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باألسماء: 63 قتياًل وجريحًا 
من جنود العدو السعودي 

خالل أكتوبر الماضي

محمد عبدالسالم: تحالف العدوان بات عاجزًا عن تحقيق أي تقدم يف الحديدة وبقية الجبهات
أملانيا: جادون يف دعم إيقاف احلرب على اليمن إلهناء األزمة اإلنسانية غري املسبوقة
اغتيال ناشط يف حضرموت وتعرض قيادية بإصالح تعز للقذف والتهديد بالقتل

مركز كارنغي:
 التحالف لن ينتصر  يف اليمن 

والشركات األمريكية الرابح الوحيد

ص���ع���دة ت���دش���ن اس���ت���ص���اح وزراع�������ة ستة 
ت��ن��ف��ي��ذ  ت����واص����ل  و»ب����ن����ي����ان«  ل��ب��ن��ة  آالف 
م�����ش�����روع احل����ق����ل ال������زراع������ي يف اجل�����وف

صحيفة بريطانية:
 الدعوات األمريكية لوقف احلرب جمرد حماولة 

لصرف األنظار عن قضية »خاشقجي«

بدر p 1 يضرب جتمعًا كبريًا للغزاة واملرتزقة يف الساحل الغريب للمرة الثانية

حصاد 24 ساعة انكسار

حقل ألغام حيول عشرات 
الغزاة واملرتزقة إىل أشاء 

حتالف العدوان يوقف بث قناة 
»املسرية مباشر« ويظهر عجز ترسانته 

اإلعامية يف مواجهتها بالصورة

مصرع وإصابة 215 مرتزقًا بينهم 
قيادات وتدمري وإعطاب 20 مدرعة 

وآلية عسكرية متنوعة

مصرع وإصابة 215  مرتزقًا بينهم 
قيادات وتدمري وإعطاب 20  مدرعة 

وآلية عسكرية متنوعة

وصول 35 جثة إىل أبني و30 
جثة إىل مستشفيات املخاء ونقل 

150 ما بني قتيل وجريح إىل 
مستشفيات اخلوخة وعدن

وصول 35 جثة إىل أبني و30 
جثة إىل مستشفيات املخاء ونقل 

150 ما بني قتيل وجريح إىل 
مستشفيات اخلوخة وعدن
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 : خاص
حصلت صحي ُة نملسـرة، أمس نألحد، من مصدٍر يف 
نإلعال5 نلح7بي، عىل قائنة بأسـناء 63 جلدياً سعوديًّا 
سقطون قتىل وج7حى بلرنن نلجيش ونللجان نلشعبيّة 

يف جبهات نلحدود، خالل شه7 أكتوب7 نمللرص5. 
ـَن نلجلوَد  وأوضـح نملصـدُر أن 7ـذه نلقائنَة تتضنَّ
نلذيـن نعرتوت بهـم وسـائُل نإلعال5 نلسـعوديّة خالل 
نلشـه7 نمللرص5، وينا ال يزنُل 7لـاك نلعديُد من نلجلود 
نلذين سـقطون قتـىل وج7حى بلرنن نلجيـش ونللجان 

ولم يتم نالعرتنف بهم. 
ووينا ييل تلرش نملسرة قائنة نألسناء:

 أوالً: القتلى وهم ُكـلٌّ من:
2- نلجلدي أول / مبج7 موال مبج7 آل م تاح نلحبابي 
2- نلجلدي أول / خنيس بن سعيد نلهتامي نلز77نمي 
3- نلجلدي أول / حسن بن محند إب7ن7يم نمل7ي ي نملسه7ي عسري 
7- نلع7يف أحند بن مطلق بن مايض نلقثامي

5- ت7كي حنود نلبيضامي نلح7بي 
6- رئيس رقباء مارص سعد آل صنان نللا7يس نلشه7نمي 

7- أحند َعبدنلله نلصهلويل 
و- رئيس رقباء عبدنلله قاسم عيدنن نلجاب7ي 

9- نلجلدي خالد بن عوض نل 7يدي 
ص2- نل7قيب متعب بن نألسود نلغضوري نلعلزي 
22- نملالز5 أول / محند بن سالم آل وارس نلعنور نلدورسي 

22- عيل سالم نلغامدي

23- سالم سعيد سالم 
27- نملالز5 أول / َعبدنلعزيز نلبك7ي نلشه7ي 

25- نلجلدي أول / محند بن وايع شامي نلزعبي عسري 
26- نللقيب ملصور بن جزنء نلح7بي

27 -نل7قيب أول / خالد بن مخيضر نلعلوي 
و2- نلع7يف / محند بن عوند نلجهلي 
29- نلجلدي / عبدنلله مبارك نل يكي 

ص2- وكيل رقيب / يارس بن موىس يحيى شيبه 
22- نلع7يف / محند حسا عيل نلز77نمي 

22- نلع7يف 7ادي بن صالح آل مه7ي نليامي 
23- نل7قيب شامي بن عيل قنعي 

 27- نلع7يف / مس 7 عوض بن ظهره آل و7ونن 
25- نلجلدي أول / مهدي شايع وهيد آل وطيح نليامي 

26- نلع7يف / عادل إب7ن7يم محند سويدي 
27- نلجلدي / َعبدنل7حنن حسا غبيش وقيهي 
و2- جلدي أول / محند بن عيل محند حندي 
29- رقيب أول / محند بن عيل أحند نلقنعي 

ص3- نلجلدي أول / َحَند و7ج نلك7بي 
32- مهدي يحيى عيل نلصحبي 

32- 7امي نلز77نمي 
33- نلوكيل نل7قيب 7امي محند أحند نلكلامي 

37- معجب مسيل نلقحطامي 
35- محند نلعن7ي 

36- نلجلدي أول / أحند بن مجيل بن صالح مجيل 
37- عبدنلله معيض آل سعيد نلثوعي 

و3- ت7كي نلرشيف 

39- بشر مكي بشر حسن صالح
ص7- نلع7يف / عبدنلله بن يحيى عيل 77وبي

72- موىس ظاو7 نلثوعي 
72- نل7قيب موىس بن محند عسري

73- نل7قيب أحند بن عبدنلله محند عسري
77- معيض أحند معيض نلعناري نلق7مي 

75- نلع7يف / عبدنلله بن محند حسن شيبان 
76- صويلح بن أحند صليح نلسا77ي نلعناري

77- عيل محند أبو بك7 نل7باعية نلزبيدي 
و7- َعبدنلعزيز عثنان مكحل

79- نلجلدي مس 7 بن محسن آل وطيح

ثانياً: الجرحى وهم ُكـلٌّ من:
ص5- عبيد س 7 ضيف نلله نلشلوي 

52- سعود بن غازي بن بطحي بن مبرش 
52- محند جحلي نلغاوي

53- عيل خلف عبدنلله نمل ضيل 
57- محند بن سعيد بن ج ا نلسنري 

55- حنزه عيل حنزه نلعلوي
56- حند بن بطاح نلهوينيل 

57- محند وايز آل عتيق نلشه7نمي
و5- َعبدنلله عبده آل وضيل 
59- يوسف معتق نل7شيدي 

ص6- مهدي يحيى عيل نلصحبي 
62- محند ويصل آل مبارك

62- بلدر نألشجعي 

63- نل7قيب حسا مصلح نلح7بي

باألسماء: مصرع وإصابة 63 جندياً سعودياً بنريان الجيش واللجان خالل أكتوبر املنصرم

)بدر P– 1( الذكي يضرب تجمعات العدّو يف الساحل 
الغربي ويكّبدهم خسائَر كبرية

 : خاص
ونصلت نلُقـوَُّة نلصاروخيـُة للجيش ونللجان 
نلشـعبيّة رضباِتها نلبالستيَة نللوعية عىل نلغزنة 
ونمل7تِزقـة يف جبهة نلسـاحل نلغ7بـي، بالتونزي 
مـع نسـتن7نر نلعنليـات نمليدنميـة نألُْخــ7َى، يف 
إطـار خطة نلتصدي للتصعيد نلجديد نلذي يلّ ذه 
نلعـدونُن 7لـاك، ونلـذي بدأ ب شـل مبّكـ7 تنثل 
يف محـارَق كـ ى ُقتـل وأصيب ويهـا نملئاُت من 
علـارص نلغزنة ونمل7تِزقة وتم تدمر نلعرشنت من 
آلياتهم يف أول يوما، بدون نن يحّققون أي تقد5. 
وأطلقـت نلُقــوَّة نلصاروخية، أمـس نألحد، 
صاروخاً بالسـتياً مـن موع "بـدرP-1" نلذكي 
نملعّلـن عله حديثـاً، عىل تجنعات كبـرة للغزنة 
ونمل7تِزقة تم رصُد7ا يف إحدى ملاطق تن7كز7م 
أن  نلصاروخيـة  يف  مصـدٌر  وأّكـد  بالسـاحل، 
نلبالسـتي نلذكـي أصـاب 7دوـه بدقـة عالية، 
وخّلـف أعـدندنً كبرة مـن نلقتـىل ونلج7حى يف 

ص ـوف نلعـدّو، كنا سـبّب حالَة ذعـ7 وإرباك 
كبرة ملن تبقى ملهم يف نمللطقة نملستهدوة. 

وكان نإلعـال5 نلح7بـي ع7ض، مسـاء أمس 
نألول، مشـا7َد جوية واّقت رضبـة صاروخية 
ذكيـة نسـتهدوت، يف نليـو5 م سـه، تجنعـات 

للغزنة ونمل7تِزقة يف نلساحل أَيْضاً. 
وأظه7ت نملشا7د لحظَة وصول نلصاروخ إىل 
ملطقـة يتجنع ويها عدد كبر من آليات وأو7ند 
نلعدّو، حيث نم ج7 نلصاروخ وسط ذلك نلتجنع 
متسبباً بسـقوط نلعرشنت من نلغزنة ونمل7تِزقة 
قتىل وج7حى وتدمر عدد من آلياتهم، وظه7 ما 
تبقـى من نآلليات و7ي تلـوذُ بال 7نر من مكان 

نالستهدنف. 
ومثّلت تلك نملشـا7ُد دليالً ونضحاً عىل مجاح 
عنليـات رصـد نلعدّو بشـكل دقيـق، إىل جامب 
نلدقـة نلعالية لإلصابة نلصاروخيـة، نألم7 نلذي 
يوضح مدى نمكشـاف ُقـوَّنت نلغـزنة ونمل7تِزقة، 

وحجم نلخسائ7 نلتي يتكبّدومها. 

هجومان نوعيان على مواقع املرتِزقة يف جبهة نهم
 : نهم 

مّ ـذت ُقـوَّنُت نلجيش ونللجان نلشـعبيّة، أمس نألحد، عنليتَـا 7جوميتا عىل عدد من 
مونقع م7تِزقة نلعدونن نألم7يكي نلسعودّي يف جبهة مهم، وسقط نلعرشنُت من نمل7تِزقة قتىل 

وج7حى خالل ذلك. 
نلعنلية نألوىل نسـتهدوت َعَددنً من نملونقع نلتي يتن7كز ويها نمل7تِزقة يف نمللارة، وأواد مصدر 
ميدنمي لصحي ة نملسرة بأن نلهجو5 عىل تلك نملونقع ت7نوق مع قصف مدوعي مكثّف وعنليات 
قلص م7ّكزة نسـتهدف مجاميع نمل7تِزقة 7لاك، وينا وجهـت نلوحدنت نملهاجنة أَيْضاً رمايات 
مارية مسـّددة عليهـم خالل نقتحا5 نملونقع، مـا أَّدى إىل مرصع وإصابة عـدد ملهم وو7نر من 
تبقى.  وبالتزنمن، نسـتهدوت عنلية نلهجو5 نلثامية مونقع أُْخـــ7َى للن7تِزقة يف ملطقة يا5، 

وسقط خاللها أَيْضاً عدد من نلقتىل ونلج7حى يف ص ووهم بلرنن نلوحدنت نملهاجنة. 

كمني نوعي يف جيزان وطريان العدوان يستهدف 
مرتِزقته يف منفذ علب 

 : الحدود
سقط عدٌد من علارص جيش نلعدّو نلسعودّي 
وم7تِزقتـه قتـىل وج7حـى، أمـس نألحـد، خالل 
عنليـات موعيـة للجيـش ونللجـان يف عـدد من 
وينـا  نلحـدود،  بجبهـات  نملونجهـات  ملاطـق 
نستهدف طرنن نلعدونن تجنعاٍت مل7تِزقة ملحقاً 

بهم خسائ7َ إضاوية. 
و ي جيزنن، مّ ذت وحدُة نلهلدسة نلعسك7يّة 
نلتابعة للجيش ونللجان، كنيلاً محكناً نستهدف 
م7تِزقة نلجيش نلسـعودّي، حيـث زرعت نلوحدة 
لغناً أرضياً نم جـ7 بعدد ملهم يف جبل تويلق، ما 

أَّدى إىل مرصع وإصابة عدد ملهم. 
ويف عسـر، رضبت مدوعية نلجيـش ونللجان 
عدة تجنعات لجيش نلعدّو نلسـعودّي وم7تِزقته 
يف موقـع سـهوة بال7بوعـة، وقبالـة مل ذ علب، 
وحّققـت نلرضباُت إصاباٍت دقيقة أسـ 7ت عن 
مـرصع وإصابـة عـدد من نلجلـود نلسـعوديّا 

ونمل7تِزقة. 
من جهة أُْخــ7َى، نسـتهدف طـرنُن نلعدونن 
تجنعاً للن7تِزقة يف مل ذ علب بعسـر، بعدد من 

نلغارنت، ملحقاً بهم خسائ7َ برشية إضاوية. 

باألسماء: مصرع وإصابة 15 عنصرًا من املرتِزقة 
ضمنهم قيادات يف جبهة "املالجم"

 : البيضاء

سـقط 25 ُعلرصنً من قيادنت وأو7ند نمل7تِزقة با رصيع 
وج7يـح، بلـرنن نلجيـش ونللجـان نلشـعبيّة يف محاوظة 

نلبيضاء، مساء نلسبت / نألحد. 
وأواد مصدٌر ميدنمي للصحي ة أن ُقـوَّنِت نلجيش ونللجان 
مّ ذت عنليًة عسـك7يّة موعية يف جبهـة نملالجم باملحاوظة، 
وسقط خاللها عرشنٌت من نمل7تِزقة قتىل وج7حى، ُع7َِف من 

بيلهم 25 علرصنً. 
وحصلت نلصحي ة عىل أسـناء نلقتـىل ونلج7حى نلـ25 

و7م ُكـلٌّ من:
- نلقيادي نمل7تِزق نملالز5 رياض سالم نلضبيامي

- نلقيـادي نمل7تـِزق نلعقيـد صالـح أحند نلحسـحوس، 

عنليات ما يسنى نللونء 273
- نلقيادي نمل7تِزق عبدربه قاسم نمللصوري نملصعبي
- نمل7تِزق حسا محند نل7قابي نلع7ي ي نملصعبي
- نمل7تِزق َعبدنلك7يم نمللصوري نلجلاحي نمل7ندي

- نمل7تِزق أحند عبدنلقادر 7ادي نملصعبي
- نمل7تِزق عبدنلله عبدنلك7يم عيل نمللصوري نملصعبي

- نمل7تِزق عبدنلله ملرص سالم نلضي يل
- نمل7تِزق مساعد صالح سعيد نلش لوت

- نمل7تِزق علوي جنال أحند نمللصوري نملصعبي
- نمل7تِزق يحيى عبدنلقادر محند عبدربه نمللصوري

- نمل7تِزق أحند سعيد عيل نلق7عه
- نمل7تِزق عبدنلقوي صالح سالم نلرضيبي
- نمل7تِزق مبارك عبدنلله صالح عويضان

- نمل7تِزق محند بن محند عبدنلله قاسم نلحاربي 
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 فيما "ُبنيان" تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحقل الزراعي في الزاهر بالجوف

استمرار محرقة الساحل: خسائر العدّو تصل إىل 500 قتيل وجريح و90 آلية متنوعة خالل 72 ساعة
 : خاص

يونِصُل تحالُـُف نلعدونن نلدوع بن7تِزقته 
وآلياتـه إىل مح7قة ك ى متونصلة يف جبهة 
نلساحل نلغ7بي محاوال نستغالل "نل 7صة" 
نلتـي ملتحتهـا إيـاه نلواليـات نملتحدة ع  
دعونتها نملزي ة لوقف نلح7ب، و ي غضون 
72 سـاعة وقط من بدنيـة تصعيده نلجديد 
نلـذي بدأ نلجنعـة نل ائتة، سـقط أكث7 من 
صص5 علـرٍص مـن قيـادنت وعلـارص نلغزنة 
ونمل7تِزقـة با قتيل وج7يـح بلرنن نلجيش 
ونللجـان نلشـعبيّة وينـا تـم تدمـر ق7نبة 
ص9 آليـة متلوعة، لتتحـول بذلك "نل 7صة" 
نألم7يكيـة إىل جحيم جديد يضاف إىل قائنة 
نلهزنئم نلك ى نلتي تكبّد7ا تحالف نلعدونن 
يف جبهة نلساحل عىل مدى نل رتة نملاضية. 
نللاطُق نل7سني للقونت نملسلحة، نلعنيد 
يحيـى رسيـع، ونصـل مونكبة مسـتجدنت 
تلـك نملح7قـة نملسـتن7ّ، ويف بيان لـه، أمس 
نألحد، أعلـن أن حصيلة نلخسـائ7 نلبرشية 

لقوى نلعدونن ليو5، أمس، بلغت 225 قتيالً 
وج7يحـاً بيلهـم قيـادنت، وينا تـم تدمر 
وإعطاب ص2 آليـة متلوعة لهم، خالل كرس 
نلزحووـات نلتي ك7ّر7ا نلعـدّو باتّجاه كيلو 

26 وغ7ب ورشق مطار نلحديدة. 
وأوضح ماطق نلجيـش أن ص25 من قتىل 
وج7حى نمل7تِزقة تم مقلهم إىل مستشـ يات 
نملخاء ونلخوخة وعـدن ملذ صباح أْمس إىل 
وقت نلعرص، وينا وصلت ص3 جثة أخ7ى إىل 

مستش يات نملخاء عرصنً. 
وأشار ماطق نلجيش إىل أن قونِت نلجيش 
ونللجان نلشـعبيّة، مّ ذت عنليـاٍت دواعية 
و7جوميـة متلوعـة خالل كـرس زحووات 
نلعدّو، وشـاركت مختلف نلوحدنت نمليدنمية 
للجيـش ونللجان يف تلـك نلعنليـات، بنا يف 
ذلك وحدة نلهلدسـة نلعسك7يّة نلتي أوقعت 
نلعـدّو يف رشنك كبرة لأللغـا5 باتّجاه كيلو 
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أن  للجيـش  نل7سـني  نللاطـُق  وأّكـد 
م سيات نلعدّو ملهارة تناماً؛ بسبِب نل شل 
نلذريع نلذي ي7نكم خسائ7ه يوماً بعد يو5. 

وكان ماطـق نلجيـش قد أعلـن يف بيان، 
ص27 علـرصنً مـن  أمـس نألول، أن ق7نبـة 
قتـىل  سـقطون  نمل7تِزقـة  وأوـ7ند  قيـادنت 
وج7حى يومـي نلجنعة ونلسـبت، وينا تم 
تدمر ق7نبة ص7 آلية متلوعة، خالل عنليات 
كرس زحووات نلعدّو باتّجاه كيلو 26 وغ7ب 
مطار نلحديدة، ومع حصيلة خسائ7، أمس 
نألحـد، يصبح نملجنوع 5و7 قتيال وج7يحا، 

وص9 آلية. 
وال تتضنـن 7ذه نألرقـا5 حصيلة نلقتىل 
ونلج7حـى مـن نمل7تِزقة نلذين يتسـاقطون 
بلرنن صونريخ بدرP-1 نلتي يواقها نإلعال5 

نلح7بي بوضوح. 
وبنقابـل ُكــّل تلـك نلخسـائ7 مـا زنل 
نلعدّو عاجـزنً عن تحقيق أي تقـد5، ويلجأ 
إىل نلتضليل نإلعالمـي للتل يس عن 7زنئنه 
نمليدنميـة، إذ تقـع ُكــلُّ تَحـ7ّكاته و7يسـًة 
رسيعًة لخطط قـونت نلجيش ونللجان نلتي 
يؤّكـد ماطـُق نلجيـش جهوزيتهـا نلعاليـة 

ملونجهة ُكـّل مستويات نلتحدي. 

محمد عبدالسالم: تحالف العدوان بات عاجزًا عن إحراز أي تقدم يف الحديدة وباقي الجبهات
 : خاص

نمل ـاوض، محنـد  نلوطلـي  نلووـد  رئيـُس  جـّدد 
عبدنلسـال5، نلتأكيـَد عـىل أن نلتصعيـَد نألخـر لقوى 
نلعـدونن يف نلسـاحل نلغ7بـي سـيبوُء بال شـل يف ظل 
نلبطـوالت نلتـي يحّققهـا أبطـاُل نلجيـش ونللجـان 

نلشـعبيّة نلذين كبّدون قوى نلعدونن خسائ7َ جسينة يف 
نألرونح ونلعتاد خالل نليوما نملاضيا. 

ويف تعليـق جديـد لـه حول سـر معارك نلسـاحل 
نلغ7بي يف ظـل نلتصعيد نملكثّف لقوى نلعدونن نملتزنمن 
مـع نلدعـونت نألم7يكيـة نلزنئ ـة لوقف نلحـ7ب، أّكد 
محنـد عبدنلسـال5 يف تغ7يدة لـه أن تحالـف نلعدونن 

"مـأزو5 عاجز عن إح7نز أي تقـد5 يُذك7 ال يف نلحديدة 
وال يف غر7ـا رغم كثاوـة نلغارنت نلتي يعنـد إليها يف 

ُكـلِّ م7ة". 
وولّد عبُدنلسـال5 مزنعَم قوى نلعدونن حول قيامها 
بإمـزنل جـوي يف محاوظة صعـدة، مؤّكدنً أمهـا درنما 
7زيلـٌة ماتجة عـن حالة نألزمـة ونالرتبـاك نلتي باتت 

تخيّم عىل قوى نلعدونن، يف ظل مسلسل نل شل نلذريع 
لها يف مختلف نلجبهات ونألصعدة. 

وأضـاف عبدنلسـال5 يف تغ7يدتـه "تحالـف 7زيـل 
لم يكن مله لق7نبة 7 سـلونت سـوى نرتـكاب نملجازر 
ونلج7نئـم"، مقدمـاً "عظيـَم نلتحية لشـعبلا نلصامد 

وألبطال نلجيش ونللجان نلشعبيّة". 

وزير خارجية أملانيا: تجري يف 
اليمن مأساة إنسانية أمام أعني 

املجتمع الدولي
المسيرة| متابعات 

قال 7ايكو ماس، وزي7ُ نلخارجية نألملامي، أمس نألحد: إن مأساة 
إمَْسـامية غر مسـبوقة تجـ7ي يف نلينن أما5 أعـا نملجتنع نلدويل، 
مشـرنً إىل أن ُكـلَّ جولة جديدة من نلرصنع نلعسك7ّي تهبط بالبالد 
أكثـ7 للهاويـة.  وأضاف مـاس يف بيان مرشته نلخارجيـة، أن أملاميا 
لم يقتـرص موق ها نلونضح عىل ما جاء يف نتّ ـاق نالئتالف نلحاكم 
بأملاميـا وحسـب، الوتـاً إىل أمهـا نملـ7ة نألوىل ملذ وقت طويـل تأتي 

نل 7صة لتح7يك جهود نلسال5 نملتوّق ة. 
وطالب ماس، بوقف نلعدونن عىل نلينن وإج7نء محاداات إليجاد 
َحـّل سـيايّس، مشـرنً إىل أن نل7ياض وأبو ظبي تع7وان مدى جدية 

أملاميا بشأن أزمة نلينن. 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
تدعو إليقاف العدوان على اليمن 

بصورة عاجلة 
المسيرة| متابعات 

دعت نمل وضيُة نلسـامية لشؤون نلالجئا نلتابعة لألمم نملتحدة، 
أمس نألحد، دوَل نلعدونن عىل نلينن إىل وقف نلغارنت بصورة عاجلة؛ 
وذلك إلمهاء نألزمة نإلمَْسامية يف نلينن، كنا دعت جنيَع نلدول للقيا5 

بدور7ا من أجل نلتخ يف من نملعاماة نإلمَْسامية. 
ــة للن وضية أمجليلا جويل، أمس نألحد،  وقالت نملبعواة نلَخاصَّ
بأمـه مـن نملخـزي أن عنـل نملجتنع نلـدويل إلمهاء نألزمـة يف نلينن 
بطـيء، مضي ـة: إن نلوضع يتد7ور يف نلينن حتـى وصلت نآلن إىل 
حاوة مجاعة وأصبحت تونجه أسـوأ نمتشـار للكولرن يف نلعالم ملذ 

عقود. 
وأضاوـت، أن نلط7يقـة نلوحيدة لتنكا نلالجئـا من نلعودة إىل 
ديار7ـم وتقليص أعدند7م حول نلعالم 7ي إمهاء نلرصنعات، مبيلة 
أن نملسـئولية مشرتكة بنساعدة نلالجئا إىل أن يتنّكلون من نلعودة 

إىل ديار7م. 

محافظ صعدة يدّشن زراعة واستصالح ستة آالف حبلة من أراضي األوقاف الزراعية

 : خاص
تتوّحـُد نلجهوُد نلشـعبيّة ونل7سـنيّة ملونجهة 
نلحصار ونلحـ7ب نالقتصاديـة بتحقيق نالكت اء 
نلذنتـي يف نملجال نلغذنئي، بنا يقّلُل من نسـتهالك 
نلُعنلـة نلصعبـة، وذلـك بالتوّجـه نلعـا5 صوَب 
نال7تنـا5 باملجـال نلزرنعي ونسـتصالح نألرنيض 
نلزرنعية ونستغاللها، بنا يسهم يف إمتاج مختلف 
نملحاصيل نألساسية نلتي يتم عادة نسترنُد7ا من 
نلخارج بعد نلرتنكنات نلتآم7ية نلتي شلّتها قوى 
نلعـدونن عىل نلقطاع نلزرنعـي يف نلينن قبل وبعد 

ورتة نلعدونن. 
َودّشـن محاوـظ صعـدة محنـد جاب7 عوض 
ومعـه مديـ7ن مكتبَـي نلزرنعـة ونألوقـاف، أمس 
نألول، زرنعـَة ونسـتصالح سـتة آالف حبلـة من 
نألرنيض نلتابعـة لألوقـاف بندي7ية سـحار تحت 

شعار "معاً محو نالكت اء نلذنتي". 
ويف نلتدشـا، أّكـد نملحاوـظ عـوض ن7تنـا5َ 
ـة يف ظل مـا يتع7ض له  نلدولـة بالزرنعـة َخاصَّ
نلشـعب نلينلي مـن عـدونن وحصـار واقم من 
معامـاة نملونطلا، مثنلاً جهـوَد مكتبَي نألوقاف 

ونلزرنعـة يف نسـتصالح نألرنيض نلتابعة لألوقاف، 
ونلذي سيؤتي اناره مستقبالً. 

وينا أشار مدي7 مكتب نألوقاف ونإلرشاد لطف 
نلعونوي، إىل أن نلتدشَا جاَء نستجابًة لدعوة قائد 
نلثورة باال7تنا5 بالزرنعة ضنن مرشوع نلشهيد 

نل7ئيس نلصناد "يٌد تحني.. ويٌد تبلي".. 
بـدوره، أّكد مدي7 مكتب نلزرنعة زك7يا نملتوكل 
أ7نيَّة نسـتصالح نألرنيض نلزرنعيـة نلبيضاء؛ ملا 

لذلك من عائدنت عىل نملجتنع بصورة عامة. 
ويف محاوظـة نلجـوف، يونصل نل 7يـُق نل لي 
نلزرنعي بنؤّسسـة بليان نلتلنوية بالرشنكة مع 
محطة نلبحـوث نلزرنعية للن7ت عات نلوسـطى، 
تل يذ أمشطة نمل7حلة نلثامية من نملرشوع نلبحثي 
نالسرتنتيجي يف مدي7ية نلزن77 بنحاوظة نلجوف. 
وأوضح مسـؤول نملـرشوع بنؤّسسـة بليان 
نملهلـدس أحند رشف أن تل يذَ نملـرشوع نلبحثي 
نلزرنعي يأتي نستن7نرنً ملرشوع نلتج7بة نلتأكيدية 
ملحصول نلقنح بالجوف نلذي تم تل يذه سابقاً. 
وأّكـد أ7نيّة 7ذن نملـرشوع نلبحثي نلذي يهدف 
للبيئـة  مالئنـة  نألكثـ7  لألصلـاف  نلتوصـل  إىل 
نلزرنعيـة ونألوضـل إمتاجـاً ضنن خنسـَة عرَش 

صل اً من بذور نلقنح تشنلها نلتج7بة. 
ول ـت رشف إىل أن نمل7حلـة نلثاميـة تضنلـت 
عـددنً من نلعنليـات نلزرنعيـة تتنثل يف تسـوية 
نألرض نلزرنعية نلتي تبلغ مسـاحتها سـتة آالف 
وصصو مـرت م7بع أعقبها وتح وشـق نلخطوط يف 
نلرتبة ومن ام زرنعة نألرض وتغطية نلبذر وأخرنً 

يَّة نألوىل.  ري نلحقل نل7َّ
َوجنعيـة  بُليـان  مؤّسسـة  مسـؤولو  وكان 
نالعتصا5 نلزرنعيـة نلتعاومية، زنرون نلحقَل خالل 

تل يذ أمشطة نمل7حلة نلثامية. 
وأشادون بجهود نل 7يق يف 7ذن نملرشوع ون7تنا5 
مؤّسسـة بُليان نلتلنوية بت عيل نللشاط نلزرنعي 
بط7يقـة علنيـة وبحثيـة لتحقيق نألمـن نلغذنئي 
ـًة يف ظل نلظ7وف نل7ن7لة.  للشعب نلينلي َخاصَّ

7ـذن ودّشـن مونطلـون وأَْصَحــاب نألرنيض 
محاوظـات  مـن  عـدد  يف  نلونسـعة  نلزرنعيـة 
نلزرنعيـة مـن  نملحاصيـل  نلجنهوريـة حصـاَد 
نلبـذور بنختلف أمونعهـا، وأّكـدون يف ترصيحات 
ه  للنسـرة أن 7ذه نلجهود تأتي يف سـياق نلتوجُّ
محـو نالكت ـاء نلذنتي ملونجهة نلحصـار ونلح7ب 

نالقتصادية. 
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باملولد النبوي الشريف
 : صعدة

نلتل يـذي  نملكتـُب  عقـد 
ملحاوظـة صعـدة، أمـس نألحد، 
نجتناعاً موّسعاً ب7ئاسة محاوظ 
نملحاوظـة محنـد جابـ7 عوض 
نلتحضريـة  نإلجـ7نءنت  ماقـش 
لالحت ـال  نلالزمـة  ونلرتتيبـات 
عـىل  نلرشيـف  نللبـوي  باملولـد 
صاحبه وآلـه أوضل نلصالة وأتم 

نلتسليم. 
وشـّدد نالجتناُع نلذي حرضه 
عدد من قيادنت نلسـلطة نملحلية 
نلتل يذيـة  نملكاتـب  ومـدرنء 
نلجا7زيـة  روـع  رضورة  عـىل 
نلتحشـيد ونالسـتعدند  ونلبدء يف 
للنلاسـبة، كنا تط7ق نالجتناُع 
لألوضـاع نلخدمية وآليـة ب7نمج 
عنـل نملكاتب نلتل يذية ونلسـبل 
ونلطـ7ق نلك يلـة بالتغلـب عىل 
نلتحديـات نلتـي تونجهها خالل 

نمل7حلة نل7ن7لة. 
وخالل نالجتناع حث نلحاوظ 
عـوض مدرنء نملكاتـب نلتل يذية 
عىل نملسا7نة نل اعلة يف نلتجهيز 
نللبوي  باملولد  ونالعدند لالحت ال 
بنـا يتلاسـب مـع عظيـم 7ذه 
نمللاسبة، وذلك من خالل نلتعاون 
ونلتلسـيق مع مسؤويل نملجالس 
نملحليـة باملحاوظـة، مشـرنً إىل 
رضورة ت اعـل نلجنيـع وبـذل 
نملزيد من نلجهود يف سبيل إمجاح 
نل عاليـات  بإقامـة  نمللاسـبة 
ونألمشـطة نملتلوعة ونملختل ة يف 

جنيع نملدي7يات. 
وأّكــد نملحاوـظ عـىل أ7نيّة 
إحيـاء نملولـد نللبـوي نلرشيـف 
ونملعامـي  نلـدروس  ونسـتلها5 
نإليَْناميـة وتعزيز اقاوة نملجتنع 
بأ7نيّة نالحت ال بنولد نل7سـول 
نألعظم نمللقذ للبرشية من نلرشك 
ونلضـالل إىل دين نلهـدى ونللور 

ونلتوحيد

األوقاف تدّشن الحملة اإلرشادية بذكرى املولد النبوي بأمانة 
العاصمة وتشّدد على أهمّية إحيائها يف املرحلة الراهنة

 : خاص
 دّشـن مكتُب نألوقاف ونإلرشاد، أمس نألحد، 
بأمامـة نلعاصنة نلحنلَة نإلرشـاديَة بنلاسـبة 
نملسـاجَد  مسـتهدوًة  نلرشيـف  نللبـوي  نملولـد 
ونملـدنرَس ونملجالـس نملحليـة، عـ َ كوكبة من 
ونمل7شـدنت  ونمل7شـدين  ونلخطبـاء  نلعلنـاء 
بالتلسـيق مـع مكتب نلرتبيـة باألمامـة وإدنرة 

نلخطباء بدنئ7ة نلثقاوة نلق7آمية. 
ويف تدشـا نلحنلـة نلتي تسـتن7ُّ أسـبوعا 
بإرشنف وزنرة نألوقاف ونإلرشـاد، أشـار نلوكيل 
نملسـاعد لـوزنرة نألوقاف لقطاع نإلرشـاد يحيى 
نلحواـي، إىل أ7نيّة إحيـاء ذك7ى نملولـد نللبوي 
نلرشيف، لتجسـد مدى حب أبلاء نلينن لل7سول 
صىل نلله عليه وآله وسـلم ومهجه وسـرته وما 

جاء به. 
وأّكـد نلوكيل نلحواي أ7نيّة نضطالع نلعلناء 
ونلخطباء ونمل7شـدين بدور7م يف تعزيز نلتوعية 
بنـا يتعـ7ض لـه نلينـن مـن عـدونن وحصار 
ومؤنمـ7ة تسـتهدف نلليل مـن ك7نمة وسـيادة 

نلشعب نلينلي. 
وينـا أشـار مدي7 مكتـب نألوقاف ونإلرشـاد 
بأمامـة نلعاصنة محنـد نلع يـف ومائب مدي7 
نملكتب محنـد نلقلييص إىل أن إحياء ذك7ى نملولد 
نللبوي، يعّزز من والء ونمتناء نلينليا لل7سـالة 
نملحندية وحبهم لل7سـول محند صىل نلله عليه 
وآله وسـلم، مؤّكـدنً بأن نلجنيع يف حاجة ماسة 
للعـودة نلصادقة مللهج نملصط ـى عليه نلصالة 
ونلسـال5 ونسـتلها5 نلـدروس ونلعـ  مـن 7ذه 
ــًة يف ظل مـا ين7 بـه نلينن من  نلذكـ7ى َخاصَّ

عدونن ملذ ما يقارب أربع سلونت. 
وحـثَّ نلع يـف ونلغلييس نلعلنـاء ونلخطباء 
ونلدعـاة عىل نلقيـا5 باملسـؤولية نلتـي كل هم 
ــة ونلتوعية  نللـه تعـاىل بها يف إيقـاظ وعي نألُمَّ
باملؤنم7ة نلتي تستهدوها بنا يف ذلك نلعدونن عىل 
نلينن، ونلتحشـيد للجبهات يف سـبيل نلدواع عن 

نلوطن. 
إىل ذلـك ألقيـت كلنـات عـن نلخطبـاء وعن 
نمل7شـدنت أّكـدت أن نلينليا أحوج ما يكومون 
يف ظـل نمل7حلـة نل7ن7لـة إىل نلعودة مللهـج نللبي 
عليه نلصالة ونلسـال5 ورسـالته وإحياء سلته، 
نبتهاجـاً  نلديليـة  نمللاسـبة  بهـذه  ونالحت ـال 
ـة ونقتباسـاً  ونعرتنوـاً بِلَعِم نللـه تعاىل عىل نألُمَّ
من نللـور ونلهدنية نلتي بعث بهـا خاتُم نللبيا 

ونمل7سلا. 

مؤّسسة الشعب االجتماعية تدّشن برنامجاً تدريبياً لتأهيل كادرها
 : خاص

دّشلت مؤّسسـُة نلشعِب نالجتناعية للتلنية 
بالرشنكـة مـع نتّحـاد نملدربا ونالستشـاريا 
نلينليـا، أمس نألحد، مـرشوع تدريب وتأ7يل 

كادر نملؤّسسة ونمل7نكز نلتابعة لها. 
ويف ح ـل نلتدشـا، أّكــد رئيـس مجلـس 
إدنرة مؤّسسـة نلشـعب نلدكتـور أحند نلكبيس 
أ7نيَّة نملـرشوع يف تعزيز قدرنت ومهارنت كادر 
نملؤّسسة حتى يكومون قادرين عىل أدنء مهامهم 
بكل نقتدنر ومهارة، مؤّكـدنً بأن قيادة نملؤّسسة 

لن تدخـ7 جهدنً يف سـبيل تلنية مهـارنت كادر 
نملؤّسسـة ونمل7نكز نلتابعة لها بنـا ينكلهم من 
تل يذ نسـرتنتيجيات وأ7دنف وخطط نملؤّسسة 
ـة يف  بـكل مهـارة يف مختلـف نلظـ7وف وَخاصَّ
ظـل نلحاجـة نمللحـة إىل تجويـد سـبل نإلغااة 

للنترضرين من نلعدونن نلغاشم عىل بالدما. 

تلّقيلا بحزن بالغ مبأَ وواة 

الشيخ محمد ناصر يحيى العرجلي 
َونلذي نمتقل إىل رحنة نلله عن عن7 

ما7ز نلـ ص9 عاماً.
وإملا إذ مشيُد باملونقف نملتنيزة ونألدونر نلوطلية 
َونالجتناعية نلصادقة لل قيد نل7نحل وإملا كذلك 

معّ ُ عن عنيق نألىس بهذن نملصاب نلجلل.
كنا متقد5 بخالص نلتعازي ونملونساة ألبلائه 
وذويه من آل نلع7جيل وبلي أسد-حج7 نملحابشة 
وأبلاء محاوظة حجة كاوة، سائلا نملوىل عز 
وجل له نل7حنَة ونل7ضونن، وإما لله وإما إليه 

رنجعون.

املكتب السياسي ألنصار اهلل
صلعاء ٢٦ ص ١٤٤٠7ه
٤ موون  5٢٠١٨

البقاء هلل
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 : متابعات:
بعد أسابيَع من ق7نر7ا نالمسحاَب 
نألم7يكـي  نلعـدونن  تحالـف  مـن 
نلسـعودّي، بدأت نلحكومـُة نملاليزية 
نلجديدة حنلَة ت ّعـات للنترّضرين 

من نلعدونن عىل نلينن. 
وبحضور وزي7 نلخارجية نملاليزي، 
سـيف نلدين َعبدنلله، دّشلت ملّظنة 
بعثة نلسـال5 نلعاملية نملاليزية، أمس 
نألحد، حنلًة شعبيّة لجنع نلت عات 
لدعم نألوضاع نإلمَْسـامية يف نلينن يف 
نملترضرين  »إغااـة نشـقاؤما  إطـار 

بالجنهورية نلينلية«. 
وخـالل ح ل نلتدشـا، قال وزي7 
نلخارجية نملاليزي: إن تلظيم نلحنلة 
يأتـي تضاملاً مع نلظـ7وف نلصعبة 
نلتـي يونجُههـا نألشـقاء يف نلينـن، 
جـ7نء نألزمـة نالقتصاديـة ونمعـدن5 
نلسـيولة نللقديـة يف نلينـن، ونلتـي 
مختلـف  عـىل  تأارنتهـا  نمعكسـت 

نملسـتويات، يف ظل نلح7ب نملستن7ّة 
ملذ أربع سلونت. 

وكامـت ماليزيـا أعللت قبـل أيّا5 

أمها سـحبت ُكـّل ُقـوَّنتها نلعسك7يّة 
نملتونجدة يف نلسعوديّة؛ تل يذنً للق7نر 
نملاليزيـة  نلحكومـة  نتّخذتـه  نلـذي 

محنـد  مهاتـر  ب7ئاسـة  نلجديـدة 
باالمسـحاب من تحالف نلعدونن عىل 

نلينن. 

 : متابعات:
قال نلسـيايّس ونلصح ي نلينلـي، جنال عام7: 
إن مـا يجـ7ي يف محاوظـة نلحديدة 7ـو مونجهٌة 
بـا أرشف رجال نلينن وطائـ7نت وبونرج يقود7ا 
أكث7 نللاس نمحطاطاً، مشرنً إىل أن تحالف نلعدونن 
يسـعى الحتالل نملحاوظـة وإذالل أ7لهـا كنا وعل 
يف نملحاوظـات نألُْخـــ7َى.  وع  ص حتـه بنوقع 
نل يسـبوك، كتب عام7 و7و رئيس تح7ي7 صحي ة 
نلوسـط نلينلية قائـالً: إن »ما يجـ7ي يف محاوظة 
نلحديـدة 7ي مونجهات با أكث7 رجال نلينن مخوًة 
وشـجاعة ورشوـاً وبا طائـ7نت ح7بيـة وبونرج 
يقصف من عليها أ7ا نللاس وأخوُوهم وأحطهم«. 
وأضاف أن »نلتحالف نلسعودّي نإلمارنتي يسعى 
إىل إلحاق نلحديدة بنحاوظات سبق ونحتّلها وأحال 
أعـزة أ7لها أذلـًة بوقود حـ7ب من أبلـاء نلجلوب 
ونلسودنميا وبقية نمل7تِزقة منن ال بونكَي لهم«. 
ورأى عامـ7 أمـه »تبدو 7ذه 7ي ورتة نلسـناح 

قبـل  ونلغـ7ب  أم7يـكا  ملحتهـا  نلتـي  نألخـرة 
م اوضات تأّجلت أكث7َ من م7ة لهذن نلغ7ض وسط 
ضجيج ترصيحات عَللية بوقف نلح7ب ونلدعوة إىل 

حونر يقوُد إىل َحـّل نلرصنع بط7يقة سلنية«. 

وقال عام7 مخاطبـاً م7تِزقة نلعدونن: إمه »وما 
دن5 نألمـ7 كذلك وعال5َ أيها نلحق7نء تدعنون تدمر 
محاوظة بأكنلها وقتل أبلائها وتجويع بلد بأكنله 

وينا ستكون جزءنً من سال5 شامل؟!«. 

 : متابعات:
تع7ضت نلقياديُة بحزب نإلصالح نملونيل للعدونن، 
أل ت نلدُّبَعي، للتهديد بالقتل ونلشتم بأل اظ مابية 
من ِقبَِل مسـلحا بقيادة مجل نمل7تِزق خالد واضل 

نملعّا من قبل نلعدونن قائدنً ملحور تعز. 
ومـرشت نلدبعي يف ص حتها بنوقع نل يسـبوك 
ما وص ته أمه »شـكوى حول قيـا5 نملدعو محند 
خالـد واضـل ب7وقـة مسـلحا بتهديـدي بالقتل 
وشـتني وسـبي بأل ـاظ ال أَْخــاَلقيـة، ونلتهديد 

باالعتدنء عىل محالت ومنتلكات أرستي«. 
وقالـت نلدبعي يف شـكون7ا نملوجهـة إىل رئيِس 
ميابة نسـتئلاف تعز نملعّا من قبـل نلعدونن: »قا5 
نملدعـو محند خالـد واضـل وب7وقتـه نلعديد من 
نملسـلحا عىل متن طقـم عسـك7ّي بالتهجم عىل 
محّل نمل7َكـز نلحديث للن 7وشـات وم7كز نلدبعي 
للن 7وشـات نلكائن يف شـارع محنـد عيل عثنان 

متوجهـاً إىل نلعنال يف نملحل وبـدأ بالصياح عليهم 
ونلسؤنل علي شخصياً وعن مكان تونجدي، مهّددنً 
بقتيل بقوله بأمه سـيق7ح رأيس، موجهاً عيلّ سيالً 
من نلشتائم ونألل اظ غر نألَْخــاَلقية نلتي تشكل 

ج7نئَم«. 
وأضاوـت أن مجـَل نمل7تـِزق خالد واضـل »كان 
يصيح بأعىل صوته ويشتنلي بأل اظ مابية، طالباً 
مـن نلعنـال إخبـاَره عن مـكان تونجـدي ويف أي 
مكان أسكن قائالً لهم بلغة نلتهديد بأمه سيقتللي؛ 
بسـبِب ما أكتبـه من آرنء حـول ونلـده ونمتقادنت 
حول نلقضايا نلتي تُخصُّ نلشأن نلعا5، إَضاَوـًة إىل 
تهديدنته باالعتدنء عىل أمالكلا ومحالت أرستي«. 
وتعيـُش مديلـُة تعـز يف ظل وـوىض ورصنعات 
دنمية با نل صائل نملتعددة مـن م7تِزقة نلعدونن، 
وشـهدت خالل نلسلونت نملاضية نآلالَف من ج7نئم 
نلقتـل ونلخطف ومهب نملحاّلت نلتجارية ونملصارف 

ومهب نملؤّسسات نلحكومية. 

ماليزيا تدّشن حملة تربعات شعبّية لصالح اليمن 
بعد انسحابها من تحالف العدوان

قال إن المرتِزقة يدعمون تدمير المحافظة ألجل مهلة أمريكية:

سياسّي يمني: ما يجري يف الحديدة مواجهات بني 
أكثر رجال اليمن نخوًة وطائرات يقودها جبناء

قيادية بإصالح تعز تتلّقى تهديدات بالقتل من قبل نجل قائد محور تعز املوالي للعدوان 

سقوط جرحى بمواجهات بني 
املرتِزقة واملناهضني لالحتالل 

اإلماراتي يف أبني
 : متابعات:

أصيـب عدٌد مـن نمل7تِزقة، أمـس نألحـد، يف محاوظة أبا يف 
مونجهات مسـلحة أعقبـت محاولـة علارَص تابعـٍة لالحتالل 

نإلمارنتي نلقبَض عىل عدد من نمللا7ضا لالحتالل. 
وأوادت مصادٌر محلية يف مديلة لودر بأن مسـلحا يتبعون 
ما يسـنى »نلحزن5 نألملـي« نلتابع لالحتـالل نإلمارنتي حاولون 
ظهـ7 نألمـس، نعتقـال عـدٍد مـن نمللا7ضـا لالحتـالل منن 
يشاركون يف نالحتجاجات نلشعبيّة نلتي تطالب ب7حيل نملحتّلا، 

ما أَّدى ملونجهات مسلحة. 
وأضاوـت نملصـادر أن نملونجهـاِت أسـ 7ت عـن إصابـة 3 

أشخاص من نلط7وا. 
وتشـهُد نملحاوظاُت نلجلوبية ملذ عدة أشـه7 ح7نكاً شعبياً 
ونسـعاً ومسـرنٍت حاشـدًة تطالـب ب7حيـل تحالـف نلعدونن 
وتتهنـه مع حكومـة نمل7تِزقة بالوقوف ورنء نألزمة نإلمَْسـامية 
يف نلينن وتدمر نالقتصـاد ونلتالعب بالُعنلة نلوطلية نلذي أَّدى 

الرت اع نألسعار. 

فيما سيارات المواطنين تغرق في مياه الصرف الصحي:
ناشطون: ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء يف 
عدن يؤّكد زيف املنحة السعودّية للمحطات

 : عدن:
أّكد ماشـطون من أبلـاء مديلة عـدن أن نملزنعَم نلسـعوديّة 
بتوور نملشـتقات نلل طية ملحطات نلكه7باء ُمَجـ7ّد أكاذيَب يف 

ظل نرت اع ساعات نمقطاع نلتيار نلكه7بائي يف نملحاوظة. 
وأوضح نللاشـطون أمه وبال7غم من تدمّي نالستهالك نملحيل 
للكه7باء؛ مظ7نً المخ اض نلح7نرة يف مديلة عدن إال أن سـاعات 
نمقطاع نلتيار نلكه7بائي نرت عت بنعّدل أك َ منا كامت عليه يف 
وصل نلصيف.  وأشـار نللاشطون إىل أن نرت اَع ساعات نمقطاع 
نلكه7بـاء تزنمن مع إعالن نلسـ ر نلسـعودّي محنـد آل جاب7 
عن وصول نملِلَْحة نلسـعوديّة نملزعومة لدعم محطات نلكه7باء 

باملشتقات نلل طية!. 
من جامـب آخ7، ويف مشـهد يعكس ت7ّدي نلخدمات بشـكل 
أكـ َ منا كان عليه نألم7 يف عدن، مرش ماشـطو عدن يف مونقع 
نلتونصـل نالجتناعـي صورنً لشـونرع عدن و7ـي غارقٌة بنياه 

نلرصف نلصحي. 
وأظه7ت نلصوُر سـيوالً من مياه نلرصف نلصحي يف شونرع 
عـدن وقد بلـغ نرت اُعهـا لق7نبة مرت، مـا أَّدى لغ7ق سـيارنت 

نملونطلا. 
وتهـّدد ميـاُه نلـرصف نلصحـي نلطاوحـة يف شـونرع عدن 
بامتشـار نألمـ7نض ونألوبئـة نلتـي أّدت لوواة نلعـرشنِت خالل 
نلسـلونت نملاضية من عن7 نالحتالل نلسـعودّي نإلمارنتي ملديلة 

عدن. 

اغتيال ناشط على يد مسلحني يف 
سيئون بمحافظة حضرموت املحتّلة
شهدت مديلُة سـيئون بنحاوظة حرضموت 
نلونقعـة تحـت نالحتالل نإلمارنتـي، أمس نألحد، 
عنليـَة نغتيـال طالت أحـَد نللشـطاء يف نلح7نك 
نلجلوبـي، بالتزنمن مع نالحتجاجات نلشـعبيّة 

نملطالبة ب7حيل نملحتّلا. 
وأوادت مصادُر محلية وإعالمية بأن مسلحا 
»مجهولـا« قامون بإطـالق نللار عىل نللاشـط 
ونلشاع7 طالب باتيس، ما أَّدى ملقتله عىل نل ور. 
وأضـاف نملصـادُر أن نلعنليـَة شـهدت أيضاً 
مقتـل محنـد صالح باتيـس نلـذي كان ب7وقة 
نلشاع7 باتيس يف أحد شونرع مديلة سيئون.
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 : أنس القاضي

نلترصيـُح نمُلخاِتُل، لُكــلٍّ من وزي7ي 
نلدواع ونلخارجية نألم7يكيا »ماتيس« 
و»بومبيو«، يُظِه7ُ حقيقَة وشل نلخيار 
نلعسـك7ي يف نلينـن، و7ـو نألمـ7ُ نلذي 
نل 7مسـية  نلجيـوش  وزيـ7ُة  أّكـدتـه 
»ولورنمس باريل« حـا قالت: إن »نلحل 
نلعسـك7ي لن يؤدَي إىل أي مكان، وحان 
نلوقـُت لكـي تلتهَي 7ذه نلحـ7ب«، وأن 
بالد7ا تقو5ُ بنساٍع مع نلواليات نملتحدة 
نللتيجـة  ذنت  لتؤّكــد  نلغـ7ض،  لهـذن 
رئيسـة نلحكومـة نل يطاميـة »تريـزن 

ماي«. 
يُنكـن  ال  نلغ7بيـُة،  نلترصيحـاُت 
ًة للسال5؛ ألَنَّ نلط7َف  نعتباَر7ا دعوًة جادَّ
نلغ7بـيَّ عنومـاً ونألم7يكـي خصوصـاً 
بيده عنلياً إيقاُف عدونمه عىل نلينن وال 

يحتاج إلذن من دويالت نلخليج. 
نلوقـت  ذنت  يف  نلترصيحـاُت  7ـذه 
تُطلق مـن قبل نألم7يكي كبالون نختبار 
ُم خخ باألقلنـة ونلت تيت، وإذن ما قبل 
أمصـار نلله مـرشوَع نألقلنـة ونلت تيت 

و«نلحصة« نلتي نستعدَّ نألم7يكي لقبوله 
)أخـذ( أمصار نللـه لها، يف 7ـذه نلحالة 
وووق 7ـذه نلـرشوط نالم يالية يُنكن 
نلدخـوُل يف إمكامية وضـع َحـّد للح7ب، 
وتصبح 7ذه نلترصيحاُت ملصًة لعنلية 
»نلسـال5 نلزنئ ـة«، وسـيكون تحالـُف 
قـد  نألم7يكـي  مقدمتـه  ويف  نلعـدونن 
وصـل بذلـك إىل نلغاية نل عليـة لعدونمه 

نلعسك7ي عىل نلينن ملذ 25ص52. 
 لكـن دبّوَس نملبادئ وج7 7ذن نلبالون 
يف وجه نألم7يكي، وللا أن متذك7َ يف وضع 
كهذن نملقولة نالسرتنتيجية لحكيم نلثورة 
نل لسـطيلية جورج حبـش نلذي ونجه 
ورواقه دعونِت سال5 كاذبة كهذه، يقول 
حبش: »سـلجعُل من ُكـّل حنامة سال5 
77ُا يف عالم نلسـال5 نإلم يايل  قلبلة م جِّ
نلصهيومـي نل7جعي«.. وما زنلت نألرض 
نل لسـطيلية عطىش للسـال5 وشـعبها 
للح7يـة رغم غزنرة نلدعـونت نألم7يكية 
للسـال5 ونالتّ اقيـات نلتـي رعتهـا كـ 

»أوسلو« و«كامب دي يد«. 
لم يُثبت نلترصيح نألم7يكي وقط أمه 
صاحـب نلقـ7نر يف نلعدونن عـىل نلينن، 
ونملوجه لبلي سـعود وعيـال زنيد باألم7 

نلعسـك7ي، بل وأظه7 نمللظنات نلدولية 
عاجزة بائسـة، ونملبعـوث نألمني دون 
أية صالحيـات، إذ يُظه7 نلترصيح وزي7 
نلحـ7ب نألم7يكـي و7ـو يحـّدد عنلية 
نلسال5 وت7تيباتها ومونعيد7ا نلزملية!

جـاء يف نلترصيح نألم7يكي، مهلة ص3 
يوماً ليتم بعد7ا ت7تيبات عنلية نلسال5، 
و7ذن نألم7 يُعزز سيلاريو نلتوجه نلغ7بي 
لحنلة عسـك7ية جدية للساحل نلغ7بي 
بعد وشـل نملحـاوالت نملتكـ7رة لتحقيق 
إمجـازنت ميدنميـة يف جبهـة )نلسـاحل 
نلغ7بـي( وجبهة )صعـدة(، حيث كامت 
نل7يـاض وأبو ظبـي قد حّددتـا مونعيَد 
كثرًة لالمتصارنت وملحتهنا ونشـلطن 
ُمَهـالً كثـرة لتحقيقهـا، ومـا يجعللـا 
م رِتُض 7ـذه نللتيجـَة نمللطقيـة يف أن 
أي بـدء بالت اوض بعـد ص3 يوماً بدون 
سـيط7ة قـوى نلعـدونن عـىل نلحديـدة 
يعلي نسـتن7نَر نلحضور نلينلي نل اعل 
يف نلبحـ7 نألحنـ7، ونلتأاـر عـىل وك7ة 
ي7يد7ـا  نلتـي  ونلتجزئـة  »نألقلنـة« 

نألمركيون. 
ويف 7ـذن نلصـدد سـّجل عضـُو نلوود 
نلوطلي َعبدنمللك نلعج7ي موق اً ونضحاً 

يُدين مـرشوع نلت تيت وتحويل نلرصنع 
نلسـيايس با نلقـوى نلوطليـة نلينلية 
ونلغـزنة نملعتديـن إىل »رصنع با إاليات 

وع7قيات يف نلينن«. 
أّكــده  نلـذي  نملوقـف  ذنت  و7ـو 
وزيـ7 نلخارجيـة يف نلحكومـة نلوطلية 
عـىل  نملؤّكــد  نملهلـدس 7شـا5 رشف 
سـيادة نلجنهورية نلينلية وروض ُكـّل 

نمتقاص ملها. 
ورغم نل7غبـات نلذنتية نلتـي ي7ُيد7ا 
نألم7يكـي، إال أن 7ـذن نلترصيح يعكس 
عىل لسـامه نلونقع نملوضوعـي نملتحّقق 
يف نمليـدنن ونمللنـوس نلتأريخـي، وهـذن 
نلترصيـح يُقـ7 باملعادلـة نلوطلية نلتي 
أّكــد عليها قائد نلثورة نلسـيد َعبدنمللك 
صالـح  نلشـهيد  ونل7ئيـس  نلحواـي 
نلصونريـخ  وقـف  أن  و7ـي  نلصّنـاد، 
عـىل  »صّنـاد3«  نملسـّر  ونلطـرنن 
نلسـعوديّة ونإلمـارنت سـيتم يف مقابل 
وقف نلغارنت عىل نلشـعب نلينلي وروع 
نلحصار، و7ذه نملعادلـة تُخ7ُِج نمل7تِزقة 
مـن ونقـع نلـرصنع؛ باعتباِر7ـم أدونٍت 

رخيصًة للغزنة. 
نلترصيحـات  7ـذه  تكشـف  كنـا 

وتؤّكــد وصول نلطرنن نملسـّر نلينلي 
ونسـتهدنوه لإلمارنت ونلسعوديّة، و7و 
نألم7 نلـذي حاولت نلدولتـان نملعتديتان 

إخ اَءه. 
ويف ُكــلِّ نألحـونل، والقـوى نلوطلية 
نلينليـة نل7نسـخة عىل مبادئ نلسـيادة 
نلوطلية ونالسـتقالل ونلوحـدة نلينلية، 
ونلتـي تقد5 أغـىل نلتضحيات يف سـبيل 
نالمتصـار لهذه نملبادئ ولح7ية نلشـعب 
تُـدرك طبيعـة نلـدور نألم7يكـي يف 7ذن 
نلعـدونن، وال تتهاوـت عليـه، إال أمهـا 
ح7يصـة عىل روـع نملعاماة عن َشـعبها 
ونلتعامـل مـع ُكـّل مسـاٍع دولية جادة 
ال تلتقـص من حقوق نلشـعب وأ7دنف 

نلثورة نلشعبية 22 سبتن . 
ونلووـد نلوطلـي نمل اوض لـن يكون 
أقّل صنودنً من نألبطال يف جبهات نلقتال 
وسيعكُس نمتصارنتهم نمليدنمية وميزنن 
نلونقـع إىل ميـدنن نلسياسـية، بشـكل 
اوري، ولـن يكوَن أقلَّ صالبـًة ووطلية 
واوريـة مـن نمل ـاِوِض نل يتلامي. وقد 
عّ  عن 7ـذن نملوقف محند َعبدنلسـال5 

رئيس نلوود نلوطلي نمل اوض. 

 : ترجمات

يتونَصُل نمكشاُف زيف نلدعونت نألم7يكية لوقف 
نلح7ب يف نلينن، ع  وسـائل نإلعال5 نلعاملية، وبعد 
تق7ي7 مجلة »ناليكومومست« نلذي مرشته صحي ة 
نملسـرة يف عدد نألمس، ونلذي وضح أن نألم7يكيا 
غـرُ جاديـن يف تلـك نلدعـونت، تلاولـت صحي ـة 
»نالوبزرو7« نل يطامية يف نوتتاحية عدد7ا نلصادر 
يـو5، أمس نألحـد،، نملوضوَع م َسـه، لتؤّكـَد أَيْضاً 
أن نلواليـات نملتحدة لديها »أ7دنف سياسـية أمامية 
ومعيبة للغاية« من ورنء دعونت نلسال5 نملزي ة. 

»نالوبزروـ7«:  صحي ـة  تسـاءلت  نلبدنيـة  يف 
»ملـاذن نسـتغ7ق نألم7 وقتـاً طويالً حتـى تترصف 
إدنرة ت7نمـب، مع أن نلخسـائ7 نمل زعـة عىل حياة 
نلينليا ونلتي سبّبتها حنلة نلقصف نلتي تقود7ا 
نلسـعوديّة بدعم مـن نلغ7ب، قد تـم توايقها جيدنً 
خـالل نلسـلونت نلثالث نملاضيـة؟« تسـاؤٌل يل ت 
نألمظـار إىل توقيـت نلدعـونت نألم7يكيـة إليقـاف 
نلح7ب، حيث يشـكل 7ذن نلتوقيت نمل تاح نل7ئييس 
نلذي ينكن ع ه نللظ7ُ بوضوح إىل أ7دنف نلواليات 

نملتحدة من ورنء تلك نلدعونت. 
وتجيـُب نلصحي ـة عىل ذلـك نلتسـاؤل بال7بط 
بـا »نالمدوـاع نلدبلومـايس نألم7يكـي نمل اجـئ« 
وينا يخص نلينن، وبا »قتل نلصح ي نلسـعودّي 
جنال خاشقجي من قبل نملخاب7نت نلسعوديّة«، إذ 
أسـهنت نلقضية نألخرة يف تشويه صورة نل7ياض 
بشـكل كبر، ووجهـت أمظار نلعالـم إىل ج7نئم ويل 
نلعهد نلسـعودّي محند بن سلنان، وعىل رأس تلك 
نلج7نئم نلعدونن عىل نلينن، وبالتايل وإن ونشـلطن 
تحاول من خالل دعونتها إىل نلسال5، نلحيلولَة دون 

بدء نلت ات نلعالم إىل ما يحُدُث يف نلينن. 
وأضاوت نلصحي ة مؤّكـدًة عىل ذلك، أن »ت7نمب 

حتى نآلن لـم يكن له أي ن7تنا5 بحـ7ب نلينن، بل 
كان يعت 7ـا ونحـدة مـن نلعديـد من نملسـارح يف 
مسـابقة نسرتنتيجية ونسـعة با نلواليات نملتحدة 
وإرسنئيل وحل ائهـم نلخليجيا من جهة، وإي7نن 
من جهـة أخ7ى« كنا أّكــدت أن »ت7نمب ال ينتلك 
أية رغبة للضغط من أجل صلع نلسال5، وذلك يشء 
يع7وـه نلسـوريون ونل لسـطيليون ونلكوريـون« 
نلذيـن لديهم تجـارب طويلة مع ط7يقـة نلتعامل 

نألم7يكية نالمتهازية وينا يخصُّ نلسال5. 
وتابعـت نلصحي ة توضيـَح حقيقة أن نلواليات 
نملتحـدة أرندت من خالل دعونتها للسـال5 يف نلينن، 
تخ يـَف نلضغـط نلعاملـي نمل7كَّز عـىل نالمتهاكات 
7ـو  ت7نمـب  يهـم  »مـا  إن  وقالـت  نلسـعوديّة، 
نلح اظ عىل نلعالقات نلعسـك7ية ونالسـتخبارنتية 
ونالقتصاديـة للواليـات نملتحـدة مع نلسـعوديّا، 
وعـىل وجـه نلخصـوص مـع ويل نلعهـد محند بن 

سـلنان، نلذي يُعتقد عىل مطاق ونسع أمه أم7 بقتل 
خاشـقجي، وقد كان ت7نمب يكابـد لحناية نألمر 
محند من سيل نإلدنمات نلدولية نلتي أعقبت ج7ينة 
نسـطلبول. لكله لم يستطع أن يوقف نلغضَب نلذي 
يسـّلط نلضوء عىل نملسـؤولية نلشـخصية للزعيم 
نلسـعودّي، عن نلكاراة نلتي تتكشف يف نلينن، من 

با أمور أخ7ى سيئة«. 
وقالـت نلصحي ـة إمه عـىل نل7غم مـن نلتقاري7 
نل7سـنية نلتي تشـر إىل أن نلواليات نملتحدة ق7رت 
نآلن مالحقـة بن سـلنان، إال أمه »لـن يكون 7لاك 
أي عقاب حقيقي« وأوردت نلصحي ة عدة أسـباب 
لذلـك، مـن بيلهـا أن ت7نمـب »ي7يـد نلح ـاظ عىل 
مبيعات نألسـلحة نمل7بحة« إضاوـة إىل أمه ي7يد بن 
سلنان إىل جامبه مع »إرسنئيل ونإلمارنت ودكتاتور 
مـرص، َعبدنل تـاح نلسـييس« من أجل نسـتهدنف 
إيـ7نن، يف إشـارة إىل نلتحالف نملتوقع تشـكيله با 

أم7يكا ودول ع7بية وإرسنئيل ملونجهة إي7نن. 
نمتخابـات  إىل  أَيْضـاً  نلصحي ـة  وتط7قـت 
نلكومجـ7س، ونلتي تعت  من أ7ّم أسـباب نمطالق 
نلدعـونت نألم7يكية نملخادعة لوقـف نلح7ب، إذ أن 
»ت7نمـب يتع7ض لضغـوط متزنيدة مـن نلحزبا؛ 
بسـبِب نلكاراـة نإلمسـامية يف نلينـن، ونلتـي يال5 
نلسـعوديّون عليهـا بشـكل أسـايس، ومـن شـأن 
نالقرتنحات نألخرة )دعـونت وقف نلح7ب( أن تحد 

أو توقف عنليات بيع نألسلحة يف نملستقبل«.
وخلصـت نلصحي ة إىل أن أوضل ط7يقة وجد7ا 
ت7نمـب أمامـه لتجلب ذلك كامـت »نلدعوة إىل وقف 

ح7ب ملسية كان يتجا7لها حتى نآلن«. 
وأوضحـت نلصحي ـة أَيْضـاً أن دعونت نلسـال5 
نألم7يكيـة م سـها كامـت تحتوي عيوبـاً ونضحة 
تؤّكـد عـد5 جديتها، إذ »ترص نلواليات نملتحدة عىل 
أمه، قبـل أن يتوقف نلقصف نلسـعودّي، يجب عىل 
نلحوايـا أوالً وقـف 7جناتهـم نلصاروخية، و7و 
رشط غر ونقعي مسـبق« كنا أن تلك نلدعونت »ال 
تقـرتح حتى وقً ا رسـنيًّا إلطالق نللـار، بل مج7د 
»وقـف لألعنـال نلعدنئيـة«، و7ي وكـ7ٌة مختل ة 

تناًما«. 
وبلاًء عـىل ذلـك أمهـت نلصحي ـة نوتتاحيتَها، 
قائلة: إن عنلية نلسـال5 نلتي تدعـو إليها نلواليات 
نملتحـدة تقـو5ُ »عـىل أسـاس معيـوب«، »وتهدف 
لغايات سياسية غ7يبة أمامية ومعيبة للغاية« وإن 
نالمخـ7نط ويها ربنـا يزيد نألمور سـوًءن«، وبالتايل 
وإن »نملبعوث نألمني أما5 مهنة ال يُحَسـد عليها«، 
وأضاوت: »يجب أن مأمل، يف نملقا5 نألول، أن ينتلع 
نلسـعوديّون عـن شـن 7جـو5 جديـد عـىل ميلاء 
نلحديدة نملحارَص يف نلثالاا يوماً«، و7و ما يلاِقُضه 
نلتصعيُد نلجديُد لتحالف نلعدونن يف نلساحل نلغ7بي 

ونلذي بدأ ملذ أيا5. 

الدعوات األمريكية لوقف الحرب تؤّكـد أن واشنطن 
صاحبة القرار يف العدوان على اليمن

الـ »اوبزرفر« الربيطانية: أهداف سياسية وراء 
الدعوات األمريكية للسالم يف اليمن
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مركز كارينغي لدراسات الشرق األوسط: التحالف السعودي لن ينتصر 
وشركات األسلحة األمريكية الرابح الوحيد من الحرب على اليمن

ميدل إيست آي: ثمُن إغالق قضية خاشقجي هو رأُس محمد بن سلمان

 : متابعات:

َخلَُص نستطالٌع أج7نه م7َكُز كاريلغي 
نألم7يكي لدرنسات نلرشق نألوسط، مع 
عـدد من نلخ نء نلدوليا، إىل أن نملدميا 
يف نلينن 7ـم نلخارُس نلوحيُد من نلح7ب 
عىل نلينن، وينا نل ائُز ويها 7و رشكات 
نألسـلحة نألم7يكيـة ونألوروبيـة نلتـي 
كّدسـت عرشنت نملليـارنت من مبيعاتها 
لألسلحة لُكـلٍّ من نلسعودية ونإلمارنت. 
وتحـت علونن »7ل مـن وائز حقاً يف 
حـ7ب نلينن؟« أجـ7ى نمل7كـز مطالعة 
تتعلـق  دوريـة لخـ نء حـول قضايـا 
وشـنال  نألوسـط  نلـرشق  بسياسـات 

إو7يقيا ومسائل نألمن. 
ويف 7ـذن نلسـياق قالـت سـارة ليـا 
ويتسن -نملدي7ة نلتل يذية لقسم نلرشق 
نألوسـط وشـنال أو7يقيـا يف 7يومـن 
صعيـد  »عـىل  إمـه-:  ووتـش  رنيتـس 
نلخسـائ7 نلبرشيـة، تُجّسـد نلحـ7ب يف 
نلينن مشـهد نألكالف نملطلقة: وناليا 
نلينليـا يعامون نملجاعة، وأكث7 من 27 
ألَف شخص سـقطون با قتيل وج7يح؛ 

ركا5«،  إىل  تحّولـت  نلتحتيـة  ونلبلـى 
مضي ـة أن »نملستشـ ياِت ونلعيـادنت 
وحتـى  ونمللـازل  ونملصامـع  ونملـدنرس 
نلجامعـات تع7ّضـت كّلهـا إىل نلقصف 

ونلهجنات نلجوية نلعشونئية«. 
وأشارت ويتسن إىل أمه »باتت ُسنعة 
نلسـعودية نلعامليـة أشـالء، عـىل نل7غم 
مـن وجود جيش مـن رشكات نلعالقات 
نلعامـة نلتـي تعنـل بـال 7ـوندة ميابة 

علها«. 
وأضاوت أمه »مع ذلك، شـّكلت ح7ب 
نلينـن معنة مالية ضخنة باللسـبة إىل 
نملقاولـا نألمركيـا ونل يطاميـا يف 
قطاع نلدواع، وقد واضت خزنئُن رشكات 
مثل ريثيـون، وجل7نل دنيلاميكس، وبي 
إي سيسـتنز بعـرشنت مليـارنت  إيـه 
نلـدوالرنت، ب ضل مبيعات نألسـلحة إىل 
عنالئها نألغلياء، كالسعودية ونإلمارنت 

نلع7بية نملتحدة«. 
ول تت ويتسـن إىل أن تلـك نلرشكات 
»نسـتخدمت جزًءن من أرباحها للضغط 
عـىل حكوماتهـا بهـدف نملونوقـة عىل 
عنليات نلبيع 7ذه، عىل نل7غم من وجود 
أدلة دنمغة عن سـوء نالستخدن5 نملتك7ر 

لهذه نألسـلحة يف 7جنـات غر قامومية 
قد تؤدي إىل حظ7 مثل 7ذه نلعنليات«. 
ورأت ويتسـن أن »نلخوَف من وقدنن 
مبيعات نألسـلحة يعت  نليو5 نألسـاس 
نمَل7َيض نلذي تسـتلد إليه أم7يكا لإلعالن 
عن أن نلتحالف نلذي تقوُده نلسـعودية 
يعنل عىل نلحدِّ من نإلصابات يف ص وف 

نملدميا«. 
أمـا أحنـد ماجـي و7ـو باحـٌث غرُ 
مقيم يف م7كز كارميغي للرشق نألوسـط 
ُمتخّصص يف نلشؤون نلينلية واعت  أن 
»انـة وائـزنً ونحد وقط يف 7ـذه نلح7ب 
و7و نل وىض«، مشـرنً إىل أمـه »أقّل ما 
ينكن أن يُقال عن نلوضع يف نلينن نليو5 
7و أمه أزمة م7ّوعة من صلع نإلمَْسـان، 
أزمـة عااـت يف نلبـالد دمـارنً وخ7نبـاً، 
وقذوت ماليا نللاس إىل أشدنق نملجاعة 
نالقتصاديـة  ونلظـ7وف  ونألمـ7نض 

نلكاراية«. 
وأضاف أمـه »وعىل نل7غم من حقيقة 
بعـض  حّققـت  نألطـ7نف  بعـَض  أن 
نلتقـّد5 نلعسـك7ي عـىل نألرض، إال أن 
7ذه نالمتصـارنت قصرة نألمـد لم تكن 
حاسـنة، ال بـل أّدى 7ـذن إىل مزيـد من 

نالضط7نبات، ما يسـّهل نمـدالَع مزنعات 
دنخليـة با أمـ7نء نلح7ب مـن مختلف 
نل صائل. 7ـذن ما حصل بـا نل صائل 
نلجلوبيـة يف عـدن، عـىل سـبيل نملثال، 
َي »عنليـة تح7يـ7  يف أعقـاب مـا ُسـنِّ
عـدن«. وكان ونضحاً أيضـاً يف نللزنعات 
نلتـي نمدلعت با مجنوعات ما يسـنى 

نملقاومة يف تعز. 
مـن جامبهـا، تؤكـد شـيال كارنبيكو 
-أسـتاذة نلعلو5 نلسياسـيّة ونلدرنسات 
نلدوليـة يف جامعة ريتشـنومد- أمه »لن 
تقـوَد نلحـ7َب إىل أي نمتصار عسـك7ي 

حاسم ورصيح«. 
وأضاوـت أمه وعىل نل7غـم من نلدعم 
نألمركـي أَْو نل يطامـي أَْو مـن سـائ7 
دول نللاتـو، إال أن نلحنلـَة نلتي تقوُد7ا 
نملنلكـة نلع7بية نلسـعودية إلعادِة ملح 
نلحكومة نلينليـة يف نملل ى -نلتي يُزعم 
أمهـا تحظى بــ »نعـرتنف دويل« لكلها 
ُمطاح بها، وحكومة سـيئة نلسـنعة– 
م وذنً حقيقياً يف جنيع أمحاء نلبالد 7ي 
مجـ7ّد أضغاث أحـال5. يُضـاف إىل ذلك 
أن أ7ـدنَف ُكلٍّ من نلسـعودية ونإلمارنت 
متلاوـ7ًة  أصبحـت  نملتحـدة  نلع7بيـة 

باّط7ند؛ بسـبب تدّخل نإلمارنت نألُحادي 

يف نلح7كة نالم صالية نلجلوبية. 

وحـول ما نذن كان 7لاك مسـت يدون 

من نسـتن7نر نلحـ7ب عىل نلينـن قالت 

ملت عـون  7لـاك  طبعـاً  كارنبيكـو: 

أمركيـا  مـن  نألسـلحة  »وصلّـاع 

طائلـة.  أرباحـاً  يجلـون  وب7يطاميـا 

كنـا أن نمله7ّبـا ونلعصابات نملسـّلحة 

ونملسـؤولا نل اسـدين وبعـض رجال 

نألعنـال يف نمللاطـق قليلـة نلسـكان يف 

رشق نلينـن وجلوبـه، يسـت يدون من 

نألمشـطة نلرسيـة أَْو من نالسـتثنارنت 

نللطاق  نلسـعودية ونإلمارنتية ونسـعة 

يف بلـاء خـط أمابيـب وم7نوـئ، أَْو مـن 

نالالـا معاً. كذلك، قـد تجلي نلرشكاُت 

نلخليجية )أو نلدوليـة( أرباحاً مالية أَْو 

مكاسَب نسـرتنتيجية كبرة يف شبوة أَْو 

مـأرب حرضمـوت أَْو نملهـ7ة أَْو جزي7ة 

سقط7ى«. 

وهـم  نلخـارسون،  »أمـا  وأضاوـت 

معظُم نلينليا نلبالغ عدد7م و2 مليون 

مسنة«. 

 : متابعات*

أعـدَّ نلكاتـُب ونلصحـايفُّ نل يطامـي 
دي يـد 7رسـت مقـااًل مُـرِشَ يف موقع 
»ميـدل إيسـت آي«، ووينا يـيل ت7جنة 

كاملة للنقال:
يتعـ7َُّض عاَلـُم محنـد بـن سـلنان 
لالمكناش بشـكل متسارع. وبعد غياب 
ـه وخصُنـه  طويـل يف للـدن، عـاد عنُّ
نللـدود نألمـر أحنـد بـن َعبدنلعزيز إىل 
نلوطن، ليسـتقبَل كنا يستقبل نألبطال، 
حيُث سـارع كبـاُر نألمـ7نء للرتحيب به 
لحظـَة وصوله إىل نملطـار، ام يف ح الت 

نالستقبال نلتي مُظِّنت له بعد ذلك. 
وكان مـن بـا 7ـؤالء بعـُض كبـار 
نألوزنن، مثـل رئيس نملخاب7نت نلسـابق 
خالـد بـن بلـدر، ومائـب وزيـ7 نلدواع 
نلسـابق خالد بـن ُسـلطان، وويل نلعهد 
نلسـابق مق7ن بن َعبدنلعزيز. انة داللٌة 
مهنـٌة يف عد5 ظهـور صـور حتى نآلن 
لألمر أحند مع محند بن سـلنان، رغم 
ما ذُِك7َ يف بعـض نلتقاري7 من أن محند 
بن سـلنان وشـقيَقه خالد بن سـلنان 
رّحبـا باألمـر نلعائد لحظـة وصوله إىل 

نملطار. 
ولقد بلغلـي أن نألمرَ أحند روض أن 
تُلتقَط له صور مع أيٍّ ملهنا، يف إشـارة 
إىل أمه لم ي7د أن تُسـتغلَّ عودتُه إلعطاء 
نالمطباع بأمه يق7 نبـن أخيه عىل ما 7و 

عليه. 
يُذَكـ7ُ أمـه قبل شـه7ين وقـط، كان 
ملحنـد بـن سـلنان مـن نلجـ وت ما 
مّكلـه مـن تقويـل عنه مـا لـم يقله. 
حـدث ذلك بعـد أن مـىش نألمـرُ أحند 
باتجـاه مجنوعة من نملحتجا نلينليا 
ونلبح7يليـا، نلذين تجنعون أما5 ملزله 
يف للدن؛ ليُخِ 7َم بأن عائلَة آل سعود ال 
تتحنُل نملسؤولية عن نلح7ب يف نلينن. 

»وَنـن  نملحتجـون:  سـأله  وعلدمـا 
يتحنل نملسؤولية إذن«، قال لهم نألمر: 
»نمللك وويل عهده، وغر7ُم منن يدي7ون 

شؤون نلدولة«. 
خـالل سـاعات، مقلت وكالـُة نألمباء 
نلسـعودية نلتي تخضُع لسيط7ة نلدولة 
عـن نألمر أحنـد قوله: إن »نلت سـر« 
نمللـَك كان  نمتقـد  أمـه  إىل  نلـذي ذ7ـب 
نألمبـاء  وكالـُة  وذكـ7ت  »خاطئًـا«. 
نلسـعودية أن نألمرَ أحند كان ببساطة 
يقـول إن نلعائلَة نمللكيَة 7ي نملسـؤولة؛ 
وذلـك بسـبب مـا يحتلُّـه أو7نُد7ـا من 

مونقع دنخل نلحكومة. 
كلـُت قد كتبـُت يف ذلك نلوقـت أقول: 
ـَكه بنا صدر  إن نألمـر أحند أعلن تنسُّ
علـه نبتدنًء، وبأمه كان ي ك7ُ يف نلبقاء يف 
نملل ى بشكل دنئم. بعد شه7ين عىل تلك 
نلحاداة، تلتز5 وسائل نإلعال5 نلسعودية 
نل7سنية نلصنَت نلتا5 بشأن عودة مجل 
مؤّسـس نملنلكـة نمللـك َعبدنلعزيز. وال 
ريـب يف أن محنـد بن سـلنان ال يج7ؤ 
نليـو5َ عىل تقويل عنه مـا لم يقله، كنا 

وعل من قبل. 
ملـذُ عودتـه إىل نلبالد 7ذن نألسـبوع، 
عقد نألمر أحند نلعديَد من نللقاءنت مع 
أشـقائه وكبار أم7نء آل سـعود. شهدت 
تلك نللقاءنُت حونًرن م توًحا حوَل كي ية 
نلتعامل مع نألزمـة نلحالية، و7و ما لم 
كان ونرًدن حدواُـه قبـل أسـابيع قليلـة 
حيلنـا كان محند بن سـلنان يف وضع 
ينكلـه مـن وـ7ض رقابـة تامـة عـىل 

نلعائلة. 
وسـعيًا ملـه لتلطيـف نألجـونء بعيد 
عـودة عنـه مـن نلخـارج، أمـ7 محند 
بن سـلنان بإطـالق رسنح نألمر خالد، 
نلشقيق نألصغ7 لألمر نلوليد بن طالل. 
خالَل أقـلَّ من أسـبوع، نمتقل محند 
بن سـلنان مـن وضع كان يسـتع7ُض 

ويـه بُخياَلء أمـا5 نلعالم كلـه إىل وضٍع 
يبَحـُث ويه عن حصن مكا. ما بدن مله 
من خيالء مواق بشـكل جيد، وال يحتاج 
نملـ7ء سـوى ألن يعـوَد إىل نملقابلـة نلتي 
أج7تهـا معـه بلومبرغ بعد أيـا5ٍ قليلة 
عىل ج7ينة قتل خاشقجي، وونضٌح أمه 
لم يصُح من غ لتـه إال بعد حا، ليدرَك 
حجَم نملشاكل نلتي ت7نكنت عىل كا7له. 
بعـد أيـا5 قليلة عـىل ج7ينـة نلقتل 
دنخل نلقلصلية، أرسل محند بن سلنان 
رئيـَس نملخاب7نت خالد عيل نلحنيدنن إىل 
ت7كيا، نلذي عاد يساوُره نلقلُق حول كم 
نملعلومات نملتوو7ة لـدى نألت7نك، وكامت 
خالصة نلتق7ي7 نلذي قّدمه لدى وصوله 
إىل نل7يـاض ت يُد بـأن نلوضـَع يف غاية 

نلسوء. 
وصـل بعَده إىل أمقـ7ة خالد نل يصل، 
مستشـاُر نمللك وأمرُ مكة، ونلذي تقد5 
بنجنوعة من نلُعـ7ُوض أالاء نجتناعه 
بال7ئيـس نلرتكي رجب طيـب أردوغان، 
ومن ذلك أن تقو5َ نلسـعودية بنساعدة 
ت7كيا من خالل نالسـتثنار ويها، وكذلك 
مـن خـالل رشنء نألسـلحة ملهـا. ي يد 
مصدٌر مطلٌع بـأن أردوغان قاطعه قبل 
أن يُْكِنـَل حديثَه قائالً لـه: »7ل تحاول 

أن ت7شـيلي؟« ام سـنح لخالد نل يصل 
باالسـتناع إىل رشيط مسـّجل لج7ينة 
قتـل خاشـقجي مدتـه خنـَس عرشَة 
دقيقًة. وعاد أدرنجه يُج7ُّ ذيوَل نل شل. 
علنـُت من مصادر لديهـا نّطالٌع جيٌد 
عـىل ت اصيـل نملكاملـات نلتـي تلقا7ـا 
أردوغان من نمللك بأن نلعا7ل نلسـعودي 
بـدن كنا لو أمه يق7أ من ورقة، بدليل أمك 
إذن سـألته سؤنالً ما ال يستطيع نإلجابة، 
بحسـب مـا قـال مصـدر كان موجوًدن 
حيلهـا دنخل مكتب أردوغان. إال أن ذلك 
لـم ي ـت يف عضـد أردوغان، نلـذي قال 
للنلك بـكل وضـوح: »إذن أرندت نملنلكُة 
نلع7بية نلسـعودية إمقاذَ م سـها وال بد 

من تسليِنلا نلجثة«. 
ذكـ7 أردوغـان ذلك م7تا عـىل نملأل. 
ونليـو5 بّدد ُكــلَّ نلشـكوك، وأابت بأمه 
رجٌل ال ينكـن رشنؤه. وقد قال يف مقال 
مرشتـه له صحي ة نلونشـلطن بوسـت 
نليـو5: »معلُم أن نألم7َ بقتل خاشـقجي 
صَدَر عـن أعىل نملسـتويات يف نلحكومة 

نلسعودية«. 
ولكلـه يف نلوقـت ذنتـه ب7ّأ نمللـَك من 
نملسـؤولية، قائـاًل إمـه لم يخطـ7 بباله 
ولـو لثاميـة ونحـدة أن نمللـَك سـلنان 

أم7 شـخصيًّا باسـتهدنف خاشـقجي. 
وشـبّه أردوغان ج7ينة نلقتل ب ضيحة 

ونت7غيت. 
جنـال  قتـل  ج7ينـُة  »تلضـوي 
خاشقجي عىل أكث7َ من مج7د مجنوعة 
من نملسـؤولا نألمليا، تناًمـا كنا أن 
وضيحـَة ونت7غيت كامت أك َ من مج7د 
نقتحا5، وكنا أن 7جناِت نلحادي عرش 
مـن سـبتن  نإلر7ابية كامـت أك َ من 
مج7د من م ذون عنلية خطف نلطائ7نت. 
وكأعضـاء مسـؤولا يف نملجتنع نلدويل 
عليلـا أن مكشـَف عن 7ُويـة من أصدر 
نألمـ7 بقتـل خاشـقجي ومكتشـف من 
نملسـؤولون  نلذيـن وضـع  أولئـك  7ـم 
نلسـعوديون -نلذين ما زنلـون يحاولون 
نلتسرتَ عىل نلج7ينة- قد وضعون اقتهم 

ويهم«. 
ال توجد رسـالة أوضح مـن ذلك بأن 
انَن إغالق 7ذه نلقضية 7و رأس محند 

بن سلنان. 
يوجُد أما5 نألمر أحند بن َعبدنلعزيز 
ونحٌد من مسـارين نالا. أما نألوُل وهو 
إقلاُع محند بن سـلنان بإب7ن5 ص قة، 
بحيـث يتخىّل عـن موقعه كـويل للعهد، 
يف  نألمليـة  نملسـؤولية  مونقعـه  وعـن 
وزنرة نلدوـاع ووزنرة نلدنخلية ونألجهزة 
نألملية، مقابل نالحت اظ بدوره كُنصلٍح 

نقتصادي. 
وأمـا نملسـار نآلخـ7، وهـو أن يُلقـى 
به مـن نللاوـذة. يُذَك7ُ أن رئاسـَة 7يئة 
نلبيعة، نلتي تلاُط بها نسـنياً عىل نألقل 
مهنُة إق7نر نلتعييلـات نمللكية، ما زنلت 
شـاغ7ًة ملذ وواة مشعل بن َعبدنلعزيز. 
ووينا لو تم ت7شيُح أحند بن َعبدنلعزيز 
رئيساً لهيئة نلبيعة وسيلَعُب دوَر صامِع 

نمللوك. 

* ساسة بوست
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

مطهر يحيى شرف الدين 
ترّشوـُت بحضـور أعنال نللـدوة نملتعلقـة بدور 
نلتكاوـل نالجتناعي يف مونجهة نلعـدونن ونلحصار 

ونلتـي تـم نمعقاُد7ـا مطلع نألسـبوع 
نلتعليـم  دنئـ7ة  نملـايض ب7عايـة مـن 
باملكتب  نالجتناعية  ونلدنئ7ة  نلجامعي 
نلتل يذي ألمصار نلله، وكلت قد أعددُت 
مدنخـالٍت وإضاوـاٍت لط7حهـا أالـاء 
نمعقـاد نللدوة ولكن لم تتـاح نل 7صة 
ألية مقاشـات أَْو مدنخـالت بعد ق7نءة 
أورنق نلعنـل؛ لذلـك أجد7ـا مسـاحة 
ملاسبة يف 7ذه نلصحي ة نلح7ة لط7ح 
مـا لدّي من إضاوات، وذلك من ملظوٍر 
حقوقي م7تبط باألساسيات ونلقونعد 
نلتـي تك ل ملظومًة مجتنعية تسـر 

ووق مظـا5 ال بد من نتخاذُه لكـي مصَل إىل مجتنع 
مثـايل يقو5 عـىل نلتعاون با جنيع أوـ7نده؛ ولذلك 
وإن مسـألة تكاول نملجتنع بنا يضنن حياًة خاليًة 
نلظـ7وُف  نآلال5 ونملعامـاة رضورٌة تقتضيهـا  مـن 
ونألحـدنث وي 7ضهـا نلونقـُع نلذي معيُشـه يف ظل 
عـدونن ظالم يسـتهدُف نإلمَْسـان نلينلـي بالدرجة 

نألوىل.
نألم7 نلذي يجب عـىل روند نملجتنع نملدمي ونلدولة 
بنكوماتها وتوّجهاتها نإلي اء بنا عليهم من ونجبات 
وحقـوق محـو نآلخ7يـن مـن عامـة نللـاس، وذلـك 
بأن يكـون لدى نلدولـة ونملجتنع ص ـاُت نل  ونلود 
ونل7حنـة ونلتعاطف ونإليثار ونلشـعور باملسـؤولية 
وذلك بتلنس أحونل نملحتاجا ونملستضع ا بتقديم 
نملعومات ونملساعدنت نملادية ونالجتناعية ونلل سية.
وبـرصف نللظ7 عـن نلعنـل نملؤسـيس نمللهجي 
واإلمَْسـان ك 7د أياً كان معتقُده وجلسيته وديامته 
ت 7ُض نل ط7ة ونلغ7يزة عليه وتدوعه إىل نلقيا5 بنا 
ينـيل عليه ضنره وإمَْسـاميته محو غـره وبالذنت 
َمـن 7م ضحايا نلكـونرث نلطبيعيـة ونلح7وب بَنن 
ويهـم أرَُس شـهدنء وم قوديـن وج7حـى وأرسى 
ومزنرعهـم  ملازلهـم  تدّمــ7ت  منـن  ومازحـا 
وتـرّضرت مصالحهم وأسـباب معيشـتهم، وحتى 
ال يأتي نليـو5 نلذي يؤنخذ ويه نإلمَْسـان أَْو تال5 ويه 

نملؤسسات ونمللّظـنات نملعلية بالتقصر ونلالمباالة 
تجاه نل ئات نملجتنعية نملسـتهدوة يلبغي عليها أن 
تكـوَن علد حجم نلثقة ونملهـا5 نملوكلة إليها بتحنل 
ونجباتها ومسؤولياتها يف مونكبة نألحدنث ونلظ7وف 
ونملسـتجدنت حتـى ال يبقـى من 
نلظـ7وف  ويونجـه  نآلال5  يعامـي 
نلصعبـة ويصـارع تلـك نلتغرنت 
دون أن يكـون بجامبه من يحنيه 
وي7عـاه ويهتم به وبالـذنت منن 
يعولـون أرسن وأَْطَ اال 7م بحاجة 
إىل أن تتووـ7 لهم كامل نلحقوق يف 
نلحيـاة نلك7ينة ونلصحة ونلتعليم 

ونل7وا7ية.
عـن  بعيـدنً  مذ7ـب  ال  وحتـى 
موضوعلا نألسايس، تجدر نإلشارة 
إىل أن نملجتنـع عبارة عن مسـيج 
نجتناعـي يصلُعـه سـلوُك نإلمَْسـان، ويتكـّون من 
ُد نملعاير  مجنوعـة من نللّظـم ونلقونما نلتي تُحـدِّ
نالجتناعيـة نلتـي ترتتّب عـىل أو7ند 7ـذن نملجتنع، 
ولذلـك وإن مجـاح نلتكاوـل نالجتناعـي بحاجة إىل 
مسـيج نجتناعي وديلي ملسـجم يسـوده نلت ا7م 
ونلقبـول باآلخ7 عـىل أسـاس نلرشنكـة نملجتنعية 
ونملسـاونة نلقائنة عىل نالحرتن5 نملتبادل ونلش اوية 
نلتي بدور7ا ت7وع من مستوى نلثقة با نملؤسسات 
نلحكوميـة ونأل7لية َونملجتنعات كنا أن مسـؤولية 
نلتكامـل عىل مسـتوى نلجناعات ونألو7ند مسـألة 
نملجتنعـي  نلتكاوـل  لتحقيـق  ورضوريـة  مهنـة 
وت7سـيخ نلعدنلة با وئات نملجتنع وإيجاد رشنكة 
واعله با نلجهات نل7سـنية ونال7ليـة ذنت نلعالقة 

بالشؤون نالجتناعية ونإلمَْسامية ونلحقوقية.
والتعـاون ونلرتنحـم ونلتضحية ونلبـذل ونإليثار 
قيم إمَْسـامية ت7سخ مبادئ نملحبة ونلتسامح وتعزز 
روح نملسؤولية محو نملجتنع، وال يخ ى أيضاً نلدور 
ونلتأاـر نإليجابي للهوية نلديلية ونلوطلية يف تعزيز 
وحـدة نلصف نلينلي ونسـتق7نره وأمله وما لذلك يف 
نلح اظ عىل وحدة نلوطن وسـالمة أرنضيه وق7نره 
نلسـيايّس نملستقل وسيادة نلدولة عىل أرنضيها نلتي 
ال تقبـل نمتهاكاً أَْو وصاية أَْو تبعية لألجلبي نملحتّل، 
ومـن أجل أن يسـود نلسـال5 ونألمـن يف نملجتنعات 

يلبغـي أن تكون 7لـاك عدنلة نجتناعيـة يف إحقاق 
نلحقـوق با وئـات نملجتنـع مبلية عـىل نالعرتنف 
بالحق نإلمَْسـامي لآلخ7ين وبح7ياتهم نألساسـية يف 
جنيع نملجاالت نلسياسيّة ونالقتصادية ونالجتناعية 
ونلثقاوية مـع نالحت اظ بالثونبت نلديلية ونلوطلية 
وعد5 مساس ونمتهاك نلسيادة ونلق7نر نلسيايّس.

كنا يلبغي نلتلبيه إىل أن مسألة عنلية نإلصالحات 
نلسياسـيّة ونالجتناعيـة ونالقتصاديـة بحاجـة إىل 
نحتونء معظم نملكومات نلسياسيّة نلوطلية ونالعرتنف 
بدور7ا ومونق ها نمللا7ضة للعدونن عىل نلينن وعد5 
نلتلكـ7 لتلك نملكومات أَْو نلتنييـز أَْو نإلقصاء والكثر 
من تلـك نملكومات ونلتوجهات لها أاـ7 يف بلاء نلوطن 
اقاوياً ومجتنعياً وسياسـيّاً خالل نلسـلونت نألخرة 
إال مـن كامون شـونذنً ونرتضـون ألم سـهم أن يكومون 
ر7يلة يف يد نألجلبي وجعلون من أم سـهم أدنًة حقرة 
بيـد تحالف نلعـدونن وأولئـك ال يعتـ ون إال ُعَنالء 
وم7تِزقة؛ ألَمَّهـم تخلو عن نملبـادئ ونلقيم ونلعادنت 
نملجتنعية نلسـلينة وخلعون ايـاب نلوطلية ووّضلون 
أن يكومون أحذيًة للنحتّلا ونلغزنة، وبامللاسبة ولكي 
مكشف زيف نالدعاءنت نألمنية نلتي تتغلى بالحقوق 
ونلح7يـات ومقيم نلحجة عىل نملجتنـع نلدويل ونألمم 
نملتحدة يلبغي أن مذكـ7 وملبه نلجنعية نلعامة لألمم 
نملتحـدة باإلعالن نلصادر بشـأن نألل يـة وينا يتعلق 
بك الـة تقديم نملسـاعدنت لجنيع نلسـكان نملدميا 
نلذيـن يعامـون بصـورة جائـ7ة مـن آاـار نلكونرث 
نلطبيعيـة وعنليات نإلبـادة نلجناعيـة ونلرصنعات 
نملسلحة وغر7ا من حاالت نلطونرئ نإلمَْسامية، َوعن 
تل يذ نألمم نملتحدة لق7نرنتها يف توسيع مطاق حناية 
نملدميا وتعزيز 7ذه نلحناية ووقاً للقامون نإلمَْسامي 
نلدويل َوحناية نملستضع ا بك الة تقديم نملساعدنت 
ونلحنايـة نملنكلة إىل نلسـكان نملدميا نلذين يعامون 
بصـورة جائـ7ة من آاار نلكـونرث نلطبيعيـة، ولذلك 
مقول 7ذن 7و نلونقع نلذي معيشه و7ذه 7ي نلظ7وف 
نلتـي من7 بها و7ذن 7و نلحصار نلخامق نلذي مونجهه 
وتلـك أدبياتكم ومبادئكم ومونايقكـم لم م7َ ملها إال 

أحبارنً عىل أورنق.. 
قال تعاىل )ُقـْل يَا َقْو5ِ نْعَنلُون َعـىَل َمَكامَِتُكْم إِمِّي 
نِر، إِمَُّه  َعاِمٌل، َوَسْوَف تَْعَلُنوَن َمن تَُكوُن َلُه َعاِقبَُة نلدَّ

اَل يُْ ِلُح نلظَّاِلُنوَن(.

هل هي دعوات 
إليقاف العدوان 

أم للتصعيد؟!
إبراهيم الحمادي 

نللوجسـتي  دعَنهـا  وقّدمـت  وق ـت  مـن 
ونملعلـوي.. دعـُم بص قات ك ى ألسـلحة دمار 
شامل، طائ7نتها تأتي لألجونء لتزوَِّد طائ7نِت عدوٍّ 
نمتهك سـيادة دولة ذنت سـيادة لـم يكن مطلب 
شـعبها إاّل نلعزة ونلك7نمة؛ لتصعَد متسلِّقًة ُسّلم 
نلحياد متشدِّقًة بندرجات نلسال5 ع  خارجيتها 
نألم7يكيـة بدعـونت لوقـف نلعدونن عـىل نلينن، 
وإن دعت وال تلىس وتتسـا7ل بأمها ضالعة ويه، 
ودعونتها ال تك ي وإْن كامت جيدًة؛ ألَمَّها وتحالف 
عدونمها بالينن ال يعت 7ا ُملزمًة عليه بل 7و من 
يدي77ا، وأم7يـكا 7ي َمن تعنل عىل نسـتن7نره، 
وإن كامت دعوتها جـادًة إليقاف نلعدونن وعليها 
ب عل ق7نر ملز5 بإيقاوه ووك نلحصار يصدر من 

مجلس نألمن. 
بالتأكيد 7ي ضالعٌة يف 7ـذن نلعدونن وكيف 
نلعـدونن  وبهـذن  إيقاوـه،  تسـتطيَع  أن  لهـا 
أم7يكا مسـت يدة لحلب بق7تها وكيف لها أن 
تعارضها؛ ألَمَّها سـتلطُح نلحاّلَب ولم يستِطع 
من بعد ذلـك نلحلب، أم7يكا 7ـي ذنُت رؤوس 
شـيطامية ُمتعددة ُكل يو5 تأتـي بوجه؛ خوواً 
عـىل مصالحهـا 7ي َمـن أمـ7ت بالح7ب عىل 
نلينـن وإن ُعدما ملـارس 25ص2 جعلت أم7يكا 
من ونشـلطن مرسحاً إلعـالن عاص ة نلدمار 

ونلعار. 
إذنً ال حاجـَة ألم7يـكا ألن تدعـو لوقف عدونن 
تحت قيادتها وإرشنوها وتنويلها، ونلجديُة بذلك 
يحتاُج أن ت7وَع نلغطاَء نلسيايّس ونلعسك7ّي عن 
أخونتها نلتي تشن نلعدونن، أم7يكا دولة إن دعت 
لوقف حـ7ب وهي بذلك تدعو للحـ7ب ومزيٍد من 
نلتصعيـد ولم تكتِف بذلك، ونلشـا7ُد بذلك تحليُق 
طـرنن أدونتها نملكثّـف يف أجـونء نلينن وقص ه 
نلعاصنـة صلعـاء  نلجـوي ونلصاروخـي عـىل 
وصعـدَة وعـدد من نملحاوظـات بصـورٍة جديدة 
للتصعيد، و7ي مع7كُة عـد5 نالعرتنف بالهزينة، 
7ي نملع7كة نلوحيدة أما5 نلعدونن إخضاع شعبلا 

لالستسال5 و7يهات. 
نلشـعبيّة  ولجامـه  بجيشـه  نلينلـي  شـعبُلا 
حارٌض ألي تصعيد ويف أتم جهوزيته ملونكبة ُكـّل 
جديد، ويف نلجبهات ماُره سـاحقٌة ألدونت نلعبيد، 
ونلعـدونن يف نلط7يق إىل ما 7و أسـوأ مله، وما لم 
يكن يف ُحسـبامه وعـ  دعونته، وما لم يحسـب 

لحسابه نلخ7وج دون حساب. 
 شعبُلا نليو5 وكيلُُه َربُّ نلعباد ببلدقيته وإرندته 
نلصلبة ونلقوية، ُسيحطم أدونت وأسياد نل7ياض، 
ا5 7ذه أيا5ُ دعونت إيقاف، ونلينن بدعونت  ونألَيَـّ
تطويـ7 ملظومـات باليسـتية بحنـم نلقـاذف 
أقـذف، وإمجازنته ووق نلقدرة عـىل إمكار7ا وما 
جـاء بترصيحات نلدوـاع نألم7يكيـة ونلخارجية 
نل يطاميـة ليس ُمجـ7ّد نعرتنف، بل 7ـو تخوُُّف 
مـن أن تصبح نلينن ُقـوًَّة تلهف عونصف نل7ياح، 

ونالمتصاُر يك  ُكـّل يو5. 
ـٌس إلعـادة ت7تيب  ومـن ظـن أن نلينـَن ُمتل َّ
نلص وف وتحليل نملؤنمـ7نت، وليُدِرْك ويوقْن أمها 
مستلقٌع وجحيٌم سيجحف ُكـّل أدونت نالرتهان، 
وليس لها إال سـوى نملوت أَْو نالمسـحاب وإعالن 

نلهزينة. 
ونأليـادي ونلعقـول نلتـي تصلُع 7ـذن نإلمجاز 
7ي نملسـتقبُل نمللظوُر و7ي أمُل نلشـعب نلينلي 
ليـس بصـ ه واباتـه  ي اخـ7  نلـذي  وقيادتـه 
وصنـوده، بل بعقـول ُصلّـاع نمتصارنتـه، ي7يد 
نمُلعتـدون مـن نلينـن نليـو5 أن ت7وـَع نل7نيـاِت 
نلبيضـاَء، وما سـيجدومه من شـعبلا سـوى أن 
نً: نلله أك  ُسـحقت  ي7وـَع رنيـات نللـرص مكـ ِّ

أم7يكا وتحطنت نألذيال. 

ملاذا الحماية األمريكية إلسرائيل؟
وتعنـُل 7ذه نلجناعات يف نلتأار عىل نلسياَسـة نلخارجية نألم7يكية، 
عـا ونملوّظ ـا نلعنوميا بأسـلوب مبـارش، أَْو  بالضغـط عـىل نملرشِّ
بالضغـط عـىل صامعي نلق7نر بأسـلوب غـر مبارش من خـالل نإلعال5، 
وجناعـاُت نلصهيوميـة دنئناً مـا تهتم باالتصـال نملبارش مـع نل7ئيس 
ــة مع ُق7ب  نألم7يكـي وإرسـال نلخطابات وعقـد نالجتناعات، وَخاصَّ
موعـد نالمتخابـات سـونء لل7ئيـس أَْو لعضـو نلكلجـ7س، حيـث تعَنُد 

نلصهيومية عىل دعم نملونلا لها باألصونت ونملال ونإلْعــاَل5. 
إَضاَوــًة إىل أن من أ7ّم محّددنت نلسياسـة نلخارجيـة نألم7يكية 7و 
نل7أي نلعا5 نملحيل ونلدويل، وتتحكم ويه نلصهيوميُة من خالل سـيط7تها 
عىل أجهزة نإلْعــاَل5ِ نألم7يكية نمل7ئية ونملق7وءة ونملسنوعة وتستخدُمها، 
كنـا أمها تنتلُك نلـوكاالت نإلْعــاَلمية نلعاملية، أيضـاً نلصهيوميَة تنتلك 
أ7مَّ وأشه7 م7نكز نألبحاث يف أم7يكا ونلعالم كنعهد ب7وكلج7 ومؤّسسة 
كاريلجـي للسـال5 نلعاملي ومعهد 7وو7، كنا أن م7نكـَز نألبحاث نلتابعة 
للصهيوميـة 7ـي نلتي تعنُل عـىل إجـ7نء نلبحواات نملسـحية ونمليدنمية 
لصامعي نلق7نر يف أم7يكا وتقّد5 لهم نلحلوَل ونملقرتحاِت، ونسـتضاوتهم 

ودعوتهم لحضور نللقاشات وورش نلعنل. 
 كنـا تهتم جناعات نلصهيومية وتدعم تيار نلينا نملحاوظ و7و تياٌر 
وكـ7ي وديلي يُضمُّ مجنوعًة من نلُكتّاب ونإلْعــاَلميا ونلساسـة، كنا 

أمه تياٌر مؤا7 بُقـوَّة يف نلوسط نألم7يكي نل7سني ونلشعبّي. 
وأ7ـمُّ مقطـة يف نملوضوع أن نلسياسـَة نألم7يكية قائنـٌة عىل مظ7ية 
5ُ نالعتبـارنِت نملادية عىل ُكــّل نالعتبارنت  نملصلحـة نلقومية، وهي تقـدِّ
نألَْخــاَلقية ونإلمَْسـامية، وبالتـايل وإنَّ نلصهيومية تنتلـك رؤوَس أمونل 
ضخنة تسـتثن77ُا نلواليـات نملتحدة نألم7يكية، كنـا أمها )نلصهيومية( 
تتحّكـُم يف اـ7ونت دول ع7بيـة وإْسـاَلمية ورجـال أعنالهـا مـن خالل 
نمتالكها نلبلوَك نلعاملية ونلوكاالت نالستثنارية نلعاملية وتحكُِّنها بنسار 

نالقتصاد نلعاملي. 
7ذه نألسـباُب وغر7ُا جعلت من أم7يكا جدنرنً حامياً إلرسنئيل، وبلت 

سياسـتَها نلخارجيَة يف نلرشق نألوسـط عىل 7ذن نألسـاس، وما معاِيُشه 
من عدونٍن عىل نلينن إاّل تل يذٌ ألجلدنت أم7يكية وحنايٌة ألمن ونستق7نر 

إرسنئيل عىل حساب نلدول نلع7بية ونإلْساَلمية. 

تحالف العدوان لن يقبل السالم
- نل 7عومية.. وتتنثل بالطغيان نالسـتكبار ونالستخ اف )َوَقاَل نْلَنأَلُ 
ِمـْن َقْو5ِ ِو7َْعْوَن أَتَـذَُر ُموىَس َوَقْوَمُه ِليُْ ِسـُدون يِف نأْلَْرِض َويَذََرَك َوآِلَهتََك، 

َقاَل َسلَُقتُِّل أَبْلَاَء7ُْم َومَْستَْحِيي ِمَساَء7ُْم َوإِمَّا َوْوَقُهْم َقا7ُ7ِون(.
- نألع7نب ونلبدنوة.. وتتنثل بجالوة وشّدة نلطباع وتقلُّب نملزنج بالغدر 
ونلخيامة.. )نأْلَْع7َنُب أََشدُّ ُكْ 7ًن َوِمَ اًقا َوأَْجَدُر أاَلَّ يَْعَلُنون ُحُدوَد َما أَمَْزَل نللَُّه 

َعىَل َرُسولِِه، َونللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم(.
- نلصهيوميـة.. وتتنثـل بالُعلرصية نلِع7ْقيـة ونلت ضيل نإللهي حتى 
ولو نمح7وون عن طاعة نلله ونسـتباحون دماء جنيع نلبرش بدون نستثلاء 
وتـم تزييف نلحقائق ونألديان ومعاَومة نلـ7ب يف تصحيح أخطاء نألمبياء 
نِئيَل يِف نْلِكتَاِب َلتُْ ِسـُدنَّ يِف نأْلَْرِض َم7َّتَْاِ  ونل7سـل.. )َوَقَضيْلَا إىَِلٰ بَِلي إرِْسَ

َوَلتَْعلُنَّ ُعلُوًّن َكِبرًن(.
ُكلُّ ذلـك أوجـد منوذجاً و7يدنً مـن جناعة ومظـا5 تدنخلت يف تكويله 
االاـة منـاذج ملح7وة عن نلل س نإلمَْسـامية نلسـوية نلخـّرة يجنُعها 

نلحقُد عىل نلبرش وك7ن7يُة نلحقِّ ونلكذُب عىل نلله. 
كنا أذك7 بتك7نر نلدعونت إىل نلسال5 كيف يتم إوشالها ووضع نلع7نقيل 
أمامهـا ونلغـدر بها من ِقبَِل نلسـعوديّة ونإلمارنت رغم وضوح وشـلهم 

وخسائ77م وتخبّطهم يف نمليدنن نلعسك7ّي ونلسيايّس ونإلْعــاَلمي. 
إذنً ال بـد مـن نسـتن7نر نملونَجهـة وويها ُكــلُّ يشء منكن: إسـقاط 
مدن، ونقتحا5 أُْخــ7َى، ونستسـال5 معسـك7نت، ورصنع دنخيل، وطلب 

تحال ات مع أمصار نلله..
 والينليون يتحّنلون عبئاً َكبرنً يف مونجهة 7ذن نلتحالف نملسـخ و7م 

أ7ٌل لذلك. 

التكافل االجتماعي في مواجهة العدوان 
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أحِمَرة الِمدِبر العالمي ابِن سلمان
حمود عبداهلل األهنومي

ذنت يو5 من أيـا5 23ص52 كتب )عيل 
بخيتي( عىل ص حته نل يسـبوكية مثاَلً 

ينليـاً يقـول: )ال ت7بـط 
حناَرك جلْب حنار نملِدِب7 
و7ـو  بدبـوره(،  ِيدبـ7َك 
يعلِّق عـىل تحالف بعض 
نألحـزنب ونلجناعـات يف 
مـرص، لكـن نلـذي غاب 
علـه وعـن أمثالـه مـن 
أّن  نمللاوقـا  نمل7تزقـة 
نلهوية  تضييَعهم بوصلة 
يجعلُهـم  قـد  نليناميـة، 
نلبحاِر  ُعبـاب  ينَخـ7ون 
ِوجهـة  بـدون  نملائجـة 

ونضحة وال دليٍل م7ٍشـد، ويأتي يو5ٌ من 
أيا5 نلله، ليـس لرِبطون ويها )أحِن7تهم 
جلب حنـر نملدب7ين(، بـل ليكومون 7م 
بشـحومهم ولحومهم )نألحِن7ة( ألك  
)ِمدِبـ7 عاملـي( بحجم نبن سـلنان، أبو 
ملشـار، أو يكومـون )نألحذيـة( نملهرتئة 
نلتي يحـا قذُوها يف )نلزبالة( كأوسـِخ 

مخل ات.
)نملِْدِب7( )أبو ملشـار( 7ذن بات نليو5 
ونلصحاويـا  نلكتـاب  للـرنن  م7مـًى 
ونملثق ـا  ونمل ك7يـن  ونإلعالميـا 
نإلعالميـة  ونملؤسسـات  ونلسياسـيا 
ونلـدول  ونلعسـك7ية  ونالقتصاديـة 
ونالقتصاديـة  نلسياسـية  ونلكيامـات 
ونلعلنيـة ونلتعلينيـة يف كل 7ذن نلكون، 
و7ـو نلذي سـقطت آخ7ُ ورقـة خ7يف 
عله، وقـد كشـ ت للعاملا أمهـا كامت 
تغطـي عىل أقذر سـوأٍة ألكـ  مج57 يف 

نلتأريخ نملعارص.
باألمس عىل ص حات أشه7 صحي ة 
بوسـت( صـّوَب  )ونشـلطن  أم7يكيـة 
أردوغان تسـديدتَه  نلعثناميـا  وريـُث 
قبل نألخرة عىل "أعىل سـلطة سياسية 
يف نلسـعودية"، ُمتَِّهنـاً إيا7ـا بارتكاب 
ج7ينـة خاشـقجي، وبالطبع نسـتثلى 
)نمللك نلخـارف( سـلنان، ليتـم توجيُه 
نلسـهم باللتيجـة نمللطقيـة محـَو َمـن 
سيسـّجل نلتأريـخ بأمـه أغبـى )مدِب7( 

وأوظع مج57 م7 يف 7ذه نلديار.
أردوغـان )نلعثنامي( يحنـل لللظا5 
قدينـة،  عـدنوة  عدنوتـا،  نلسـعودي 
تعـود إىل نلح7ب نلعامليـة نألوىل )-1914 
و5292(، حيـث تآَمـ7َ نبـُن سـعود مع 
ضـد  نلع7بيـة  نلجزيـ7ة  يف  نإلمجليـز 
أجدنده، وسا7نون يف 7زينتهم وإذاللهم 

وإ7امتهـم، ونلذيـن لـم تـونت نل 7صة 
لالقتصاص لهم، وعدنوة ُمْحَداة، بسبب 
موقف نلسعوديا وحل ائهم من صعوِد 
مجـم )إخـونن( أردوغـان يف اـورنت ما 
يسنى بال7بيع نلع7بي، ام 
بسـبب نملوقف نلسـعودي 
أو  نملنالـئ  نإلمارنتـي 
نملتآِم7 مـع نالمقالب ضده 
يف 26ص52، ومـا لحق ذلك 
من )والول( حصار قط7، 
نللـرة نلرتكية قبل  وأزمة 
قليلة، وكامت كل  شـهور 
7ذه نألمور ستذ7ُب أدرنَج 
نل7ياح لـو لم يجلـْب َقدُر 
نلتأريـخ وعدنلته نل 7صة 
نلذ7بيـة، يو5 أتـت بالدب 
نلعثنامـي  إىل حـرضة  رجـاله  نلـدنرش 
نلعتيـد، من خـالل قضية نلخاشـقجي 
7ذن، ونلتي لـن يقلَع نلرتكي من انار7ا 
بأقلَّ من نلتدخل يف رسم مستقبَل نلحكم 
يف نلسـعودية م سها، مع نبن سلنان أو 

مع نلبديِل عله، كنا أتوقع.
أردوغـان سـاق نتهاَمـه أمـس مـن 
خالل نإلعال5 نألم7يكي لتضييِق خيارنت 
)نل يل نلجنهوري ت7نمب( يف ونشلطن، 
يف إمقـاذ 7ـذن )نملدِبـ7( نلعاملـي، وبـات 
ونضحـا أن نإلدنرة نألم7يكيـة نملهنومة 
نللص ي، ومستقبل  نلتجديد  بامتخابات 
رئاسة حالب نلبق7 )ت7نمب(، ونملحارَصة 
باإلعال5 نألم7يكي، ونلذي يتصّدر نملشهَد 
أ7ـمُّ وأبـ7ُز صح ـه نلعتيـدة، وملهـا 
)ونشـلطن بوسـت( نلتـي كان يكتـب 
خاشـقجي عـىل ص حات نلـ7أي ويها، 
وقد أخذ مالكها ومارش7ا عىل م سه أن 
ال يرتك قضية خاشـقجي حتـى إلحاق 

نلعقوبات نمللاسبة بقاتله نلحقيقي.
قبـل أيـا5ٍ عـادت مديـ7ة نلـيس آي 
إيـه )7اسـبل( منتلئـة نلووـاض من 
محصـوالت ت7كيـا نلتـي جلتهـا مـن 
حديقـة نلقلصليـة نملارقـة، مـن أدلٍة 
ومعلومات ت يد تورُّط )نمله وف(، غر 
أن إعـالن وزنرة نلخارجيـة نألم7يكية 
حاجة نإلدنرة إىل أسابيع قادمة لتحديد 
طبيعـة نلعقوبات نألم7يكيـة نملزمعة 
ٌ عـىل نرتبـاك  عـىل نلسـعودية مـؤرشِّ
إدنرة ت7نمب، وخشـيتها من أي ق7نر ال 
َه نلعاملـي بتحنيل نملج57  ي7ُيض نلتوجُّ
نمل ضوح مسـؤولية ج7ينته، ال سينا 
وقد ج7َّبت ردوَد نألوعال نلصاخبة من 
نألم7يكيا وغر7ـم عقب ترصيحات 
ت7نمب نلتي حاول ويها نلتسرت عىل نبن 

سلنان.
أمـا نلرتكـي نلعثنامـي، وقد أمسـك 
بتالبيب نلقضية با يديه وإمه "يُقط7ِّ" 
نلقضيـة للعالم بالقطَّـارة، ويف كل يو5 
5ُ شيئا جديدن ولكله مدروس بعلاية؛  يقدِّ
نألم7 نلذي يسا7م يف جعل 7ذن نملوضوع 
يف بـؤرة نلرتكيـز نإلعالمـي نلعاملي، و7ا 
7ـو نآلن يشـدُّ نلحبـل عىل علـق )نلدب 
نلدنرش(، سيد )نألحِن7ة نلينلية(، وليس 
عـىل نلله بنسـتلَك7 أن يكـون أردوغان 
أو خاشـقجي 7و نلبعوضـة نلتي قتلِت 
نللن7وَد نلسعودي، نلذي تلن7 وتجّ  عىل 

نلدنخل ونلخارج.
ملـا ندَّعى ذلـك نمللُك نلجبـار )نللن7ود 
كنـا يف رونيـات نألخباريـا ورسجـون 
نآلكـدي علد بعض نملؤرخـا( يف نلع7نق 
نأللو7ية، وحكـم بالحديد ونللار، وقذف 
باللبـي إب7ن7يم عليـه نلسـال5 يف نللار، 
وأمجاه نلله ملهـا، وأمهله لريه نآليات، 
ن، حتـى وقوعه  لكلـه نزدند عتـون وتج ُّ
يف قبضة نالسـتدرنج نلكبـر، ليخبِّئ له 
نلقـدُر أن تكـون مهايته عىل يـد ذبابة، 
لريَه نلله تعاىل، أن نلجباب7ة نملتك ين ملا 
لم يتعظون بكل نآليـات نلتي رأو7ا، وإمه 
سرسـل نلله عليهم أضعف خلقه، مثل 

نلبعوضة، إل7امتهم، وقتلهم. 
من جامـٍب آخـ7، كامت نلحـ7ُب عىل 
نلينـن يف بدنيتهـا تسـنى يف نلصحاوـة 
نلغ7بية )نلح7ب نمللسية(، وكان 7ذن أم7ن 
م7يحـا للدب نملهبـول؛ لكـن نلصونريخ 
نلينليـة نلتي 7زت نل7يـاض وأبو ظبي، 
جعلتهـا مدّوية يف أمحـاء نلعالم، بيد أن 
نألحنـق نملتهـور نبن سـلنان نلذي كان 
ي7تكـب ج7نئنه يف نلينن بـكل أريحية، 
ركومـا إىل أمونله من جامـب، وإىل مهيق 
حنـره نلعامليا، و)أحن7تـه( نملحليا، 
للتغطيـة عـىل تلـك نلج7نئـم، وكامـت 
)نألحن7ة نلينلية( مشـهودن لها بالسبق 
يف 7ذن نمليدنن، وأمه ال يشق لها غبار.

بالطبع لم تخذُل أم7يكا نبَن سـلنان 
نلجهلنيـة  خيارنتهنـا  يف  زنيـد  ونبـَن 
ونلعدنئيـة يف نمللطقة، ولكلهـا بالتأكيد 
ال ينكلهـا مجارنُة عبـٍد أحنق ومتهّور، 
أرندوه عبدن طيعا، يقد5 و7وض نلطاعة، 
ويلتـز5 بنبـادئ نلجناعـة، لكله صار 
متعاطيـا أكث7 مـن نلـالز5 وال يلضبط 
بخطوط نل7غبة نألم7يكية، وطاملا تق7ّب 
إليهـا بنـا يسـيئها، وي ضحهـا، كأي 
ك؛ وإذن كان  أحنق ي7يد أن يل َعك ويرضَّ
مع7ووا عن أم7يكا أمهـا خذلت عبيَد7ا 

نمللتِزما، وكيف بعبيد7ا نآلبقا؟!!

لن يَخ7ُج نبن سلنان من 7ذه نلقضية 
سلينا معاىفً، و7و با سيلاريو7ا، إما 
أن تُ يَض نلتطـورنُت ونلضغوُط نلعاملية 
ونلدنخليـة )دنخـل نألرسة نلسـعودية( 
و7ـو  بآخـ7،  ونسـتبدنله  إقصائـه  إىل 
أمـ7 مسـتبَعد حصولُه بسـهولة، لكله 
لو حصـل وإمـه يعلـي تغـر نلحكم يف 
نل7يـاض، ويعلي نلقطيعـة نلكاملة مع 
كل مرنِث نبن سـلنان، ومن ضنن ذلك 
إسـطبُل حيونماته وباألخص )أحن7ته( 
نلينامية ذنت نألصونت نللك7نء نألصيلة.
نلثامـي 7و نسـتن7نُره  ونلسـيلاريو 
ولكن ضعي ـا، مهيَض نلجلاح، كسـرَ 
نلط7ف، ملبوذن، ال ي7غب أيُّ زعيم عاملي 
أن يظه7 وإياه يف صورة ونحدة، وال لقاٍء 
ونحد، سـوى إرسنئيل، وبعض أشـبا7ِه 
يف نمللطقـة، وسـيبقى تحـت نلوصايـة 
نألم7يكية نملشددة، ويف 7ذن ضع ه نلذي 
ال ينكله من رعاية حيونماته عىل نللحو 

نلسابق.
7ذيـن  سـوى  7لـاك  ليـس 
نلسـيلاريو7ا، لكن ينكن للن7تزقة يف 
نللتيجـة نللهائيـة نلجنع بـا نألختا، 
وإما أن يكومون )نألحن7ة(، أو )نألحذية(.
يف ذنِت خطـاب شـبّه نلسـيُد نلقائـُد 
عبدنمللك نلحواي 7ذن نلعدونَن عىل نلينن 
تشـبيها لطي ا، شـبّهه بجسـٍم، عقلُه 
7 أم7يكا، وقلبُـه نللابض إرسنئيل،  نملدبِـّ
ذة نلسـعودية ونإلمارنت،  وجونرُحه نملل ِّ
أما نألحذية وهـم نمل7تزقة نمللاوقون من 
نلينليا، نلتـي إذن ن7رتأت نسـتُبِْدل بها 

غر7ُا.
كال نملسـتقبلا البن سـلنان يعليان 
نبـن زنيـد، وتقلُّـَص خيارنِتـه  ضعـَف 
نلجهلنيـة يف نمللطقـة؛ ألن دور نبن زنيد 
7و ظا77ة سخي ة ما كان لها أن تظه7 
بهذن نلدور لوال ظهور نبن سـلنان، و7و 
نلـذي نتخـذه مطيـة لتحقيـق رغباتـه 
بـات  ونلتـي  نلشـخصية وطنوحاتـه، 
يلاوس من خاللها نبن سـلنان م سـه 
يف كثـر مـن نألمور للحصـول عىل رضا 

نلصهايلة ونألم7يكان. 
وعليه وخ7وُج نبِن سلنان من نملشهد 
وعليـا أو تأارن سـوف يصيُب نبـَن زنيد 
بالشـلل، ولعـل 7ذن 7و بغيـة نلعثنامي 
أردوغـان نلذي ي7يد أن يتلـاول نبَن زنيد 
من ُجحـ7 نبن سـلنان؛ ورضبة حن7نء 
عىل رأس نبن سـلنان سـتنيت دور نبن 
زنيد، ولو رسي7يا؛ و7و نألم7 نلذي ي رسِّ 
)أبكنية( نبن زنيد أيا5 )خاشقجي(، وال 
7و نلذي يسنع وال 7و نلذي ي7ى، ليرتك 

حليَ ـه وحيـدن تحـت قصـف عونصف 
نلحز5 ونملقاطعة ونلحصار نلعاملية.

لقـد بـات نبـن زنيـد ونبـن سـلنان 
)نملِدِب7َيـن نلعظينـا( يف 7ـذن نلعالـم، 
ونـاذن يعلـي 7ـذن باللسـبة للن7تزقـة 

نمللاوقا من نلينليا؟!
إذن سـّلنلا أن كلَّ ما يجـ7ي يف نلينن 
مـن ظون7َ7 شـاذة، وحـ7وٍب إج7نمية، 
وتغرنت ملح7وة عىل نملستوى نلسيايس 
ونالقتصـادي ونالجتناعـي كان متيجـة 
وصول نبن سـلنان إىل نلق7نر نلسعودي 
صورتـه  إلبـ7نز  نلينـن  يف  وتدخلـه 
نلحديديـة، و7و نألم7 نلذي أرّجحه، وكلُّ 
7ـذه نألمـور يجب أن تذ7ـب مع ذ7اب 
نبن سلنان ذ7اباً وعلياً أو يف نلتأار. 

إن مـآالت تغـّر نلوضع نلسـيايس يف 
نلسـعودية تلِذر بـأن نلوضـع نإلقليني 
ومله نلوضع نلينلي سيتشـكل تبعا ملآل 
نبن سلنان، وسقوطه يعلي سقوَط كلِّ 
أحجار )نلدوميلو( نلتي لعب بها، ويعلي 
ن7ـرتنء كّل نالحذيـة نملحليـة ونلعامليـة، 
)نألحِنـ7ة(  كل  م ـوق  ويعلـي قطعـا 
نملحلية، ونلتـي رضيت بأن تكون مطايا 
نلعدونن عىل بلد7ا ومستقبل أجيالها.

للوضـع  نسـرتنتيجية  قـ7نءة  إن 
)نألحنـ7ة(  تلـك  وتلـّوع  ولطبيعـة 
ببعضهـا،  وعالقتهـا  و)نألحذيـة(، 
يف  نلقـاد5  أن  تُبـاِّ  نآلِوـل،  وبلجنهـا 
نلسعودية ونإلمارنت سيرتُك لهم أم77َم 
ليتدب7ّوه، بالشكل نلذي يُع يهم من كثٍر 
من ناللتزنمات نلسياسـية ونلعسـك7ية 
ونملاديـة ونالجتناعيـة، وإن كان وال بد 
من تجديٍد يف )نألحنـ7ة ونألحذية( وهذن 
يعلـي رضورة تغيـِر جنيعهـا، ويعلي 
نسـتبدنَلها بأجيال جديدٍة، 7ي بالتأكيد 
سـتحتاج وقتـا لتعلـم مهلـة نللهيـق، 
ونالسـتحذنء، وحيلئذ يصدق عليها نملثل 
نملرصي: )نربط نلحنار جلب رويقه، إما 

تعّلْم من شهيقه، تعلَّْم من مهيقه(.
ولـن تكتنـل تجهيـزنت )نألحن7ة( و 
)نألحذيـة( نلجديدة، للوضع نلسـعودي 
نلقـاد5، إال وقد وات نلوقت، وقد تحولت 
لألسـود  غابـة  إىل  نلينـن  كل  نلينـن 
سـتعطي ك7وتـا حن7نء مـن نلّلَهب أليِّ 
حناٍر ُمستحَدث ي7يد نلدخول للعب ويها 

معها. 
ٌء جـدنً أن )ت7بط  نلحقيقـة بأمـه يسِّ
حناَرك جلب حنار نملدب7(، لكن نألسـوأ 
ونألمكى من ذلك أن تكـون أمَت )حناَر( 
ذلك )نملِدِب7( نللاوق، أو حذنءه نملهرتئ إن 

شئت نلتعبر نألدق.
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ثقافية 

املؤمنون ُكّل يشء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعاىل، مهما كانت بسيطة 
تهمه�م، عمل صال�ح فيه رضا الله س�بحانه وتعاىل، مهم�ا كان قليال يعتربونه 
مهما، يشء من هداية الله س�بحانه وتع�اىل مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه 

أَْو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما.]نشرتون بآيات نلله انلاً قليال ص: 5[ 

الل�ه س�بحانه وتع�اىل, يصف املؤمن�ن بأنه�م قوام�ون بالقس�ط, آمرون 
باملع�روف, ناه�ون عن املنكر, منفقون يف س�بيل الله, يوجب عليه�م أن يكونوا 
أنص�اراً لدينه.. هذه صفات املؤمنن التي تؤدي بهم إىل الجنة, إىل دخول الجنة, 
إىل أن يحصلوا عىل رضوان الله سبحانه وتعاىل، ويفوزوا بالجنة، النعيم العظيم 

الدائم.]نلشعار سالح وموقف ص: 2[

بالنس�بة للمؤمنن أنه يجب أن يكونوا هم حركين يف موضوع التوجيه أعني 
ال يرتكون أبداً ألي طرف أن يرتك تأثرياً يف داخل صفهم أبداً سواء إعالم، بطريقة 
وسائل اإلعالم املعروفة أَْو عن طريق أشخاص من الداخل. يكون هناك من لديهم 
إجاب�ات تب�ن قوتهم تبن أنه�م ال يخافون تبن أنهم ثابت�ون، ويف نفس الوقت 
تكون بالش�كل الذي تحطم نفس�يات ه�ؤالء، وتبكيت لهم.]سـورة آل عن7نن 

نلدرس نلسادس عرش ص: 9[ 

مقتطفات نورانية:ــ

إعراُضك عن اهلل.. يجعُلك ال ترى أهميًة لـ)القرآن( وال ألي شيء آخر.. فتزداد رجسًا

5ُ نللِه َعَلـيْـِه- بإخ7نج 7ذن  ومصح -َسـالَّ
نلكتاب بط7يقـة منتازٍة ونلقيا5 بتدريسـه 
لطلبـة نلعلم وللثقاويـا، ونلعنل عىل مرشه 
با أوساط نللاس، حيث قال: ]و7ذن نلكتاب 
ملاسـب أمـه يصـّور، ويخ7ج بأحسـن منا 
؛ ألجـل يـدرَُّس يف نمل7نكز،  7ـو عليـه، يكـ َّ
ويلتـرَش لللاس. وهو ملاسـٌب جدنً مرُشه يف 
نل رتة 7ذه بالذنت. يعلـي نللاس نآلن أحوج 
ما يكومون إىل نلقـ7آن، يف نلزمن 7ذن بالذنت. 
محـن بحاجـة إليـه يف نملسـاجد, يف نمل7نكز, 

يلترش يف أوساط نللاس[.
ويف تق7يـ7ِ 7ذن نلعـدد ويف نألعدند نلقادمة 
بإذن نلله سـلتلاوُل 7ذه نملحارضنت نلسبع، 
نملع7ووة بــ)مديح نلق7آن(، لالست ادة منا 
ويها من علٍم غزيـ7، ووعي كبر، وط7ح َقلَّ 

مظـره.. وجزى نلله 
نلَقاِئُد خر  ـِهيُْد  نلشَّ
نلجـزنء، وجعله مع 
ونلصديّقا  نللبيـا 

َهَدنء. ونلشُّ

أمراُض )القلوب( 
يف القرآن 
الكريم:ــ

نلشـهيد  ذكـ7 
نللِه  -َسـاَل5ُ  نلقائـد 
نلـدرس  يف  َعَليْـِه- 
دروس  مـن  نلثالـث 
)مديـح نلقـ7آن( أن 
نلقلـوب  أمـ7نض 
والل ـاق  متلوعـة: 

م7ض، ونلجبن م7ض، ونإلينـان بالثقاوات 
نملغلوطـة ونل7ؤى نلخاطئة م7ض، ونالرتياب 

م7ض، و7ذه نألم7نض محلها نلقلوب.
 ونسـتوحى -َسـاَل5ُ نللِه َعَليِْه- من نآلية: 
ـا نلَِّذيـَن آَملُـون َوَزنَدتُْهـْم إِيَنامًـا َو7ُْم  )َوأَمَّ
ـا نلَِّذيـَن يِف ُقلُوِبِهْم َم7ٌَض  وَن، َوأَمَّ يَْسـتَبرِْشُ
َوَزنَدتُْهـْم ِرْجًسـا إىَِل ِرْجِسـِهْم َوَماتُـون َو7ُْم 

َكاِو7ُوَن( نللقاط نآلتية:ــ

النقطة األوىل: كيفيُة كشف مرضى 
القلوب:ــ 

أكد -َساَل5ُ نللِه َعَليِْه- من خالل نستق7نئه 
لآلية نلسابقة بأمه من خالل ح7كة ونمطالق 
نإلمسان يف سبيل نلله يستطيُع كْشَف م7ىض 
نلقلـوب، وموعية نملـ7ض، وسـببه، وكي ية 
ت كـر صاحبـه، حيث قـال: ]ما يسـتطيع 
ونحـد إال إذن يف ح7كة نإلمسـان يف نلحياة مع 
نللاس يكتشـف كيف يكون ت كـر نمللاوق، 
كيف يكون ت كر نلجبان، كيف يكون ت كر 

نلذي علـده اقاوة خطأ, كيـف تكون متيجة 
نألشـياء عليهـم, وينكن ونحد مـع نلـ.. ألن 
كلنة مـ7ض تعلي 7و يف وضع غر طبيعي, 

وضع غر صحي عىل ما بيقولون[.

النقطة الثانية: بعض األمثلة على 
)مرضى القلوب(:ــ

املثال األول:ـ يفسر }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد 
اهللَّ َأْتَقاُكْم{ على هواه!!

 ذك7 -َسـاَل5ُ نللِه َعَليْـِه- أمثلًة من نلونقع 
ـن يف قلوبهم  حـول تعاطي بعض نللاس منَّ
مـ7ض مـع بعـض آيـات نلقـ7آن نلك7يـم، 
عىل حسـب 7ـونه، وما يف قلبه مـن اقاوات 
مغلوطـة ومـ7ض، ويحـاول ي رس7ـا عىل 
7وى م سـه، ومـا ي7يد 7ـو، دون مظ7 ألي 
يشء آخـ7، أَْو أبعـاد 
ويتنّسـك  أخـ7ى، 
نلت سـر!!  بهـذن 
نلسـابقة  نآلية  و ي 
يحاولون روض يشء 
)نلت اضـل  نسـنه 
نللـاس(، حيث  بـا 
قـد  ]أحيامـاً  قـال: 
ونحـد  علـد  يكـون 
آية  موع م7ض, يجد 
معيلة، يجـد وكأمها 
عـىل حسـب قولبته 
وكأمهـا  7ـو!!  لهـا 
تدعم ما علده, كأمها 
علـده,  مـا  تسـامد 
يحاول يشـغلها عىل 
ما علـده!! يأتي آيـات من 7ـذن نلقبيل مثل: 
}إِنَّ أَْك7ََمُكْم ِعلَد نللَِّه أَتَْقاُكْم{)نلحج7نت23( 
أليس نلبعض يشـتغلون يف 7ذه؟..طيب 7ذه 
آيـة صحيحة }إِنَّ أَْك7ََمُكْم ِعلـَد نللَِّه أَتَْقاُكْم{ 
لكـن ماذن ت7يـد بها أمـت؟ ما 7ـو ي7يد بها 
م ي )ُسـلَّة نلت اضـل( يف نلحيـاة؟ 7لا 7و 
سيتنسـك بها، أليـس 7و سيتنسـك باآلية 
7ـذه؟ تنسـكه بهـا بالشـكل 7ـذن ب هنه, 
بـإرصنره عـىل أمها تعطي 7ـذن, وأمها تعت  
شـا7دنً ملا يف رأسـه!! وهو 7لا يزدند ضالالً؛ 
ألمه يلسف مسالة من خالل 7ذه نآلية كبرة 
جدنً, يعلي يتشعب عليها أشياء كثرة جدنً يف 
ونقع نلحياة, ويف أمور نلدميا ونلدين بكله[.

املثال الثاني:ـ يفسر قول اهلل سبحانه 
وتعاىل عن اليهود }َفاْعُف َعْنُهْم 

َواْصَفْح{ على هواه!!
ومبه -َسـاَل5ُ نللِه َعَليِْه- إىل نل هم نملغلوط 
علـد نلبعـض لقولـه تعـاىل: }َواْعـُف َعلُْهْم 

َونْصَ ـْح{، َوألن يف قلوبهـم مـ7َض )نلجبن، 
ونلخـوف من مونجهة نليهود، وحب نلقعود( 
ي رسومها بجونز مهادمة )نليهود( ونلص ح 
علهم، ونسـتجدنء نلسال5 من تحت أقدنمهم، 

باعتبار أن نلق7آن يدعون إىل 7ذن!!!
يف  نلك7يـم  للقـ7آن  نمل رسيـن  أن  مـع 
ت سر7م لهذه نآلية عىل االاة أقونل، كلها ال 

تقول بنثل قولهم 7ذن: 
نألول: قالـون بأن نملقصـود من قوله تعاىل 
}َواْعـُف َعلُْهـْم َونْصَ ْح{ 7م نل ئـة نلقليلة 
نملسـتثلاة يف نآليـة م سـها علدما قـال نلله 
سـبحامه وتعاىل: ]َوالَ تََزنُل تَطَِّلُع َعىَل َخاِئلٍَة 
ِملُْهْم إاِلَّ َقِليالً ِملُْهْم َواْعُف َعلُْهْم َونْصَ ْح إِنَّ 

نللََّه يُِحبُّ نْلُنْحِسِلَا[..
ونلثامـي: قالون بـأن 7ذه نآلية ملسـوخة 
بقوله تعـاىل: ]َقاِتلُون نلَِّذيـَن الَ يُْؤِملُوَن ِباللَِّه 
َوالَ ِباْليَـْو5ِ نآلِخـ7ِ َوالَ يَُح7ُِّموَن َمـا َح5ََّ7 نللَُّه 
َوَرُسـولُُه َوالَ يَِديلُـوَن ِديـَن نْلَحقِّ ِمـَن نلَِّذيَن 
أُوتُون نْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُطون نْلِجْزيََة َعْن يٍَد َو7ُْم 

َصاِغ7ُوَن[.. 
ونلت سـر نلثالث: 7و أن نلع و ونلص ح 
علهـم يكون بعد أن تق7رت عليهم )نلجزية( 
و7ـذن علدما يكومون تحت حكم نملسـلنا، 
وئة لها كاوة حقوقها، مادنمون مسـاملا، ال 
يكيدون لإلسـال5. و7ذن 7و أق7ب نلت اسر؛ 
ألمـه ال يطلـع عىل خائلـة ملهـم إال إذن كان 
نليهـود تحت حكم نلدولة نإلسـالمية، أما إذن 

كامون بعيدين وال..
ُخُصـْوصـاً  نليهـود  أن  مسـتلتج  إذن: 
يهـود نليـو5، ما دنمـون يحاربون نملسـلنا 
ويقتلومهم ويكيدون لهم ويحتلون أرضهم، 
وال سال5 معهم وال ص ح علهم، ومن يقول 
بهـذن يف قلبه م7ض.. قال -َسـاَل5ُ نللِه َعَليِْه- 
مسـتلك7نً: ]مثالً يف نلزمن 7ذن يقول لك: نلله 
قال عـن نليهـود: }َواْعـُف َعلُْهـْم َونْصَ ْح{
)نملائـدة23( أليسـت 7ـذه ونحـدة؟ }َواْعُف 
َعلُْهـْم َونْصَ ْح{ يعلي م ـس نليشء, إذن 7و 
نآلن يحكي لـك }َوإِذَن َما أُمِزَلْت ُسـوَرٌة{ كان 
ذلـك نلزمن كان 7لاك ماس يـ7ى أية معيلة، 
ويعطـي م هومـا من علده, ويشـغلها عىل 
أساسه, موجود يف ُكّل زمان. أليس نلله قال: 
}َواَل تَُجاِدلُون أ7ََْل نْلِكتَاِب إاِلَّ ِبالَِّتي 7َِي أَْحَسُن 
إال نلذين ظلنون ملهم{)نلعلكبوت76(؟ طيب 
ما 7و عارف أحسـن ماذن تعلي أحسن, ماذن 
تعلي كلنة أحسـن, قد كلنة أحسـن تعلي: 
لـا و7ـدوء وبـدون أي يشء يكـون مثرنً! 

وأشياء من 7ذه[.

املثال الثالث: يفسر قوله تعاىل: }اْدُع 
ِإىِل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة 

اْلَحَسَنِة{ على هواه!!
ويف ذنت نلسـياق، ويف تلاوله -َسـاَل5ُ نللِه 
َعَليْـِه- لت سـر قوله تعـاىل }ندُْع إىِِل َسـِبيِل 
َربَِّك ِباْلِحْكَنِة َونْلَنْوِعَظِة نْلَحَسلَِة{نسـتغ7ب 
-َسـاَل5ُ نللـِه َعَليْـِه- مـن ت سـر7م نلقائل 
أن )نلحكنـة( يف نلتعامـل مـع يهـود نليو5 
ُخُصـْوصاً 7ي)نللا، نلهـدوء، عد5 إاارتهم 
ولـو بكلنة(!!! وتسـاءل: أليس مـن نملنكن 
)نلسـيف(؟حيث  7ـي  نلحكنـة  تكـون  أن 
َك ِباْلِحْكَنِة  قـال: ]مثـل: }ندُْع إىِِل َسـِبيِل َربِـّ
نْلَحَسـلَِة{)نللحل225( بالحكنة  َونْلَنْوِعَظِة 
]ومَـزَّل يده[ طيـب علدما يقـول: بالحكنة 
7كذن ]ومزل يده إىل أسـ ل[ ليسـت نلحكنة 
عىل حسـب ما يقول 7لـا! يف نألخر تجد ُكّل 
7ذه أليست م ا7يم 7ي تجعله يلظ7 إىل نآلية 

مظـ7ة معيلـة؛ ألن دنخله يوجـد خلل, يوجد 
خلـل يف نلدنخـل, مثالً 7و ما علـده نمطالقة 
عنليـة، ال, 7و ي7يـد إذن 7لاك حاجة بهدوء, 
بكذن منكن! مظ7 إىل }بالحكنة{ مظ7ة ]يلزل 
يده إىل تحت[ بالحكنة يا أخي ]ومزل يده إىل 
تحت[!..طيب قـد تكون بالحكنـة نلجهاد, 
نلسـيف قد يكون أحياما 7و نلحكنة, 7و قد 

يكون 7و نلحكنة يف 
مونجهـة أعدنء نلله, 
مـا 7و قد يكون 7و 
نلحكنـة  نلحكنـة؟ 
مثلنا  يعلـي  قضية 
تقول: ونسـعة جدنً، 
ي رسومهـا  7ـم 
]وضـع  ت سـر 
موضعه[  يف  نلـيشء 
ما أحد دنري من 7و 
نلذي يضع نألشياء يف 
مونضعها..نلحكنـة 
7ـي من نللـه مثلنا 
نْلِحْكَنَة  }يُؤتِي  قال: 
َوَمـن  يََشـاُء  َمـن 
َوَقْد  نْلِحْكَنـَة  يُـْؤَت 
أُوتِـَي َخـْرنً َكِثـرنً{
7ـي  )نلبقـ7ة269( 

7ـذه: ]وضع نألمـور يف مونضعها[ أن تكون 
بالشـكل نلتـي تضـع نألمـور يف مونضعها, 
نلترصف 7ذن بالشكل نلذي وعالً تتلاسب مع 

قضيته 7ذه, و7كذن[.

أسلوُب )التطويع( هو من أساليب 
اليهود، وهو خطري جدًا

وموه -َسـاَل5ُ نللـِه َعَليِْه- إىل أسـلوب من 
أسـاليب نليهود يجب عليلـا مقاومته، حيث 
قـال: ]نشـتغل 7لـا والحظ كـم يوجد معك 
من عنل 7لا, أمك تبحث بعد نألسـاليب نلتي 
يحاولـون أن يطوعـون نللاس بهـا وتقاومها, 
مـا ويها قونرح 7ذه مهائيـاً, 7ل يوجد ويها 
يش قـونرح؟ مـا ويهـا قـونرح أي نلتطويع 
مـا يأتي بوسـيلة نلقـوة, يعلـي ال ت ك7 أن 
نليهـودي منكـن دنئنـاً نمه كلنـا يقو5 من 
نللـو5 7و ينسـح نلصـاروخ حقـه, ال, 7و 
مايس للصاروخ ربنا 7لاك, ي ك7 كيف يعنل 
يطـوع, يطوع؛ ألمه ي7يد بـكل 7دوء يدخل؛ 
ألمهم 7م م وسهم ضعاف نليهود, م وسهم 
ضعـاف, يعلي مـا علد7م مثالً نلشـجاعة, 
نلجـ7أة, لـو علد7ـم شجسـاعة وجـ7أة ما 

نستطاعون يشتغلون بالط7يقة 7ذه.
لسـلكون ط7يقة أن يرضب 7ذن، ويرضب 
7ـذن بط7يقـة يثـرون نملجتنعـات, لكن 7م 
يسـلكون ط7يقة نلتطويـع, نلتطويع و7ذن 
أسـلوب خطر جـدنً علدمـا يقول لـك: }إِن 
تُِطيُعـونْ{ معلـاه أن 7ؤالء قـد يصلون بكم 
إىل أن تطيعو7ـم، تطيعو7ـم يف مـاذن؟ أيضاً 
ت هم و7م يحاولـون أن يطوعوك، يقدمون 
لـك م ا7يـم تبـدو وكأمهـا ملصلحتـك أمت, 

وملصلحة بالدك, أليسون 7كذن يعنلون؟.
يعلي م7يد تجلـس ت7تاح نبلك عىل ك7يس 
وماسـة مظي ـة, وم7يـد مرشوعـاً من أجل 
خدمـات إمسـامية, وم7يد مح7ركم, وأشـياء 

من 7ذه[.

ملاذا ُيِصرُّ )اليهود( على تحويلنا 
)كافرين(؟!

وأشـار إىل سـوء وخبـث ت كـر نليهود، 
علدما يسـعون بكل نلط7ق لتحويل نللاس إىل 
ك ار، لكـي ي قدون مرص نلله لهـم، وتأييده 
لهـم، اـم يقومـون برضبهم، 7م مـن جهة، 
ونللـه يرضبلـا ألملـا عصيلـاه مـن جهـة، 
حيث قال نلشـهيد نلقائـد: ]7م لديهم 7دف 
}ي7َُدُّوُكم بَْعَد إِيَناِمُكـْم َكاِو7ِيَن{ يعلي 7دف 
أن  لديهـم  رئيـيس 
كاو7يـن.  تصبحـون 
طيب ملـاذن كاو7ين؟ 
يعلـي 7ـل نليهودي 
م سـه,  يتعـب 
ويشـتغل مـن أجـل 
وقط؟  كاوـ7نً  يـ7نك 
أن  يعـ7ف  7ـو  ال, 
أسـهل ما تكون أمت 
يف رضبـك, يف نحتالل 
بالدك, يف نستعنارك, 
اقاوتـك,  تغيـر  يف 
7ـو علدمـا يحولـك 
إىل كاوـ7؛ ألمـه 7لـا 
سـي صلك عن ماذن؟ 
نلقـوة  ملابـع  عـن 
علـدك, ي صلـك عن 
تنتلكها  نلتـي  نلقوة 
أمت يف إينامك بدءنً بإينامك بالله لي صلك عن 
أن يكـون نلله معك، وـإذن كان نلله معك وهو 
يعـ7ف بأمه مـا يعنـل يشء..إذنً كيف أعنل 
بـك؟ أن أحولك إىل كاو7؛ لهذن 7م ما ي ك7ون 
أمهم يجعلون نللاس يهودنً بنعلى نلكلنة, ما 
يحتاجوك تكون يهودي, يحاول تكون كاو7نً 
وقـط, يعلي يجـ7دك من ُكّل وسـائل قوتك؛ 
ليطوعـك لـه, يطوعك لـه لتقبـل أن يجعلك 
كاوـ7نً، أن يجعلـك كاو7نً بنا تعليـه نلكلنة، 
مـع أمه جعـل يف م ـس نلط7يـق يف محاولة 

نلتطويع, يحصل تويل[.

مجرد قبولنا بـ)الخدمات( التي 
يقدمها اليهود، يعترب مظهرًا من 

مظاهر الوالء له:ـ
وحذر -َسـاَل5ُ نللِه َعَليِْه- مـن )نلتذنكي( 
علد نلبعض، نلذي يحاول أن يأخذ من نليهود 
نملعومات،ونمللاوع، ونملشـاريع، باعتبار أمه ال 
ينكن يك 7 أَْو يبتعد عن نإلسال5، ويعتقد أن 
7ـذن جائز، حيث قال: ]أمـك يف نألخر تقول: 
سـهل, سـلقول لهم تنا5, وما نحلا رنضا 
مك ـ7, ال، أمه حتـى يف نلط7يق, أمـك علدما 
تكون تقول له تنا5, أَْو تحاول تقبل مله, أَْو 
مظا77 والء لـه, و7ي كلها مظا77 والء أمك 
7لا تصبح حكنك, حكنـه. 7ذن تهديد إلهي 
للنؤملـا }ي7َُدُّوُكـم بَْعَد إِيَناِمُكـْم َكاِو7ِيَن{ 
وـإذن ونحد مـا 7و ملزعج من نألشـياء 7ذه 
كلهـا ولـن تزيـده 7ـذه نآليـة إيناماً..طيب 
كيف ينكـن تزيدك نآلية 7ـذه إيناماً تتح7ك 
تجد7ـا وكأمها مزلت يف 7ـذن نلعرص, تجد7ا 
تحكي ونقع حقيقي, أشـياء ملنوسـة. 7لا 
تزدند إينامـاً من ُكّل جونمـب نإلينان, إينان 
بأمهـا تخ  عن ونقـع إينان بأمهـا 7ي من 
نللـه, إينـان بـأن نللـه مثلنـا تقـول رحيم 
بعبـاده, إينان بـأن نلله ي7عـى نملؤملا, ال 
يرتك نألشـياء مبهنـة لديهم, إينـان, كلنة 
إينان مجاالت ونسـعة جدنً من نإلينان تصل 
إليها, تق ل من نلبدنية ما أمت عارف لحاجة 

مهائياً[.

- أمراُض القلوب 
متنوعة: فالنفاُق مرض، 

والُجبن مرض، واإليمان 
بالثقافات المغلوطة 

والرؤى الخاطئة مرض، 
واالرتياب مرض

- من خالل حركة 
وانطالق اإلنسان في 

سبيل اهلل يستطيُع 
كْشَف مرضى القلوب، 

ونوعية المرض، وسببه، 
وكيفية تفكير صاحبه

5ُ نللِه َعَلـيْـِه- من و5/2 إىل 3/6/3صص52  ِهيُْد نلَقاِئُد -َسالَّ ألقى نلشَّ
سبَْع محارضنت ــ مالز5 ــ رنئعاٍت جدنً -ُحقَّ لها أن تُكتَب بناء نلذ7ب- 
يرشح ويها كتاَب )مديح نلق7آن( لإلما5 نلقاسم بن إب7ن7يم عليه نلسال5، 
7ذه نملحارضنت كلها تحكي عن نلق7آن، وكي ية نال7تدنء بالق7آن، وكي ية 
ِهيُْد نلَقاِئُد:  ط7ح نلق7آن للقضايا، وملهجية نلق7آن يف ُكّل يشء، قال عله نلشَّ

]كتاب 7و من إما5 كبر من أئنة أ7ل نلبيت، نلزيدية مت قا عليه، 7و 
مشهوٌر علد7م جنيعاً، وكتابته بالط7يقة نلتي تكشف كيف رؤية أ7ل 
 5ُ نلبيت، وتوجه أ7ل نلبيت نألصيل، قبل تجي أشياء أخ7ى[، ويقصد -َسالَّ

نللِه َعَلـيْـِه- بـ)أشياء أخ7ى(، أي نلثقاوات نملغلوطة نلتي 7ي تعت ُ 
معاِرضًة للق7آن، ومعاِكسًة مللهجية نلق7آن نلتي عليها نألئنة نألونئل من آل 

5ُ نللِه َعَلـيْـِهم أجنعا-..  نلبيت -َسالَّ
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استشهاد مواطن فلسطيني وُقـوَّات االحتالل تقتحم مبنى محافظة القدس 
 : فلسطين 

نستشـهد شـابٌّ ولسـطيلي يف برئ نلسـبع، أمس 
نألحـد، ب7صـاص ُقـوَّنت نالحتـالل نلصهيومـي، كنا 
نقتحنـت ُقـوَّنت نالحتالل مبلـى محاوظة نلقدس ما 
أّدى إىل إصابـات يف ص وف نملوظ ا، يف وقت أصدرت 
محكنٌة عسـك7يّة صهيومية حكناً بالسجن ملدة 23 

شه7نً ألسر مصاب بالرسطان. 

وقالـت وكالة "ولسـطا نليـو5"، أمـس نألحد: 
إن شـاباً ولسـطيلياً نستشـهد متأاـ7ن بج7نحـه يف 
مستشـ ى يف برئ نلسـبع، مضي ة أن نلشاب أصيب 
ب7صـاص جلود نالحتـالل، أمس نألول نلسـبت، بعد 
نجتيـاز نلسـلك نلحـدودي نل اصـل رشق ملطقـة 
نملصـدر جلـوب قطاع غزة، مشـرة إىل أمـه تم مقله 
ع  م7وحية إىل مستش ى سوروكا نلعسك7ّي يف برئ 

نلسبع. 
ويف نلسـياق، نقتحنت ُقـوَّنت نالحتالل نلصهيومي، 

أمس نألحـد، مبلى محاوظة نلقدس يف ضاحية نل يد 
ببلدة نل7ن5 شـنال نلقـدس نملحتّلة، ووتّشـت مق77ا 

ونعتدت عىل موظ يها بالرضب. 
ومقلت وكالة ولسـطا، عن أما رس إقليم ح7كة 
وتـح بالقدس شـادي مطـور، أمـه أصيب عـدٌد من 
نملوظ ـا دنخل محاوظـة نلقدس، وتنّكلت سـيارة 
نإلسـعاف من مقل االاة ملهم للنستش يات، يف حا 
مـا زنل مصابون آخ7ون دنخـل نملحاوظة، ُمضي اً أن 
ُقــوَّنت نالحتالل وتّشـت غـ7ف نملحاوظـة وصادرت 

مل ـات وأجهـزة حاسـوب مـن دنخلهـا، ورشعـت 
بالتحّقق ميدنمياً مع نملوظ ا. 

من جامبه، قال مادي نألسـر نل لسطيلي، يف بيان 
أصدره، أمس نألحد: إن محكنة "سـالم" نلعسك7يّة، 
حكنت عىل نألسـر نمل7يض بالرسطـان عيل محنود 
حلون 22 َعاماً من قلقيلية، بالسـجن نل عيل ملدة 23 
شـه7نً وغ7نمة ماليـة بقينة 3 آالف شـيكل، ُمضي اً 
أن نألسـر حلون ونملعتقل مـارس و2ص2 ويعامي من 

رسطان يف نلخاليا نللين اوية. 

النظام البحريني يحكم بالسجن املؤّبد على 
الشيخ علي سلمان والوفاق تؤّكـد مواصلة 

النضال يف سبيل الكرامة
 : متابعات 

يف سـياق قنِعه للنعارضا وأصحاب نل7أي نآلخ7، أصدرت 
محاِكـُم نللظـا5 نلبح7يلي ُحكناً بالسـجن نملؤبـد ضد نألما 
نلعا5 لجنعية نلوواق نلوطلي نإلْسـاَلمية نلشـيخ عيل سـلنان 
زعيم نملعارضة نلبح7يلية ونللائبا نل ملاميا نلسابقا نلشيخ 
حسن سـلطان وعيل نألسود، ُملغيًة حكم نل نءة نلذي أصدرته 
نملحاكـم نلبح7يليّة يف يوميو نملايض ونلذي قىض ب نءة نلشـيخ 
عيل سـلنان ومعه نلقياديّان نلشـيخ حسن سـلطان ونللائب 
نلسـابق عيل نألسـود، من تهنـة نلقيا5 بأعنـال عدنئيّة دنخل 

نلبح7ين. 
وتتعلق نلقضية نملزعومة نلتي يحاكم ويها نلشيخ عيل سلنان 
بنبادرة أم7يكية خليجية تنت يف نلعا5 22ص2 وقا5 مظا5 نلبح7ين 
بتحويلهـا لقضية تخاب7 بعد نلخـالف با نلدول نلخليجية نلثالث 

ومن بيلها نلبح7ين َودولة قط7 وذلك يف ملتصف عا5 27ص2. 
وشـّددت نلوواق عىل أن نلقضاء نلبح7يلي أدنة يف يد نلسـلطة 
نلحاكنة وصدور نلحكـم باملؤبد يف 7ذن نلتوقيت بعد حكم نل نءة 
نلسـابق يعكس حجم نل وىض ونلتبعية و7و أم7 ليس خاوياً عىل 

أحد. 
ول تت نلوواُق إىل أن نلشـعَب نلبح7يلي نلك7يم بشيعته وُسلته 
نليـو5 أَْكثَـ7ُ وعياً وإينامـاً بالحاجة للتغير وأن أالعيَب نلحكم لم 

تعد تُجدي م عاً وأن نلتغيرَ ونإلْصاَلَح 7و نلط7يُق نلوحيد. 
وأّكـدت ختاماً أن نلحكَم نلصادَر ضد نلشـيخ عيل سـلنان لن 
يزيد نلشـعب إال ُقـوَّة وص نً وعزًة ونسـتن7نرنً يف نإلينـان أَْكثَـ7َ 
بأن نلوطن أقـوى وأوضل بدون نلدكتاتورية ونالسـتبدند ونلظلم 

ونللهب نلقائم. 

الجماعات املسلحة تخرق اّتفاق 
"سوتشي" وتقصف بلدات يف ريف 

حماة والجيش السوري يرد
 : وكاالت 

ونصلـت نلجناعـاُت نإلج7نميـُة نمتهاكاِتهـا التّ ـاِق ملطقة 
خ ـض نلتصعيـد يف إدلب نلسـورية، وقامت باسـتهدنِف محيط 
بلدتَي جورين ومعان يف ريف حناة نلشنايل بنجنوعة من قذنئف 

نلهاون، حسبنا ذك7ت وكالُة نألمباء نلسورية "ساما". 
وأوـادت مصـادر إعالمية سـورية أن نملجنوعـات نإلج7نمية 
نلتابعة ملا يسـنى تلظيم "جبهة نللرصة" نإلج7نمي وما يسـنى 
“نلحـزب نلرتكسـتامي” خ7قـت مجـّددنً نتّ اق ملطقـة تخ يف 
نلتوتـ7 يف إدلـب ونسـتهدوت بــ 7 قذنئف 7ـاون محيـط بلدتَي 

جورين ومعان بال7يف نلشنايل. 
ول ـت نملصـادر إىل أن نالعتدنءنت نإلج7نميـة بالقذنئف أوقعت 

أرضنرنً ماديًة ولم تتسبب بوقوع إصابات با نملدميا. 
وكامت سـوريا أع7بـت عن ت7حيبها باالتّ ـاق حول محاوظة 
إدلب نلذي أُعلن عله يف سبتن  نملايض يف مديلة سوتيش نل7وسية، 
مؤّكــدًة أمه كان حصيلة مشـاورنت مكثّ ة بيلهـا وبا نالتّحاد 

نل7ويس وبتلسيق كامل با نلبلَدين. 
إىل ذلك أشـارت وكالة "سـاما" إىل أن مدوعية نلجيش نلسوري 
ردت عىل مصادر إطـالق نلقذنئف وألحقت باإلج7نميا خسـائ7 

بالعتاد ونألو7ند. 
وتلتـرش ب7يـف حنـاة نلشـنايل مجنوعـات إج7نميـة تتبع 
بنعظنهـا تلظيم جبهة نللـرصة و”نلحزب نلرتكسـتامي” نلذي 

أغلب م7تِزقته أجامب تسللون ع  نألرنيض نلرتكية. 

طهران تشهد مظاهرات حاشدة رفضاً للعقوبات األمريكية 
 : طهران 

أّكــد نلحـ7ُس نلثـوري نإلي7نمـي، أمـس نألحد، أن 
نلعقوبـات نألم7يكيـة عىل طه7نن لـن تلجَح، يف وقت 
شـهدت نلعاصنـُة نإلي7نميـة طهـ7نن، أمـس نألحـد، 
نألم7يكيـة  للعقوبـات  روضـاً  حاشـدًة؛  مسـرنٍت 
وبنلاسـبة يو5 مقارعـة نالسـتكبار نلعاملي، يف حا 
نعت ت روسـيا أن نلعقوبات تـرضب نتّ اق نلحد من 

نمتشار نلسالح نللووي. 
وقـال قائـد نلحـ7س نلثـوري نللـونء محنـد عيل 
جع 7ي خالل نلتظا77ة: إن تأريخ نلـ ص7 َعاماً للثورة 
يف إيـ7نن يتحـدث عن نلهزنئـم نملتتالية ألمـركا تجاه 
إيـ7نن، ُمضي ـاً أن نلعقوبـات نالقتصاديـة نألمركية 
عىل إي7نن لن تلجح.  وأشار جع 7ي، إىل أن نلبلتاغون 
طلـب مـن نلُقــوَّنت نألمركيـة يف نمللطقـة برضورة 

نالمتلاع عن مـرش معلومات عن قدرنت إي7نن، ُمضي اً 
أن أمركا ت7كز عىل نلح7ب نالقتصادية ونلل سية ضد 

إي7نن ويأتي ذلك بعد نمهزنمها يف نمللطقة. 
ويف نلسـياق أّكـد نلح7س نلثـوري نإلي7نمي يف بيان 
له أن يو5 نل7نبع موون  ينثّل رمزنً ملعادنة نالسـتكبار 
ونمتصار نلشـعب نإلي7نمي يف مونجهـة أمركا وح7كة 
نالسـتكبار نلخبيثـة، متعهـدنً بأن يصبـح "ص عة" 
يوجهها شعب إي7نن لل7ئيس نألمركي دومالد ت7نمب. 
يُذكـ7 أن نلعقوبـات نألم7يكيـة عـىل إيـ7نن يبـدأ 
رسيامهـا نليـو5 نالالـا بنوجـب نمسـحاب نلواليات 
نملتحـدة من نالتّ ـاق نللووي، غر أن 7ـذه نلعقوبات 
لن تكون مؤا7ة بشـكل كبر عىل إي7نن؛ مظ7نً لتنسك 
نلدول نلخنس نألُْخـــ7َى نملوقعة عىل نالتّ اق بامليض 
ويـه وإيجاد بدنئَل ملسـاعدة طه7نن عـىل تجاوز آاار 

نلعقوبات نألم7يكية.

الحرس الثوري: أمريكا ترّكز على الحرب االقتصادية والنفسية بعد هزيمتها في المنطقة 

"إسرائيل" مسكونٌة بالخشية من قدرات حزب اهلل
 : الميادين

تق7ي7ٌ صادٌر عن نملعهد نليهودي لألمن نلقومي 
ألمركا يشـرُ إىل أن حزب نللـه ينتلُك ُقـوََّة مرنن 
أَْكثَــ7 من %95 من نلجيوش نلتقليدية يف نلعالم، 
و7ـو يؤّكــد 7ونجـَس "إرسنئيـل" مـن تلامي 

قدرنت حزب نلله نلعسك7يّة. 
تحتـلُّ 7ونجُس "إرسنئيل" مـن تلامي قدرنت 
حزب نلله نلعسـك7يّة حيّزنً ونسعاً من نلبحث لدى 
م7نكـز نلدرنسـات نلغ7بية. نملخـاوُف نإلرسنئيلية 
يؤّكـد7ا تق7ي7ٌ صـادر عن نملعهد نليهودي لألمن 
نلقومـي ألمـركا ونلذي يشـر إىل أن حـزب نلله 
ينتلـك ُقـوَّة مرنن أَْكثَـ7 مـن %95 من نلجيوش 

نلتقليدية يف نلعالم. 
نملعهُد أوضـح أن حزَب نللـه ينتلك "صونريخ 
نللاتـو  أعضـاء  جنيـع  مـن  أَْكثَــ7َ  وقذنئـف 
مجتنعا"، وأضاف أن "نلق زَة نلكبرة يف قدرنت 
حزب نلله نلعسك7يّة تشرُ إىل أن 7دوه 7و إلحاق 

7زينة سياسية بإرسنئيل أيضاً". 
ويف 7ـذن نلتق7ي7 َخلُـَص نملعهد إىل أن "نملونجهة 

نلتالية با إرسنئيل 
لن  نلله  وحـزب 
تشبه أي يشء 
سـابقاً  حدث 

با إرسنئيل وأعدنئها.. والبيئُة نالسرتنتيجية خالل 
22 سـلة ملذ نملونجهة نألخرة با إرسنئيل وحزب 

نلله سترُتجم إىل موت ودمار". 
وآخـ7ُ مونجهـة با حـزب نللـه و"إرسنئيل" 
تعـود إىل عـا5 6صص2، بعد عنليـة نألرس لجلديا 
إرسنئيليـا. نلالوـت أمـه يف تلـك نلحـ7ب، طالت 
صونريُخ نملقاومة مديلَة حي ا نملحتّلة وما بعد7ا. 
نألمـا نلعـا5 لحزب نلله نلسـيد حسـن مرص 
نلله أشـار يف مقابلة سـابقة مـع نمليادين يف آب/ 
أغسـطس 23ص2، أن نملقاومـة كامـت قادرة عىل 

قصف تل أبيب. 
ورغـم م7ور 5 أعـون5 عىل نمخ7نطـه بالح7ب 
نإلرسنئيليـون  نملسـؤولون  يـزنل  ال  سـوريا،  يف 
ونلصحاوة نلع ية يع ّون رصنحة عن نلخشـية 
من نلخ نت نلتي نكتسبها نلحزب يف معاركه ضد 
نإلر7اب، ومن وصول أسلحة تعت 7ا "إرسنئيل" 

مخلة بتونزن نل7دع. 
نلطائـ7نت  نسـتهدوت  نلسـياق،  7ـذن  ويف 
نإلرسنئيليـة غرَ م7ة قونوَل عسـك7يًّة يف سـوريا 
زعنـت أمهـا تحنـل صونريـخ متطـورة كامـت 

ستصل إىل أيدي نلحزب. 
إال أن "إرسنئيل" وسـّعت رقعة نالسـتهدنف 
حتـى نغتالت يف كامـون نلثامي/ 
علـارص  25ص2  يلايـ7 
نألمـل  مـزنرع  يف  للحـزب 

بالقليطـ7ة بيلهـم مسـؤول ميدنمـي، إضاوًة إىل 
جهـاد مجل نلقائد نلعسـك7ّي للنقاومة نلشـهيد 
عنـاد مغليـة، ونلعنيـد نإلي7نمي محنـد عيل نلله 
دندي. نلح ـاظ عـىل تونزن نلـ7دع أولوية يف ذ7ن 
نلحـزب، ولم تنـِض ص2 أيـا5 حتـى رد يف مزنرع 

شبعا باستهدنف آليات إرسنئيلية. 
قبل مـ7ور عا5 عىل ذك7ى شـهدنء نلقليط7ة، 
أغـارت نلطائـ7نت نإلرسنئيليـة عـىل مبلـى كان 
يقطله سـنر نلقلطار وارتقى شهيدنً. نلقلطار، 
أحـد كـوندر نملقاومـة وعنيـد نألرسى نلعـ7ب يف 
نل7ضـونن  يف عنليـة  )ُحـ7ِّر  نالحتـالل  سـجون 
عـا5 وصص2(، كان متهنـاً مـن قبـل "إرسنئيل" 
بـزرع بذور مقاومة يف نلجـوالن. نغتيال نلقلطار 
نسـتدعى ردنً مـن حـزب نللـه تنثُل باسـتهدنوه 

دورية إرسنئيلية يف ملطقة مزنرع شبعا. 
ُكلُّ ذلك، لم يثِن نلحزَب عن نسـتكنال مشاطه 
نلعسـك7ّي ضـد نإلر7ـاب، حيـُث روـد نلجيـَش 
نلسـوري يف تح7يـ7 ملاطق سـوريا نألساسـية، 
وقبل ذلك أّسـس الستعادة ما قضنته نلجناعات 
نملسلحة من نألرض نلسورية ع  مع7كة نلقصر 
يف أيـار/ مايـو 23ص2 نلتـي قاتََل ويهـا إىل جامب 

نلجيش نلسوري. 
ما سبق ذك7ه يعّزز صحَة نملخاوف نإلرسنئيلية 
نلتي عّ  علهـا م7نرنً مسـؤولون وم7نكُز أبحاث 
إرسنئيليـة مـن تعاظم ُقــوَّة نلحزب ونكتسـابه 
نلتكتيـكات  تطبيـق  مجـال  يف  ونسـعًة  خـ ًة 
نلعسـك7يّة نلهجوميـة، نألم7 نلذي يهـّدد نلجليل 
نلذي ك7ّر نلسـيد مرص نلله نإلشارة إليه ملذ عا5 
22ص2، بأن نملقاومـة قادرٌة عىل 
تح7ي7ه. 
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الي���وم أصبح���وا في ورطة رهيبة ومس���تنقع كبير يتكّبدون فيه اخلس���ائ�َر املس���تمرة، 
وامليداُن مالئٌم جّداً لضربهم والتنكيل بهم واس���تنزافهم وإحلاق اخلس���ائ�ر الهائلة بهم 

بإذن الله تعالى.

كلمة أخيرة

محمد أحمد الشرفي*   
تقلوُم السياسلُة الخارجيلُة األمريكيلة على مجموعٍة من 
املحلّددات والعواملل املؤثرة فيهلا، ترتاَوُح ما بلن الصالحيات 
املمنوحة للهيئة التنفيذية املتمثَلة يف الرئيس والبيت األبيض، أَْو 
الكونجرس بشقيه نواب وشيوخ املمثلن عن الشعب والواليات، 
ويف ذللك تعمل الصهيونية العامليلة جاهدة يف التأثري عى صانع 
القرار األمريكي بعدة أسلاليَب من أهمها وأخطرها: جماعاُت 
الضغط على النظام السليايّس يف دفع السياسلة األمريكية يف 

مسارات تُصبُّ يف املصالح األمريكية اإلرسائيلية املشرتكة.
وبهلذا أصبلح دعلُم إرسائيلل وحمايلة أمنها ملن الثوابت 
الرئيسية للسياسلة الخارجية األمريكية، ليس فقط بسبب ما 
تمثله إرسائيل من أهميّة لدى األمريكين، وإنما لُقلوَّة جماعات 
الضغلط الصهيونيلة يف مؤّسسلات ُصنلع القلرار األمريكلي، 
وتعمل هلذه الجماعات املوالية إلرسائيل ملن خالل العديِد من 
التنظيملات واملؤّسسلات كلجنلة العالقات العاملة األمريكية 
)أيبلاك( ومنّظمة النداء اليهودي املوّحد، والكونجرس اليهودي 

األمريكي، ومؤتمر رؤساء املنّظمات اليهودية األمريكية. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص ي نلدرونمي

حمود أحمد مثّنى
 

السلالُم ملع السلعوديّة 
واإلملارات ال يمِكلُن أن يتمَّ 
ت هزيمُة  مطلقلاً، إاّل إذَا تمَّ
حينئلذ  العلدوان،  تحالُلِف 
لُق السلالُم يف  سلوف يتحقَّ
الجزيلرة العربيلة والعاَللم 

اإلْساَلمية.
ومعطيلاُت ذللك أنه بعد 
العربيلة  الجيلوش  تدملري 
يف العلراق وسلوريا واليمن 
جيلش  وانشلغال  وليبيلا 
ملر بالداخلل للم يعد ما 
يمنُع السلعوديَّة من قيادة 
للة العربيلة حتّلى ولو  األُمَّ
الوصايلة  تحلت  شلكلياً 

األمريكية.
اليملن ورفلُع  فهزيملُة 
الَعَلِم السعودّي فوق الَقْر 
الجمهوري ونقل مراسليم 
رفعله علر البلث املبلارش 
لإلعالم العاملي معناه إعالُن 
بدء مرحلة تأريخية جديدة 
بقيلادة اململكة السلعوديّة 
الثانلي  الجيلل  وتمكلن 
ألبناء عبدالعزيز من الُحكم 
واستنساخ الخالفة األَُموية 
الرتكي  امللروع  بديالً عن 

اإلخواني.
امُلَخّطلَط  ذللك  وألن 
والُجهَد الكبري فشل بصمود 
اليمنيلن األسلطوري فلال 
يمكلن أن يقبَلَل أَْصَحلاُب 
بالسالم؛  السلابق  املروع 
ألَنَّ الطبيعلة االسلتكبارية 
ريعيلة  ثلروًة  المتالكهلم 
هائلة واالستهانة باليمنين 
واسلتضعافهم؛  املفقريلن 
النَُّخلب  عماللة  بسلبِب 
اليمنية الحاكمة السياسيّة 
والعسلكريّة واالجتماعيلة 
)الطبيعة  والدينية ونفلس 
الفرعونية( قلد تغلبت عى 
تكوينهلم العقلي والنفيس 
ومزاجهلم البلدوي وإرثهم 
والثقلايف  االجتماعلي 
وتصهيُنهلم باالتبلاع كّون 
ملن  مزيجلًة  شلخصيًة 

حاالت ثالث: 

تحالف 
العدوان لن 

يقبَل السالم

 P1 بدر

تحالف العدوان يوقف بّث قناة 
»املسرية مباشر« 

أمين الجوفي

جـلـنـطه رابـــــــــــط  والــــــــبـــــــــــدر  طـالـمـا 
وارط وابـــــلـــــيـــــس  الـــــحـــــلـــــف  ان  والـــلـــه 

أصــــــــبـــــح الـــــعـــــاهـــــل ونـــــجـــــلــه بـــــورطـــــة
نــواخـــــط عليـهم  ـــواء  االجــــ واصـــــبــحــت 

ضـبـطه بـاعـيــد  َو  جـــــاهــز  مصنعي 
ــاضــي ونـــــاشــط لــــــــو مـــــعـــــه مـــــلـــــيــون قـــ

ــي مـحطة فـــ َـــم  األُمــــ ــّث  ـــ ب لــــــــو جـــــمـــــع 
والـلــواقـط بــاْقـمـارهـا  وانـــفــرد 

لـقـطـة ألـــف  الـثـانـيه  فـي  تـلـتـقـط 
ــّل الـــــخــطــط والـــــخــرايــط ـــ ـــ وامـــــتـــــلــك ُك

ــّره وشـــــّطـــــه ـــ ـــ ـــ ــّوه وب ـــ ـــ ــتـــــشـــــف جـــ واكـــ
وبـــاســط رافـــــــــــــــــع  ــه  ــل ال عـــــــــــــــــاد  إن 

وزنـــــطـــــه ــره  ـــ ـِـبْ ـــ ك ــــــــف  زيـــ بــــــــاطـــــل  وان 
ــاء احلـــق ســاقــط ــق ل فـــي  ذاب واصـــبـــح 

غـلـطة كــــــــان  الـيمن  فـــــي  حــربـه  وان 
يـسـافط مـا  اللـقـاء  فــي  جـيـشـي  وان 

وشـــــّطـــــة كـــــبـــــســه  ــّق  ـــ حـــ جـــــيـــــشــه  وان 
الـتـخارط يـفـك  االصـــــفـــــر  قـــــــــــرح  ال 

يـحـّطه اقـــــــــــدر  وال  شــلّـه  ال  ِحــــــــْمـــــل 
قـافـط صـــــار  مــا  بــعـد  إال  درى  مـــا 

ــبــوع يـــــمـــــكــن يـُــــقـــــّطــة ـــ ــدن ـــ طـــــحـــــســت ال
ــعــصــيــدة بـــــراقــط ـــ ــاء يـــــكـــــوعــب وال ـــ جـــ

ونـفـطه مــــــــالـــــه  ــرب  ــغـــ ـــ ال واســـــتـــــغـــــل 
ـــــل رابــــــــط يــــــــدفـــــع الـــــمـــــلــيــار مــــــــن اجـــ

يـشـّطه ــد  ـــ ـــ وواحـــ ــد  ـــ ـــ واحـــ يـــــرقـــــعـــــه 
والـــــمـــــخــايــط فـــــي مـــــقـــــام الـــــمـــــشــارط

بـخـبطة ــي  الـــــمـــــقــعِّ عـــــيـــــب  يـــــرقـــــعـــــوا 
تــزايــط عـظـامـه  مــــــــا  ال  تـشـبـحـه 

الـبـزنطه وجـــــيـــــش  جـيـشه  نـــــفــع  مـــــا 
مـــــرابــط كــلـــــه  والـــــشـــــعــب  َـــن؟!  مــــ عـنـد 

وقـحـطـه بـــــجـــــدبـــــه  الـــــنـــــعـــــمــة  ــّدل  ـــ ـــ ب
والـــــضـــــوابـــــط لـلـقـيم  هــــــــدمـــــه  بـــــعـــــد 

بـحـنـطة ــّده  ـــ َـــ جـــ نــفــط  يـــــبـــــادل  بــــــــا 
هــابـط!! والــفـَْسـل  دّوار  والــزمــن 

ــن لـــــقــى شـــــعــب عــرطــة والـــــحــقــيــقــة مـــ
يـغـالـط انــــه  واقــــــــــــــدر  يـغـالـط  بـــــا 

بـخـطـة ــّزز  ـــ ـــ وعـــ الـــــخـــــطـــــة  تــفـشـل 
الـمـقافط بـيـن  الـــــحـــــلــف  ـــــاد  عـــ وان 

بـضـغـطة جــاهــز  والــــــــبـــــدر  طالـمـا 
شاخط الـجو  فـي  الـمـبروك  واصـبـح 

يـمـّطـه ــــــــاوي  نـــ جـــــبـــــريــل  ــو  ـــ اب عــــــــــــــاد 
يــهــايط  ال  ثــــــــانـــــيـــــة  ــّرة  ـــ ـــ ـــ مـــ ــل  ـــ ـــ الْج
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بعد فشلل ترسلانته اإلعالميلة يف مواجهة 
الصلورة بالصلورة والكلمة بالكلملة، أوقف 

تحالُف العدواِن بثَّ قناة »املسرية مبارش«.
وأفلادت مصادُر خاّصٌة لصحيفة املسلرية 
بلأن إيقاَف بلث »املسلرية مبارش« ملن قبَل 
الركة املسلتضيفة جاء بعد سلسلة ضغوط 

سعوديّة إماراتية.
وتأتلي هذه الخطوة بعلد اإلضافة النوعية 
التي جلاءت بها قناُة »املسلرية مبارش« التي 

تبُثُّ املوادَّ اإلعالمية بكل تفاصيلها، ال سليما 
املشلاهد املوثّقة لإلعالم الحربلي، األمر الذي 
أزعلج تحالُلَف العدوان، ما دفعله إىل الضغط 

عى الركة املستضيفة إليقاف البث.
وكانت قناُة املسلرية الفضائية وغريها من 
القنوات اليمنية قد تعرضت يف أوقات سلابقة 
للتشلويش واإليقاف من قبل تحالف العدوان 
الهزيل، الذي يشن حرباً عسكريًة عى القطاع 
اإلعالملي اليمنلي بعلد قصفله الكثلريَ ملن 
املؤسسلات اإلعالمية، مخّلفاً جرحى وشهداء 

من اإلعالمين والصحفين.

* باحث في الدبلوماسية والعالقات الدولية 
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ملاذا الحماية األمريكية إلسرائيل؟


