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فكه من مكةفكه من مكة
ــعودية – ويل ويل العهد  ــاء – لحاكم الس ــر لق يف آخ
ــرأ  ب ــة،  الفضائي ــده  وال ــوات  قن يف  ــلمان،  س ــد  محم
ــه، ملصقاً  ــل ب ــا يتص ــاب وكل م ــن اإلره ــم م مملكته
ــن  م ــا  وأنه ــالمية،  اإلس ــران  إي ــة  بجمهوري ــة  التهم
ــارك  ــى اإلرهاب، وأن مملكتهم من تش يحتضن ويرع
ــينقل  ــال مهدداً إنه س ــة اإلرهاب.. وق ــكا محارب أمري

املعركة إىل داخل إيران.
ــران من ذلكم  ــر ذلك، وكيف انزعجت إي الكل يتذك
ــع الدويل  ــة املجتم ــا مطالب ــت عقريته ــد ورفع التهدي
بالنظر فيما قال بن سلمان مهدداً أمنها واستقرارها.
ــد ترامب  ــس األمريكي دونال ــارة الرئي ــاءت زي وج
ــايض  ــهر امل ــة الش ــني – نهاي ــار الحرم ــة دي ألرض مك
ــا برعاية  ــران واتهامه ــده إلي ــانه تهدي ــدد بلس – وج
ــكا تعريفه حتى  ــذي ترفض أمري ــم اإلرهاب ( ال ودع
ــون  ــة اإليراني ــذي كان الساس ــت ال ــوم) ويف الوق الي
ــن نظامهم  ــك التهمة ع ــن لدرء تل ــون مجتهدي يعمل
ــل املعركة إىل  ــعودية بنق وتجنيب بالدهم تهديد الس
ــى كانت إيران  ــي إال أيام حت ــا وعمقها.. ما ه داخله
ــاب عمقها (رضيح  ــل إرهابي أص ــة وهدفاً لعم عرض
ــب  ــدق ترام ــان) وص ــى الربمل ــي ومبن ــام الخمين اإلم
ــمعته منذ صغري  ــلمان وصدق املثل الذي س وبن س
ــاءت فكه  ــل القائل: (ج ــرف حكايته وهو املث ــم أع ول
ــك براءتها من  ــلم ص ــذه هي إيران تتس ــن مكة) فه م
ــىل أن من يرعى  ــه الدليل العميل ع ــاب، وبجانب اإلره
ــود عىل أرض مكة وديار  ويدعم ويوجه اإلرهاب موج
ــاء نفي التهمة  ــرتاح اإليرانيون من عن الحرمني، فاس
ــاءت فكه من  ــال الجميع يقول ( ج ــان ج عنهم ولس
ــك أن داعش هي  ــل عىل ذل ــد التدلي ــة) ومما يزي مك
ــارعت يف  ــران اإلرهابية، كما س ــن تبنى جريمة طه م
ــربى يف العاصمة  ــة الك ــف الصال ــة قص ــي جريم تبن
ــن  ــاء، وقالت أنه عمل انتحاري نفذه أبو الحس صنع
ــعودية  ــن الس ــاع ع ــرض الدف ــك بغ ــي، وذل الصنعان

وتحمل الجريمة نيابة عنها.
ــران – يف  ــدث يف طه ــا ح ــريي مل ــذا تفس  إذا كان ه
ــي أرى  ــاري – فإن ــان الج ــن رمض ــرش م ــادي ع الح
ــاءت فكه  ــذا املنظر (ج ــة قطر من ه ــا يحدث لدول م
ــة األوىل : إذا ما  ــني، الحال ــا الحالت ــن مكة) ويف كلت م
ــتخدام  ــت بدورها خري قيام يف اس ــت قطر قد قام كان
ــعال دمار ما أسموه "الربيع  ــلمني يف إش اإلخوان املس
العربي" وجاء الوقت لتتخلص منهم دونما التعرض 
ــا أن تفعل ذلك  ــإن بمقدوره ــم أو عقابهم ف النتقامه
ــل، فقد تعرضت  ــة (لإلخوان) مكره أخوك ال بط قائل
ــون قد جاءت  ــه فاعذروني.. وهكذا تك ــا ال قبل يل ب مل

لقطر (فكه من مكة).
ــي إن كان الرئيس األمريكي  ــا الحالة الثانية فه  أم
ــا يف دفع حصتها من  ــب من قطر لعدم وفائه قد غض
ــعودية واإلمارات  ــىل الس ــة املوزعة ع ــة الحماي جزي
وقطر، وأحالها يف ليلة وضحاها من رشيك يف محاربة 
ــة راعية وحامية وموجهة له، ووجب  اإلرهاب، إىل دول
ــرث طاعة من  ــا عىل أيدي األك ــاء دوره ــا، وإنه تأديبه
ــن اكتوى بنار  ــة األمريكية، فإن كل م ــي الحماي طالب
قطر اإلخوانية، وما رسم لها من دور يتناسب وثروتها 

الهائلة، سيقولون ( جاءت فكه من مكة).
ــيل له  ــرف أن دولة قطر لديها من الرثوة ما يس  نع
ــيناريو قد يتغري، ولكن املثل  لعاب الكثريين، وأن الس
ــان حال  ــيظل لس ــار إليه س ــي املش ــعبي اليمن الش

الكثري.
ــالص  ــي الخ ــة تعن ــة اليمني ــه بالعامي ــة فك * كلم
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أن  • الله  نصر  حسن  السيد  أعلن  عندما  ـ 
العسكري  بالتدخل  للسعودية  السماح 

اليمني،  الشعب  على  الجائر  الحصار  وفرض  باليمن 
سيعطيها مستقبال الصالحية بالتدخل ببلدان أخرى سخر 
الخليجيون من تحذيره لكنهم اليوم يتحسرون على حقائق 

كانت اكبر من مستوى عقولهم الغارقة في افيون الوهابية.
القيادي  • عضوية  إنهاء  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  قرار  ـ 

إثر  القرضاوي  يوسف  الشيخ  لإلخوان  الدولي  التنظيم  في 
تصنيفه على قوائم اإلرهاب، جاء متأخرا كثيرا فالرجل ومنذ 
سنوات طويلة استمر في اصدار الفتاوى والنعيق االخواني 
غير اإلسالمي رغم أنه قد اختلط كما يقول علماء التفسير 
حرب  غزوة  إلى  بحاجة  كانت  الحالة  هذه  لكن  والحديث، 
سعودية جديدة كي تجد طريقها لوقف نعيق هذا اآللة الذي 
فعل في حياته الكثير في قتل المسلمين وتشريدهم وتأجيج 

الفن الطائفية.
ـ الخاسر األكبر في تداعيات األزمة القطرية لن يكون فقط  •

طابور اإلخوان المقيمين في فنادق الرياض بل سيداهم أيضا 
الذين  الخارج  اليمن في  الدبلوماسيين في سفارات  طابور 
انحازوا للعدوان بعدما تعهدت قطر صرف مرتباتهم. يستثنى 
األمم  في  هادي  الفار  سفير  اليماني  خالد  المرتزق  منهم 
المتحدة بعدما حسم هذا العاهة الخارج من قعر العمالة أمره 

سريعا بتوجيه االتهامات لقطر من منبر األمم المتحدة.
حتما  • السعودي  النظام  من  المطلوبة  التالية  الخطوة  ـ 

ستكون باتجاه اسرائيل، وهذا ليس تحليال بل حقيقة أفصح 
عن تفاصيلها وزير الخارجية االسرائيلي دافيد ليبرمان الذي 
الدول  مع  العالقات  لتطبيع  اتفاق  على  التوقيع  قرب  أعلن 
جهود  إلى  وتلميحه  األبيض،  البيت  في  نية  السُّ العربية  

سعودية تُبذل بعيدا عن األضواء لبلوغ هذا الهدف.

مــــــــرصــــــــد

من يتذكر اعالن الماكنة الوهابية في الحرب من يتذكر اعالن الماكنة الوهابية في الحرب 
على اليمن الشبيه بهذا البيان ؟على اليمن الشبيه بهذا البيان ؟
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ــوق  لحق ــة  الوطني ــة  اللجن ــت  قال
ــر، إن مواطنة قطرية  ــان بدولة قط اإلنس
ــارات إىل  ــن اإلم ــفرها م ــاء س ــت، أثن ُمنع
ــر، من اصطحاب ابنها الرضيع، لكونه  قط

إماراتيا.
ــوق  لحق ــة  الوطني ــة  اللجن ــدت  وأك
ــات وحاالت  ــا تلقت معلوم ــان، أنه اإلنس
ــني أفادوا  ــري قطري ــني وغ ــني قطري ملواطن
ــع  قط ــرار  ق ــراء  ج ــديد  الش ــم  بترضره
 5 يف  ــر  قط ــع  م ــية  الدبلوماس ــات  العالق
ــعودية  ــو، من قبل عدة دول هي الس يوني
ــار  حص ــرض  وف ــن،  والبحري ــارات  واإلم
اقتصادي من خالل إغالق الحدود الربية 
ــر  ــة إىل حظ ــة، إضاف ــة والجوي والبحري
ــدول إىل قطر، ومنع  ــفر مواطني هذه ال س

دخول املواطنني القطريني إليها والتهديد 
بالحبس واالعتقال.

ــت اللجنة يف بيان لها، نرش عرب  وأضاف
ــد التأثريات  ــا تؤك ــمي، أنه ــا الرس موقعه
السلبية واإلنسانية التي وقعت عىل كافة 
مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس 
ــارخ التفاقيات  ــاك ص ــاون، "يف انته التع
ــك االنتهاكات  ــان وتأثري تل حقوق اإلنس
ــة  املدني ــوق  الحق ــن  م ــة  جمل ــىل  ع
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما 
يرقى إىل توقيع عقاب جماعي" ، بحسب 

مانقله " جفرا نيوز".
ــني  ــة املواطن ــان إىل أن كاف ــار البي وأش
ــعودية،  والس ــر،  قط ــة  دول يف  ــني  واملقيم

واإلمارات، والبحرين، تأثروا من القرار.

السلطات ا(ماراتية تمنع رضيعًا من السلطات ا(ماراتية تمنع رضيعًا من 
السفر مع أمه القطريةالسفر مع أمه القطرية

"الثورة" /
ــد  ــعودية البلد األمن لإلرهابيني والقتلة ومجرمي الحرب يف العالم تتجس مقولة "الس
ــعودية العام  ــرية الديكتاتور األوغندي عيدي أمني الذي تويف يف الس عند التعرف عىل  س
ــعودية بعد ثورة شعبه عليه وهروبه من بالده  ــنوات طويلة يف الس 2003 بعد أن امىض س
ــهدتها ا لقارة األفريقية  بعد اتهامه بقتل 300 الف اوغندي يف أكرث جرائم الحرب التي ش

يشاعة يف القرن العرشين.
ــالذ اآلمن آلالف  ــعودية هي امل ــد فمملكة الدواعش الس ــني دادا ليس الوحي ــدي ام عي
الديكتاتوريني ومجرمي الحرب واملطلوبني بتهم اإلرهاب وجرائم اإلبادة الجماعية ناهيك 

عن اخطر قادة تنظيمي "القاعدة " و"داعش" .

السعودية.. البلد ا3من 2كثر مجرمي السعودية.. البلد ا3من 2كثر مجرمي 
الحرب بشاعة في التاريخ  الحرب بشاعة في التاريخ  

"الثورة " /   
ــان  اردوغ ــام  نظ أن  ــىل  ع
ــر  قط ــدة  لنج ــرع  ه ــي  الرتك
ــة بعد قطع  ــلع الغذائي بالس
ــذ  املناف ــعودي  الس ــام   النظ
ــن الدوحة  الربية الوحيدة ع
ــلع  ــن تدفق الس ــؤولة ع املس
ــرة  ــبه الجزي ــة إىل ش الغذائي
ــف  املوق أن  إال  ــة،  الغازي
ــي لم يكن  ــاني االخوان اإلنس
نزيها وإنسانيا تماما فسعر 
يف  ــل  وص ــادي  الزب ــة  علب
العاصمة الدوحة إىل خمسة 
ــع الحقني  ــال م دوالرات والح
ــلع  والحليب وغريها من الس

الغذائية الرتكية.

ــذه  ه ــعار  أس أن  ــىل  وع
ــدت خرافية  ــا ب ــواد وغريه امل
ــار  انهي ــة  متوالي ــل  ظ يف 
ــه  تعيش ــاد  ح ــادي  اقتص
ــراء الحرب  ــيخة قطر ج مش

ــة عليها  ــعودية االماراتي الس
ــفت حجم الدور  ــا كش إال أنه
ــه مراكز  ــذي تمارس ــذر ال الق
ــياطني يف التجارة  اخوان الش

باألزمات.

خمسة دوالرات قيمة علبة الزبادي التركي في مشيخة قطر خمسة دوالرات قيمة علبة الزبادي التركي في مشيخة قطر 
.. تجارة اخوان الشياطين.. تجارة اخوان الشياطين

"الثورة" /
ــرأ اليمنيون  ــن اآلن ق ــني م ــل نحو عام قب
ــع الدعوة الوهابية  ــمعوا نعيق مراج ورأوا وس
ــة بالفجور بأن  ــة بادعاءاتها الطافح املتطرف
ــي الهمجي عىل  ــعودي االمريك ــدوان الس الع
ــني ومنفعتهم"  ــة اليمني ــن "جاء ملصلح اليم
ــة التحريض  ــوقه ماكن ــذي تس ــه ال ــو ذات وه
الوهابية السعودية اليوم بشأن قطر يف الدور 
ــويق الذراع لكل الحرائق والحروب  القذر لتس
ــعودي بالوكالة يف  ــام الس ــي يقودها النظ الت

دول املنطقة .
ــيخ  ــز آل الش ــد العزي ــة عب ــق الوهابي ناع
ــأن  خرج من مخبئه هذه املرة ناعقا ببيان بش
ــالمي  ــعودية بلد اس ــر ادعى فيه " أن الس قط
ــل يف  ــم وال تتدخ ــري ول ــة للخ ــتقيم ممول مس
ــق الحق  ــىل الطري ــري ع ــؤون أحد إنما تس ش

املستقيم".
ــعودي ويف ترصيحات  ــام الس ــي النظ مفت
ــد أيضا أن  ــعودية أك ــاة " الس ــا "الحي نرشته

ــعودية  ــي اتخذتها الس ــرية الت ــرارات األخ الق
ــبب  ــد قطر "جاءت بس ــدول ض ــدد من ال وع
ــعودي  تمويلها االرهاب " معتربا الحصار الس
ــول امدادات  ــعب القطري ومنع وص عىل الش
ــعائر الحج  ــذاء إليهم، ومنعهم من أداء ش الغ
ــل بالعائالت القطرية املقيمة  والعمرة والتنكي
ــتقبل القطريني "  ــة ملس ــعودية " منفع يف الس
ــأن قطر " مبنية عىل  ــل وزاد أن القرارات بش ب

الحكمة والبصرية وفيها فائدة للجميع".


