات الش2عوب واملجتلع2ات والدول 
العربية بل وليا3 أبناء الشعوب العربية 

واإلسامية!!! 
لتتضح الصور3 أكثر..

م2ا مصلح2ة اإلم2ارات والس2عوديّة 
يف إش2عال الراع2ات والح2روب م2ع 
آريانهلا ومع الشعب الليبي والسوري 
ب2ل ومحاولة علل انق2اب يف تركيا ويِف 

إعان العداء إليران؟ 
م2ا مصلحة الس2عوديّة واإلمارات يف 
تحويل عائدات النفط واس2تنزاف لتى 
االلتي2اط النقدي يف تلويل العدوان عى 
اليل2ن والح2رب اأ3لية يف ليبي2ا ودعم 
السياس2ية االقصائي2ة تج2اه اإلج2وان 

املسللني لنظا1 السيايس؟ 
ما الذي س2يتحقق لهذي2ن النظامني 
أكثر م2ن مزيد من التبعي2ة للصهيونية 
والخض2وع للتبعية املطلقة للسياس2ية 
للحلاي2ة  وااللتي2اج  اأمريكي2ة 
الصهيوني2ة أمني2اً وإْعَامياً وسياس2ياً 
وتح2ول 3ؤالء الح2كا1 إىل مج2رد عبيد 
بكل ما تعنيه العبودية من معنى للصنم 

الصهيوني؟ 
ال توآد مصلحة للش2عب الس2عودّي 
واإلمارات2ي وال للحكا1 واأرس الحاكلة 
امل2رشوع  جدم2ة  يف  تفانيه2م  م2ن 
فال2رضر  العك2س،  ب2ل  الصهيون2ي 
االسرتاتيجي عى استقرار اأنظلة، 3ذه 
مؤك2د وش2وا3ده واضحة ومش2ا3ده، 
تتع2رض  الت2ي  االس2تنزاف  عللي2ة  يف 
له2ا الدولت2ان ولال2ة التوت2ر الس2ائد3 

يف عاقِتهل2ا بلحيطهل2ا لت2ى ال2ذي 
بالتحالف معهلا واالنقس2ا1  يتظا23ر 
الواض2ح داج2ل اأرس الحاكل2ة والذي 
وص2ل إىل اعتق2ال مئ2ات اأم2راء م2ن 
أبن2اء وألاف2ظ عبدالعزي2ز كل2ا لدث 
يف الس2عوديّة والقل2ع ال2ذي يلارس2ه 
محل2د بن زايد ووصل إىل التجاز لرية 
ضي2وف كب2ار لإلم2ارات كعبدالله قطر 
وأللد ش2فيق مر وإنش2اء معتقات 
يف الجنوب وجس2ار3 اإلمارات للصومال 
وآيبوت2ي، ومحاول2ة اب2ن زاي2د ترتيب 
انقاب يف ُعلان والتاله أآزاء واسعة 
م2ن اليلن ومنع2ه عود3 23ادي وتبنّي 
دعم الجلاعات السلفية الجهادية التي 
تق2و1 بعللي2ات االغتي2االت واملجل2س 
االنتق2ايل، وإعانهل2ا الع2داَء أجرياً مع 
تركيا واإلجوان املس2للني والُفر1 )مع 
أن ٦٠٪ م2ن مواطني اإلمارات من أصل 

فاريس(. 
نظام2ي  أدج2ا  لق2د  باجتص2ار 
وعس2كري  أمن2ي  م2أزق  يف  لكلهل2ا 
أش2به بحال2ة اإلدمان ال2ذي ال يلكن أن 
يواآَه إاّل باملزيد من التوّرط بفتح املزيد 
م2ن االش2كاالت يف عاقتهل2ا بالعال2م 
ويدفعهلا ملزيد م2ن االرتلاء يف ألضان 
الصهيوني2ة التي ال تع2رف الرفاء لتى 
لزعلائها بع2د أن باتوا عبئاً، عى عكس 
م2ا ردده أن2ور عش2قي ع2ن املصال2ح 
والس2عوديّة  إرسائي2ل  ب2ني  املش2رتكة 
يف الس2يطر3 ع2ى نفط الج2وف ونفط 
إثيوبيا الواعد وآرس النور الذي سريبط 
آس2يا بأفريقيا من جال الجرس املوصل 
عدن بالق2رن اأفريق2ي، وأَيْض2اً طلع 
أَو  لرضم2وت  اقتط2اع  يف  الس2عوديّة 
آزء منها مل2د أنابيب النفط الس2عودّي 
والخليج2ي إىل البح2ر العرب2ي مبارش3ً؛ 
تجنب2اً للل2رور بلضيق 3رم2ز أَو باب 
واض2ح  لإلم2ارات  وبالنس2بة  املن2دب، 
اطلاعه2ا يف الج2زر اليلني2ة وبال2ذات 

س2قطر3 وس2يطرتها عى موانئ اليلن 
لإلبقاء عى ميناء دب2ي آبل عيل املركز 

الوليد غري املنافس. 
رغم وضوح ذلك إاّل أنه طعم فقط لن 
تسطيع السعوديّة وال اإلمارات ابتاعها 
و3ي نف2س األا1 التي أغ2ري القذايف 
لدعم لركات التح2ّرر والولد3 العربية 
واالفريقية وكذلك صدا1 يف إعان الحرب 

عى إيران وغزو الكويت.
إنها أفخاخ كي تتزايد لاآة اأنظلة 
التي يق2د1 لكامها الحاملون املغامرون 
ع2ى مغامرات غ2ري محس2وبة لتنتهي 

بسقوط اأنظلة والتفكيك الحاصل.
وآ2وُد الكي2ان الصهيوني ال يقتر 
رضره عى الشعب الفلسطيني املظلو1، 
ب2ل إن فلس2طني نقطٌة للس2يطر3 عى 
املنطق2ة مرك2ز العالم وثرواته2ا والذي 
ال يتحّق2ق إاّل بالقض2اء عى االس2تقرار 
مقوم2ات  وتدم2ري  التنلي2ة  وف2رص 
قوي2ة  إقليلي2ة مس2تقر3  دول  وآ2ود 
يف محي2ط فلس2طني وتحوي2ل املنطقة 
إىل ب2ؤر للراع2ات والتوت2ر؛ لتصب2ح 
إرسائي2ل 3ي الدولة الوليد3 املس2تقر3 
الت2ي تللك القدر3 عى الردع، وس2يطر3 
الصهيوني2ة عى فلس2طني ونجالها يف 
تفكيك املحيط العربي، ليس 3دفاً لذاته، 
وإنلا السيطر3 عى مركز العالم القديم 

والتحك2م في2ه..
اَي أنه سيلحق الرضر البالغ بأوروبا 

وآسيا وافريقيا؛ أن فلسطني كالقلب. 
وله2ذا ف2إن قضية فلس2طني قضية 
وطنية وقومية وإس2امية وإنَْس2انية، 
وجط2ر الصهيوني2ة ل2ن يقت2ر ع2ى 

محيطها بل العالم أآلع. 
وأدواتُه2ا  تنت2َر  أن  يلك2ن  وال 
اأُّم2ة  وستس2تعيُد  سيس2قطون، 
واإلنَْس2انيُة وعيَها وَولدتَها يف مواآهة 
الحرك2ة الصهيونية التي ت2رى يف امجر 

عدواً ال يستحّق الحيا3.
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إنَّ الثقافَة املحرَّفَة التي نتجت عن أعلال اليهود 
الدؤوبة يف تحري2ف التورا3 واإلنجيل 
3ي ما َصن2ََع ]أيدولوآي2ًة منحرفة 
املجتلع2ات  أوس2اط  يف  املس2لك[ 
الغربي2ة، وم2ا يتش2دق ب2ه الغ2رُب 
وأمري2كا الي2و1 من »لق2وق املرأ3« 
م2ا 3و إال رد3 فع2ل منحرفة؛ نتيجة 
ملا عان2ت من2ه يف األق2اب املاضية 
يف ظ2ل 3ذه املجتلع2ات التي لرَّفت 
دينها وانحرف2ت بأآيالها. وبالرغم 
م2ن اجتب2اء الغ2رب جل2ف لق2وق 
امل2رأ3 ومظلوميته2ا، إال أّن امل2رأ3 يف 
3ذه املجتلع2ات انتقلت من وضعية 

]عبودية واضطهاد الكنيس2ة والتورا3[ إىل وضعية 
]اإلفس2اد واالس2تغال اأمريكي واأوروبي[ تحت 
عن2وان الحري2ة واملس2اوا3، والت2ي أدْت إىل نتائ2ج 

كارثية وتدمريية لألرس3 واملجتلع الغربي.
وبالرغ2م م2ن العناوي2ن الجذاب2ة الت2ي ي2ّر 
اأمريكيون عى أنهم من يرعونها ويدافعون عنها، 
والت2ي ملئ2وا الدنيا ضجيًج2ا ورصاًجا م2ن أآلها، 
إال أّن امل2رأ3 عند23م ال ت2زال 3ي اأكث2ر اضطهاًدا 
والتق2اًرا.. وليس ذلك نتيجة لخل2ل يف الترشيعات 
القانوني2ة اأمريكية أَْو الغربية، وإنلا لوآود لالة 
]االنح2راف والتحري2ف[ الديني والثق2ايف التي كان 
لليهود ال2دور اأبرز يف تعزيز23ا يف أوروبا وأمريكا 
قديًل2ا ولديثًا.. ت2ار3 تحت عناوي2ن دينية، وتار3 
أج2رى تحت عناوي2ن عللانية، أبرز3ا: ما يس2لى 
بالحري2ة والديلقراطي2ة، واملس2اوا3 ب2ني الرآ2ل 
وامل2رأ3، والت2ي انخدع2ت به2ا معظ2م لكوم2ات 
ومجتلعات العالم اإلس2امي التي تن2ادي بلتابعة 

التجربة الغربية.
فامل2رأ3 يف أنحاء أوروبا كانت محرومة من ]لق 
التصوي2ت[ لتى العقد الثاني م2ن 3ذا القرن، ولم 
يكن من لقها أن تترف يف أموالها..!! ومنذ العقد 
الثان2ي، أي من2ذ الع2ا1 11916 أَْو م1191 ق2ررت 
أوروب2ا أن تعطي املرأ3 بش2كل تدريج2ي لق إبداء 

الرأي، والترف بأموالها.
وبحس2ب دراس2ات لعلل2اء املجتل2ع يف أوروبا 
يتبني أن2ه عندما أقرَّت أوروبا بحق امل2رأ3 بالتللك، 
كان ذل2ك له2دٍف آج2ر و23و: أن املصان2ع ب2دأت 
باالنتش2ار مع تق2د1 التقني2ة الحديث2ة يف الغرب، 
وكانت تل2ك املصانع تحتاج إىل عّل2ال، وكان 3ناك 
ش2ّحة يف اأيدي العاملة، فأرادوا أن يجّروا النس2اء 
إىل املصانع ويس2تفيدوا من طاقاتهّن، فأعلنوا عن 
لق املرأ3 بالتللك، وكانوا دوًما يعطونها أآوًرا أقل 

من الرآال..!!.
وبع2د الث2ور3 الفرنس2ية وإىل الي2و1 ال يُس2لح 
لللتزوآ2ة بالترفات املالي2ة إال بإذن زوآها، وال 
يزال أآ2ُر املرأ3 عى عللها أقل من أآر الرآل. كلا 
تفقد املرأ3 اس2لها ولريتها بلجرد الزواج، وظلت 

إىل القرن التاسع عرش محرومة كذلك من التعليم.
واملتاب2ع لألدب والش2عر الغرب2ي واأوروبي من 
ج2ال القص2ة والرواي2ة واملرسلية الغربي2ة؛ يجْد 
أّن الثقافة اأوروبية منذ القرون الوس2طى وقبلها 

ولت2ى أواج2ر القرن الح2ايل كانت تنظ2ر لللرأ3 
كلوآ2وٍد م2ن ]الدرآ2ة الثاني2ة[، فل2ن ج2ال 
]مرسليات شكس2بري[ وغري3ا م2ن املرسليات 
الغربية نرى أن ثلة ]لغة غريبة[ يف التعاطي مع 
امل2رأ3؛ فالرآل الغربي 3و س2يد امل2رأ3، وال تزال 
آثار 3ذه الثقافة سائد3 لتى اليو1؛ فلثاً: املرأ3 
عندما تتزوج يتغري اس2م عائلتها إىل اسم عائلة 
زوآه2ا..!! وما 3ذا العرف إال أل2د آثار علليات 
التحريف الديني التي أدْت إىل انحراف يف املجتلع 

الغربي.
ويف الثقاف2ة الغربية عندما كانت املرأ3 تذ3ب 
إىل بي2ت زوآها فإن آس2د3ا ورولها، وكل ما 
تللك2ه يصبح للرآل، وق2د عرضنا يف الحلقتني 
السابقتني بعض الش2وا3د عى ذلك من التورا3 

واإلنجيل املحرَّفني. ويف القصص واأش2عار الغربية 
نج2د أن ال2زوج كان يقتل زوآته لخ2اٍف أجاقي 

مثاً، وال يلومه ألٌد عى ذلك..!!
]أف2ا1  يف  ترويج2ه  يت2م  وم2ا 
اإلع2ا1  وس2ائل  يف  أَْو  الهولي2ود[ 
تقاري2ر  م2ن  واأمريكي2ة  الغربي2ة 
ووثائقي2ات تظه2ر امل2رأ3 يف الغ2رب 
وأمريكا أنها تعيش »ليا3 س2عيد3« 
إىل آان2ب رشيكها ويف ظ2ل أرستها، 
الغربي واأمريكي  القانون  وبحلاية 
23ذه  تظه2ره  م2ا  أَْو  »ال2رادع«..، 
الوس2ائل اإلعامية املضللة بأن املرأ3 
تتلتع بالحرية، والعدالة، واملس2اوا3 
بحلاية »القيم اأمريكية« أَْو »القيم 
الغربي2ة«..، كل ذل2ك م2ا 23و إال ذٌر 
للرم2اد يف العيون، وتزييف للحقائ2ق التي تخفيها 
أمري2كا ودوُل الغ2رب.. ولك2ن وآ2ود 3ام2ٍش من 
الديلقراطي2ة داج2ل 23ذه ال2دول 3و م2ا يفضح 
لقيق2ة 3ذه املجتلعات البعيد3 ع2ن الدين والقيم 

والفضيلة..
فف2ي الواليات املتحد3 اأمريكية التي تدعي أنها 
راعية الحقوق والس2لم يف العال2م نجد أن ]املجتلع 
اأمريكي[ من أكثر املجتلعات تفكًكا ومن أكثر3ا 
اضطهاًدا واس2تغااًل لللرأ3.. وإليكم بعض اأرقا1 
املهول2ة التي ت2دل ع2ى »تكريم امل2رأ3« يف املجتلع 
املص2ادر  م2ن  اس2تقينا3ا  والت2ي  اأمريك2ي..!!! 

الرسلية الحكومية اأمريكية..

األسرة يف أمريكا:
- 10 ماي2ني أرس3 تعيله2ا اأ1 فق2ط م2ن غري 
وآود اأب )املصدر: دائر3 اإللصاءات اأمريكية(. 

اإلجهاض:
»يُقت2ل  اأمريكي2ة:  املتح2د3  الوالي2ات  يف   -
باإلآهاض أكثر من مليون طفل سنويا« )املصدر: 
ع2ى  للس2يطر3  الحكومي2ة  اأمريكي2ة  املراك2ز 

اأمراض(.
- 32 ملي2ون آن2ني قتلوا باإلآهاض منذ س2نة 

11973 إىل سنة 12002 يف أمريكا ولد3ا.

األمراض الجنسية:
- تعان2ي امل2رأ3 الغربي2ة م2ن أل2م »الخيانات يف 
العاقات الجنس2ية«، بل وتعان2ي يف 3ذه العاقات 
م2ن اأم2راض الجنس2ية، فف2ي الوالي2ات املتحد3 
اأمريكي2ة 65 مليون ش2خص يعان2ي من أمراض 
آنسية ال يلكن ش2فاؤ3ا )املصدر: CNN واملراكز 

اأمريكية الحكومية للسيطر3 عى اأمراض(.

العنف ضد املرأة:
- م2ا بني 30 إىل 50 % ملن يُقتل من النس2اء يف 
أمريكا يكون القاتل 3و ما يسلى بالرشيك الحليم 
صدي2ق(  أَْو  )زوج   )PARTNER INTIMATE(

)املصدر: وزار3 العدل اأمريكية(.
- 1320 امرأ3 تقتل سنويا؛ أي لوايل أربع نساء 
يقتل2ن يوميا بواس2طة أزواآه2ن أَْو أصدقائهن يف 

أمريكا )املصدر: تقرير لوزار3 العدل اأمريكية(.
- س2نويا ما ب2ني 3 إىل 3 مايني ام2رأ3 يف أمريكا 
أَْو صدي2ق  يتعرض2ن العت2داء آس2دي م2ن زوج 
)املصدر: املوقع الرسلي الحكومي لوالية نيوآريس 

اأمريكية(.
- %22.1 من النس2اء يف أمريكا تعرضن العتداء 
أَْو س2ابق(  أَْو صدي2ق )ل2ايل  آس2دي م2ن زوج 

)املصدر: وزار3 العدل اأمريكية(.

االغتصاب:
- يف أمريكا يتم اغتصاب 3م6 ألف امرأ3 س2نويا 
أي بلعدل م7 امرأ3 يف الس2اعة م2ع العلم أن 16% 
فق2ط م2ن ل2االت االغتصاب يت2م التبلي2غ عنها!! 

)املصدر: وزار3 العدل اأمريكية(.
وق2د اصدرت ]الرشطة الريطاني2ة[ كتيبًا تحت 
عنوان: »لسامة املرأ3 الشخصية« يتضلن نصائح 
لتجن2ب االغتص2اب، والنص2ح بع2د1 لب2س ثي2اب 

فاضحة، وااللتزا1 بااللتشا1.

إذالل املرأة والتحرش بها:
- أكد تقرير لوزار3 العل2ل اأمريكية أن: معظم 
النس2اء يف الغرب يعلل2ن يف الوظائ2ف ذات اأآور 
املنخفض2ة واملكان2ة املتدنية. ولتى م2ع الضغوط 
الت2ي تبذلها الحكومة يف تحس2ني وظائف النس2اء 
ف2إن %95 إىل %97 من املناص2ب القيادية العليا يف 
أكر الرشكات يشغلها رآال )املصدر: وزار3 العلل 
 GLASS( اأمريكي2ة )تقري2ر الس2قف الزآاآ2ي

.))CEILING
ويف تقرير آجر لوزار3 العلل اأمريكية:

%89- من الخد1 وعلال التنظيف 3م النساء.
%97- م2ن وظائ2ف الس2كرتارية تق2و1 به2ا 

النساء.
%93- من موظفات االستقبال 3م النساء.

%74- من نوادل املطاعم 3م النساء.
)املصدر: وزار3 العلل اأمريكية(.

- أكدت دراسة قامت بها وزار3 الدفاع اأمريكية 
أن: %78 م2ن النس2اء يف القّوات املس2ّلحة تعرضن 
للتح2رش الجنيس من قب2ل املوّظفني العس2كرينّي 
 VETERANS( اأمريكي2ة  ال2وزار3  )املص2در: 

.))AFFAIRS
- يف أمري2كا %70- م2ن امللرض2ات يتعرض2ن 
للتح2رش الجن2يس من زم2اء العلل وم2ن املرىض 
)املصدر: املعا23د الوطنية للصح2ة التابعة لوزار3 

الصحة اأمريكية(.
5 مايني يُتحرش بهم آنسياً يف املدار1 بأمريكا 

)وزار3 التعليم اأمريكية(.

الحرية الجنسية:
أورب2ا وأمري2كا مطاع2م تق2د1  انت2رشت يف   -
الطعا1 عى ]أآساد النساء العاريات[!!!. )املصدر: 
نيويورك تايلز العدد م1--4 12007 – والعدد: 23 

8-- م1200(.
- نس2اء عاريات يغس2لن الس2يارات يف أسرتاليا 

وبريطانيا.
- وأصبح اس2تغال أآساد النساء يف شتى صور 
اإلبالي2ة؛ صناع2ة عظيلة يف الغ2رب، ليث 
تفن2ن الغرُب يف آّر املرأ3 إىل أعلال 
مخزي2ة ومهين2ة، نافس2وا فيه2ا 
ص2ور العبودي2ة القديل2ة، لي2ث 
تجل2ب 12 ملي2ار دوالر س2نوياً يف 

أمريكا ولد3ا.
- ل2وايل جلس2ني أل2ف ام2رأ3 
وطفلة يت2م تهريبه2ّن إىل الواليات 
الس2رتقاقهّن  س2نوياً  املتح2د3 
البغاء  وإآبار23ّن ع2ى ملارس2ة 

)املصدر: نيويورك تايلز(.
اأمريكي2ة  لللراك2ز  تقري2ر  يف 
الحكومية للس2يطر3 عى اأمراض: 
متوس2ط عدد النس2اء الات2ي يقيم 

معها الرآل اأمريكي عاقات آنسية 3و 7 نساء، 
ب2ل إن %29 من الرآال قد أقاموا عاقات آنس2ية 

مع أكثر من 15 امرأ3 يف لياتهم.
- ون2رش يف »بي بي يس« دراس2ة أآريت عى 13 
دولة أظه2رت أن: %42 م2ن الريطاني2ني اعرتفوا 
بإقامة عاقة مع أكثر من ش2خص يف نفس الوقت؛ 
بينل2ا نص2ف اأمريكي2ني يقيلون عاق2ات »غري 
رشعي2ة« )مع غ2ري أزواآه2م(. وكانت النس2بة يف 

إيطاليا %38، ويف فرنسا 36%.
الريطاني2ات  س2د1  أّن  اإللصائي2ات  وتفي2د 
الائي يُعقد عليهّن للزواج 3ّن من الحوامل! نتيجة 

لعاقات آثلة قبل الزواج..!!.
وقد بلغ من شيوع الفحشاء يف فرنسا قبل الحرب 
العاملية اأوىل أّن النس2اء اللواتي يحرتفَن البغاء كنَّ 
يبلغَن نص2ف مليون..!!، وت2دل اإللصاءات يف 3ذه 

الدولة عى أّن ربع املواليد 3م أبناء سفاح..!!.
نا3يك ع2ن اأم2راض املنترش3 واملعدي2ة نتيجة 
لهذه امللارس2ات الا أجاقية، ونتيجة للحرية التي 
تلنحه2ا الدس2اتريُ الغربية واأمريكية لش2عوبها، 

دون أي قيود دينية أَْو أجاقية أَْو قيلية..

عقوق وهجر األم يف أمريكا:
والقه2ر  لاضطه2اد  عرض2ة  امل2رأ3  وتظ2ل   -
واالس2تغال منذ ربيع علر3ا، ومن ثَمَّ تجد نفسها 
ولي2د3 يف آج2ر علر3ا بعد أن تخ2ى عنها أوالد3ا، 
لتعيش برفقة كل2ٍب، أَْو لتلي بقية علر3ا يف دار 
املسنني..!! فحوايل %50 من عدد النساء اأمريكيات 
ملن تجاوزن )75 س2نة( يعشن ولد3ّن )املصدر: 

دائر3 اإللصاءات اأمريكية(.
3كذا 3ي لق2وق املرأ3 يف ]املجتل2ع اأمريكي[ 
ويف ظ2ل الفيدرالي2ة اأمريكي2ة، والبي2ت اأبي2ض 
ال2ذي يدعي دفاع2ه عن لرية امل2رأ3 ولقوقها..!!! 
وم2ا عرضن2اه ال يش2كل س2وى ]ملح2ة موآ2ز3[ 
لبع2ض اأرقا1 الرس2لية اأمريكي2ة، ولم نتعرض 
لإللصائيات التي تنرش3ا منظلات املجتلع املدني 

اأمريكية..
ويُعر أدريان تاترش عن نظر3 الكنيس2ة بقوله: 
»لق2د ب2ذَل العاَل2ُم الغرب2ي الكثري يف الق2رن اأجري 
ليتجاوز التقاره للنساء، لكّن 3ذا االلتقار ال يزال 

ثابتًا يف الكنيسة«.

املصادر:
1( مجلة نور اإلسا1 – اأعداد: 21،22، 7م، مم. 
2( املرأ3 بني الفقه والقانون - مصطفى السباعي.

3( امل2رأ3 ب2ني الدين واملجتل2ع - د. زي2دان عبد 
الباقي.
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ثقافية 

ابتعاد األمة عن العمل بالقرآن ومخالفة أوامر اهلل أّدى 
بها إىل وضعية هي أسوأ من وضعية اليهود أنفسهم 

أدلة من القرآن.. أن شخصاً واحدًا 
يكفي.. للتذكري وإقامة الحجة:ــ

2ِهيُْد الَقاِئُد -َسَا1ُ اللِه َعَليِْه-  أكَّد الشَّ
يف محارض3 )ملزمة ال عذر للجليع أما1 
الله( بأنه ال يُش2رتَُط اإلآلاُع من آليع 
العلل2اء لت2ى يُق2ا1 الح2ق، ويتح2ّرك 
الن2ا1، مس2تدالً ع2ى ذل2ك بآي2ات من 

القرآن الكريم.. 
الدلي2ل اأول:222 لي2ث ق2ال: ]إذا ما 
تح2ّرك أل2د النا1 وذكرن2ا بيشء يجب 
علين2ا أن نعلل2ه.. 23ل يكون ع2ذراً لنا 
أما1 الله سبحانه وتعاىل 3و أن امجرين 
ل2م يتحدثوا بعد؟. ال. لنرآ2ع إىل القرآن 
الكري2م، الق2رآن الكري2م يتح2دث ع2ن 
قصة نب2ي الله م2وىس )عليه الس2ا1( 
اْأَْرَض  }اْدُجل2ُوا  لقوم2ه:  ق2ال  عندم2ا 
اْلُلَقدََّس2َة الَِّتي َكتََب اللَُّه َلُكْم َوال تَْرتَدُّوا 
يَن{ عندما  َعَى أَْدبَاِرُك2ْم َفتَنَْقِلبُوا َجارِسِ
رف2ض بنو إرسائيل أم2ر نبي الله موىس 
ذك2ر الله س2بحانه وتع2اىل أيض2اً كا1 
رآل2ني من بن2ي إرسائيل: }َق2اَل َرُآاِن 
ِم2َن الَِّذي2َن يََخاُف2وَن أَنَْعَم الل2َُّه َعَليِهَلا 
اْدُجلُوا َعَليِْهُم اْلبَاَب َفِإذَا َدَجْلتُُلوُه َفِإنَُّكْم 
َغاِلب2ُوَن َوَع2َى الل2َِّه َفتََوكَّل2ُوا إِْن ُكنْت2ُْم 
ُمْؤِمِننَي{ )املائد23:3( ألم يذكر الله كا1 
الرآل2ني ويس2طِّره ككا1 نبيه موىس؟ 
2ة التي كانت مع موىس  رآان. تلك اأُمَّ
أل2م يكن فيه2ا عللاء وفيه2ا عبّاد؟ 3ل 
تتص2ور نبياً من اأنبياء يعيش فرت3 مع 
أمته ث2م ال يكون فيها عللاء وعبّاد؟ ثم 
ال يكون فيها ُوآهاء وفيها ش2خصيات 
كب2ري3، وفيها.. مختلف فئ2ات املجتلع 
تكون متواآد3، لك2ن موقف أولئك وإن 
كان2وا عللاء وإن كانوا وآهاء وإن كان 
فيهم عبّاد يعتره الله سبحانه موقفاً ال 
قيلة له، يعتره عصياناً له ولنبيه، لكن 
رآلني منهم: }َق2اَل َرُآاِن{ لم يقل قال 
عاملان أَْو قال عابدان أَْو قال ش2يخان أَْو 

قال رئيسان }َقاَل َرُآاِن{[. 
الدلي2ل الثاني: 22 لي2ث قال رضوان 
الل2ه علي2ه: ]كذلك ق2ال ع2ن مؤمن آل 
فرعون يس2طر كامه يف صفحة كاملة 
يف س2ور3 ]غاف2ر[ ذل2ك ال2كا1 الجليل 
الذي قاله مؤمن آل فرعون, ويذكره كلا 
ذكر كا1 نبي الله موىس[. و3و إش2ار3 
إىل قول2ه تع2اىل: ]َوَقاَل َرُآ2ٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 
آِل ِفْرَع2ْوَن يَْكت2ُُم إِيَلان2َُه أَتَْقتُلُوَن َرُآاً 
أَْن يَُقوَل َربِّي الل2َُّه َوَقْد َآاَءُكْم ِباْلبَيِّنَاِت 
ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا َفَعَليِْه َكِذبُُه َوإِْن 

يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ 
ٌف َكذَّاٌب[ إىل  الل2ََّه الَ يَْهِدي َمْن 3َُو ُم2رْسِ

آجر اميات.. 

املخرج لأُلمَّـة هو )القرآن(.. وال 
شيء غريه:ــ

 وتح2دث رضوان الل2ه عليه عن الحل 
22ة مل2ا 3ي في2ه من ذل  واملخ2رج لألُمَّ
ومهان2ة فق2ال: ]والحقيق2ة أن اليشء 
ال2ذي يج2ب أن نهت2دي ب2ه 23و القرآن 
الكري2م، الق2رآن الكريم الذي ق2ال الله 
في2ه }إِنَّ 23َذَا اْلُق2ْرآَن يَْه2ِدي ِللَِّتي 3َِي 
أَْق2َو1ُ{ وس2لاه بأنه 23دى للنا1 3دى 
للعاملني. الع2ود3 للقرآن الكريم لا3تداء 
به 3و الطريقة الصحيحة، 3و اأسلوب 
الصحي2ح، ال أن نظل ع2ى ما نحن عليه 
ونفهل2ه أنه ُكّل يشء وكل ما يطلب منا 

من آهة الله سبحانه وتعاىل[. 
الفتاً إىل أن القرآن يعتر ُكّل علل فيه 
إظهار العداء لليهود والنصارى أنه علل 
يريض الله، وأن )الشعار( فيه رضاً لله، 
موآها النا1 إىل السؤال الصحيح الذي 
يجب أن يس2ألوه للعللاء عن )الشعار( 
ليث ق2ال: ]أن تعرض ما س2لعته منا 
عى امجرين باعتب2ار 3ل مثل 3ذا علل 
ي2ريض الل2ه س2بحانه وتع2اىل؟ وأعتقد 

ال أل2د يلك2ن أن يقول لك م2ن العللاء 
ب2أن 3ذا عل2ل ال يريض الل2ه: أن تهتف 
بشعار التكبري لله واملوت أمريكا واملوت 
إلرسائي2ل واللعن2ة عى اليه2ود والنر 
لإلْس2َا1 وأن تجند نفسك ملواآهة أعداء 
الله ال ألد من العللاء يستطيع أن يقول 
ل2ك أنه عل2ل ال ي2ريض الله. واإلنس2ان 
ه أن يعلل  املس2لم الحقيقي 3و َمن 3لُّ
ما يحقق له رىِض الله س2بحانه وتعاىل. 
لكن أن تس22أل: 23ل يج2ب علينا؟ 3ل 
3ن2اك م2ا يوآب علين2ا أن نقول كذا؟. 
ق2د يقول ل2ك: ال. فتقول يف اأجري: ]3ا 
شفتوا ما باّ فان، 3و ذا العالم الفاني 
قال م2ا 3و واآب علين2ا وامجر قال ما 
23و واآب علينا[. 3ناك من العللاء من 
ال يتابع األ2داث، 3ناك من العللاء من 
يتلس2ك بقواع2د يعتر نفس2ه معذوراً 
أم2ا1 الله باعتباره غري متلكن أن يعلل 
ش2يئاً، و3ناك من العللاء و3م كثري من 
إذا م2ا انطل2ق النا1 يف أعل2ال أيدو3م 

ودعوا لهم. ونحن آربنا 3ذا[.. 
ويف ذات الس2ياق رشح رض2وان الل2ه 
علي2ه كي2ف يك2ون الس2ؤال بالطريقة 
الصحيح2ة، الت2ي ال يس2تطيع أل2د أن 
يكت2م ما قاله الله عند3ا، قائا: ]فنحن 
نري2د أن نق2ول للنا1: يلكن أن تس2أل 

عالم أَْو تسأل عللاء آجرين: ]3ل يجب 
علين2ا قال2وا إن النا الز1 نق2ول كذا؟[. 
ق2د يقول ل2ك: ال. لكن ارآ2ع إىل القرآن 
الكري2م أَْو اس2أل بطريق2ة صحيح2ة: 
إس2أل: نح2ن نري2د أن نح2ارب أمريكا 
وإرسائي2ل، نح2ن نري2د أن نواآه أعداء 
الله، نحن نرا23م يتحّركون داجل الباد 
وإىل  بادن2ا  إىل  ووصل2وا  اإلْس22َامية 
سوالل بادنا، نريد أن يكون لنا موقف 
ضد3م، 3ل 3ذا عل2ل يريض الله؟. َمْن 
من العللاء الذي يلكن أن يقول لك: ال؟. 
اس2أل عى 23ذا النحو وس2تجد اإلآابة 
الصحيح2ة. أما أن تس2أل: ]3ل يجب.. 
قالوا الز1 نس2وي كذا, قالوا, وقالوا.. [ 
وأش2ياء من 3ذه, قد يقول لك: ال يجب. 
وربلا لو تأمل 3و، وتفهم القضية أكثر 

أفت2اك بأنه يجب[. 

ملاذا تقصرينا هو أسوأ من تقصري 
اليهود والنصارى؟

واس2تلر رضواُن الله علي2ه موضحاً 
22ة اأس2باَب الت2ي أّدت به2ا إىل ما  لألُمَّ
3ي في2ه من الخزي والذل وأنه بس2بب 
تقصري23ا، وأنها لم تس2تغل نع2َم الله 
عليها لتكون جري أمة، والنعم التي أنعم 

الله عليها لتكون كذلك كامتي:22

النعمة األوىل التي لم تستغل:ــ
 ق2ال رض2وان الل2ه عليه:222 ]بع2ث 
رس2والً عربياً منا، وكان تكريلاً عظيلاً 
لن2ا، وِمن2َّة عظيلًة عى الع2رب أن بعث 
منهم رس2والً آعله س2يد الرسل وجاتم 
الرس2ل }َلَقْد َمنَّ الل2َُّه َع2َى اْلُلْؤِمِننَي إِذْ 
بََع2َث ِفيِهْم َرُس2والً ِمْن أَنُْفِس2ِهْم{ }3َُو 
ي2ِّنَي{ 23ؤالء اأميني  ال2َِّذي بََع2َث يِف اْأُمِّ
الذين لم يكونوا شيئاً، لم يكونوا رقلاً - 
كلا يقول البعض - لم يكونوا يش2كلون 
أي رق2م يف الس2الة العاملي2ة، بعث الله 
منهم رس2والً عربياً تكريلاً لهم, ونعلًة 

عليهم, وترشيفاً لهم.. 

النعمة الثانية التي لم تستغل:ــ
 كلا ق2ال رض2وان الله علي2ه: ]أنزل 
أفض2ل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن 
الكريم، كتاباً آعله أفضل كتبه ومهيلناً 
ع2ى ُكّل كتبه الس2لاوية الس2ابقة، ألم 
يق2ل 3كذا عن الق2رآن الكريم؟. بلغتهم 
ن2زل القرآن الكري2م، أراد لهم أن يكونوا 
جري أم2ة، تتح2ّرك 3ي تحت ل2واء 3ذه 
الرس2الة، وتحلل 3ذه الرس2الة فتصل 
بنور23ا إىل ُكّل بقاع الدني2ا فيكونوا 3م 
2ة  س2اد3 23ذا العال2م، يكونوا 23م اأُمَّ
املس2يطر3 واملهيلن2ة ع2ى 23ذا العالم 

بكتابه املهيلن، برسوله املهيلن.. 

النعمة الثالثة التي لم تستغل:ـ
 كل2ا قال رض2وان الله علي2ه: ]لتى 
22ة العربي2ة 23و  املوق2ع الجغ2رايف لألُمَّ
املوق2ع امله2م يف الدنيا كله2ا، والخريات, 
البرتول تواآده يف الباد العربية أكثر من 

أي منطقة أُْجَرى[. 
مش2رياً إىل أن الع2رب فرط2وا يف تل2ك 
ُكّل  ضيع2وا  ]الع2رب  فق2ال:  النع2م، 
23ذا ف2كان م2ا يحص2ل يف الدني2ا 3ذه 
من فس2اٍد الع2رُب مس2ؤولون عنه، ما 
يحص2ل يف الدني2ا من فس2اد ع2ى أيدي 
اليه2ود والنص2ارى الذي2ن أراد الل2ه لو 
اس2تجبنا وعرفن2ا الرشف ال2ذي منحنا 
إي2اه، والوس2ا1 العظيم ال2ذي قلدنا به: 
2ٍة أُْجِرَآْت ِللنَّا1ِ تَأُْمُروَن  }ُكنْتُْم َجرْيَ أُمَّ
ِباْلَلْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن اْلُلنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن 
ِباللَِّه{ل2و تحّركن2ا ع2ى 3ذا اأس2ا1، 
22ة املهيلنة عى  ل2كان الع2رب 23م اأُمَّ
اأمم كلها، والس2تطاعوا أن يصلوا بنور 

اإلْس2َا1 إىل الدنيا كلها[. 

ارج�ع إىل الق�رآن الكري�م ث�م ارج�ع إىل األخب�ار فانظر أين 
موقعك؟ من الذي احتل موقعك يف العالم؟ هم األملان والفرنسيون 
واألمريكي�ون والربيطاني�ون والكنديون واألس�بانيون وغريهم، 
ه�م من مألوا البحر من حول�ك، ومألوا الخليج من حولك، هم من 
أخذوا مواقع داخل بالدك، هم من أخذوا قواعد عسكرية يف أرض 
الحج�از ويف غريه�ا!. هذه ه�ي مواقعك أنت أيه�ا العربي، أين؟ 
مواقعك هن�اك، كان أنت الذي يجب أن تمأل البحار قواعدك، وأن 
تمأل الرب يف أوروبا وأمريكا قواعدك العس�كرية لو كنت متمس�كاً 
بدين�ك، لو كنت تعرف الرشف العظيم الذي وهبك الله إياه.. فلما 
فرطنا أَْصبَحنا إىل هذا الحال. ]ملزمة/العذر للجليع أما1 الله[

أري�د أن أقول هذا وأن�ا عىل ثقة أن هذا ه�و الواقع الذي نحن 
عليه؛ ليفهم أولئ�ك الذين يرون أنه ليس هناك أي يشء، أنه ليس 
هن�اك وضعية خطرية. نحن يف وضعي�ة خطرية مع الله، نحن يف 
وضعية خطرية جداً مع الل�ه، ونحن يف وضعية خطرية جداً أمام 
أعدائن�ا، ونحن يف وضعية خطرية يف تفكرينا وثقافتنا، نحن تحت 
الصف�ر، وال أدّل عىل ذلك من أننا نرى أنفس�نا جميعاً - بما فينا 
زعماؤنا - ال أحد منهم يجرؤ عىل أن يقول كلمة قوية يف مواجهة 
اليه�ود! أليس يعني ه�ذا أننا تح�ت الصف�ر.. ]ملزمة/العذر 

للجليع أما1 الله[
وكما حكى عن بني إرسائيل أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون 

ببعض ه�ذا واقعنا نحن نلتزم بأجزاء من الدين وأجزاء أُْخَرى 
ال نلتزم بها؛ألننا لم نعرفها، أَْو لم نتعود عليها، أَْو لم نس�معها 
أَْو ألنها تبدو: ]والله أما هذه قد تكون مثريه، وقد تكون ش�اقه 
وق�د تكون مخيفة[. نبحث عن الس�هل يف الدي�ن الذي ال يثري 
حت�ى وال ِقّط علينا، ال�ذي ال يُِثري أحداً علين�ا، ونريد أن نصل 
به�ذا إىل الجنة، والله يق�ول عن من يبلِّغون دينه باعتبار أن يف 
دينه ما قد يثري اآلخرين ضدك، يف دينه ما قد يخىش الكثري من 
الن�اس أن يبلغ�وه ويتكلموا عنه: }الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَس�االِت اللَِّه 
َويَْخَشْونَُه َوال يَْخَشْوَن أََحداً إاِلَّ اللََّه{. ]ملزمة/العذر للجليع 

أما1 الله[

مقتطفاٌت نورانية
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)379(
عربي ودولي 

جنود االحتالل واملستوطنون يقتحمون عددًا من املناطق 
الفلسطينية ويعتدون على سكانها

قطر تشكو اإلمارات والبحرين إىل مجلس األمن الدولي 
لخرقهما »سيادتها«

 : فلسطين المحتلة:
واصلت قواُت االلتال الصهيوني 
اقتحا1 بلدات ومناطق الفلسطينيني، 
ضلن للات مدا3ل2ات واعتقاالت 
متواصل2ة يف مختل2ف املناطق داجل 
املحتل2ة،  الفلس2طينية  اأرايض 
واندلعت أمس السبت مواآهات بني 
آن2ود االلتال وفلس2طينيني جال 
بعض تلك االقتحامات، ما أسفر عن 

إصابة عدد من الفلسطينيني. 
أن  أف2ادت  فلس2طينية  مص2ادر 
أم2س  اقتحل2ت  االلت2ال  ق2وات 
املنطقة الرشقية م2ن مدينة نابلس، 
وص2ادرت كام2ريات مراقبة من عد3 
مح2ال تجارية، كل2ا دا3لت محيط 
البل2د3 القديل2ة واملق2ر3 الرشقي2ة 

باملدينة. 
 وأوضح2ت املص2ادر أن دوري2اِت 
اقتحل2ت محيط املس2لخ  االلت2ال 
البلدي الواقع رشقي املخيم وشارعْي 
الق2د1 وروآي2ب، كل2ا اقتحل2ت 
محي2ط البل2د3 القديلة م2ن نابلس، 
وأط2راف املق2ر3 الغربي2ة، بالتزامن 
مع تحليق طائ2ر3 مراقبة زنانة عى 
أثن2اء عللي2ة  مس2توى منخف2ض، 

االقتحا1. 

م2ن  س2اعات  بع2د  ذل2ك  وآ2اء 
اقتح2ا1 بل2د3 الكفري آن2وب مدينة 
آنني ش2لال الضف2ة املحتلة، ليث 
اعتقل2ت ق2وات االلت2ال ع2دداً من 
الفلس2طينيني، واعتدت عى عدد من 

املنازل. 
لإلْع2َا1  الفلسطيني  املركز  وأفاد 
أن آنوَد االلتال نصبوا لواآَز عى 
طري2ق آنني- طوب2ا1 الذي يقطع 
بلد3 الكف2ري، ولاآزاً آج2ر عى بعد 
عد3 مئ2ات م2ن اأمتار ع2ى مدجل 
عقاب2ا، يف ل2ني نصب2ت لواآز عى 
الط2رق املؤدية لبلد3 قباطية وس2ط 

تحليق للطائر3 الزنانة يف املنطقة. 

ب2ني  مواآه2ات  واندلع2ت 
فلس2طينيني وقوات االلتال 3ناك، 
ليث التجز آن2ود االلتال مركبة 
عى مدجل عقابا، واعتقلت جلس2ة 

شبان فلسطينيني بداجلها. 
آن2ود  اعت2دى  لح2م،  بي2ت  ويف 
االلت2ال عى ش2اب فلس2طيني من 
مص2ادر  وأف2ادت  املع2ر3،  قري2ة 
إْع2َامية أن الجنود التجزوا الش2اب 
عى دوار مستوطنة »افرات« املقامة 
ع2ى أرايض ق2رى آنوب بي2ت لحم، 
واعتدوا عليه بالرضب، ما أسفر عن 

إصابته بكسور جطري3. 
مس2توطنون  3اآ2م  ذل2ك،  إىل 

قري2ة  أم2س،  ظه2ر  صهاين2ة، 
»التوان2ي« يف مدين2ة الخلي2ل آنوب 
الق2د1 املحتل2ة، واعت2دوا عى عدد 
من املن2ازل، وقالت مص2ادر محلية 
إن 3ذه 3ي املر3 الثانية التي يقتحم 
فيه2ا املس2توطنون املنطق2ة جال 

يومني. 
ان  إىل  املص2ادر  وأش2ارت 
يومي2اً  يلارس2ون  املس2توطنني 
اعت2داءات ملنهجة ض2د التجلعات 
الس2كنية ويعللون عى 3د1 املنازل 
ويطلقون النار ع2ى املزارعني، وذلك 
به2دف طرد الس2كان م2ن أراضيهم 

ومن ثم استيطانها والبناء عليها. 

 : وكاالت:
أبلغت قط2ر مجلَس اأمن ال2دويل واأمني العا1 
لألم2م املتح2د3، أنطوني2و غوتريي2ش، ع2ن ثاثة 
جروق2ات ملجاله2ا الج2وي »قام2ت به2ا ُكلٌّ م2ن 
اإلم2ارات والبحري2ن«، مش2دد3ً ع2ى رفضها أي 

»جرق لسيادتها وسامتها اإلقليلية«.
 وبحس2ب وكال2ة اأنب2اء القطرية فق2د أكدت 

قطر ع2ى أن س2تتخذ »اإلْآَراءات الازم2ة للدفاع 
ع2ن لدود3ا ومجاليه2ا الجوي والبح2ري وأمنها 

القومي، وفقاً للقوانني والضوابط الدولية«. 
وذك2رت قطر يف رس2الة موّآه2ة ملجلس اأمن 
الدويل واأمني العا1 لألم2م املتحد3 أن »طائر3 نقل 
آ2وي عس2كرية إماراتية اجرتقت املج2ال الجوي 
لدولة قطر، يو1 13 يناير املايض، كلا قامت طائر3 
نقل عس2كرية إماراتية من ن2وع C-130، يو1 25 

فراير املايض، باجرتاق املجال الجوي القطري. ويف 
يو1 م2 من الش2هر نفس2ه، تم رصد دجول طائر3 
عس2كرية بحرينية، املنطقة االقتصادية الخالصة 

لدولة قطر«. 
وس2بق للدولة أن َش2َكت اإلم2ارات مرتني بعد 
اجرتاق طائر3 عس2كرية إماراتي2ة مجاَلها الجوي 
أوائل ش2هر يناير املايض، بعد لادث ملاثل وقع يف 

ديسلر 2017. 

بوتني: مزاعم استخدام 
الجيش السوري للكيماوي 

مفربكة وتشبه ذرائع الغزو 
األمريكي للعراق

 : متابعات:
أّكد الرئيُس الروىس فاديلري بوتني أن املزاعَم بشأن استخدا1 
الجي2ش العربي الس2وري أس2لحة كيليائية مفرك2ة وتصب يف 
مصلح2ة الجلاع2ات التكفريية، وقال يف مقابلة م2ع قنا3 إن بي 
يس: إن »روسيا لديها معلومات مؤكد3 بشأن تخطيط التنظيلات 
اإلر3ابي2ة لتزييف وفركة 3جلات كيليائية يلقون باملس2ؤولية 
فيه2ا عى الجيش العربي الس2وري عى غرار االس2تفزازات التي 
لدث2ت يف املايض؛ وذلك بهدف اس2تخدامها اللقاً كُحّجة لحش2د 

املجتلع الدويل ضد الحكومة السورية«. 
وق2ارن بوتني يف املقابلة التي أآرتها معه الصحفية اأمريكية 
ميغ2ني كييل 3ذه االتهام2ات بخطاب وزي2ر الخارآية اأمريكي 
ع2ا1 2003 كولن ب2اول يف مجلس اأمن الدويل ل2ني علد وقتَها 
إىل التلوي2ح بأنبوبة اجتبار مدعياً أنه2ا تحتوي عى عينات تثبت 
امتاك نظا1 صدا1 لس2ني يف العراق أسلحة دمار شامل، وتبني 
اللق2اً أن ُكّل ذلك كان كذباً واس2تخدمته واش2نطن فقط ذريعة 

لرشعنة غزو3ا وتدمري3ا للعراق. 
وكان مندوُب س2ورية الدائم لدى اأمم املتحد3 الدكتور بش2ار 
الجعف2ري أَك222ََّد يف مقابلة م2ع وكالة س2بوتنيك أمس أن 3دف 
الواليات املتحد3 وللفائها من االّدعاءات الكاذبة بشأن االستخدا1 
املزع2و1 لألس2لحة الكيليائية يف الغوطة 3و للاي2ة التنظيلات 
اإلر3ابية وعرقلة تقد1 الجيش العربي الس2وري واس2تخدا1 ذلك 

عد3 مرات كورقة ضغط سيايس ضد الدولة السورية. 
م2ن آان2ب آج2ر أَك22ََّد نائ2ُب وزي2ر الخارآي2ة واملغرتبني يف 
الحكوم2ة الس2ورية، الدكت2ور فيص2ل املق2داد، أن التنظيل2ات 
اإلآرامية ومن يدعلها يتحلان املس2ؤولية التامة عن استخدا1 
اأس2لحة الكيليائية يف س2ورية، داعياً املنظل2ات الدولية املعنية 

للعلل بشكل مهني وصادق يف 3ذا امللف. 
وق2ال املق2داد يف مؤتلر صحف2ي: إن آه2ات معروفة كثفت 
اتهاماته2ا لس2ورية يف مل2ف الس2اح الكيليائ2ي ع2ى جلفي2ة 
اإلنج2ازات الكبري3 الت2ي لققتها القوات املس2لحة الس2ورية يف 
الحرب ضد »اإلر3اب«، مشدداً عى أن سورية نّفذت قرار مجلس 
اأم2ن ال2دويل رق2م م211 الخاص بإت2اف الرنام2ج الكيليائي 
الس2وري رغم الظ2روف الصعبة واملعق2د3 للغاية، مش2رياً إىل أن 
منظلة لظر اأس2لحة الكيليائية مستلر3 يف تجا3ل املعلومات 
التي تقّدمها سورية عن استخدا1 التكفرييني للساح الكيليائي 

يف لوادث عد3، ملا يثري الريبة والتساؤل. 

 : متابعات:
املع2روف  الريطان2ي  الكات2ُب  3اآ2م 
ديفيد 3ريس2ت زيار3َ ويل العهد السعودّي 
محلد بن س2للان، ووّآه انتقادات الذعة 
للحكوم2ة الريطاني2ة ورئيس2تها تريي2زا 
ماي، واصًفا مراس2َم استقباله ب2 »الدعم 

الجبان«. 
ويف مق2ال ن2رشه موقع »ميدل إيس2ت 
آي« الريطان2ي، تناول 3ريس2ت االلتفال 
الذي أبدته الحكومة الريطانية ومؤيديها 
بابن س2للان، وش2بّه لندن الت2ي انترشت 
فيها ص2ور اب2ن س2للان بأنه2ا أَْصبَحت 
كعاصلة كوريا الش2لالية بيون2غ يانغ أَْو 
العاصلة القريغيزية بيشكك، يف داللة عى 

املبالغة يف االلتفاء بالزعلاء. 
مراس2م  ع2ن  3ريس2ت  ويتح2دث 
االس2تقبال، مش2ريًا إىل تصّوره لحال الباد 
يف ظ2ل الحكوم2ة الحالية، ويق2ول: »عى 
م2دى ثاثة أيّا1 مذ3لة، تش2هد لندن ملحة 
ملا س2يكون عليه الحال ما بعد بريكسيت، 
أَْو ما يلكن اعتباره بريطانيا املنكلشة«. 

ويف مع2رض لديث عن امللك الس2عودّي 
وابنه وسياساته الجديد3، يرى 3ريست أن 
الس2عوديّة »تحت قياد3 محلد بن سللان 

غدت مصدًرا النعدا1 االستقرار يف املنطقة، 
وقد تكون الدولة التالية يف الرشق اأوسط 

التي تتفسخ«. 
كلا يتحدث الكاتب الريطاني يف مقاله 
عن لال2ة البذح يف الس2عوديّة، وينقل عن 
مصدر مقرب من الديوان امللكي السعودّي 
قول2ه إن »مخّصص2ات امللك تبل2غ امن ما 
يقرب م2ن 3 مليارات ري2ال، أي ما يعادل 

00م مليون دوالر شهريًا«. 
3ريس2ت يقارن بني مخصص2ات امللك 
السعودّي، وراتب ُكلٍّ من رئيسة الحكومة 
اأمريك2ي، لي2ث  والرئي2س  الريطاني2ة 
تتلق2ى تريي2زا م2اي راتب2ا س2نويا ق2دره 
150302آني2ه، بينل2ا يتق2اىض دونال2د 
ترام2ب راتبا قدره 300 أل2ف دوالر، ويعّلق 
قائًا: تلثل 3ذه الحقيقة البسيطة مؤرًشا 
عى الورطة التي نضع أنفسنا فيها لينلا 
صناعاتن2ا  ونؤّس2س  سياس2اتنا،  نقي2م 
اس2رتاتيجياتنا  ونرس2م  االس2رتاتيجية 
اإلقليلي2ة ع2ى رمال العاق2ات مع لكا1 

مستبدين مثل 3ؤالء«. 
كلا يتناول 3ريس2ت العاقة السعوديّة 
اأردني2ة يف مقال2ه، ناق2اً م2ؤرشات عى 
تراآعه2ا، فيقول: »ال يوآ2د يف علان من 
لديه االس2تعداد ليتكلم بش2كل رسلي عن 

اأرضار الت2ي يس2ببها محلد بن س2للان 
لالي2ًا ملللكته2م«، ويضي2ف: »إىل آان2ب 
موضوع املال والسياسة الخارآية، توآد 
لدى اأردن تظللات أُْج2َرى تجاه الرياض. 
فل2ن وآه2ة نظ2ر العائلة الهاش2لية 
امللكي2ة الحاكلة، يس2عى آل س2عود تار3 
اأماك2ن  رعاي2ة  دور  النت2زاع  أُْج22َرى 
م2ن  الق2د1  يف  املقدس2ة  اإلْس2َامية 
الهاش2ليني. وبعد أن انتزعوا مكة واملدينة 

منه2م يف مطل2ع القرن العرشي2ن، 3ا 3م 
يس2عون لفعل اليشء ذاته بشأن القد1«، 

لسب تعبريه. 
ويخت2م 3ريس2ت مقاله قائ2ًا: »لينلا 
تقف ترييزا ماي داجل قاعة الرملان لتقول 
إن العاق2ة مع الس2عوديّة تخ2د1 املصلحة 
القومي2ة الريطانية، فكيف س2تعرف 3ذه 
املصلحة؟ 3ل تعي لًقا ما الذي يجري لول 
الس2عوديّة؟ و3ل ترا3ا تعبأ بلا يجري؟ ال 

ريب أن الس2عوديّة يف ظ2ل قيادتها الحالية 
باتت مصدر انعدا1 لاس2تقرار يف املنطقة، 
وم2ا لم تتغرّي، ف2إن املللكة تحت لكم 3ذا 
اأم2ري الذي تحّول إىل ملك س2تصبح الدولَة 
التالي2ة يف ال2رشق اأوس2ط التي تتفس2خ. 
و3ذه 3ي النار التي تلعب بها بريطانيا من 
جال تبني 3ذا الرآل بشكل كامل وبشكل 

غاية يف الجبن«. 
*موقع العهد اإلخباري 

 انتقد استقبال الحكومة البريطانية لولي العهد السعودّي 

كاتب بريطاني: السعودّية باتت مصدرًا النعدام االستقرار يف الشرق األوسط



العدد )379(  
األد

23 آلادى امجر3 231339  -  11 مار1 م1201

معاذ الجنيد
ُم��ع��س��ك��ٍر خ���ي���َر  اهلل  س���ب���ي���َل  وج�������دوا 

ال���ن���ص���ُر ف���ي���ه ع���ل���ى ال����ع����دوِّ ُم���َح���ّت���ُم
ٍة ُع�������دَّ أك����م����ل  اهلل  ك����ت����اب  َل����م����ُس����وا 

ت��ت��ه��ش��ُم وال  ت��ف��ن��ى  ال  ال����ح����رب  ف����ي 

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 8

البقية ص 8
البقية ص 8

كلمة أخيرة

صفقات لندن والرياض.. 
األهداف واملرّبرات

الزهراء بلقيس اليمن سيدة اإلسالم األوىل 

 علي الدرواني
عىل الرغم من الضّجة الكبرية 
التي أثارتها زيارُة ابن سلمان إىل 
لندن والتي تمثّل�ت باحتجاجات 
وتنديدات واسعة؛ بسبب املجازر 
والحص�ار املفروض ع�ىل اليمن 
ودور الس�عوديّة فيه�ا، بحي�ث 
الزي�ارة  أج�واء  ع�ىل  هيمن�ت 
ونّغصت عىل بن سلمان وجعلته 
يتَح�ّرك بأك�ر قدر م�ن التخفي 
م�ن أع�ني الناش�طني وجعل�ت 
األب�واب الخلفي�ة م�الذاً مفضالً 
لب�ن س�لمان يف تَحّركاته ودخول�ه وخروجه.. ع�ىل الرغم من 
ُكّل ذل�ك إّل أن تريزا ماي عملت جاه�دًة إلنجاح عقد املزيد من 

الصفقات التجارية والعسكرية. 
 وبحس�ب بيان س�عودّي بريطاني مش�رك ومطول فقد تم 
التوقيُع عىل اتّفاقات تجارية تزيد قيمتها عىل ملياري دولر، إىل 

ُحميد منصور القطوانيجانب صفقات تسليح لتزويد اململكة ب� 48 طائرة 
ملعرفة دور املرأة اليمنية الذي يش�ّكل محوراً 
ارت�كازاً رئيس�ياً إن لم يكن مركزي�اً يف الصمود 
الش�امل أم�ام تحال�ف غ�زو وع�دوان 12 دولة 
بقي�ادة أمري�كا وتنفي�ذ الس�عودية واإلمارات، 
نتس�أل: ماذا لو منعت ُكّل امرأة ابنَها أَو زوجها 
أَو أخاها من الذهاب للجبهات بمن سوف يدافع 
الوط�ن كبل�د يواج�ه تحال�ف الغ�زو والعدوان 
الس�عودي األمريك�ي الطام�ع لحتالل�ه ونهب 
خرياته واستعباد ش�عبه إذللً وقهراً واستباحة 

للحرمات والكرامة ?!
لو لم تدفع املرأة بزوجها وابنها وأخيها وأبيها 
مليادين ال�رف والدفاع املق�ّدس وبوترية عالية 
وتستقبلهم شهداء بالزغاريد والورود والرؤوس 
املرفوع�ة يف زف�اف يجس�د اإليم�ان بالقضي�ة 

العادلة املحقة والوعي باملخاطر الوجودية.. 
لكان من يتحكم عىل رقاب اليمنيني هو العدو 

التاريخي لليمن من أوس�اخ البرية وأرجاسها 
وأحق�ر املخلوق�ات، ول�كان ُكّل رج�ل ينظر إىل 
أعراضه وهي تستباح إذللً وقهراً أمام نظريه. 
ولكان�ت امل�رأة تنظر بعينيها والقهر يش�وي 
األخ واألب والب�ن وال�زوج بجحي�م ال�ذل، وهم 
يس�اقون أمام ناظَريها للس�حل وهم يتوسلون 
رصاصة الرحمة، وه�ذه الفظائع هو ما حذرت 
منه اليمانية األوىل بلِقيس عليها الس�الم بقولها 
املخل�د يف الق�رآن: »إِنَّ اْلُملُ�وَك إِذَا َدَخلُ�وا َقْريَ�ًة 
أَْفَس�ُدوَها َوَجَعلُ�وا أَِع�زََّة أَْهِلَها أَِذلَّ�ًة« وأكد الله 
حكمتها بقول�ه »وكذلك يفعل�ون«.. وهو واقع 
ن�رى من�ه جزءاً بس�يطاً م�ن هول�ه يف املناطق 
أن�ه  الجنوبي�ة ورغ�م  املحافظ�ات  يف  املحتل�ة 
بس�يط مما هو خاٍف إّل أنه تشيب منه الرؤوس 

وتتفطر قهرا. 
 ذلك الصمودي األس�طوري العظيم للش�عب 
اليمن�ي هو ال�ذي أنق�ذ الش�عَب يف املحافظات 
الحرة وشّكل قلعًة للهاربني من نري الغزاة، الذي 
لم يكن ليتحقق بعد بفضل 
الله إّل بقيادة عظيمة تقود 
رجالً عظماء هم جميُعهم 
اليمني�ة  امل�رأة  صنيع�ة 
العظيم�ة الت�ي أرضعتهم 
والرجول�ة  الكرام�ة 
واألصالة يف املهد ودفعتهم 
رج�الً للميادين حباً وفدى 
فما كانوا رجالً إّل ملثل هذا 
اليوم واس�تقبلتهم شهداء 
بالزغاري�د وعه�ود الثبات 
َوالوف�اء وأردفت عطاءهم 

بالبذل والسخاء.. 
تتحم�ل  م�ن  وه�ي   
ظ�روف الحي�اة القاس�ية 
وم�ا  الصعب�ة  وأعباءه�ا 
أنتج�ه الحص�ار والعدوان 
من بؤس وحرمان ومعاناة 
ش�ديدة يف الحص�ول ع�ىل 
أساس�يات العيش، وشّكل 
صموده�ا ومش�اركتها يف 
تخفيف تل�ك املعاناة عمقاً 
للتماس�ك  اس�راتيجياً 
املجتمع�ي وصم�ام أم�ان 

لتماسك األرسة 

ماهية القضية 
الفلسطينية 

حسن زيد
من�ذ ب�دأت النكب�ُة وعملياُت 
يف  للع�رب  الق�ري  التهج�ري 
فلس�طني وفت�ح أب�واب الهجرة 
قائ�ٌم  والخ�الف  الصهيوني�ة، 
يف النظ�رة إىل طبيع�ة القضي�ة 

الفلسطينية. 
الش�عب  قضي�ة  ه�ل 
�ًة بهم؛ ألنهم  َخاصَّ الفلسطيني 
م�ن تعرضوا للمذاب�ح والتهجري 
وأجداده�م  آبائه�م  أرض  م�ن 
وبيوتهم ومزارعهم ومدارس�هم 
ومساجدهم وكنائسهم وُحرموا 

من امتالك ُهويتهم الوطنية؟ 
أم إنها قضية األمة العربية أَو 
عىل األق�ل املحيط العرب�ي الذي 
زرع الكي�ان اإلرسائي�ي بقص�د 
تفكيكي�ة وتحويل�ه إىل كيان�ات 
مفكك�ة متصارع�ة تتحك�م به 
العصابة الصهيونية التي مكنت 
من السيطرة عىل أرض فلسطني 
بم�ا  تفت�ك  رسطاني�ة  كخلي�ة 
حّوله�ا كما هو مجّس�د اليوم يف 
الدول العربية املحيطة بفلسطني 
الت�ي يعَم�ُل ع�ىل تفكيكه�ا إىل 
مكوناتها البدائية الس�ابقة عىل 
وجود الدولة اإلسالمية والوطنية 
وإش�عال الرصاعات عىل أس�س 
مذهبية وديني�ة وقبلية وإثنيات 
ومناطقي�ة  وقومي�ة  عرقي�ة 
الن�وع  وحت�ى  ب�ل  وحزبي�ة 
وس�ني،  )ش�يعي  الجتماع�ي 
أش�عري  ومس�لم،  مس�يحي 
وس�لفي، قومي وأممي ووطني 
إخوان�ي  وإس�المي  علمان�ي 
قاع�دي  إىل  والس�لفي  وس�لفي 
وداعيش ك�ردي وعرب�ي... إلخ( 
وبمال النف�ط العربي )اإلماراتي 
وقبله�ا  والس�عودّي  والقط�ري 

الليبي والعراقي(؟!.
ملاذا يف�كك املجتم�ع والدولة 
الس�ورية والعراقي�ة والليبية بل 

وحتى املرصية؟ 
مل�اذا تح�ارص قطر م�ن قبل 
جريانه�ا؟ مل�اذا تم�ول اإلمارات 
وقط�ر والس�عوديّة الجماع�ات 

املتقاتلة يف ليبيا؟ ملاذا 

امل���رأة اليمني���ة املس���لمة ش���اهدةٌ عل���ى 
مظلومية شعبها وشاهدة على زيف وخداع 
الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة وحقوق 

الطفل.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

أنصار اهلل والتالحم الشعبي
عبود شريان أبو لحوم
التالحم الش�عبي مع حركة 
أنصار الله ل�م يَُعْد حلماً يراود 
قيادتَه�ا، ب�ل أصب�ح حقيقة 
يعر عن نفسه بتوافد الجموع 
وإىل  الجبه�ات  إىل  الغف�رية 
ال�دورات التدريبي�ة والثقافية 
بدواف�ع الع�راف واإلعج�اب 
وتضحي�ات  الحرك�ة  بقي�ادة 
األنص�ار يف ُكّل امليادين ترجم 
تطلعات الش�عب وتس�هر عىل 
يف  وت�ذود  واس�تقراره  أمن�ه 

ميادي�ن الش�جاعة والبط�ولت ع�ن كرامته 
واستقالله وسيادته. 

وهنا تتجىل التحدياُت الكرى واملسؤوليات 
الجسام أمام قيادة أنصار الله لسد النواقص 
ه�ذه  إلدارة  والرقابي�ة  اإلداري�ة  والثغ�رات 
الجموع واس�تيعابها وتنظيمه�ا وفق األطر 

العلمية الحديثة وتفعيلها واكتشاف املواهب 
والقدرات واإلبداعات وتوظيفها ملا فيه صالح 

األمة ومواجهة العدوان. 
ومن أجل أن يستقيَم الحال 
وتأتي الثم�ار فال بد من توافر 
اإلدارة  األساس�ية  العن�ارص 
القرآني�ة،  الثقافي�ة  العلمي�ة 
الرقاب�ة اإليمانية املتخصصة، 
الكادر الواع�ي املتمكن الثواب 
ضابط�ة  بقوان�ني  والعق�اب 
الظل�م وتحقق  عادل�ة تمن�ع 
التناف�س  وتوج�د  الع�دل 
والتداف�ع وتُع�ي من الس�لوك 
والفضيلة واإلنتاج يف ُكّل األمور 

املوكلة لألفراد والجماعات. 
إن التكاثر يف ظل النفالت اإلداري والرقابي 
ق�د يخل�ُق الرصاع�اِت والت�واكَل والجم�وَد، 
فاملس�ارعة يف إيج�اد قاعدة إداري�ة ورقابية 
مهم جداً يف توحيد املسار وتفجري الطاقات. 


