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رئيس الوفد الوطني: على أمريكا رفع الغطاء السياسي والدعم اللوجستي إلثبات جديتها يف وقف العدوان

قبائل اليمن تهب لرفد الجبهات وتحّذر من الخداع األمريكي

عليه يثين  البحرين  خارجية  ووزي��ر  السعودي  النظام  حلماية  يدعو  نتنياهو 
األمني العام لألمم املتحدة يدعو لتح�رك عاجل ملنع اجملاعة ووقف استهداف املدنيني يف اليمن 

)بدر1 ـ P( الذكي يحصد 
عشرات املرتزقة يف البقع

قنص 879 عنصرًا من اجلنود السعوديني والسودانيني 
واملرتزقة وتدمري  67   آلية خالل شهر أكتوبر

أول نتائج الدعوة األمريكية لوقف العدوان تصعيد عسكري واسع

محدي قنديل.. 
قلم رصاص يف 

ترسانة املقاومة

األقالم المطّبعة تريد تسطيَح الصراع 
وحصَره بخالف حول قطعة أرض أو مياه:

الصهيونية وتطويع 
الشعوب العربية

رئيس الثورية العليا يكشف تواصل العديد من المعارضين الراغبين باللجوء لبالدنا:
ناطق الجيش يرّحب بالمعارض السعودّي »القحطاني« واألخير يشكر اليمن قيادًة وشعبًا
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 في ثاني عملية معَلنة له خالل أسبوع: في إحصائيات لوحدَتي "الِقَناصة" و"ضد الدروع":

)بدر1 ـ P( الذكي يضرب معسكرًا سعودياً يف 
»البقع« ويكّبـد العدّو خسائَر كبرية

هجوم على مواقع العدّو يف "نجران" ومصرع وإصابة عشرات املرتِزقة

 : خاص
نّ ــذت تبُقـوَُّة تبصاروخيـُة بلجيش 
وتبلجان تبشـعليّة، أمـس تبجدعة، ثاني 
رضبة معَلنة بلصاروخ تبلابسـتي )بدر2 
ـP( تبذكي، بعد أسلوع من إزتحة تبستار 

عنه. 
وأفـام َمْصَدٌر يف تبُقــوَّة تبصاروخية، 
بأنه تم إطالق صاروخ مـن 5ذت تبط5تز، 
أمس، عىل معسـك5 مسـتحَدث مل5تِزقة 
تبجيش تبسـعومي يف صح5تء تبلقع، بعد 
رصـد تَحـ5ّكات وحجم ُقــوَّتت تمل5تِزقة 

5ناك. 
وأّكــد تمَلْصـَدُر أن تبصـاروخ تبذكـي 
أصـاب تملعسـك5 بدقة عابية، وأسـ 5ت 
مـن  تبعـرتت  عـن سـقوط  تبرضبـة 

تمل5تِزقة بني رصيع وج5يح. 
ثانـي عدليـة معلنـة  وتعتـ  5ـذه 
بلصـاروخ تبلابسـتي )بـدر2ـP( تبذكي 
بعد إزتحة تبسـتار عنه تألسـلوع تب ائا 
وتدشـني ظهـوره برضبـة نوعيـة عىل 
يف  تبسـومتنيني  بلد5تِزقـة  تجدعـات 

تبساحل تبغ5بي. 
وقـد وّضح تإلعـال3ُ تبح5بي مدى مقة 

إصابـة تبصاروخ أل5دتفـه، حيث ع5ض 
رة وثّقـا بوضوح بحظة  مشـا5َد مصوَّ
ـع  تجدُّ مـكان  إىل  تبصـاروخ  وصـول 
تمل5تِزقـة تبسـومتنيني يف تبسـاحل بدقـة 
عابية، وتالن جار تبذي أحدثه 5ناك، كدا 
ع5ض مشـا5د أُْخــ5َى بنجـاح تج5بة 
إطـالق تبصـاروخ عىل 5ـدف تفرتتيض، 
حيـث كانـا إصابـُة تبصـاروخ مقيقًة 

بلغاية. 
ويتديَُّز تبصاروخ أَيْضاً بُسعة عابية 
تللـغ 3 أضعاف رسعة تبصوت، بحيث ال 
تستطيُع أنْظدة تبلات5يوت تعرتتَضه. 

هجومان على مواقع املرتِزقة يف 
"التحيتا" و"حيس" ومصرع عدد منهم

 : الساحل الغربي
وتصلا ُقـوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة عدلياِتها تبعسـك5يَّة يف 
جلهة تبساحل تبغ5بي، ونّ ـذت خالل تبيومني تملاضيني عدة عدليات 
عسـك5يّة تضّدنـا 5جومني نوعيـني عىل موتقع تمل5تِزقة، وسـقط 
خالل تلك تبعدليات عدٌم من عنارص تبغزتة وتمل5تِزقة قتىل وج5حى. 
ف ـي تبتحيتا، نّ ـذت ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة 5ُُجوماً 
ا عىل عدم من موتقع تمل5تِزقة، وج5ى خالل تبهجو3 تسـتهدتُف  نوعيًـّ
تجدعات تمل5تِزقة 5ناك بنريتن مكثّـ ة أسـ 5ت عن مرصع وإصابة 

عدم منهم. 
جاء ذبك بعد ساعات من 5جو3 نوعي آخ5 نّ ـذته ُقـوَّتت تبجيش 
وتبلجـان عىل عدم من موتقع تبعدّو يف جلهـة حيس، وأوضح َمْصَدٌر 
ميدتني بلصحي ة أن تبهجو3َ ُسـِلَق بقصف مدفعي م5ّكز تسـتهدف 
تجدعات وتحصينات تمل5تِزقة يف تلك تملوتقع، وتكلّـدوت خالل تبعدلية 

خسائ5َ برية ومامية فامحة. 
وبابتـوتزي مع ذبك، مّمـ5ت وحدة تبهندسـة تبعسـك5يّة بلجيش 
وتبلجـان، مدرعة بلغـزتة غ5ب مدينـة حيس، وذبك بوتسـطة علوة 

ناس ة، وأّمى تدمري تملدرعة إىل مرصع من كانوت عىل متنها. 
وتسـتهدفا مدفعيـة تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة عـدة تجدعات 
بلغزتة وتمل5تِزقة جنوب كيلو 26، وغ5ب تبدريهدي، وحّققا إصابات 

مقيقة كلّـدتهم خسائ5َ بريًة ومامية. 

 : الحدود
نّ ـذت ُقـوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشعليّة 
تمل5تبطة يف جلهات تبحدوم، أمس تبجدعة، 
عدَة عدليات عسـك5يّة متنوعة تم خالبها 
تقتحـا3ُ عـدم مـن موتقـع تبعـدّو وكس 
محاوبـة زحـف بـه، وسـقط خـالل ذبك 
تبعـرتت مـن م5تِزقة تبجيش تبسـعومي 

قتىل وج5حى. 
نّ ــذت  تبهجومـي،  تبصعيـد  فعـىل 
أمـس،  وتبلجـان،  تبجيـش  وحـدتٌت مـن 
5ُُجومـاً ملاغتا عىل عدم مـن تملوتقع تبتي 
يتد5كز فيها م5تِزقة تبجيش تبسـعومي يف 
"طلعة" نجـ5تن، وأوضح َمْصـَدٌر ميدتني 
أن تبوحدتت تملهاجدة شنا نريتناً مكثّـ ة 

عـىل مجاميـع تمل5تِزقة يف تلـك تملوتقع، ما 
أس 5 عن مرصع وإصابة تبعديد منهم. 

وكانا ُقـوَّتت تبجيش وتبلجان نّ ـذت، 
عـدم  ا عـىل  نوعيًـّ 5ُُجومـاً  تألول،  أمـس 
من موتقـع تمل5تِزقـة يف م5ت عـات تملهور 
باألجارش قلابة نج5تن، وأسـ 5ت تبعدلية 
عـن مـرصع وإصابـة عـدم مـن تمل5تِزقة 

أَيْضاً. 
ُقــوَّتُت  أُْخــ5َى، تدّكنـا  مـن جهـة 
تبجيش وتبلجـان، أمس، من كس محاوبة 
زحف مل5تِزقة تبجيش تبسعومي يف منطقة 
تبصوح ُقلابة نج5تن، حيث حاول تمل5تِزقة 
تحقيق تقـد3 5ناك وتسـتد5وت يف تبزحف 
ملدة 6 ساعات بإسنام من طريتن تبعدوتن، 
إال أنهـم تلقـوت رضبات مكثّـ ـة من قلل 

وحـدتت تبجيـش وتبلجـان، أسـ 5ت عن 
مـرصع وإصابة تبعـرتت منهـم، وف5تر 
باب شـل  محاوبتهـم  بتنتهـَي  بقيتهـم، 
وتبخسائ5، مون أن يحّققوت فيها أي تقد3. 
جـاء ذبك فيدا مّمـ5ت وحدة تبهندسـة 
تبعسـك5يّة بلجيش وتبلجان آبية عسك5يّة 
بلد5تِزقة يف صح5تء تبلُقع، بوتسطة علوة 
ناسـ ة، وأّمى ذبـك إىل مـرصع وإصابـة 
جديع تمل5تِزقة تبذين كانوت عىل متن تآلبية. 
وبابتزتمن، نّ ـذت وحدُة تبهندسة أَيْضاً 
ا تسـتهدف م5تِزقـَة تبجيش  كدينـاً نوعيًـّ
تبسـعوي ُقلابة تبسـديس يف نج5تن، حيث 
زرعا تبوحدة عدة علوتت ناس ة تن ج5ت 
بامل5تِزقـة 5نـاك، وأسـ 5ت عـن مرصع 

وإصابة عدم منهم. 

قنص 879 عنصرًا من الجنود السعوديني واملرتِزقة 
وتدمري 67 آلية خالل أكتوبر املنصرم

 : خاص
أعلنـا وحدُة تبِقنَاَصـة تبتابعة بلجيش 
وتبلجـان أن 79ي عنرصتً من جنـوم تبعدّو 
تبسعومي وتمل5تِزقة سقطوت قتىل وج5حى، 
وتـم إعطاُب 22 آبية بهـم بعدليات قنص، 
فيدـا أعلنا وحدة ضد تبدروع أنها تدّكنا 
مـن تدمري 55 آبيـة أُْخـ5َى بلعـدّو، ضدن 
إحصائيـات خسـائ5 تبعـدوتن يف مختلـف 

تبجلهات خالل شه5 أكتوب5 تملنرص3. 
وأوضح بصحي ة تملسرية َمْصَدٌر يف وحدة 
تبقناصة، أن حصيلَة خسائ5 تبعدّو بعدليات 
تبقنـص، تتضّدـن 53 عنـرصتً مـن تبجنوم 
تبسـعوميني، تم قنصهم يف جلهـات ما ورتء 
تبحدوم خالل تبشـه5 تب ائا.  كدا أوضح أن 
من ضدن تبحصيلة 6 من تمل5تِزقة تبسومتنيني 
تبذين يسـتخدُمهم تحابُُف تبعدوتن يف تبِقتال 

بص وفه يف عدم من تبجلهات. 
وبذبـك يكـون عـدُم تمل5تِزقـة تملحليـني 
تبذين سقطوت بنريتن وحدة تبقناصة خالل 
تبشـه5 تب ائـا يف مختلف تبجلهـات، 5و 

ص2ي قتيالً وج5يحاً. 
وال يدُخـُل يف 5ـذه تإلحصائية عدُم قتىل 

وج5حى جيش تبعدّو تبسـعومي وتمل5تِزقة 
تبوحـدتت  بقيـة  بنـريتن  تبذيـن سـقطوت 

تبعسك5يّة تبتابعة بلجيش وتبلجان. 
وتضدنـا إحصائيـة وحـدة تبقناصـة 
أَيْضاً إعطاب 22 آبية و5 معدالت رشاشـة 
بلعدّو بعدليات قنص يف مختلف تبجلهات. 
من جهتهـا، أعلنا وحدة ضـد تبدروع 
تبتابعة بلجيش وبلجان، أنها تدّكنا خالل 
تبشه5 تملنرص3 من تدمري وإعطاب 55 آبية 
متنوعة بصوتريخ موجهة وقذتئف ملارشة 

يف مختلف تبجلهات. 
وأشارت تبوحدة إىل حصيلة تآلبيات تبتي 
مّمـ5تهـا تتضّدن 3 مبابات إب5تمز وع5بتي 
ب5تميل تـم تدمري5ـا بصوتريـخ موجهة يف 

جلهات تبحدوم. 
وأوضحـا تبوحـدة أنها تسـتهدفا ص5 
تجدعـاً بعنـارص قوى تبعـدوتن يف مختلف 
تبجلهـات بصوتريخ موجهه خالل تبشـه5 
تملنـرص3، ومـن بـني تلـك تبتجدعـات 29 
تجدعـاً بجنـوم جيـش تبعـدّو تبسـعومي 
وتمل5تِزقة تبسـومتنيني يف جلهـات تبحدوم، 
وسـقط خالل تلـك تبعدليـات عرتت من 

عنارص تبعدّو وتمل5تِزقة قتىل وج5حى. 

مصرع 3 من أبرز قيادات املرتِزقة بنريان الجيش واللجان يف "خب والشعف"
 : الجوف

بقـي ثالثـٌة مـن تبقيـامتت تبعسـك5يّة 
تبعـدوتن  م5تِزقـة  ص ـوف  يف  تبلـارزة 
أمـس  تبسـعومي مصارَعهـم،  تألم5يكـي 
تألول، بنـريتن تبجيش وتبلجان تبشـعليّة يف 

محافظة تبجوف. 
وأفـام َمْصَدٌر َعْسـَك5يٌّ بـأن تبقياميني 
تمل5تِزقـة تبثالثـة 5ـم ُكــلٌّ مـن: تبعقيد 

جديـل تبجعـدي )قائـد ما يسـدى كتيلة 
تملهـا3 بابلـوتء 255 مشـاة( وتب5تئد 5يثم 
محدد رشحوج )عدليات ما يسدى كتيلة 
تبقامسية( وتملساعد محدد محدد َعلدتبله 

تبقحم. 
وأوضـح تمَلْصـَدُر أن تبقياميـني تبثالثـة 
بقـوت مصارعهم بنـريتن تبجيـش وتبلجان 
خالل عدليات نوعية شهدتها مدي5يُة خب 

وتبشعف، باملحافظة. 

مصرع وإصابة عدد من املرتِزقة 
بهجوم على مواقعهم يف جبهة نهم

 : نهم
5اجدـا وحـدتٌت من تبجيـش وتبلجـان تبشـعليّة، أمس 
تبجدعة، َعَدمتً من موتقع م5تِزقة تبعدوتن تألم5يكي تبسعومي، 

يف جلهة نهم، وسقط عدم من تمل5تِزقة قتىل وج5حى. 
وأفام َمْصَدٌر َعْسَك5يٌّ بصحي ة تملسرية بأن وحدتت تبجيش 
وتبلجـان تقتحدا خالل تبعدلية َعَدمتً من تملوتقع تبتي يتد5كز 

فيها تمل5تِزقة يف منطقتَي تبنهوم وتبتلة تبحد5تء بابقتب. 
وأوضح تمَلْصـَدُر أن َعَدمتً من عنـارص تمل5تِزقة تبذين كانوت 
يف تلـك تملوتقع، سـقطوت بني رصيع وج5يح بنـريتن تبوحدتت 

تملهاجدة خالل تبعدلية، والذ بقيتهم باب 5تر. 

هجوٌم على مواقع املرتِزقة يف جبهة "صرواح"

 : مأرب

وتبلجـان  تبجيـش  ُقــوَّتُت  نّ ــذت 

تبشـعليّة، أمـس تبجدعة، 5ُُجومـاً نوعيًّا 

عـىل عـدم مـن موتقـع م5تِزقـة تبعدوتن 

تألم5يكـي تبسـعومي يف جلهـة مدي5يـة 

رصوتح بدحافظة مأرب. 
وأوضح َمْصـَدٌر ميدتني بلصحي ة بأن 
تبهجو3 تسـتهدف عدة موتقَع بلد5تِزقة يف 

منطقة تألشق5ي باملدي5ية. 
وسـقط خالل تبهجو3 عـدٌم من تبقتىل 
بنـريتن  تمل5تِزقـة  وتبج5حـى يف ص ـوف 

تبوحدتت تملهاجدة. 
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 محمد عبدالسالم: على أمريكا أن تدعو نفَسها إلى وقف الحرب ألنها ركيزة أساسية في تحالف العدوان

الحوثي يؤّكـد تواصل العديد من 
المعارضين الراغبين باللجوء إلى بالدنا:

وزير خارجية البحرين يثني على 
تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية 

دعوات أمريكية إىل »إيقاف الحرب« يف اليمن: أول نتائجها تصعيد عسكرّي جديد!
 : ضرار الطيب

يف كلدـة بـه خـالل نـدوة أقامهـا تملعهُد 
يف  تب ائـا،  تبثالثـاء  بلسـال3،  تألم5يكـي 
وتشـنطن، معـا وزيـ5ُ تبحـ5ب تألم5يكـي، 
"تألطـ5تف  أسـداه  مـا  ماتيـس،  جيدـس 
نحـو  تبسـعي  إىل  تبيدـن"  يف  تملتصارعـة 
تبسـال3، و"تبجلـوس إىل طاوبـة تمل اوضات 
يف تبسـويد خـالل شـه5"، موضحـاً أن 5ذه 
تمل اوضـات "يجـب أن تكـون عىل أسـاس 
وقف إطـالق تبنار، وتنسـحاب تبحوثيني من 
تبحـدوم، ثم توقف تبقصـف تبجوي"، وزعم 
أن "تبسـعومينّي وتإلمارتتيـني يلـدون عـىل 
تستعدتم بتلنّي مساعي تألمم تملتحدة؛ بهدِف 
إيجـام َحـلٍّ بلرصتع عن ط5يـق تبت اوض". 
وكان قـد قـال كالمـاً مشـابهاً قلـل ذبك يف 
مؤتدـ5 تبلح5ين بألمن تبذي تنعقد يف تملنامة، 

تبسلا تب ائا. 
بابتزتمـن  جـاءت  ماتيـس  ترصيحـاُت 
مع بيان بوزيـ5 تبخارجيـة تألم5يكي، مايك 
بومليـو، يف تبيـو3 ذتته، قال فيـه إنه "حان 
تبوقـُا بوقـف تألعدـال تبقتابية بدـا يف ذبك 
تبرضبات باسـتخدت3 تبصوتريـخ وتبطائ5تت 
تملسـرّية من مناطـق تبحوثيني عـىل تملدلكة 
تإلمـارتت"،  وموبـة  تبسـعوميّة  تبع5بيـة 
وباملقابـل "ينلغـي عـىل تبتحابـف بقيـامة 
تبسعوميّة أن يتوقَف عن شن رضبات جوية 
يف ُكـلِّ تملناطق تملأ5وبة بابسكان يف تبيدن". 

وأضاف أن "تملشـاورتِت يجُب أن تلدأ تبشه5 
تملقلـل بتن يذ إج5تءتت بنـاء تبثقة وتبتعامل 
مـع تبقضايـا تبشـائكة يف تبـرصتع ونـزع 
تبسـالح عند تبحـدوم ووضع ُكـّل تألسـلحة 

تبكلرية تحا رقابة موبية". 
"معـوتُت حق يُـ5تُم بهـا باطـل".. 5كذت 
)سياسـيًّا  تبزمنـي  تبتوقيـُا  يكشـف 
ترصيحـات  ورتء  مـن  تبغايـَة  وعسـك5يًّا( 
تبوزي5َيـن تألم5يكيني، تبلذيـن تدعُم بالُم5دا 
تبعـدوتَن عىل تبيدـن بكل فصوبه تبسـومتء، 
فدن جهة، تأتي 5ـذه "تبصحوُة" تألم5يكية 
تملزيَّ ـُة بابتزتُمِن مـع تنتخابات تبكونج5س 
تبنص يـة تبتـي يضطـ5ُّ مـن أجلهـا ت5تمب 
وحزبه تبجدهوري إىل تقديِم تناُزالت إعالمية 
بخصوِص معم تبنظا3 تبسعومّي تبذي يعاني 
5ذه تب ـرتة من ضغٍط عاملي غري مسـلوق؛ 
بسـلِب قضية قتل تبصح ي "خاشـقجي"، 
ويلـدو أن تإلَمتَرَة تألم5يكيـة تخىش أن تكوَن 
قضيـُة "تبج5تئـم تبسـعوميّة يف تبيدن" 5ي 
تبتابيـة، و5ـو مـا يدفُعها إلطـالق مثل 5ذه 

تبدعوتت إىل تبسال3 تآلن. 
ومن جهة أُْخــ5َى، تتزتَمُن 5ذه تبدعوتت 
مـع تجهيـز تحابـف تبعـدوتن تبـذي تدي5ه 
تبواليـات تملتحدة ن سـها، بجوبة جديدة من 
تبتصعيد تمليدتني يف تبسـاحل تبغ5بي بابذتت، 
حيـث يقول إعال3 "تبتحابـف" إنه تمَّ مؤّخ5تً 
نُر ُقـوَّتت جديدة من تمل5تِزقة تبسـومتنيني 
يف مناطـق سـيط5ة تبغزتة 5نـاك، إىل جانب 
نر تعزيزتت جديدة من تمل5تِزقة تملحليني يف 

تبخطوط تألمامية، و5و ما يؤّكـده تألخريون 
تبذيـن بـدأوت يتكلدـون منذ يـو3 أمس، عن 
وصـول تعزيزتت كلـرية و"تنطـالق مع5كة 

تح5ي5 تبحديدة". 
وإذن، فابحديـُث تألم5يكـي عن تبسـال3 
وتمل اوضـات بيـس من بـني أ5دتفـه إيقاُف 
تبح5ب أبدتً، وإندا رفـع وتريتها أَْكثَـ5َ بيندا 

ينشغل تآلخ5ون باملناقشات. 
ترصيحـاُت  تكـد  بـم  ذبـك،  جانـب  إىل 
تبوزي5َيـن تألم5يكيـني، تنتر بشـكل جيد، 
حتى بدأ تبطـريتُن تألم5يكـيُّ تبتابُع بتحابف 
تبعـدوتن بحدلة غارتت مكثّـ ة عىل عدم من 
تملناطق تبيدنية، عىل رأسها تبعاصدة صنعاُء 
ومناطـق تبسـاحل تبغ5بـي، بـل إن ناِطـَق 
"تبتحابـف" أعلن عن "بدء عدلية عسـك5يّة 
تبلابيسـتية  تبقـدرتت  السـتهدتف  مقيقـة 
وتبطائـ5تت بـدون طيـار وتبتـي تنطلُق من 
مطـار صنعـاء وقاعـدة تبديلدـي تبجوية"، 
أعقلها بدُء تصعيد وتسع يف تبساحل تبغ5بي، 
أمس تبجدعة، و5و ما يشـكُِّل مبيالً آخ5 عىل 
أن تبترصيحـات تألم5يكيـة حول "تبسـال3" 
بيسـا إال ذرٌّ بل5مـام يف تبعيـون، وبط5يقـة 

رميئة ومكشوفة أَيْضاً. 
وبيسـا 5ذه تملـ5ة تألوىل تبتـي تلجأُ فيها 
تبواليـاُت تملتحدة إىل مثل 5ذه تألالعيب، فعىل 
مدى تب رتتت تبسـابقة من عد5 تبعدوتن عىل 
تبيدن، ظه5ت تبعديُد من تإلعالنات تألم5يكية 
تبتي رّوجـا بلسـال3 ظا5ـ5تً، وتزتمنا مع 
تصعيـد ميدتني ومجازَر كلـريٍة عىل تألرض، 

وعـىل رأس تلـك تبُخـدَِع "ملـامرة كـريي" 
تبشهرية. 

بـم يكن مـن تبصعب عىل "صنعـاء" أن 
تكشـَف نوتيا وتشـنطن مـن ورتء معوتتها 
تملزيّ ـة إىل وقـف تبح5ب، فجـاء رمُّ تبناطق 
تب5سـدي ألنصار تبله ورئيُس تبوفد تبوطني 
يوضـح  َعلدتبسـال3،  محدـد  تمل ـاوض، 
بلهجـة قويـة أن "أم5يكا ركيزٌة أساسـيٌة 
يف تبعـدوتن"، وأن "عليها أن تدعو ن َسـها 
أوالً" بوقـف تبحـ5ب، وت 5ن عـىل جديّتها 
يف ذبك مـن خالل "رفـع تبغطاء تبسـيايّس 
عـن 5ذه تبحـ5ب، وتبوقف تب ـوري بتقديم 
تبدعم تبلوجستي وتملعلوماتي، وتالمتناع عن 
تزويد تبطـريتن بابوقـوم وتبتحليق بطريتن 

تبتجسس". 
اطها  كدا طاَبَب أم5يكا بـ "سـحب ُضلَـّ
وإيقـاف  تبعـدوتن،  عدليـات  غـ5ف  مـن 
ص قات تبسـالح تبتي تسلّلا بقتل تألَْطَ ال 
وتملدنيـني"، موضحاً أن 5ـذه تبخطوتت 5ي 
تبط5يـُق تبوحيُد؛ بكي يكـوَن بدعوتت إيقاف 

تبح5ب أيُّ تأثري. 
وأّكـَد َعلُدتبسال3 عىل أن "تبوتقَع يناِقُض" 
يسـتد5ُّ  إذ  بلسـال3،  تألم5يكيـة  تبدعـوتت 
"حل ـاُء أم5يكا بابتحشـيد، مدـا ينلئُ عن 
م5حلة تصعيد عسـك5ّي يف تبسـاحل تبغ5بي 
وباقـي تبجلهات"، وأضاف أنـه كانا 5ناك 
"معـوتٌت مداثلـة صدرت يف م5تحل سـابقة 
رَسعاَن ما أعقلها تصعيٌد ميدتني" وبابنظ5 
إىل ذبـك أكَّــَد جا5زيـَة تبجيـش وتبلجـان 

تبشـعليّة ملوتجهـة أي تصعيـد" ويف تبوقـا 
ن سـه تبجا5زية تبسياسيّة بلتعاطي تبجدي 
مـع أية خطـوتت عدليـة "وبيـس تبدعوتت 
تبشـكلية تبتي تنطِلـُق بلدوتسـم تالنتخابية 

وتالستهالك تإلعالمي". 
5ذت وتتوتىل تبنتائج تبعكسية بلترصيحات 
تألم5يكيـة تبزتئ ة، حيـُث تشـَهُد محافظُة 
تبحديـدة تصعيـدتً عسـك5ياً غريَ مسـلوق، 
جدعـا فيه قـوى تبعـدوتن عتاَم5ـا تب ي 
وتبلحـ5ي وتبجـوي، تألمـ5ُ تبـذي يؤّكـد أن 
تمللـامرتت تألم5يكيـة مـا 5ـي إال أسـابيب 
يف  تبشـعلي  تالسـتن ار  مسـتوى  بخ ـض 
جلهـات تبقتـال ومنهـا جلهـات تبسـاحل 

تبغ5بي.
م5تسـلنا يف محافظـة تبحديـدة أفام بأن 
طـريتن تبعـدوتن شـن أكثـ5َ مـن ص6 غـارة 
عىل مناطـق محيط كيلـو 26، باإلضافة تىل 
مشـاركة تبلارجات يف تبتدشيط تبصاروخي 
عـىل تلـك تملناطـق بتوفـري تبغطـاء تبح5بي 
بلدقاتلـني تبذيـن باتـوت غـري قامريـن عـىل 
تبح5كـة إال يف ظـل غطاء جـوي وصاروخي 
مكثّـف، يف حني يؤّكـُد 5ذت تبتصعيُد تب شـَل 
تبكلري تبـذي ينتاب قوى تبعـدوتن يف تحقيق 
أية نتائج ميدتنية يف معارك تبساحل تبغ5بي، 
ُل عليها  تبتي تعت  تبورقة تألخـرية تبتي يعوِّ
تحابُـُف تبعـدوتن بلدسـاومة عـىل أي ق5تر 
يحّقـق تبغَللـة بصابحـه، ويظ ـ5 بدـا بـم 
يسـتطع تحقيقـه منـذ بدتية تبعـدوتن عىل 

تبيدن.

ناطق القوات املسلحة يرّحب 
باملعارض السعودّي "القحطاني" 
واألخري يشكر اليمن قيادًة وشعباً 

 : خاص
رّحـب تبناطُق باسـم تبُقـوَّتت تملسـلحة، تبعديد يحيى رسيع، 
باملعارض تبسـعومّي مخيل بن نـارص تبقحطاني -رئيس ح5كة 
"تح5يـ5 جزيـ5ة"-، تبذي طَلـَب تبلجـوَء تبسـيايسَّ إىل تبعاصدة 

صنعاَء. 
وقـال تبعديُد رسيع يف منشـور بـه عىل ص حته بــ "تب يس 
ُب بـاألخ تملعارض يف بـالم تبح5مـني تبري ني رئيس  بـوك" ن5حِّ
ح5كـة تح5يـ5 جزيـ5ة تبعـ5ب مخيـل بـن نـارص تبقحطاني يف 
تبجدهوريـة تبيدنية وأي نشـاط به كذبك م5ّحب بـه يف بالمنا يف 
إطـار تبقوتنني تملعدول بها، ونشـاط كافة تإلخـوة من معاريض 
تبنظا3 تبسعومّي، وبالمنا م توحة بكل من يتع5ّض بلظلم يف بالم 

تبح5مني تبري ني". 
من جهته شـك5 تبقحطاني يف تغ5يدة به أح5تر تبشعب تبيدني 
وتبقيامة تبسياسـة عـىل ما وص ه بـ "فعلهـم وفيض ت5حابهم 
بإخوتهم وأبنائهم" مخاطلاً تبنظا3 تبسعومّي "تقصف بطائ5تتك 
وتحشـد م5تِزقتَك فأمامك تبشعُب تبع5بي تلتحُم ص وُفه، أمامك 

جذوُر تبع5ب وأصوبُه ورشفاؤه وبسَا ندتً بهم". 
مـن جانله، كشـف رئيُس تبلجنـة تبثورية تبعليـا، محدد عيل 
تبحوثـي، أنه "تم تبتوتُصُل معنا مـن ِقلَِل بعض تملعارضني بنظا3 

تبحكم يف تبسعوميّة تب5تغلني يف تبوصول إىل تبيدن". 
وعـّ  تبحوثي يف تغ5يـدة بص حته يف موقع تويرت عن ت5حيله 
"بكل تملعارضني وتملوتطنني تبسعومينّي تب5تغلني يف مخول تبيدن". 

األمني العام لألمم املتحدة يدعو لتَحـّرك عاجل ملنع املجاعة 
ووقف استهداف املدنيني يف اليمن 

 : خاص
معـا تألمنُي تبعـا3ُّ بألمم تملتحـدة أنطونيو 
غوترييـس، أمس تبجدعـة، إىل وقف تبتصعيد 
لـاً يف  تبعسـك5ّي وتسـتهدتف تملدنيـني، م5حِّ
تبوقـا ذتته بابدعـوتت إىل وقـف تبح5ب عىل 

تبيدن. 
وقـال غوترييس يف مؤتدـ5 صح ي إنه "يجب 

وقُف تبعنف يف تبيدن فـورتً ُخُصْوصاً ُق5ب تمل5تفق 
تبحساسة وتملناطق تملأ5وبة". 

ورّحب تألمني تبعـا3 بألمم تملتحدة بدا وص ها 
"َمعـوتت تبدول إىل وقـف تبعنف بابيدـن" وكذبك 
رّحب "بإعـالن تألط5تف تبيدنية عن تسـتعدتم5ا 

الستئناف تملشاورتت"، بحسب قوبه. 
ورأى غوترييـس أن "5نـاك ف5صًة بلسـال3 يف 
تبيدـن تآلن وال بـد مـن تسـتغالبها"، مضي اً أن 

"5نـاك مـؤرشتٍت سياسـيًّة إيجابيـة بخصوص 
تبيدن وعلينا بذُل ما نسـتطيُع مـن جهوم بزيامة 

ف5ص تبنجاح". 
ومعا غوترييس يف ختا3 ترصيحاته إىل تَحـ5ُّك 
عاجل ملنع حدوث مجاعة يف تبيدن، حيُث أشار إىل 
أن "25 مليـون يدني يوتجهـون خط5َ تملجاعة يف 
غضون تألشـه5 تبقاممة إذَت بم يكن 5ناك تَحـ5ٌّك 

عاجل". 

استشهاد امرأة وإصابة خمسة مواطنني 
بينهم طفالن بغارات ومدفعيات 

العدوان يف صعدة والحديدة 
 : خاص

تستشـهدت تمـ5أٌة وأصيب 5 موتطنـني بينهم ط ـل وط لة، أمس 
تبجدعـة، إث5 سلسـلة غارتت بطريتن تبعدوتن تبسـعومّي تألم5يكي عىل 
كيلوه 26 بددي5ية تبحايل محافظة تبحديدة وقصف صاروخي ومدفعي 

سعومّي عىل مدي5يتَي حيدتن ورتزح بدحافظة صعدة. 
وأوضـح َمْصَدٌر أمني بصعدة أن تبعدّو تبسـعومّي تسـتهدف منطقة 
طالن بددي5ية حيدتن بابعديد من تبقذتئف تبصاروخية أّمت إىل تستشهام 
تمـ5أة وإحـدتث أرضتٍر يف منـازل تملوتطنـني، مشـريتً إىل أن مناطَق آ5لة 
بابسـكان بددي5ية رتزح تع5ضا بقصف صاروخي ومدفعي سـعومّي، 
أّمى إلصابـة ط لـة بجـ5وح بليغـة وترّضر عـدم من منـازل تملوتطنني 
ومزترعهـم.   كدـا أوضـح َمْصـَدٌر محـيل بدحافظة تبحديـدة أن أربعة 
موتطنني أصيلوت بينهم ط ل إث5 غارتت طريتن تبعدوتن عىل منطقة كيلو 

 .26
5ـذت وشـهدت عدٌم مـن محافظـات تبجدهوريـة عـرتت تبغارتت 
بطريتن تبعدوتن تبسعومّي تألم5يكي، مستهِدفًة قاعدة تبديلدي وتألحياء 
تملجاورة بها بـ ص3 غارة َوشـن عدمتً من تبغارتت عىل تألحياء تبسـكنية 

وتبط5قات يف محافظة حجة.

نتنياهو يدعو إىل مساندة النظام 
السعودّي ملواجهة أزمة خاشقجي 

 : خاص
سـارع رئيُس تبوزرتء تبصهيوني بنيامني نتنيا5و بلدفاع عن تبنظا3 تبسعومّي 

تبذي يوتجُه أزمة موبية عىل خل ية تغتيال تبصح ي جدال خاشقجي. 
ويف أول موقف رسدي صهيوني، قال نتنيا5و، أمس تبجدعة يف مؤتد5 صح ي 
يف بلغاريا: إن "ما حدث يف تبقنصلية يف إسطنلول كان م5ّوعاً، ويجب تبتعامل معه 
بشكل صحيح، يف تبوقا ذتته، أقول: إّن من تملهم جدتً بابنسلة إىل تستق5تر تملنطقة 

وتبعابم أن تظّل تبسعوميّة مستق5ّة". 
وتزتمنـاً مع موجة تبتطليـع تبخليجي تملتصاعـدة، أّكـد نتنيا5ـو أن عالقات 

إرستئيل مع تألنظدة تبع5بية "تتحسن بشكل مرتماتيكي". 
إىل ذبك، سـارع وزي5 تبخارجية تبلح5يني، خابد بن أحدد آل خلي ة، إىل تبتغ5يد 
يف حسـابه عـىل تويـرت عقب حديـث نتنيا5ـو وتبذي بم تسـتطع موبـة تبعدوتن 
تبسـعوميّة إىل تبترصيح به تعهد به متئداً إىل تبلح5ين تبتي ال تدلك ق5ترتً سـيامياً؛ 
بسـلِب تتّلاعها تبنهج وتبسياسة تبسـعوميّة، حيث قائالً: إن "بدى تبسيد بنيامني 
نتنيا5ـو رئيـس وزرتء إرستئيـل موق اً وتضحـاً أل5ديّة تسـتق5تر تملنطقة ومور 

تملدلكة تبع5بية تبسعوميّة يف تثليا ذبك تالستق5تر". 
وكانـا صحي ة وتشـنطن بوسـا يف تق5ي5، أمس تألول، كشـ ا أن نتنيا5و 
تتصل بابليا تألبيض يتوسـط ملحدد بن سلدان ملساعدته عىل تجاوز أزمة مقتل 

خاشقجي. 
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 في ندوة نّظمها المكتُب السياسي ألنصار اهلل:

لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

#1*15*551*لشراء الباقة أطلب :  mtn.com.ye

اآلن جديد
MTN

وزراء يستعرضون التحديات االقتصادية والبدائل والحلول يف ظل العدوان والحصار 

قبائل تهامة تتوّعد العدوان بالثأر لدماء األبرياء 
وترفد جبهات القتال بدفعة من املقاتلني

 : خاص
ُعقدت بصنعاء، أمس تألول، ندوٌة حول 
تبتحديات تالقتصاميـة وتبلدتئل وتبحلول 
يف ظل تبعـدوتن وتبحصار، نّظدها تملكتُب 
تبسـيايس ألنصـار تبلـه وتكتـل تألحزتب 

تملنا5ضة بلعدوتن. 
تبقائـُم  حرض5ـا  تبتـي  تبنـدوة  ويف 
بأعدـال رئيـس مجلس تبشـورى محدد 
حسـني تبعيـدروس وعـدم مـن تبـوزرتء 
تبسياسـية  وتبقيـامتت  وتملستشـارين 
وتألكاميدية، ُقدما عدٌم من أورتق تبعدل، 
تناوبـا تبورقـة تألوىل تبتـي قّدمها نائُب 
رئيس تبوزرتء وزي5 تملابية تبدكتور حسني 
مقلـويل، تبوضَع تالقتصـامي يف تبيدن يف 
ظل تبعدوتن بني تبتحديات وتملعابجات إىل 
تبتحديات تملزمنـة وتبحامة، تبتي وتجها 
تالقتصام تبوطني؛ بسـلب عـد3 تحقيق 
تبحد تألمنى من مقومات ورشوط تبتندية 
تبحقيقية وتملستدتمة وتبشاملة تبناجدة 
عـن تبعدوتن، إىل تملعابجـات وتملقرتحات، 

بلنهوض باالقتصام تبوطني. 
تملعابجـات  إىل  مقلـويل  وتطـ5ق 
باالقتصـام  بلنهـوض  وتملقرتحـات، 

تبوطنـي، مشـريًة إىل أ5ديّـة وضع رؤية 
علديـة بكس حابة تبحصـار تالقتصامي 
وإيقاف تبعدوتن من قلل تبجهات تملعنية، 
تملابيـة  تبسياسـات  ت عيـل  ورضورة 
تبك يلة ب5فع ك اءة تحصيل كافة تملوترم 
تبعامة تملستحقة بلخزينة تبعامة بلدوبة. 
تبزرتعـة  وزيـ5ُ  أشـار  جانلـه،  مـن 
وتبـ5ي تملهنـدس علدتمللك تبثـور يف ورقة 
تبعدـل تبثانيـة إىل أن قطـاَع تبزرتعة من 
تبقطاعـات تالقتصاميـة تبحيويـة تبتـي 
صدـدت يف وجه تبعدوتن، ملينا أن مليوَن 
5كتـار أرض زرتعية من وتقع 56 مليون 

5كتـار مسـاحة تبيدـن، ص5 باملائـة من 
تألرتيض تبزرتعية تعتدُد عىل تألمطار. 

وبـنّي أن تبيدـَن ينتُج مليـوَن طن من 
تبخـرضوتت ومليـون طن مـن تب وتكه، 
كدـا أن تبيدـن يدتلـك 22 مليـون رأس 
مـن تملوتيش، تأث5 بعُضهـا ج5تء تبقصف 

تمللارش بلعدوتن عىل تبيدن. 
بـدوره، أشـار تملهنـدس حسـني قائد 
إىل  تبثابثـة  تبعدـل  ورقـة  يف  مذكـور 
تبتحديـات تالقتصاميـة يف ظـل تبعـدوتن 
رضورة  إىل  ُمشـريتً  وتبلدتئـل،  تبحلـول 
تسـتغالل تبطاقات وتملساحات تبشاسعة 

بابقدـح  وزرتعتهـا  تبيدنيـة  بـألرتيض 
وفق ط5ق زرتعة حديثـة تك ل تالكت اء 
تبذتتي، محّدمتً عدمتً من تبنقاط بلنهوض 
بابقطاع تبزرتعي ومعم تالقتصام تبوطني 
وتبتخّلص من تبتلعية وتالستد5تر يف بناء 
تبسدوم وتبحوتجز تملائية وتالست امة من 
مصامر تبطاقة تملتجّدمة وتشـجيع ومعم 

تملزترعني إلنتاج تملحاصيل تملدكنة. 
 مـن جانلـه، أشـار عضـو تملكتـب 
تبسـيايس ألنصـار تبلـه تبدكتـور حزت3 
تألسـد، إىل أن موَل تبعـدوتن رت5نـا عىل 
كسـب تملع5كـة؛ بهـدف إركاع تبشـعب 

تبيدني وتقسيم تبلالم، بدا يسّهُل عليهم 
نهـُب خريتتـه وث5وتته وإخضـاع ق5تره 
تبسـيايس وتبسيامي، وإشـغال تملجتدع 
يف مناطق سيط5ته بابخدمات تألساسية 
وتالحتياجات وتبدفع بابشلاب وتألط ال 
وكلار تبسـن بلقتـال يف ص وفـه، الفتاً 
إىل أن تبنـدوَة تأتـي يف إطـار تملسـا5َدة 
ملوتجهـة تبعـدوتن ومخّططاتـه وتعزيز 
عوتمـل تبصدوم وتحويـل تبتهديدتت إىل 

ُف5ٍَص. 
وأّكـد تألسُد تىل أ5ديّة تضطالع تبجديع 
وتبحلـول  تبوسـائل  إيجـام  يف  بدور5ـم 
تملدكنـة؛ بتجاوز تبتحديـات تالقتصامية 
وتحويل معاناة تبشعب تبيدني إىل منطلق 
ـًة  بللناء وتبتندية وتالكت اء تبذتتي، َخاصَّ

ما يتعلق باالحتياجات تألساسية.
وخ5جـا تبندوة بعدم مـن تبتوصيات 
تبتـي معا تبحكومـة إىل إيالء تبتسـويق 
تبزرتعـي ت5تداماً خاصـاً وتبتخ يف من 
تالستهالك بلُعدلة تبصعلة وت عيل تبُعدلة 
تب5قدية بط5يقة تضدُن تستد5تر تبتعامل 
بها، إَضاَفـًة بتشجيع تبصناعات تملحلية 
وتال5تدـا3  منهـا  تألساسـية  ــًة  َخاصَّ

بابتعليم تب ني وتبتدريب تملهني. 

 : الحديدة
بلعا3 تب5تبع عىل تبتوتيل، توتصُل تبقلائُل تبيدنية 
تدتِعيَها ملوتجهة تبعدوتن تألم5يكي تبسـعومي عىل 
تبللد ع  تالجتداعات تبك ى وتبوتسـعة وتبوق ات 
تملسـلحة وتبتي تعتـ  ركناً أساسـياً يف معم ورفد 
تبجلهـات باملال وتب5جال وتبقوتفـل تبغذتئية، حيث 
شـهدت مدينُة تبحسـينية بددي5ية بيا تب قيه يف 
محافظـة تبحديـدة، أمس تألول، تجتداعاً حاشـدتً 
وتأريخيـاً بقلائل تهامة تبتي تدتعا من ُكـّل حدب 
وصوب إىل سـاحة تالجتدـاع بابحسـينية؛ بتؤّكـد 
بلعابـم أجدـع ثلاتها عـىل موق ها تبـذي أطلقا 
قلل أربعة أعـوت3 وتملتدثل يف موتجهـة قوى تبغزو 
وتالحتـالل، متوعـدة قوى تبعـدوتن بابثـأر بدماء 
أبناء تهامة تملسـ وكة ظلداً وعدوتنـاً، وتبتي كان 
آخ55ا تملجزرة تبتي ترتكلها تبعدوتن بحق تبعاملني 
بسوق تبخرضوتت بددي5ية بيا تب قيه وتبتي رتح 

ضحيتها نحو 32 شهيدتً وج5يحاً. 
َكها   ويف تالجتداع، جّدمت قلائُل تبزرتنيق تدسُّ
بدلـامئ وِقيَـِم تبح5ب، مسـتنك5ًة مـا يقو3ُ به 
تبعدوتُن من قصف بلددنيني وتستهدتف تألط ال 

وتبنساء يف تملنازل وتبشوترع وتألسوتق. 
قلائُل تهامة تبتي تتّخـذت من جلهات تبقتال 
مكانـاً بل5َّمِّ عـىل ج5تئم تبعـدوتن ومجازره بحق 
تألط ـال وتبنسـاء: قابـا "إنَّ ممـاَء تألب5ياء بن 
تذ5ـَب 5ـدرتً، مضي ًة: "سـنثأر بـكل قط5ة م3 

س كها تبعدوتن"، مسـتنك5ًة ما وص ته ب سق 
تبعدوتن وفجوره يف تسـتهدتف تملنازل وتألسـوتق 
وتعدده يف قتل تملدنيني من تألط ال وتبنساء. 

وخـالل تالجتدـاع، رفـدت تبقلائـُل جلهـاِت 
تبقتال بدفعـة من تملقاتلني، مؤّكـدًة تالسـتد5تَر 
يف معـم ورفد تبجلهات وموتجهـة تبعدوتن حتى 
تحقيق تبنرص وتح5ي5 ُكـّل شـ  يف أرض تبوطن 

من َمنَِس قوى تبغزو وتالحتالل. 
ومعـا قلائـُل تهامة يف بيـاٍن صامٍر عـن تبلقاء 
كافـَة تبقلائل تبيدنية وتألحـ5تر وتبرفاء من أبناء 
تبشـعب تبيدني إىل تالستد5تر يف معم ورفد تبجلهات 
باملال وتب5جال وتبقوتفـل تبغذتئية، وتجا5ل خطاب 
تبعدو تإلعالمي كونه ال يعدو إال تسـتثدارتً سياسـياً 
ملأسـاة تبيدنيـني، مخاطلة يف بيانهـا كافة تألح5تر 
وتبرفاء أن عظوت عىل أسـلحتكم بابنوتجذ وتبزموت 
متارسـكم، ومـدوت تبجلهـات بلأسـكم ورجابكم، 
مشـرية إىل أن ذبـك ك يـٌل بإنهاء 5دجيـة تبعدوتن 

وإج5تمه بحق تبشعب تبيدني. 
وأضافـا أن تالسـتد5تَر يف موتجهـة تبعدوتن 
وتبتصدي به وتستنزتَفه مامياً وبرياً 5و تبخياُر 
تبصحيـُح وتبصائـُب وتبك يل ب5فـع تبظلم عىل 
شعلنا وإيقاف تبعدوتن ورفع تبحصار تمل 5وض 
عىل شـعلنا منذ ما يقارب تألربعة أعوت3، مجّدمًة 
تأكيَد5ا عـىل موتصلة معم ورفد تبجلهات باملال 
وتب5جـال حتى تح5ي5 كافـة تألرتيض تبيدنية من 

َمنَِس تبغزتة وتمل5تِزقة. 
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 : الحديدة:
شـهدت مدينـُة تبحديـدة، أمـس عقب 
تبوق ـات  مـن  عـدمتً  تبجدعـة،  صـالة 
تبعـدوتن  بتدـامي  تملنـّدمة  تالحتجاجيـة 
تألم5يكي تبسـعومّي تإلمارتتـي يف إج5تمه 
يف  وتسـتد5تره  تبيدنـي  تبشـعب  ِبَحــّق 
ترتكاب تملجازر تبوحشية وتبج5تئم تملهوبة 
ِبَحـّق تملدنيني من تألَْطَ ال وتبنسـاء وتبتي 
رتح ضحيتها عرتت تآلالف من تملدنيني ما 

بني شهيد وج5يح. 
تملشاركون يف تبوق ات تبتي نّظدها أبناُء 
تملدينة يف عدم من مسـاجد5ا وتبتي حدلا 
شـعار »تبخدتع تألم5يكي بن يخدع تبشعب 
تبيدني« عـّ وت عن تمتعاضهـم وغضلهم 
تبشديَدين إزتَء تبخلث وتملك5 تألم5يكي تبذي 
تدارسه تبواليات تملتحدة تجاه تبعدوتن عىل 
تبيدـن، معت ين ترصيحات وزيـ5 تبدفاع 
تألم5يكي جيدس ماتيـس »معوتٍت زتئ ًة، 

ومغابطة«.
وأّكــد تملشـاركون يف تبوق ـات عىل أن 
تبواليـاِت تملتحدة تألم5يكية رشيٌك أسـايسٌّ 
تبنظامـني  وأن  تبيدـن،  عـىل  تبعـدوتن  يف 
أموتت  إال  بيسـا  وتإلمارتتـي  تبسـعومّي 
بألم5يكـي، تبـذي يعـد تبدتعـم تألسـايس 
بتحابـف تبعدوتن عـىل تبيدـن وتملعَلن من 

وتشـنطن عىل بسان وزي5 خارجية تبنظا3 
تبسعومّي تبلاغي عامل تبجلري. 

تملشـاركون أشـاروت إىل أن ترصيحـات 
وزي5 مفـاع تبعدّو تألم5يكـي تأتي يف إطار 
محاوالته تملتك5ّرة بخدتع تبشـعب تبيدني، 
وحلب تملزيد من تألموتل تبسـعوميّة، الفتني 
إىل أن تملكـ5 وتبخـدتع تألم5يكـي بن ينطيلَ 
عىل شـعب شـهد به رسـوُل تبلـه صلوتت 
تبلـه عليه وآبـه بابحكدـة وتإليَْدـان، وأن 
تبشـعَب تبيدني يع5ف يقيناً من 5و عدوُّه 
تبحقيقي، وتبذي يسـهل مع5فة من خالل 
تبتـي  وتألسـلحة  وتبصوتريـخ  تبطائـ5تت 
تسـتهدُف تملدنيني من تألَْطَ ال وتبنساء يف 

تملنـازل وتألسـوتق وتبشـوترع وتبط5قات، 
ويف تبصـاالت ومناسـلات تألفـ5تح وتبعزتء 

وغري5ا من تمل5تفق وتملؤسسات. 
كدا بارك تملشاركون يف تبوق ات بقيامة 
تبثورة وتبقيامة تبسياسيّة وتبشعب تبيدني 
ـة، تإلنجاز  عامة وتبجيش وتبلجـان َخاصَّ
تبعظيـم بلُقــوَّة تبصاروخيـة تملتدثـل يف 
إزتحتها تبستاَر عن صوتريخ بدر تبلابستية 
وتبذكيـة، وتبذي تـم تصنيُعه بأيـاٍم يدنية 
خابصة %صص2، مؤّكـدين تسـتد5تر5م يف 
معم ورفـد تبجلهات باملـال وتب5جال حتى 
تألرتيض  تبنـرص وتح5يـ5 كافـة  تحقيـق 

تبيدنية. 

 : صنعاء:
أعلنا قلائُل 5ددتن بدحافظة صنعاَء 
تسـتد5تَر5ا يف رفـد تبجلهـات باملزيد من 
تب5جال وتبعتـام وتقديم ُكـّل غاٍل ون يس 

حتى تحقيق تبنرص. 
وأّكــدت قلائـُل 5دـدتن يف بقـاء قليل 
أول  وكيـل  بحضـور  تألول،  أمـس  بهـا، 
تملحافظـة حديـد عاصـم ووكيـل وزترة 
تألوقاف وتإلرشـام صابـح تبخوالني وعدٍم 
من قيـامتت تبسـلطة تملحلية وتملشـايخ، 
تبجهوزيَة تبكاملَة ب5فـد ميامين تبصدوم 

باملزيد من تب5جال وتبعتام. 
ومعـا تملشـاركون تبقلائـَل تبيدنية إىل 
تبوقـوف ص اً وتحـدتً يف موتجهة تبعدوتن 
تبنسـيج  بتدزيـق  تب5تميـة  وأ5َْـَدتفـه 

تالجتداعي وخلخلة تبجلهة تبدتخلية. 
ويف بيان بقلائل 5ددتن جّدمت معوتها 
بلدغ5ر بهم إىل تستغالل تدديد ق5تر تبع و 

تبعا3 وتبعومة إىل حضن تبوطن. 
وخـالل تبلقـاء سـرّيت قلائـُل 5ددتن 
قافلـًة غذتئيـًة ومابيـًة؛ معدـاً ألبطـال 
تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة حدلا عنوتن 

»تب5سول تألعظم«. 
وأّكـد مشايُخ وأعياُن ووجهاء 5ددتن 
أن تبقافلة بيسا تألوىل وبن تكوَن تألخريَة، 
بل سـيتلعها قوتفُل أُْخـ5َى حتى تحقيق 

تبنرص. 
وتحتـوت تبقافلـة عـىل كديـات مـن 
تملـوتم تبغذتئية تملتنوعة وعـدٍم من تألغنا3 
وتألبقـار وتملـوتيش، باإلضافـة إىل ملابـَغ 

مابية. 

 : اب:
نّظم مجلـُس تبتالحم تبَقليَل بدحافظة 
إب، أمـس تألول، وق ًة تحتجاجيًة بددينة 
تبوسـطى  تملناطـق  ي5يـم جَدـَع قلائـَل 
مدي5يات )ي5يم، تب5ضدة، تبسدة، تبنامرة( 
باملحافظة؛ بلتأكيد عىل موتَصَلة تبصدوم 
وتبثلـات يف وجـه قـوى تحابـف تإلج5ت3 

وتبتجويع. 
 وأّكـد بياُن تبوق ة أن تستد5تر تبصدوم 
وتبثلـات بوجه قـوى تبر وتإلجـ5ت3 أم5ٌ 
حتدي وال رجعَة عنه حتى يتحقق تبنرص 
وتبتدكني ومح5 تبغزتة تملحتّلني، مؤّكـدين 
أن تسـتد5تَر تبعـدوتن وتبحصـار بن يزيد 

هـاً بجلهات تبعزة  تبيدنيـني تالحداً وتوجُّ
وتبرف ضد 5ؤالء تبذين تج5ّموت من ُكـّل 

قيم تإلنَْسانية. 
وأّكــد وكيـُل محافظـة إب، تبشـيخ 
علُدتبحديـد تبشـا55ي، أن تبعدوتن مهدا 
ترتكب مـن ج5تئَم بن يُثنـَي تبيدنيني عن 
تبح5يـة وتالسـتقالل  تمُلـي نحـو مرب 
وتبسـيامة تبكاملـة عـىل أرتضيـه ومح5 
تملحتّلـني تبغـزتة مـن ُكــّل شـ  يف 5ـذت 
تبوطـن، متعياً إىل تملزيد تبصدـوم وتبثلات 
تألم5يكـي  تبسـعومّي  تبعـدوتن  يف وجـه 
تبصهيوني تإلمارتتي، مشـّدمتً عىل أ5ديّة 
تالحت ـاء بذكـ5ى تملوبد تبنلـوي تبريف 
عىل صاحله وآبه أفضُل تبصالة وتبسال3. 

 : حسين الكدس:
بإلعـدتم  تألساسـية  تبلجنـة  ناقشـا 
باملوبـد  بالحت ـال  وتبحشـد  وتبتحضـري 
إلحيـاء  تالسـتعدتمتت  تبريـف  تبنلـوي 

تملناسلة بصنعاء تبقديدة 
ويف تبلقاء تملوسع تبذي ُعقد أمس وضم 
وكيـل تألمانة عـيل رشيم ومـدرتء تملكاتب 
تبتن يذية وأعضاء تملجابس تملحلية وعقال 
تبحارتت َوخطلاء تملساجد أّكد وكيال أمانة 
تبعاصدة عيل تبق 5ي وعيل تبسـقاف عىل 
أ5ديّـة إحياء 5ذه تملناسـلة تبعظيدة عىل 
قلوب تملسـلدني بشـكل عا3 وأبنـاء تبيدن 
ـًة وتستلها3 تبدروس تبعظيدة منها.  َخاصَّ
تالحت ـاظ  عـىل  تبحـ5ص  إىل  َوأشـارت 
بعـامتت وتـ5تث تبيدـن تألصيـل وصنعاء 
تبتأريخية تبتي تعت  ِقللـة تبعلم وتبعلداء 

قاطلة.

فيدا أشـار مدي5 تملدي5ية أحدد علدتمللك 
َدـاط وتملـرف تبعـا3 باملديـ5 مجـد  تبصُّ
تبدين تملعاىف إىل أ5ديّة تالسـت امة من 5ذه 
تملناسلة تبغابية يف إذكاء روح تبرتتحم بيننا 
وتالبت ـات إىل تألرس تب قرية ومد يد تبعون 

بها.
وأكـدت تالسـتجابَة تبكاملـَة بتوجيهات 
قائـد تبثـورة تملتعلقـة بابحشـد وتبتعلئة 
إلحيـاء تبذك5ى ورفـد تبجلهـات باب5جال 

وتبعتام.

في وقفات احتجاجية عقب صالة الجمعة:

قبائل مدينة الحديدة: مستمّرون يف رفد الجبهات 
واملكر األمريكي لن يخدَع الشعَب اليمني

قبائل همدان تؤّكـد االستمراَر يف 
رفد الجبهات وتسّي قافلة مالية 

وغذائية كربى دعماً للمرابطني

في لقاء قَبلي موّسع:
قبائل املناطق الوسطى: ماضون يف رفد الجبهات 

وال رجعَة عن استمرار الصمود حتى تحقيق النصر 

مناقشة االستعدادات إلحياء املولد النبوي الشريف 
بصنعاء القديمة 

قبائل ِجْبلة والظهار بإب تنّدد بجرائم العدوان وتدعو ملواصلة رفد الجبهات للتصدي للعدوان
 : إب:

نّظدـا ُعزبـُة ثـوتب أسـ ل بددي5يـة 
تبظهار محافظـة إب، أمس تبُجُدعة، وق ًة 

تحتجاجيًة؛ بلتنديد بج5تئم تبعدوتن. 
 يف تبوق ـة، أُبقيـا تبعديُد مـن تبكلدات 
أّكــدت يف مجدلهـا رضورة تبتَحـ5ّك ب5فد 
تبجلهـات باملال وتب5جـال ملوتجهة تبعدوتن 
وح5به تالقتصامية، متعيًة إىل شـحذ تبهدم 
وتـ5ك تبتخـاذل أَْو تبتهـاون أمـا3 تملع5كة 
تملصريية تبتي ُف5ضا عىل تبشعب تبيدني. 
كدا معا أبناَء تبشـعب تبيدني إىل إحياء 
ذك5ى تملوبد تبنلوي بخري تبلرية ومعلِّدها 

تألول محدـد صـىل تبلـه عليـه وآبه وسـلم 
ـة بقائد5ا وسريته  وتبتي تعدق ترتلاط تألُمَّ

تبعط5ة. 
أبنـاء عزبـة تألصابـح  إىل ذبـك نّظــم 
بددي5ية جللة بـذتت تملحافظة وق ًة قللية 
حاشـدة، أمس تبجدعة؛ بلتعلئة وتبتحشيد 

بجلهات تبعزة وتبرف. 
ا3َ  موضحـني يف بيـان وق تهـم أن تألَيَـّ
أثلتا بلدعتديـن أن مع5كتَهم خارسٌة فقد 
رت5نـوت عـىل قوتهـم وأموتبهـم وتبيدنـني 
رت5نوت عىل تبله وسـطوته، و5ا 5و تحابُُف 
ت  تبعدوتن ينهار رويـدتً رويدتً حتى وصل حدًّ
بم يسـتطع موتجهـة تلعـات ج5يدة قتل 

وتحدة ترتكلها وباتا تهدم ع5ش تملدلكة. 

وأّكـد أبناء تبعزبة أن تبح5ب تالقتصامية 

وتبج5تئـم تبتـي يقـو3 بهـا تبعـدوتن عـىل 

تبشـعب تبيدني بن تستطيع كس إَرتَمة 5ذت 

تبشـعب أَْو ترغامه عىل تب5ضوخ وتالنكسار 

بلهيدنة. 

وجـّدم تملشـاركون تبتزتَمهـم وثلاتهـم 

ونهيـان  سـعوم  آل  طغيـان  موتجهـة  يف 

وأسـيام5م وتبصدوم حتى تبنرص وال يشء 

غري تبنرص. 

مشـريين إىل تبيدنني باتـوت أَْكثَـ5 إمرتكاً 

ووعيـاً بخطـورة تملؤتمـ5ة تبتـي يقوم5ـا 

تبعـدوتن عىل تبيدـن وبن يسـدحوت بتد5ي5 

وتن يذ 5ـذه تملؤتم5ة مهدا تدامى تملعتدون 

بج5تئدهـم وتجويعهـم وحصار5ـم بهـذت 

تبللد. 
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عـن ُعُد5ٍ نا5ََز 2ي عاماً أنهى م5ُض تب شـل 
تبكلـوي، يف وقـا متأخـ5 مـن بيـل تألربعـاء 
تملـايض، حياَة تإلعالمي تبع5بـي تملرصي حددي 
قنديـل، تبذي ُوِصَف بأنـه آخ5ُ عداِبَقـِة تإلعال3 
تبع5وبي تبوطني، فنعته ُكـّل تألقال3 تبسياسـية 
وتإلعالميـة وتبصح يـة، بدا فيهـا تألقال3 تبتي 
ـة أو تلـك تبتي تدّكنا  ُوبـدت بخدمة أعدتء تألُمَّ
تألنظدة من تستدابتها، تبكلُّ أشام بسرية قنديل 
كه بامللامئ تبع5بية وتإلسالمية،  وموتق ه وتدسُّ
غري أن 5ذه تإلشـامتت كانا بدثابة إمتنٍَة بكثري 
من أصحابها، فابـذي جعل رحيَل حددي قنديل 
مؤملاً بلشـارع تبع5بي من تملغ5ب إىل تملرق 5و 
موتق ه تملتدسكة بدنا5ضة تبهيدنة تألم5يكية 
وتبوجوم تبصهيوني يف تملنطقة تبع5بية، وبابتايل 
كانا بياناُت ومقاالت تبنعي وتإلشـامة بقنديل 
بـم تكـن إال إشـامة بدوتق ـه تبتي تخـىل عنها 

أوبئك. 
ُوِبـَد قنديل سـنة 32936 يف بلدة تُدعى »ك 5 
عليـم« بدحافظة تملنوفية ونشـأ فيهـا قلل أن 
يلتحق بكلية تبطب بابعاصدة تملرصية تبقا55ة 
وتستد5 بثالث سـنوتت، قلل أن يدرك مجّدمتً أن 
مرتسـة تبطب بم تكن إال رغلة وتبديه بأن يطلق 
عليه بقب »مكتور« بكن ندتًء بدتخله جعله يغرّي 
تتّجا5ـه بيـدرس تبصحافة بجامعـة تبقا55ة، 
ذبـك تبندتء تبـذي كان يقول إن قنديل سـيكون 
ـة وصوتاً  جلهة صدـوم يف موتجهة أعـدتء تألُمَّ
ال يسـاو3 وال يرتتجـع، قد يسـكا م5غداً حني 
تغلق تبسـلطات أبوتب تب ضائيات وتبصحف يف 
وجهـه، بكنها بم تتدّكن مـن إرغامه عىل تغيري 
قناعاته، نجحا تبسـلطات تملرصية وتبع5بية يف 
تسـتدابة مئات تألقال3 وتألصوتت، وعجزت كلها 
أما3 إرتمة قنديل تبذي أعلن ن سه »عدو أم5يكا 

تألول«. 

قنديل يف مرحلة عاصفة مصرياً وعربياً!
يف تبعرينيـات من عد5ه خاض قنديُل غداَر 
تبصحافة، أي فرتة تبخدسـينيات، وبابتايل كان 

عليه وعىل قلده أن يوثق يف تلك تب رتة وما تال5ا 
أكث5 تمل5تحل تملرصية وتبع5بية تبعاص ة فشـهد 
بحظة تبتحول إىل تبنظـا3 تبجدهوري عا3 352 
وبعد ذبك تأميم قناة تبسويس وتبعدوتن تبثالثي 
عىل مـرص 356 مـ5ورتً بنكسـة 367 وتنتصار 
أكتوبـ5 373 ثم فرتة تغلُغـِل تبهيدنة تألم5يكية 
عىل بلده مرص يف عهد تبسـامتت وملارك وكذبك 
عـىل معظم تبللـدتن تبع5بية، قلل أن يلتسـم يف 
م5حلـة متأخ5ة من عدـ5ه بانتصـار تملقاومة 
تبللنانيـة عىل تبعـدو تبصهيونـي يف ح5ب تدوز 

6صص32. 
بـدأ قنديل تبكتابَة يف م5حلة ملك5ة من عد5ه 
ونُرت به مقاالته تألوىل يف صحي ة محلية كان 
يُطلـق عليها »تإلخالص«، بكن بدتيته تبصح ية 
تملهنيـة بـدأت مطلـع تبسـتينيات يف صحي ـة 
»أخلـار تبيو3« تملرصية وقللهـا عدل كدح5ّر يف 

مجلة »آخ5 ساعة«. 
يف بدتياتـه تلك ظه5ت مالمح قنديل تإلعالمي 
وتبصح ـي تبـذي يـ5ى يف موتجهـة تبهيدنـة 
تألم5يكية وتالحتالل تبصهيوني ملامئَ ال يدكن 
تبتنازُل عنها وي5ى يف تألنظدة تبع5بية تبخاضعة 
ــة تبع5بية وتإلسـالمية، فوّجه  أحـَد مآيس تألُمَّ
قلدـه معداً بكل تبحـ5كات تبوطنيـة تملنا5َِضة 
بلهيدنـة تألم5يكيـة وسـخطاً عىل ُكــّل رئيس 
ــة تمل5كزية  وملك ع5بـي تخىّل عـن قضية تألُمَّ
و5ـي قضيـة فلسـطني، ملـامئ بـم يكـن من 
تبصعـب تبتنلـُؤ بـأن رحلته سـتكوُن مح وفًة 

باملخاط5. 

رئيُس التحرير والقلُم الرصاص
بم تسـتد5 رحلـُة قنديل يف تبحقـل تبصح ي 
طويالً فقد وجد ن َسـه يف حقـل تإلعال3 منتِقالً 
من ُغ5َف تبتح5ي5 إىل تسـتوميو5ات تب ضائيات 
»تبشاشـة«، بكـن تملهنـَة تألوىل ظلـا م5تلطًة 
بوجدتنـه، و5ـو مـا يظهـ5 يف أسـداء تب تمج 
تبتل زيونيـة تبتي قّدمها بدءتً بأول ب5نامج به يف 
تبتل زيون تملرصي »أقوتل تبصحف« يف ستينيات 
تبقـ5ن تملـايض، فـكان أول ب5نامـج تل زيوني 
5ا  ع5بي يستع5ُض تألخلاَر وتبتقاري5َ تبتي تنُرُ

تبصحـُف تملرصيـة وتبع5بيـة، بم يكـن ُمَجـ5ّم 
تسـتع5تض بل مصحوٌب بتعليقاته تبالذعة عىل 
تألحدتث تبتي تتناوبها تبصحُف، وتسـتد5 كذبك 
حتى سنة 369 عندما قّد3 تستقابتَه؛ تحتجاجاً 
عىل إج5تء تعسـ ي من ِقلَِل تبسلطات تملرصية 

بحق موظ ني يف تبتل زيون تملرصي. 
قـّد3 قنديـل يف مطلع تبسـلعينيات ب5نامَجه 
تبجديـَد »مع حدـدي قنديل« عىل شاشـة قناة 
»أي آر تي« تملدلوكة بجهات سـعومية، رَسعاَن 
ما تنتهى عقُده معها؛ بسـلب تناوالته بقضايا 
بم تعجب تبنظا3 تبسـعومي قلل أن يعوم مجّدمتً 
بلتل زيـون تملـرصي مقدِّمـاً ب5نامجه تبشـهري 
»رئيس تبتح5ي5« قلل أن يضيَق صدُر تبسلطات 
ومعدـه  تبالذعـة  بتناوالتـه  تملرصيـة مجـّدمتً 
بلدقاومة تبللنانية وتب لسـطينية وقاما بدنع 
ب5نامجـه، ويف عا3 3صص2 تعاَقـَد معه تل زيون 
مبـي و5ناك قـّد3 ب5نامَجـه تألكث5َ شـه5ًة عىل 
تإلطـالق و5ـو »قلم رصـاص«، وتسـتد5 حتى 
تبعا3 9صص32 مسـجالً أعىل ِنَسِب مشا5دة عىل 
تملسـتوى تبع5بي، بكن تبنهاية كانـا متوقعًة، 
فهذه تملـ5ة ضاق صدُر تبنظـا3 تإلمارتتي ومعه 
تبنظامـان تبسـعومي وتملـرصي بتناوالتـه فتم 

إبالُغه بإنهاء تعاقده. 

اإلرهابي حني تكوُن املقاَومُة إرهابًا
خـالَل سـريته تبصح يـة وتإلعالميـة، تبتي 
تسـتد5ت ُق5تبـة ص6 عاماً، أطلـق حددي قنديل 
تبكثـريَ مـن تبرصخـات تبتي مـا يـزتل صدت5ا 
يرتّمم إىل تبيو3 بعلارتت كانا من أ5ّم تألسـلاب 
تبتـي مفعا تألنظدَة تبع5بيـة ملنعه من تبظهور 
تإلعالمـي يف قنوتتهـا حتـى أطلـق عليـه بقـب 
»تإلعالمي تملدنوع من تبع5ض«؛ بكث5ة تبق5ترتت 

تبتي تتُّخذت بدنع بث ب5تمجه تبتل زيونية. 
من بني تلك تملوتقف تبتي أطلقها قنديل كانا 
خـالل ب5نامجـه »قلـم رصـاص« عىل شاشـة 
تل زيون مبي عندما تستع5ض خ تً يُ يُد ب شل 
محاوبـة إرستئيلية الغتيال تألمـني تبعا3 بحزب 
تبله تبسـيد حسـن نرص تبله عن ط5يق تبسـم، 
يف وقـا كان قد أُطلق رستح سـدري جعجع أحد 

أب5ز عدالء إرستئيل خالل تجتياح تألخرية بلالمه 
بلنان، حني أبدى قنديل أسَ ه بهذه تمل ارقة. 

عّلق قنديل عىل ذبك تبخ  بديلاجة تل زيونية 
خابـدة قال فيهـا »أظن مافيـش حاجة تحلط 
أم تملقارنة تملؤسـ ة، بني مناضـل ضد إرستئيل 
حسـن نرصتبله، نالقيه كامن يف مخلئه، طابعة 
أخلـار إن إرستئيـل حاوبا تغتابه بابسـم عىل 
ط5يقـة يارس ع5فات، تبناس مش قامرة تطدن 
عليـه. تملناضـل ضـد إرستئيل يف مخلـأ وتبقاتل 
بحكـم محكدة سـدري جعجـع ُكـّل يـو3 عىل 
شاشـات تبتل زيون بيرضب ترصيحات بدعدل 
ترصيح ُكـّل ساعة، بيستقلل يف قصور تب5ئاسة 
تبع5بيـة. آه يـا أمـة جاحدة، يـا أمة ناكـ5ة، يا 
أمـة ذبيلة، يا أمة مهانة، يا أمـة تل انة، يا أمة 
عدمانـة، يا أمة أونطة، يا أمة ُكـّل تبيل شـاغلك 
مسلسـل 5شا3 وسـوزتن، بعد مسلسـل تام5 
وشـوقية، يـا أمة كانا أمـة محدـد بقينا أمة 

مهند«. 
مـ5ًة أخـ5ى يف تب نامـج ذتته يُطِلـُق حددي 
قنديل موق اً خابدتً كان سللاً يف منع ب5نامجه يف 
تبقناة تإلمارتتية عندما عّلق عىل موجة تصنيف 
حزب تبله يف قوتئم تإلر5اب وتبتي تنخ5طا فيها 
بعُض تبنُُّظـم تبخليجية وتبع5بيـة، فقال قنديل 
حينهـا: »تبنهـار مه باعلنهـا بأعىل صـوت: بو 
كانا تملقاومة إر5اباً، بو كان حزب تبله إر5ابياً، 
بو كان حسن نرص تبله إر5ابياً، فاعت وني أني 
من تبنهـار مه إر5ابي. وتحد مـن مئات تملاليني 
يف تبعابم بح5ّض عـىل تإلر5اب، وتحد من مئات 
تملاليـني تملاليني بشـارك وحشـارك يف تإلر5اب، 
وتحد من مئات تملاليني تملاليني أم5يكا بابنسـلة 

يل ال حليف وال وسيط وال رشيك«. 
بهـذه تملوتقـف سـيظلُّ قنديل حيّاً وسـيظلُّ 
ـة  باً يف صـدر أعـدتء تألُمَّ قلُدـه رصاصـاً ُمَصوَّ
ويف وجـه أنظدـة تبخنوع، موتقـف أج ت ُكـّل 
تملطلّعني وتملنلطحني من تبصح يني وتإلعالميني 
تملرصيـني وتبعـ5ب، عـىل تإلشـامة بـه وبصدق 
صوته وقلده و5ـم يع5فون أنهم بن يرتكوت بعد 
رحيلهـم مـا يُذَك5ُ به، فيدا يذكـ5ون 5م قنديل 

ويذُك5ُه ُكـّل أح5تر تألرض. 

رحل اإلعالمي المصري العربي عن 
عمر ناهز 82 عامًا قضى منها 

60 عامًا صحفيًا وإعالميًا حرًا:

حمدي قنديل: 
قلم الرصاص يف 
ترسانة املقاومة 
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الصهيونية وتطويع الشعوب العربية
محمد ناجي أحمد

)تخ5جوت تملستعد5َ من قلوبكم يخ5ُْج 
من أرضكم( حسن تبلنّاء. 

بعـَد أن تحقـَق بلكيـان تبصهيونـي 
تبع5بيـة  تألنظدـة  ُجـلِّ  تبتطليـُع مـع 
وتقتصاميـاً  وتسـتخلارتتياً  سياسـياً 
وثقافيـاً ورياضيـاً أصلـَح تبيـو3 مـع 
تبتحـدي تبحقيقي تملتدثـل يف محاوالته 
تطويـع تبشـعوب تبع5بيـة و5زيدتهـا 
ن سياً من خالل تبصدمة وتب5عب، ومن 
خالل تك5يس تبعقـل تبخ5تيف بدزيد من 
تإلفقـار وتبتجهيل وتبحـ5وب تبطائ ية 

وتملناطقية. 
إبطـال  تصطـالَح  فيـ   »تسـتخد3 
تبسـح5؛ بيصف تبط5يقة تبتي تكتسـح 
تبعلدـي يف تملجتدعـات  تبت كـري  فيهـا 
تبحديثـة تيـارتت تبتعاطـف تبوجدتنـي 
تبتـي كانـا سـائدة يف تملـايض« ص72 
)أنتوني ِغِدنْز( يف كتابه تملوسوعي )علم 
تالجتدـاع( تبـذي ت5جده تبدكتـور فايز 
اغ، وتبصامر عـن تملنظدة تبع5بية  يَـّ تبصَّ
بلرتجدـة 5صص32 – بكننا يف تملجتدعات 
تبع5بيـة تـم ت عيـل تبسـح5 يف مناحي 
تبحياة تملختل ـة، بتوجه مقصوم إلقابة 
تبعقل تبع5بي مـن تبت كري تبذي ينهض 

بأمته. 
تبرصتع يف تبوطن تبع5بي بيس رصتعاً 
تجتداعياً فحسـب، بل 5و عىل تملستوى 
تبقومي رصتٌع وجوميٌّ يف موتجهة تبغ5ب 
تالم يـايل وذرتعـه تملتقدمـة إرستئيـل، 

وكياناتهم تبوظي ية يف تملنطقة. 
من 5نا يصلح تختالُف تملصابح بيس 
ِوْقـ ـاً بلطلقات، كدا نحـا ماركس بل 
إنـه م5تلط بصـورة أوسـع باالختالف 
عىل تبسـلطة وتبقوة. ص75. بحسب ما 
ينقله )غدنْز( يف كتابه سـابق تبذك5 عن 

)مترندوف(. 
تبثقافـة تبلرصيـة ثقافة بـال ذتك5ة. 
كم 5ـي تبصـوُر تبتي بثا حـول مقتل 
خاشـقجي؟ ومـا تبـذي بقـي منهـا يف 

تبذتك5ة؟
ن يُهـا  تـم  صـورة  ُكــّل  يشء.  ال   
وإزتحتُها بسـيل من تبصور تملتسارعة، 
أو مـن خـالل ندطيـة تبتكـ5تر تبتـي ال 

ت ي إىل معلو3!

تبصح ـي  مقتـل  حكايـَة  إن  بـل 
بذتتهـا  5ـي  تبسعومي)خاشـقجي( 
كانـا إزتحـًة بلوعـي؛ كي يتـم تد5ي5 
وتقـع ال يتوقـف سـقوطه يف مخابـب 
تبغـ5ب تالم يـايل وصنيعتـه إرستئيل!، 
أي أننـا يدكـن أن نصـَف حكاية مقتل 
)خاشـقجي( بابغلـار تبضوئـي، تبذي 
يحُجـُب تبوعـي تبع5بـي عـن مخاط5ه 
تبكيـان  بتدـدم  تملتدثلـة  تبجو55يـة 
تبحيـاة  مناحـي  ُكــّل  يف  تبصهيونـي 
تبع5بية، جغ5تفيـاً وتقتصامياً وتأريخياً 

وثقافياً ورياضياً!
كانا حكاية مقتل خاشقجي تدكيناً 
أكثـ5 إلرستئيل يف تملنطقة، وتالنتقال من 
تبتطليع تبخ ـي إىل تبتطليـع تبَجْه5ي، 
تبذي يسـتقصد خلق تبصدمـة وتب5عب 
يف تبشـعوب تبع5بية إلسقاط مدانعتها 

ن سياً ومامياً!
تسـارعا تبصـور تبتي تنقـل زيارة 
رئيس وزرتء تبكيان تبصهيوني نتنيا5و 
إىل عدـان، ووزرتء تبثقافة إىل تالمارتت، 
إىل  تبصهيونيـة  تب5ياضيـة  وتب ـ5ق 
قط5... إبخ، وتم إبهـاء تبناس بأن حلل 
تملشـنقة يلتـفُّ حـول عنـق محدد بن 
سـلدان، وحقيقة تألم5 5ـو أن حكاية 
)خاشـقجي( تعدـُل عـىل تدتـني مور 
محدد بن سلدان يف تملنطقة، فابج5يدُة 
تبسـعومية  تبقنصليـة  يف  تدـا  تبتـي 
برتكيا، وتملتدثلة باغتيال )خاشـقجي( 
كان تبجهـ5ُ بها وت5تيلُهـا بتلك تبصورة 
شـديدة تبكشـف مقصومتً بذتته، فشدة 
تبوضـوح يـ5تم منـه تعتيـُم تب5ؤية عن 
تملروع تبصهيوني تبذي ي5تم تدكينه يف 
تملنطقة تبع5بية بشـكل خاص وتبرق 

تملتوسط بشكل عا3. 
بـم تعـد إرستئيـل تتقـد3 بخطوتت 
بطيئـة بخصـوص تسـتهدتف تملدانعة 
يف  رسطانـي  ككيـان  بهـا  تبشـعلية 
تملنطقـة، وإندا أصلحا أق5ب إىل تبوثب 
تبعايل؛ وذبك ألن م5حلة تبتطليع سياسياً 
تبعقوم  وتسـتخلارياً طيلـَة  َوتقتصامياً 
تملاضيـة قـد تدـا بوتـرية متوتصلـة. 
وإزتء 5ـذت تالكتسـاح تإلرستئييل -تبذي 
يسـتهدف ع  تبصدمة وتب5عب زعزعة 
تب5فـض تبشـعلي تبع5بـي بهـا ككيان 
تبتغلغل  تسـتيطاني تسـتعداري– كان 

تبصهيونـي تبناعم من خالل أقال3 ُكتّاب 
وأمبـاء يعدلون عـىل تسـطيح تبرصتع 
تبع5بـي/ تبصهيونـي، وتقديده عىل أنه 
خـالف 5اميش عىل قطعـة أرض 5نا أو 
5ناك، تتم تسويته بتتلوأ بعد5ا إرستئيل 
تبجغ5تفيا تبع5بية عىل بساط أحددي!

كل أشـكال تبهجو3 تبناعم أو تبصام3 
تبغايـُة منهـا 5ـو تبنيـُل مـن تب5فـض 
تبشـعلي بهذت تبكيـان؛ وبهذت فـإنَّ تب5مَّ 
تب اعَل يكوُن بعد3 تالنسحاق أما3 5ذه 
تبصـور تبصاممة وتبهامفة إىل إسـقاط 
روح تملدانعة وتملقاومـة، وتبعدل بجهد 
مضاعـف يف تألوسـاط تبجدا5ريية من 
أجـل تدتـني روح تب5فـض وتبصدوم يف 

مع5كة تبوجوم تبع5بي. 
موقـف  تسـتعامة  إىل  أحوجنـا  مـا 
ورؤية تبدكتـور محدد َعلدتمللك تملتوكل، 
ص2- بتأريـخ  نـره  تبـذي  مقابـه  يف 
بعنـوتن  تألمـة،  بصحي ـة  5-صصص32 
)تبذكـ5ى تبتـي تن ع تملطلّعـني( حينها 
كانا تبوفوُم تإلرستئيلية تجوُب تملنطقَة 

رّصح  تبتـي  تبيدـن،  ومنهـا  تبع5بيـَة، 
وقتَها تبكياُن تبصهيوني بأنه سـيجعُل 
من تبيدن يابان تبرق تألوسـط مقابل 
تبتطليـع معـه! فعّلـق تبدكتـور محدد 
َعلدتمللك يف مقابه سابق تبذك5 بأن تبوعَد 
ييش باملقاصد تإلرستئيلية، و5و تمتالُك 
تبيدـن وتبجزيـ5ة تبع5بيـة، بعـد أن تم 

تمتالُك تبخليج تبع5بي! 
َج تبلعـُض وقتَهـا، ومنهـم  وقـد َروَّ
تبدكتور فارس تبسقاف، تبذي نّظم ندوًة 
عن يهوم تبيدن، من أجل تد5ي5 تبتطليع 
مـع من سـّدا5م يهـوم تبيدـن، وأنهم 
مسـتضع ون 5اجـ5وت يف تألرض ومن 
حقهم أن يكتسـلوت جنسـيًة إرستئيليًة 
وأن يحت ظوت بجنسيتهم تبيدنية، وكان 
رم تبدكتـور محدـد َعلدتمللـك يف مقابـه 
5ذت أو يف تعقيله عـىل ما ط5حه فارس 
تبسـقاف، 5و أن يهوم تبيدن بم يغرتبوت 
بحثـاً عن تبـ5زق وإندا ذ5لـوت بيكونوت 
بنامقهـم  فو5ـاِت  يوجهـون  جنـومتً 
بقتـل تب لسـطينيني وتبعـ5ب، 5اج5وت 
وتريـد  أرض  باغتصـاب  بيسـا5دوت 
وقتـل وح5ق وتدمـري تبقـ5ى وتملدن يف 

فلسطني!
إنَّ طـ5َح تبدكتـور فارس تبسـقاف 
ي5يد أن يصامر ذتك5تنـا، فهؤالء تبيهوم 
5اجـ5وت الغتصـاب أرض ع5بيـة وبـم 
يهاجـ5وت بطلب تب5زق. ووّجهوت فو5ات 
تبعـ5ب وق5ت5ـم  إىل أجسـام  بنامقهـم 
وأط ابهم ونسـائهم، وشـيوخهم، وبم 
يرضبوت يف تألرض سعياً بل5زق وتبعدل!
ومـا أرتم تد5يـ5َه تبسـقاُف؛ بحجة 
تبهج5ة وتالسـتضعاف، يدارسـه عديُد 
ُكتاب وأمباء وصح يني يف أيامنا 5ذه!

يف مقابه سـابق تبذك5 يقول تبدكتور 
محدـد َعلدتمللـك: »إن تبيهـوم تبيدنيني 
قد أصلحـوت أمتًة بلصهيونية تبعنرصية 
تبحاقـدة، تبتي تسـتهدف وجـوم تألمة 
كلهـا«، وأن 5ـذه تألفـوتَج تبسـياحيَة 
سـياحة  5ـي  تبيدـن  إىل  تبسياسـية 
تبيهـومي  »أمـا  تطليعيـة  صهيونيـة 
تبيدنـي تبـذي جنّدتـه تبصهيونية فقد 
أصلحـا تألرُض تملغتصلـة وطنَـه تأل3ُ، 
تنتداًء، وميناً، وعدتًء بلع5ب وتملسلدني«.
ويف موق ـه تبنقـدي مـن ترصيحات 
تبصهاينـة بـأن تبيدـن بـو طلّعا مع 

موبتهـم فسـوف يحّوبونهـا إىل يابـان 
تملنطقة، قـال »إن رضَب تمَلثَـِل بابيابان 
وأم5يـكا مالالته خطـرية –أيضاً- و5ي 
أن عـىل تبيدن أن تخضع خضوعاً كامالً 
بلدوبة تبصهيونية، كدا خضعا تبيابان 
ألم5يـكا حتى تصلـح يابانًـا أُْخـ5َى يف 

منطقة تبرق تألوسط«. 
كان توجـه إرستئيـل يف تسـعينيات 
تبقـ5ن تبعرين وما زتل 5و تبسـيط5ة 
عـىل تبلوتبـة تبجنوبيـة بللحـ5 تألحد5، 
وخنـق سـوريا تبتـي رفضا تبتسـوية 

تملذبة معها. 
5ـدُف تبتطليـع وتطويـع تبيدن 5و 
إمخـال تبصهيونيـة إىل قلـب تبجزيـ5ة 
تبع5بيـة، كدـا أمخلهـا مـن سـلقه إىل 
تبخليج تبع5بي، وتبغاية من ذبك »تنتزتع 
تبجزي5ة وتبخليج مـن قلب تألمة، بتدور 
ال حـول أم5يـكا وحسـب وإندـا تدور 
حـول تبصهيونية تبعامليـة ملارشة، بدا 
يدثله ذبك من خطورة عىل سـيامة تألمة 

ووجوم5ا«. 
تسـتخد3 تبصهيونيـة -بحسـب مـا 
ذ5ب إبيـه تبدكتـور محدـد َعلدتمللك يف 
مقابه سـابق تبذكـ5- تبتناقضات متخل 
وتبخليـج،  تبع5بيـة  تبجزيـ5ة  سـاحة 
تألنظدة ورصتعاتها،  وتع5ف 5شاشـة 
وتعـ5ف ضعـف تملجتدع تبـذي تتوزعه 
تبطوتئف وتبعشائ5 وعقلية تمل5تعي، كدا 
تعـ5ف مور تملـال يف مجتدـع فقري يكام 

تب ق5 فيه أن يكون ك 5تً. 
ــل  ال سـليَل أمامنا تجاَه 5ـذت تبتوغُّ
تبصهيوني يف تبخليـج وتبجزي5ة تبع5بية 
وتبوطـن تبع5بـي سـوى أن ن5ُت5َِن عىل 
تبشـعوب، -وبحسـب تعلـري تبدكتـور 
محدـد َعلدتمللـك يف مقابه آنـف تبذك5- 
»وإذت كانـا تألنظدة قـد جنا و55وبا 
وتخلـا عن ُكـّل قيـم تألمة ومصابحها 
فـإن تبشـعوَب أحقُّ بأن تتخـذ تمللامرة، 
وتعلن جهام تبن ـوس، وتحول تت اقات 
تألنظدـة إىل حـٍ  عـىل ورق، وتُ ِشـُل 
تمُلَخّطـط تبصهيونـي تملحدـي بِدَظلَّـة 

تإلمترة تألم5يكية«. 
 

 أخطر ما في الحرب 
الناعمة هو سيطرُة 

الصهيونية على القلوب 
والعقول.

 الصراُع مع الصهيونية 
والغرب على المستوى 

القومي صراُع وجود ال صراع 
على قطعة أرض هنا أو 

هناك. 
 يراد استغالُل قصة 

اغتيال خاشقجي كُغبار 
لفرض التطبيع الشعبي مع 

الصهيونية. 

 هدف التطبيع تطويع 
اليمن وإدخال الصهيونية إلى 

قلب الجزيرة العربية. 
 يستغل الغرب 

والصهيونية التناقضاِت 
الطائفية والجهوية وفقر 

المجتمعات للسيطرة 
المطلقة على المنطقة 

العربية. 
 حائُط الصد الذي ينبغي 
الرهان عليه في مواجهة 

التطبيع والتطويع هو 
الرفض الشعبي للصهيونية 

ووجودها في المنطقة. 

 هدف الغرب والصهيونية 
هو تفتيُت الشعوب إلسقاط 
ممانعة الشعب العربي لها. 

 كل أشكال العدوان 
الناعم والعنيف هدُفها 
النيل من الرفض الشعبي 

لالستيطان االستعماري 
الصهيوني. 

 األقالُم المطّبعة تريد 
تسطيَح الصراع وحصَره 

بخالف حول قطعة أرض أو 
مياه!
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

محمد أحمد الشرفي *

ملـامرُة وزيـ5 تبدفـاع تألم5يكـي، ماتيس، 
بشـأن َحــلِّ تألزمـة تبيدنية جاءت عـىل غ5تر 
ملـاَمرتت كثـرية سـلقتها، منها تمللـامرُة تبتي 
أطلقها تب5ئيُس تألم5يكي تألسـلق كريي، و5ي 
يف مجدلهـا تقي بتقسـيم تبيدـن إىل مناطق 

ُحكم ذتتي وإيجام مناطَق عازبة.
و5ذه تمللامرُة تُشـله إىل حدٍّ ما فك5َة تألقابيم 
تبتي أطلقتها حكومُة 5ـامي بأقابيم وعاصدة 
م5كزية، وبهذت َفِإنَّ ملـامرة ماتيس تحتدُل أن 
تكوَن من باب تألم5 تبوتقع بدعنى تسليم ُكــّل 
منطقـة مَلن يسـيط5 عليهـا، وقد ت هـم بأنها 
تمتـدتٌم ب كـ5ة تألقابيـم تبتي تتلنّا5ـا حكومة 
5امي بدعم من مول تبتحابف بقيامة تبسعوميّة، 
حيُث أوضـح ماتيس يف مدتخلته -خالل مؤتد5 
تألمـن تملنعقـد يف تملنامـة- أن وقـَف تبح5ب يف 
تبيدن يعتدُد عىل إيجاِم مناطَق منزوعِة تبسالح 
ونزع تألسلحة تبثقيلة، ويقصد بذبك تبصوتريخ 
تبيدنـي  تبجيـش  يطلقهـا  تبتـي  تبلابيسـتية 

نحـو تبسـعوميّة، و5ذت مـا توحي بـه تألوضاُع 
عـىل تألرض بعـد عجـز تبتحابـف وم5تِزقتهم 
من تبتقـد3 عسـك5يّاً خالل أربعة أعـوت3، فلن 
يتقّدمـوت باتجـاه صنعـاء، وبم يحّققـوت نرصتً 
يف تبحديـدة كدـا خططـوت بـه، وال زتل تبجيُش 
تبيدني وتبلجاُن تبشـعليّة مسـتد5ّين يف تبتقد3 
تبعسـك5ّي يف أَْكثَـــ5َ مـن جلهة، باإلضافة إىل 

إح5تز تقد3ٍ كلرٍي بابتصنيع تبح5بي. 
وعىل تب5غم من أن 5ناك أط5تفاً موبيًة بلدفع 
بهذت تمللامرة إىل حيـز تبتن يذ إاّل أن 5ناك رفًضا 
شعليًّا وتسًعا، سوتء يف مناطق سيط5ة تملجلس 
وتبشـدابية  تبجنوبيـة  تملناطـق  أَْو  تبسـيايّس 
تبرقية، و5و تألم5ُ تبذي يُعيُق فك5َة تبتقسـيم 
ـَز تبتن يذ أَْو حتى مناقشـتها  من مخوبها َحيِـّ
تبسياسـيّة عـىل طاوبـة  بلتسـوية  كدقـرتٍَح 

تمل اوضات.
تبصعلـة  تالقتصاميـة  تألوضـاع  ورغـم 
بليدنيني إال أن منسـوَب تبوعي تبوطني مستد5ٌّ 
بابتصاعد، بعد أن تكّشـ ا تأل5دتُف تبحقيقيُة 
بلعدوتن عىل تبيدن وتبتسابق تبوتضح بلسيط5ة 

عىل تملناطـق تبحيويـة ومناطق توتجـد تملوترم 
تبطليعية، ويف ظل تب شل تبذريع إلَمتَرة تملناطق 
تملحتّلة من قلل تبسعوميّة وتإلمارتت، تألم5 تبذي 
جعل كثريتً مـن تملكّونات تبسياسـيّة وتب ك5ية 
وتبقلليـة -بدـا فيها تلـك تملكونـات تبوتق ة يف 
صف تبعدوتن- تشع5 بأنها مستهَدفٌة بابدرجة 
تألوىل، وأن بعنـة تبتقسـيم وتبتجزئـة سـتطال 
تبجديع وتُدِخُل تبوطَن يف ن ٍق أَْكثَـــ5َ َظالًما. 
ومـع تمل5ت5نَة عـىل وعي تملجتدـع تبيدني يف 
رفض تبتقسـيم وتألقلدة، إاّل أن 5ناك توقعاٍت 
بتن يذ سـيناريو تبتقسـيم وحتـى وإن بم يتم 
تبتوتفـُق عليـه بـني تب صائـل تبيدنيـة، وبكنه 
سـيتم بشـكل إحدتث تلاين سـللي وتصاُممي 
بني وحـدتت تبجغ5تفيا تبيدنية تملختل ة طائ ياً 
وقلَليـاً َو...، عن ط5يق م5تِزقتهم من تبيدنيني، 
وإن أعلنا مول تبعدوتن وقَف عدوتنهم فستظلُّ 
ممـاُء تبيدنيـني تنـِزُف وث5وتتُهـم تُنَهـُب و5م 
مشـغوبون بشـأنهم تبدتخيل وتأمني ُحُدوم5م 

تبدتخلية فيدا بينهم. 

* قيادي يف حزب السلم والتنمية

مبادرة ماتيس بين الضغط األممي والرفض الشعبّي ة التعليم يصنع النهضة والُقــوَّ
 حمود أحمد مثّنى

تملسـلدني  م كـ5و  تنـاَوُل 
موضوَع تبتعليـم، حيُث قابوت: 
بيس من ف5يضة من بني جديع 
وأحـكا3  تبريعـة  ف5تئـض 
تبنامـوس أوجـب وال فضل وال 
أجـل وال أرشف وال أن ع بلعلد 
وال ق5ب بـه بعد تإلقـ5تر بابله 
ورسـله  بأنليائـه  وتبتصديـق 
فيدا جاءوت به وخ وت عنه من 

تبعلم وطلله وتعليده. 
ويلـدو أن مـا يشـله 5ـذه 
تبنظ5يـة بدى تبيابان، فاب ك5ُة تبتـي يتدثلها تبيابانيون منذ 
تألزل 5ـي أنهم أبناُء تبسـداء وتبشـدس ثقب تبسـداء تبذي 
نزبوت منه إىل تألرض تملقّدسـة )تبيابان( وما مونهم من تبلر 
بيسوت من تبسداء بل 5م )أشلاه بر( وملا متر عليهم تبزمان 
رغم عزبتهم تألشد من أَيَّة ُعزبة يف تألرض وبُعد5م بدجدوعة 
جزر5ـم عن تبعابـم وال يتدتعـون بدوقع تسـرتتتيجي فقد 
غزت5ـم تألوروبيـون تبلاحثون عن أسـوتق بلضائعهم وموتم 
خا3 ملصانعهم صعق تبيابانيون من أشـلاه تبلر تملتج5ئني 
عىل غزو أبناء تبسـداء يف أرضهم تملقدَّسـة بوتسطة تبس ن 
تبحديثـة، فاملدتفع وتبصليـب عىل مقدمة تبلارجـة تبح5بية 
أج 5م عـىل تبخضوع مؤقتاً؛ خوفاً من تإلبامة وتالسـتعدتم 
بالنتقا3، تل تـوت حوَبهم متئ5ياً وأفقيـاً وعدومياً بللحث عن 

َحـّل 5ل بهذت تملهزبة.. 
 فـكان تبجـوتب تبتعليم 5ـو تبحل قال أول وزيـ5 تعليم يف 
تبيابان يف عرص تبتحديث عا3 5يي32 أرينوري موري )تبتعليم 
يف تبيابـان بيـس تبغـ5ض منه تكويـن أناس يتقنـون تبعلو3 
وتآلمتب وتب نـون وإندـا 5ـو تصنيـع تألشـخاص تملطلوبني 
بلدوبـة، و5ذت تبتحدي خلق حابًة أطلق عليها )جنون تبتعليم( 
عا3 ص9ي32، وبابتايل َفِإنَّ أبناء تبسـداء سـوف تتخىل عنهم 
تبسـداء وتسخطهم أشـلاه بر، فاألمة كلها معلأة من أجل 
ـة وقد ُف5َِض عىل تالط ال نظا3  تألط ال وتعليدهم يخد3 تألُمَّ
تعليدي فيه جهٌد 5ائٌل من أجل تلقي كمٍّ عظيم من تملعلومات 
حتى تعتقد تبدترسـون ملنهج وأسـلوب تبتعليـم تبياباني من 
غـري تبيابانيني بأن قـدرة وطاقة تبط ـل تبياباني بن تتحدل 
ذبـك تبجهد وتبكـم تبهائل من تملعلومات، وقـد وص ا بعُض 
تملنّظـدات تملعنية بحقوق تإلنَْسـان بـأن تبيابان تخلق تبندل 
تبعلق5ي ومن ضدن تبعدلية تبتعليدية نظا3 تالمتحانات تبذي 
به تُقـاس قدرُة تبطللة عىل تسـتظهار قدرتتهم، فابيابانيون 
يقوبـون إن تبتعليـم بيـس مـن أجـل تبعلـم وإندا مـن أجل 
تبيابان، إننا نعلم أبناَءنا تبصدَق وتبحقيَقَة من أجل أن يكونوت 
يابانيني، ويف نظا3 تالمتحانات تملجنون 5ذت نجد أنه من تبنامر 
أن ي5َسـَب طابـٌب وتحد يف 5ـذه تالمتحانـات، وتبنتيجة 5ذه 
بيسـا بتلك تبلسـاطة، بل إن تآلباء وتمل ك5ين وتبلاحثني عن 
َحـّل تسـتحدثوت م5تكـَز تبتقوية )جوكـو( أَْو مدترس موتزية 
بلنظـا3 تبتعليدي وتبذي يدنح تبشـهامتت وال يقل عن أ5ديّة 
عن تبتعليم تب5سدي، وعند تالنتهاء من تمل5تحل تبتعليدية قلل 
تبجامعيـة يكون تبطابـب قد حّقق أصعـَب وأقىس م5حلة يف 
حياته، و5ناك مدن يصف مخول تبطابب إىل تبجامعة بعد ذبك 

بأنه مكافاة به الجتيازه جحيم تالمتحانات. 
و5ناك عرتُت تبجامعات أشـه55ُا جامعة )توتمي( تبتي 
تحتـّل أعـىل قدـة يف تبجامعـات، إذتً تب ك5ة يابانيـة وتبلناء 
ياباني وتبعلم رشقي وغ5بي، فنجحا تبيابان وتخلف تبع5ب 
رغم أسلقية تبنهضة تبع5بية تبتي بدأت يف مرص عا3 5صي32، 
وتبسـلب قيل: )إن ح5كة تبتحديث تبتي تنطلقا من مرص بم 
تكـن مرصيـة وال ع5بيـة يف جو555ا ال من َحيْـُث تبقيامتت 
تبسياسـيّة وال مـن َحيُْث مقوالت تب ك5 تبسـيايّس وتالنتداء 
تبقومـي، تأليدي تبعاملة وتملهندسـون وتبصناع وتمُلَخّططون 
من تبعنارص تملجلوبة إىل مرص بلغا مئات تآلالف يف منتصف 
تبق5ن تبتاسـع عر من ُكــّل أجناس توروبـا، ورَسعاَن ما 
عامت ُكـّل تبك اءتت تيل أوطانها، عىل عكس تبيابان تبتّوتقني 
إىل تبنهضـة وتبُقـــوَّة، كانا تبقيامة وتبعدال وتملهندسـون 

وتبصناع وتمُلَخّططون يابانيني. 
ون ـس تألمـ5 يف كوريا تبجنوبيـة تبتعليُم 5و تبـذي َصنََع 
كوريـا وغرّي حابـة تب ق5 وتبتخلف إىل إْحــَدى تبدول تبك ى 
صناعيـاً، فسـنوتت تبتعليـم تالبتدتئـي وتإلعـدتمي وتبثانوي 
متطابقة مع نظامنا، وبكن تملنهج وتألسلوب مختلٌف بحسب 
تأل5َْـــَدتف وتبغايـات تبتي يتطلع إبيها تبشـعب تبكوري مع 

قيامته. 

عندما تنتصر افرض شروَطك 
يا مسرت ماتيس

تبغـزو تبسـعومّي تإلمارتتـي وتبدمار تبـذي أبحقـه تبعدوتُن 
بابيدن. 

أمـا صوتريخنـا تبتـي أنتجتهـا أممغـُة تبيدنيني وسـه55ُم 
وتعلُهـم وتضحياتهـم فـال توجـد إرتمٌة عىل تألرض تسـتطيُع 
تنتزتَعهـا؛ ألنها يدنا تبقوية تبتي نص ـع بها ُكـّل متطاول عىل 
سيامة تبجدهورية تبيدنية وشـعلها تملتوتضع تبك5يم وتملسابم 

تملدتفع عن ن سه. 
 تبـروط تبتـي يضعهـا تملتغطـ5س تألم5يكـي 5ي رشوط 
منتـرص وكان يدكـن بـه أن يلـوح بهـا يف م5حلـة ملك5ة من 
تبعـدوتن بلدسـاومة. أما تبيـو3 وبعد ثالثة أعـوت3 ونصف عا3 
مـن تبدمار وتبقتل وتبحصار فقد تغريت موتزين تبقوى وأصلح 
تبعابـم يدرك 5ـذه تبحقيقـة، وكل تبدعوتت إىل إيقـاف تبح5ب 
تقو3 عىل أسـاس 5ذه تبحقيقة تمل5ة بابنسـلة بقوى تبعدوتن. 
بقد عاش تبشعب تبيدني تبح5ب بكل ويالتها، وحورص حصارتً 
خانقـاً تقلب خالبه يف مقالة عىل زيا حار من تبنار وتبك5ت5ية 
غري تمل رة من قوى متعج5فة نحو شعب بم يطابب بغري حقه 
يف تبحيـاة تبك5يدة وتبح5ة عىل أرضه ويف موبته ذتت تبسـيامة. 
بقد رصنـا تبيو3 نحن تبيدنني تملحارصين وتملدتفعني عن أرضنا 
أكثـ5َ ثقًة بأن سـنا وبقدرتتنا وبدخاط5 أشـقائنا تألسـوأ بني 

تبحكا3 يف تبعابم. 
بقـد خ5جنـا خالل 5ـذه تبح5ب من و5ـام تبتلعيـة وأو5ا3 
تنعدت3 تبُقدرة وتبحيلة وصعدنا إىل ذَُرى تملجد وتبعزة عىل سالبم 
شـيّدتها جداجُم أرشف وأشـجع وأنلل وأك35 من فينا. بم تعد 
أيـُة قـوة يف تبعابم بقامرٍة عـىل إذالبنا وإمـالء رشوطها علينا. 
فلص نا وتبتعب، وبدمائنا وتبج5تح صددنا أما3 ُكـّل تبعوتصف 
وال يدكـن بعـد ُكـّل ما جـ5ى أن ننحنَي أَْو ننكـَس. 5كذت 5ي 
حابتنا تملعنوية، وتلك 5ي بُغتُنا نحن بسـطاء تبشعب، ))أح5تر 

من طني تبك5تمة نخلق وتبعز يف تبحدض تبورتثي الصق((. 
فإىل أن تنترَص يا مسرت ماتيس أنا ومه وفك محدد تملنشار 
يدكنـك أن ت 5َِض رشوَطك، أما تبيو3َ فعليـك أن تكوَن وتقعياً، 
وأنا تع5ف أنك ال تسـتطيُع أن تنتـزَع بابكال3 تملندق وتمل5توغة 
تبح5باويـة مـا بم تسـتطْع أن تنتزَعـه بأحدِث أسـلحتك تبتي 

رشبا بها مماَء تبيدنيني وبم ت5تِو حتى تآلن. 

الحل السياسّي وقيم الطغيان 
مـا بها مـن توظي ات ن عية رأسـدابية بقدر مـا تدثله من 
م5تكـزتت جو55ية -ويجـوز بنـا أن نطلق عليهـا بامل5تكزتت 
تبشـكلية- يقو3 عليهـا تبنظا3 تبسـيايّس وتالجتداعي تبدتخيل 
بهـذه تبـدول تبقائدة أصالً عـىل تبتعدميـة تبثقافيـة وتآلبيات 

وتب تمج تبديدق5تطية. 
أمـا بُعُد5ا تألَْخاَلقـي وتملعتقدي فيكاُم ينعـِد3ُ، وبغياب 5ذت 

تبلُعـد نجُد أن 5امَش تملناورة وتبتالُعَب بتلك تبقيم وتسـعة جدتً 
وُخُصْوصاً فيدا يتعلق بسياستها تبخارجية. 

وبكـن من تملهم تبقـول إن تنتهـاَك تلك تبدول بتلـك تبحقوق 
وتبح5يـات يدكـن أن يتوقـَف عندما يصـل به تبحـد إىل تهديد 
م5تكـزتت تبنظـا3 تبليـ تيل تبجو55ية تبتي تقـو3 عليها آبيات 
تبلعلة ويدثل تحرتتمها يف حد5ا تألمنى رشطاً أساسياً الستد5تر 

عدل تلك تآلبيات. 
وتعتقُد أنه بابنسـلة بح5ب تبيدن وما مثلته تبج5تئم تمل5تكلة 
من تنتهاكات صارخة بحقوق تإلنَْسان وما رتفقها من تنتهاكات 
أفظع بح5ية تب5أي وتبتعلري إىل تبحد تبذي تجاوز تبهامش تملتاح 
بهذه تألنظدة يف تبسـكوت عليها؛ بذبك بيس غ5يلاً ما شا5دناه 
من تحّوالت كلرية -وخصوصاً بعد مقتل خاشجقي- يف خطاب 
تلك تبدول وسياسـتها تإلعالمية وتزتيد تبضغوط تبتي يدارسها 
تبـ5أي تبعا3 تبغ5بي ومنظداته تبحقوقية فأنا ال أشـك يف جدية 
تلك تبندتءتت وُخُصْوصاً بابنسلة بألصوتت تآلتية ع  تبصحافة 
وتلك تبقناعة ملنية عىل حقيقة أن مسـأبة تالسـتد5تر فيها أَْو 
تبسكوت عنها أم5 قد يلحق أرضترتً كلريًة بتلك تألنظدة وبآبيات 
عدلها ي وُق َوبصورة كلرية ما يدكن أن تحقَقه من مصابَح يف 
حال إرصتر5ا عىل تالستد5تر يف تبح5ب مهدا كانا تلك تملصابح 

تسرتتتيجية بابنسلة بها. 
وكذبك ِوْفــقاً بعد3 وجوم حل بديل بأيديهم؛ بسـلب صدوم 
شـعلنا وجا5زيته عىل تالسـتد5تر يف تملوجهة وبذل تبتضحيات 
وبكـن -ومع 5ذه تألنظدة يجب تسـتصحاب- يجـب أن نكوَن 
عىل علم أن من ضدن قيدها وسياستها تبكذب وتمل5توغة سوتء 
يف عالقتهـا بابدتخـل أَْو تبخـارج، فهذت ما تعتدـده يف مثل 5ذه 
تالوضاع كلديل مؤقا بلقوة تبعسـك5ية كدا أنها عّومت تبعابم 
أنها ال تخ5ج من ح5وبها مهزومًة باملعنى تبدقيق بلهزيدة فهي 
متئدـاً ما ترتك تألفخاَخ بعد5ا حتى تبعسـك5ية منها ومتئداً ما 
يسـلق 5زيدتها محاوالٌت عديدة َوج5تئُم فظيعٌة كدا حصل يف 
فيتنا3 وأفغانستان وتبع5تق وسوريا وتبصومال؛ بذبك فاب55ان 

5و عىل صحوة أسلحتنا ووعينا وتداسك جلهاتنا.. 
وتبله تملوفق. 

املهفوف ومشهده األخي..!!
صيحـة تحذي5 بلده ـوف وأبيـه ومنحهم زمناً بـدَل إضايف 
بحسـم تملع5كة أَْو ستج5ي أم5يكا تغيريتً يف ت5تيب تبُحكم متخل 
تملدلكـة، وبـدأت مالمُحهـا بعومة تألمـري أحدد بـن علدتبعزيز 

وتبتلويح به؛ باعتلاره وبياً بلعهد جديد. 
وتصعيـُد تبلارحـة وقصـُف صنعـاء وتبتصعيُد يف تبسـاحل 

تبغ5بي 5ي بابنسلة بلده وف وأبيه رقصَة تملوت تألخرية. 
نحـن أمـا3 ت5تجيديا تملشـهد قلـل تألخري بغط5سـة وَصَلِف 
تمله وف وأبيه، وذبك قلل تستدتل تبستار عىل أبشع وأقذر حقلة 

عاشتها تملنطقة..!!
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ـاِد( ال�صمَّ )�ــصــالــِح  ِلــَثــاراِت  يــا 
الــرمــاِد َذرَّ  ــزاَة  ــغ ال تـــذرو  وهـــَي 

منهم واأ�صفل  فوقهم  ِمــن  وهــَي 
ــاِد ــاملــر�ــص ــِب ــم َل ــه ــوِل ُثــــّم مـــن ح

ـــْم ُمـــَرّبـــعـــاِت املــنــايــا ـــُه ـــْت اأدخـــَل
للح�صاِد �ــصــنــابــًا  َجــّهــَزتــُهــْم 

�ِصِجلٍّ يف  َدى  ــرَّ ال يُهُم  يح�صِ كان 
اِد( اأ�ــصــبــحــوا ُيــقــَتــُلــوَن ِبـــ)الــَعــدَّ

اإلينا ــِجــيَء  امَل ا�صت�صعبوا  ــن  وَم
ـــُهـــْم لـــُكـــّل بـــاِد ـــَلـــْت مـــوَت اأو�ـــصَ

ــاِء ُتــَغــّطــي ــص ــ� مل تـــزل نــ�ــصــرُة امل
ّماِد( ال�صَ )�صالِح  ُم�صَتَجّداِت 

* * *
ــــاراِت �ــصــعــِبــنــا احُلـــــرِّ مَلَّـــا ــــَث يـــا ِل

اجلهاِد طريِق  يف  الــثــاأُر  ُي�صِبُح 
ــدى عــن هجوٍم ــِع ــَن ال ُكــّلــمــا اأعــل

ـــــداِد ــهــِر ِح ــ�ــص ـــوا بــــعــــَدُه ب غـــرق
ـــواًء فـــَ)عــويــديــن( كــان ُيــنــِهــي ِل

اجلـــرادي( �صهيد  ـــو  )اأب وِلـــــَواًء 
اأَعـــاَدْت ــي �صاح(  ــاِزي )اأب ــَغ وَم

ـــــوادي ــــرًا وب ـــا حــــوا�ــــصِ ـــان ـــَم حِلِ
عليهم املــجــاهــديــَن  ــــَزعــــاُت  َف

ــْت بــالــعــبــيــِد والأ�ـــصـــيـــاِد ــف ــصَ ــ� َخ
ــاَح مــن كـــلِّ نــوٍع ــص ــ� ميــلــكــون ال

ــــــادي!! ــوَن راِفـــعـــَن الأي ــئ ويــجــي
ــــنــــاِدي ُجـــنـــوُدهـــم: يـــا اإلــهــي وُت

ــاِد ــَن ــّت ال ــوِم  ــي ل �صاقنا  ـــذي  ال مــا 
ــيــبــُة َزَحـــــٍف ـــت كــت ـــَل ـــَب ُكـــّلـــمـــا اأق

ــــاِدي َلـــَعـــَنـــْت اأُخـــَتـــهـــا مِلــــا هــــَو َب
واألَقوا ال�صاَح!  �َصلُِّموا  نُقْل:  مل 

ـــــــداِد الإم يــديــنــا خمـــــــاِزَن  يف 
اأ�ــصــحــى عميًا الـــعـــدّو  ويـــكـــاأّن 

الــعــتــاِد ـــلِّ  ـــُج ب ـــا  تـــزويـــدن راَم 
ـــوى الــ�ــصــالــِة.. لكْن ُق تــتــَهــاوى 

ـــاِد ـــَف َن ـــن  لــهــا م ـــا  ــــــّوُة اهلل م ق

* * *

حن زاَد الطغاُة يف الأر�ِض َجورًا
ِعبادي ــْم  اأتــاُك ال�صما:  ربُّ  قــاَل 

جــــاءوا اهلل  اإرادِة  مـــن  ــٌة  ــي ــت ِف
ـــاَل بــالعــتــيــادي ـــح ــقــهــرون املُ ي

ى.. وُخَطاُهم اإْن م�صوا زلزلوا الثَّ
ــــاِد ــلــتــهــا مــــراِكــــُز الأر�ــــصَ ــجَّ �ــصَ

ــــوراِء قــلــيــًا ــــل َرِجـــــــَع الـــبـــحـــُر ل
حن �َصّنوا هجوَمُهم يف الأعادي!

ــوا ـــُح بــعــ�ــضِ الـــغـــزاِة ملـّــا اأحــ�ــصّ وي
باأ�َض �صعبي.. َتَظاَهروا باحِلياِد!!

ــاُه مــوتــًا ُكــــلُّ جــيــ�ــٍض اأتــــى غــمــرن
ــــــِه لـــبـــئـــ�ـــِض امِلـــــَهـــــاِد وبـــعـــثـــنـــا ِب

ُقلنا: الــنــار..  بــخــاِزِن  واّت�صلنا 
واِدي اأكِمِل البط�َض.. فالقلوُب �صَ

ــَة الــو�ــصــول اإلــيــنــا ــظ ُقــِتــلــوا حل
الفوؤاِد يف  ِبا  حوا  ُيف�صِ اأن  قبل 

ــــَت بــالــِنــيــابــِة عــّنــا: ُقـــْل َلـــُهـــْم اأن
كيف كان انطباُعُهم عن بادي؟؟

ُجــرٍم ُكـــلِّ  عــن  ال�صامتون  اأيــهــا 
اجَلَماِد!! �صمَت  ي�صتفّز  اأن  كــاَد 

ولت�صيحوا لأجلنا..  ت�صيحوا  ل 
ــِد والأوغــــــــــاِد!! ــي ــب ــع ــال ـــــــًة ب راأف

�ــصــاَر حتــت الـــراِب اأكـــُث مّمن
ــوق الــ�ــصــواِد فـــوَقـــُه.. والــ�ــصــواُد ف

ِلـــواًء كـــاَن  ـــرمـــاد..  ال ذاَك  اإّن 
الرماِد! ا منُه.. غرُي ذاَك  َنَ ما 

ــَك �ــصــاروا ـــًا ُهــنــاِل ـــصَ َطــَلــَاً َداِر�
و)َعـــاِد( )نـــوٍح(  كــقــوِم  وحديثًا 

ُم�صت�صفياٍت الباِرجاُت  اأ�صَحِت 
لــبــقــايــا الــــروؤو�ــــضِ والأجـــ�ـــصـــاِد

ــنــن منُهم اث ـــُد  ُيـــَو�ـــصِّ ـــٍر  ق ُكــــلُّ 
ــرادي! ــف ان قـــَر  للقتيل  ــد  ــُع َي مل 

َجــاَوُزوا الألــوَف واأ�صحى بعَد ما 
ــم يف ازديـــــاِد ــُه ــوق ــُف ــــوٍم ُن ـــّل ي ك

ــاُم ُرفـــاٌت ــن ــــَثى ي حتــت هـــذا ال
ُع الأحــــــقــــــاِد!! ـــــيٌّ ُمــــــَنــــــوَّ عـــــامَلِ

الـــــوِفـــــّيـــــاُت يــــا َعــــــــــوامِلُ ِمـــّنـــا
ــــاِد ــــي ـــهـــائـــُد امِل ـــم �ـــص ـــُك ـــي وعـــل

* * *
اأقبلوا من ُجذوِر )ُلوران�ض(.. جئنا

)الهادي( الإمــاِم  ثــورِة  �َصنا  من 
ّلَلتُهم �صحيفُة )الُبو�صْت َوا�ُصْن...(! �صَ

ــّجــاِد( الــ�ــصَ )�صحيفُة  ــَدتــنــا  وَه
عــلــيــنــا قـــا�ـــصـــريـــن  ــــون  ــــزال ي ل 

َنــاِدي و)الإمـــارُت(  عقَدين  قبل 
ــٍد ـــ ــِم َمْ ــّل ــــى لــلــُعــا بــ�ــصُ مــن َرَق

غـــرُي َمـــن يــرتــقــي عــلــى ِمــنــطــاِد!
ى من يُظنُّ ال�صيوَف للرق�ضِ ُتن�صَ

اجِلياِد! ّمــهــاِت  اأُ الِعي�َض  يح�صُب 
ـــــّوًا ــاأًة وُنُ ــص ــ� ود ن ُهـــم كــمــا الـــــدُّ

ـــــا اأجـــــــداِد ـــذا ِب ـــك طــــــــراأوا ه
عــاِع فــجــاءوا ــَب الــنــفــُط بــالــرُّ ــِع َل

مــــن عــــداواتــــهــــم بــــا اأبــــعــــاِد
ــوَن حــرَبــُهــم يف بــادي ُهــْم يــُظــنُّ

ــاِد( )الأيــَب على  التي  كــاحلــروِب 
حـــرٍب اأيَّ  بـــوا  ُيـــجـــرِّ مل  قــبــلــهــا 

ــداِد امــِت اأيُّ  الــقــتــال  َلــُهــم يف  مــا 
ُيجدي لي�ض  ــٌع..  واِق وهي  اأُنِهُكوا 

اأمــــُر اإلــغــائــهــا مــن )الإعــــــداِد(
طي�صًا املــمــاِلــُك  تنتهي  هــكــذا 

الأولِد!! بــقــبــ�ــصــِة  ــدو  ــغ ت حـــن 

* * *
ـــاَر فيِه يــا زمـــانـــًا مــوؤمــركــًا �ـــصَ

ُيعادي! كيف  الــعــدوُّ  يــدري  لي�ض 
)لندٌن( �صاَقت )الريا�َض( ِفداًء

لـــرى �ــصــكــَل مــوتــهــا بــاعــتــقــادي
اختيارًا اأتتنا  مــا  ظبي(  و)اأبـــو 

)املــو�ــصــاِد( كلبُة  ظبي(  فـــ)اأبــو 
ـــــَي نـــاٌر دفـــعـــوُهـــم لأر�ـــصـــنـــا وِه

ــداِد ــصِّ ــ� وعــلــيــهــا مــن الـــِغـــاِظ ال

ولكْن ــٍر..  �ــصِ باحتال  َنــحــوا 
كاَن )�صلعَة هادي( ُر  ال�صِّ ذلَك 

ـــهـــم حــكــمــوهــا ـــاأن فـــلـــيـــقـــولـــوا ب
ــد هــــذا الـــعـــنـــاِء والإجــــهــــاِد ــع ب

ـــهـــا مــثــُل اأر�ــصــهــم وروؤاُهــــــم اإّن
بال�ّصماِد! ــت  تــَكــّد�ــصَ لــو  ــلــدٌة  �ــصَ

�ــصــعــوٍد( )اآُل  ــــدواب  ال �ــصــرَّ  اإّن 
ــــــٍد( و)زيــــــاِد( وخـــنـــازيـــُر )زاي

اأر�ٍض ُكلِّ  بعَد جمِع اجليو�ِض من 
ــــقــــاِد بــعــد حـــــرٍب طـــويـــلـــِة التِّ

بـــُجـــوٍع ــــــوَت  ن اأن  ـــوَن  ـــمـــّن ـــت ي
فــ�ــصــاِد!! اأو  ــــٍر..  ُمــــَدّب ــــداٍء  ب اأو 

تا�صى كيف  الــطــغــاِة  ــِم  ــل حِلُ يــا 
ــــــراِد! وغــــدا ُمـــبـــَط املُـــنـــى واملُ

ـــاة.. واحلــرُب ناٌر من اأعــاَن الأُب
القــتــ�ــصــاِد جــبــهــُة  ُتــعــيــيــِه  لي�ض 

ـــوم ُتــــــَروَن جــهــارًا بــيــنــنــا.. ي
املـــزاِد يف  ق�صوَركم  تبيعوا  اأن 

ــفــركــون انــتــ�ــصــارًا ــــوٍم ت ــــلَّ ي ُك
ــكــم بــالــكــ�ــصــاِد ــَل ـــ ـــعـــيـــدوَن َرْح وُت

حوفاُت يف )عرب�صات( خاَبْت الزُّ
حوَف عر )الروادي( فاأعيدوا الزُّ

�صئُتم ــُث  حــي مَتــــــّدُدوا  وعــلــيــهــا 
ــــلَّ �ــصــاعــتــن ِقـــيـــاِدي واقــتــلــوا ُك

ــٍل ــي ــدل ـــوا بـــحـــاجـــٍة ل ـــكـــون لــــن ت
وادي اأيِّ  من  املُــذيــِع  �صوِت  غري 

ك�صفًا اأ�صرُع  )الكامريات(  كذبُة 
ـــداِد! ـــامِل ب اأو  ـــرِي  ـــالأث ب فــاكــتــفــوا 

* * *
ــحــبــطــوَن يف ُكـــلِّ �ــصــيٍء ــا املُ ــه اأي

ـــوَن بـــالأ�ـــصـــفـــاِد ـــل ـــَق ـــث ـــــَهـــــا املُ اأَيُّ
ح�صدت ما  ب�صتوى  نــدري  نحُن 

احــِتــ�ــصــاِد ُكـــــلِّ  فــــوَق  اهلُل  اإّنــــا 
وُموُتوا لل�صعوِب  احُلكَم  �َصلِّموا 

الر�صاِد(( �صبيَل  اإّنا ))اأهِدُكم 
ُيــَدّوي: فالوجوُد  الآَن..  ُتوا  ان�صِ

ـاِد( ال�صمَّ )�ــصــالــِح  ِلــَثــاراِت  يــا 
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)532(
ثقافية 

لن ُتْبنى األّمة اإلسالمية بناًء صحيحاً إال على أساس 
معرفتها )الُقــْرآنية( بأهل الكتاب

 : بشرى المحطوري:
هل )السالم( ممكن مع اليهود؟!

ِهيُْد تبَقاِئـُد -َساَل3ُ تبلِه َعَلـيِْه-  أوَضَح تبشَّ
تبخامـس  تبـدرس  )ملزمـة(  محـارضة  يف 
مـن مروس رمضـان عـىل رضورة أن تكوَن 
ــــة عىل مع5فـة تاّمة بن سـيات أ5ل  تألُمَّ
تبكتـاب من خـالل تبُقـــ5ْآن تبك5يـم تبذي 
أحكدـا آياتـه، وتبذي 5ـو )5ـدى بلناس( 
ومـن خالل 5ذه تملع5فة سـيتضح جلياً بأنه 
ال يدكن أن يحصَل سـال3ٌ مع تبيهوم، إذ قال 
ِهيُْد تبَقاِئـُد -َسـاَل3ُ تبلِه َعَلـيِْه-: ]الحظ  تبشَّ
قوبه: }أََفتَْطَدُعـوَن أَْن يُْؤِمنُوت َبُكْم{)تبلق5ة: 
مـن تآلية75( 5ـذت تبطـ5ف تبغلـي، تبط5ف 
تبغلـي فعـالً تبـذي ال يعـ5ف بنـي إرستئيل 
متى صار عنده أمل قد أَْصلَــح يسـدع من 
بنـي إرستئيل، 5م مـكَّارون، 5ـم مضللون 
يصدقهم عندما يقوبون: ]إنه تحتدال ندخل 
معكـم يف 5دنـة وتت اقيات سـال3 وموتثيق، 
ويهدنـا أن يكـون 5نـاك سـال3 وتعايـش 
سـلدي[ فيعـوم 5ـذت عـىل أَْصَحابـه تبذين 
يجا5ـدون ويقاتلـون بيقول بهـم: تقعدوت، 
تسـكتوت[ ويقو3 برضبهـم؛ ألن بديه طدعاً، 
5نا أبيس طامعاً؟ 5و طامع يف بني إرستئيل 
أنه سيدخل 5و وإيا5م يف ماذت؟ يف تت اقيات 
سـال3، ويسـتق5، وال يوجد حاجة بقتابهم! 
يف تألخـري يقسـو عـىل أَْصَحابـه عـىل تبذين 
يجا5ـدون، وفعـالً 5ـذت حصل يف فلسـطني 
تب لسـطينية[  ]تبسـلطة  عجيـب،  بشـكل 
يخامعهـا تإلرستئيليـون، وظنـوت فعـالً أنـه 
سيدخل معهم يف سال3، وتنتهي تبقضية!

إذتً أوبئـك تبذيـن 5م مزعجـون ]حداس 
وتبجهـام[ وتلـك تبحـ5كات تملجا5ـدة؛ ثـم 
ي5جعون عليهم بقسوة، ويعيقون أعدابهم، 
ويقتلون منهم، ويسـجنونهم ويسـلدونهم 
بإلرستئيليـني يف بعـض تبحـاالت؛ ألنـه قـد 
أَْصلَــح بديـه طدع أنهم سـيصدقون!. ال، 
تبقضيـة 5نا ال يكون بديـك طدع فيهم عىل 
تإلطالق، أن يلني تبناس أن سهم عىل أساس 
مع5فتهـم بلنـي إرستئيـل، يدكـن متـى ما 
جـاءت م5حلة معينة رأوت 5ـم، 5ذت تبط5ف، 
بيس عىل حسـب إمالءتت بنـي إرستئيل: أنه 
يأتـي 5دنـة، يأتي صلح ويكـون 5و مجهز 
ن سـه بابشـكل تبـذي يعـ5ف أنـه تحتدال 
%صص2 أنهـم ينكثـون بكن تت5كهـم ينكثون 
بترضبهم؛ ألنه متـى ما نكثوت عهدتً، متى ما 
نقضوت ميثاقـاً أَْصلَــح م رتً وتقعياً وم رتً 

بُوت[.  إعالمياً، وم رتً منطقياً أن يرُْضَ
 

إسقاط اآلية على الواقع يف هذا 
الزمان:ــ

ـِهيُْد تبَقاِئــُد -َسـاَل3ُ تبلـِه  وأسـقط تبشَّ
َعَلـيْـِه- قوبه تعاىل: )أََفتَْطَدُعـوَن أَْن يُْؤِمنُوت 
َبُكْم َوَقْد َكاَن َف5ِيٌق ِمنُْهْم يَْسَدُعوَن َكال3َ تبلَِّه 
ثُمَّ يَُح5ُِّفونَُه ِمْن بَْعِد َما َعَقلُوُه{ )تبلق5ة: من 
تآليـة 75( عىل وتقعنا بابحديـث عن تبع5تق، 
وتمللف تبنـووي تبع5تقي، حيـث قال: ]الحظ 

تبقصـة تبعجيلـة تبتي تلـني بك أنـه تبناس 
تبذيـن يكونون ج5يئـني إىل تبدرجة 5ذه: أن 
يح5ّفوت كال3 تبله سيح5فون أي يشء تقدمه 
إبيهم، أبم يحصل 5ذت يف قضية تبع5تق عندما 
قد3 مل ـاً كامالً عن أسـلحته وعن ب5تمجه 
5ـم؟  بخط ـه  يقومـوت  أبـم  تبتسـليحية، 
تختط وه وفعـالً غريوت فيه حتـى أَْصلَــح 
ظا55تً بأنهم غريوت فيه فعالً قلل أن يوزعوه 
بدول أُْخـــ5َى، ويعيدوه إىل ]مجلس تألمن[ 
أَْو إىل ]تبجدعية تبعامة بألمم تملتحدة[ غرّيوت 

فيه. 
تإلي5تنيـون سـلكوت ن ـس تبط5يقـة أي 
قدموت 5ـم أيضـاً تقاري5 قدموت أشـياء عن 
ب5تمجهـم إىل ]تبوكابـة تبدوبيـة[ وتحـد من 
تألم5يكيـني يتكلم قلل أسـلوع قـال: قدموت 
بعـض، أي: تإلي5تنيني قدموت بعـض، أي: أن 
5نـاك مطابَب، ال تنتهي 5ذه تملطابب. أوبئك 
يترصفـون معهـم عـىل أسـاس أن عند5م 
أمـل، أَْو عند5م طدع: أن يؤمنوت بهم! 5ؤالء 
أناس بيـس فيهم مطدع أن يؤمنوت بكم عىل 
تإلطـالق. إذتً، تبعنوتن 5ـذت، أَْو تبقضية 5ذه 
تحتهـا ترصفـات كثرية جدتً، إمـا ترصفات 
خطـأ - عندمـا ال تكون فا5م بـأن تبله قال 
عنهـم، بـأن بيس فيهـم مطدـع أن يؤمنوت 
بكـم - أَْو ترصفـات إيجابيـة عندمـا تكون 
وتثقاً بهذه: أن 5ذه طليعة بديهم ثابتة، فإذت 
كانوت يح5فون كال3 تبله سـيح5فون كالمك، 
كال3 أي موبـة، كال3 أي حـزب }ِمـْن بَْعِد َما 
َعَقلُوُه{)تبلق5ة: من تآليـة75( بيس تح5ي اً 
عىل أسـاس أنهم إندا يتحدثون بدا فهدوه، 
يتحدثـون بدـا فهدـوه فتكـون تبنتيجة يف 
تألخري ماذت؟ أنهم بم يع5فوت تملوضوع فع وت 

عنه خطأ، ال. إن تبقضية من أصلها أنهم 5م 
ينطلقون متعددين بلتح5يف[. 

 أبدًا أن )ُتزاح( 
ُ
ال يسمح اهلل

نصوٌص تدل على قضايا 
أساسية:ــ

ـِهيُْد تبَقاِئــُد  ويف ذتت تبسـياق أشـار تبشَّ
-َساَل3ُ تبلِه َعَلـيِْه- و5و يتحدث عن تح5يف 
تبيهـوم بكتـب تبلـه، أن 5نـاك )نصوصـاً( 
أساسية مهدة جدتً تدل عىل قضايا مهدة ال 
يسدح تبله أل5ل تبكتاب من خالل تح5ي هم 
ـــة  بلتورتة وتإلنجيل، كذبك بطوتئف من تألُمَّ
تإلْساَلمية بعد موت رسول تبله صىل تبله عليه 
وآبه وسـلم وتح5ي ها بكثري مـن تألحاميث، 
ال يسـدح أن تـزتل أَْو تدسـح أَْو تدحى 5ذه 

تبنصوص، ومن تألمثلة عىل ذبك:ــ

املثال األول:ـ وروُد ذكر رسول اهلل 
محمد يف كتبهم:ــ

ـِهيُْد تبَقاِئـُد شـارحاً: ]تجد فعالً  قال تبشَّ
عىل تب5غـم من ح5صهم تبكلـري جدتً عىل أن 
ال يكون بديهـم ال يف كتب تأريخ، وال يف كتب 
مينيـة بديهم أي مؤرش يعتـ  ملرتً بابنلي 
)صلـوتت تبلـه عليـه وعـىل آبه(، وشـهامة 
بأنـه تبنلي تملذكور يف كتلهم. ما تسـتطاعوت 
أن ينسـ وت 5ـذه تدامـاً، بقي، بقي أشـياء 
كثـرية متخـل كتلهـم بعـد تح5ي هـا، }أََوال 
وَن َوَما يُْعِلنُوَن{ يَْعَلُدوَن أَنَّ تبلََّه يَْعَلُم َما يُِسُّ
)تبلق5ة:77(. فلن يسـتطيعوت أبدتً أن يصلوت 
إىل مرجـة أن ال يلقـى أي مـؤرش عـىل نلوة 
محدد )صلوتت تبلـه عليه وعىل آبه( بل تجد 

أنهم 5م، وعندمـا تقول 5م أي: تبجيل تبذي 
كانوت يف أيا3 رسـول تبلـه )صلوتت تبله عليه 
وعىل آبه( أن تبله حكى عنهم: }يَْع5ُِفونَُه َكَدا 
يَْع5ُِفـوَن أَبْنَاَء5ُْم{)تبلقـ5ة: مـن تآلية256( 
من أيـن 5ذت؟ أبيـس معناه أن 5نـاك يوجد 
يف كتلهـم، ما زتل 5نـاك يف كتلهم، يف ت5تثهم 

أشياء ما تزتل عالمات[. 
 وأضـاف أيضـاً: ]كذبك مـا كان عند بني 
إرستئيل من أشـياء موجومة يف كتب: ]تبعهد 
تبقديـم[ تبتي يسـدونها أَْو يف كتـب: ]تبعهد 
تبجديـد[ يف ن ـس تبوقـا قد يكـون بديهم 

تأويل معني. 
و5ـذه يذك55ـا أحـد تبُكتّاب تملسـيحيني 
تبذيـن أسـلدوت بعـد قـال: ]يكـون 5نـاك 
نص معـني وعند5ـم يوجد تأويل سـائد يف 
أوسـاطهم، تأويـل سـائد بديهـم[ يأتي ما 
يكشف 5ذت تبوتقع 5نا ويلني أنه 5و حقيقة 
5ذت تبنص، ال يدكن أن يكون 5ذت 5و تبوتقع 
تبذي ينسـجم معه تبيشء 5ذت تبذي يؤوبونه 

به نهائياً. 
تبله سـلحانه وتعاىل يعلم ما يسون وما 
يعلنون، وكيف سيكون موق هم من تملؤرش 
تب الني، مـن تبدبيل تب الني، ال يسـدح أبدتً 
يف تبقضايـا تبتـي تعت  أساسـية و5امة أن 

يزيحو5ا[. 

املثال الثاني:ــ أحاديث )الغدير، 
والثقلني، واملنزلة(:ــ

تبلـِه  -َسـاَل3ُ  تبَقاِئــُد  ـِهيُْد  تبشَّ أوضـح 
َعَلـيْـِه- أَيْضاً أن 5ناك أحاميـَث مهدة جدتً 
بـم يسـتطيعوت أن يدسـحو5ا، أَْو يخ و5ا، 
ـَل تبلُه بح ظهـا، حيث قـال: ]أحياناً  وتك َّ

تألشـياء 5ذه قد تكون يف وضعية و5ذت يشء 
عجيـب بل تجـده فيدا كان من بعد رسـول 
تبلـه )صلـوتت تبلـه عليـه وعىل آبـه( متخل 
ــــة 5ـذه يصلح 5ـذت تبـيشء محاطاً  تألُمَّ
بقضيـة، بحيث أنه بم يعـد باإلمكان إزتحته 
عـىل تإلطالق، إما أن يكونـوت قد تعتددوت عىل 
تأويل معني، أحياناً بعض تبتأويالت تشـكل 
حدايـة بنص معني، بعـض تبتأويالت يكون 
أَْصَحابها معتددين عليها، بكن متى ما ظه5 
تبوتقـع تبحقيقي بذبك تبيشء فإنه سـيغلب 
ُكّل تبتأويـالت، وإذت به يظه5 أكث5 تنسـجاماً 
مع تبنص مع تملؤرش بم يعد 5ناك تنسـجاماً 
بينـه وبني مـا قد أوبـوه به. و5ـذه تبقضية 
عجيلـة، بتلقى تبحجة قائدـة.. تالحظ مثالً 
بدينـا كأمثلة عىل 5ذه ]حديث تبغدي5[ أبيس 
حديـث تبغديـ5 يالمـس أخطـ5 قضيـة بدى 
تآلخ5ين يف كونه نصاً يف موضوع والية تإلما3 
عيل عليه تبسال3؟ أي: أنه تبويل بألمة من بعد 

رسول تبله )صلوتت تبله عليه وعىل آبه(.
أعني 5و من تألشـياء تبتي بديهم ح5ص 
شـديد عـىل أن يزيحوه نهائياً، فـال يلقى به 
أي ذكـ5، وال يلقى بـه أي وجوم يف أي م5جع 
مـن م5تجعهـم، وال أي تـدتول يف تألجيـال 
تملتعاقلة.. قد يكون يشء معني، تأويل معني 
بديهـم أنه قال يعني: ]مـن كنا محله فهذت 
محله[ تعتددوت عىل تبتأويل 5ذت، أبم يعتددوت 
عليـه؟ 5ذه شـكلا حداية، تشـكل حداية 
بلنص، أعني: أن بعض تبتأويالت تبتي يعتدد 
عليهـا أَْصَحابهـا يكون أحيانـاً فيها مؤرش 
تدخل إبهـي بح ظ تبنص، 5ذت تبنص بم يعد 
باإلمكان أبدتً أن يزيحوه، ألن تبقضية 5امة، 
وحجج تبله سلحانه وتعاىل وآياته فوتصل يف 
تبقضية.. 5ذت تبتأويل يدكن أن ينسف، بيس 
بابشـكل تبذي يدكـن أن يثلا أما3 مرتسـة 
تبحامثة، حامثـة تبغدي5، وقضية تبغدي5، أبدتً 
ال يدكن، بهذت يتلخ5 أما3 وتقع تبقضية[. 

وأضـاف أيضاً: ]معـك مثالً فيدـا يتعلق 
ـــة 5ذه ]حديث تبثقلني[ حديث ثابا  باألُمَّ
تجده يف م5تجع تبحديث عند تبكل، ويصححه 
تملحدثـون، أَْو منهـم منشـغلون بابتصحيح 
وتبتضعيف جيالً بعد جيـل ]حديث تبغدي5[، 
]حديـث تملنزبة[ أحاميث قـد تكون مثالً عىل 
أقـل معـدل تعت 5ـا عـرة أحاميـث، بكن 
5ـذه تألحاميـث 5ـي تعتـ : قوتعـد عامة، 
أشياء أساسـية، فوتصل يف تبقضية، 5ذه ما 
تسـتطاعوت أبدتً أن يزيحو5ا، مدكن أحاميث 
أُْخــ5َى ف5عية يسـتطيع يقول: 5ذت ن سه 
حديـث ضعيـف فيـه فـالن و5ـو أحاميثـه 
منك5ة، أَْو 5و يعت  كذت يتكلدون عليه، بكن 
أحاميـث تدثل حجة تدثل آيات، تعت  قوتعد 
عامة، تعت  أشـياء أساسية ال يدكن أبدتً أن 
يزيحو5ـا، أبدتً، ومتى مـا تدتوبو5ا 5م أثناء 
تبتدريس فإنه يقد3 ذبك تبتأويل: ))َمن كنا 
مـواله فهذت عيل مـواله(( أي: من كنا أحله 
فهـذت عيل يحلـه!. فإذت 5ـو يـدرس أحدتً يف 
مدرسة، أَْو يف مسجد أَْو يف أي يشء يقد3 5ذت 
تملعنـى عندما يلقى تبحديث! سـِلم تبحديث، 

سِلم[. 

فالش�عار هذا أثبت عندما مس�حوه, عندما تراه ممسوح 
هو يشهد - وهو ممسوح - بماذا؟ أنه مؤثر عىل األمريكيني, 
عندم�ا تراهم يخدش�وه يش�هد بأنه مؤثر ع�ىل األمريكيني, 
أيضاً مؤثر عىل الوهابيني, مؤثر عىل الوهابيني أيضاً بش�كل 

كبري. ]ملزمة تبشعار سالح وموقف[. 
ه�ذا الش�عار ما بإمكانه�م أن يرفعوه، ومح�رج جداً أن 

ينت�ر، يؤثر ع�ىل مكانتهم؛ ألنه�م أَْصبَ��حوا ه�م قاعدة 
عريضة يف البالد، يؤثر عىل مكانتهم، وبالتايل ما معهم خيار 
إال يحاول�وا يقولوا: بدع�ة أحياناً، يضجوا مل�اذا نرفعه؟ إذاً 
فهذا أيضاً من بركات الش�عار هذا، من بركات الش�عار أنه 
نفعنا، أمام األمريكيني, هو هذا الس�فري األمريكي ضج منه, 

أمام الوهابيني هم ذوال ضجوا منه. 

إذاً فأن�ت بعمل واحد تؤثر عىل عدة جه�ات، عدة جهات 
تؤثر عليها، وهو يف نفس الوقت عمل مروع، عمل مروع 
ما أحد يس�تطيع أن يقول: أن العبارة الفالنية فيه ال تجوز، 
أنها عبارة محرمة, أبداً، عمل مروع ومؤثر، فاملفروض أن 
الناس ينطلقوا فيه، يعملوا عىل توزيعه.. ]ملزمة تبشـعار 

سالح وموقف[. 

مقتطفاٌت نورانية
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إصابة 32 فلسطينياً إثر اعتداء االحتالل الصهيوني على املشاركني يف مسريات العودة

مستشار الرئيس الرتكي: جثة خاشقجي تم تذويُبها باألسيد  بن سلمان يستقبل وفدًا 
صهيونياً يف الرياض

 : فلسطين 
تب لسـطينيني  تملوتطنـني  مـن  عـدٌم  أصيـب 
وتبصح يني باب5صـاص وتالختناق تبشـديد ج5تء 
تعتـدتء ُقــوَّتت تالحتالل تإلرستئييل عىل تملسـريتت 
تبسلدية يف مخيدات تبعومة كافة رشق قطاع غزة 
يف تبجدعة تبـ32 ملسـريتت تبعـومة وكس تبحصار 
وتبتـي أطلـق عليهـا "شـعلنا سيسـقط تبوعـد 

تملشئو3". 
وأفام تبناطق باسـم وزترة تبصحة تب لسـطينية 

م. أرشف تبقـدرة، بأن 32 فلسـطينياً أصيلوت بج5تح 
مختل ة ج5تء تعتدتء تالحتالل عىل تملسريتت تبسلدية 
رشق قطاع غزة، منها 7 إصابات باب5صاص تبحي"، 
مشـريتً إىل أن تبعرتت من تملوتطنني أصيلوت بحاالت 

تختناق شديدة تم عالُجها ميدتنياً. 
ويف تبسـياق، أصيـب شـابٌّ باب5صـاص تبحي يف 
قدمـه، وتبعرتت بحاالت تختنـاق، خالل موتجهات 
تندبعـا، أمـس تبجدعـة، بـني موتطنـني وُقــوَّتت 
تالحتـالل تبصهيوني يف ق5ية تملزرعة تبغ5بية شـدال 

غ5ب مدينة رت3 تبله. 

وأفام تبهالل تألحد5 تب لسطيني أن طوتقَده نقلا 
تبشابَّ تملصاَب إىل تملستش ى تالستشاري يف ضاحية 

تب5يحان ب5ت3 تبله. 
ونقلـا وكابـة فلسـطني تبيـو3 عـن مصـامَر 
محلية، أن ُقـوَّتِت تالحتالل أطلقا تب5صاص تبحيَّ 
وتملعدنـي تملغلـف باملطاط وقنابل تبصـوت وتبغاز 
تملسـيل بلدموع تجاه تملوتطنني تملتوتجدين يف جلل 
"نعـالن" يف تبق5يـة بحدايـة أرتضيهـم وتبتصدي 
بهجدـات تملسـتوطنني تملتكـ5ّرة بحدايـة ُقـوَّتت 

تالحتالل. 

 جرح العشرات في مواجهات مع الصهاينة في رام اهلل: 

 فيما ضباط صهاينة يزورون قطر: في مسار تدرج تبرئة بن سلمان بعد صفقة خفية:

مصر: مقتل 7 أشخاص يف إطالق 
نار على حافلة تقل مسيحيني

 : متابعات 
ُقِتـَل 7 أشـخاص وُجـ5َِح 25 آخـ5ون يف إطـالق نار عىل 
حافلة تُِقــلُّ مسـيحيني ُق5َْب مي5 تألنلا صدوئيل بدحافظة 

تملنيا تملرصية. 
وأوضحـا مصـامُر إعالمية مرصيـة أن تبحامثة نّ ـذ5ا 
مسـلحون عىل حافلة بألقلاط كانا متوجهة نحو كنيسـة 

قلطية باملنيا. 
من جهتـه، قال تملهندس بيرت إبهامي تملسـؤول تإلعالمي 
ملط5تنيـة مغاغـة إنـه أبلـغ بوقـوع حـامث ألتوبيـس يقل 
مجدوعة من تألقلاط بط5يق مي5 "تألنلا صدوئيل" وسقوط 

عدم من تملصابني، بحسب ما نقله موقع "تملرصيون". 
وأضـاف بيرت إبهامي أنه ال يعلم حتى تآلن سـلب تبحامث 
تبحقيقي أَْو سـقوط قتىل من عدمه، أَْو 5ل تبهجو3 إر5ابي 

أ3 حامث م5وري. 
5ذت وبم تعلن أيُة جداعة مسؤوبيتَها عن تبهجو3 إىل َحـدِّ 

كتابة تبخ .

 : متابعات 
قال ياسني تتكاي -مستشـار تب5ئيس تبرتكي-، 
أمـس تبجدعـة: إن جثة تبصحايف تبسـعومّي جدال 
خاشـقجي تـم تذويلُها بعـَد قتلـه يف قنصلية بلده 
يف تسـطنلول قلـل شـه5، مضي اً خـالل ترصيحه 
بصحي ـة "ح5ييـا" تبرتكيـة: نـ5ى تآلن أن تألم5 
بم يقتـرص عـىل تبتقطيع بـل تخّلصوت مـن تبجثة 

بإذتبتها. 
وقابـا تبنيابـُة تبعامة يف ت5كيـا يف بيان نرته 
تألربعـاء تب ائـا، إنّـه وفقاً بخطة أعدت مسـلقاً 
ُخنـق تبضحيـة جدال خاشـقجي حتـى تملوت ما 
إن مخـل إىل تبقنصليـة، مضي ـة أن جثة تبضحية 
ُقطِّعـا وتم تبتخلص منهـا، بكن تبليان بم يوضح 
أين تم تبتخلُص من تبجثة تملقّطعة وال كيف حصل 

ذبك. 
 ويف تبسـياق، قـال مسـؤوٌل ت5كـي بصحي ـة 
وتشـنطن بوسـا طلب عـد3 ذك5 تسـده، تألربعاء 
تب ائا: إن تبسـلطات تبرتكيـة تحّقق يف تحتدال أن 
تكون بقايا تبجثة قد ذوبا باألسيد متخل تبقنصلية 

أَْو يف مقـ5 إقامة تبقنصل تبـذي يقع ق5بها، مؤّكـدتً 
تبعثـور عىل أمبـة بيوبوجيـة يف حديقـة تبقنصلية 
تشري إىل أن عدلية تبتخلص من تبجثة تدا يف مكان 

غري بعيد من تملكان تبذي ُقِتَل فيه خاشقجي. 

وتأتي 5ـذه تبترصيحـات بتدريـج ت ئة محدد 
بن سـلدان بعد ص قة ُعِقـَدت خلف تبكوتبيس بني 
ت5كيـا وأم5يـكا وتبنظا3 تبسـعومّي تقـي بإبعاِم 

حقيقة تورط بن سلدان يف تبج5يدة. 

 : متابعات 
تسـتقلل ويلُّ عهد موبة تبعدوتن تبسـعوميّة محدد بن سلدان 
تبخديس تب ائا، وفدتً صهيونياً يف ما يُع5َُف بـ "تبقرص تمللكي" 

يف تب5ياض. 
ويُضـمُّ تبوفـُد تبذي ت5أسـه تبخلريُ يف مجـال تالتصال جويل 
روزنـ غ، تبسـيناتوَر تبسـابقَة ميشـيل باكدـان، ورؤسـاَء 
منّظـدات أمريكية إنجيلية، بعُضها به عالقاٌت متينة بإرستئيل، 
وذبك عقب تسـتقلال ويل عهـد أبو ظلي محدد بـن زتيد، بلوفد 

ن سه. 
وقـال تبوفـد يف بيـان نرتـه وكابـة "رويـرتز": بقـد كان 
تستقلال ويل تبعهد تبسعومّي عالنية بزعامات صهيونية إنجيلية 
يف تبقـرص بحظة تأريخيـة، مضي اً: بقد ُسـِعدنا بابصدق تبذي 

تكتنف تملحامثة تبتي تستد5َّت بساعتني. 
وكان تبن سـلدان قد أّكـد أب5يل تملايض، أن تإلرستئيليني بهم 
تبحـق يف تبعيش بسـال3 يف تبقـدس، فيدا فتحا موبـة تبعدوتن 
مجابهـا تبجـوي بلدـ5ة تألوىل أمـا3 رحلـة تجاريـة إىل تبكيان 

تبصهيوني. 
ويعد تسـتقلال تبوفد تبصهيوني خطـوًة متقدمة عىل ط5يق 
توطيد تبعالقات تبسـعوميّة بابكيان تبصهيوني، عقب تسـجيل 
بقـاءتت عديـدة، عقد5ـا مسـؤوبون سـعوميّون بدسـؤوبني 

صهاينة يف مناسلات مختل ة. 
ويف سـياق تبتطليع تبعلني مع تبكيان تبصهيوني، تسـتقللا 
تبدوحـة، أمـس تبجدعـة، ضلاطـاً عسـك5ينّي ومستشـارين 
سياسـينّي صهاينـة، وذبك بلدشـاركة يف مؤتد5 ت5عـاه وزترة 

تبخارجية تبقط5ية. 
وقابا سـديدتر بريي م5تسـلة تبشـؤون تبع5بية يف صحي ة 
"يديعـوت أح5ونوت" تبصهيونية تملتوتجدة يف تبدوحة حابياً: إن 
تملشـاركني يف تملؤتد5 يتوتجدون يف أحد فنـامق تبدوحة، فيدا ال 
يـزتل وفُد تبجدلـاز تب5يايض تبصهيوني 5نـاك، وبكن بعيدتً عن 

أعني تبكامريتت، بطلٍب من تبسلطات تبقط5ية. 
وتأتـي 5ـذه تبخطـوتُت تبتطليعيـُة تبعلنيـة بعد تسـتقلال 
تبعاصدة تبُعدانية مسـقط رئيَس تبـوزرتء تبصهيوني بنيامني 

نتنيا5و تألسلوَع تملايض. 

أملانيا توقف صفقَة تصدير زوارق إىل دولة العدوان السعودّية 
 : متابعات 

أوق ـا تبحكومُة تألملانية ص قـَة تصدي5 زوترق مورية من إنتاج رشكة 
"بورسـن" تألملانية بصناعة تبس ن إىل موبة تبعدوتن تبسعوميّة، وذبك عقب 
إعالن تبحكومة تألملانية إيقاَف تصدي5 تألسـلحة إبيها عقب تعرتتفها بدقتل 

تبصح ي خاشقجي. 
وقابـا وكابة تألنلاء تألملانية، أمس تبجدعة: إن تبركة بم تسـلم بدوبة 
تبعـدوتن حتـى تآلن سـوى 25 من إجدـايل 35 زورقاً، مضي ـة أن تبركة 
وتنتها من تصنيع تبزورق تبسـامس عر وتبسـابع عر، تبلذين أصدرت 
تبحكومـة تألملانية تصاريح بتوريد5دا يف مارس تملايض، وكان من تملق5ر يف 

تألساس تسليم 5ذين تبزورقني بلسعوميّة يف نوفد  تبجاري. 
يُذَك5ُ أن تبحكومة تألملانية أعلنا عقب مقتل تبصح ي تبسـعومّي جدال 
خاشـقجي يف قنصلية بالمه بإسـطنلول أنه بن يتم إصدتُر تصاريح بتوريد 

تملزيد من تألسلحة بلسعوميّة خالل فرتة تبتحقيقات يف تبوتقعة. 

وتعتـ  5ذه أك  ص قة أسـلحة أملانية معَلنة بلسـعوميّة. وتُقدر قيدة 
تبـزورق تبوتحـد بـص2 مليـون يورو. وقد تدـا تملوتفقة عـىل توريد ثداني 
زوترق بلسـعوميّة يف مـارس تملايض قليل تـويل تبحكومة تألملانيـة تبجديدة 

مها3 منصلها. 
ويف تبسـياق، قـال تبنائـب تب ملاني عن تبحـزب تملسـيحي تبديدق5تطي 
تملدثـل بدتئ5ة فوبجاسـا يف تب ملان، فيليب أمتـور: إن وقف تصدي5 زوترق 
فوبجاسـا ربدا ال يؤث5 يف تبلالط تمللكي تبسـعومّي، بكنه قد يعني بابنسلة 
بلوجوم تملهني بعدال ت5سانة فوب جاسا وبابنسلة بعائالتهم ضيقاً حامتً. 
مـن جانلها، أع5بـا نقابة "آي جي ميتال" بعدـال تملعامن عن أملها يف 
إيجام عقوم بديلة بركة “بورسن” حال تم إبغاء ص قتها مع تبسعوميّة. 
وقـال تملتحـدث باسـم تبنقابة 5ايكـو ميسشـديا: نتوقـع أن تأقلم 
بورسـن ن َسـها مع تبوضع وأن يتم بذل كافة تبجهوم؛ بلح اظ عىل ف5ص 
تبعدل، ُمضي اً أن تألوسـاط تبسياسيّة مسؤوبة أَيْضاً عن تعويض تبركة 

ع  عقوم من تبلح5ية تألملانية عىل سليل تملثال.
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منل���ُك أراضَي زراعيًة كش���عب ميني ذات إنتَاج بجودة متميزة وعالي���ة، اليوم مطلوٌب من التجار أن يرّكزوا 
عل���ى املنتج احمللي ويتجه الناس إلى أن يزرع���وا مختلف احملاصيل، وتتعاون الدولة في ذلك مع التجار ومع 

املزارعني في ُك�ّل ما يساعد على جناح هذه العملية.

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي   
أرَسَف صقوُر اإلدارِة األمريكية 
ام  يف دعواتهم للسـالم خالل األَيَـّ
القليلـة املاضيـة وكأنهـم طرٌف 
محايٌد ونزيٌه! من هؤالء الصقور 
الذيـن التفتوا إىل املطالبة بإيقاف 
يف  -وهـي  اليمـن  يف  الحـرب 
حقيقتها حرب عىل اليمن - وزير 
الحرب والعدوان جيمس ماتيس. 
هـذا الوزيـر العدوانـي املخلـص 
االسـراتيجية  بـالده  ألَْهــَداف 
ولطموحـات أمراء النفـط الذين 

يطمح للعمل لديهم مستشاراً بعد تركه منصبَه. 
ممـا قاله املسـر ماتيس بـأن خطة السـالم - التـي يحلم 
بفرضهـا - تتضمـن انسـحاب القـوات اليمنيـة مـن أرايض 
السعوديّة ووضع الصواريخ اليمنية تحت رقابة دولية من غري 

أن يذُكَر محافظات اليمن املحتلة من قبل قوات 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي تبدروتني

د. سامي عطا
»تيـس«  ترصيحـاُت 
أمريـكا أَْو وزير حرِبها من 
املنامـة الذي أعطـى مهلَة 
شـهر ألدواتـه تحالف دول 
وبالخصـوص  العـدوان 
املحمَديـن، وهي عبارٌة عن 
تهديـدات أمريكية وتحديداً 
ملحمد بن سلمان الذي بات 
يواِجُه أوضاعـاً صعبًة بعد 

فضيحة املنشار. 
ولقـد كان لهـذه الحرب 
غـريُ  أَْهــَداٌف  العدوانيـة 
معَلنة، ولعـل نَْقـَل رشعية 
الحكم يف اململكة من الجيل 
الثانـي  الجيـل  إىل  األول 
مـن ضمـن أَْهـَدافهـا غري 
املعَلنة، فلقد جرى اإلطاحة 
اململكة  القـوى يف  بمراكـز 
والسـيطرة  الحـرب  أثنـاء 
الوطنـي  الحـرس  عـىل 
الذي يُعتـَ�ُ جيشـاً موازياً 
وتجمعت  وهدوٍء،  بسالسة 
السـلطاُت بيـد محمـد بن 
سـلمان تمهيـداً ألن يصريَ 

َمِلكاً بعد أبيه.. 
هـذه  خـالل  مـن  وأراد 
الحـرب العدوانية التي هي 
بامتيـاز  أمريكيـة  حـرٌب 
أن يَؤطِّـَد رشعيـَة ُحكمـه 
وأحقيتَـه بها ع� صفقات 
مـن  والتقـّرب  األسـلحة 
اللوبـي األمريكـي وتنفيـذ 
األجندات األمريكية وقبوله 
ـازاً لها ينّفـذ  بأن يكوَن ُقفَّ
ويتحّمُل مسئوليَة الجرائم، 
وبذلك سعى إىل كسب تأييد 
األمريكية،  القـوى  مراكـز 
لكن فشـَله يف هـذه الحرب 
العدوانيـة؛ بفعـِل الصمود 
األسـطوري ألبطال الجيش 
واللجان الشـعبيّة والهزائم 
التحالف، ومن  التي تلقاها 
ثم جاءت قضيُة خاشقجي 
الِقّشـة التـي قصمت ظهر 

البعري. 
وعليـه فـإنَّ ترصيحاِت 
يف  أمريـكا  حـرِب  وزيـر 

املنامة، ليست إالّ 

املهفوف 
ومشهده 
األخي..!! 

الحل السياسّي وقيم الطغيان 

الدعوات األمريكية واملعجزة 
الصاروخية اليمنية

د. إسماعيل محمد المحاقري 
 

 يف نقاشـاتي السياسيّة مع أوالدي 
أالحـظ أنَّهم ال يتحملـون كالمي بأنَّ 
للـدول الغربيـة وأمريكا قيمـاً تمكن 
محاكمتهـم عـىل أساسـها أَْو توقـع 
مواقفهم السياسـيّة بناء عليها ولهم 

ُكـّل الحق يف ذلك. 
 فقد قدمـت لنا هذه الـدول الدليل 
تلـو اآلخر ومنها موقفها املشـارك أَْو 
املتفرج من االنتهـاكات التي تماًرٌس 
علينـا وسـكوتها عن أبشـع الجرائم 
ـة  الِخسَّ رشوط  لـكل  املسـتجمعة 

واالنحطـاط األَْخاَلقي ولكل جرائـم الحرب واإلبادة 
الجماعية. 

 فقـد أثبتت أن من يحكم مواقفها وعالقاتها هي 
املصالح وُخُصْوصاً عندما يكون مصدر االنتهاكات 
والنظـام  وأمريـكا  إرسائيـل  هـي 
السـعودّي وليس هـي القيـم املعلنة 

التي تّدعيها.. 
ولكـن يف حديثـي معهم دائمـاً ما 
أؤّكــد لهـم أن تلك الدول لهـا قيمها 
برصف النظر عن ُقربها أَْو بُعدها عن 

القيم اإلنَْسانية املعلنة يف دساتريها. 
هذه القيم هي قيـم اللي�الية التي 
ترتكز يف األسـاس عىل فكرة النفعية 
املغّلفـة بمبـادئ الحقـوق والحريات 

األساسية والقيم الديمقراطية. 
فهذه الحقوق والحريات بقدر 

صالح مصلح 
 

يتواصل الحديث عن دعوات إليقاف الحرب عىل 
اليم�ن، وهو ما يبعث للتس�اؤل: هل وصل العدوُّ 
األمريك�ي إىل قناع�ة إليقاف الح�رب كما يتحدث 
وزير الدفاع ماتيس، أم أنها مناورة سياس�يّة لها 
أهداُفها تشبه ما أعلنه كريي، وهو ما ُعرف باتفاق 
مسقط الذي تم توقيعه، وما أن انتهت االنتخابات 
قام�ت اإلَداَرة األمريكي�ة بدفن�ه، مس�تفيدًة م�ن 
الذاك�رة املثقوبة لدى ش�عوب العال�م وباألخص 

شعوب األمة العربية واإلسالمية. 
وما يهمنا من تلك الترصيحات هو االعرتاف ب� 
»املعجزة« وه�ي أن اليمن بس�واعد أبنائه وتحت 
قيادت�ه الحكيم�ة ممثل بالس�يد القائ�د عبدامللك 
بدرالدي�ن الحوث�ي حفظه الله اس�تطاع الصمود 
والثبات يف وجه أكرب عدوان كوني ألربع س�نوات، 
وزاد ع�ىل ذل�ك بأنه ب�ات بلداً منتج�اً للصواريخ 
البالس�تية والذكية، وأن الشهيد صالح الصّماد ال 
زالت روُحه الطاهرة حيًة بني أوس�اط شعبه ولم 
يفارقه�ا إال جس�ده، وطائرات صماد 3 املس�رّية 

وصلت لتقصف مطار أبو ظبي ومطار دبي. 
وبالع�ودة الترصي�ح األمريكي لوق�ف الحرب 
عىل اليمن، بدا األمريكي وهو يلعب دور الوس�يط 
ويبعث بعض الرس�ائل ألدواته النظام السعودّي 
والنظ�ام اإلمارات�ي مقتضاها أننا س�نضمن لكم 

ح�دوداً آمنة وع�دم وصول الطائرات املس�رّية إىل 
مطارات أبو ظبي ودبي، ولكن الواقع الذي يعرفه 
الجمي�ع أن األمريك�ي رأس الحرب�ة يف الع�دوان 
عىل اليمن، وق�د أرشف وبارش ارتكاب العديد من 
املجازر الشنيعة والبش�عة بحق املدنيني من أبناء 
الش�عب اليمني وأطفاله ونس�ائه والذي تتجاوز 
بآالف املرات بشاعة مقتل الصحفي »خاشقجي«، 
واألمريكي أيضاً هو من يزود السعوديّة واإلمارات 
والطائ�رات  واملعلوم�ات  القت�ل  وس�ائل  ب�كل 
التجسس�ية وغريها، ول�و أراد إيق�اف الحرب يف 
اليمن ألت�اح املجال وهيأ الفرصة لحوار س�يايّس 
يمني يمني تشارك فيه ُك�ّل القوى اليمنية يفيض 
إىل َح�ّل يتفق عليه الجميع، فالحل السيايّس متاح 
كم�ا أكد ذلك قائد الث�ورة حفظه الله يف خطاباته 

املتكررة. 
كم�ا أن الواقَع امليدانيَّ يش�هُد زي�ادًة يف وترية 
التحش�يد واإلع�داد لحملة عس�كريّة يف الس�احل 
الغرب�ي، إضاف�ة إىل غ�ارات الط�ريان األمريكي 
الس�عودّي التي ال تفاِرُق س�ماَء العاصمة صنعاء 
وبقي�ة املحافظات لي�َل نهاَر، وبالتايل فال س�بيَل 
إليقاف هذا العدوان إال س�واعد أبناء هذا الش�عب 
ودع�م الجبهات واليقظ�ة والجهوزي�ة والتحرك 
الفعال لصنع املعجزة الثانية وتتويج هذا الشعب 
بالن�رص املؤزر والفتح املبني وطرد املحتل الغازي 

من ُك�ّل شرب بهذا البلد. 

البقية ص 8
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البقية ص 8

عندما تنتصر افرض 
شروَطك يا مسرت ماتيس


