
تحتاج دولة قطر وبشكل ملح الى ارتــداء سترة 
نجاة لمقاومة عاصفة االطماع السعودية التي ال 
حدود لها اال بعد ابتالع دول مجلس التعاون الخليجي 

الواحدة تلو االخرى .
رت اسرة آل سعود عن أنيابها ومخالبها 

َّ
لقد كش

بطريقة غير مسبوقة في توقيت يبدو غير مناسب 
، لكنه يحمل مؤشرًا ان الهدف هو ترويض الدوحة 
واخضاعها لدفع ثمن باهظ يجعلها تذعن لالبتالع 

دون مقاومة.
اعة دعم االرهاب مجرد ذريعة تخفي اسرة آل سعود خلفها 

َّ
فز

حقيقة اطماعها لتملك كل حــدود الجزيرة العربية لتوزعها 
كإقطاعيات على افراد هذه االسرة الذين اصبحوا يتنازعون الحكم 
ولم تعد تتسعهم اراضي المملكة ويعملون على اعادة رسم خارطة 

سياسية للمنطقة وفقًا لرغباتهم .

صحيح ان قطر تمثل فرعًا من فروع االرهاب الذي هو باألصل 
ماركة سعودية ، فما تتعرض له اليمن وسوريا وليبيا ومصر 
وامريكا وبريطانيا وغيرها من ارهاب هو من نفس الماركة، وهذا 
ما بات يدركه العالم ،وال يلتفت الي ضجيج يثار عن خالفات 
بين الدول الخليجية ، النها في الحقيقة تتبادل لعب االدوار على 
غرار المسرحية السعودية االماراتية في اليمن او في سوريا او 

ليبيا او غيرها .
ومهما بدت السيناريوهات غامضة حتى اآلن اال 
ان العالم على موعد لمشاهدة معركة سعودية 
قطرية يجب ان تنتهي بخروج احداهما من المسرح 
وبنفس النهايات الدامية للصراعات التي تتفجر بين 
الجماعات االرهابية ، فاألطماع السعودية في ابتالع 
دول الخليج لن تتوقف مهما كان فشلها عسكريًا في 
اليمن خاصة وان قطر واالمارات تمثالن اليوم الحلقة 
االضعف امــام الرياض التي تسعى الى تحويل جزيرة العرب الى 

(جزيرة آل سعود) على اقل تقدير ومهما كان الثمن .
لقد تورط الشيخ تميم في ارتكاب جرائم حرب مع السعودية في 
اليمن وسوريا والعراق وليبيا وغيرها وقدم خدمات كبيرة للرياض.. 
واآلن ليس امامه اال ان يقفز الى البحر او ان يظل حاكمًا شكليًا مثل 

الفار هادي او ملك البحرين .
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السعودية تفتعل أزمة البتالع قطر 
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

كنت اكتفيت بــ"المخاوصة" من فوق 
أســــوار الــفــيــس وبــعــض نــوافــذ الــواتــس 
مبتعدًا عن أي حضور فاعل أو حتى غير 

فاعل.
É  ومبعث التأخر ثالثة أسباب. األول.. 
تأثري بمقولة: إن اإلنسان عدو ما يجهله.. 
والثاني.. أني كائن ورقي أذوب وأتشكل مع 

الورقة والحبر.
É  والثالث والمهم أن اإلعالم اإللكتروني 
ــا إعــــالم خــطــيــر وغــيــر مــســؤول  عــمــوًم
ويصعب أن تشكوه إلى القاضي المرتشي 
وال حتى القاضي النزيه، حتى أنه ليس من 
قانون ينظمه.. فضًال عن اإلشكاليات 
إياها التي يدخل فيها رجل بشنب يقف 
عليه الصقر ولكن تحت اسم " حفيظه 
" ثم ينطلق في بث األذى في كل اتجاه 
، وكأنه ذلك الغراب الذي قالوا له.. لماذا 
تصر على سرقة الصابون من النوافذ مع 
أنك ال تستحم ؟ فرد عليهم بالقول بعد 

غاغ غاغ: األذى طبعي.
É  خــطــورة اإلعــــالم اإللــكــتــرونــي أن 
بمقدور أي شخص أن يتفوق على إبليس 
فيكتب منشورات يسيئ فيها إلى رجال 
ونساء وشيوخ وأطفال، فيجد من يتبنى 
النشر على نطاق واسع إما لكون المنشور 
يوافق هوى سياسيًا أو يلبي وجعًا ذاتيًا أو 
ألن من يتلقفون هذه المنشورات يعملون 
بنظام " جر منه وناوله " أو ما يسمى نسخ 

لصق.
É  لقد فشلت قوانين الصحافة واإلعالم 
ات حتى في وسائل  العربية في ردع البذاء
اإلعـــالم الــورقــيــة والفضائية اإلذاعــيــة 
والتلفزيونية ،فكيف هو الحال باإلعالم 
اإللكتروني الذي تأتي كثير من إطالالته 
ــر الــذي  مجهولة الهوية والنسب ، األم
تكررت فيه الدعوات إلطالق ما يسمى 
بمواثيق الشرف التي تتعثر تبعًا النهيار 
كل ما يمت بصلة إلى السلطة األخالقية، 
حتى وجب  التساؤل حول جدوى مواثيق 
الشرف تجاه من يمارس العمل اإلعالمي 

دونما شرف!
É  اإلعالم االلكتروني بأشكاله المتعددة 
ــصــال  ــا االت ــي ــــورة ال مــتــنــاهــيــة فـــي دن ث
والتواصل.. لكننا في العالم العربي تحديدًا 
نمارسه بجهل وأحــقــاد وسفه شخصي 
،مذهبي ، ومناطقي حتى اتسع الخرق وما 
من راقع ، وعم بالء سوء االستخدام في 

كل اتجاه.
É  مــع كــل ذلــك ال مفر مــن تطوير " 
مخاوصتي " اإللكترونية إلى القرع الخجول 
في مواقع التواصل االجتماعي.. وال بأس 
من االستعانة أحيانًا بالقول عند الدخول:

 أعوذ بالله من الخبث والخبائث.. وعند 
الخروج:

غفرانك.

مواقع التواصل.. 
غفرانك..!! 

ال
ْ
 عـــــزمـــــًا وَبـــــــــذ

ً
ــــــة ــــــّم ــــــمــــــودًا ِه ُص

ــــعــــال وفــــــــــــاًء لــــلــــِحــــمــــى قــــــــــوًال وِف
ـــت

ّ
ـــــن األمـــــــجـــــــاِد ظـــل مـــــقـــــاديـــــٌر م

ـــغـــال
ُ

ــــولــــيــــهــــّن ش
ُ
ــــخ ت ــــاري ــــت َيـــــــُد ال

ـــلـــقـــى
ُ
ــــــاإلخــــــالص ت ــــضــــِمــــخــــهــــّن ب

ُ
ت

ـــى
ّ
ـــحـــل ـــُم ــــــاء الــــطــــمــــوحــــات ال ــــــى م إل

ـــطـــالق .. هــنــاك صـــارْت ــْهــِد االن
َ

بــش
ــلــى ــغ ـــجـــًا فـــــي إنـــــــــاِء الـــــعـــــزم ُي ـــزي م

ــــنــــضــــاِل فــــصــــار كــنــزًا ـــــــاِر ال ـــى ن عـــل
ـــوال  ق

ُ
ـــــُه الـــــتـــــاريـــــخ

َ
 حـــــول

َ
ـــــل وســـــجَّ

ـــيُّ يـــومـــًا ـــن ـــم ـــي ــــُد ال ــــائ ــــق ـــي ال ـــأت ســـي
ــــمُّ شــمــال وهـــــــذا الــــكــــنــــز  فــــيــــِه يــــل

 ذات ُحــــكــــٍم
ُ
ـــــال قــــمــــٌع يــــلــــطــــخ ف

ـــــشـــــوُب لـــــــُه ِســــِجــــّال يــــــــــداُه وال ي
ــــدهــــر حــتــى  ال

ّ
ــــي ِســـــِجـــــل وظــــلــــت ف

ـــــــى صـــــــالـــــــٌح لـــــــألمـــــــِر َحــــبــــال
ّ
تـــــــول

ــــمــــرًا كـــريـــمـــًا  مــــؤت
ُ
ــــز ــــكــــن وكــــــــان ال

ــعــلــى عـــلـــى َعــــَمــــٍد مــــن الـــمـــيـــثـــاق ُي
ــــــذ تـــــأســـــَس صــــــار حـــزبـــًا ـــهـــا ُم ـــن وم

ـــى ـــــيُّ فـــــصـــــار أغـــل تـــــــــَرأَســـــــــُه عـــــل
 شـــعـــٌب

ُ
ـــف ـــت ـــل ــــه ي ـــضـــى مـــــن حــــول م

ــال
ْ
ــث ــِم ــــًال ف

َ
ــــث ــــى َم ــــُرب ُيـــســـجـــل فــــي ال
 وعـــلـــمـــًا

ً
 وتـــــنـــــمـــــيـــــة

ً
ــــــة ــــــب ــــــواك م

وأمـــــــنـــــــًا وانـــــــطـــــــالقـــــــاٍت وعـــــــدال
 األوطـــــــــــان فــيــهــا

َ
ـــــــــدة وحــــقــــق وح

ـــعـــّال ـــُم ــــت ال
َ
ــــق ـــــــى صــــنــــعــــاَء عــــاَن ُرب

ـــِن عــــلــــّي مــجــٌد ـــمـــي ــــــــرق مــــن ي وأش
ـــى ـــــرف لــــم يــــــزل أعــــلــــى وأعـــل ـــــرف ٌُي

ــــــا ســـــــــــاوَر األعــــــــــــــداَء خــــــوف ولــــــمَّ
ـــًا وشـــكـــال ـــون ـــضـــم ـــــن األمــــــجــــــاد م م

ـــوا
ُّ
ـــحـــمـــقـــاِء َحـــث ـــــورِة ال ـــــث بـــــَوهـــــِم ال

ــــــّال ــــــوا حــــقــــدًا وِغ ــــــّوق ُجــــمــــوعــــًا َس
ـــــــان الــــصــــالــــح الــــغــــالــــي عــظــيــمــًا َّوك

 وال اســــُتــــِزل
َّ
ــــِفــــز صــــبــــورًا مــــا اســــُت

ــــــادى ــــــِه ن ــــــي ـــــلـــــحـــــوار إل وبــــــــــــادر ل
ـــــــى ول

َ
ــــــمَّ أ ــــــَه ــــســــالِم ال ــــل ــــــــــــى ل ول

َ
وأ

ـــا ـــّم ــــــشــــــّر ل بـــحـــكـــمـــتـــنـــا وأدنـــــــــــا ال
ـــــــى

َّ
 َول

ّ
ـــــكـــــل لـــــطـــــاولـــــِة الـــــــحـــــــواِر ال

ــــا ـّ ــــ ن َن أ ــــــجــــــيــــــرا ل  ا
َ

ــــــكــــــْن أّرق ول
تــــــحــــــاورنــــــا وأصـــــبـــــحـــــنـــــا أِخـــــــــّال

 حــــقــــُد آل ســــلــــول طــــاٍغ
َ

ــــف
َّ

ــــش
َ
ــــك

َ
ت

ــــســــوُم الـــشـــعـــَب تـــدمـــيـــرًا وقــتــال ي
ـــــُم الـــــمـــــأجـــــوُر صــفــًا

َ
ّوقــــــــام الـــــعـــــال

ال
ُ
 ذ

ُ
ــــفــــط ــــن عـــلـــيـــنـــا يــــشــــتــــريــــِه ال

ــــــــــَدا أّن الـــــتـــــآمـــــَر لــــيــــس يـــرجـــو َّب
ـــــنِّ الــــــحــــــرِب والــــــــعــــــــدواِن إال

َ
بـــــش

ــٍب ــــى جــــيــــٍش ومـــمـــتـــلـــكـــات شــع ــــَن َُّب
ـــــــــِذل ـــــمـــــرًا تــــســــامــــى أن َي ـــــؤت وم

ــا ــدن ـــا صــم ـــم ــــــوجــــــوَد ب ـــا ال ـــن ـــل ـــأذه ف
ــــــِر َوْيـــــــال

ّ
 الــــــش

َ
ـــــول ـــــا فـــــل ـــــن وجـــــّرْع

ـــفـــدى
ُ
 الـــمـــجـــِد ت

َ
ـــًا عــــريــــق فـــيـــا وطـــن

ــى ــل ــع
ُ
 ت

َ
ــــعــــمــــالق ــا ال ــن ــم ــظــي ــن ويــــــا ت

ــــشــــعــــَب مــــؤتــــمــــٌر ويــبــقــى فــــــــإّن ال
ــبــلــى ـــس الـــعـــهـــد ُي ـــي عـــلـــى عـــهـــٍد ول

ــــــَدُه ذكـــــــــرًا وأنــــثــــى ســـنـــبـــقـــى جــــــن
ـــال ـــب ـــى كــــهــــًال وِش ـــحـــم وحــــــــــراَس ال

ـــأتـــي ــــي" ون ــــال ــــخ ـــَر "ال ـــعـــب إلــــــى أن ن
ــــى

ّ
ــــَول

َ
 الــــــريــــــاِض ومــــــن ت

َ
أبــــــاطــــــرة

 بـــيـــِت الـــلـــه ِرجـــســـًا
َ

ـــطـــهـــُر حــــــول ُن
ونــــْحــــِطــــُم فــــيــــِه أصــــنــــامــــًا وجــهــال

ــــاَء زحـــفـــًا ــــن وحـــــتـــــى نــــعــــتــــري ســــي
ومــــنــــهــــا نـــمـــتـــطـــي لــــلــــقــــدس خــيــال

ـــــأر مــــن ســـقـــطـــوا ضــحــايــا ــــأخــــذ ث ون
مــــن األســـــــرى ومـــــن جـــرحـــى وقــتــلــى

ـــهـــود فــيــهــا ـــُع مــــن جــــلــــوِد ي ـــصـــن ون
ـــْعـــال ــــي األرِض َن ـــكـــل مـــــواطـــــٍن ف ل

الصورة.. في حضرة البابا.. والسخرية من سلمان!!

تظهر السيدة ميالنيا زوجة الرئيس األمريكي ترامب أمام حضرة 
بابا الفاتيكان فرانسيس محتشمة وترتدي غطاء الرأس وتعبر بذلك 
عن احترام أمريكا للطقوس الكنسية الكاثوليكية.. وبالمقابل نجد 
أن السيدة ميالنيا تعمدت أن تهين النظام السعودي والملك سلمان 
عي بأنه خادم الحرمين الشريفين بإصرارها على أن تكشف  الذي يدَّ
شعرها بالرياض في إهانة واستفزاز واضح للقيم والتقاليد المفروضة 
عد بمثابة 

ُ
على الشعب، على الرغم من أن تغطية المرأة شعرها ت

قانون في الفاتيكان والسعودية.. واعتبر عدد واسع من مستخدمي 
وسائل التواصل في الوطن العربي موقف ميالنيا، أنه يحمل إهانة 

بالغة إلى السعودية.
ونشر موقع "ذا ويك" البريطاني تقريرًا حول سبب تعمد ميالنيا 

تغطية شعرها، خالل زيارتها إلى الفاتيكان، جاء فيه: "في الوقت 
الذي تعد فيه تغطية المرأة شعرها قانونًا واجب النفاذ كما في 
السعودية، تعمدت ميالنيا ترامب وميشيل أوباما وعدد آخر من 

السياسيات كسر تلك القواعد".
وتابع الموقع قائًال: "وفي الوقت الذي ال يشترط أو يشجع على 
تغطية المرأة لرأسها كما في الكنيسة الكاثوليكية، تعمدت ميالنيا 
تغطية رأسها بوشاح رأس من الدانتيل األسود، كما أن ابنة ترامب، 

إيفانكا، التي تحولت إلى اليهودية ارتدت أيضًا وشاحًا للرأس".
وكان البابا استقبل الرئيس دونالد ترامب وأسرته -األربعاء- في 
ثالث محطات جولته الخارجية التي استهلها بزيارة السعودية، 

وُعقدت خاللها قمة الرياض.

٤ ماليين مسجد.. أين هي من اليمن؟!
أكثر من ٤ ماليين مسجد تنتشر في دول العالم 
االسالمي وتستقبل شهر رمضان الكريم شهر 
الرحمة والمغفرة للعام الثالث دون اكتراث لما 
يتعرض له اخوانهم اليمنيون من حرب إبادة 

من قبل النظام السعودي؟!
للعام الثالث وعلماء وخطباء أغلب ديــار 
المسلمين يتجاهلون مأساة الشعب اليمني 
ــًا، كــمــا تــفــتــك الــكــولــيــرا  الــــذي يــمــوت جــوع
اء الحصار السعودي الجائر  بحياة اآلالف جرَّ

المفروض عليه دون وجه حق!!
كل هــذه المساجد والــمــآذن.. وكــل هذه 
الجيوش من العلماء والدعاة الذين يذرفون 
الدموع على شاشات الفضائيات ليل نهار 
وال أحد يجرؤ على قول كلمة حق مما جاد 
به ديــن الحق بعدم جــواز قتل وحصار 
شعب اليمن.. أين الغيورون على االسالم 

والمسلمين؟!
أسمعونا نحيبكم ولو مرة واحدة في 

شهر رمضان المبارك!!
إن القلب ليتمزق وينزف دمًا ونحن 
نسمع معارك «العلماء» ضارية حول 
مبطالت الصوم، وال نسمع لهم صوتًا 
عــن جــريــمــة قــتــل الــشــعــب اليمني 
بأحدث األسلحة الغربية والمحرمة 
دوليًا، أو تجويعًا عبر الحصار الجائر 
الذي تفرضه السعودية على ٢٧ 
مليون مسلم في بالد يمن اإليمان 

والحكمة!!

خلطة بنت 
كلب!

 حسن عبدالوارث: 

 دخل واحد مجنون مقهى 

شر في كريتر، وصــاح: يا 
ُ
ك

ليد، هات واحد شاهي أحمر.

بعد مــا جــابــوا لــه الشاهي 

األحــمــر، صــاح: يا ليد، هات 

ن. واحد شاهي ُملبَّ

ن، قام 
جابوا له الشاهي الُملبَّ

المجنون خلطه باألحمر.. 

ــل 
ُ
ــا لــيــد، تــعــال ش وصــــاح: ي

الحليب من وسط الشاهي.

قــال لــه الــمــبــاشــر: هيا بال 

ــل 
ُ
ــان لــكــن!.. كــيــف بــاش ــن ُج

الحليب مــن وســط الشاهي 

وقد خلطت أبوه خلطة بنت 
كلب؟

ـــه الــمــجــنــون: هيا  قــــال ل

انفصلوا ذلحين!
نقطة..

من أول السيسر.

عين ال تمسها النار
 نبيل الصوفي

 شهر رمضان ولدينا رجال 
َّ

حل
فــي جــبــهــات الــقــتــال، يمنحون 
وطنهم  أقدس التضحيات.. لم 
نعد نعرف عنهم شيئًا.. ألننا أقل 
منهم شأنًا، أمــا هم فبأرواحهم 
يفدون لحظاتنا، واليهمهم عرفنا 

أم لم نعرف..
في مثل حالنا هذا، تؤمن بعظمة 
حــديــث النبي صلى الــلــه عليه وآلــه 
وسلم عــن "عين باتت تحرس في 

سبيل الله"، ال تمسها النار.

كان أحد قادة جبهة نجران محشورًا 
بيننا في مقيل في صنعاء بين افراد من 
انصار الله وافــراد من المؤتمر، يتلفت 

ويسمع النقاش صامتًا..
لم يكمل المقيل اال وقــد شد همته 

للعودة من حيث أتى..
وبحركة يده المتذمرة من هذه االجواء 
المخنوقة في مقايلنا.. واصفًا اياه بأنها 

"طاوي يطلع الروح"..
عاد الى حيث يجد روحه، مدافعًا عن 
وطــن لنا جميعًا، يمكننا أن نبقى فيه 
مقايل نطوي فيه روح بعضنا.. المهم 

يسلم لنا الوطن.

متجر في بيروت يقدم ثيابًا للفقراء مجانًا
بـــمـــبـــادرة فـــرديـــة عبر 
ــــوك"، تــمــكــنــت  "فــــيــــســــب
الصحفية اللبنانية، شيرين 
قباني، بدعم مــن مؤسسة 
ــمــتــخــصــصــة في  "وفــــــا" ال
ــع  ــمــشــاري الـــمـــبـــادرات وال
الشبابية، مــن افــتــتــاح أول 
متجر مجاني للمالبس في 

بيروت، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وسيقدم المتجر لكل المحتاجين لشراء "ثياب العيد" مالبس 

جديدة لهم وألطفالهم مجانا ومن دون دفع أي مقابل مادي.
وبدأ األمر بمجرد مبادرة عبر فيسبوك لجمع التبرعات، ثم مضت 
لتصبح متجرًا كامًال يضم أكثر من ٦ آالف قطعة مالبس، يتم 

تجديدها باستمرار.

وقالت قباني إن الفكرة بــدأت بجردة 
المالبس، التي لم أعد بحاجة لها من خزانتي 
في المنزل وبمنشور على الفيسبوك "افتح 
خزانتك لتياب العيد"، التي دعيت إليه 
األصدقاء إلجراء جردة على المالبس، التي 

لم يعودوا بحاجة لها.
وتابعت قائلة "بدأت وتنقلت لتجميع 
الثياب من المنازل التي استجابت لهذه 
المبادرة، وعندما كثر عدد المتبرعين قررت فتح متجر لتوزيع 

هذه المالبس، والذي أصبح يضم أكثر من ٦ آالف قطعة".
وتشير إلى "أن أنها تقوم بإرسال المالبس إلى المصبغة التي تقوم 
بدورها بغسلها وكيها لتصبح جديدة وغير قديمة ليتم بعد ذلك 
توزيعها على النازحين والمحتاجين وهذه المبادرة أصبحت تحظى 

باهتمام غير مسبوق.

أعداء اليمن والعالم

مآسي الشعب اليمني والسوري والليبي أو االفغاني أو 
الصومالي أو األمريكي.. الخ، سببها النظام السعودي، وملك 

داعش.. وقطر.. واالمارات.. والسودان.. الخ.
فحكام هذه األنظمة هم من فجروا أبــراج نيويورك.. 
وحافلة أقباط مصر.. والطائرة الروسية..و مانشيستر.. 
ومتحف اللوفر.. الــخ، وهــم من قصفوا قاعة الــعــزاء في 

العاصمة صنعاء، ويقصفون االســـواق وصــاالت االفــراح 
والمدارس والمستشفيات في اليمن للعام الثالث.

دول تحالف الــعــدوان بــقــيــادة الــســعــوديــة هــي داعـــش.. 
والقاعدة.. وكل اإلرهاب، فمن ارتكبوا جرائم بحق اليزيديين 
في العراق وهّجروا المسيحيين في سوريا، ومن يبيدون الشعب 
اليمني بتهمة «الروافض»، هم أنفسهم الذين يفجرون كنائس 

واقباط مصر لتفجير وحدة الشعب المصري من الداخل.
اإلرهابيون بعد أن غادروا افغانستان هاهم اليوم يدمرون 
ـــزدادون قــوة ونفورًا  ــة بعد أخــرى وي العالم العربي دول
واستعدادًا لتدمير العالم، طالما وقد نجح سلمان والبشير 
وتميم قطر ومحمد زايد في تحويل اليمن وسوريا وليبيا 

والعراق الى قندهار وإمارات لطالبان.

 
ُ

"المؤتمر .. تاريخ
 شعب"

ُ
كنٍز وإرادة

 عبدالقادر البنا


