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مفتي الجمهورية يدعو التجار ملراعاة ظروف املواطنني ويطالب الحكومة بضبط املتالعبني
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الرئيس يستنفر الضباط لالخنراط يف اجلبهات بقوة ويتوعد بعام شديد املواجهة

 تصريح وزير الدفاع األمريكي بأننا نشّكل خطرًا عليهم زادنا قوة وأثبت أننا رقم صعب يف املعادلة

على أيديكم سيهزم العدو

والعدو يف خسران

قراءة يف كتاب:

 اليهود وراء 
كل جرمية

مشايخ بين حشيش: 
جيب على كل حامل 

سالح اإلسراع إىل 
اجلبهات فالعدو ال 

يستثين أحدًا

مصرع عشرات املرتزقة بعمليات عسكرية يف خب والشعف واملتون وتدمري 
أربع آليات وسقوط عشرات القتلى واألسرى من املرتزقة يف »قيفة«

تصعيد هجومي يف عسري وجيزان وقنص 5 جنود سعوديني وتدمري 3 آليات
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هجومان على موقعني جنوب عسري ومصرع عشرات املرتزقة بعمليات قنص 
 : يحيى الشامي

واللج2ان  الجي2ش  عللي2اُت  تس2تلرُّ 
الش2علية يف حص2د رؤو7 الع2رات من 
آنود الع2دو الس2عودي ومرتزقت2ه وفَق 
نس2ق عس2كري متصاع2د تتن2اوب عليه 
آليع الجله2ات عىل الحدود وما وراء9ا، 
فقد ش2هد محورا آلل س2لحطل والتلاب 
السود آنوب عسري علليتَي إغار9 شنهلا 
املجا9دون ع2ىل مراكز وتحصينات العدو 

فيهلا. 
لصحيف2ة  عس2كري  مص2دٌر  َوأَّك2َد   
املسري9 س2قوَط عرات القتىل والجرحى 
يف صفوف ق2وات املرتزقة عىل موقع آلل 
س2لحطل إثر الهجو1 امللاغا الذي نّفذته 
وحدات من قوات املش2ا9 التابعة للجيش 

واللجان الشعلية. 
وتزام2ن الهج2و1 مع قص2ف مدفعي 
مكثف ع2ىل املوقع واملواق2ع املحيطة به، 
ونجح اليلنيون يف إجراج قوات العدو من 
املوقع َوفرض س2يطر9 عليه والس2يطر9 
نارياً عىل مواقع أج2رى بالجوار، و9و ما 
تس2لّب -وفقاً لللصدر- يف إطلاق حصار 
ناري عىل املرتزقة أثناء فراِر9م من املوقع 

ناحية املواقع األجرى. 
 ويف مواقع التلاب السود القريلة وقلل 
بدء عللي2ة اإلغار9 عىل مواق2ع املرتزقة 
فيه2ا، نجح2ا وح2د9 القناص2ة يف قتل 
حصد رؤو7 حوايل 15 مرتزقاً يلنياً من 
ب2ن العرات من املتلركزي2ن يف التلاب، 
وتع2د العللي2ة واحد9 من أك2ر علليات 
القنص التي نُّفذت يف آلهات الحدود بن 

الللدين. 
 وتىل العللية قصٌف مدفعيٌّ مكثٌف عىل 
تجلع2ات العدو ومرتزقت2ه يف ذات املوقع 
وعدد م2ن املواق2ع املحيطة ب2ه والقريلة 
من2ه، لتُل2ارش بعد9ا قواٌت من املش2ا9 يف 
اقتحامه والسيطر9 وإجراج املرتزقة منه 
بعد قتل عدد منهم وإصابة آجرين، ووفق 
رواي2ة مص2ادر مش2اركة يف العللية فقد 
سقط يف العللية أعداد كلري9 من املرتزقة 
تتج2اوز أعداد9م العري2ن، وأضعافهم 
م2ن الجرحى واملصابن، واصف2اً العللية 
بالنوعي2ة، ويف وق2ا الح2ق أّك2د مص2در 
عس2كري من ذات الجلهة يف عسري نجاح 
طائ2ر9  إس2قاط  يِف  اليلني2ة  الدفاع2ات 
تجّسس تابعة للعدو، سقطا قلالة منفذ 

علب بعد العللية بساعات قليلة. 

هجمتان نوعيتان يف جيزان وقنص 
5 جنود سعوديني وتدمري 3 آليات

 : ما وراء الحدود
ش2هدت مختل2ُف آلهات م2ا وراء الح2دود، ج2ال اليوم2ن املاضين، 
عللياٍت عس2كريًة متنوعة نّفذتها قواُت الجيش واللجان الش2علية يف عدد 
من املحاور، وحصدت تلك العلليات عرات من القتىل والجرحى يف صفوف 

آيش العدو السعودي ومرتزقته. 
فف2ي آلهة آيزان، نّف2ذت وحداُت الحيش واللج2ان، علليتن نوعيتن 
ع2ىل الصعيد الهجومي، حيث ت2م يف العللية األوىل اقتح2ا1ُ عدد من مواقع 
آيش العدو الس2عودي يف تلّة النسور بلوقع عفر9، فيلا استهدف الهجو1 

الثاني عدداً من مواقع املرتزقة أسفل آلل قيس. 
وأف2ادت مص2ادر ميداني2ة لصحيفة املس2ري9 أن عدداً من آن2ود العدو 
الس2عودي س2قطوا قتىل وآرحى بنريان الوحدات الت2ي باغتتهم يف موقع 
عفر9، كلا س2قط قتىل وآرحى أَيْضاً يف الهجو1 الذي عىل مواقع املرتزقة، 
واغتنل2ا الق2وات املهاآلة كلياٍت من أس2لحة وذجائر الع2دو ومرتزقته 

جال العلليتن. 
ويف آله2ة نجران، تلكنا قوات الجيش واللجان من تدمري وإعطاب آليتن 
عس2كريتن س2عوديتن، إحدا9لا تم تدمري9ا بواس2طة علو9 ناسفة زرعتها 
وحد9 الهندسة العسكرية قلالة آلال عليب، وكان عىل متنها عدد من مرتزقة 
الجيش الس2عودي س2قطوا َآليع2اً رصعى، واألج2رى تم إعطابُه2ا يف موقع 
الش2لكة بواسطة معدل رشاش.  كلا تلّكنا قوات الجيش واللجان الشعلية، 
من إعطاب آلية س2عودية أجرى يف منفذ علب بجلهة عسري، حيث أفاد مصدر 
عسكري أنه تم استهداُفها برصاص قناصة عيار 50 تابعة للجيش واللجان. 

إىل ذل2ك، أفاد مصدر يف وحد9 القناصة التابعة لق2وات الجيش واللجان، 
أن جلس2ًة م2ن آنود العدو الس2عودي، لق2وا مصارعه2م بعلليات قنص 
اس2تهدفتهم يف مناطَق متفرقة من آلهتَي آيزان وعسري، حيث تم قنص 
ثاث2ة آنود يف الخوب2ة وتلّة الخزان وش2لال قرية قوى بجي2زان، فيلا تم 

قنُص الخامس يف موقع سهو9 بعسري. 
وتزامن2ا تل2ك العلليات مع رضبات مس2دد9 ملدفعي2ة الجيش واللجان 
الش2علية، اس2تهدفا تجلع2ات لجن2ود الع2دو الس2عودي يف ُكلٍّ من قرية 
حامضة وموقع ملحلة وأسفل آلل قيس يف آيزان، وكذا يف مواقع سهو9 

وثيا وقلة حسن وجلف موقع املسيال يف عسري. 
كلا اس2تهدفا قو9 اإلس2ناد الصاروج2ي، بالتوازي مع ذل2ك، تجّلعات 

أجرى لجنود العدو السعودي يف مركز بوآان بجيزان. 
َوأَّكَدت مصادر عس2كرية لللس2ري9 أن الرضبات املدفعية والصاروجية 
حّققا إصاباٍت دقيقًة يف آليع املواقع املس2تهدفة، وأوقعا قتىل وآرحى 

يف صفوف الجيش السعودي، وكلّدتهم جسائَر ماديًة متنوعة. 

مصرع عشرات املرتزقة بهجومني يف »خب والشعف« و«املتون« وتدمري آلية

هجوم نوعي على مواقع املرتزقة يف »قيفة« واإلعالم الحربي يوّثق

 : الجوف
الع2دوان  مرتزق2ة  م2ن  الع2راُت  س2قط 
الس2عودي األمريكي قت2ىل وآرح2ى، وتكلّدوا 
جس2ائَر مادي2ًة متنوع2ة، جال ع2د9 علليات 
واللج2ان  الجي2ش  ق2واُت  نّفذته2ا  عس2كرية 
الش2علية يف عدد من مح2اور آلهات محافظة 

الجوف، جال اليومن املاضين. 
مصدر عس2كري أفاد لصحيفة املس2ري9 أن 
وحدات م2ن الجيش واللجان الش2علية نّفذت، 
أم2س الجلع2ة، 9جوم2اً نوعي2اً عىل ع2دد من 
مواقع مرتزقة العدوان باتجاه منطقة الخنجر 

يف آلهة جب والشعف. 

املهاآل2ة  الوح2دات  أن  املص2در  وأوض2ح 
اقتحلا مواقَع كثري9ً لللرتزقة جال العللية، 
بش2كل متزامن، وبص2ور9 ملاغتة، ما تس2لّب 
بارتل2اك واس2ع يف أوس2اط مجامي2ع املرتزقة 
الذي2ن كان2وا يف تلك املواق2ع، وانته2ا العللية 
بس2قوط ع2دد كل2ري م2ن القت2ىل والجرحى يف 

صفوفهم، فيلا الذ بقيتهم بالفرار. 
آ2اء ذلك بعد أقل من 29 س2اعة من 9جو1 
نوع2ي آج2ر، نّفذته وح2داُت الجي2ش واللجان 
الشعلية عىل عدد من مواقع املرتزقة، يف آلهة 
املت2ون، حي2ث س2قط عدد م2ن املرتزق2ة قتىل 

وآرحى أَيْضاً بنريان الوحدات املهاآلة. 
وتشهُد الكثريُ من آلهات محافظة الجوف، 

تصعي2داً 9جومي2اً ملحوظ2اً لق2وات الجي2ش 
واللجان الش2علية، حيث ش2هدت األَيَّا1 الفائتة 
عدداً من الهجلات النوعية طالا مواقَع كثري9ً 
ملرتزق2ة العدوان يف ع2د9 مح2اور، وتكلّد فيها 

املرتزقة جسائَر مادية وبرية فادحة. 
م2ن آه2ة أج2رى، تلكن2ا ق2وات الجيش 
واللجان، أمس، من تدمري آلية عسكرية ملرتزقة 
الع2دوان يف آلهة املتون، وأف2اد مصدر ميداني 
للصحيفة أن املية كان2ا تحلل مجلوعة من 
املرتزق2ة، عندم2ا انفج2رت بها علو9ٌ ناس2فة 
زرعته2ا وح2د9 الهندس2ة العس2كرية التابعة 
للجي2ش واللج2ان 9ن2اك، م2ا أَدَّى إىل س2قوط 

آليع من كانوا متن املية رصعى. 

 : البيضاء
نّفذت ق2واُت الحي2ش واللجان 
الش2علية، أمس الجلع2ة، 9جوماً 
نوعي2اً، اكتس2حا فيه ع2دداً من 
مواقع مرتزقة العدوان الس2عودي 
الظه2ر9  منطق2ة  يف  األمريك2ي 
بقيف2ة رداع يف محافظة الليضاء، 
مخلف2ًة عدداً من القتىل والجرحى 

يف صفوف املرتزقة. 
وأفاد مص2دٌر ميدانيٌّ لصحيفة 
املس2ري9 أن الهج2و1َ آ2اَء عق2َب 
انكس2ار زحف ملرتزقة العدوان يف 
املنطق2ة، حي2ث تلّكن2ا وحدات 
الجي2ش واللج2ان املرابط2ة 9ناك 
بلس2الة،  للزح2ف  التص2ّدي  م2ن 
موقعًة ع2راِت القتىل والجرحى 
من املرتزقة، قلل أن تشن 9جوماً 
بقي2ة  إىل  ملاحقته2م  مض2اداً 

أوكار9م. 
كاف2َة  الوح2داُت  واقتحل2ا 
املواقع التي تراآع إليها املرتزقة، 
بعد انكسار الزحف، حيث سقطا 
تل2ك املواق2ع يف وقا قي2ايس أما1 
تقد1 الوحدات املهاآلة، وس2قط 

آلي2ع املرتزقة الذي2ن كانوا فيها 
بن قتيل وآريح. 

ووّزع اإلع2ا1 الحرب2ي، أمس، 
نّفذت2ه  ال2ذي  للهج2و1  مش2ا9َد 

وح2دات الحي2ش واللج2ان 9ناك، 
حي2ث أظه2رت املش2ا9ُد ماحقَة 
لللرتزق2ة واس2تهداف  الوح2دات 
مواقعه2م بن2ريان املدفعية ونريان 
واملتوس2طة  الخفيف2ة  األس2لحة 
ج2ال االقتح2ا1، باإلَضاَفة لجثث 
ع2دد من القت2ىل، وأرسى وقعوا يف 

قلضة الجيش واللجان. 
وظهر يف املشا9د أبطاُل الجيش 
واللج2ان الش2علية بع2د وصولهم 
لتل2ك املواقع، حيث أج2ذت كامريا 
اإلع2ا1 الحرب2ي آول2ًة بداجله2ا 
موثق2ًة آث2َث قتىل املرتزق2ة التي 
تناث2رت يف أماك2ن متفرق2ة، فيلا 
أَدَّى املهاآلون س2جد9َ ش2كر لله 

عىل ذلك االنتصار. 
وُع2ِرَف من ب2ن املرتزقة الذين 
لق2وا مصارعه2م ج2ال الهجو1، 
صحيف2ة  حصل2ا  قت2ىل  أربع2ة 
املس2ري9 عىل أس2لائهم و29م ُكلٌّ 
م2ن: املرتزق2ة آهاد مالك مرش2د 
الزوبة- املرتزق شفيق أحلد سعد 
اللخيتي- املرتزق آر حزا1 أحلد 
مثن2ى الس2ندي- املرت2زق علدالله 

طا9ر أحلد الرصاري. 

 سقوط عشرات القتلى وعدد من األسرى:

تدمري 3 آليات يف الساحل الغربي 
ومصرع وإصابة عشرات املرتزقة

 : تعز
تكلّد مرتِزقُة العدوان الس2عودي األمريكي جس2ائَر بريًة فادحًة، وتم 
تدم2ري ثاث آليات لهم، يف علليات عس2كرية متنوعة نّفذتها قواُت الجيش 
واللجان الشعلية، جال اليومن املاضين يف عدد من محاور آلهة الساحل 

الغربي بلحافظة تعز. 
ففي محور مديرية موزع، دّمرت قوات الحيش واللحان طقلاً عسكرياً 
ملرتزقة العدوان بعلو9 ناس2فة زرعتها وحد9 الهندس2ة العس2كرية شلال 
معس2كر جالد، وأفاد مصدٌر ميداني لصحيفة املسري9 أن الطقم كان يحلل 
19 مرتِزقاً عندما انفجرت به العلو9، ما أَدَّى إىل سقوطهم َآليعاً بن قتيل 

وآريح، فيلا تم تدمري الطقم بالكامل. 
ودّم2رت وحد9 الهندس2ة أَيْضاً، آليًة عس2كريًة أج2رى لللرتزقة، آنوب 
معسكر اإلما1 يف منطقة العلري بلديرية ذباب، حيث أفاد مصدر عسكري 
أن العللية أَْسَف2َرت عن سقوط قتىل يف صفوف املرتزقة، حيث كانا املية 

تحلل عىل متنها مجلوعًة منهم. 
كلا دّمرت قوات الجيش واللجان، بالتوازي مع ذلك، آلية عسكرية ثالثة 
ملرتزق2ة الع2دوان، يف أحد مح2اور املواآهات آنوب آلهة الس2احل، وذلك 

جال عللية عسكرية سقط فيها عدد من املرتزقة قتىل وآرحى. 
من آهة أجرى، رضبا مدفعية الجيش واللجان الشعلية عد9 تجلعات 
ملرتزقة العدوان ش2لال معس2كر جال2د بلوزع، محقق2ة إصابات ملارش9 
أَْس2َف2َرت عن س2قوط ع2دد من القت2ىل والجرحى يف صفوفه2م، وكلّدتهم 

جسائر مادية متنوعة. 
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 خالل حضوره حفل اختتام الدورة التعبوية لعدد من ضباط قوات الحرس الجمهوري

الرئيس الصماد: نحن أصحاب القرار ورجال سلم وحرب إْن يريدوا السالم نحن أهٌل له 
قرارنا بأيدينا ومستعدون أن نوّقف خالل 12 ساعة إذا هم سيتوقفون عن عدوانهم 

 لدينا إحصائيات بعدد القتلى السعوديين واإلماراتيين والسنغاليين والبنقاليين والبالك ووتر والسودانيين ومن جميع جنسيات العالم
 : صنعاء

يف إطار ِحْرِص القياد9 السياس2ية ملثلًة 
بالرئيس صالح الصّلاد ووزار9 الدفاع إلعاد9 
قوات الحر7 الجلهوري2ة وقوات العلليات 
ة للجهوزية  2ة ولواء الحلاي2ة الَخاصَّ الَخاصَّ
القتالية التامة؛ وذلك للقيا1 بدور9ا الوطني 
يف التَصّدي للعدوان األمريكي الس2عودي بعد 
التف2ّكك والتلّزق الذي طاله جال الس2نوات 
املاضي2ة يف عهد الفار 29ادي.. حرض صالح 
الصّلاد رئيس املجلس السيايس القائد األعىل 
للقوات املس2لحة، أمس األول، بصنعاء حفل 
اجتت2ا1 ال2دور9 التعلوي2ة لعدد م2ن ضلاط 
ق2وات الحر7 الجلهوري وق2وات العلليات 
2ة الدفعة  2ة ول2واء الحلاي2ة الَخاصَّ الَخاصَّ
الثانية للضلاط والقاد9، والتي تعتر امتداداً 
لل2دور الفاعل والزجم الكلري ال2ذي تقو1 به 
وزار9 الدفاع ورئاس2ة 9يئ2ة األركان العامة 
يف إط2ار الحش2د والتعلئة ملنتس2لي القوات 
املسلحة، يف 9ذه املرحلة الحساسة واملنعطف 

الخطري الذي يلر به الشعب اليلني«. 
ويف حفل االجتت2ا1، ألقى الرئيس الصلاد 
كلل2ًة أَك22ََّد جاله2ا ع2ىل رضور9 التَح2ّرك 
إىل املعرك2ة للقض2اء ع2ىل اللاط2ل والعلاء 
ًة أن اليلن يش2هد عدواناً وتكاللاً عاملياً  َجاصَّ
ل2م يحصل ل2ه مثيٌل حتى يف الح2رب العاملية 
الثاني2ة، حيث يواآه الش2عب اليلني عدواناً 
مكوناً من عرات الدول التي تدّجلا بشكل 
مل2ارش وتق2ف وراء29ا دول االس2تكلار يف 
معركة قل أن تجَد مثَل 9ذا الصلود للش2عب 
اليلن2ي ونحن عىل أعتاب دجول العا1 الرابع 
من الصلود يف ظل فشل ذريع لقوى التحالف 

وسقوط أل9دافهم.. 
وأضاف »9ن2اك أعداٌد 9ائل2ٌة من العلاء 
جرست عليهم أمريكا والسعودية واإلمارات 
ودّربتهم، و9ذا يشء مؤس2ف أن نرا9م بهذا 
ًة ضلاط املؤسسة العسكرية  املستوى، َجاصَّ
الذي2ن جان2وا القَس2م وارتل2وا يف أحض2ان 
الع2دوان، نرا29م ع2ىل الدباب2ات واملدرعات 
اإلماراتي2ة آلل2وه ع2ىل أنفس2هم وأرس29م 

وأبنائهم العار ونحن نتألم عليهم«. 
وتابع: ُكّل العا9ات سقطا من املؤسسة 
العس2كرية وبقي فيه2ا الذ29ُب الصايف من 
الضلاط والرآال الذين يدافعون عن الشعب 
اليلن2ي وكرامته يف مختل2ف آلهات الرف 

واللطولة. 
ودع2ا الرئي2ُس الصّل2اد أبناَء املؤسس2ة 
العس2كرية َمن س2اء بهم الحال وسقطوا يف 
أحضان العدوان الع2ود9 لوطنهم ووحداتهم 

العس2كرية والتكف2ري ع2ن جطأ29م.. وقال 
»29م يعلل2ون أنه2م مج2رد أدوات لللحتل 
وأنه2م يخدموا املحتلَّ اإلماراتي وليس لديهم 
أي2ة قي2اد9 عس2كرية يلني2ة، ب2ل اإلمارات 
والس2عودية َم2ن يدي2ر املعرك2ة 29م فقط 

منّفذون«. 
وأضاف »قيادتُنا العس2كرية يلنيٌة، و9ذا 
فخر لنا أن يكوَن قراُرنا يلنياً، نحن أصحاب 
الق2رار ونحن رآاُل ِس2ْلٍم ورآ2ال حرب إْن 
يري2دوا الس2ا1 نح2ن أ29ل الس2ا1 وقرارنا 
بأيدنا ومستعدون أن نوّقف جال 12 ساعة 

إذا 9م سيتوقفون عن عدوانهم«. 
وقال يف املقابل: 9م ليس2وا أصحاب قرار 
والف2ار علدرب2ه مع2ه ميلش2يات واإلمارات 
لديه2ا مليش2يات واملجل2س االنتق2ايل لدي2ه 
نص2ف  معه2م  والقطري2ون  مليش2يات 
ِمليش2يات، والسعوديون معهم نصف آلهة 
بل2أرب تل2ع ط2رف وآلهة نه2م تلع طرف 

والجوف والساحل تلع طرف ليس لهم قرار، 
والق2رار لي2س بأيديهم حتى الذي2ن يقولون 
بأنهم يلني2ون وأنهم رشعية نق2ول لهم لو 
كان قراركم بأيديك2م تعالوا نتصالح لكن ال 

حيلة لهم«. 
وجاطب الرئيس الق2اد9َ والضلاط قائاً: 
»نح2ن نق2ول له2م تري2دون س2اماً تعالوا 
إىل الس2ا1 املّرف، س2ا1 الش2جعان، نحن 
مت2رضرون م2ن الح2رب وأنت2م مترضرون 
أَيْضاً منها تعالوا نتوقف، لكن إذا رفضوا أيّها 
الرآال لن نستس2لم ولن نجعلهم ويدوسون 
كرامتن2ا وينتهك2ون أعراضن2ا.. و29ا 29م 
رآاُل الرآ2ال يف مختلف الجلهات يحّققون 

النتصارات املتتالية«. 
 وق2ال »إنَّ أح2َد قي2ادات اإلص2اح يقول 
قلل س2نة ونصف يف أح2د لقاءاته يف محاولة 
لتقديم نفس2ه أما1 دول الخلي2ج إن 12 ألفاً 
من حزب اإلصاح ُقتلوا يف آلهة نهم ومأرب 

ع2ىل أي2دي الجي2ش واللج2ان الش2علية من 
ح2زب واح2د ويف آلهة واحد9، م2ا يعني أن 
لديهم حالياً أكثر من جلس2ن ألَف قتيل من 

املرتزقة«. 
9ن2اك  ب2أن  الصل2اد  الرئي2س  ولف2ا 
الس2عودين  القت2ىل  بع2دد  إحصائي2اٍت 
واإلماراتين والسنغالين واللنقالين واللاك 
ووت2ر والس2ودانين وم2ن آليع آنس2يات 
العالم.. وقال »الس2ودانيون آ2اؤوا ليقاتلوا 
9ن2ا واألمريكي2ون فصل2وا الجن2وب، وم2ن 
املؤس2ف ع2ىل أبن2اء املحافظ2ات الجنوبي2ة 
الذي2ن يّدعون مظلومية القضي2ة الجنوبية، 
و9م اليو1 يدافعون عىل آنوب السعودية يف 

اللقع وميدي وعلب«. 
ب2أن  األمري2كان  يقول2ه  م2ا  إىل  وأش2ار 
اليلنين رقٌم صعٌب وأنهم يلثلون جطر عىل 
أمريكا بحسب ما قال قائد القوات األمريكية 
أم2س. األمر الذي يؤكد أنن2ا زدنا قو9ً وعزماً 

ورق2ٌم صع2ٌب يف املعادل2ة ول2م يس2تطيعوا 
تحقيَق يشء جال الثاث الس2نوات املاضية 

و9م يف زجم وأوج قوتهم. 
وش2ّدد ع2ىل رضور9 اإلقل2ال ع2ىل العا1 
الراب2ع م2ن الصل2ود يف مواآه2ة الع2دوان 
بزجم أقوى.. وقال »نس2ّلي 9ذا العا1، عا1 
االنتصار والحسم، لحسم املعركة يف كثري من 
الجله2ات«. وقال »ال بد م2ن تعزيز منهجية 
الوعي لألفراد والضلاط وكذا للشعب اليلني 
وحتى إْن صدقوا يف أقوالهم لم نعد نصدقهم، 

فهذه املعركة، معركة وعي«. 
محل2د  إن  يق2ول  م2ن  9ن2اك  وتاب2ع: 
علدالس2ا1 يف الس2عودية.. يريدون ابتزازنا 
ونحن نعرف أن الس2عودية ليس2ا مستعد9ً 
للس2ا1 وأن قرار29ا لي2س بيد29ا ونحن لن 
نس2او1 بكرامة الش2عب اليلني وتضحياته 

إطاقاً«. 
وأش2اد ب2دور قي2اد9 وزار9 الدف2اع ع2ىل 
آهد9ا الجلار يف رفد الجلهات بالرآال داعيا 
يف الوق2ا ذات2ه مختلف الوزراء واملس2ؤولن 
يف مختل2ف مؤسس2ات الدول2ة أن يحلل2وا 
نفس روحي2ة األج2ّو9 يف وزار9 الدفاع الذين 
ال يكل2ون وال يللون لياً ونهاراً يف معايش2ة 
الوض2ع ومواكلة املس2تجدات؛ ألن 9ذا يشء 
مهم آداً«... وقال: كافة املؤسس2ات معنية 
يف مواكلة 9ذا العلل والتَح2ّرك الذي تقو1 به 
وزار9 الدف2اع إلنجاح 9ذا املس2ار والتَح2ّرك، 
والعل2ل بالروتن الس2ابق ال يجدي بل يعتر 
من الفشل ويعتر من الا ملاال9 َوالاا9تلا1 
ووالا مس2ؤولية أن نرى أي مسئول يف 9ذه 
املرحل2ة ال يزال يعلل بذلك الروتن الذي كان 

يعلل به يف وضع االستقرار«. 
كل2ا ألقيا كلل2ة لقائد ق2وات العلليات 
ة أّك2دت يف مجللها ع2ىل أ9ليّة 9ذه  الَخاصَّ
ال2دورات وورش العل2ل التخصصية لوضع 
القاد9 والضلاط يف ص2ور9 توّآهات القياد9 
تعلئ2ة وحش2د  يف  والعس2كرية  السياس2ية 
وتجلي2ع وإعاد9 وح2دات القوات املس2لحة 
وال2دور املنوط بالق2اد9 والضلاط جال 9ذه 
الخط2وات  وتوضي2ح  الحّساس2ة  املرحل2ة 
واإلآراءات العللية للتعلئة والحشد ملنتسلي 
الق2وات املس2لحة وتجليعه2م يف وحداته2م 

القتالية. 
العللي2ات  ق2وات  قائ2ُد  الحف2َل  ح2رض 
2ة الل2واء الرك2ن حس2ن الروحان2ي  الَخاصَّ
ومدير دائر9 التوآيه املعن2وي العليد يحيى 
املهدي وقائد اللواء األول مش2ا9 آليل العليد 
الرك2ن محلد الج2رادي وعدٌد م2ن القيادات 

العسكرية. 

ويحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة
 : صنعاء

كل2ا حرض صال2ح الصّلاد -رئيس املجلس الس2يايس األعىل، 
القائد األعىل للقوات املس2لحة- أمس، حفَل تخّرج وحدات قتالية 
ة باملنطقة العس2كرية  م2ن الحر7 الجله2وري والقوات الَخاصَّ
املركزي2ة بحض2ور عض2و املجل2س الس2يايس األع2ىل س2لطان 

السامعي ووزير اإلدار9 املحلية عيل بن عيل القييس. 
ويف الحفل، أش2ار الرئي2س الصلاد إىل أن املنطقة العس2كرية 
املركزية تش2َهُد تَح2ّركاً واسعاً جال األسابيع املاضية من جال 
تنظيم عد9 ورش ملئ2ات الضلاط والقاد9، وأوىل ثلار تلك الورش 
تَح2رُّك الق2اد9 لتجليع الوح2دات العس2كرية، باإلَضاَفة إىل من 

انضم إليهم من الرآال واملجندين أويل اللأ7 الشديد. 
وجاط2ب الرئي2ُس املتخرآ2ن »كلن2ا فخ2ٌر بك2م وبأدائكم، 
والش2عب يع2ول عليك2م كث2رياً يف ردع الع2دوان الذي اس2تهدف 

الل2ر والحجر والش2جر، ويح2اول أن يخنق ش2علنا يف الجانب 
االقتصادي، وما يحدث من أزمات لن يحلَّها إال أنتم«. 

وأضاف »يج2ُب أن ال يلقى رزُقنا تح2ا رحلتهم وأن ال تلقى 
ثرواتن2ا تحا أيديهم، نعّول عليكم بش2كل كلري أكثر من أي وقا 
مىض يف أن يشهَد العا1 الرابع من الصلود نقلًة يف األداء والتَح2ّرك 
يف الجله2ات، وأن ي2درك العدو أننا أقوى م2ن أي وقا مىض، وأن 
األَيَّا1 القادمة ستشهد املزيد من التصعيد وأن قوا9م يف جرسان«. 
وق2ال »كلنا ثق2ٌة فيكم ويف زمائك2م الذين س2لقوكم وأَيْضاً 
الذين التحقوا بلقية املعس2كرات، أن النرص والفرج سيكون عىل 

أيدكم«. 
وأش2اد بدور قياد9 املنطقة العسكرية املركزية يف 9ذه امللادر9 
واال9تلا1 الذي تقو1 به لتعزيز أداء الوحدات العسكرية.. منو9اً 
بجهود قياد9 وزار9 الدفاع ورئاسة 9يئة األركان العامة عىل 9ذا 

التَح2ّرك الجاد واملللو7. 

 : إبراهيم السراجي

أص2در مجلُس األم2ن بياناً غريَ ملز1 بش2أن اليلن، 
أم2س األول، توّل2ا بريطانيا صياغت2َه، وأقر بالحصار 
املف2روض ع2ىل اليل2ن، ويف الوق2ا ذاته آ2ّدد الغطاَء 
السيايس الدويل لقوى العدوان األمريكي السعودي لقتل 

اليلنين. 
الليان ال2ذي صاغته بريطانيا آ2اء مكافأ9ً للنظا1 
الس2عودي بع2د توقيع2ه صفق2ات بقيل2ة تج2اوزت 
ال02ج مليار دوالر، تجنّب بش2كل كام2ل ِذْكَر النظامن 
الس2عودي واإلماراتي فيل2ا يتعلق بس2قوط الضحايا 

م2ن املدنين برضب2ات آوية، وأبقى األم2ر ملهلاً من 
ج2ال تعل2ري الليان ع2ن »انزع2اج مجل2س األمن من 
الهجلات العش2وائية التي تس2تهدف املدني2ن«، و9و 
انزعاج لم يرَق ملس2توى اإلدانة ولم يحدد الفاعل، لكنه 
ع2ّر رصاحة عن »إدانته بأش2د العل2ارات« ملا وصفها 

»الهجلات الصاروجية للحوثين عىل السعودية«. 
وواصل الليان الريطاني الذي أقره مجلُس األمن 
تقدي2َم املكافآت لقوى العدوان، مع2راً عن تقديره 
ملج2رد تعّهدات إماراتية وس2عودية بتقدي2م ملالَغ 
لإلغاثة اإلنسانية، يف الوقا الذي يؤكد الليان وآود 
22.2 مليون يلني بحاآة لللس2اعدات بزياد9 3.4 
مليون مقارن2ة بالعا1 املايض آ2راء الحصار الذي 

ل2م يح2دد الليان ب2أن ق2وى الع2دوان تفرضه عىل 
اليلنين. 

وفيل2ا ترابط اللارآ2ات الريطاني2ة واألمريكية يف 
اللح2ر األحلر وتطلق الحصار عىل اليل2ن، فإن الليان 
دع2ا إىل فتح ميناء ع2دن إىل فتح ميناء الحديد9 وميناء 
الصليف أم2ا1 الش2حنات التجارية واإلنس2انية، و9ي 
دع2و9 غ2ري ملزمة آ2اءت مج2رد ديكور لللي2ان الذي 
اعت2ره النظ2ا1 الس2عودي ع2ر وس2ائل إعام2ه بأنه 

انتصار له. 
واس2تلر الليان يف تجا9ل تحديد مسؤولية العدوان 
الواضح2ة عن تجويع اليلنين عندما دعا إلزالة القيود 
املفروضة عىل الشحنات التجارية واإلنسانية والسلاح 

بدجولها إىل اليلن. 
كلا برر الليان الحظ2ر املفروض عىل مطار صنعاء 
ودعا ملعالجة وضعه الستقلال الرحات اإلنسانية دون 
أن يق2د1 مرراً لعد1 ش2لول الدعو9 فت2ح املطار أما1 

الرحات املدنية. 
من آانب آجر، حّلل بيان مجلس األمن لللر9 األوىل 
حكومة الفار 9ادي مسؤولية رصف مرتلات موظفي 
الدول2ة يف ُكّل املحافظات التي انقطع2ا منذ نقل مقر 
اللنك املرك2زي إىل عدن يف س2لتلر 2016. ودعا الليان 
حكومة الفار 9ادي لوضع إآراءات ش2فافة لإليرادات 
الت2ي تقو1 بتحصيلها ل2رصف مرتلات موظفي الدولة 

يف ُكّل أنحاء اليلن.

 حّمل حكومة الفار هادي مسؤولية صرف مرتبات موظفي الدولة:

بيان ملجلس األمن صاغته بريطانيا يجدد الغطاء للعدوان ملواصلة قتل وتجويع اليمنيني



4
السلا

العدد

ج2 آلادى امجر9 ج29193
17 مار7 12018

)383(
 

العاقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محلد اللاشا

املقاالت املنشور9 يف الصحيفة 
تعر عن رأي كاتلها وال تعر 
بالرضور9 عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
صري الدرواني

مدير التحرير:
إبرا9يم الرساآي العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

 بعد أول وقفة لموظفي االتصاالت أمام مقرها:

نائب املدير الُقطري لألمم املتحدة يشدد 
على ضرورة تحييد االتصاالت وإبعاد 

التأثريات السلبية عنها

 : صنعاء
رّصح مص2دٌر يف حكومة ش2لاب اليلن املس2تقل، أم2س األول، أن امللثل 
املقي2م نائ2ب املدير القط2ري لألمم املتح2د9 يف اليلن، فاجتانج س2افنديز، 
ش2دد عىل أ9ليّة تحييد االتصاالت عن النزاع الس2يايس، ووع2د بإآراء ُكّل 
الرتتيل2ات الازمة لط2رح االتصاالت كقضية محورية ع2ىل طاولة الحوار، 
واصف2اً إآراءاِت نقل بوابة االتصاالت التي يجري العلل عليها يف عدن بأنه 

إجاٌل لنظا1 الشلكة العاملة ورضور9 حلايتها. 
كلا أّكد عىل أحقية ُكّل مواطن يلني يف الحصول عىل املعلومة واالتصال 
بالعال2م، داعي2اً إىل رضور9 الحفاظ عىل النظا1 االتص2ايل املوآود وتجنيله 

التعقيدات األجري9 التي ستؤثر سللاً عىل أدائه وبشكل كلري. 
كان ذلك جال لقائه برئيسة حكومة شلاب اليلن املستقل 9ناء الفقيه 
واألم2ن الع2ا1 لنقاب2ة علال وموظف2ي مؤسس2ة االتص2االت علدالخالق 

الحسا1 األربعاء املايض. 

مفتي الجمهورية يدعو التجار 
إىل مراعاة ظروف الناس ويطالب 
الحكومة بالقيام بدورها ومراقبة 

املتالعبني باألسعار
 : خاص

دع2ا مفت2ي الدي2ار اليلنية العامة ش2لس الدي2ن رشف الدي2ن، أمس 
الجلع2ة، التج2ار إىل مراع2ا9 الظ2روف االقتصادية الصعلة التي يعيش2ها 
املواطن اليلني آراء العدوان الغاشم والحصار املفروض عليه من قلل دول 

العدوان األمريكي السعودي.
وأكد العامة ش2لس الدين عىل أ9لية استش2عار التجار للرقابة اإللهية 
وع2د1 معصي2ة الله يف اس2تغال حاآ2ة النا7 بحث2اً وراء الرب2ح املادي, 
وحذر29م من جطور9 التاعب باألس2عار, مضيف2اً »عندما تقيض حاآات 
النا7 وتس2د ثغر9 من ثغور املس2للن، فانا تجا9د يف س2ليل الله, وفيلا 
معن2ى قول رس2ول الل2ه: “إن املجا29د يف س2وقنا كاملجا9د يف س2ليل  الله 

واملحتجر كاملنكر لكتاب الله”«.
كلا طالب الجهات املعنية بالقيا1 بلسؤوليتها وضلط التجار املتاعلن 

باألسعار كأقل ما يلكن أن تفعله لتخفيف معانا9 النا7.
وجتم العامة ش2لس الدين دعوته »نتلنى من التجار واملسؤولن ومن 
عام2ة النا7 أن نرآع إىل الله ونت2واىص بالحق ونتواىص بالحق ونكثر من 

ذكر الله«.
كان ذلك أثناء جطلة الجلعة التي ألقا9ا يو1 أمس يف مسجد الشوكاني 

بأمانة العاصلة.

أبناء مديرية عمران يعلنون النفري العام ويؤكدون استعدادهم 
الكامل االنطالَق نحو الجبهات

 : عمران:
نظَّم أبناُء مديرية علران، أمس 
األول، وقفًة قلليًة مسلحًة؛ إلعان 
النفري العا1 وإحياء الذكرى الثالثة 
للش2عب  األس2طوري  للصل2ود 
اليلني يف وآه الع2دوان، بحضور 
صال2ح  األوق2اف  وزار9  وكي2ل 
الخوالن2ي، ومدي2ر ع2ا1 مديري2ة 
ال2در9،  مطه2ر  العقي2د  عل2ران 
وقياد9 الس2لطة املحلية باملديرية 
واملش2ايخ  الوآه2اء  م2ن  وع2دد 

والشخصيات االآتلاعية. 
ويف الوقفة، أّكد أبناء علران أن 
آرائَم العدوان املستلر9 منذ ثاث 
سنوات وتشديد الحصار واملعانا9 

الناتجة عنها تحتم عىل كافة أبناء 
اليلن التوآَه إىل الجلهات ملواآهة 
العدو ودحره، داعن أبناَء الشعب 

مواآه2ة  يف  لاس2تلرار  اليلن2ي 
العدوان الس2عودي األمريكي بكل 
الوس2ائل املتاح2ة وردع املعتدي2ن 

والتَح2ّرك صوب الجلهات ورفد9ا 
بالرآ2ال وامل2ال والصل2ود حتى 
تطه2ري كام2ل أرايض اليل2ن من 

دنس العلاء واملحتلن. 
وأب2دى املش2اركون يف الوقف2ة 
التَح22ّرك  الكام2ل  اس2تعداَد9م 
صوب آله2ات ورفد29ا بالرآال 
وامل2ال والعت2اد، منّددين بالصلا 
الدويل املخزي إزاء الجرائم املرتكلة 
بح2ق املدني2ن والحص2ار الخانق 

الذي يتعرض له الشعب اليلني. 
القلائ2ل  أبن2اُء عل2ران  ودع2ا 
اليلنية وكل الرفاء، إىل املشاركة 
الفاعل2ة ورف2د الجله2ات بامل2ال 
والرآال حت2ى تطهري كامل تراب 
اليلن و9زيلة العدوان ومرتزقته. 

الهيئة النسائية ألنصار اهلل بأمانة العاصمة تنظم فعالية 
ثقافية وتكّرم 250 من النساء الفاعالت يف العملية التعليمية

 : صنعاء
نّظلا الهيئُة النسائيُة ألنصار الله بأمانة العاصلة 
القسم التعليلي,، أمس األول, فعاليًة ثقافيًة بلناسلة 
ذكرى مياد سيد9 نساء العاملن فاطلة الز9راء عليها 

السا1 واليو1 العاملي لللرأ9 املؤمنة. 
ويف الفعالية التي ش2هدت تكريم 250 من النساء 
الفاع2ات يف العللي2ة التعليلية ألقا األس2تاذ9 نوال 
املت2وكل كللًة ع2ن الهيئ2ة النس2ائية أش2ادت فيها 
بالس2ري9 الَعِطر9 والصفات العظيلة التي تحلا بها 

سيد9 نساء العاملن الس2يد9 فاطلة الز9راء, مؤكد9 
عىل صلود املرأ9 اليلنية وصر9ا وثلاتها يف مواآهة 
الع2دوان األمريك2ي الس2عودي دفاع2اً ع2ن عزته2ا 

وكرامتها. 
كل2ا ألقا رئيس2ُة مرك2ز بصائر رقي2ة املنصور 
كللًة أّكدت فيها عىل أ9ليّة استلها1 الِعَر والدرو7 
العظيل2ة يف مختل2ف الجوان2ب من الس2يد9 فاطلة 
الز9راء, داعيًة آليَع األمهات إىل رضور9 غر7 قيم 
ومل2ادئ وأجاق وصفات الس2يد9 فاطلة الز9راء يف 
قلوب ونفو7 بناتهن كنلوذج يقتدين به يف حياتهن. 

عقالء وحكماء رداع يؤكدون مواصلة الصمود ورفد 
الجبهات وتفعيل الدور املجتمعي يف التصدي للعدوان

 : البيضاء
عقد حكل2اُء وعق2اء مدين2ة رداع، أمس 
األول، بلركز املدينة، اآتلاعاً موس2عاً لتأكيد 
مواصلة الصلود الشعلي والتحشيد ملواآهة 
الع2دوان وتفعيل الجانب املجتلعي يف التعلئة 

العامة واعان حالة النفري العا1. 
ويف االآتلاع أّكد أبناُء ووآهاء مدينة رداع 
مواصلة رفد الجلهات باملال والرآال للتصدي 
للعدوان الذي يستهدف اليلن أرضاً وإنساناً. 
كلا أّكد الحارضون رضور9َ تفعيل الجانب 
املجتلع2ي والحفاظ عىل األمن واالس2تقرار, 
معلنن اس2تلرار9م ووقوفهم صفاً واحداً إىل 

آانب أبطال الجيش واللجان الشعلية. 
واس2تنكر الحارضون الصل2َا الدويل تجاه 

استلرار العدوان وآرائله التي تتناىف مع كافة 
األعراف واملواثيق والقوانن الدولية واإلنسانية, 
مطاللن شعوب العالم الحر بالعلل عىل إيقاف 

العدوان ورفع الحصار الجائر. 
َوأَّكَد بيان صادر عن اللقاء عىل استلرارية 
الصلود ورفد الجله2ات باملقاتلن وااللتحاق 
بلعس2كرات التجني2د والدف2اع ع2ن الوط2ن 
والعلل عىل مواآهة قوى العدوان الس2عودي 
األمريك2ي وإفش2ال مخّططاته2م التدمريية 

التي تهدف إىل تركيع الشعب اليلني. 
وأضاف اللي2ان »نحن أبن2اء مديرية رداع 
ل2ن نحيل ولن نليل عن ملادئنا ومواقفنا مع 
قائد الثور9 والقياد9 السياس2ية ومستلرون 
يف الدف2اع عن الوطن وأمنه واس2تقراره حتى 

تحقيق النرص«. 

أسرة الشهيد القديمي 
بمحافظة الحديدة تقدم 

قافلة غذائية متنوعة 
للمرابطني يف الجبهات

 : إب:
إبرا9ي2م  حس2ن  الش2هيد  أرس9  قدم2ا 
القديل2ي من أبناء مديرية الزيدية محافظة 
الحدي2د9 أمس قافلة  غذائي2ة متنوعة دعلاً 
ألبطال الجيش واللجان الش2علية املرابطن 

يف الجلهات.
وجال تسيري القافلة أكدت أرس9 الشهيد 
القديل2ي، أن 29ذه القافلة 29ي اقل واآب 
تقدمه أرس9 الشهيد لزمائه يف آلهات العز9 
والكرامة وال2رف الذين يلذل2ون أرواحهم 
رجيصة يف س2ليل الله ويف الدفاع عن الوطن 
وأطفال2ه ونس2ائه، منو29ن ب2أن تقدي2م 
القافل2ة تأتي تزامن2اً مع الذكرى الس2نوية 
للش2هيد، مجددي2ن التأكيد عىل االس2تلرار 
يف رف2د الجلهات باملزيد م2ن الرآال والغذاء 

والعتاد حتى تحقيق النرص بإذن الله.
واحت2وت القافل2ة ع2ىل كيلة م2ن املواد 
الغذائي2ة والعصائ2ر املتنوع2ة باإلضافة إىل 

الكيك والكعك والحلويات.
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صدر باللغة العربية عن دار الكتاب العربي في عام 1982 من تأليف الكاتب الكندي وليام كار: 

كتاب »اليهود وراء ُكّل جريمة« 

 : خاص:

يف ترآل2ة الكات2ب وف2ق موس2وعة 
ويكيليدي2ا 29و باح2ٌث كندي وأس2تاذ 
وبامث2ار  بالعل2و1  اجت2ص  آامع2ي 
القديل2ة. وق2د ق2ىض فرت9 بفلس2طن 
ودر7 بالجامع2ة )العري2ة( يف القد7 
املحتل2ة وس2لق ل2ه أن ع2رض القضية 
الفلسطينية من مختلف آوانلها وأثلا 
)بط2ان الح2ق التأريخي ل2دى اليهود( 
وبش2كل عللي موث2ق وبراعة نرى من 
جالها الصدق والتعلق بالحق والعدالة. 
ونظ2راً أل9ليّة محتوى الكتاب، تقو1ُ 
سلس2لة  يف  بن2ره  املس2ري9  صحيف2ُة 
حلقات معتلد9 عىل النس2خة املرتآلة 
والصادر9 يف ع2ا1 82ج1 عن دار الكتاب 
العرب2ي يف ب2ريوت وال2ذي ت2وىل رشحه 
والتعلي2ق علي2ه باللغة العربي2ة الكاتب 

واملؤلف العراقي »جري الله الطلفاح«. 
ويف مقدم2ة النارش، تقوُل دار الكتاب 
إن اجتياَر املؤلف لعلار9 »اليهود وراء ُكّل 
آريلة« تؤكد حقيقة يعرفها الكثريون 
فيلا اللعض يرونه2ا ملهلة وغامضة؛ 
ك2ون العالم يف 9ذه املس2ألة ينقس2م إىل 
فريق2ن األول فري2ق مضل2َّل ومخدوع 
تلكنا الصهيونية بد9ائها وجلثها من 
الس2يطر9 عىل فكره وس2لوكه، الفريق 
الثان2ي يعرُف حقيق2ة اليهود ووقوفهم 
منه2م  عان2ى  ألن2ه  آريل2ة؛  ُكّل  وراء 
األمرين، معتراً أن العرَب واملس2للن يف 

ذلك الوقا من الفريق الثاني. 
 

الصهيونية مؤامرة ضد اإلنسانية 
س2أرفع الغط2اَء فيل2ا س2أكتله عن 
أرسار التأري2خ الخفي للعال2م أَْو بتعلري 
آجر س2وف أرفُع الس2تاَر ع2ن الحقائق 
الر9يل2ة التي ق2د تصد1 الق2ارئ وتثري 
لديه شعوراً بالحري9 والذ9ول؛ ذلك ألنها 
ستزيُح النقاَب الكثيَف الذي تقلع وراءه 
أَْو تتسرت قوى الر الخفية التي تحاول 

أن تتحكم يف مصري العالم ومقدراته. 
العامل2ي  الع2ا1  لل2رأي  وس2أوضح 
الطليع2َة الصحيحَة لل2رصاع الحقيقي 
القائم يف عاملنا 9ذا والذي وإن تلاينا أَْو 
اجتلفا أسلابه وأس2اليله فهي تعوُد يف 
الواق2ع َآليعاً إىل مص2در واحد أَْو أصل 
واحد ذل2ك 9و ال2رصاع القائم بن قوى 
الخ2ري املتلثل2ة يف  الديانات الس2لاوية 
وب2ن ق2وى ال2ر املتلثل2ة يف العقائ2د 

اإللحادية الهدامة. 
وليعل2م الق2ارئ أن بع2َض املعني2ن 
بحقيق2ة العال2م قد رشعوا من2ذ مطلع 

الق2رن الح2ايل يف العل2ل عىل اكتش2اف 
كّرس2وا  الت2ي  الحقائ2ق  أَْو  الحقيق2ة 
حياته2م للوص2ول إليه2ا و29ي معرفة 
ال2رس الكامن ال2ذي يلنع بني اإلنس2ان 
من العيش بسا1 وأمان يف ظل الرائع 
حي2ث  العادل2ة  الس2لحاء  الس2لاوية 

يعيشون حيا9 وفري9 الخريات. 
وقد استلرت أبحاث بعضهم أكثر من 
أربع2ن حوالً حتى تلكن2وا من الوصول 
إىل قلب الحقيقة يف كتب الله املنزلة التي 
بينا لنا ولهم كي2ف ولد الر منذ األزل 
يف آنة الفردو7 حن عىص الش2يطان 

ربَه وأزاغ آد1 وحواء عن طريق الحق.. 
ث2م رشع ال2ر ينف2ث س2لوَمه منذ 
ذل2ك الحن بن أبناء املجتلع اإلنس2اني 
وم2ا زال حتّى يومن2ا 9ذا و9ك2ذا أدرك 
اللاحث2ون أن الح2روب والث2ورات التي 
أودت بأرواح املئات ب2ل امالف من أبناء 
س2يطرت  الت2ي  والف2وىض  اإلنس2انية 
وم2ا زالا تس2يطر عىل العال2م محاولة 
تقوي2ض أركان املجتلع2ات اإلنس2انية 
ليس2ا س2وى نتائ2ج طليعي2ة ملؤامر9 
الر األزلية يف نطاق محاوالتها الدائلة 
لتضلي2ل عقول النا7 وإزاغ2ة أفئدتهم 
ع2ن كللة الح2ق وحرفه2ا أَْو آرفها إىل 
عالم اإللحاد املوبوء بالرور واألحقاد. 

كانا الحقائ2ق واللديهيات التي عثر 
عليها أولئ2ك املتتلعون يف أرآ2اء العالم 
العربي والتي س2يأتي رشحها متقطعًة 
الحلقات غري قابلة للتنس2يق فيلا بينها 
غ2ري أن تلك الحلقاِت قد انتظلا ش2يئاً 
فش2يئاً حت2ى ع2رف أولئ2ك املتتلع2ون 
للحوادث أن معركة اإلنسانية ليسا مع 
مخلوقات عادية ُجلقا من لحم ود1 بل 
مع قوى شيطانية تعلُل يف الظا1 وتلفُّ 
شلاَكها حول األشخاص الذين يشغلون 
فيعلونه2م  العال2م  يف  علي2ا  مناص2َب 
ع2ن رشع الل2ه ويقودنه2م إىل رشيع2ة 

الشيطان رشيعة الكفر واإللحاد. 
أَْو  ينس2ون  الكثريي2ن منه2م  ولع2ل 
يتناسون أن الكتَب املقدسة تذكر لنا أن 
الشياطن كانوا مخلوقات جلقا آية يف 
ال2ذكاء والد9اء واملق2در9 وأنها جرآا 
متعل2د9 ألم2ر يف نفس2ها عىل دس2اتري 
الرائ2ع الس2لاوية التي تلن2ح النا7 
َآليعاً حتى الضعفاء منهم حق الحيا9 
الكريلة واملعرف2ة الحقيقية وتقيم لهم 
نظام2اً عىل التعاطف واملحل2ة والرتابط 
ب2ن آليع طلق2ات املجتلع اإلنس2اني 
يف الوقا الذي نرى أن عقيد9َ الش2يطان 
تقو1ُ عىل فلس2فة الحق للق2و9 واللقاء 
لأللي2ق و9ذا ما ندع2وه يف االصطاحات 

الطغيان  السياس2ية املع2ارص9 بحك2م 
واالس2تلداد والدكتاتوري2ة وتقي2م 9ذه 
العقي2د9 -أي عقيد9 الش2يطان- نظاماً 
اآتلاعي2اً ملنياً ع2ىل اللُغ2ض والحقد 
والحن2ق وكلا الحريات وتفكيك أوارص 
املجتلع وإش2اعة الكرا9ي2ة واللغضاء 

بن األرس9 الواحد9. 
ولي2س التلل2ود )و9ي ت2ورا9 اليهود 
ال ت2ورا9 م2وىس( س2وى قص2ة العه2د 
الذي أَْصلَح فيه الش2يطان س2يد العالم 
وآعل النا7 األولن الذين عارصو9م يف 
الزمان واملكان يحيدون عن آاد9 الحق 
والصواب حتى امت2أل العالم رشاً وظللاً 
وبغي2اً وطغياناً، و9كذا تأس2س كنيَس 
الش2يطان ع2ىل األرض ورشع من2ذ أول 
يو1 يف التآمر ملحاربة الدستور اإللهي.. 

وقد آاء س2يُدنا املسيح عليه السا1 
يف وقا بلغا مؤامر9ُ الش2يطان مرحلة 
س2يطرت فيه2ا ع2ىل عالم ذل2ك الزمان 
وأج2ص منهم رؤس2اء تل2ك املجتلعات 
الذين كانوا يش2غلون املراكز الرئيس2ية 
والحساس2ة يف العال2م، ففضح س2يدنا 
املس2يح عليه الس2ا1 كنيس الش2يطان 
و9اآ2م أتلاع2ه مس2لياً إيا29م )أبناء 
الش2يطان(، وحّدد برصاح2ة معلناً عىل 
رؤو7 األش2هاد أنه2م الذي2ن يس2لون 
أنفس2هم يهوداً يف حن أنه2م حادوا عن 
الريعة الصحيحة ملوىس عليه السا1. 
وق2ال عنه2م أيضاً إنه2م كاذبون وال 
يدينون ب2أي دين س2لاوي، وقد 9اآم 
س2يدنا املس2يح علي2ه الس2ا1 املراب2ن 
وكله2م من اليه2ود وبهذا يكون الس2يد 

املسيح عليه السا1 قد فضح الشيطان 
ونواي2اه وجطط2ه وأنه بح2ق وحقيقة 
رس2ول الس2ا1؛ ألنه آاء ينق2ذ النا7 
من رش 9ذا الش2يطان وليقطع حلاَلهم 
الشيطانية التي أجذت تضيق عىل رقاب 
النا7 يوماً بعد يو1 وساعة بعد أُْج2َرى 
وق2د نل2ه األم2م والش2عوب َآليع2اً إىل 
حقيقة املؤامر9 اليهودية، ملراً النا7َ 
ب2أن معرف2ة الحقيقة س2وف تنقذ9م 
م2ن ربقة املؤامر9 الش2يطانية.. س2ا1 
عىل الس2يد املس2يح ونرآ2و أن نهتدَي 

بنصائحه ملحاربة جطط الشيطان. 

املؤامرة يف مرحلتها التأريخية 
ش2اءت إراد9ُ الله أن ت2ُرَضَب مؤامر9ُ 
11789 رضب2ًة كفيل2ة  ال2ر يف ع2ا1 
بأن تفض2ح أمر29ا للن2ا7، وكان من 
نتائج تل2ك الرضبة اإللهية وقوُع وثائق 
املؤام2ر9 واألدلة القاطع2ة عىل وآود9ا 
وجفايا9ا يف حوز9 الحكومة اللارافية. 

وتفصي2ل القضي2ة أن كان آد1 واي2ز 
9اوي2ا أح2د رآ2ال الدين املس2يحين 
وأس2تاذ علم الا29وت يف آامعة انغولد 
س2تات األملاني2ة فارت2د عن املس2يحية 
واعتن2ق اإللح2اد وتقّلص2ه يف روح2ه 
طليع2ة ال2ر بش2كل جلي2ث ويف عا1 
11770 اتص2ل به كلار املراب2ن اليهود 
يف املاني2ا فوآدوا في2ه ضالتهم وكلفوه 
بلراآع2ة بروتوكوالت حكلاء صهيون 
القديل2ة وإع2اد9 تنظيلها عىل أس2س 
حديثة، الغاية منها وضع جطة للكنيس 
الش2يطاني ليس2يطر ع2ىل العال2م عن 

طريق فرض عقي2د9 اإللحاد والر عىل 
الل2ر َآليع2اً، أَْو عىل األص2ح عىل من 
تلقى منهم حي2اً يف حالة نجاح املؤامر9 
القاضي2ة بتدمري املجتلعات والش2عوب 
واألمم وإثار9 املج2ازر واملذابح وتفجري 
اإلر9ابي2ة  األنظل2ة  وإقام2ة  الث2ورات 
القائلة  الدموي2ة وتخريب الحكوم2ات 
ع2ىل ملادئ الخ2ري والعقائد اإلنس2انية 

الصحيحة. 
وقد أنه2ى وايز 9اوي2ا مهلتَه 9ذه 
املخّط2ط  بإع2داد   11776 ج2ال ع2ا1 
الدم2وي الوح2ي الذي ضلن2ه النقاط 

التالية:
1- تدمري آليع الحكومات الرعية 

وتقويض األديان السلاوية كافة. 
2- تقس2يم الغويي2م إىل معس2كرات 
متناب2ذ9 تتص2اَرُع فيل2ا بينها بش2كل 
دائم ح2ول عدد من املش2اكل التي تتوىل 
املؤام2ر9 توليد29ا وإثارتها باس2تلرار 
ت2ار9ً  اقتصادي2اً  ثوب2اً  إيا29ا  مللس2ًة 
سياس2ياً  وثالث2ة  اآتلاعي2اً  وأُْج22َرى 

ورابعة عنرصياً إىل آجره.. 
بع2د  املعس2كرات  29ذه  تس2ليح   -3
جلقه2ا ثم تدبري حادث يف ُكّل مر9 يكون 
من نتيجته أن ينقض ُكّل معس2كر عىل 

امجر حتى يفني بعُضهلا بعضاً. 
9- بث سلو1 الش2قاق والنزاع داجل 
اللل2د الواحد وتلزيقه إىل فئات متناحر9 
وإشاعة الحقد واللغضاء بن أبناء الللد 
الواحد حت2ى تتقوض آلي2ع مقومات 

املجتلع الدينية واألجاقية واملادية. 
إىل  تدريجي2ة  بص2ور9  الوص2ول   -5
النتيج2ة املرآ2و9 بع2د ذل2ك كل2ه و9ي 
تحطيم الحكوم2ات الرعية واألنظلة 
الدي2ن  الس2ليلة وتهدي2م  االآتلاعي2ة 
واألج2اق والفك2ر والكيان2ات القائل2ة 
عليه2ا املجتلعات تلهيدا لنر الفوىض 

والكفر والفسق واإلر9اب واإللحاد. 
6- ول2م يقت2رص دور واي2ز 9اوي2ا 
ع2ىل رس2م مخّط2ط املؤام2ر9 العاملي2ة 
9ذا، ب2ل أنجز مهل2ة أساس2ية أُْج2َرى 
29ي تنظي2م املحف2ل املاس2وني ال2ذي 
ُكّل2ف بقياد9 وتنفي2ذ جططه واإلرشاف 
عليه باس2م آلاع2ة حكل2اء صهيون 
الذي2ن يطلق عليه2م حاجامات الكنيس 
اليهودي اس2م النورانين نسلة إىل النار 
ال إىل الن2ور؛ ألنه2م 9م أبناُء الش2يطان 
والشيطان جلق من نار، كلا 9و واضح 
يف الُق22رْآن، وق2د لج2أ واي2ز 9اويا إىل 
الك2ذب كغطاء ظا9ري ليس2رتَ حقيقة 
تحركات2ه وطليع2ة املنظل2ة التي يقو1 
بقيادته2ا فادع2ى أن 9دف2ه منه2ا 9و 
العلل تكوي2ن حكومات عاملي2ة واحد9 
مؤلف2ة م2ن  األش2خاص ذوي الطاقات 
الفكري2ة الكرى ومن يت2م االتّفاق عىل 
علقريته2م وتفوقه2م! واس2تطاع وايز 
واي2ز 9اوي2ا به2ذا األس2لوب أن يضمَّ 
إىل النوراني2ن م2ا يزيد ع2ىل األلفن من 
األتل2اع بينه2م ع2دٌد م2ن املتفوق2ن يف 
ميادين االقتصاد والسياس2ة والصناعة 
وأس2اتذ9 الجامع2ات و9ك2ذا تلكن من 
تنفي2ذ الخط2و9 التالي2ة و9ي تأس2يُس 
املحف2ل املاس2وني الرئييس ال2ذي ُعرف 
باسم محفل الرق األكر وآعله مركزاً 
يس2تقطب إليه الجلعيات املاس2ونية يف 

العالم ويسري9ا حسب مشيئته. 

الحلقة 
األولى

يف كتاب »اليهود وراء ُكّل آريلة« للكاتب الكندي وليا1 كار، يسلُِّط 
املؤلُف الضوَء عىل األمور التي لم تكن واضحًة من أساليب اليهود 

للسيطر9 عىل العالم، مستخدمن كافة الوسائل القذر9 والجرائم التي 
لم يكن يدرك النا7ُ أن اليهود يقفون وراَء9ا للوصول إىل غايتهم 
بالسيطر9 عىل العالم وثرواته، مؤكداً أنه ما سيكشفه يف الكتاب 

سيصد1 القراء؛ نظراً لعد1 قدر9 الكثري منهم عىل استيعاب ُجلث اليهود 
من تلقاء أنفسهم. 

وعىل الرغم من أن الكاتَب تويف يف عا1 ج5ج11 أي قلل نحو ستن عاماً 
ولم يشهد تطّور وتغلغل الصهيونية يف العالم جال العقود التي أعقلا 
وفاته، إال أن ما رصده جال تلك الفرت9 ما يزال كفيل بأن يدرك النا7 

دور اليهود املستلر وضلوعهم يف ُكّل الجرائم التي يشهد9ا العالم. 
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أسرة بيت األغربي فقط قدمت أكثر من مائة شهيد   
بني حشيش.. جنة العنب وساحة الجهاد

 : 
عبدالرحمن مطهر:

لقد مثّل امل2روُع القرآني النهضوي 
القائ2د  الش2هيد  قّدم2ه  ال2ذي  الثق2ايف 
حس2ن بدرالدين الحوثي املخرَج الوحيَد 
للش2عوب العربية واإلسامية من الواقع 
ال2يسء الذي تعيُش2ه، وقد كان2ا قليلة 
بن2ي حش2يش م2ن القلائ2ل األوىل التي 
تّرب2ا 29ذا امل2روع واقتنع2ا أن ال 
ح2ل أما1 النا7 إال بالرآ2وع إىل القرآن 

الكريم.
ومن2ذُ أن تعّرض2ا اليل2ن للع2دوان 
األمريك2ي الس2عودي يف 26 م2ن مار7 

اندف2ع العدي2ُد م2ن أبن2اء قليل2ة بن2ي 
حش2يش للدف2اع ع2ن الوط2ن والدين، 
وقّدم2ا العديد من الش2هداء يف س2ليل 
الله، ف2أرس9 بيا األغرب2ي فقط قدما 

أكثر من مائة شهيد.

مائة شهيد من أسرة واحدة فقط 
يف 29ذا اإلط2ار يق2ول الش2يخ مانع 
األغرب2ي -وكيل محفظ2ة صنعاء وأحد 
أبرز مشايخ قلائل مديرية بني حشيش 
األبي2ة-، بأن أبن2اء قليلة بني حش2يش 
متواآ2دون حالياً يف مختل2ف الجلهات 
واملحاور القتالية؛ وذلك للقيا1 بالواآب 
الوطن2ي املق2د7 يف التَص2ّدي للع2دوان 

األمريكي الس2عودّي، 29ذا العدو املتكر 
واملتغط2ر7 ال2ذي ق2ا1 باالعت2داء عىل 
اليل2ن دون مرر، وإنلا جدم2ًة للكيان 
الصهيون2ي، مضيفاً أن2ه ال يوآد حاليا 
أرس9ٌ أَْو بيا يف بني حشيش ليس لديهم 
مقات2ٌل يف الجلهات أَْو ش2هيد أَْو آريح 
أَْو أس2ري؛ وذل2ك إليَْل22ان أبن2اء القليلة 
بعدالة القضية التي يقاتلون من أآلها، 
حيث يصُل عدُد الش2هداء الذين قّدمتهم 
بن2ي حش2يش ج2ال تص2دِّي الش2عب 
اليلني للعدوان، إىل أكثر من الف ش2هيد 
وأضع2اف ذلك العدد م2ن الجرحى، وأّن 
أرس9 بي2ا األغرب2ي فق2ط قدم2وا أكثر 
م2ن مائة ش2هيد من2ذ انطاق املس2ري9 
الُق2ْرآني2ة والرصجة املدوية ضد الطغا9 
واملس2تكرين التي أطلقها السيد القائد 
حس2ن بدر الدين الحوثي رض2وان الله 

عليه من آلال مران يف العا1 12009. 
وإىل آان2ب آهاد أبناء بني حش2يش 
بأنفس2هم ف2إن آهاد29م بامل2ال كان 
عظيلاً أيضاً وما يزال، و9نا يقول الشيخ 
األغرب2ي لصحيفة املس2ري9: إن الجليَع 
يعرف2ون بأن مديرية بني حش2يش 9ي 
مديرية زراعيٌة يف املقا1 األول وس2كانُها 
يعتل2دون يف معيش2تهم بش2كل رئييس 
ع2ىل الزراعة، وم2ع ذلك 9ن2اك من باع 
أرض2ه وكل ما يللك وأَْصلَح اليو1 فقرياً 
ال يج2د ش2يئاً، عل2ل ذلك يف س2ليل الله 
م2ن أآ2ل املس2ا9لة يف إع2داد القوافل 
ورف2د الجلهات باملال والعت2اد وبكل ما 
يلز1، و9ذا 9و اساساً واآُب ُكّل إنَْسان 
غي2ور ع2ىل دينه وع2ىل وطنه أم2ا1 ُكّل 
29ذه الجرائ2م واملج2ازر الت2ي يرتكلها 
يومياً بحق األطف2ال واملدنين يف اليلن، 
ويضيف األغربي قائاً: حتى النس2اء يف 
بني حشيش كان لهن دور كلري وعظيم 
يف 29ذا املج2ال، حي2ث قل2ن م2ن ذات 
أنفسهن بليع ُحِليِّهن والتضحية بكل ما 
9و غ2اٍل ونفيس لديهن م2ن أآل إعداد 
القواف2ل ورفد آلهات الع2ز9 والكرامة، 
و29ذا 9و فع2اً اللي2ُع الراب2ُح يف الدنيا 

وامجر9. 

تُعتَرُ مديريُّة بني ُحَشيش أ9مَّ وأبرَز متنفسات العاصلة 
صنعاء الخرضاء، حيث تلتاُز بكثر9 بساتينها وزراعتها ملختلف 

ًة اشجار العنب بأنواعه، الذي ال يوآد  اشجار الفاكهة َجاصَّ
مثيٌل له عىل مستوى العالم. 

وبني حشيش 9ي إحدى مديريات محافظة صنعاء، يللُُغ 
عدُد سكانها تقريلاً حوايل 73. 57ج نسلة حسب تعداد العا1 

12009 تقُع رشق العاصلة صنعاء بحوايل 25 كيلو مرتاً 
تقريلاً. 

أما ُعَزلُها فهي عيال مالك، سعوان، رصف بني الحارث، ذي 
مرمر، عرضان، رآا1، الرفه، األبناء، الرونه، بريان، عيال 

مُحلد، راتخ. 
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أبرز معاقل املذهب الزيدي 
صنع2اء  محافظ2ة  وكي2ُل  وأض2اف 
الش2يخ مانع األغربي، بأن اندفاع قليلة 
بني حشيش مع املسري9 الُق2ْرآنية ليس 
غريل2اً؛ ألن أبن2اَء قليل2ة بني حش2يش 
لديه2م من الوع2ي واإليَْل22ان والثقافة 
الُق2ْرآني2ة الكث2ري، أَيْضاً تعت2ر املديرية 
من أ9م وأبرز معاق2ل املذ9ب الزيدي يف 
اليلن، وفيها العديد من مس2اآد األئلة 
كاإلم2ا1 اله2ادي إىل الحق عليه الس2ا1 
واإلم2ا1 املهدي وغري9ل2ا، باإلَضاَفة إىل 
احتضانها للعديد من كلار عللاء اليلن 
كاإلم2ا1 الش2وكاني وغ2ريه، كل2ا أنهم 
اندفع2وا للتزّود م2ن الثقاف2ة الُق2ْرآنية 
للس2يد الشهيد القائد حس2ن بدر الدين 
الحوثي رض2وان الله علي2ه منذ انطاق 
 12009 الع2ا1  يف  الُق2ْرآني2ة  املس2ري9 
وحتى الي2و1، وعرفوا من جالها الكثريَ 

من أمور الدنيا والدين التي كانا مغيَّلًة 
جال العقود املاضية، وأن 9ذه املس2ري9َ 
و29ذه الثقاف2ة آ2اءت لع2ز9 وكرام2ة 

اإلنَْسان ولنرُص9 املظلو1. 

جرائُم وحشيٌة بحق اإلْنَسانية
وتاب2ع قائاً: لذل2ك كان أبن2اُء قليلة 
بني حش2يش م2ن أب2رز الُقل2ُل اليلنية 
الوط2ن  ع2ن  للدف2اع  انطلق2ا  الت2ي 
والعرض واألرض من العدوان األمريكي 
الس2عودّي الهلجي، الذي فاق بجرائله 
وقت2ل  الصهيون2ي،  الكي2اَن  ومج2ازره 
األطفاَل والنساَء بكل آروت ووحشية، 
وعلل وال يزال يعلل عىل 9د1 املس2اآد 
وامل2دار7 واملن2ازل واملصان2ع، وتدمري 
مختلف مقوم2ات الحيا9 يف اليلن تحا 
م2رراٍت وذرائ2َع وا9ي2ٍة ال يقر9ا رشع 
وال دين؛ لذلك ال يلكن ألي إنَْس2ان عاقل 

لدي2ه ذر9 من اإليَْل22ان ومن الدين ومن 
الِغري9 عىل أ9له ووطنه أن يظلَّ متفرآاً 
صامت2اً حي2اَل ُكّل ما يج2ري من آرائم 
ضد اإلنَْس2انية، و9و ما يق2و1 به حاليا 

أبناء قليلة بني حشيش. 

توحيد الصفوف
الش2يُخ مان2ع األغرب2ي ع2ىل  وأّك2د 
أ9لي2ّة توحي2د الصف2وف والحفاظ عل 
النس2يج االآتلاع2ي ونل2ذ الخاف2ات، 
ًة أن  والتف2ّرغ ملواآه2ة الع2دوان، َجاصَّ
تحالَُف دول العدوان األمريكي السعودّي 
يحاول آا9داً النيَل من القليلة اليلنية، 
وتلزي2ق النس2يج االآتلاع2ي اليلن2ي 
بشكل عا1 لتحقيق أ9دافه التي فشل يف 
تحقيقها جال الثاث السنوات املاضية 

من عدوانه عىل اليلن. 

معالجة كافة قضايا املواطنني
ويف 9ذا اإلطار قال الشيخ فضل مانع 
-أحد أبرز مش2ايخ قليلة بني حش2يش 
وش2يخ ضلان القليلة- بأنهم كلشايخ 
ووآهاء يف القليلة يعللون عىل معالجة 
قضاي2ا املواطنن، حيث اس2تطاعوا َحلَّ 
ومعالج2ة الكثري م2ن القضايا الخافية 
الت2ي كان2ا موآ2ود9 ب2ن العدي2د من 
املواطنن من أبناء القليلة منذ س2نوات، 
والت2ي يرآ2ع بعُضه2ا إىل أكث2ر من 35 
عام2اً، كل2ا ت2م االتّف2اق ع2ىل تأآي2ل 
القضاي2ا املس2تعصية واملعّق2د9 إىل م2ا 
بعد دح2ر العدوان، كذل2ك تلا معالجة 
ع2دد م2ن القضايا التي كان2ا موآود9ً 
ب2ن أبناء قليل2ة بني حش2يش مع عدد 
م2ن املواطنن من أبن2اء القلائل األجرى 
كقلائ2ل ج2والن وغري29ا، والت2ي كانا 
عل2ار9ً ع2ن أوراق بي2د النظا1 الس2ابق 

يحّركها متى أراد ذلك. 

 ضرورة اندفاع الشباب للجبهات
الش2يُخ فض2ل مان2ع، ع2ىل  وش2ّدد 
رضور9 أن يندفع مختلُف الشلاب، وكل 
من 9و قادر عىل حلل الس2اح لإلرساع 
لالتح2اق بإجوانهم م2ن رآال الجيش 
الع2ز9  آله2ات  يف  الش2علية  واللج2ان 
2ًة أن العدو ال  وال2رف والكرامة، َجاصَّ
ُث نفَس2ه  يس2تثني أحداً، حتى من يحدِّ
بأنه صاما أَْو محايد وأنه ليس له دجٌل 
ُث نفَسه  بأحد كلا يقول اللعض أَْو يحدِّ
بذلك، فالعدو ال يستثني أحداً ولم يستثِن 
حت2ى الس2اكنن يف منازله2م قصفه2م 
الع2دوان و29م ني2ا1 يف املن2ازل ب2ل ل2م 
يستثن حتى املساآد بيوت الله سلحانه 

وتعاىل. مشيداً بلا يحّققه أبطاُل الجيش 
واللجان الش2علية من انتصارات يومية 
وعظيل2ة عىل ق2وى اللغي واالس2تكلار 
واالحتال األمريكي السعودّي يف مختلف 
الجله2ات؛ ألن الش2عب اليلني أصحاب 
ح2ق وأصحاب قضية عادل2ة يدافع عن 
نفس2ه وعن أطفاله ونس2ائه ومقدراته 

وأرضه ودينه. 

العودة إىل جادة الصواب 
ويف ظل انكش2اف الكثري من الحقائق 
عن أ9داف العدوان األمريكي الس2عودّي 
عىل اليلن، دعا الش2يخ مانع من ال يزال 
يقات2ل يف صف2وف الع2دوان الرآوع إىل 
آ2اد9 الص2واب، فهم يقاتلون ش2علَهم 
والصهيون2ي  األمريك2ي  آان2ب  إىل 
والس2عودّي واإلمارات2ي، يقاتلون بدون 
قضية وإنل2ا كلرتزقة، فق2ط من أآل 

املال الس2عودّي املدنس بدم2اء األطفال 
األبري2اء، وأن عليه2م أن يعت2روا م2ن 
م2ا يح2دث يف مدين2ة ع2دن وغري9ا من 
امل2دن واملحافظ2ات املحتلة م2ن آرائم 
واغتي2االت واجتطافات م2ن قلل العدو 
الس2عودّي واإلمارات2ي جدم2ة للكي2ان 

الصهيوني. 

اليمن يتسع للجميع
وق2ال الش2يخ فض2ل مان2ع يف جتا1 
حديثه لصحيفة املس2ري9: إن عىل آليع 
من التحقوا بصف العدوان أن يستفيدوا 
من تس2امح قائد الثور9 السيد علدامللك 
بدر الدين الحوثي ومن العفو العا1 الذي 
أص2دره الرئي2س صالح الصل2اد رئيس 
2ًة أن  املجل2س الس2يايس األع2ىل، َجاصَّ
اليلن يتس2ُع لجليع أبنائ2ه واليلنيون 

يستطيعون َحلَّ مشاكلهم بأنفسهم. 

الشيخ مانع األغربي وكيل محافظة صنعاء:

 قبائل بني حشيش سارعوا لمواجهة 
العدوان وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم 
 جرائم ومجازر العدوان فاقت جرائَم 

الكيان الصهيوني وال يزال يعمل على تدمير 
مختلف مقومات الحياة في اليمن 

الشيخ فضل مانع: 

 يجب على ُكّل من هو قادر حمل السالح 
اإلسراُع لاللتحاق بالجبهات فالعدو ال يستثني 

ُث نفَسه بأنه محايد  أحدًا حتى من يحدِّ
 الحقائق باتت واضحة وعلى من التحق 

بالعدوان العودة للصواب فاليمن يتسع للجميع
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الالءات.. الصمادية!

ملاذا يصر الجيش األمريكي على دعم السعودّية يف العدوان على اليمن؟ 

ما وراء »صفقة القرن«!

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

لن ننتظَر السراَب والماُء أمامنا 
عبداهلل أحمد الدرواني 

َكث2َُر الحديُث 9ذه األي2ا1َ عن نتائَج و9ليٍة 
لللفاوضات الجارية جارج اللاد »إن ُوآدت« 

فيل2ا يتعل2ق بالش2أن اليلني 
والعدوان والحصار عىل اليلن. 
ع2ن  يتح2دث  م2ن  فهن2اك 
أعل2ال  وآ2دول  برنام2ج 
املفاوضات، و9ناك من يتحدث 
ع2ن رشوط 9ذا الط2رف فيلا 
و9ن2اك  اللن2د،  بذل2ك  يتعل2ق 
م2ن يتحدث ع2ن نتائ2ج أولية 
»و9لية« لللفاوضات )كوقف 
فوري للع2دوان َورفع الحصار 

مقابل كذا وكذا و... إلخ(.
صحي2ٌح أننا تعودنا عىل مث2ل 9ذه األجلار 
الو9لي2ة  والتحلي2ات  والتكهن2ات  الزائف2ة 
التي من أب2رز أ9دافها 9و التاعب بلش2اعر 
اللس2طاء م2ن عام2ة الن2ا7 تلهي2داً لصنع 

أكذوبة وترويجها للتضليل عليهم وتحريضهم 
وتأليله2م عىل ط2رف معن كل2ا حصل فيلا 
يتعل2ق بلوض2وع قط2ع الرواتب وق2رار نقل 
التكهن2ات  29ذه  ع2دن،  إىل  املرك2زي  اللن2ك 
واألو9ا1 التي مصدر9ا »مطابخ 
األكاذيب« التابعة للعدوان والتي 
تعتر29ا س2احاً من أس2لحتها 
الفتّاكة املس2تخدمة يف عدوانها 

عىل اليلن منذ ثاث سنوات. 
ولكن املثري للسخرية يف األمر 
9و تداول الكثري م2ن العلاء يف 
التواصل  وسائل اإلعا1 ومواقع 
التكهن2ات  لتل2ك  االآتلاع2ي 
واألو29ا1 وكأنه2ا حقائ2ق ت2م 

اإلعان عنها. 
واعتقاد أصح2اب تلك األقا1 
املأآور9 أن 9ناك من سيؤمل أَْو يرا9ن عىل أن 
يأتي الفرُج من طاولة املفاوضات املزعومة. 

ل2م يعد أح2د يص2دق وال يصغ2ي وال حتى 

يس2لع ألكاذيلكم، ولم يعد 9ن2اك َمن يثق أَْو 
يرا29ن أَْو يعلق أم2ل الفرج ع2ىل مفاوضات 

وقوانن أمم الغاب. 
أصل2ح الكل يثق بالل2ه ويرا9ن عليه وعىل 
حكلة القياد9 وبط2والت رآال الرآال يف ُكّل 
امليادين التي تحولا إىل آحيم مس2تعر يلتهم 
الطغ2ا9 املعتدين الغزا9 املحتل2ن ومرتزقتهم 

وعلائهم جونة وطنهم وقتلة أ9لهم. 
بفضل الل2ه وعونه وتأيي2ده ميادين النزال 
وحد9ا من ستفتح باب الفرج عىل مرصاعيه. 
مهلا كانا التضحيات يف ميادين النزال مع 
األعداء لكنها 9ي السليل الوحيد التي ستوقف 
العدوان وتكرس طوق الحصار وتحرر األرض 

وتصون العرض وتحفظ الكرامة. 
وحد9ا 9ي طريق املاء لكل ظلآن.. 

وم2ن يظ2ن بغ2ري ذلك فه2و وا29م ومن 
ينتظر الفرج من أكذوبة طاولة املفاوضات 
فإنل2ا 29و كظل2آن ينتظ2ر ال2رساب الذي 

يحسله ماًء. 

وآيزان رشُف استقلاله.. ويف صنعاء يُتِعُب َمن 
، وال يهدأ له باٌل، و9كذا 9م  حوله، فا يكلُّ وال يللُّ

الرآال الرآال! 
يو1َ )الخليس( كانَْا آلسة الرئيس، إذا نظرنا 
إليها بلغِة العارفن بلغة الجسد 9ي آلسة الواِثْق 
امُلتلكِّن، ومع أنَّها ليسْا آلسُة استنفار حرْب إال 
أنها تعني االتكاَء عىل عنارِص النرص بثقٍة كلري9.. 
ولم تُكِن الجلسُة لوحد9ا 9ي الرسالُة الوحيد9 بل 
كان الحديُث بكله رساِئْل تقشعرُّ لها أبداُن الغزا9، 

وتطلنئ لها القلوب املؤمنة... 
الح2ر7  بق2اد9  الصّل2اُد  الرئي2ُس  التق2ى 
مس2تلر9،  لق2اءاٍت  ضل2ن  م2ن  الجله2وري، 
وتَح2ّركاٍت دائلة، وك2م يُلِهرَك الرئيس و9و يَعلُم 
أن العدو بعَد أن انكرسْت ش2وكته العسكرية يلجأ 
إىل نواِفذَ أجرى وقد ال تقل أ9ليّة وذلك حن أش2ار 

إليها الصلاد بقوله: 
)29ذه معرك2ة وعي امن، نح2ن يف معركة وعي 

معهم(.. 
و9ي بالِفعل كذلك ويس2تخدمون لهذه املعركة 
أبواقه2م من أك2ر القن2وات إىل أرج2ص الصحف 

والكتابات.. 
ويح2دد الرئي2س واحد9ً م2ن 29ذه الهرطقات 

الكاذبة يف تزيي2ف الوعي، والضحِك عىل األمة بكل 
بجاحٍة وصفاقة ويحدد ذلك يف قوله:

)أم2س اتص2االت يقول2ون، صدق محل2د علد 
السا1 يف السعودية؟

ي2ا أجي قلن2ا لك ال عاد تصدقه2م يف الصدق، لو 
يهب ل2ك جطلة صدق ال تصدقه، ج2يّل ما الكذب، 

يشتي يلتزنا(. 
ص الصل2اد العدوَّ بدق2ة العارف وعن  ويُش2خِّ

امُللرِص ويقول:
)ل2و احن2ا عارف2ن أن الس2عودية ح2ق س2ا1 
وأن قرار29ا بيديه2ا، إن نحن نجل2س عىل طاولة 

ونتفاوض تفاوض الشجعان(. 
ث2م يتوقف الرئيس مع تحديد نوعية العدو وأنه 

ليس سوى نعال لللستعلر الكلري ويقول: 
)لكن إحنا عارفن ما معهم قرار(. 

ويُح2دد الصل2اد نوعية أي تف2اوض قاد1 بكل 
وضوٍح يف الرؤية وبكل أنفٍة يف القياد9 ويقول:

)ول2و تفاوضن2ا محنا مس2اومن يف كرامة 9ذا 
الشعب وتضحياته إطاًقا(. 

وك2م كاَن الرئي2س دقيًقا وكأنه يُح2ّرُك كامريا 
يف داِج2ِل أروقِة زراِئب س2للان، و9و يرى امُلرتزقة 

ويقول:

)قاع2د يفس2لك وم2ن توي2رت من داج2ل غرف 
عللي2ات التحال2ف، م2ن داج2ل الس2عودية، ومن 
داج2ل غرفه2م، والرصيد حقه واللاق2ه حقه عىل 
حس2اب الس2عودية، وآاء يقلك 9اه قد الجلاعة 
بيتفاوضوا 9م والس2عودية، قد بيسروا ويفعلوا، 

وما دريا إال وقد اللعض فتح أذانه(.. 
وبعد29ا يضُع الصل2اد القاع2د9َ العريضة ملن 
أراَد معرفة الرآولة واللس2الة والشجاعة اليلنية 

الضاربة ويقول:
)ماب2ش مابش... صل2ود.. ثل2ات.. تلكن،... 
يشتوا سا1 آاؤوا لسا1 الشجعان املّرف، الذي 
ال ينتق2ص م2ن كرامة 9ذا الش2عب، ما يش2توش 

فاحنا مصللن عىل مواصلة الصلود(. 
ويفخُر الرئيس بأولئك األبطال الشجعان الذين 

للّوا الدعو9 وللسوا بدالت اللطولة وقال لهم:
ستش2هد  الل2ه،  ش2اء  إن  وبأمثالك2م  )وبك2م 

الجلهات زجًلا كلريًا(. 
ولم ينَس الصلاُد أولئك الرآاَل الذين انغرس2وا 
يف قياد9 الجلهات، فيلا وراء الحدود ويف الس2احل 
والحدي2د9 ومي2دي، وأش2ار إليهم إش2ار9 اإلكلار 

واالفتخار والتلجيد والتلجيل حن قال: 
)وزماءكم الذين سلقوكم، قد عللوا دوراً كلرياً 

يف معسكرات التجليع(. 
ويلتفُا الرئيس إىل حضور الحارضين من كلار 
ضل2اط الحر7 الش2جعان ويأمُل فيه2م ما نأمل 

ويأمل الوطن ويقول:
)وإن ش2اء الله أنكم س2تكونوا ج2ري رافد لهذه 

الجلهات(. 
ويخت2م الصل2اد حديث2َه برس2ائٍل ع2ر األثري، 
ألولئ2ك الغائلن الحارضين، من جري9 الرآال عد9ً 

وعتاًدا، وشد9ً وبأًسا، و9و يقول:
)وأيضاً الش2كر الجزيل لإلجو9 يف قياد9 الدفاع، 
ع2ىل 9ذا الجهد الرائ2ع والجلَّار، حتى لم يتس2نى 
لهم الحضور النشغالهم يف الجلهات، ونشتي بقية 
املس2ئولن آليًعا يحلل2ون 29ذه الروحية و9ذه 
املس2ئولية، عل2ل كخلي2ة النحل، ال نأل2و آهداً يف 
سليل الدفاع عن كرامة 9ذا الشعب، ورفع املعانا9 

عنه(. 
من استَلَع لخطاب الرئيس الصلاد سيُدرُك أنَّنَا 
نطُرُق بوابَة العا1َ الرابع بنرٍص مؤزر، وعزٍّ مظفر، 
وقياد9 حكيلة، وألويٍة وكتائب س2تعجُز الجلهات 

عن احتضاِن أعداد9ا الغفري9.. 
اد..  شكًرا للرئيس الصامد الصلَّ

واملجُد والخلوُد للوطن ولللجا9دين العظل2اء.. 

واالستخلارات والذجائر. 
فوتي2ل م2ع إرصاره ع2ىل أن تواص2ل الواليات 
املتحد9 دعَلها العس2كريَّ للس2عوديّة وتس2ويق 
مررات2ه الفارغة عىل ش2اكلة جطور9 األس2لحة 
الت2ي بحوز9 م2ن وصفهم بالحوثي2ن وتهديد9ا 
للوالي2ات املتحد9 حس2ب زعل2ه، إاّل أن2ه ناقض 
نفَس2ه حن حاول أن ينفَي كون الواليات املتحد9 
»أحد األطراف« يف 9ذه الحرب، ومن 9ذا التناقض 
يتأك2د أن اإلراد9َ الت2ي تقُف جلف 29ذا التوحش 
وم2ا  بحت2ًة،  أمريكي2ًة  إراد9  كان2ا  والع2دوان 
الس2عوديّة واإلم2ارات إاّل أدوات رجيص2ة لتنفيذ 

9ذه الرغلات. 
السناتور األمريكي إليزابيث وارين من آهتها 
ل باد9ا املس2ؤولية ع2ن الجرائم التي  أكدت تحلُّ
ترتكلُه2ا الس2عوديُّة يف اليل2ن م2ن ج2ال الدعم 
واملوارِد العس2كرية املقدمة، مشّدد9ً عىل الحاآة 
ملحاس2لة حلف2اء الوالي2ات املتح2د9 ع2ىل كيفية 

استخدا1 تلك املوارد. 
األمريك2ي  الجي2ش  قائ2َد  ف2إن  وباملحصل2ة 
الرافض2ة بترصيحاِت2ه إليقاف الدعم العس2كري 
للع2دوان ع2ىل اليلن، ل2ن يق2د1 آدي2داً يف إطار 
الحللة العس2كرية أَْو تحقيق أي2ة إنجازات أكثر 

ملا قدمته جال ثاث س2نوات مضا، ال س2يلا 
وقد فعلا السعوديّة ُكّل ما بوسعها واستخدما 
ُكّل أوراقها وس2خرت ُكّل اإلْمَكانات ولم توفر أية 

وسيلة يف 9ذا الجانب. 
9ذا اإلرصاُر عىل دعم السعوديّة يأتي يف سياق 
مزيٍد من استنزاف الخزينة السعوديّة وتهيئة بن 
سللان لوصع املزيد من األموال يف آيب ترامب يف 

زيارته القادمة. 
ومن آه2ة أُْج2َرى يعكُس ع2د1َ ثقة أمريكية 
بحلفائه2ا الس2عوديّن واإلماراتين يف تحقيق أي 
انتصاٍر عىل اليلن، ويؤكد أَيْضاً الخش2ية الكلري9 

م2ن انهي2ار الس2عوديّة وتحالفها أما1 الش2عب 
اليلني، ال سيلا بعد التقارير املتوالية عن الخراء 
واملراك2ز األمريكية املتخّصص2ة التي تحدثا عن 
فشل وجيلة التحالف الذي تقوُده السعوديّة أكثر 

من مر9. 
وم2ن ناحية قانونية تلثّل 29ذه اإلفاد9 وثيقًة 
9ام2ًة ع2ىل ت2ورُّط الوالي2ات املتح2د9 األمريكية 
بجرائم الحرب يف اليلن وتفاقم املأسا9 اإلنَْسانية 
كلا يعيد التأكيَد عىل أن 9ذا العدوان، الذي يدجل 
عام2ه الرابع، كلا وصفه اليلني2ون منذ اللحظة 

األوىل النطاقه، 9و عدواٌن أمريكيٌّ بامتياز. 

والف2وىض األمني2ة والتد29ور االقتص2ادي والفقر 
والحاآة التي ما كانا إال نتيجة للسياسات األمريكية 

التي تُلليها عىل الحكا1 لنصَل إىل 9ذا الحال.
فقد يرى اللعُض من الشعوب العربية أن القضية 
الفلس2طينية لم تعد ذات أ9لية بالنس2لة لديه، وأن 

هم ذلك، و9ذا  الفلسطينين 9م الوحيدون من يُخصُّ
جطأٌ كلريٌ قد يقُع فيه اللعض.

فالقضي2ة الفلس2طينية ال تخص الفلس2طينين 
فق2ط، وإنلا 9ي القضيُة املرَكزيُة التي تهم ُكلَّ فرد 
2ة العربية واإلس2امية والتي تتلحور حولها  يف األُمَّ

ُكلُّ قضاي2ا املنطق2ة، ويرتل2ُط بها واقُعن2ا العربي 
2ة. واإلسامية، و9ي املرت7َُ األول لألُمَّ

وعلين2ا أن نعَل2َل ع2ىل توعي2ة الش2عوب العربي2ة 
واإلس2امية بالخط2ور9 اللالغ2ة والش2ديد9 م2ن 9ذه 
التَح22ّركات األمريكي2ة اإلرسائيلي2ة وتصفية القضية 

الفلس2طينية؛ ألن أمريكا لن تكتفَي بفلسطن، وإنلا 
9ي تس2عى للقضاء عىل اإلس2ا1 بكل2ه، واالنقضاض 
ع2ىل املنطقة وإقام2ة ُحلله2ا املزع2و1 “إرسائيل من 
الفرات إىل النيل” واستعلاد الشعوب لخدمة مصالحها 

القائلة عىل تفتيِا الللداِن ونهِب جرياتها.
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متى ُتقرع أجراس االنهيار في الخليج؟!
عبُدالمعين زريق*

ال تل2دو األحداُث القادمُة ورياُح التغيري 
التي تجتاُح العالم من عقود ثاثة ستكلل 
دورانَها عىل الهوى التقليدي ألمري الكويا 
وآهده الحثي2ث يف تقطيع زمنه اللاقي يف 
الحكم يف س2ليل اآتلاع وَوح2د9 وتفا9م 
وملال2ك  العربي2ة  الجزي2ر9  بل2دان  ب2ن 
وإم2ارات مجل2س التع2اون الخليجي. إذ 
تجابه2ا رغلة األمري الحكي2م مع عوامل 
تصاد1 مصال2ح وت2كارس إرادات وطيش 
قيادات مغامر9 مقامر9 يف أكثَر من مكان 
يف آوار9ا النفطي القابل الش2تعال نريان 
براكَن جامد9 ما زالا تعتلُل تحا سطح 

رائق منذ عقود. 
يف  املؤث2ّر  بلركز29ا  الخلي2ج  فلل2داُن 
الس2عوديّة تعان2ي م2ن أزم2اٍت مرتاكلة 
وتضعض2ع رشعي2ة وانكش2اف أدوار29ا 
التأريخي2ة يف مظا29ر9 املش2اريع الغربية 
املشلو9ة وحقنها بعوامل الدفع والنجاح 
النا9ض2ة،  العربي2ة  املش2اريع  وآ2ه  يف 
اس2تخدما لذل2ك ُكّل الط2رق والوس2ائل، 
ب2دءاً بالنف2ط وتس2ييس الدي2ن، ولي2س 
انتهاًء باإلر9اب وتصدير القتل والتخريب 
واملس2اعد9 عىل تفتي2ا الللدان وإش2عال 

األحقاد الطائفية واملذ9لية. 
إنَّ دوَر الضحي2ة التي بات2ا دولُة قطر 
تنّغم عىل أوتاره وتطلق آوقاتها املحرتفة 
متلاكي2ًة  األماك2ن  وكل  األوق2ات  ُكّل  يف 
متذرع2ة بالحص2ار ال2ذي تطلق2ه عليها 
أرب2ع دول يف اإلقلي2م املج2اور، ال يغط2ي 
تأريخاً م2ن التلطي بالغريب واالس2تقواء 
بغطرس2ة املال ومظ2ات النفوذ األمريكي 
ش2لل أكث2ر م2ن عقدي2ن، م2ع انطاق2ة 
انق2اب حلد بن جليفة عىل والده وتلركز 
القواع2د األمريكية فيها. فقط2ر أَْصلَحا 
بعوامله2ا الذاتية واملصطنعة )غاز وإعا1 
و9يئ2ة تريع دين2ي مصطنع2ة وقواعد 
أمريكية( امللثل اإلقليلي الحرصي للنفوذ 
األمريكي وامللول والوسيط لكل مشاريعه 
يف املنطقة. وس2لح لإلعا1 القطري بلعب 
الش2عارات الجاذب2ة وتحش2يد الجلا9ري 
وتجليع املصداقي2ة األجاقية عىل أرضية 
متلاوآ2ة م2ن التناقض2ات املذ9لة تحا 
تلري2رات الواقعي2ة والراغلاتية ومعرفة 
الحجم الذاتي؛ فأطلقا ش2عارات الحرية 
والديلقراطي2ة م2ن دويل2ة أوتوقراطي2ة 
إال  يت2وارث  ال  مح2دود  عائ2يل  بحك2م 
باالنقابات. وص2ارت قطر موئاً مقرتحاً 
لللقاوم2ة والتطلي2ع يف آن واحد، دغدغا 
مش2اعر الجلا29ري بخلي2ط س2حري من 
جدر لذيذ من ش2عارات الحرية واإلْس2َا1 
والعروبة وفلسطن، فيلا كان سياسيو9ا 
يلارس2ون التطليع االقتصادي ويعرتفون 
يف  قادت2ه  ويس2تقللون  الكي2ان  بدول2ة 
زم2ن كان االعرتاف والتطليع معه أش2له 

بالسفاح املحر1. 
22 إن ما ينكش2ف امن من حجم فساد 

وإفس2اد السياس2ة القطرية يف ما يخص 
ملف اس2تضافة الدوحة ل2كأ7 العالم يف 
عا1 2022 من رشاء أصوات بللالغ مهولة 
لغاي2ة رشاء  2ة ألقرب2اء  َجاصَّ وجدم2ات 
اتح2ادات أفريقيا وآس2يا لتص2ل إىل رشاء 
والءات رؤساء ودول عر االستثلار بأندية 
دول، يجعل سياس2ات قط2ر الرياضية يف 
العال2م يف العقدين املاضي2ن تتطابق عىل 
الواق2ع الجغ2رايف والس2يايس. وال يلك2ن 
نس2يان دور الوس2يط الح2ارض لدعم ُكّل 
التسويات والصفقات التي سارت بالرىض 
األمريك2ي يف املنطقة )تقس2يم الس2ودان، 
الح2وار مع طاللان، االتف2اق بن األطراف 

الللنانية…(. 
22 ما زلنا نعتق2د أن الحصار عىل قطر 
ليس أكثر م2ن ردٍّ آليل متواضع من قلل 
الرئيس األمريكي ترامب لغزوته الش2هري9 
يف الرياض الس2نة الفائتة، وتحصيله 960 
ملي2ار دوالر. ول2م يك2ن املطل2وب منه يف 
املقابل إال ش2عارات آوفاء تجاه استعداء 
إي2ران، و»كارت بانش« ملح2ارص9 قطر، 
وإزال2ة الس2عوديّة م2ن القائلة الس2وداء 
»آاس2تا«  قان2ون  وتجلي2د  لإلر29اب 

ملحاسلتها. 
22 ما زلن2ا نعتقد أيضاً أن 9ذا الس2لاح 
األمريك2ي يف معاقلة قطر لدور9ا يف زعزعة 
االستقرار اإلقليلي لجريانها )و9ذا صحيح 
يف ما يخص محاوالت قلب الحكم السعودّي 
والتدجل يف الش2أن اليلن2ي( ومحاولتها يف 
ن2ر امل2روع اإلجوان2ي يف س2ياق الربيع 
العربي لن يتجاوز سقفاً محدداً يلكن معه 
ابت2زاز ُكّل الطرف2ن املتصارع2ن القطري 
والس2عودّي، ع2ىل أن تتن2اوب املؤسس2ات 
املتعاكس2ة  بالترصيح2ات  األمريكي2ة 
واملتناقض2ة الس2تلرار ال2رصاع وتش2جيع 
أطراف2ه وحْل2ب ُكّل بق2ر9 عىل ح2د9 لحن 
آفاف الرضوع وحلول أوان الذبح العظيم. 
وكلا يلدو اليو1 حكم األمري الس2عودّي 

واملللك2ة  س2للان  ب2ن  محل2د  الش2اب 
اإليَْل2انية القادمة با حلاية وبا رشعية 
إال م2ن أغطي2ة املخ2رج األمريك2ي دونالد 
ترامب، بعد أن أآهز األمري ابن سللان ذاته 
عىل أ9م قواعد الحكم السعودّي التقليدية 
برضب املؤسس2ة الدينية الو9ابية )صنو 
الحك2م لقراب2ة أكث2ر م2ن ق2رن كامل(، 
وزعزعة مؤسس2ة العائلة الحاكلة و9د1 
االس2تقرار االقتص2ادي الداعم للحكم عر 
اعتقال كلار التج2ار واألمراء، وبعد عقود 
طويل2ة كان2ا فيه السياس2ة الس2عوديّة 
معوالً رئيس2ياً وملوالً شله وحيد لتلزيق 
األمة العربية وإحل2اط محاوالت نهضتها 
أن  وبع2د  القومي2ة.  مش2اريعها  ووأد 
اش2رتكا بذبح العراق )م2ع بوش( ونحر 
س2ورية )مع بندر والحلدي2ن وأردوغان( 
ورمي اليلن إىل الدمار والكولريا وس2ّللا 
الطائف2ي  للثق2ب  واملس2للن  الع2رب 
املذ9لي األس2ود الر9يب، فه2ا 9ي مراكز 
األنتلجنسيا الس2عوديّة والعقول )الفائقة 
يف  ال2ذكاء(  )الفائ2ق  واللح2ث  التفك2ري( 
9ن2اك  أن  تكتش2ف  العربي2ة  الجزي2ر9 
مروعاً لتقسيم وتفتيا املنطقة العربية 
للصهيون2ي )برنارد لويس(: يف عا1 83ج1 
واف2ق الكونغ2ر7 األمريك2ي باإلآلاع يف 
آلس2ة رسية عىل مروع الدكتور برنارد 
لويس، وبذل2ك ُقنَِّن 9ذا امل2روع واعتُلد 
وأُدِرج يف السياس2ات الخارآية األمريكية. 

صح النو1! 
إنَّ حالَة املس2اكنة الطويلة بن اإلجوان 
والو9ابي2ة، وب2ن إج2وان قط2ر وتركي2ا 
وم2رص والتنظيم العاملي وبن الس2عوديّة 
انته2ى إىل غ2ري رآع2ة، وتج2اوز الخاف 
ب2ن املتخاصل2ن ُكّل الخط2وط الحلراء، 
وبدأ الغ2ْرف م2ن الفضائ2ح العليقة بن 
الطرفن، ووصل لحد الفجور يف املخاصلة 
والش2تم والتعري2ض باألع2راض واالتها1 
بالعلال2ة لألمريكي2ن والصهاينة، وكلهم 

يف اله2م واالتها1 والعلال2ة رشكاء )وربلا 
يف غرف مش2رتكة كلا انفجر يف وآو9هم 
بش2أن  اعرتافات2ه  يف  آاس2م  ب2ن  حل2د 
س2وريا(، أَْصلَحا حرب اإلجوان تجاه بن 
زايد وبن س2للان ووالده تتس2م بالفجور 
واالتها1 بعظائم األمور، والتسلب بالحرب 
عىل اإلْس22َا1 وحصار املس2للن ومنعهم 
من مناسكهم وعللنة اللاد واالنقاب عىل 
حكامه2م الرعين وتأم2ن اللدائل لهم، 
والحقيقة أن معظم م2ا تُتهم به اإلمارات 
والس2عوديّة من فضائ2ح وتآمر وفركات 

صحيح! 
وتتهم اإلمارات والس2عوديّة قطر بأنها 
29ي بوابة التآم2ر عىل الخلي2ج عر تركيا 
واإلجوان وإيران. الطريف أن كا الطرفن 
يته2م امج2ر بالعلال2ة إلرسائي2ل، وم2ن 
املضحك أن تس2لع إعا1 قطر الغاطس يف 
التطلي2ع مع دولة الكيان حتى أذنيه يتهم 
اإلمارات والس2عوديّة بالعلال2ة والتطليع 
ال2ذي ب2دأ بكش2ف ب2ازارات إرسائي2ل مع 
»املحلدين«. والحقيقة أن معظم ما تتهم 
به قطر من تآمر وتطليع وجيانة صحيح! 
إن مج2رد متابع2ة 9ذه الح2رب الدائر9 
بن اإلجوان والو9ابية وبن قطر واإلجوان 
الس2عوديّة واإلم2ارات  م2ن آه2ة وب2ن 
واللحري2ن م2ن آهة أجرى سيكش2ف ما 
بقي من قطلات التآمر الخفية يف مروع 
تحطي2م ال2دول العربية )س2وريا والعراق 
وليليا واليلن ومرص( ضلن سياق الربيع 
العربي النافق، لذا فال2كل مدعو لللتابعة 
واملش2ا9د9 وملعرف2ة مزي2د م2ن حلق2ات 

النجاسة والتآمر والتخريب. 
اليو1َ.. لن تك2ون طريقة األمري املغامر 
ابن س2للان جافاً لطرق أسافه يف اعتاء 
العروش، فكلا مّهد فهد بللادرته يف فا7، 
وكلا ص2اغ فريدم2ان لعلد الل2ه ملادرته 
)العربية( للتطليع مع الصهاينة، فإن ابن 
س2للان سيقد1 أقوى العروض التطليعية 

م2ع الكيان الصهيوني، وس2تكون صفقة 
الق2رن عىل وليلة ذبح فلس2طن بحضور 

عليد اللاط النفطي والسيد األمريكي. 
222 دويل2ة قط2ر تق2ف أيض2اً عاري2ة 
مكش2وفة للتحوالت واالنهي2ارات القادمة 
إال م2ن بع2ض الدعام2ات اإلقليلي2ة التي 
تنظ2ر إىل قط2ر وكأنها كاليتي2م الفاحش 
الُق2رصَّ  لحضان2ة  يحت2اج  ال2ذي  الث2راء 

املهييض الجناح. 
22 لعل ما قا1 ويق2و1 به ملك اللحرين 
من تشجيع ش2عله عىل التطليع الفاضح 
مع دول2ة الكيان الصهيوني وما كش2فته 
مقاط2ع الفيدي2و ع2ن عتاب2ه لإلنكلي2ز، 
بذكريات  املفعل2ة  العالية  والنوس2تالجيا 
وال2ده ال2ذي أق2ّر بأن2ه ال أح2د يف تأري2خ 
اللحري2ن طلب م2ن اإلنكلي2ز الرحيل يدل 
عىل حج2م التأز1 وفق2دان دواعم رشعية 
الحكم فيها، لتضطر إىل التعلق بنس2ج واٍه 
من الصهيونية واالس2تعلار يف زمن تلوج 
مللكت2ه الصغري9 يف مهب أم2واج التغيري 

الحتلي بقو9 التأريخ وإراد9 الشعوب. 
دوي2ات  إىل  القادم2ة  التط2ورات   222
الخلي2ج العربي تنفتح آفاقه2ا املضطربة 
ع2ىل مجه2ول غامض م2ن اآتل2اع نفط 
يف  املكلوت2ة  الرغل2ات  واش2تعال  وغ2از 
ش2عوب الللدان املنتظر9 لسيانات التغيري 
الرعي2ات  وس2قوط  الح2دود  وزح2ول 
وتهلهلها وانكش2اف و9نه2ا واضطرار9ا 
إىل لعب أدوار العلالة واملشاريع املستورد9 
األع2داء  اجت2اق  وسياس2ات  الخارآي2ة 

الو9لين للهروب من الواقع املأزو1. 
– ستلقى لعلة »الرآل الطيب – الرآل 
القذر GOOD GUY & BAD GUY« تجري 
يف الخلي2ج كل2ا يف عهد29ا الس2ابق ب2ن 
وس2يط طي2ب ومنفذ مطي2ع بوآه قليح 
لللش2اريع األمريكية. وقد تتقاسم األدوار 
يف السنوات القادمة بن املللكة واإلمارات، 
وتتس2ابق األنظل2ة بالتع2ري الت2ا1 أما1 
أم2ريكا حفاظاً عىل و9م ما بقي، عىل أنها 
وليأس2ها س2رتمي بعض الخيوط وبعض 
الصفقات يف السلة الروسية جوفاً من يو1 
أس2ود وس2قوط مؤكد عند تخ2لٍّ أمريكي 

قاد1 ال محالة. 
املؤك2د والواض2ح الج2يلّ أن بعض دول 
الخلي2ج أش2علا كام2ل محيطه2ا بكرات 
ضخل2ة م2ن ن2ريان األحق2اد والح2روب، 
وزودته2ا ب2كل نوات2ج النف2ط ومداجيله 
لزياد9 أواره رغلًة منها يف إر9اب شعوبها 
2ة م2ن رك2وب لعل2ة التغي2ري عر  الَخاصَّ
الثورات م2ن دون أن تدرك أن كر9 األحقاد 
والكرا9ي2ة ون2ريان الحروب املش2تعلة يف 
كام2ل املحي2ط )الع2راق وس2وريا وإيران 
وقط2ر واليل2ن( ال ب2د أن تص2ل أراضيها 
ة، فتس2قط ُكّل ضلانات األمريكي  الَخاصَّ
اللاقية بالحلاي2ة والحفاظ عىل الرعية 

املفتقد9 واألنظلة املأزومة. 

*كاتب سوري- نقالً عن جريدة األخبار

أنسنة أعمال السعودّية في اليمن مساٍع فاشلة بتمويل غزير
حسين الشدادي

بعَد ما استش2عرت مؤجراً علثيَة حربها وعد1َ آدوائية 
االس2تلرار فيها وتوّرطها، س2عا وما استطاعا الخروَج 
م2ن تلعات حربها عىل الش2عب اليلني، ف2إىل آانب الردع 
والرد وجالهلا تجّليات آيات التنكيل بالس2عودّي آيش2ه 
ومرتزقته عس2كرياً بانا س2وأ9 الس2عوديّة وازداد قلُحها 
قلحاً بارتكابها يف سياق عدوانها آرائم حرب بحق املدنين 
اليلنين واستخدامها ُكّل سلوٍك قليح ساحاً يف حربها عىل 

اليلن. 
تس2عى الس2عوديّة باملال إىل أنس2نة أعلاله2ا يف اليلن؛ 

لتحس2ن ُقلِْح صورتها لدى العالم؛ من جال الدفع باملزيد 
م2ن امللال2غ املالية ل2ركات العاقات العام2ة يف بريطانيا 
وأمري2كا؛ للعلل عىل تحس2ن صورتها الت2ي ظهر قلُحها 

أما1 العالم من جال الجرائم التي ترتكلها يف اليلن. 
 الس2عوديّة وبعد استش2عار9ا مؤجراً أنها غرقا تلاماً 
يف َوْحِل س2للية أعلالها يف اليلن والتي تتدارس2ها األطراُف 
الدولي2ة البت2زاز الس2عوديّة ال لتوقفه2ا عن االس2تلرار يف 
عدوانه2ا عىل الش2عب اليلن2ي.. تعَل2ُل الس2عوديّة وبكل 
صفاق2ة إىل آان2ب آهود29ا امللذول2ة بتلوي2ل غزير عر 
رشكات العاق2ات العامة الدولية تس2ويق اّدعاءاٍت كاذبة 
تلّرر9ا عر وس2ائل إعامها وإع2ا1 مرتزقتها التي تقول 

بأن الس2عوديّة تق2د1 لليلن منحاً ومكرم2اٍت تتفّضل بها 
عىل الشعب اليلني من الوديعة إىل سلل املساعدات الغذائية 
الفارغة والتي يقول عنها مواطنون وحتى قيادات مرتزقة 
يف مناطق س2يطرتهم املس2لا9 ب2 »املحرر9« بأنهم سلعوا 

آعجعًة ولم يروا طحيناً!«.
وعديد9ٌ 9ي الجهوُد السعوديّة الرامية لتحسن صورتها 
املش2ّو9ة التي ب2ارت عىل الرغم من غ2زار9 التلويل وتعّدد 
آه2ات وآه2ود الدعاي2ة، وب2ات يصع2ب عللياً تحس2ُن 
صورته2ا، ومهل2ا بلغا ملالُغه2ا املالية س2تلوء آهود9ا 
بالفش2ل وتزيد من ط2ن جزيها بلًة وس2تظل لعنة حربها 

عىل اليلن تاحُقها حتى أبد امبدين. 
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من عصى اهلل وخالف واعتدى.. سُتضرب عليه الذلة 
واملسكنة، سواٌء أكان يهودياً أو مسلمًا

وأشار إىل أن املسللن متى ما جالفوا 
سيصلح واقعهم أسوأ من واقع اليهود، 
حي2ث ق2ال: ]فَل2ن ع2ىص َم2ن اعتدى 
س2ترضب عليه الذل2ة واملس2كنة، فلن 
فرط يف املسؤولية.. نحن عندما فرطنا يف 
مس2ؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا 
يف مس2ؤوليتنا كزيود أَْصلَحا آريلتنا 

أكر من آريلة اليهود والنصارى[. 
وأض2اف يف ذات الس2ياق: ]يجب عىل 
الن2ا7 أن يلتفت2وا بجدي2ة إىل واقعهم، 
ع2ن  الل2ه  ح2كاه  م2ا  إىل  ينظ2روا  وأن 
بن2ي إرسائي2ل، بن2و إرسائي2ل اجتار9م 
الل2ه، واصطفا29م، وفضله2م، ولكنهم 
وعندم2ا  املس2ئولية  يف  فرط2وا  عندم2ا 
ق2رصوا وتوان2وا، وعندم2ا انطلق منهم 
العصي2ان واالعت2داء رضب عليهم الذلة 
واملس2كنة. وعندم2ا يق2ول الل2ه ل2ك يف 
ال2قرآن الك2ريم: }ذَِلَك ِبَلا َعَصْوا َوَكانُوا 
يَْعت2َُدوَن{ 9و ليقول ل2ك ولآلجرين بأنك 
وأن2ا إذا م2ا عصي2ا واعتدي2ا، إذا ما 
قرصت يف مسؤوليتك، ستَُعرض نفسك؛ 
ألن ترضب علي2ك الذلة واملس2كنة، وأن 

ت2َِتيه كلا تاه بنو إرسائيل من قللك[. 

أنواع من فساد اليهود املنتشر 
بيننا:ــ

وع2ّدد رضواُن الل2ه علي2ه بعضاً من 
أنواع الفس2اد التي نر9ا اليهود بيننا؛ 
بس2لب تفريطنا الخطري يف كت2اب الله، 

وتركنا له كامتي:22

أوالً: الربا:ــ
أّك2د رض2واُن الله عليه ب2أن الربا آفة 
كل2ري9 انت2رت ب2ن املس2للن حت2ى 
أَْصل2َح التعام2ل بها ش2يئاً عادياً، حيث 
ق2ال: ]الرب2ا أليس من املع2روف أن بني 
إرسائي2ل 29م كان2وا م2ن املش2هورين 
بالتعام2ل بالرب2ا؟ التعام2ل بالرب2ا امن 
أَْصل2َح طليعياً وأَْصلَح تعاماً اقتصادياً 
طليعي2اً داج2ل اللل2دان العربي2ة كلها، 
اللنوك يف الللدان العربي2ة تتعامل بالربا 
باملكش2وف، وال2ركات تتعام2ل بالربا 
باملكشوف. ألم يُفِسد بنو إرسائيل حتى 
العرَب أنفَسهم؟ وحتى آعلوا الربا الذي 
قال الله يف القرآن الكريم و9و يحذر من 
الربا: }َفِإْن َل2ْم تَْفَعلُوا َفأْذَنُوا ِبَحْرٍب ِمَن 
اللَِّه َوَرُس2ولِِه{ يته2دد بحرب من آهته 
وبحرب من آهة رس2وله ملن يتعاملون 
بالربا، ثم يصلح الربا شيئاً طليعياً!![. 

ثانياً: السفور:ــ
واضاف أَيْضاً أن من الفس2اد املنتر 
بيننا بس2لب اليه2ود 9و س2فور امَل2ْرأ9َ 
وترآها، فقال: ]السفور يف النساء، تجد 
النس2اء يف القا29ر9 ويف معظم العواصم 
العربية، وبدأ يف صنعاء بش2كل ُكّل سنة 
أس2وأ من الس2نة املاضية، أَْصلَح ش2يئاً 
طليعي2اً، ال تف2رق ب2ن امَل2ْرأ9َ املس2للة 
وب2ن امَل22ْرأ9َ اليهودية، ال تف2رق بينهن 
ش2كلهن واحد، ثقافته2ن واحد9، زيهن 

واحد، أليس 9ذا من إفساد اليهود؟[. 

آثار غضب اهلل على اأُلمَّـة ظاهرة 
بيننا:ــ

2ة  وأكد رض2وان الل2ه عليه ب2أن األُمَّ
متى ما ابتعدت عن كتاب الله وتعاليله 
البد أن ينزل غض2ب الله عليها يف الدنيا، 
حي2ث ق2ال: ]والغضب من الل2ه ال يأتي 
9كذا حالة ال أحد يعللها، آثار9ا تظهر، 
الغضب من الله، الس2خط م2ن الله عىل 
عل2اده عىل أحد من علاده تظهر آثاره يف 
حياته تظهر آث2اره؛ ألن الله قال: }َوَمْن 
أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنْكاً 
ُه يَْو1َ اْلِقيَاَم2ِة أَْعَلى{[.. ذاكرا  َونَْح2ُرُ

بعضا من تلك امثار كالتايل:22

األثر األول:ــ
حالة الضنك التي يعيش2ها اإلنس2ان 
العربي، وعد1 افتخ2اره بعروبته، حيث 
22ة  تس2اءل قائ2اً: ]ألي2س وض2ع األُمَّ
العربي2ة وضع2اً س2يئاً آ2داً يف حياتهم 
أَْصل2َح  ش2ؤونهم؟  ُكّل  يف  املعيش2ية، 
العربي ال يفتخر بأنه عربي، من 9و ذلك 
الذي يفتخر بأنه عربي؟ 9ل أحد أَْصلَح 
إىل درآة أن يفتخر بأن2ه عربي؟ أَْصلَح 
العرب2ي الذي تجنس بجنس2ية أمريكية 
أَْو بريطاني2ة يفتخ2ر بأنه اس2تطاع أن 
يتجن2س أن يأج2ذ الجنس2ية األمريكية 
أنه عربي أمريك2ي، لكن العربي األصيل 
العرب2ي الذي ال يزال عربياً أَْصلَح ال يرى 
بأن 9ناك بن يديه وال يف واقع حياته ما 

يجعله يفتخر بأنه عربي[. 

األثر الثاني:ــ 
أَْصلَحن2ا كالتائه2ن 222 بالرغ2م من 
أن الق2رآن بن أظهرنا 22 لم نعد نش2عر 
باألجط2ار من حولن2ا، حيث ق2ال: ]ثم 
نح2ن 9ك2ذا آي2اً بع2د آيل بع2د آيل 
إىل امن، ويف 29ذا الزم2ن تج2ىل بش2كل 
كلري تجىل بش2كل واض2ح آثار تقصرينا 
م2ع الله س2لحانه وتعاىل، آث2ار إ9لالنا 
لديننا، آثار عد1 استش2عارنا لللسئولية 
أما1 الله، ظهرت آثاره عىل 9ذا الش2كل 
املؤس2ف الذي أَْصلَحنا إىل درآة ال نكاد 

أن نعي ما يقال لنا[. 

صالٌة ال تدفع صاحبها لألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر.. 

ال تنفع:ــ
أك2د رض2وان الل2ه عليه ب2أن طريق 
الجنة ميلء باألعل2ال الجهادية، وليس 
طريقاً سهاً، يتطلب العلل، تلو العلل، 
للحص2ول عىل رىض الله، وتنفيذ ما آاء 
يف الق2رآن، فقال: ]فنح2ن نريد أن نفهم 
من 9ذا أننا إذا لم نتدارك أنفسنا مع الله 
أوالً، أنه غري صحيح أننا نس2ري يف طريق 
الجنة، وإن كن2ا ترتّكع يف اليو1 والليلة 
ألف ركعة، 9ذه الصا9 إذا لم تكن صا9 
تدفعك إىل أن ترتلط بالله أكثر وأكثر وأن 
تنطلق لاس2تجابة له يف ُكّل املواقع التي 

أمرك بأن تتحّرك فيها فإنها ال تنفع[. 
مضيف2اً أن الدين 9و دي2ن متكامل، 
الب2د أن ن2ؤدي أوام2ر الله كله2ا التي يف 
الق2رآن وأنن2ا مس2ؤولون ع2ن الق2رآن 
كام2اً عنَد م2ا نقف بن ي2دي الله، فلن 
يس2ألنا ع2ن الص2ا9 وال2زكا9 والح2ج 
فقط وإنلا سيس2ألنا أَيْضاً عن اإلنفاق 
والجه2اد والت2رؤ من الظامل2ن وغريه، 
ومن يعتقد غ2ري ذلك فإنه يؤمن بلعض 
الكت2اب ويكف2ر بلعض، فق2ال: ]الدين 
دين متكامل, دين مرتابط، الله ذكر عن 
بن2ي إرسائيل 9ك2ذا أنهم كان2وا عىل ما 
نحن علي2ه: يؤمنون بلع2ض ويكفرون 
بلع2ض، والتورا9 بن أظهر9م، والتورا9 
يقرؤونه2ا ويطلعونه2ا ويكتلونها، 9ل 
اليه2ودي كفر ب2يء من الت2ورا9 بأنه 
لي2س م2ن الت2ورا9؟ الت2ورا9 كله2ا 9م 
مؤمنون بأنها كتاب الله، التورا9 شأنها 
عند9م كالقرآن عندنا. عندما يقول الله 
عنهم بأنهم يؤمن2ون بلعض ويكفرون 
بلع2ض ال يعن2ي بأنه2م 29ذا اإلصحاح 
أَْو 29ذه املقطوعة من الت2ورا9 يكفرون 
بها أي يلغونها وليس2ا م2ن كتاب الله 
يصفرون عليها ليس 9ك2ذا؛ إنلا ألنهم 
يرتك2ون العل2ل ب2ه ويرفض2ون العلل 
وااللتزا1 بأش2ياء يف الت2ورا9، األمر الذي 

نحن عليه، نرتك العلل بل نرفض[. 

كيف هو واقعنا بالنسبة لإليمان 
بالقرآن الكريم؟

ولفا رض2وان الله عليه إىل أن النا7 
دائل2ا يلحث2ون ع2ن األش2ياء الس2هلة 
واليس2ري9 التي ال مش2قة فيها يف الدين 
ويحاولوا العلل بها، و9و إيلاٌن بلعض 
الق2رآن وكفٌر بلعض، منله2ا إىل أن 9ذا 

ال2يء يف2رغ اإلْس22َا1 م2ن محت2واه، 
حي2ث ق2ال: ]نح2ن نلت2ز1 بأآ2زاء من 
الدين وأآ2زاء أُْجَرى ال نلت2ز1 بها؛ ألننا 
ل2م نعرفه2ا، أَْو ل2م نتعود عليه2ا، أَْو لم 
نس2لعها أَْو ألنها تل2دو: ]والله أما 9ذه 
قد تك2ون مثريه، وقد تكون ش2اقه وقد 
تك2ون مخيف2ة[. نلحث عن الس2هل يف 
الدين ال2ذي ال يثري حت2ى وال ِقّط علينا، 
ال2ذي ال يُِثري أحداً علين2ا، ونريد أن نصل 
به2ذا إىل الجن2ة، والل2ه يق2ول ع2ن من 
يللِّغ2ون دينه باعتل2ار أن يف دينه ما قد 
يثري امجرين ضدك، يف دينه ما قد يخىش 
الكث2ري من الن2ا7 أن يللغ2وه ويتكللوا 
الل2َِّه  ِرَس2االِت  يُلَلُِّغ2وَن  }الَِّذي2َن  عن2ه: 

َويَْخَشْونَُه َوال يَْخَشْوَن أََحداً إاِلَّ اللََّه{[. 
 

دين اهلل ليس سهاًل.. بل فيه ما 
ُيثري أهل الباطل ضدنا:ــ

وتس2اءل رضوان الله عليه عن معنى 
قوله تعاىل ]َويَْخَشْونَُه َوال يَْخَشْوَن أََحداً 
إاِلَّ اللََّه[، ليؤكد لنا أن الدين فيه ما يغض 
ويثري أ29ل اللاطل، الذي نحن مأمورون 
أوآ2ب  م2ن  والجه2اد  بلجا9دته2م، 
الواآل2ات يف الق2رآن، وبدون2ه ال قي2ا1 
للدين، فق2ال: ]ماذا تعني 9ذه امية؟ أن 
يف رس2االت الل2ه، أن يف دي2ن الله ما يثري 
امجري2ن، وما قد يجعل كثرياً من النا7 
يخش2ون أن يللغوه. ملاذا؟ لو كان الدين 
كله عىل 9ذا النلط الذي نحن عليه ليس 
ملا يثري ملا قال عن من يللغون رساالته 
أنهم يخشونه وال يخشون أحداً إال الله. 
فه2ذا يدل عىل أن 9ناك يف دينه ما يكون 
تلليغ2ه مل2ا يث2ري امجرين ض2دك، ملا 
قد يُدجلك يف مواآه2ة مع امجرين. َمن 
29م امجرون؟ أ29ل اللاطل أ29ل الكفر 
أ9ل النفاق يه2ود أَْو نصارى أَْو كيف ما 

كانوا، 9ؤالء 9م من قد يواآهونك. 
وألن يف دي2ن الل2ه، و29ذه 29ي قيلة 
الدي2ن، 9ي عظلة الدي2ن، لو كان الدين 
عىل 29ذا النحو الذي نح2ن عليه ملا كان 
له قيلة؛ ألنه دين ال أثر له يف الحيا9، وال 
يحق حقاً وال يلطل باطاً، دين ليس ل2ه 
موقف من اللاطل، ألي2س 9ذا 9و ديننا 
ال2ذي نح2ن علي2ه، أَْو الجزء م2ن الدين 
ال2ذي نحن عليه؟ لو كان اإلْس22َا1 عىل 
29ذا النحو الذي نحن علي2ه ملا كانا له 

قيلة[. 

ألم يقل الله عن إرس�اله للرس�ل وإنزاله للكت�ب أن املهمة تتمثل 
ٍة َرُس�والً أَِن اْعبُُدوا اللََّه َواْجتَِنبُوا الطَّاُغوَت{  ف: }َوَلَقْد بََعثْنَا ِف ُكلِّ أُمَّ
واجتنب�وا الطاغ�وت.. فلتفهم أن ما نح�ن عليه ليس هو اإلْس��اَلم 
الصحي�ح، عندما ترى نفس�ك أن�ه ال ينطلق منك مواق�ف تثري أهل 
الباط�ل, وال تثري أهل الكفر, وال تثري املنافقني, أنك لس�ت عىل يشء، 
وإذا كنت ترى أنك عىل اإلْس�اَلم كله فأنت تكذب عىل نفسك, وتكذب 
عىل دينك. إن اإلْس�اَلم هو الذي حرك محمداً )صلوات الله عليه وعىل 
آله( فلماذا هذا اإلْس�اَلم ال يحرك اآلخرين؟ ملاذا كان محمد )صلوات 
الل�ه عليه وعىل آله( وعيل والحس�ن والحس�ني وآخ�رون ممن كانوا 

يتحّركون.. ]ملزمة/ ال عذر للجليع أما1 الله[. 
مل�اذا نحن إذا م�ا اتبعنا الق�رآن ال يحركنا؟ هل نح�ن نتبع ما 
أن��زل الله إلينا؟ ولكن�ه ال يحركنا؟ إذاً نحن غ�ري متبعني للقرآن 

وغري متبعني ملحمد )صلوات الله عليه وعىل آله(. ونحن ال نزال تمر 
الس�نني علينا سنة بعد سنة، تطلع لحيتك، ثم يبدأ الشيب فيها، ثم 
تصفى ش�يب، ثم تتعىص ثم تموت، وسنة بعد سنة ونحن ال نفكر 
م�ن جديد ف تصحي�ح وضعيتنا مع الله س�بحانه وتعاىل، وف أن 
نلتف�ت التفاتة واعية إىل القرآن وإىل واقعنا, ما بالنا؟ لم نتس�اءل 
وُكْم  حت�ى ونحن نقرأ القرآن عندما نصل إىل قوله تعاىل: }َلْن يَُضُّ
إاِلَّ أَذًى{ بع�د أن تحدث عن املس�لمني كيف يج�ب أن يكونوا حتى 
يصل�وا إىل درجة أن يضبوا اآلخرين فيصبح�وا فيما إذا تحّرك�وا 
ه�م ضدك لن تكون حركتهم أكثر من مج�رد أذية, طنني ذباب ال 
وُك�ْم إاِلَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُك�ُم اأْلَْدبَاَر ثُمَّ ال  أثر ل�ه }َلْن يَُضُّ
بَ�ْت َعَليِْهُم الذِّلَُّة أَيْ�َن َما ثُِقُفوا إاِلَّ ِبَحبْ�ٍل ِمَن اللَِّه  وَن{ }ُضِ يُنْ�َ�ُ
بَْت َعَليِْهُم اْلَمْس�َكنَُة  َوَحبْ�ٍل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َوُضِ

َُّهْم َكانُوا يَْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن اأْلَنِْبيَاَء ِبَغرْيِ َحقٍّ ذَِلَك  ذَِلَك ِبأَن
ِبَم�ا َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن{. ألس�نا نقرأ ه�ذه اآلية، ثم ال ننظر إىل 
أنفس�نا؟ إذاً فما بال هؤالء الذين قد ُضبت عليهم الذلة واملس�كنة 
ه�م من يهيمنون علينا؟ هل أحد منا يتس�اءل هذا الس�ؤال عندما 
يص�ل ف س�ورة ]آل عم�ران[ إىل هذه اآلي�ة؟. هل أحد يتس�اءل: 
هؤالء ق�وم ضب الله عليهم الذلة واملس�كنة, وب�اءوا بغضب من 
الل�ه ونراه�م مهيمنني علينا إذاً م�ا بالنا؟!. ما الس�بب؟. هل أحد 
يتس�اءل؟؟. ال نتساءل, ال نتس�اءل جميعاً ال نحن وال علماؤنا وال 
كبارنا وال صغارنا، ال نتس�اءل نتلو القرآن هكذا بغري تأمل أش�به 
يشء بالطن�ني ف ش�هر رمض�ان وف غري رمضان، ال نتس�اءل، ال 
نتدب�ر، ال نتأمل، ال نقيّم الوضع الذي نعيش�ه. ]ملزمة/ ال عذر 

للجليع أما1 الله[. 

مقتطفاٌت نورانية

ِهيُْد الَقاِئُد -َسَلُم اللِه َعَليِْه- يف محارضة )ملزمة:  تناول الشَّ
ال عذر للجميع أمام الله( مسألة املخالفة ألوامر الله من ِقبل 

اليهود، يف التوراة، أنها السبب يف أن ما أصابهم من ذلة ومهانة 
هو بسببها، حيث قال: ]الله عندما رضب الذلة واملسكنة عىل 
بني إرسائيل، بنو إرسائيل هم اختارهم الله ألم يختارهم هو، 

ْلتُُكْم َعىَل اْلَعاَلِمنَي{؟ ألم  ألم يصطفيهم هو؟ ألم يقل: }َوأَنِّي َفضَّ
يقل موىس لهم: }َوآتَاُكْم َما َلْم يُْؤِت أََحداً ِمَن اْلَعاَلِمنَي{. ألم يقل 

الله عنهم: }َوَلَقِد اْخَتْنَاُهْم َعىَل ِعْلٍم َعىَل اْلَعاَلِمنَي{. ألم يقل 
هكذا؟ ثم ملاذا رضب عليهم الذلة واملسكنة؟ }ذَِلَك ِبَما َعَصْوا 

َوَكانُوا يَْعتَُدوَن{ كانوا يقتلون األنبياء يكذبون بآيات الله فقال: 
}ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن{. 
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عربي ودولي 

 في جمعة الغضب الـ15 ومرور 100 يوم على قرار ترامب المشؤوم بتهويد القدس.. 

 استشهاد 18 شخصًا في قصف تركي على عفرين السورية.. 

إصابة العشرات من املتظاهرين يف مختلف املدن واملحافظات 
الفلسطينية يف مواجهات مع االحتالل 

الجيش السوري يؤمـّن خروج أكثر من 4 آالف مدني 
من الغوطة الشرقية

 : متابعات
ش2هدت العدي2ُد م2ن امل2دن واملحافظات 
الفلسطينية تظا9رات ومسريات احتجاآية 
غاضل2ة أم2س يف آلع2ة الغض2ب ال15222 
وم2رور 100 ي2و1 إلع2ان ترامب املش2ئو1 
بتهوي2د الق2د7 واالعرتاف به2ا عاصلة ل2 

»إرسائيل«. 
م2ن  ع2دد  أُِصي2ْب  املس2ريات  وج2ال 
املواطنن بالرصاص املعدني املغلف باملطاط 
والع2رات باالجتن2اق، ج2ال قل2ع قوات 
االحت2ال »اإلرسائي2يل« لللس2ريات، فف2ي 
محافظة را1 الله واللري9، أُِصيْب شاب بعيار 
معدني مغلف باملطاط والعرات باالجتناق 
ج2ال مواآهات م2ع االحتال ع2ىل املدجل 
الش2لايل ملدينة اللري9، ويف قرية بدر7 غرب 
املحافظ2ة أُِصيْب مواطن2ان بأعري9 معدنية 
باالجتن2اق  والع2رات  باملط2اط  مغلف2ة 
ج2ال مواآهات مع ق2وات االحت2ال التي 
دا9لا من2ازل املواطنن وفتش2تها وعلثا 
بلحتوياته2ا، كلا اقتحلا مدرس2ة بدر7 

الثانوية، وتلركزت يف حر1 املدرسة. 
ويف قري2ة بلع2ن غ2رب را1 الل2ه ش2ارك 
القري2ة وع2دد م2ن  الع2رات م2ن أ29ايل 
املتضامنن األآانب، يف املس2ري9 األس2لوعية 

املندد9 بإعان ترامب. 
األْع2َا1  املس2ري9  يف  املش2اركون  ورف2ع 
الفلسطينية وصور أرسى املقاومة الشعلية 
والناش2ط  التليل2ي  عه2د  رأس2هم  وع2ىل 
منذر عل2ري9، مرّددي2ن الهتاف2ات الوطنية 
الداعي2ة إىل مقاومة االحتال وإطاق رساح 
آليع األرسى والحرية لفلس2طن وألرسى 
املقاومة الشعلية وعىل رأسهم األسري9 عهد 

التليلي واألسري منذر علري9. 
ويف قري2ة نعل2ن غ2رب را1 الل2ه، أُِصيْب 
ج2ال  باالجتن2اق،  املواطن2ن  ع2رات 

مواآهات مع االحتال يف القرية. 
وتوآ2ه أ29ايل نعل2ن إىل أرايض القري2ة 
القريلة من الجدار العنرصي، رافعن األعا1 
الفلس2طينية، وعن2د وصوله2م إىل الج2دار 
أطلق2ا قوات االحتال واباً من قنابل الغاز 
املسيل للدموع والصوت اتجاه املواطنن، ما 

أّدى إىل إصابة العرات بحاالت اجتناق. 
كلا اندلعا مواآه2اٌت مع قو9 االحتال 
يف ع2د9 نقاط تل2ا7 يف ق2رى النلي صالح 

ودير نظا1 والجانية. 
ويف مدينة الخلي2ل اندلعا مواآهات مع 
قوات االحتال يف منطقة باب الزاوية وسلط 

الللد9 القديلة دون أن يللغ عن إصابات. 
ويف قري2ة اللل2ن الرقي2ة آن2وب غرب 
نابل2س أُِصي2ْب مواطن بالرص2اص املعدني 
م2ع  مواآه2ات  ج2ال  باملط2اط،  املغل2ف 

االحتال، يف القرية. 
وأفاد ش2هود عيان، بأن ق2وات االحتال 
اقتحل2ا القرية ورشعا بإطاق الرصاص 
الح2ي و«املطاطي« وقنابل الغاز، ما أّدى إىل 
إصاب2ة مواط2ن، برصاصة معدني2ة مغلفة 

باملط2اط يف قدم2ه، وأضاف2وا أن ع2دداً من 
آن2ود االحت2ال اعتلوا س2طح أح2د منازل 

القرية جال املواآهات. 
ويف بل2د9 بيتا آنوب نابلس، تجلع مئات 
املواطن2ن يف ميدان الش2هداء وس2ط املدينة 
لللش2اركة يف مس2ري9 »آلع2ة الثابا عىل 
الثوابا« والتي دعا إليها الفصائل ملناسلة 
مرور 100 يو1 عىل إعان ترامب املش2ؤو1، 
وتأكي2داً ع2ىل التلس2ك بالق2د7 عاصل2ة 

لفلسطن. 
ويف كف2ر قدو1 بلحافظة قلقيلية قلعا 
قوات االحتال املسري9 األسلوعية يف القرية، 
بإطاق األع2ري9 »املطاطية« وقنابل الصوت 
والغاز املسيل للدموع باتجاه املشاركن، ما 

أّدى إىل إصابة العرات باالجتناق. 
ويف قط2اع غ2ز9 أطل2ق آن2ود االحت2ال 
املتلركزون يف الدبابات واألبراج العس2كرية 
املنتر9 عىل السياج الفاصل رشقي القطاع، 
الرصاص الحي وقنابل الغاز املسيل للدموع 
باتجاه املش2اركن يف املس2ريات األس2لوعية 

املنّدد9 بإعان ترمب. 

 : متابعات
الجيُش الس2وري، أمس  تلّكن 
الجلعة، م2ن تأمن ج2روج أكثر 
9000 مدن2ي م2ن الغوط2ة  م2ن 

الرقية. 
وأك2د بي2ان ص2ادر ع2ن غرفة 
العلليات املش2رتكة يف س2وريا أنّه 
منذ صل2اح الجلعة غ2ادر 9127 
مدنياً من س2قلا وحلورية وحّز9 
مناطق س2يطر9 املسلحن أغللهم 

من الشيوخ واألطفال والنساء. 
وبحسب الليان فقد جرج أكثر 
من 13 ألف مدني جال يومن من 

الغوطة الرقية. 
يأت2ي ذل2ك بعد تأم2ن الجيش 
ثغ2ر9  الخلي2س  ي2و1  الس2وري 
إلجراج املدنين عر معر إنس2اني 
آدي2د حيث تّم إآاء آالف املدنين 
وبل2دات  حلوري2ة  أ29ايل  م2ن 

مجاور9. 
امليادي2ن  مراس2لة  وأف2ادت 
ب2أن الجيش الس2وري ح2رر بلد9 
الرقي2ة  الغوط2ة  يف  حلوري2ة 

لدمشق بشكل كامل الخليس. 
وق2ال اإلعا1 الحربي إّن عللية 
إآاء املدنين تّل2ا عر حلورية 

ومنها إىل بيا س2وى وبعد9ا عر 
طريق2ن إم2ا إىل »أوتاي2ا _حوش 
الصالحية« أَْو »أوتايا _النش2ابية« 
وبعد9ا إىل مدرسة اإليواء يف عدرا. 
قن2ا9  أش2ارت  آانله2ا  م2ن 
امليادي2ن إىل أن عدداً من أ9ايل كفر 
بطن2ا املجاور9 اس2تطاع الوصول 
إىل حلوري2ة للخروج من الغوطة. 
وأشارت أيضاً إىل جروج مسلحن 
م2ن الغوطة بعد التوصل إىل اتّفاق 
الس2وري لتس2وية  الجي2ش  م2ع 

أوضاعهم. 
املدنيون وج2ال جروآهم من 
الغوط2ة تحدث2وا للليادين عن أن 
املس2لحن 9ربوا م2ن املنطقة بعد 
دج2ول الجي2ش الس2وري إليه2ا، 

الخروج  وكان2وا يلنعونه2م م2ن 
من املنطقة كلا ص2ادروا األغذية 

واألدوية ومنعو9ا عن السكان. 
وق2ال اإلعا1 الحرب2ي الجلعة 
يواص2ل  الس2وري  الجي2ش  إّن 
الرقي2ة  الغوط2ة  يف  علليات2ه 
لدمشق وأحكم سيطرته عىل بلد9 
الريحان رشق مدينة دوما ويعلل 
عىل التقد1 ش2لال اللل2د9 إلحكا1 
الس2يطر9 ع2ىل مدرس2ة الفارابي 
وبالت2ايل الس2يطر9 عىل مس2احة 
واس2عة م2ن املزارع ش2لال رشق 

الللد9. 
وح2ول الع2دوان الرتك2ي ع2ىل 
إع2ا1  وس2ائل  أف2ادت  س2وريا، 
كردية أمس، باستش2هاد وإصابة 

الع2رات يف مدين2ة عفرين آراء 
قصف القوات الرتكية ملركز املدينة 
ج2ال الس2اعات ال292 م2ن يو1 
أم2س وس2ط اش2تلاكات عنيف2ة 

وسعي تركي القتحا1 املدينة. 
 وق2ال متحدٌث باس2م وحدات 
حلاية الش2عب الكردية »بروسك 
الرتكي2ة  الق2وات  إن  حس2كة«: 
قصف2ا بل2د9 عفري2ن الس2ورية 
إىل  أّدى  مل2ا  املاضي2ة،  الليل2ة 

استشهاد 18 شخصاً عىل األقل. 
واشارت عدد من وسائل اإلعا1 
إىل نزوح آالف الس2كان عن املدينة 
باتج2اه نل2ل ومناط2ق الش2هلاء 
آنوب2ي املنطق2ة نتيج2ة القصف 

الرتكي عىل املدينة. 

 : متابعات
تحدثا وسائُل إعا1 إرسائيلية عن مقتل آندين إرسائيلين وآرح 3 آجرين 

يف عللية د9س يف آنن، زاعلًة أن السائق الذي نّفذ حادثة الد9س اعتقل. 
وأوضح2ا 29ذه الوس2ائل أن الجنود و29م بعلر ال22 20 عام2اً أُِصيْلوا 
بجراح بليغة بعللية د9س نفذتها س2يار9 فلس2طينية عىل طريق 585 من 

مستوطنة ملو دوتان باتجاه مستوطنة حرميش. 
وأفادت مصادر إعامية عربية بلقتل آندي إرسائييل وآرح 9.

كلا أقّر املتحدُث باس2م الجيش الصهيوني بوقوع حادثة د9س بالقرب 
من مس2توطنة ريحان، وقالا قنا9 »كان« إن عللية د9س نّفذتها س2يار9 
فلس2طينية بالقرب من »آنن« أس2فرت ع2ن إصابة مس2توطنن بجراِح 

بالغة أحد9م آراحه ميؤو7 منها.
29ذا وأوضحا مصادُر فلس2طينية إنَّ منف2ذ عللية الد29س اللطولية 
قرب »آنن« 9و األس2ري املحرر عاء قلها, مضيفًة أن قوات العدو بارشت 

باقتحا1 منزله يف منطقة برطعة بالضفة الغربية املحتلة.

 : متابعات
قالا صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية: إن القضاء الفرنيس أصدر مذكر9َ 
توقي2ف بحق األمري9 الس2عودية حصة بنا امللك الس2عودي وش2قيقة ويل 

العهد. 
وأفادت الصحيفة، أم2س األول، بأن مذكر9 التوقيف صدرت عىل جلفية 
قضي2ة رفعا ض2د األمري9 الس2عودية تتهلها باالعتداء ع2ىل عامل فرنيس 
كان يقو1 بأعلال يف مجال الديكور لش2قتها الت2ي تللكها يف أحد ضواحي 

باريس. 
وص2درت املذك2ر9 يف أواج2ر يناي2ر 2018 من قل2ل قاضي2ة يف العاصلة 
الفرنسية، مؤكد9 معلومات نرتها مجلة »لو بوان« الفرنسية األسلوعية. 

 مقتل وإصابة 5 جنود 
صهاينة بعملية دهس 

نّفذها أحد املحررين

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة اعتقال 
بحق ابنة ملك السعودية العتدائها 

على عامل يف شقتها بباريس
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معاذ الجنيد
س���واع���ٌد وال���ل���ج���اُن   .. رأٌس  ال���ج���ي���ُش 

ت��ت��ق��س��ُم ال  اإلن������س������ان  وج�������������وارُح 
����د ل���ل���ج���ه���اِد ُص���ف���وف���ُه ل����و ل����م ُي����َح����شِّ

ق���يِّ���ُم وِدي���������ٌن   .. َن�����َك�����ٌف  ف���ن���ف���ي���رُه 

منصة الحرفمنصة الحرف

البقية ص 8

البقية ص 8
البقية ص 8

كلمة أخيرة

الالءات.. الصمادية!

ملاذا يصر الجيش األمريكي على دعم السعودّية يف العدوان على اليمن؟ 

مصباح الهمداني
 

لو حدثتكم عن عبدربه وبرنامجه اليومي؛ لن أخرَج من بني 
ي الطب�اخ كومار، ونظرات الخيَّاط س�اجور، وأناِمل امُلدلك  َكفَّ

الجديد براكاش، وعصا قائد الجناح كنان... 
وال ب�أس أن أنق�َل لك�م آخ�َر ص�ور للرئي�س )اللرشع�ي 
واملختط�ف( وه�و يلتقي بكتيب�ة الطباخني الهنود ويش�تكي 
له�م كث�رة امللح والبه�ارات يف طعام�ه ويرَشُح له�م أنه مغري 
صّمام�ات للقل�ب وهذا ي�ره.. وصورة الدنب�وع وهو يلتقي 
قائ�َد الخياطني ويُري�ه حجَم أحِد األكم�ام يف آخر قميص أكرب 
َل إليه أْن  من األخرى.. وقبَلُه التقى بالبنقايل قائد الجناح وتوسَّ
ال يُغل�ق الصالة بعَد الحاديَة عرَشَة لي�لً؛ ألنه يأتيه أحيانًا أرٌق 

ويريد تحريك أقدامه.. 
وله�ذا دعوني أحدثكم حديَث الرج�اِل للرجاِل.. وأتحدث عن 
ماد، فهَو امُلجاِهُد منذ نُعومة  الرئيس، وال رئيس لليم�ن إال الصَّ
أظاف�ره، وهو رجل املرحلة منذ توىل الرئاس�ة َوقي�ادة القوات 
املسلحة، فل تكاُد تغمُض عينَيك عنه وهو يحر تخرُّج إحدى 
ال�دورات العس�كرية، حتى ت�راُه يحُرُ دورًة أخرى يف وس�ط 
الجب�ال، وما ت�كاُد تلتقُط صورت�ه ُهناَك حت�ى يُفاِجئََك أنه يف 
الساِحل.. وما إن تضع يدَك عىل قلبَك وتقوُل كفى! حتى تجَده 

يف قبلِة الجبهات وأخطرها، وقد كان لجبهتَي نجران 

علي الدرواني
 قبيَل أيام من زيارة بن سلمان 
األمريكي�ة  املتح�دة  للوالي�ات 
يف  يصَله�ا  أن  املق�رر  م�ن  الت�ي 
ال��19 من مارس الجاري تش�هد 
الدع�م  ض�د  ح�راكاً  واش�نطن 
العس�كري األمريكي للسعوديّة يف 
الع�دوان عىل اليمن عىل مس�توى 

الكونجرس. 

مرّشع�ون أمريكي�ون طالب�وا 
تقدم�ه  ال�ذي  الدع�م  بوق�ف 
بلده�م آلل س�عودّي يف الع�دوان 
ع�ىل اليم�ن، وإنهاء املش�اركة يف 
الح�رب التي أنهت عامه�ا الثالث 
ولم تحص�ْد غريَ الفش�ل وتعميق 
املأس�اة اإلنَْس�انية ومزي�داً م�ن 
الضحايا املدنيني والفقر واملجاعة 

واألمراض. 
املرّشعون استشهدوا بالتقارير 
واإلنَْس�انية  الحقوقي�ة 
األممي�ة وغري األممية التي 
تشري إىل أسوأ أزمة إنَْسانية 
يف العال�م واألعداد املتزايدة 
م�ن ضحاي�ا الغ�ارات من 

النساء واألطفال. 
ويف الوقت الذي يتناَفُس 
مرشوعا قرار بهذا الش�أن 
أحدهما مرشوع يل ساندرز 
يون�غ  م�رشوع  واآلخ�ر 
ش�اهني إاّل أنهما يجمعان 
الس�عوديّة  إدان�ة  ع�ىل 
بارتكاب الجرائم واملطالبة 
والدعم  املس�اعدة  بإيقاف 
تقدم�ه  ال�ذي  العس�كري 

واشنطن للرياض. 
املركزية  القي�ادة  قائ�ُد 
األمريكيّة الجنرال جوزيف 
جلس�ة  يف  َردَّ  فوتي�ل 
الكونج�رس  يف  االس�تماع 
املرشوع�ني  ع�ىل  الثلث�اء 
ب�أن عىل الوالي�ات املتحدة 
أن تواص�َل دعَمه�ا له�ذه 
الحرب ع�رب تزويد اململكة 

السعوديّة بالوقود 

 ما وراء 
»صفقة القرن«!

 

أحمد بحنان
األمريك�ي  الرئي�ُس  يعتق�ُد 
ترامب أن هذا الوقَت هو املناسب 
لقط�ف ثمار الجه�ود األمريكية 
ول�ذا  املنطق�ة؛  يف  اإلرسائيلي�ة 
س�ارع إىل إعلن القدس عاصمًة 
الغاص�ب،  الصهيون�ي  للكي�ان 
وأعط�ى إش�ارَة الب�دء لألنظمة 
العربي�ة العميلة إلظهار علقتها 
مع إرسائي�ل إىل العلن، وتصفية 
القضي�ة الفلس�طينية، ومن ثم 
إقام�ة حل�ٍف لألنظم�ة العميلة 
سعودي إماراتي... إلخ َوإرسائيل 
ملواجهة املح�ور املقاِوم الرافض 
للم�رشوع األمريك�ي اإلرسائييل 

التخريبي.
إلع�لن  أمري�كا  وتس�تعد 
مب�ادرة أو خطة تري�د تقديَمها 
خلل األس�ابيع املقبلة استغرق 
إعداده�ا ع�دة ش�هور ضمن ما 
ب�ات يعرف ب� ”صفق�ة القرن” 
لتس�تطيع م�ن خلله�ا تصفية 
حي�ث  الفلس�طينية،  القضي�ة 
تستخدم بعض األنظمة العميلة 
كالس�عودي واإلمارات�ي وربم�ا 
املرصي؛ لتهيئة الشعوب العربية 
واإلس�لمية للقب�ول به�ا، ولعل 
زيارة محمد بن سلمان إىل مرص، 
ولق�اءه املوعوَد يف واش�نطن مع 
ترام�ب ومس�ؤولني إرسائيلي�ني 
رفيعي املس�توى إال لتتيب لهذه 

الصفقة.
وق�د أَكَّ��َد وزي�ُر الخارجي�ة 
تيلرس�ون  ريك�س  األمريك�ي 
“امُلق�ال” مؤخ�راً أثن�اء زيارت�ه 
ل�ألردن قبل أس�ابيع عن “خطة 
ال�رشق  يف  للس�لم  جدي�دة 
األوس�ط« تعم�ل عليه�ا اإلدارة 
األمريكية بلغت »مرحلة متقدمة 
جداً«، وأن الرئيس دونالد ترامب 
س�يقرر متى يعلن عنه�ا، وأنها 

قيد التطوير.
التَح��ّركاُت  ه�ذه  تأت�ي 
األمريكي�ة اإلرسائيلي�ة، بتواطؤ 
والش�عوُب  الع�رب،  العم�لء 
العربية واإلسلمية تعيُش واقعاً 

سيئاً مليئاً باملشاكل 

كل تربي���ة ديني���ة أو غي���ر ديني���ة ترّب���ي الن���اس على 
االبتعاد عن اجلهاد والقبول بحالة الظلم والذل والعجز 
واالستس���ام والهوان هي »تربية ش���يطانية« سواءٌ أكان 
مصدَرها عالٌم أو اس���تاذ أو مثقف ، فاإلس���ام هو دين 

الله العزيز ويصنع إنساناً عزيزاً كرمياً عالي الهمة.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

الشهيد املجاهد/ طه عبدالرحمن أحمد الدرواني 
الكنية )أبو السجاد( 

محافظة إب – مديرية يريم

الحم�ُد لل�ه ال�ذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن 

هدانا الله..
وإخوان�ي  أه�يل  أويص 
وكل من يعرُفني بأن يلتحَق 
به�ذه املس�رية القرآنية، بل 
أويص ُكلَّ الن�اس يف العال�م 
الس�لم  يح�ب  إنس�ان  ُكلَّ 
يح�ب الخ�ري ب�أن يلتح�ق 
بهذه املس�رية، فهي مسريٌة 
اإلنس�اُن  لإلنس�ان،  إلهي�ة 
يف  الل�ُه  اس�تخلفه  ال�ذي 
أرضه، فهذه هي مسؤولية 
اإلنس�ان وسيحاسب عليها 

ِمن خالقه يوم القيامة.
اللُه أكرب – املوُت ألمريكا 
– امل�وت إلرسائي�ل – اللعنة 
الن�رص   – اليه�ود  ع�ىل 

لإلسلم. 


