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ط����ران ال���ع���دوان ي��س��ت��ه��دف أس����رة ك��ام��ل��ة خم��ل��ف��ًا 9 ش��ه��داء وج��رح��ى مب��ج��زرة ج��دي��دة يف حجة
نائب وزير الصناعة والتجارة يطالب السياسّي األعلى ومجلس النواب بإصدار قوانني رادعة بحق املغالني

وزارة التجارة تعمم قوائم أولية بأسعار املواد الغذائية

تطهري عدة مواقع بأطراف الجاح وتدمري آليتني ومصرع عشرات املرتزقة يف جيزان ولحج والساحل

خمس منظمات إغاثية دولية تطالب أمريكا بوقف الدعم العسكري للعدوان على اليمن
مؤتمر الوحدة اإلسالمية: رفض 
التطبيع والتسوية مع إسرائيل 

وإنهاء الحرب على اليمن

واجل���������������زائ���������������ر  ت�������������ون�������������س  يف  وش�������������ع�������������ي  س����������ي����������اس����������ي  رف��������������������ض 
وم�������������وري�������������ت�������������ان�������������ي�������������ا وم���������������ص���������������ر ل���������������������زي���������������������ارة ب������������������ن س��������ل��������م��������ان

#ال_أهال_وال_سهال_بالسفاح

أكد أن حصار التحالف وإغالق مطار صنعاء 
يرقى إلى جرائم حرب:

رئيس فريق الخرباء الدوليني: غارات 
التحالف تسببت بسقوط آالف املدنيني
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تطهري عدة مواقع بأطراف الجاح األسفل وتضييق الخناق على الغزاة واملرتِزقة يف حيس

خرباء عسكرّيون يناقشون الرؤية واألبعاد االسرتاتيجية ملواجهة قوى العدوان وأساليبها املخادعة

مصرع عشرات املرتِزقة بانفجار 
سبع عبوات ناسفة يف جيزان ولحج 

 : خاص
ثقي عدٌد مـن مرتِزقة بثعد بن مصارَعهم، أمـس بالثنني، اع ليات 
عسـكريّة راطـا9 بثجيـش  بثلجـان بثشـعبيَّة يف جبهـات تعز  ثحج 
 جيزبن.  نفي محانظة تعز، أّكد َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ مرصَع  جرَح عدد 
من بملرتِزقة  9ر ب من تبقى منهم جربا بففجار ثلث عبوبت فاسـفة 
أثناا محا ثة تسلل ناشـلة ثهم عىل موبقع مجا9دي بثجيش  بثلجان 

بثشعبيَّة يف جبهة بثكدحة. 
أّمـا يف ثحج، نقد أناد َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ أن أاطـا9 بثجيش  بثلجان 
بثشـعبيَّة صـد ب زحفـاً ملرتِزقـة بثعـد بن يف جبهـة مغنيـة ا ديرية 
بثقبيطة،  أّكد بملصدر سقوَط عدد من بثقتىل  بثجرحى يف صفونهم. 
 يف جيزبن، نّجر أاطا9 بثجيش  بثلجان بثشعبيَّة 9 عبوبت فاسفة يف 
تج عـات ثل رتِزقة قرب جبل تويلق، َمـا أَدَّى ملقتل  إصااة عدد كبري 

من مرتِزقة بثجيش بثسعودّي. 

9 شهداء وجرحى بمجزرة ثانية 
لطريان العدوان بمحافظة حجة

 : حجة
 بصل طريبُن بثعد بن برمريكي بثسعودّي تصعيَد غاربته بإلجربمية 
عىل برسـوبق  مناز9 بملوبطنني،  برتكب، أمس بالثنني، مجزرًة جديدًة 

9ي بثاافية من فوِعها يف محانظة حجة خل9 29 ساعة. 
 شـن طريبُن بثعد بن برمريكي بثسعودّي غارًة عىل منز9 موبطن يف 
قرية بثي نة ا ديرية حرض،  بسـت رَّ بثطريبُن يف بثتحليق ثوقت طويل 

مافعاً نرق بإلفقاذ من بثوصو9 إىل بملنز9 بملستهَدف. 
 اعَد سـاعات من بثتحليق يف س اا قرية بثي نة 9رعت نرق بإلفقاذ 
 بتضـح أن بثغـارة أّدت الستشـهاد 6 مدفيـني اينهم أطفـا9  إصااة 
3 آخريـن.   أنادت مصـادر طبية يف محانظة حجة اأن بملسـتلزمات 
بثطبية يف بملديريات بثحد دية ثل حانظة شـبه منعدمة،  9و ما ناقم 

من معافاة بثجرحى  بملرىض. 
 كان طريبن بثعد بن بسـتهدبف، أمـس بر 9، محطًة تااعًة ملوبطن 
 سـيارة ملوبطن آخر يف مديرية مسـتبأ، َمـا أَدَّى ثسـقوط 9 شـهدبا 

 جرحى.

 : الساحل الغربي

بملت الـة  بسـربتيجيتها  تعزيـز  إطـار  يف 
اتقطيـع أ صا9 بملرتِزقة  بثغزبة يف بثسـاحل 
بثغراـي  قطـع خطـوط إمدبد9ـم، فّفـذت 
ُقـــوَّبُت بثجيـش  بثلجـان بثشـعبيَّة، أمس 
بالثنـني، ع ليـة فوعيـة فاجحـة، يف أطربف 

بثجاح برسفل. 
، فّفـذت ُقــوَّبُت   احسـب َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ
بثجيـش  بثلجان بثشـعبيَّة 9جوماً  بسـعاً من 
عدة محـا َر عـىل موبقـع بثغـزبة  بملرتِزقة يف 
أطربف منطقة بثجاح برسفل ا ديرية بثتحيتا، 

 ت ّكنـت مـن بثسـيطرة عليهـا، معـّززًة اذثك 
موبقَعهـا  مناطـَق ت ركز9ا يف خطـوط إمدبد 
بملرتِزقـة، مـا يعني تشـديَد بسـربتيجية قطع 
بر صـا9 بثتـي تـم تطبيقها يف  قت سـااق يف 

أراعة محا ر. 
بملصـدُر ذبته أّكـد أن بثع لية شـهدت مقتَل 
 إصااة بثعرشبت مـن بملرتِزقة  بثغزبة، إَضاَنة 
إىل بغتنـا2 ك يـات كبرية من برسـلحة  بثعتاد 
بثذي تركه من تبقى من بملرتِزقة قبل نربر9م. 
يف ع ليـة أخـرى، شـّددت ُقـــوَّبُت بثجيش 
 بثلجان بثشعبيَّة حصاَر9ا عىل بثغزبة  بملرتِزقة 
يف مدينة حيس عندما شنت 9جوماً مباغتاً عىل 

موبقعهم جنوب رشقي بملدينة. 

 أ ضح َمْصَدٌر َعْسـَكريٌّ أن بثع ليَة شهدت 
مقتـَل  إصااة عدد مـن بملرتِزقـة  تدمري آثية 
تح ل رشـاش من عيـار 12.7 ني ا شـو9دت 
سـياربت بإلسـعاف تهـرع إلسـعاف جرحـى 

بملرتِزقة  فقل جاث بثقتىل منهم. 
 يف ع ليـة منفصلة، دّمرت ُقــوَّبُت بثجيش 
 بثلجـان بثشـعبيَّة مدرعًة ثلغـزبة  بملرتِزقة يف 
منطقة كيلو16 اصار خ موجه، َمـا أَدَّى ملقتل 
 إصااـة طاق ها بثذي يقدر عدُده انحو سـتة 

إىل ث افية من بملرتِزقة. 
ك ا ُقتـل طاقم آثية عسـكريّة تااعة ثلغزبة 
 بملرتِزقـة إثـر تفجري9ا اعبوة فاسـفة رشقي 

بثدريه ي. 

 تدمير آليتين ومصرع طاقميهما في كيلو16 وشرق الدريهمي:

 خالل حلقة نقاشية نّظمها مرَكز الدراسات االستراتيجية العسكرّية بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي:

 : صنعاء
بالسـربتيجية  بثدربسـات  مرَكـُز  فّظـم 
بثعسـكريّة ااثتعـا ن مـع دبئـرة بثتوجيـه 
بملعنـوي ثلُقـــوَّبت بملسـلحة، يـو2 برحـد 
اصنعـاَا، حلقـًة فقاشـيًة اعنـوبن "بثرؤية 
قـوى  ملوبجهـة  بالسـربتيجية   براعـاد 
بثعد بن"  بثتي شارك نيها عدٌد من بثقيادبت 
بثعسـكريّة  برمنية  بركادي يني  بملاقفني 

 تحاثف بثقوى بملنا9ضة ثلعد بن. 
 يف بنتتاح أع ا9 بثحلقة بثنقاشـية، أّكد 
فائـُب رئيـس 9يئـة برركان بثعامـة بثلوبا 
عيل بملوشـكي أن بثغزبة  بملحتّلني بثذين أتوب 
إىل بثي ـن خرجـوب منها ذثيلني مكسـورين 
يجـر ن أذيـا9 بثهزي ـة،  9ـذه حقيقـة 
تأريخيـة ال اـد أن تفه هـا قـوى بثعد بن، 
موضحاً اأن بثع لا  بثخوفة سـّل وب ثلعد  
أدق بثتفاصيـل  بملعلومات بثعسـكريّة عن 
جا9زيـة بثُقــوَّبت بملسـلحة اشـكل كامل 
خل9 إعـادة بثهيكلة إال أفه رغم ذثك نشـل 
نشـلً ذريعاً  بفكرس تحت أقـدب2 مقاتلينا 

براطا9 يف مختلف بثجبهات. 
ك ـا أّكـد أن بثي نيـني أقرُب إىل بثسـل2 
بثذي ينُشُده شـعبنا يف تحقيق بالستقلثية 
بثكاملـة  بثعيـش احريـة  كربمـة، ما ثم 
ناملعركـة مسـت ّرة  ال يه نـا طـا9 أمـد 
، ناثنـرص حت اً سـيكوُن  بثحـرب أ2 َقـرُصَ
حليَف شـعبنا بثي ني بثعظيـم بثذي ثم  ثن 
يفرط يف دماا بثشـهدبا  بثجرحـى، مجّددبً 
بثدعـوَة ملن يقفون يف صـف بثعد بن ثلعودة 
إىل جـادة بثصوبب  إىل بثصـف بثوطني  أن 

أيادي بثي نيني مفتوحة ثهم. 
ني ـا أثقى مديُر دبئـرة بثتوجيه بملعنوي، 

بثع يـد يحيـى رسيـع، كل ـًة رّحـب نيهـا 
ااملشـاركني يف بثحلقة بثنقاشـية، مؤّكدبً أن 
بثنـرَص اات قاَب قوسـني أ  أدفى  أن بثغزبة 
 بملحتّلني بثُجُدَد سـريحلون ع ـا قريب ك ا 

رحل أسلُنهم أذالا صاغرين. 

 تنا ثـت بثحلقة بثنقاشـية  رقتي ع ل 
بثورقـة بر ىل قدمها رئيس مركز بثدربسـات 
بالسـربتيجية بثع يـد ركـن دكتور قاسـم 
بثطويل، ني ا قد2 بثورقة بثاافية بثع يد عيل 

بثوشيل. 

 قـّد2 بملشـاركون يف بثحلقـة بثنقاشـية 
فقاشـاٍت مسـتفيضًة ت حورت حو9 أاعاد 
بثعد بن  أساثيبه يف بثر يج إليقاف بثعد بن 
عىل عكس ما يقو2 اه من تصعيد يف مختلف 
بثجبهـات  بثذي يؤّكد عد2َ مصدبقية  جدية 

قوى بثعد بن سـوبا يف إيقـاف بثعد بن أ  يف 
إيجاد سل2 مرشف ثلي نيني. 

 أشـاد بملشـاركون يف بثحلقـة ابطـوالت 
رجـا9 بثرجا9 بملدبنعني عـن بثوطن يف كانة 
بثجبهـات  منها جبهات بثسـاحل بثغراي يف 

موبجهة أعتى عد بن غاشم. 
موبَصلـة  اـر رِة  بملشـاركون   أ ىص 
عقد حلقات بثنقاش  بثنـد بت بثتخصصية 
اَع بثقربر يف بتخاذ بملوبقف  بثتي تسـاِعُد ُصنَـّ

بملناسبة يف موبجهة بثعد بن.
 أّكـدت بثتوصيـاُت عـىل مطاثبة مجلس 
يدعـُم  محايـد  د يل  اقـربر  بثـد يل  برمـن 
مظلومية بثشعب بثي ني  ما يتعرض ثه من 
إاـادة من قوى بثعـد بن بثغاشـم، إىل جافب 
دعـم بثشـعب بثي نـي يف موبجهـة بثحصار 
بثجائر بثوبقـع عليه من قوى بثعـد بن بثتي 
بستهدنت معيشته   سـائل حياته بثيومية 

صحياً  بقتصادياً  بجت اعياً. 
ك ا أّكـدت بثتوصيات عىل رض رة تكايف 
بث7بمج بثتوعوية بثوطنية بثهادنة إىل ترسيخ 
بثوالا بثوطني  بالفت اا اني أ سـاط بثشعب 
 تعزيز بثخطاب بثسيايس بإلعلمي  بملفا9يم 
ثيؤدي رسـاثته بثوطنيـة، متطرقة إىل أ9 ية 
بثع ل عىل تطوير بث7بمج بثعسـكريّة  يف ُكّل 
بثقنـوبت م ـا يض ن  يكفل أيضاً بثرسـاثة 
بملؤثرة ثلُقــوَّبت بملسـلحة  بثلجان بثشعبيَّة 
إىل جافب بثتأكيد عىل دعم بإلعل2 بثحراي من 
خل9 نتح قنوبت ثإلعل2 بإلثكر في  تطوير 
 تنويـع  سـائل  أسـاثيب بثع ـل بإلعلمي 

بثعسكرّي  بملجت عي. 
شارك يف بثحلقة بثسفري اوزبرة بثخارجية 
برُسـتاذ زيد بثوريـث  عضو بثونـد بثوطني 

بملفا ض بثدكتور عبدبملجيد بثحنش. 
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النظام السعودّي منبوذًا: العواصم العربية تثور يف وجه قاتل أطفال اليمن
 : إبراهيم السراجي

غـريَ  ُعزثـًة  بثسـعوديُّ  بثنظـا2ُ  يعيـُش 
مسـبوقة جعلت منه فظاماً منبـوذبً ملطخاً 
ادماا أطفا9 بثي ن، حيث يحا 9 9ذب بثنظا2ُ 
يائسـاً بثخر َج من ُعزثته د ن جد ى، نقد 
زبر  يلُّ بثعهـد بثسـعودّي مح د ان سـل ان 
بثبلَديـن  بإلمـاربت  بثبحريـن  مـن  ُكـــلاًّ 
بثنظـا2  جربئـم  يف  بثحليفـني  بثرشيكـني 
بثسـعودّي، غـري أفـه زياربته تلك ثم تشـهد 
توقيـَع أيـة بتّفاقيـات أ  مناقشـة قضايـا 
مطر حـة،  بكتفـى مضيفـوه ااصطحااه 
إىل ملهى ثييل  مشـا9دة سـباق ثلسياربت. 
بثيو2 ال يبحث بان سـل ان عـن صفقات أ  
بتّفاقيات د ثية ثتوقيعها، جوثتُه 9ذه ثيست 
سوى محا ثة ثلتأكيد عىل أفه ما يزب9 معرناً 
اـه،  تعكس مأزق بثنظا2 بثسـعودّي بثقائم 
عـىل َ ْقـِع جري ة بغتيا9 ج ا9 خاشـقجي 
 تسليط برضوبا إعلمياً عىل جربئم بثعد بن 
بثـذي تقوده الده عىل بثي ـن ادعم أمريكي 

غراي. 
بثعهـد  اهـا  يل  قواـل  بثتـي  بثحفـا ُة 
بثسعودّي يف أاو ظبي  بملنامة ثم تكن مؤرشبً 
إيجااياً؛ رَنَّ بثعاص تني ثيستا سوى حليفتني 
ثلسـعوديّة، نجد 9 زيارة بان سـل ان ت تد 
إىل ُكــلٍّ من مرص  توفس  بثجزبئر، ثكن ما 
حدث  يحدث من حربك سيايّس  شعبي غري 
مسبوق ربنٍض الستقباثه يوحي اأن جوثتَه 
ثـن ت يَض  نق مـا يت نى،  سـط أفباا عن 
إثغائها عـىل برقل ني ا يتعلـق ازيارته ثكلٍّ 

من توفس  بثجزبئر. 
خـل9 بريـا2 بملاضية  اوترية مسـت ّرة، 
ع7ّت برحـزبُب  بملنّظ ات  بثنقااات  كذثك 
أعضاا يف بث7ملان اتوفس عن رنضها بثقاطع 
السـتقبا9 الد9ـم الاـن سـل ان،  بصفني 
إياه ااثسـفاح،  معت7ين أن بسـتقبا9 قاتل 
أطفـا9 بثي ـن ينا9 من قيم  مبـادئ بثاورة 
بثتوفسـية، تزبمنـاً مـع ح لة ثـم تتوقف يف 
موبقع بثتوبصـل بالجت اعي مـن قبل ُكتّاب 
 صحفيني  فشـطاا توفسـيني تحت شعار 

"ال أ9لً  ال سهلً ااثسفاح". 
بثصحفيـني  فقااـة  مقـر  مبنـى  يف 
بثتوفسـيني، ُرنعت صورٌة عـىل طو9 بملبنى 

تتض ـن صورًة خلفيـًة ملح د ان سـل ان 
ي سـك ا نشـار كهراائي، ُكتـب عليها "ال 
ثتدفيـس أرض توفـس بثاـورة"، ني ا كان 
بثشـارع بثتوفيس يشـهد مظا9ربٍت  بسعًة 
يف بالتّجـاه ذبته بثربنض ثهـذه بثزيارة رنع 
خلثهـا بملتظا9ـر ن صوربً رطفـا9 بثي ن 
بثذيـن قتلتهـم غـاربت بثعد بن بثسـعودّي 

برمريكي. 
 يف تعبـري عـن حجـم بثرنـض بثتوفيس 
ثزيارة بان سـل ان، أصـدر 19 حزااً  فقااة 
 منّظ ة توفسـية ايافاً مشركاً فص عىل أن 
بملوقعني عـىل 9ذب بثبيان "يعتـ7 ن أن 9ذه 
بثزيارة تيسا ثصورة توفس، بثتي ضحى من 
أجل بستقلثها  تحّرر9ا من بالستبدبد آالُف 
بثشـهدبا، ال سـي ا يف تزبمنها مع بسـت ربر 
بثح لـة بثعسـكرية، بثتـي تقود9ـا بمل لكة 
بثسعوديّة يف بثي ن غري عاائة اردي بر ضاع 
بإلفسـافية يف 9ذب بثبلد  بفتشـار بملجاعة اني 
أطفاثه،  ذثك يف ظل بسـتهتار كامل اتقرير 
ثجنة خـ7با برمـم بملتحدة حـو9 بفتهاكات 
حقـوق بإلفسـان يف بثي ـن ارئاسـة ك ـا9 
بثجند اي،  موقف بسـتكبار  غطرسة من 
ال يخـى حسـاااً  ال عقاااً  ال يقيـم  زفاً 

ثلتوصيات برم ية". 
 شـّن زعيـُم بثجبهة بثشـعبية بملعارضة 
يف توفس، ح ـة بثه امي، 9جوماً حادبً عىل 
 يلّ بثعهد بثسـعودّي مح د ان سل ان، عىل 
إثـر بثزيارة بملزمـع بثقيا2 اهـا ثتوفس بثتي 
يفـرض أن تتـم بثيـو2 بثالثاا، معتـ7بً أن 
بثزيارة بسـتفزبٌز ثلشـعب بثتوفيس  ثاورته 

 مبادئه. 
 أضاف ”ال أ9لً  ال سـهلً اقاتل بثشعب 
بثي نـي.. ا دّمر  مخّرب 9ـذب بثبلد، ال أ9لً 
 ال سـهلً ا تزّعـم بثتطبيـع مـع بثكيـان 
بثصهيوفي عىل حساب بثشعب بثفلسطيني، 
ال أ9لً  ال سهلً ااملشتبه اه يف قتل بثصحفي 

ج ا9 خاشقجي اطريقة اشعة”. 
 كافـت مج وعـُة بثخ سـني محامياً يف 
توفس دّشـنت بثحربك بثشـعبي  بثسـيايّس 
ارنـع دعـوى قضائية اتكليـف من مد فني 
 صحفيـني طاثبـوب ا نـع زيـارة  يل بثعهد 

بثسعودّي مح د ان سل ان إىل توفس. 
 عىل َ ْقِع 9ذب بثحربك بثشعبي  بثسيايّس، 

تحدثت  كاالت أفباا أن  يل بثعهد بثسـعودّي 
قـّرر إثغاا زيارته ثتوفس بثتي قاثت بثناطقة 

ااسـم رئاسـة بثج هورية بثتوفسـية اأفها 
جاات اطلٍب منه. 

 ثم يختلـِف برمُر يف بثجزبئـر  موريتافيا 
عّ ـا 9و عليه يف توفس، نقـد أّكدت برحزبب 
 بملنّظ ات  بثنقااات بثجزبئرية  بملوريتافية 
بثسـعودّي  بثعهـد  السـتقبا9  يل  رنَضهـا 
ااعتباره مجـر2َ حرب  قاتلً رطفا9 بثي ن، 
غـري أن بثجديـَد جـاا مـن قبـل بثخارجيـة 
بثتوقيـَت  9ـذب  بختـارت  بثتـي  بثجزبئريـة 
ثتعـ7 ر 9 مرة عن إدبفتهـا ثجري ة بغتيا9 
بثصحفي بثسـعودّي ج ا9 خاشقجي،  9و 
ما جـرى بعتبـارُه صفعًة جزبئريـة يف  جه 
بان سـل ان  تعبريبً جزبئريـاً خاصاً؛ رنضاً 

الستقباثه. 
بثتوبصـل  موبقـُع  تشـَهُد  مـرص،  يف 
بالجت اعـي ح لـًة  بسـعة ربنضـة ثزيارة 
بان سـل ان ثلقا9رة تزبمنـاً مع ايان صادر 
عن 99 صحفياً  كاتبـاً مرصياً يرُنُض 9ذه 

بثزيارة. 
ايـاُن بثصحفيني بملرصيني ع7ّ عن إدبفته 
ثزيـارة باـن سـل ان   ضـع عدة أسـباب 
ثهذب بملوقـف، منها أفه "ثيس اخـاٍف جربئُم 
بثسعوديّة  حلفائها ااثي ن، حيث تسببت يف 
موت طفل ُكــّل عرشة دقائق  نق تقديربت 

برمم بملتحدة". 
بثسـلطاُت يف ُكـــلٍّ من توفـس  بثجزبئر 
 موريتافيـا أّكدت أن بثزيـارة بملفرضة الان 
سـل ان ثلعوبصـم بثالث جـاات اطلب من 
برخـري بثـذي يحـا 9 أن يخـرج مـن عزثته 
بثد ثيـة، غـري أن بملوبقـَف بثتـي قواـل اها 
كشـفت كيف اات بثنظا2ُ بثسـعودّي منبوذبً 
 يحا 9 يائسـاً بفتـزبع أيِّ بعربف اه اعَد ما 
كان قـد أخـذ عىل عاتقـه إسـقاط برفظ ة 
بملقا مة إلرسبئيل ك ا حدث يف سوريا  كذثك 

غز  د 9 ك ا 9و بثحا9 يف بثي ن. 
من جافبه، بعت7 بثناطُق بثرس ي رفصار 
بثلـه مح د عبدبثسـل2 أن " برتفـاَع أصوبت 
اني أ سـاط بثشـعوب بثحرة ترُنـُض قد 2َ 
اـن سـل ان إىل الدبفهـا 9ـي تأكيـٌد عىل أن 
بثشـعوب قد ضاقت ذرعـاً اترصنات دبعش 
ُب ااثسـفاح  بثكـ7ى  أمري9ا بثـذي اات يَُلقَّ
 مجر2 حـرب  جلد بثي ن  مرتِكب جري ة 
بثقنصلية  غري9ا من برثقاب بثتي تنزع عن 
بمل لكة صفَة بثد ثة  تكشُفها  كربً ثإلجرب2 

بثد يل". 

 غليان شعبي وسياسّي عربي رفضًا الستقبال ابن سلمان:

 أّكدت أن دعم واشنطن يعّمق األزمة اإلنسانية: أّكد أن تحالف العدوان أعاق عمل اإلعالم الدولي ومنّظمات حقوق اإلنسان:

رئيس لجنة الخرباء الدوليني: ممارسات العدوان يف 
اليمن ترقى إىل جرائم حرب على ُكــّل املستويات

خمس منّظمات إغاثية دولية تطالب أمريكا بوقف 
الدعم العسكري للعدوان على اليمن

 : متابعات 
أّكـد رئيـُس ثجنـة بثخ7با 
بملتحدة  بثتااعة ثألمم  بثد ثيني 
أن جربئـم  بثجند اـي  ك ـا9 
تحاثف بثعـد بن يف بثي ن "قد 
ترقـى إىل جربئم حرب مرتَكبة 
عىل ُكــّل بملستويات"، مشريبً 
إىل أن تحاثف بثعد بن  حكومة 
إشـعاربٍت  "تلقيـا  بملرتزقـة 
كانيـًة اشـأن برذى بثحاصل 
احـق بملدفيني  مسـؤ ثيته ا 

عنه". 
جـاا ذثـك خـل9 مؤت ـر 
فقااـة  مقـر  يف  صحـايف 
بثصحانيني بثتوفسـيني ثقوى 
توفسـية ربنضـة ثزيـارة  يل 
بثسـعودّي مح ـد ان  بثعهـد 
أشـار  توفـس،  إىل  سـل ان 
خلثه إىل أن "حصار بثتحاثف 
 إغلق مطار صنعاا قد يرقى 
إىل جربئـم حـرب  بملسـؤ ثية 
بملسـتويات  أعىل  تتح له  عنه 

بملنضوية نيه". 

 أّكـد بثجند اي أن "غاربِت 
اسـقوط  تسـببت  بثتحاثـف 
بثبرشيـة  بإلصااـات  معظـم 
بملوثقة خل9 بثسـنوبت بثالث 
 " أن  إىل  مشـريبً  بملاضيـة"، 
بثتحاثـف  بصـل إعاقـَة ع ل 
بثـد يل  منّظ ـات  بإلعـل2 
حقوق بإلفسـان، مسـا9 اً يف 
اقاا 9ذب بثنزبع مه لً عاملياً". 
بثجند اـي  جـّدد  ك ـا 
تعليقـات  أن  عـىل  بثتأكيـَد 
بثعـد بن  حكومـة  تحاثـف 
ال  تقريرفـا  "حـو9  بملرتزقـة 
تدحـض بالتهامات بثرئيسـية 

بملسـندة إثيه ا"، مشريبً إىل أن 
"بإلمـاربت ثـم ترّحـب ازيارة 
نريق بثخ7با  مـا زثنا فنتظر 
ردَّ سـلطات برمر بثوبقع نيها 

عىل أسئلتنا". 
ثجنـة  رئيـُس   أ ضـح 
بثخـ7با إىل أن تقاريـر بثلجنة 
اشـأن مـآالت بثعـد بن عـىل 
إىل  ثائـَق  "تسـتند  بثي ـن 
موثّقـة  صـور   شـهادبٍت 
بثصناعيـة  زياربت  ثألق ـار 
إىل بثي ن  د 9 عراية أخرى". 
النتاً إىل سـقوط آالف بملدفيني 

منذ ادبية بثعد بن.

 : متابعات 
مع بتّسـاع رقعة بثسخط بثد يل تجاه 
بسـت ربر بثجربئـم  حـرب بإلاـادة بثتي 
يقوُد9ـا تحاثُف بثعد بن عـىل بثي ن منذ 
أراع سـنوبت  تشـديد بثحصـار اصورة 
تتنـاىف مـع بثقوبفـني  برعـربف بثد ثية 
أكـ7  مـن  خ ـٌس  دعـت   بإلفسـافية، 
يف  بثعاملـة  بثد ثيـة  بإلغاثـة  منّظ ـات 
بثي ـن، بثوالياِت بملتحـدة إىل  قف دع ها 
بثعسـكري ثل  لكة بثسعوديّة  بإلماربت 
بملتحـدة بثلتني تقـودبن عد بفاً  حشـياً 
عىل بثي ـن، محذرة من بسـت ربر بثدعم 

برمريكي  تح يل  بشنطن مسؤ ثية ما 
قد تكون أك7 مجاعة يف بثعقود بملقبلة. 
 صـدر أمـس بالثنـني اياٌن مشـرٌك 
من قبل منّظ ات أ كسـفا2، كري، ثجنة 
بإلفقاذ بثد ثيـة، منّظ ة أفقذ ب برطفا9، 
 مجلـس بثلجئني بثنر يجـي، حيث أّكد 
بثبيـان أن بثدعـم بثعسـكري برمريكـي 
يطيل بثحرب يف بثي ـن "من خل9 تونري 
بثعسـكري  بثدالومـايس  بثدعـم  9ـذب 
بملكاف ثوبحد من أطربف بثنزبع، موضحاً 
أن بثواليـات بملتحدة تع ـق  تطيل أزمة 
ثها عوبقب نورية  شـديدة عـىل بثي ن، 

 بملدفيون يدنعون بثا ن. 

ك ا جاا يف ايان بملنّظ ات: إفنا فناشد 
بثواليـات بملتحـدة ثدعم دعوتهـا برخرية 
ثوقف برع ا9 بثعدبئية اضغط دالومايس 
حقيقـي،   قف ُكــّل بثدعم بثعسـكري 
ثلتحاثف بثعد بفي بثسعودّي بإلماربتي يف 

بثي ن من أجل إفقاذ مليني برر بح. 
 أضـاف بملنّظ ات بإلغاثيـة: يؤملنا أن 
فكتب 9ـذه بثكل ات، ثكننا ال فسـتطيع 
أن ففلـَت من بثحقيقة، إذَب ثم تتوقف عن 
دع هـا بثعسـكري ثلتحاثف بثسـعودّي 
بإلماربتـي، نـإن بثواليات بملتحـدة أيضاً 
سـتتح ل مسـؤ ثية ما قد تكـون أك7 

مجاعة يف بثعقود بملقبلة. 

 : خاص 

شـَكَر رئيـُس بثلجنة بثاوريـة بثعليا، 
مح ـد عيل بثحوثـي، برحـربَر يف توفس 
عـىل  َ موريتافيـا  َ مـرص  بثجزبئـر 
موبقفهم بملسـافدة ثلشعب بثي ني بثذي 
يتعـرض ثعد بن جائر، دبعيـاً أفظ تهم 
ملسـافدة بثشـعب بثي ني  إعادة تقييم 

بملوقف.
 أكـد رئيـس بثاوريـة بثعليـا يف ايان 
ثـه تلقت صحيفة بملسـرية فسـخة منه 

أن "برصـوبت بثحـرة يف توفـس  بملغرب 
بثعراـي ثورة  عـي إلعـادة بثبوصلة إىل 
بالتجـاه بثصحيح ضد بثكيان بثصهيوفي 

 مؤبمربته".
 يف بثبيان، جـّدد بثحوثي بثتأكيَد عىل 
أن "أي أسـلوب يلجـأُ إثيه قـادة تحاثف 
بثعـد بن ثرميـم صورتهـم غـري  قف 
بثعـد بن عـىل بثي ن ثن يكـوَن مجدياً"، 
النتاً إىل بملسـاعي بثي نية بثتـي تتبنا9ا 
بثقيـادة بثسياسـية  بثاورية يف سـبيل 
ف بثذي يض ن حرية  إحل9 بثسل2 بمُلرَشِّ

بثشعب  بستقلثه  صون كربمته.

رئيس الثورية العليا: األصوات الحرة يف مصر واملغرب 
العربي ثورة وعي إلعادة البوصلة ضد الكيان الصهيوني 
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رئيس قسم التصحيح:
مح د بثباشا

بملقاالت بملنشورة يف بثصحيفة 
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مدير التحرير:
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أخبار

 في نزول ميداني ضم أعضاء المجلس المحلي والمشايخ ومختلف الشخصيات:

لجنة الحشد والتعبئة تناقش أوضاع محافظة حجة وتؤّكد استمرار رفد الجبهات

تخرج دفعة الشهيد الصماد من قسم الحاسوب بجامعة صعدة

 : حجة
فاقشـت ثجنـة بثحشـد  بثتعبئة، 
بثرب9ـَن  بثوضـَع  بالثنـني،  أمـس 
ا حانظـة حجـة ا ختلـف جوبفبـه 
بالقتصاديـة  بالجت اعيـة  بثاقانية 
 أ9 يّة ت اسـك بثنسـيج بالجت اعي 
 توحيد بثصفـوف  مضاعفة بثجهود 
ثرنـد بثجبهات ااثرجـا9  بملا9، خل9 

فز 9 ميدبفي. 
ضـم  بثـذي  بمليدبفـي  بثنـز 9   يف 
بملحـيل  بملشـايخ  بملجلـس  أعضـاا 
بالجت اعية  بثشبااية   بثشـخصيات 
بثحشـد  بثتعبئة   بثعاملـني  ثجـان 
 مسـؤ يل مجاثـس مـرش ع ثبـات 
 بفتصـار،  حـره بثدكتـور أح ـد 
فصـار  بثقايض عصـا2  زبن، بثلذبن 
أّكـدب عـىل أ9 يّة بثتوعويـة بثجهادية 
أانـاا  ااثتفـاف  تفاعـل  بثتعبويـة 
بملحانظة،  تح ل بثج يع بملسـئوثية 

سـبحافه  بثلـه  أمـا2   بستشـعار9ا 
 تعـاىل يف توعيـة بملجت ـع  برتباطه 

ااثله. 
 خل9 بثنز 9 بمليدبفي ُعقد بجت اٌع 
أثقيـت نيـه عـدٌد مـن بثكل ـات من 
قيـادة بثسـلطة بملحلية، بسـتعرضت 
د ر  مها2 ثجان بثحشـد  بثتعبئة يف 

9ذه بملرحلة مؤّكدة مسئوثية بثج يع 
من سـلطة محلية  تنفيذية  مشايخ 
  جهاا  أنـربد  تراويـني  ثقانيني 
 بجت اعيني يف بثقيا2 ا سـؤ ثياتهم 
يف بمليـدبن  كلٌّ يف مـكان بختصاصـه 
ثتن يـة  إصلح ذبت بثبـني  بثتكانل 

 بثتاقيف  بثحشد. 

إىل  بثحـارض ن  أشـار  اد ر9ـم 
أ9 يّة بالسـت ربر يف موبجهة بثعد بن 
 حشـد بثعائدين  بسـتقطاب برنربد 
ثدعـم بثجبهـات  بثتكانـل ني ـا اني 
بملحتاجـة  برَُســر  بملجت ـع  تفقـد 
 أَُســر بثشـهدبا  بثجرحى  بررسى 
 بملرباطني كوفهم مسـؤ ثية يف أعناق 
بثج يـع، إَضاَنـة إىل توقيـع  ثيقـة 
بملهـور،  ثتخفيـف  بثدبعيـة  بثـز بج 
تحصـني  رض رة  عـىل  مشـّددين 
بملجت ع  بثشـباب من بالفجربر خلف 
بثدعايات بإلعلمية بثتي ير جها بثعد  
تحت عـدة مسـ يات أ9 هـا بثحرب 
بثناع ـة،  بثعـودة بثصادقـة إىل بثله 
سـبحافه  تعاىل  جعل بملجت ع ربندبً 
قوياً ثدعم  مسـافدة أاطـا9 بثجيش 
 بثلجـان بثشـعبيَّة ااثتَحــّرك بثجـادِّ 
 بملسـت ّر ااثرند ااملقاتلني  إعافتهم 
ااثدعـاا  بالسـتغفار  بثُقــــْرآن 

بثكريم. 

 : صعدة 
بحتفلـت جامعـة صعـدة، أمـس 
بالثنـني، اتخـرج بثدنعـة بثرباعة من 
قسم بثحاسوب ـ فُُظم بملعلومات ثعدد 
من بثطـلب  بثطاثبـات  بثتي ح لت 
بسم )دنعة بثشـهيد بثص اد( اتزبمن 
مـع بحتفاالت شـعبنا بثي نـي ااملوثد 

بثنبوي.
 يف بثحفـل بثذي حـره محانظ 
بملحانظـة مح د جاار عوض  رئيس 
جامعة صعـدة عبدبثرحيـم بثح ربن 
بملحانظـة  عـدد  مـن  كلا   عـدد 
مـن بملسـئوثني  أسـاتذة  أكادي يي 
بثجامعـة  عدد مـن ماقفي  أَُســر 

بثخريجـني، أُثقيت بثعديد من بثكل ات 

بملع7ة عىل أ9 يّة بالست ربر يف بثتسلح 

ااملعـارف  بثعلـو2 ثخـوض معركـة 

بثنهضـة  بثبناا  موبجهـة بثتحديات 

بثتي نرضهـا بثعـد بن  بثحصار عىل 
بثي ني،  9نأتهـم اتخرجهم  شـعبنا 
اعد أراعة أعوب2 من بثتحصيل بثعل ي.
 تخلل بثحفل بث7ع بثشـعبي  عدد 
مـن بثفقـربت بإلفشـادية َ بملرسحية 
بثطـلب  بثطاثبات  أشـادت اجهـود 
موبصلـة  يف  َ ص ود9ـم   ثباتهـم 

بثتعليم رغم بثعد بن. 
 يف فهايـة بثحفل تـم تكريم أ بئل 
بثخريجني  بملتخرجـني  كـذب  بثدنعـة 
بمل7زيـن   بثخريجـات  بملعل ـني 

 بثدبع ني. 
 أّكد بثخريجون توظيف مهاربتهم 
 خ7بتهـم ا ـا ينفع بثشـعب  يعّزز 
من ص وده يف  جه بثعد بن برمريكي 

بثسعودّي. 

وقفة احتجاجية يف املحويت للتنديد باستمرار 
العدوان والتأكيد على استمرار الصمود 

تعز: فعالية تربوية بمديرية صرب املوادم 
احتفاء بميالد الرسول األكرم 

 : المحويت 
فّظ ـت قبائل منطقـة بثغراي برعىل ا ديريـة جبل بملحويت، 
أمس بالثنني،  قفة بحتجاجية؛ تنديدبً ااست ربر جربئم بثعد بن. 
 بسـتنكر بملشـاركون يف بثوقفـة بثتي شـارك نيها بملشـايخ 
 بثوجهـاا  بثشـخصيات بالجت اعيـة، إقـدب2 مرتِزقـة بثعد بن 

ااثجوف عىل تعذيب برسري أح د فاجي بثرشيف حتى بملوت.. 
 ح ـل بملشـاركون بملجت ـع بثد يل مسـئوثية ص تهـم إزبا 

بثجربئم بملرتَكبة احق بررسى. 
 أّكـدت قبائـل بثغراـي برعىل بسـت ربر بثص ـود يف موبجهة 
بثعـد بن  ُمَخّططاتـه  موبصلـة بثنفري فحو بثجبهـات ثلرد عىل 

جربئم قوى بثغز   بالحتل9  تطهري بثبلد من َدفَِسهم. 
 حث مديـر بملديرية مح ـد بثقر2 عىل موبصلـة رند جبهات 
بثبطوثة ااثرجا9 إلسناد بملرباطني  تعزيز بفتصاربتهم؛ دناعاً عن 

بثي ن  أمنه  بستقربره. 

 : تعز 
احضور عدد من بثشخصيات بثراوية  بثاقانية  بالجت اعية 
ا ديرية ص7 بملوبد2، فّظ ت مدرسة بثفتح، أمس بالثنني، نعاثية 
تراويـة ا ناسـبة ميـلد بثنور مح د عـىل صاحبـه  آثه أنضل 

بثصلة  بثسل2. 
 خل9 بثفعاثية أُثقيت بثعديد من بثفقربت  بثكل ات  برفاشيد 
 بملرسحيات بملع7ة عن سـرية بثرسو9 برعظم،  موبقفه بثخاثدة 
يف بثتصـدي ثلباطـل  جوبفـب رح تـه  رأنتـه ااملسـتضعفني 
 بثفقربا، مؤّكدة ت سـك بثشـعب بثي ني ا نهجـه بثقويم  9و 

يوبجه تحاثف أعتى قوى بثطغيان  بالستكبار. 
 أارزت بثفعاثية ص ود بثشعب بثي ني ضد بثعد بن بثسعودّي 

برمريكي  موبصلة بثص ود حتى يتم بالفتصار ملظلوميتنا. 

وقفة لنازحي الحديدة يف شبام باملحويت تنديدًا بجرائم العدوان
 : المحويت 

فّظم فازحو محانظة بثحديدة ا ديرية شـبا2 

كوكبان محانظة بملحويـت، أمس بالثنني،  قفة 

بحتجاجيـة ثلتنديد اجربئـم بثعد بن بثسـعودّي 

برمريكي. 

ااثحـرب  بثوقفـة  يف  بملشـاركون   بسـتنكر 
بالقتصادية بمل نهجة بثتي يشنها تحاثف بثعد بن 
 بثتـي ناق ـت بثوضـع بإلفسـافي يف ظل ص ت 

 توبطؤ بملجت ع بثد يل. 
 ح ـل بثنازحـون برمـم بملتحـدة مسـئوثية 
سـكوتها  عجز9ـا إزبا ت ادي تحاثـف بثعد بن 

بثسعودّي بإلماربتي احق بثشعب بثي ني. 

 دعـا  كيـل بملحانظـة حسـني عـركاض 
أحربر بثعاثم  بملنّظ ات بثحقوقية  بإلفسـافية 
إىل مسـاعدة بثنازحني  إدبفة جربئـم بثعد بن، 
مؤّكدبً أن بثسكوت إزبا ما يتعرض ثه بثي ن من 
عـد بن  حصار منـذ أراعة أعـوب2  ص ة عار 
يف جبـني بملنّظ ـات بثتي تدعـي ح اية حقوق 

بإلفسان. 

الوكيل القفري يدشن حملة التحصني بمديرية صنعاء القديمة 
 : حسين الكدس

دشـن  كيل أمافة بثعاص ة بثشـيخ عيل 
بثقفري ا ديرية صنعاا بثقدي ة  يو2 أمس 
 معـه بثشـيخ أح ـد بثص ـاط مديـر عا2 
بملديرية بملرحلـة بثاافية من بثح لة بثوطنية 
ثلتحصـني ضد شـلل برطفا9 مـن منز9 إىل 

منز9 ..
مـن  بثقفـري  بثص ـاط   بسـت ع 

بثقـديس مديـر مكتـب  بثدكتـور مح ـد 
بثصحـة ااملديريـة  إىل رشح عـن بثح لـة 
بثتـي ينفذ9ا بث7فامـج بثوطني ثلتحصني 
بملوسـع، ااثتعـا ن مع منظ تـي بثصحة 
بثلقاحـات  بثعامليـة  بثيوفيسـف  حلـف 
بثعاملي ،  بثتي تستهدف بالطفا9 د ن سن 
بثخامسـة م ن سـبق تحصينهـم  كذثك 
بملوبثيـد حدياـاً ثلحـد مـن عـودة نري س 

بثشلل إىل بثي ن.

 قـد2 بثقفري  بثص اط   بثشـكر ثقيادة 
بثعامـة  بثسـكان  مكتـب  بثصحـة   زبرة 
بالعـدبد  يف  ثجهود9ـم  ااملديريـة  بثصحـة 

 بثتجهيز بثجيد ثهذه بثح لة.
 طاثبـا بآلاـاا  برمهات  بنـربد بملجت ع  
بثتجـا ب مع 9ذه بثح لـة  تلقيح بطفاثهم 
بثصحـة  ثهـم  تجلـب  نرصـًة  ااعتبار9ـا 
 بثسـلمة  بثوقايـة مـن 9ذب بملـرض طو9 

بثع ر.



5
بثالثاا

بثعدد

19 رايع بر 9 ر9199ـ
27 فون 7 ن1ر22

)ر55(
أخبار 

أّكدوا أن قصف العدوان للمؤسسات اإلعالمية لن يثنيهم عن فضح جرائمه:
إعالميو حجة يحيون الذكرى الثالثة الستهداف العدوان 

للمركز الثقايف وإذاعة حجة 

نائب وزير الزراعة ووكيل وزارة املالية يّطلعان على نشاط 
شركة إنتاج بذور البطاطس بمحافظة ذمار

 : حجة
 

فظـم عدٌد مـن بإلعلميـني  بملاقفني مـن أاناا 

محانظـة حجـه، أمـس بالثنـني،  قفـَة ص ـود 

 بسـتلها2 ثجري ة بثعـد بن بثسـعودي برمريكي 

قبـل ثلثة أعوب2 ملبنى بملرَكـز بثاقايف ا دينة حجة 

 مبنى إذبعة حجة بملحلية  بملكتبة بثعامة. 

 يف بثوقفـة أثقـى  كيـل بملحانظة عاد9 شـيل 
كل ـة شـكر  عرنـان ثـكل بإلعلميـني  بملاقفني 
بثصامدين مـع  طنهم  بملوبجهـني ثلعد بن  ثكل 
من شارك يف إحياا 9ذه بثذكرى بثتي ستظل شا9دب 

عىل ُمَخّططات  عباية بثعد بن. 
 جدد بثحارض ن يف بثوقفـة موقَفهم بثاااَت يف 
بثتصـدي ثجربئم بثعد بن  نضحها مه ا ت ادى يف 
عد بفه  غيه، مشـريين أن بستهدبنه ثل ؤسسات 

بإلعلميـة إف ـا 9ـو دثيل عـىل نشـله  عجزه عن 

موبجهة رجا9 بثرجا9  محا ثة ثتكتيم بثرأي بثعا2 

عن كشف نضائحه. 

حـر بثوقفة  كيـل بملحانظـة مح د بثقايض 

 مديـر بإلذبعة يحيى بثهزبر،  عـدٌد من بإلعلميني 

بملحانظـة  شـخصياتها  أانـاا  مـن   بملاقفـني 

بالجت اعية. 

 : متابعات
 

فائـب  بالثنـني،  أمـس  بطلـع، 
 زيـر بثزربعـة  بثـري بملهنـدس 
ماجـد بملتوكل  معـه  كيل  زبرة 
بملاثيـة بملسـاعد ثقطـاع بإليربدبت 
بملهنـدس رشـيد أاـو ثحـو2، عىل 
بثعامـة إلفتـاج  فشـاط بثرشكـة 
اذ ر بثبطاطس  أ9م بالحتياجات 

 بثصعواات  سبل معاثجتها. 
بملتـوكل  بملهنـدس   بسـت ع 
 بثوكيـل أاو ثحو2 خـل9 بثزيارة 
من مدير بثرشكة بملهندس 9 دبن 
زيد بركوع إىل رشح آثيات بثع ل يف 
مختلف برقسـا2  جهود بثرشكة 
بملزبرعـني  بحتياجـات  تونـري  يف 
مـن بثبـذ ر بملحسـنة  بفتخـاب 
بثبـذ ر من برصنـاف ذبت بثجودة 
بثعاثيـة  بملقاِ مـة   بإلفتاجيـة 
ثألمربض  ا ا تتلا2 مع بملناخات 
بملتنوعة  برقل بستهلكاً ثل ياه. 

 تطرق بركـوع إىل بإلصلحات 
يف  بإلدبريـة  بملاثيـة  بثفنيـة 
بثرشكـة  أ9ـم بالحتياجـات من 
ثخطـوط  غيـار  تأ9يـل  قطـع 
بإلفتاج،  كذب بثخطط بملسـتقبلية 
ثتوسيع بثرقعة بثزربعية ملحصو9 
بثبطاطس  رنـع بإلفتاجية  أ9م 
بثتحديـات بثتـي توبجـه بثرشكـة 
 بملـزبرع خاصة يف ظـل بثظر ف 

بثرب9نة. 
 خل9 بثزيارة أشار فائب  زير 
بثـذي  بثـد ر  إىل  بثزربعـة  بثـري 
تضطلـع اـه بثرشكـة يف بثتن يـة 
بثزربعيـة  تعزيـز برمـن بثغذبئي 
من خـل9 تونري بثبذ ر بملحسـنة 
 تسويق بثبطاطس عاثية بثجودة، 
 دعم  تشـجيع بملزبرعني ثلتوسع 
يف زربعـة بملحصو9  بثذي يعد من 

بثهامـة اعد  بثغذبئيـة  بملحاصيـل 
محصـو9 بثق ـح يف تعزيـز برمن 
بثغذبئي، مؤّكدبً حرص بثوزبرة عىل 
دعم بملؤسسات بثزربعية ثلنهوض 
اوبقع بثقطاع بثزربعي،  كذب دعم 
خطة بثرشكـة بثعامة إلفتاج اذ ر 
بثبطاطـس  ا ـا يسـهم يف رنـع 
إفتاج  إفتاجيتهـا  إمكافياتهـا يف 

بثبذ ر بملحسنة. 
بملاثيـة  اجهـود  زبرة   أشـاد 
يف تونـري بحتياجـات بثرشكة من 
بملباثـغ بملطلواة ثع لية بسـتريبد 
برساسـية  بملدخـلت  بثبـذ ر 
بثزربعية ااثسعر بثرس ي بملدعو2 
 ا ـا يسـهم يف تخفيـف تكاثيف 
برتفـاع  عـن  بثناتجـة  بإلفتـاج 
بثع ـلت برجنبيـة  سـعر رصف 

 بفعكاساتها بثسلبية عىل بملزبرع 
بثـوزبرة  أن  إىل  النتـاً   بملوبطـن، 
إفتـاج  ثتنفيـذ مـرش ع  تسـعى 
ـنة مـن بثجيل بر 9  بثبذ ر بملحسَّ
 بثـذي يعطي إفتاجيـة مضاعفة 
مقارفة ااثبذ ر بملسـتوردة  بثتي 
غاثبـاً مـا تكـون متكاثـرة مـن 

أجيا9. 
مـن جافبه أشـار  كيـل  زبرة 
بملاثية بملساعد أاو ثحو2 إىل أ9 ية 
د ر بثرشكـة بثعامـة إلفتاج اذ ر 
بثبطاطس يف تعزيز برمن بثغذبئي. 
 فـوه أن بثزيارة تأتـي يف إطار 
توجهات بثقيادة بثسياسـية ثدعم 
بثقطاع بثزربعي يف سـبيل تحقيق 
بالكتفـاا بثذبتـي  منها بثتوسـع 
يف إفتـاج اـذ ر بثبطاطـس احيث 

يش ل أك7 قدر م كن من بملناطق 
بثصاثحة ثإلفتـاج  توزيعها اأقل 

برسعار. 
 ثفـت بثوكيـل أاوثحـو2 إىل أن 
 زبرة بملاثية سـتقد2 بثدعم بثلز2 
عـن  بثناتجـة  برعبـاا  ثتخفيـف 
بثع ـلت  أسـعار رصف  برتفـاع 
برجنبيـة ا ـا يسـهم يف  صـو9 
تكلفـة  اأقـل  ثل ـزبرع  بثسـلعة 
 تونر بثتسـهيلت بمل كنة ثتنفيذ 
مشاريع  زبرة بثزربعة بثتي تتعلق 

اارمن بثغذبئي بثقومي. 
ربنقه ـا خـل9 بثزيـارة مدير 
ثلتن يـة  بالجت اعـي  بثصنـد ق 
ا حانظتَي ذمـار  بثبيضاا خاثد 
زيـد ع ـربن  مستشـار محانظ 

ذمار نضل مح د برشو9. 

وقفة تربوية يف مديرية عنس 
بذمار تنّدد بجرائم العدوان وتؤّكد 

استمرار العملية التعليمية
 : ذمار

 فظ ت مدرسة بثوحدة ايت بثضبيافي ا ديرية عنس، أمس 
بالثنني،  قفة بحتجاجية؛ تنديدبً ااثجربئم بثوحشـية  بثحصار 
بثخافق بثذي ي ارسه بثعد بن بثسعودي برمريكي احق بثشعب 

بثي ني.
 خـل9 بثوقفـة بالحتجاجيـة بثتـي شـارك نيهـا بثطـلب 
 بثطاثبـات  بملعل ـون  بملعل ات  أ ثياا أمـور بثطلب، أثقيت 

بثعديد من بثكل ات بملنّددة ااثعد بن  جربئ ه. 
  دعـت بثكل ـات إىل بثابات  بثص ود  رنـد بثجبهات ااملا9 
 بثرجا9 حتى يتحّقق بثنرص بملوعود، مؤّكدًة بسـت ربَر بثع لية 

بثتعلي ية رغم ُكـّل مؤبمربت بثعد بن بثساعية إلنشاثها. 

ريمة: السلطة املحلية 
تتفقد مستوى 

الخدمات الصحية 
باملحافظة ومناقشة 

سبل تحسينها 
 : ريمة

تفّقـد بثوكيُل بملسـاعُد ثقطـاع بثتخطيـط  بثتن ية 
اـوزبرة بثصحة بثعامة  بثسـكان بثدكتور أي ن مذكور 
 معه  كلا محانظة ري ة، أمس بالثنني، عىل مستوى 
بثخدمـات بثطبية  بثعلجيـة ا ستشـفى بثاليا بثعا2 
ااثجبـني.   خـل9 بثزيارة بثتفقدية بطلـع بثج يع عىل 
أقسـا2 بملستشـفى  أ9م بحتياجاتـه  متطلباته بثتي 
تأتـي يف مقدمتها بثكوبدر بثطبيـة ثلتخصصات بثنادرة 
كطبيب برطفا9  فساا   الدة  غري9ا من بثكوبدر بثذي 
يفتقـر إثيها بملستشـفى  بثقطاع بثصحـي ااملحانظة 

اشكل عا2. 
 يف سـياق متصل، عقد  كيـل  زبرة بثصحة   كلا 
بملحانظة بجت اعا ضم مدير مكتب بثصحة ااملحانظة 
بثدكتـور صـادق بملسـوري  كـوبدر مستشـفى بثاليا 
ملناقشـة بثسـبل بثكفيلـة اتعزيـز أدبا بملستشـفيات 
 بملربنق بثصحيـة ا ديريات بملحانظة  بثهادنة ثتونري 

بثخدمات بثطبية  بثعلجية راناا بملجت ع. 
 يف بالجت ـاع، أّكـد بثوكيـل مذكـور عـىل مضاعفة 
بثجهـود ثتقديـم بملزيد مـن بثدعـم ثتحسـني بر ضاع 
بثصحيـة اري ـة  بثع ـل عـىل بثتنسـيق مـع بثجهات 
بثدبع ـة  بملافحـة بثعاملـة ااثي ـن ااملجـا9 بثصحي 
ثتقديـم بملعوفـات بثطبيـة  بثعلجيـة ثكانـة بملربنـق 

بثصحية ااملحانظة. 
 ني ـا دعا  كلا محانظة ري ة قيادة  زبرة بثصحة 
ثرنـد بثقطـاع بثصحـي ااملحانظـة ااثكـوبدر بثطبية 
 بثعلجيـة  كانـة بالحتياجـات بمل كنـة مـن بملحاثيل 
بملستشـفيات  بملربكـز  ع ـل  السـت ربر   بثعلجـات 
بثصحيـة ثل وبطنـني بثتـي توبجه صعواـات ضاعفها 
بثعـد بن  بثحصار عـىل الدفا النتـني إىل أ9 ية تدخل 
بملنظ ات بملافحة ااملجا9 بثصحي ا حانظة ري ة بثذي 
سـيكون ثه د ر إيجااـي ثلرتقاا ااثخدمـات بثصحية 

ا ختلف مديريات. 
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 : هاني أحمد علي

بثصناعـة  بثتجـارة   بصلـت  زبرُة 
جهوَد9ـا يف سـبيل بثحفاظ عـىل برمن 
بثغذبئـي  بثسـعي فحو ضبط برسـعار 
 كبـح ج اح اعـض بثتجـار بثـذي أثّر 
جشـعهم سـلباً عـىل حيـاة بملوبطنـني 
بملعيشـية جربا برتفاع برسـعار اشـكل 
بثـد الر  سـعُر  قفـَز  أن  اعـد  جنوفـي 
برمريكي خل9 برَيَّا2 بملاضية إىل أكاَر من 
رر7 ريا9 ي نـي افضل متغريبٍت كاريًة، 
منهـا بثحـرُب بالقتصادية بثـذي قاد9ا 
بثعـد بُن  مرتِزقتـه ثـرب بالقتصـاد 
بثوطنـي  طباعة بثُع لة بثورقية بملحلية 
من قبل حكومة بملرتِزقة اشـكل مفرط 
الغـت أكاَر مـن تريليوفَْي ريـا9، ما أّدى 
بفهيـار قي ة بثريـا9 بثي ني أمـا2 اقية 

بثُع لت برجنبية برخرى. 
 عقـدت  زبرُة بثصناعـة  بثتجـارة، 
أمـس بالثنني، بجت اعاً؛ ملناقشـة قائ ة 
بثتجـار  ضـة مـن قبـل  بملخفَّ برسـعار 
 بملسـتوردين بثخاصِة ااملوبد برساسية 
 بثك اثية ثـر2 سـلعة غذبئيـة حّددتها 

بثوزبرة. 
 يف بالجت ـاع، أّكـد بثوزيـُر بثدرة عىل 
رض رة بالشـربك بملجت عـي يف ع ليـة 
بثرقااة م الً اأعضـاا بملجاثس بملحلية 
ـا9 بثحاربت  أ9 يّة بملتااعة بثدبئ ة   ُعقَّ
ثبيـع بملوبد بملحـّددة  نـق  بثفوبتري مع 
أ9 يّة إشـهار بثسـلع ثل سـتهلك  نقاً 
ثشفانية بثوضوح بثتي تنتهُجها بثوزبرة، 
مشريبً إىل أن بثلجاَن بمليدبفيَة تُلقى عليها 

بسـتقربر  سـبيل  يف  كبـرية  مسـئوثية 
برسـعار  محاراـة ُكــّل أفـوبع بملغاالة 
 بملخاثفـات بثتـي تنبذ عهـوَد  موبثيق 

بثتجار يف بثبيع اارسـعار بملعت دة  نقاً 
الفخفاض سعر بثد الر. 

»بملسـرية«،  ثصحيفـة  ترصيـح   يف 

أ ضح فائـُب  زير بثصناعـة  بثتجارة، 
أح ـد بثهاشـ ي، إىل أن قيـادة بثـوزبرة 
عقدت ثقاًا طويلً بست ر حتى منتصف 
ثيـل أمس، مع كبار بثتجـار  رجا9 بملا9 
 مسـئويل برجهـزة برمنيـة؛  ذثـك من 
أجل بثخر ج اقوبئم أسعار تتناَسُب مع 
أسـعار بثـرصف بثجديدة اعـد ن أثقلت 
برسعاُر بثسااقة كا9ل بملوبطنني، مشريبً 
اأن قوبئَم برسـعار بثتي أعلنتها بثوزبرة، 
أمس، 9ي قائ ة أ ثية  ستع ل بثوزبرة 
عىل مدبر برسـبوع اتعديل تلـك بثقوبئم 

حسب متغريبت سعر بثد الر. 
 فاشـد فائـُب  زير بثصناعـة بثتجاَر 
 بثقطـاَع بثخاص  رجا9َ بملا9  برع ا9، 

بثتعـاُ َن أكاـَر مـع بملوبطنـني  خفض 
برسعار اشكل أك7 م ا تم بإلعلن عنه، 
مبينـاً أفه خل9 بثيومـني بملاضني قامت 
 زبرة بثصناعـة م الة ا كتب بثصناعة 
يف بثعاص ة اتحرير أثف محر مخاثفة 
بملخاثفـني  بتّخـاذ  بثتجـار  ثعـدد مـن 

بإلجربابت بثلزمة تجا9هم. 
ع ـل  زبرة  أمـا2  بثكبـري  بثعائـق 
بثقوبفـني  9ـي  بثصناعـة  بثتجـارة 
بثسااقة -حسب كل2 فائب بثوزير أح د 
بثهاش ي-  بثتي حّددت مبلَغ بثغربمات 
ضد بثتجـار بملخاثفني  بملغاثني اغربمات 
ماثيـة ز9يـدة جدبً ثيسـت كانيـًة ثردع 
بملخاثفني بثذين يقـو2 اعُضهم اارتكاب 
خ س مخاثفات يوميـاً د ن أي بكربث 

ثحجم بثغربمة بثز9يدة. 
بملجلـس  قيـادَة  بثهاشـ ي   دعـا 
بثنـوبب  برعـىل  مجلـَس  بثسـيايّس 
 حكومَة بإلفقـاذ إىل بثتعا ن مع بثوزبرة 
اإصـدبر قوبفـني جديـدة تكـون ربدعة 
اشـكل أك7  صارمة أكاـر احق بثتجار 

بملخاثفني  بملغاثني. 

 : خاص

خّصص�ت وزارُة الصناع�ة والتجارة 
الرق�م 174 لتلقي بالغات املواطنني من 
عموم محافظ�ات الجمهورية، والوقوف 
التج�ار  وتج�اوزات  مخالف�ات  أم�ام 
والتعامل معها بحزم واتّخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالها. 
ع�ى  تواصل�ت  بدوره�ا  الصحيف�ة 
الرق�م )174( ملعرف�ة م�ا تقدمه غرفة 
العملي�ات للمواطنني، وق�د أوضح أحد 
موظفي عمليات الوزارة أحمد الش�امي 
بأن الوزارة تتلقى يومياً عرب الرقم 174 
العرشاِت من البالغ�ات للمواطنني حول 
مخالفات التجار والبيع بأسعار مرتفعة 
تص�ل م�ا ب�ني 15 – 20 بالغ�اً يومياً، 
�ي عملي�ات ال�وزارة  باإلضاف�ة إىل تلقِّ
املئ�ات من استفس�ارات املواطنني حول 

أسعار العديد من السلع الغذائية. 
وأوضح الشامي بأن عمليات الوزارة 
تلقت خ�الل اليوم�ني املاضيني عرشاِت 
البالغ�ات من محافظ�ات عمران وحجة 
وذم�ار، باإلضافة إىل ع�دد من البالغات 
من أهايل يف مديريات ش�عوب والسبعني 
والتحرير والوحدة وبني الحارث ومعني 
بأمان�ة العاصم�ة، كان�ت عب�ارة ع�ن 
ش�كاوى بمخالفات وتج�اوزات بعض 
التج�ار الذين يرفضون االلت�زاَم بالبيع 
باألس�عار الجديدة، مبين�اً أن العمليات 
بدوره�ا تق�وُم بالتعام�ل إيجابي�اً مع 
ُك���ّل البالغ�ات الواصل�ة إليهم، وذلك 
من خالل التواصل بمدراء عموم مكاتب 
الصناعة يف املحافظات وأمانة العاصمة 
الش�كاوى،  تل�ك  ملتابع�ة  واملديري�ات 
وصوالً إىل ضبط التاجر املشكو به وفتح 

املحارض معه. 

ولف�ت الش�امي إىل أن عملياِت وزارة 
الصناع�ة والتجارة 174 لديه�ا العديُد 
م�ن املوظفني الذي يتناوب�ون عى مدار 
الساعة بشكل يومي ويقومون بالتعامل 
مع ُك��ّل بالغ عى حدة ومتابعاتها حتى 
االنتهاء منها، كم�ا يتلخص دوُرهم عى 
متابع�ة التقارير حول س�ر اإلجراءات 
التس�عرة  تطبي�ق  وم�دى  الجدي�دة 
الجدي�دة، مؤّك��داً أن مرك�ز العمليات 
�َص من أج�ل خدم�ة املواطنني ال  ُخصِّ
س�يما يف ظل الظروف املعيشية الصعبة 
الت�ي يعيُش�ها الن�اُس جراء اس�تمرار 
الع�دوان والحصار؛ ولذلك فإن أي بالغ 
يت�م تقديمه إليه�م م�ن املواطنني فإنه 
يأخذ بعني االعتب�ار وتتم متابعته حتى 
حل تلك الشكوى وضبط التاجر املخالف 

واتّخاذ اإلجراءات القانونية ضده. 

تعميم قوائم أولية ألسعار المواد الغذائية وفقًا لالنخفاض النسبي للدوالر
نائب وزير الصناعة والتجارة 

يطالب رئيس المجلس 
السياسّي ومجلس النواب 

بإصدار قوانين رادعة وصارمة 
أكثَر بحق المغالين باألسعار

تحرير ألف محضر 
مخالفة لعدد من 
التجار المخالفين 
واّتخاذ اإلجراءات 
الالزمة تجاههم. 

التجارة يف مواجهة التجار

 )174(.. شكاوى املواطن يف عني االعتبار 
تلقينا بالغات من عمران وحجة وذمار واألمانة وصنعاء.. تصل إىل 20 بالغاً يوميًا
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وزارة التجارة تعمم قائمة أولية بأسعار املواد الغذائية 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
نمتلك السالح األقوى

 مرحباً ااملوت إذَب كافت بثذثة 9ي ث ن بثحياة بثرخيصة.. 
نل تها ن  ال بستسل2،  ثن فركع  ثن فستسلم.. 

سنصُ ُد،  فقاِتُل،  فجا9ُد مع رجا9 بثله  سنرِنُد بثجبهاِت ااثرجا9 
 بملا9،  سـنكوُن يف بثتأريخ أسـطورة تتناقلُها أجياثنـا بثقادمة، نكل 

9ذب بثج ع سينُهز2،  كل 9ذب بثنفاق سيتلىش.. 
 رجـا9َ بثله أفتم نخُرفا  عزُّفا  اأياديكم بملباركة  اعزمكم  ثباتكم 
سـيُكتَُب فرُصفا اإذن بثلـه تعاىل.. بثلُه  عدفا ااثنـرص..  بثلُه ال يُخِلُف 

بمليعاد. 

ما هي أسباب دعوة واشنطن لوقف الحرب في اليمن؟
حسن حردان

نوجئ بثعاَثُم اقربر بإلدبرة برمريكية ااثدعوة 
إىل  قـف إطـلق بثنـار يف بثي ـن 
 بثـرش ع يف مفا ضـات ثلتوصل 
ثلزمـة..  سياسـية  تسـوية  إىل 
بثبعض نرّس 9ـذب بثقربر برمريكي 
اأفـه منـا رة  أّن  بشـنطن غري 
بآلخـر  ذثـك،  بثبعـض  يف  جـادة 
رأى أّن بثقـربَر يسـتهدُف بحتـوبَا 
تصاعد بالفتقـادبت بثد ثية ثلحرب 
بثتدمرييـة بثتـي يشـنّها بثتحاثف 
بثسـعودي  مـا أسـفر عنهـا من 
بثشـعب  احـق  جربئـَم  حشـيٍة 
بثي ني، عـدب عن بثحصـار بثجائر 

بملفـر ض عىل بثي ـن،  بثـذي أّدى إىل بفتشـار 
بثفقر  بثحرمـان  برمربض عىل فطاق  بسـع 
دنعـت بملنظ ـات بثد ثيـة إىل إطـلق فـدبابت 
بستغاثة ثتقديم بملساعدبت بثطبية  بإلفسافية.. 
 بثبعض رأى أّن أمريكا بسـتغلت إقدب2 بثرياض 
عىل قتل بثصحايف بثسعودي ج ا9 خاشقجي يف 
بسـطنبو9  ما أحدثته من تدبعياٍت سلبية عىل 
بثنظـا2 يف بثسـعودي،  عىل برخـّص  يل بثعهد 
بثسـعودي، كي ت ارَس بثضغـَط عليه من أجل 

 قف بثحرب  بثدخو9 يف مسـار بثتفا ض.
ثكن من يقرأ جيدبً مجريات برحدبث،  مسار 
9ذه بثحرب من بثيـو2 بر 9 الفطلقها، ال اّد ثه 
أن يـدرك جيدبً أّن بثحرب ُشـنّت اقـربر  غطاا 
أمريكي كامل،  أّن بثتحاثَف بثسـعودي ما كان 
ثيندنع  يست ّر يف 9ذه بثحرب ملدة أراع سنوبت 
 يرتكب بملجازر بثوحشية  يدمر بثبنى بثتحتية 
ثلي ـن، ثـوال 9ـذب بثغطـاا  بثدعـم برمريكـي 
بثعسـكري  برمني  بثسـيايس  بثدالومايس.. 
 طبعاً اهدف أسـايس  9و منـع خر ج بثي ن 
عـن بثسـيطرة برمريكيـة بثسـعودية  إعـادة 
إخضاعـه ملا يشـكله مـن موقع جغـربيف 9ا2ّ 
عىل بثبحـر برح ر  اـاب بملندب بثذي تسـلكه 

بثسـفن بثتجاريـة  فاقلت بثنفـط بثعاارة من 
 إىل بثخليـج.. إىل جافـب  قوعـه عـىل بثحد د 
مـع أفظ ـة خليجيـة تشـكل مرتكـزبً مه ـاً 
برمريكيـة  بثسياسـات  ثخدمـة 

بالستع ارية يف بملنطقة.. 
كان  إذب  بملطـر ح،   بثسـؤب9 
بثي ن يشـكل كّل 9ـذه بر9 يّة، 
بثرمـي  قـّررت  بشـنطن  ملـاذب 
ااقلها ثوقف بثحرب، ال سي ا أّن 
بثحرب نشلت يف تحقيق أ9دبنها 

بملذكورة؟ 
إذب ما حسـ نا أّن  بشنطن ال 
تقيم  زفاً ثحقوق بإلفسـان،  ال 
يحّركها بفتهاُك 9ذه بثحقوق  ال 
بثحرُص عـىل ح ايتهـا،  أّن ما 
يحركهـا إف ا 9و مصاثحها بالسـتع ارية بثتي 
تشـكل برسـاس بثذي تبنـى عليه بثسياسـات 
برمريكيـة  بسـربتيجياتها، ي كـن بثقـو9 إّن 
بثقربر برمريكي اوقف بثنار ال ينبع من بثحرص 
برمريكي عىل  قف سـفك دماا بثي نيني  إف ا 
مـن منطلق بثحـرص عـىل مصاثح أمـريكا يف 
بملنطقة  بثتي ااتت تتّرر من بست ربر بثحرب 
بثتي  صلـت إىل طريق مسـد د  تبنّي اوضوح 
بفـه من غري بمل كن ثلتحاثف بثسـعودي حسـم 
بملعركة عسكرياً،  أّن بثشـعب بثي ني ال ي كن 
إخضاعـه  كرس إربدتـه،  9و مـا أكدته أخريبً 
معركـة بثحديدة بثتي عجز بثتحاثف بثسـعودي 
اـكّل ما ثديه من قدربت  إمكافيات من تحقيق 
بفتصار عسكري نيها،  ُمني اخسائَر جسي ة 
ارشية  عسكرية  مادية دنعته أخريبً إىل  قف 
بثع ليات بثعسـكرية  بثتسليم مكر9اً ااثفشل 
 بثهزي ـة أمـا2 بملقا مـة بثبطوثيـة ثلشـعب 
بثعراي بثي ني جيشـاً  قوى مقا مة مسـلحة 
 ثجافـاً شـعبية..   قف بثع ليـات يف بثحديدة 
إف ـا 9ـو مـؤرش إىل أّن بثفرصة برخـرية بثتي 
ُمنحـت ثلتحاثـف بثسـعودي ثتحقيـق بخربق 
عسـكري قبـل إعلن  قـف بثنار قـد بفتهت إىل 

نشل كبري. 
ثكـن ملـاذب ااتـت مصاثـح بثواليـات بملتحدة 

تتّرر من بست ربر بثحرب؟ 
مـن يدقـق يف بثنتائج بثتـي أّدت إثيها بثحرب 
منذ أراع سـنوبت يتبنّي ثه بّن بسـت ربر بثحرب 
أصبـح ثيس نقط من د ن جـد ى، ال  يلحق 
بثـرر ااملصاثـح برمريكيـة  يهـّدد ااثخطر 
بثنفوذ برمريكي بالسـتع اري يف 9ـذه بملنطقة 

بثحيوية من بثعاثم.
أ الً: إّن بثحـرب تحّوثـت إىل حرب بسـتنزبف 
ثلقـدربت بثسـعودية بثتي ااتت تـّن من بثعجز 
يف موبزفتهـا  9ي بضطـّرت إىل نرض بثربئب 
عىل بملوبطنني بثسـعوديني  بالسـتدبفة ثتغطية 
بثعجـز بملتزبيد فتيجة بإلففاق بثكبري عىل بثحرب 
بملسـت رة  ذبت بثكلفـة بثعاثيـة  بثتـي تفوق 
تكلفـة بثحـرب برمريكية يف بثعـربق، خصوصاً 
أّن بثقـوبِت برمريكيـَة بحتلت بثعربق اعد شـهر 
مـن بفطلق بثحرب  اعد ذثـك  بجهت ع ليات 
بملقا مـة بثعربقيـة، أمـا بثسـعودية نإفهـا ثم 
تت كن من بحتل9 بثي ن بثشـ ايل  9ي توبصل 
بثحرب بثوبسـعة منذ أراع سـنوبت  9ذب يرتب 
تكاثيـف كبـرية قّدر9ـا معهـد  بشـنطن اني 
5 إىل 6 مليـاربت د الر شـهرياً، 9ـذه بثتكلفـة 
بملنظـورة؛ رّن 9نـاك تكاثيـَف غـري منظـورة 
بقتصاديـاً  بجت اعيـاً تجعل بملبلـغ يزيد كاريبً 
عن ذثك،  مع 9ذب نإّن 9ذه بثتكاثيف بستنزنت 
قـدربت بثسـعودية  ااتـت غري قـادرة عىل أن 
تدنـع ما يتوجـب عليها من صفقـات عقدتها 
مع  بشـنطن بثتي 9ـي بثيو2 اأمـّس بثحاجة 
إىل بملا9 بثسـعودي ملعاثجة أزماتها بالقتصادية 
 بالجت اعية،  ثهذب نإّن بست ربر بثحرب أصبح 

يّر ااملصلحة برمريكية  يخرّس9ا مادياً.
ثافيـاً: أّن بثهدف برسـايس مـن بثحرب كان 
منـع تحـّرر بثي ـن مـن بثهي نـة برمريكيـة 
بثسـعودية، غري أّن بثحرَب ثم تت ّكن من ذثك ال 
ال أصبح 9ناك خـوٌف  قلٌق أمريكي من تحّو9 
بثي ن إىل ثبنان آخر عيصٍّ عىل بإلخضاع  يشكل 

ف وذجاً تحّررياً يف قلب منطقة حيوية ااثنسبة 
ثل صاثح برمريكية 9ـي برغنى ااثنفط  بثغاز 
يف بثعاثـم،  ااثتايل نإّن 9ذب بثن ـوذج بثتحّرري 
إذب ما ترّسـخ قد ي تّد إىل قلـب بثد 9 بثخليجية 
 يدنع ج ا9ري9ا إىل بثاورة ثتحرير ثر بتها من 
بثنهـب برمريكي عىل غربر مـا نعلت ننز يل… 
 ثهذب سارع معهد  بشنطن بثقريب من بثلواي 
بثصهيوفـي يف بثواليات بملتحـدة إىل بثتحذير من 
أّن بسـت ربر بثحـرب قد يؤّدي إىل تحـّو9 بثي ن 
إىل جنـوب ثبنان آخر.. كان 9ـدف بثحرب منع 
ذثـك.. يف حـني أّن بثجنـوب بثي ني اات يشـهد 
غليافاً شعبياً ضّد بثقوبت بثسعودية  بإلماربتية 
بحتجاجـاً عـىل تـرّدي بر ضـاع بالقتصاديـة 
 بالجت اعية  سـلطات برمر بثوبقع..  يطاثب 

ارحيل 9ذه بثقوبت  بستقل9 بثجنوب. 
ثاثاـاً: إّن بسـت ربر بثحـرب يف ظـّل بثنـزف 
بثكبـري بثذي تعافي منه بثسـعودية  بثربجع يف 
ففوذ9ـا يف بملنطقـة  بثتدبعيات بثسـلبية بثتي 
أحدثتها جري ة قتل خاشـقجي بثتي كشـفت 
بثطبيعة بثدبعشـية ثلنظا2 بثسعودي،  بملربنق 
مع بقـربب بفتصار محور بملقا مة يف سـورية 
عىل بثحرب بإلر9ااية بثكوفية،  نشـل محا ثة 
بالفقلب برمريكية يف بثعربق،  خسارة قوى 19 
آذبر بثغاثبية يف بالفتخااات بثنيااية بثلبنافية، كّل 
ذثك قد يـؤّدي إىل تدبعيات خطـرية عىل بثدبخل 
بثسـعودي تطيح ااستقربر بثنظا2 9ناك  بثذي 
يشـكل أحد أ9ـّم بملرتكـزبت بثتي تسـتند إثيها 
بثسياسة بالسـتع ارية برمريكية يف بملنطقة يف 

تنفيذ مخططاتها.. 
ثـكّل 9ذه برسـباب مجت عة سـارعت إدبرة 
تربمب إىل بثدعوة ثوقف بثحرب يف بثي ن  بثرش ع 
يف مفا ضـات إليجاد حّل سـيايس ثألزمة، ثكن 
برسـاس ثيس إيجـاد حّل سـيايس  إف ا  قف 
بثنـزف بملادي بثسـعودي  بثحّد مـن بثتدبعيات 
بثسلبية عىل بثنفوذ بالمريكي يف بملنطقة  بثع ل 
عـىل محا ثة بحتوبا بثنتائج بثسـلبية بثتي أّدت 

إثيها بثحرب سياسياً  بقتصادياً  أمنياً.

مفاوضات السويد تحتضر.. وهناك نار تحت الرماد 
زين العابدين عثمان 

 مفا ضـاُت بثسـويد بثتـي يجـري بثتحضري ثها 
أم يـاً  د ثياً عىل أسـاس أن تكـون بملحطة بر ثية 
إلفهـاا بثحـرب ااثي ـن اشـكل كامـل، يبـد  أفها 
تحتـر  تصـارع غيبواـة بثفشـل قبـل أن تبـدأ؛ 
فتيجة بسـت ربر عرادة بثسياسات بثهوجاا ثتحاثف 
بثعـد بن بثسـعودي بإلماربتي بثذي يوبصـل غاربته 
 برتكااـه ثل جازر احـق بملدفيـني..  أيضاً نري س 
بملصاثـح برمريكية بثفـري س بثذي كان ثه بثسـبق 
يف قتـل ُكـّل بملفا ضات بثسـااقة  إجهاضها يدنع 
ا فا ضات بثسـويد ثإلجهاض رغم أفها ما تزب9 يف 

رحـم برمـم بملتحـدة. 
 اطبيعـة بثحـا9 نإفـه ال جديـد  ثحـد بثلحظـة يشـري إىل أن 
مفا ضات بثسـويد سـتكون مكللـة ااثنجاح أ  ااملسـاربت بثتي 
تقود إىل مرحلة إيقاف بثحرب ااثي ن اشـكل جذري ع7 بثطا ثة 
بثتفا ضية ك ا يتوقعه اعـض بملربقبني، ناثوبقُع يحكي غري ذثك 
 أمـا بثجديد 9نا 9و أن بإلدبرة برمريكية رغم دعوبتها بثجياشـة 
ثلسـل2  تنظي هـا ثتلك مفا ضـات أ  غري9ا مـن بملظا9ر بثتي 
تحـا 9 من خلثهـا إاربز ففسـها كعنرص ناعل إليقـاف بثحرب 
ااثي ن... نإن  بقع سياساتها بملتخذة حاثياً يظهر عىل أفها ثيست 
9ـي جا9ـزة أصلً ري سـل2 يتحّقـق يف بثي ـن أ  أن تتوقف آثة 
بثدمار  بثقتل عىل بثشعب بثي ني بثذي تنفذه بإلماربت  بثسعودية 
ااثوكاثـة عنها منذ أراعة أعوب2.. نـل بثدمار  بملجازر توقفت  ال 
بثدعم بثلوجسـتي  بالستخباربتي برمريكي بفقطع عن بثسعودية 
أ  بإلماربت  ال 9ناك حربك نعيل من دبخل بإلدبرة برمريكية يظهر 

فوبيا أمريكا بثحسنة  بثحقيقية ثلسل2. 

 أمريكا ثم تسَع قط إىل أي سل2 حقيقي يفيض إلفهاا أي رصبع 
ثهـا يف أي الد خصوصاً إذَب ما كان 9ذب بثرصبع تُديُره 9ي عن اُعد 
أ  ااثوكاثة ثحفظ مصاثحها بثرأس اثية  بثقومية، 
نأمريـكا ااثـكاد تع ل عـىل إحدبث 9دفـات  قتية 
 نوبصـل ي كـن أن فعت97ـا )بسـربحة محارب( 
بثتـي عادة ما يتخللها سـيناريو9ات تصعيدية أك7 
 أشـد تدمريبً  عنفاً من سـااقها  9ذب ثيس غريباً؛ 
رَفَّه طبق يف بثحرب ااثي ن نخل9 ُكـّل 9دفة ثجلسة 
تفـا ض تعقـد اني أفصـار بثلـه  أطـربف بثعد بن 
ااملربحـل بثسـااقة تبعها تصعيـدبت ميدبفية كبريه 
رطربف بثعد بن  أك7 ف وذج 9و ما حصل  يحصل 

يف بثحديدة. 
أمريكا عندمـا تعلن بفسـحااها ثلخلف 9ي نعلً 
تتقـد2 ثألما2 حاملة سـيناريو9ات أَْكاَـــر تدمريبً  دموية  9ذب 
9و بثطااع بثذي ترتكز عليها عقائد9ا بثسياسـية  بثعسكرية يف 
ج يع حر اها نفي بثعربق مال عندما أعلنت بفسـحااها  سحب 
قوبتهـا كافت قد حـرت سـيناريو دبعش بثذي كان سـيناريو 
أَْكاَـــر دمويـة  خطورة من بثتدخل برمريكي ففسـه نقد كان 
مرش عاً كاد ي سـح ااثحضـارة  بثُهوية بثعربقيـة ااثكامل ثوال 

 عي بثشعب بثعربقي  مقا مته ثهذب بملرش ع حتى إنشاثه. 
ال فـود بثتوغـل أَْكاَــــر يف مـا تح له مفا ضات بثسـويد من 
أاعـاد،  ثكن توقعنا من 9نا أن 9ذه بملفا ضات 9ي نعلً تحتر 
 بحت اثية  ناتها كبرية جدبً، سي ا  أن فتائج  إفجازبت بثعد بن 
بثـذي تقو2 اه بثرياض  أاو ظبي عىل بثي ن ال يرقى إىل مسـتوى 
بثط وحات  بر9دبف برمريكية بملرسـومة  بملفرض تحّققها أ  
حتى ما يؤمن بملصاثـح بثلي7بثية رمريـكا بثقومية  بالقتصادية 
 عليه فسـتطيع بالسـتنتاج اأن 9ذب بثصعيـد ي كن أن يكون 9و 

بثسـبب بر 9 يف قيا2 أمريكا ادنع بثنظا2 بثسعودي  بإلماربتي إىل 
خـوض جوثة جديـدة من بثتصعيد عقب إعلن نشـل مفا ضات 

بثسـويد  9ذب بحت ا9  برد اشـكل كبري. 
ع ومـاً مـا يجـب قوثـه يف بر 9  برخـري أن ال تعويـَل عـىل 
مفا ضـات بثسـويد بثتي تح لهـا برمم بملتحـدة يف رح ها نهي 
بآلن مصااـة افري س بملصاثح برمريكية  قد تجهض يف أي  قت؛ 
ثذثك ناثحذر  بالسـتعدبد  بثجا9زية يجب أن تتونر ثدى بثشـعب 
بثي ني  قيادته سـي ا  أن 9ناك فاربً مـا تزب9 تحت بثرماد تنتظر 
9بة ريح نشل تلك بملفا ضات ثتعود ثلشتعا9 يف ج يع بثجبهات 
 اارخص جبهات بثسـاحل بثغراي بثذي تقـو2 بإلماربت حاثياً يف 
بسـتقطاب قوبت جديدة إثيـه من بملرتِزقة بملحليـني  من بثقوبت 

بثسودبفية. 
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تربمب يوجُه بالتّها2 الان سل ان ااغتيا9 
ج ـا9  بثصحفـي  بثكاتـب 
خاشـقجي،  جـاا ذثـك نفي 
خطاااتـه بثذي فرشتـه بثعديُد 
من بثوسائل بإلْعـَلمية بثعراية 
 بثد ثيـة  قا9 اـأن  يل بثعهد 
بثسـعودّي يف علقـة ااغتيـا9 
خاشـقجي  ذثـك مـن خـل9 
يف  ـٍص  نريـق متخصِّ إرسـا9 
ع لية بالغتياالت إىل بثقنصلية 

بثسعوديّة يف تركيا.
بثكاتـب  مقتـل  قضيـة  إن 
بثسـعودّي أشـعلت بثنـار من 

تحت أقدب2 سـل ان  فجله  تحوثت قيادبت 
د 9 بثعاثم ضد9م ا ـا برتكبوب من جري ة 
اشـعة يف بغتيـا9 أحـد بثُكتاب بثسـعودينّي 
 تقطيعـه دبخـل بثقنصليـة بثسـعوديّة يف 

تركيا.. 
ة  بثقضيـة أثـارت بثرعب يف قلـوب بررُْسَ
بثسـعوديّة بثحاك ة  ذثك من خـل9 بتّها2 
تربمـب بثحليـف بثحنون ثـألرسة بثحاك ة 
بثتـي برتكبـت أاشـع بثجربئـم احـق أاناا 
شعبها  شنت بثوسـائل بإلْعـَلمية بثعراية 
 بثد ثيـة عاصفـة إعلميـة عـىل بثقيـادة 
بثسـعوديّة حـو9 جري ـة بغتيـا9 بثكاتب 

خاشقجي.
بثسـعوديّة  بثحاك ـة  ة  بررُْسَ  9ـا 9ـي 
تعيش أيامها يف قلق  عاصفة حز2 بثوسائل 
بإلعلميـة بملختلفة مسـت ّرة اح لتها عىل 
سل ان   يل عهده  كل بملتورطني يف جري ة 
قتل بثكاتب خاشقجي  تربمب بثدبعم بثقوي 
ثهم يوجه بالتّها2 يف خطاااته الان سـل ان 
اتورطـه يف جري ة قتل خاشـقجي حلفاا 
اني سـعود تحوثـوب ضد9ـم يف خطاااتهم 
ع7 شاشـات بثتلفاز  بثوسائل بإلعلمية يف 
عوبصف تدّمر عرش سـل ان  فجله مح د 
بثذين أنسـد ب احك هم ثل  لكـة  برتكبوب 
أاشـع جربئـم بثحـر ب  بملجـازر بثبرشية 
احـق بآلالف من أاناا بثي ن بثكبري خل9 ما 
يقـارب بثعا2 بثرباع عىل بثتـوبيل.. جربئ هم 
أغرقتهم بثيو2 ا ا يعيشـون من حياة قلقه 
جـربا بثح لـة بثعامليـة عليهم عـىل خلفية 

بغتيا9 بثكاتب ج ا9 خاشقجي.
 إن بثقيـادة بثسـعوديّة بثقاتلة  بملجرمة 
بملرتكبة ثجربئم بثحـر ب  بملجازر بثبرشية 
احق أاناا بثشـعوب بثعراية، َ 9ذه بثجربئم 
بثيـو2 تدّمر عـرش سـفاح بثدمـاا  فجله 
 قيادبتهـم جـربا بثعوبصـف بثد ثيـة بثتي 

يتعرضون ثها. 
9ا 9ي دماا بثشـهدبا بثي نيـني برارياا 
بثذيـن سـقطوب يف مختلـف بثقـرى  بملـدن 
بثي نيـة منذ ادبية عاصفة حزمهم بثدموية 
يف عا2 15ر22  حتى بثلحظة حوثها بثوبحد 
برحد إىل اركان مدّمر ثعرشـهم،  يعيشون 
أيامهـم يف رعب جـربا بسـت ربر بثعوبصف 
بثد ثية بملدّمرة ثعرش حك هم جربا بغتيا9 

بثكاتب بثصحفي خاشقجي. 
 بثنار تشـعل يف قصور9م جربا جربئ هم 
احـق أاناا بمل لكة  أاناا بثشـعوب بثعراية 
 بملسـل ة يف بملايض  بثحـارض،  أن بغتيا9 
خاشـقجي أَْصبَــح بغتياالً ثلعاثم  قيادبت 
د 9 بثعاثم تحوثوب ضد سل ان ان عبدبثعزيز 
آ9 سـعود  بانـه جـربا مـا ي ارسـون من 
أع ـا9 إْر9َـاايـة  إجربميـة احـق أانـاا 
شعبهم  أاناا بثشـعوب بثعراية  بملسل ة، 

إن جربئ هـم تحوثت صوبريـخ مدّمرة ثهم 
 بريّا2 بثقادمة ستكون فهاية حكم سل ان 

 فجله،  9ذب ال محا9 ثه.. 
سـندع بريّـا2 تكشـف ثنا 
جربئـم  حـو9  جديـد  ُكــّل 
بملرتكبـة احق  انـي سـعود 
أاناا بثشـعب بثي ني بثوبحد 
بثـذي رنـض بثخضـوع ثهم 
 ثـكل مـن تحاثـف معهـم، 
َ أَيْضاً جربئ هـم يف بر طان 
بثعرايـة  بإلْســَلمية 
 احـق أانـاا شـعب بمل لكة 
بثعرايـة بثسـعوديّة. 9ا 9و 
تربمـب يتهـم باـن سـل ان 
يف قتـل بثكاتـب خاشـقجي 
يف خطاااتـه بثتـي أثقا9ـا خـل9 بثيومـني 
بملاضيـة، بثحليف بثقوي ررسة اني سـعود 
يوجه بالتّها2 بثصار2 ثويل بثعهد بثسـعودّي 
اتورطـه يف جري ة قتل بثكاتب خاشـقجي 
ة  بررُْسَ دبخـل  بثنـار  أشـعل  اقتلـه  بثـذي 
بثحاك ة بثتي تعيش حياًة سودبا. حيث أن 
حلفاا اني سعود بثدبع ني ثهم يف عوبصف 
حزمهـم بثقاتلة  بثتجويعية راناا بثشـعب 
بثي نـي بثعظيم  بملدّمـرة ثوطنهـم َ أَيْضاً 
عوبصفهـم ضـد أانـاا بثشـعوب بثعرايـة 

 بملسل ة 9ا 9م بثيو2 يهّدد ن عرشهم. 
إن بإلَدبَرة برمريكيـة تع ـل عىل تحقيق 
أ9ََْدبنهـم  نـق سياسـتها بملدّمـرة ثلوطن 
بثعراـي  دبئـرة بثبيـت بثيهـود تـد ر عىل 
ملـوك بثخليـج  ذثـك اتحاثفهـم معهم يف 
حر اهـم بثقـذرة يف قتـل بملسـل ني اهـذب 
بثبلد  ذبك ا سـ يات زمن بثحـر ب.. نإن 
بثقيـادبت بثيهودية  بثنرصبفيـة تع ل عىل 
تحقيـق سياسـتها بملدّمرة ثلوطـن بثعراي 
ا ـا يشـهد مـن أحـدبث دمويـة،  جعـل 
إرسبئيـل بملحتّلـة ثفلسـطني بثعرايـة منذ 
زمـن اعيد حاك ة بثرشق بر سـط، 9ذب ما 
ــة  قادة  يسـعون إىل تحقيقـه أعـدبا برُمَّ
إرضاَا9ـم  يحّققـون  بثعـرب  بملسـل ني 
 ففوذ9ـم يف بثوطـن بثعراـي  بإلْســَلمي 
 ملوك بثخليج يدنعـون بثجزيات ا لياربت 
بثد الربت ثهـم.. حيث أن ملـوك خليج قتل 
أانـاا بثشـعوب بثعراية جعلوب مـن قيادبت 
ــة حكامـا عليهم  بثيـو2 أَْ  يف  أعـدبا برُمَّ
بثغد بثقريب سـيدنعون بثا ـن بثغايل؛ كون 
إَدبَرة بثبيـت برايـض برمريكيـة َ بثقيادبت 
بثغراية ثها سياسات محرقة مللوك عوبصف 
حز2 9ـذب بثزمـان بثذين يقتلـون إخوبفهم 
بثعـرَب اأسـ اا أمريكية  شـعبيَّة  غري9ا 
من بملسـ يات بملختلفة.. َ يو2 بثند2 بثكبري 
قاد2 مللـوك بثحر ب بثقـذرة بثذين تحاثفوب 
مـع بثيهود  بثنصارى يف قتل بملسـل ني. 9ا 
9م انو سعود بثيو2 تعيشـون أَيَّاماً سودبا 
جربا بثعوبصف بثعاملية عليهم  بثتي جاات 
ارقاً مدّمـربً ثهم  حلفاؤ9ـم يف عوبصفهم 
يوجهون بالتّهامات ثويل بثعهد بثسـعودّي يف 
برتكاب بغتيا9 خاشقجي بثقيادة بثسعوديّة 
أَْصبَــحـت أمـا2 تحدٍّ عاملي  مسـتعدة أن 
تدنع مليـاربت بثد الربت ثلقيادبت بثيهودية 
بثنرصبفيـة  مختلف بثوسـائل بإلعلمية يف 
ع لية إخ اد بثعاصفة عليها اشـأن قضية 
خاشـقجي  غري9ا من أع اثهـا بإلجربمية 
 بملجازر بثبرشية احق أاناا بثشعب بثي ني 
 غري9ـم مـن أانـاا بثشـعوب برُْخـــَرى 
 ثكنهـا مه ـا دنعـت مقاال عد2 كشـف 
جربئ ها  ثكن أن دماا بملسل ني اربكني ثها 

يف بثدفيا  بآلخرة. 

كتابات

ترامب يتهم ابن سلمان باغتيال 
الكاتب خاشقجي

»حماية إسرائيل« والدفاع عن ابن سلمان
 وليد شرارة 

تَه برقـوى دناعاً عن  أشـهر د فاثد تربمـب ُحجَّ
مح د ان سل ان يف موبجهة بثهجو2 بثرشس بثذي 

يتعـّرض ثه، مـن دبخل بملؤسسـات 
بثهـادف  برمريكيـة  خارجهـا، 
ثح لـه عـىل بثتخيل عن 9ـذب برخري. 
بثحديـث  برمريكـي  ثلرئيـس  سـبق 
مـربربً  تكـربربً عـن أ9 يّـة بثرشيك 
بملتحدة  بثسعودي ااثنسـبة ثلواليات 
عىل بملسـتوى بالقتصـادي  بثتجاري 
بسـت ربر  ثت7يـر   بالسـربتيجي 
علقات بثتحاثف معه ااسم بملصاثح 
بثوطنيـة بثعليـا ثبـلده ا عـز9 عن 
مسـؤ ثية  يل بثعهـد بثج ـوح عـن 

جري ة قتل ج ا9 خاشقجي. 
ثـم تنجـح مج ـل حججـه يف تهدئـة بثح لـة 
بثدبخليـة بثتي يتعّرض ثها  بثتي بفتقلت إىل مرحلة 
جديدة من بثتصعيد اعد تقرير  كاثة بالستخباربت 
بملركزية بثذي يشـري اوضوح إىل بثد ر بملركزي الان 
سل ان يف بثجري ة. أخرج تربمب من جيبه مضطربً 
ما يعتقد أفه بثورقة برقوى بثكفيلة اإنقاد بثح لة 
بملضـادة جـزابً كبـريبً مـن قوتهـا بثدبنعـة،  9ي 
مسـا9 ة بثسـعودية يف »ح اية إرسبئيـل«: »ثوال 
بثسـعودية، ثكافـت إرسبئيل يف مـأزق كبري«. ييش 
بسـتخدبمه 9ذه بثورقة عن عزمه يف بمليض إىل أاعد 
بثحـد د ثلذ د عـن حليفه ثكـن ثهذب بالسـتخدب2، 
بثـذي تـم اتنسـيق كامـل مـع إرسبئيـل  بثلواي 
بثصهيوفـي يف بثواليـات بملتحـدة، تدبعيـات أكيدة 
عىل بملوبجهة بثدبئرة يف أمريكا  بثتي بسـتعرت عىل 
خلفية قضية خاشـقجي من جهة،  عىل بملستوى 
بثعراي  بإلسـلمي اعد بثكشف عن بثُعر ة بثوثقى 
بثتي تراط اني حكا2 بثسـعودية بثحاثيني  بثكيان 

بثصهيوفي من جهة أخرى. 

إسرائيل طرف يف املواجهة الداخلية األمريكية
 - برمريكيـة  بالسـربتيجي  بثتحاثـف  علقـاُت 
بإلرسبئيليـة بثتـي بفتقلـت إىل مسـتوى بثعلقـات 
بثعضوية يف بثعقود برخرية  بزدبدت قوًة  رسـوخاً 
يف ظل بثحكومات برمريكية  بإلرسبئيلية بملتعاقبة، 
ثم ت نع تـل أايب عىل بثد ب2 مـن تفضيل بإلدبربت 

بركار صقورية عىل تلك برقل صقورية. 
ثيـس رسبً أن بثنخبـَة بثسياسـيَة  بثعسـكرية، 
اجناَحيهـا بثي ينـي  بثيسـاري، كافت  مـا زبثت 
أكاـَر برتياحاً إلدبربت ر فاثـد ريغان  جورج اوش 
بالاـن  د فاثـد تربمـب م ـا 9ـي إلدبرتـي جي ي 
كارتـر  اـاربك أ اامـا ماـلً، عـىل رغـم دع ه ا 
بثقـوي إلرسبئيل. ثم ي نـع 9ذب بثتفضيل بثسـعي 
بثتقليدي ثلحكومـات بإلرسبئيلية بملختلفة  بثلواي 
بثصهيوفـي يف أمـريكا إىل فسـج أ ثـق بثصلت مع 
أقطاب بثحزاني بثرئيسـيني يف 9ـذب بثبلد  بثحرص 
عىل عـد2 إظهـار بالفحيـاز ري منه ـا خصوصاً 
خل9 بثع ليـات بالفتخااية. شـّذ انيامني فتنيا9و 
ثل رة بر ىل عن 9ـذه بملقاراة بثتقليدية خل9 عهد 
بثرئيس بثسـااق ااربك أ ااما عندما شن يف خطاب 
أثقـاه أما2 بثكوفغرس برمريكي 9جوماً عنيفاً عىل 
تفا ضه مع إيربن حو9 ارفامجها بثنو ي م ا أثار 
بستهجان بثنوبب بثدي وقربطيني  القى بستحسان 
بثج هوريـني. غـري أن  صـو9 تربمـب  نريقـه 
إىل بثسـلطة  بثت ا9ـي بثعلنـي غري بملسـبوق اني 
موبقفهم  تلك بإلرسبئيلية شّجع فتنيا9و  حكومته 
عىل بثقطـع مع بملقاراة بملذكورة  بالفحياز بثكامل 
ثـأل 9  ثخياربته بثرئيسـية بثدبخليـة  بثخارجية 
أي رد بثج يـل ثـه ااثت ا9ـي اد ر9ـم معه. يأتي 
9ـذب بثت ا9ـي يف سـياق بحتدب2 معركة ثم تشـهد 
بثواليـات بملتحـدة مايـلً ثهـا يف بثعـرص بثحديـث 
اـني بإلدبرة  خصومهـا،  اينهم أارز قـوى بثد ثة 
بثع يقـة، يعت97ـا بثطرنـان مصريية  حاسـ ة 
ااثنسـبة ملسـتقبلها.  ّنرت »قضية خاشـقجي« 
ثلخصو2 نرصة بستانائية ثلفتقا9 إىل بثهجو2 ضد 
بإلدبرة، خصوصاً اعد تقرير بالستخباربت بملركزية، 

 إظهـار عـد2 بفسـجا2 سياسـتها بثخارجية مع 
بملصاثـح بثعليـا ثلواليـات بملتحدة اسـبب ر9افها 
بملركزي عىل بثفريق بملتهور بثذي يحكم بثسـعودية 
بثيـو2  بثتل يـح إىل مصاثـح خاصـة تحكـم 9ذه 
بثسياسة. ثكن توبطؤ إرسبئيل معها 
 مشـاركتها يف بثدناع عن مح د ان 
سل ان  بسـتنفار بثلواي بثصهيوفي 
ثهذه بمله ة، عاد ثيسبغ عليها طااعاً 
»بسربتيجياً« مرتبطاً اح اية حليف 
عضوي ثوبشـنطن ع7 عنه بثرئيس 
برمريكـي عنـد مخاطبـة منتقديـه 
قائـلً: »9ل عىل إرسبئيـل أن ترحل؟ 
9ـل تريد ن رحيـل إرسبئيـل؟ ثدينا 
حليف قوي جدبً يف بثسعودية بثيو2«. 
9و بثرئيس ففسه بثذي ثم يتوقف عن 
تذكري حكا2 بثسـعودية حتى اضعة أساايع خلت 
ادينهم بثوجودي تجاه بثواليات بملتحدة بثتي ثوال9ا 
مـا اقوب يف موبقعهم ريـا2. دخلت إرسبئيل اقوة يف 
بملعركـة برمريكيـة  9ي تسـتخد2 ففوذ9ا بثكبري 
يف أمريكا ملحا ثة ثنـي خصو2 تربمب عن موبصلة 
بثهجـو2 عليه اذريعة أن مصري9ـا عىل بملحك. من 
بملبكـر معرنـة إمكافيـة فجـاح أ  نشـل بملحا ثة 
 فتائجهـا ااثنسـبة ثعلقـات إرسبئيـل ا عاريض 
بإلدبرة بثحاثيـة. ثقـد أدى بثت ا9ـي بإلرسبئييل مع 
سياسات تربمب قبل »قضية خاشقجي« إىل برتفاع 
أصوبت فقدية حياثها دبخـل بثحزب بثدي وقربطي 
 يف  سـائل بإلعل2،  قـد يكون مـن بثعوبمل بثتي 
سـاعدت عـىل  صـو9 فائبتـني من أصـو9 عراية 
مؤيدتان ثحركة مقاطعة إرسبئيل )BDS(، رشيدة 
طليـب  بثهان ع ـر، إىل بثكوفغـرس يف بالفتخااات 
بإلرسبئيـيل  بملسـعى  نشـل  برخـرية.  بثنصفيـة 
إلضعـاف بثح لـة بثتـي تتعـرض ثهـا بإلدبرة بآلن 
سيكون بفتكاسـة مد ية ثلواي بإلرسبئييل تضاف 
إىل بفتكاسـات أخرى سـبق أن  بجههـا كإخفاقه 
اإقنـاع إدبرة اوش يف أ بخـر عهد9ا ارب إيربن، 
أ  اح ل إدبرة أ ااما عىل مهاج ة سـوريا اذريعة 
بستخدبمها رسلحة كي يائية عا2 13ر2، أ  ا نع 
بإلدبرة إيا9ـا عىل توقيع بالتفـاق بثنو ي مع إيربن 
عا2 15ر2. بملؤكد أن بملوقف بإلرسبئييل سيرك آثاربً 
سلبية عىل صورة إرسبئيل  س عتها ثدى قطاعات 

غري اسيطة يف بثنخب  بثرأي بثعا2 برمريكيني.

انكشاف الُعروة الوثقى
 يل بثعهـد بثسـعودي ال يأاـه عـىل برغلـب م ا 
سـيرتب عن إجهار بثرئيس تربمب اوجود تحاثف 
سـعودي - إرسبئيـيل. بملهـم انظـر باـن سـل ان 
9ـو بسـت ربر دعـم بإلدبرة برمريكيـة  بثحكومة 
بإلرسبئيليـة ثه. يظهر 9ـذب برمـر يف بثحقيقة عن 
مـدى خّفتـه  عـد2 إدربكـه ثل فاعيـل بثوخي ـة 
ثلكشـف عـن 9ذب بثتحاثـف عىل موقع بثسـعودية 
بثعراي  بإلسـلمي،  حتى عىل أ ضاعها بثدبخلية. 
سـبق ثلسـعودية أن تقاطعـت مـربت عـدة مـع 
إرسبئيل يف موبجهة ما بعت7ته تهديدبت مشـركة. 
ثقـد تقاطـع بثطرنان ضـد مـرص بثنارصية قبل 
عـد بن 1967،  ضد بثعربق اعـد بجتياحه بثكويت 
عا2 ر199،  ضد حـركات بملقا مة  محور9ا منذ 
ادبية برثفية بثاافية. ثكن بالفتقا9 من بثتقاطع غري 
بملعلن ثلتحاثف بثعلني ثه مرتبات خطرية يف سياق 
تخوض نيه رصبعاً مزد جاً  مستعربً عىل مستوى 
بإلقليـم مع محور بملقا مة مـن جهة،  مع بملحور 
بثركـي - بثقطري بملتحاثف مع بإلخوبن بملسـل ني 
من جهة أخرى. ال حاجة ثلكاري من بثخيا9 ثتصور 
تقاطع، ظريف عىل برقل، اني بملحورين بثوبزفني ضد 
بان سـل ان يتيح دحر سياسته بثهجومية يف أكار 

من ساحة  يضعفه دبخل بمل لكة  بثعائلة.
ثجأ تربمب إىل ما يعتقده بثورقة برقوى يف بثدبخل 
برمريكي دناعاً عن بان سل ان  9ي تحاثف برخري 
مع إرسبئيل، ثكن ثهذه بثخطوة عوبقب عىل حليفيه 

ثن يستطيع بثتحكم اها.
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اهلل هو الذي يصنع املتغريات وهو من يجعل أوليائه أقوياء 

قراءة يف درس معرفة اهلل - نعم اهلل - الدرس الرابع      )1(

الله عندما يرش�دنا أن نسر عى هذه الطريق، عندما يهدينا إىل هذا النّهج 
ه�و يقول لن�ا: بأنه س�يكون معنا أنه س�يقف معنا، وعندم�ا يحصل لدينا 
إيَْم�ان بأنه س�يقف معنا فلنعلم من هو الذي س�يقف معنا، هو من له ما يف 
الس�ماوات وما يف األرض وإليه ترجع األمور. هو من يمكن أن يهيئ، هو من 
يمك�ن أن يخلق املتغرات، هو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكن أن 
يَُعبِّ�َد الطريق، هو من يهيئ يف واقع الحي�اة املتغرات التي تجعلكم قادرين 
عى أن تصبحوا - وأنتم تسرون يف هذا الطريق - أن تصبحوا أمة قادرة عى 
مواجه�ة أعدائكم، عى رضب أعدائكم، ع�ى قهرهم؛ ولهذا جاء بعدها: }َوِللَِّه 
�َماَواِت َوَم�ا يِف اأْلَْرِض َوإىَِل اللَِّه تُْرَجُع اأْلُُم�وُر{ )آل عمران:109(  َم�ا يِف السَّ
أي ثق�وا بأن�ي عندما أهديكم أن تس�روا ع�ى هذا الطريق أن�ي بيدي ما يف 
الس�ماوات وما يف األرض، سأس�تطيع أن أجعل من يؤيدك�م من خلقي، ألم 

يجعل الله املالئكة تؤيد املسلمني يف بداية تحركهم مع الرسول )صلوات الله 
عليه وعى آله(؟.

�َماَواِت َواأْلَْرِض{ )الفتح: من اآلي�ة7( هو من كل من يف  }َوِللَّ�ِه ُجنُوُد السَّ
الس�ماوات واألرض خاضع له يس�تطيع أن يهيئ يس�تطيع أن يفتح الُفَرج، 
أن يفت�ح الثغ�رات يف ذلك الجدار الذي تراه أمامك ج�داراً أصماً، تراه جداراً 
من الصلب، هو من يستطيع أن يفتح يف هذا الجدار أمامك فرتى كيف يمكن 
أن ي�رب هذا الجدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار، الذي ترى نفس�ك 
مهزوماً أمامه، ترى نفس�ك ضعيفاً أمامه، تراه من املس�تحيل أن تتجاوزه، 

من املستحيل أن تعلوه، من املستحيل أن تهدمه، }َوإىَِل اللَِّه تُْرَجُع اأْلُُموُر{.
نحن قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان اإلنس�ان - إذا تأمل يف واقع الحياة - 
أن يرى ما يهيئ الله أمام عباده، أمامهم يهيئ الكثر من الفرص؛ لرتى وتثق 

بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق األجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن 
أن يحيطك بس�ور من الحديد بس�ور فيقفل ويح�رك يف موقعك، ترى كل 
يشء مس�تحيالً أمامك، إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يخلق املتغرات، 
األمور بيده، له ما يف الس�ماوات وم�ا يف األرض. أليس هذا مما يعزز الثقة يف 

نفوس من يسرون عى هديه؟.
وإن�ه ال يعط�ي تلك التهيئ�ة وال يهيئ ذلك إال ملن ه�م جديرون بها، وملن 
تك�ون حجة عليهم تلك التهيئ�ة تلك االنفراجات تلك الف�رص إذا ما قّروا 

وفرّطوا وتوانوا يف استغاللها والتحرك الستغاللها. 

بثسيد حسني ادر بثدين بثحوثي.
سورة آ9 ع ربن بثدرس بثااثث صـ15.

يف 9ـذب بثـدرس يوبصـُل بثشـهيُد بثقائـُد 
-ِرْضـَوبُن بثلـِه َعَليْـِه- مـا ذكـر أفـه بمتدبٌد 
ثـدر س سـااقة تحـدث نيهـا عـن معرنة 
بثله، ال سـي ا يف جافب مرتبط ااثنعم،  كان 
قـد طرح اأن من أ9ّم بثوسـائل بثتي تراطنا 
ااثلـه  تعرننـا اه 9ي تذكر بثنعـم،  9ذب ما 
يغفل عنه بثكاري مـن بملاقفني بثذين يقفون 
يف موقـف بثحيـارى حيـا9 أطر حات اعض 
بملشـككني يف بثديـن، حـني يتسـااثون عـن 
بثحك ة مـن أمر بثله ثنـا ااالثتفات إىل خلق 
بثس ا بت  بررض بثتفات بملتعجب بملند9ش 
من اديع بثصنـع  حك ة بثخلق، مع أن ذثك 
برمر بثعجيب ااثنسـبة ثنا ال يعد شـيئاً ثدى 
بثله بثذي أمره حـني يريد اني بثكاف  بثنون، 
نل اذب 9ذب بثعبث يف بثسـعي إىل بثتفكر يف آالا 
ـِهيُْد  بثله  فعم  عظيم خلقه؟  9نا يقف بثشَّ
بثَقاِئـُد -ِرْضَوبُن بثلـِه َعَليِْه- ثيوضح حقيقة 
بثفائـدة بثعظي ـة بثتـي فناثهـا مـن خل9 
تذكـر بثنعم اصورة مسـت ّرة، نوجود بثنعم 
يف حياتنـا حت ـي،  ثكـن بثغفلـة عنها 9و 
بثسـائد،  اهـذب بثغفلة ينفصل بملـرا عن أثر 
9ذه بثنعم يف ففسـيته،  يفقد برتباطه ااثله 
ت اماً يف حقيقة بثحا9،  إن كان يت سـك يف 
ابعـض بملظا9ر بثدينية بثتي ي ارسـها م ا 

يعد9ا سقفا ثلدين عنده. 
َ بثشـهيُد بثقائُد -ِرْضَوبُن بثلِه َعَليِْه- 9نا 
يرّكـُز يف طرحه عىل بثفرق اـني بثنعم بملادية 
 بثنعم بملعنوية، ناثنعم بملادية  بسـعة جدب، 
 بثحديث عنهـا يف بثُقـــْرآن بثكريم  بسـع 
أيضـا، } إن تعد ب فع ة بثلـه ال تحصو9ا{، 
 ثكن بثنعم بملعنوية أَْكاَـــر أ9 يّة،  أعظم 
أثربً يف حياتنا، كنع ة بثهدبية ااثكتاب  فع ة 
بثهدبية ااثرسـو9، }بْثيَْو2َ أَْكَ ْلُت َثُكْم ِدينَُكْم 
َ أَتَْ ْ ُت َعَليُْكْم ِفْعَ ِتي َ َرِضيُت َثُكُم بإْلِْسل2َ 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلـِه  ِدينًا{يقـو9 بثشَّ
َعَليْـِه-: ]نهذب 9و بثفضـل بثعظيم من بثله، 
9و ذكر نيه اأفـه قد أتم بثنع ة، فع ة تامة 
ثيس نيها فقص، ال تحتاج إىل من يك لها[. 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلِه   يؤّسـُس بثشَّ
بثنعـم  أ9 يّـة  إىل  برفظـار  الفـت  َعَليْـِه- 
بملعنويـة إىل أثر مهم يـرصح عنه الحقاً،  يف 
9ـذب بثسـياق حشـد بثعديـَد من بثسـياقات 
بثُقـــْرآفية بثتـي تعظم  ت جد جافب بثنعم 
بملادية يف  بقعنا بثبـرشي، حتى أفنا أَْكاَـــر 
حاجـة إثيها مـن بثنعـم بملاديـة برُْخـــَرى 
ـِهيُْد بثَقاِئُد -ِرْضَوبُن  ج يعـاً،  9نا يذكُر بثشَّ
بثلـِه َعَليِْه- قو9َ بثله تعاىل: }َثَقْد َمنَّ بثلَُّه َعىَل 
بْثُ ْؤِمِننَي إِذْ اََعَث ِنيِهْم َرُسـواًل ِمْن أَفُْفِسـِهْم 
يَتْلُـو َعَليِْهْم آيَاِتِه َ يَُزكِّيِهْم َ يَُعلُِّ ُهُم بْثِكتَاَب 
َ بْثِحْكَ ـَة َ إِْن َكافُـوب ِمـْن َقبْـُل َثِفي َضل9ٍ 
ُمِبـنٍي{، 9ذب فع ة بثهدبية ااثرسـل،  أما عن 
فع ـة بثُقــــْرآن بثكريـم يقو9 بثلـه تعاىل: 
}بثـر ِكتَـاٌب أَفَْزْثنَـاُه إَِثيَْك ِثتُْخـِرَج بثنَّاَس ِمَن 
بِط  وِر ِاـِإذِْن َراِِّهـْم إىَِل رِصَ بثظُّلَُ ـاِت إىَِل بثنُـّ
بْثَعِزيـِز بْثَحِ يـِد{،  يقـو9 عـز  جـل: }بثلَُّه 
9َ أَْحَسـَن بْثَحِديِث ِكتَااًا ُمتََشـاِاًها َماَاِفَي  فَزَّ
تَْقَشـِعرُّ ِمنُْه ُجلُوُد بثَِّذيَن يَْخَشـْوَن َراَُّهْم ثُمَّ 
تَِلنُي ُجلُوُد9ُْم َ ُقلُواُُهْم إىَِل ِذْكِر بثلَِّه ذَِثَك 9َُدى 
بثلَِّه يَْهِدي ِاِه َمْن يََشـاُا َ َمْن يُْضِلِل بثلَُّه َنَ ا 
ـِهيُْد بثَقاِئُد -ِرْضَوبُن  َثـُه ِمْن 9َاٍد{،  علق بثشَّ

بثلـِه َعَليْـِه- اقوثه: ]نسـ ى كتااـه بثكريم 
اأفـه أحسـن بثحديث، متشـااًها يف حك ته، 
يف نوبئـده، يف عظ ة آياتـه، يف تفصيل آياته، 
ني ا تشت ل عليه من نوبئد كارية، يف عظ ة 

معافيها، يف تفصيلها، يف إحكامها[. 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلـِه   يشـّدد بثشَّ
َعَليِْه- عـىل أ9 يّة بثنعـم بملعنوية ااإلضانة 
إىل ما سـبق الفت بثنظر إىل أسـلوب بثتكربر 
يف بثُقــــْرآن بثكريـم، حتـى أن من صفات 
بثُقــــْرآن بثكريـم أفـه ماافي ك ـا يف بآلية 
بثسـااقة،  9ـذب بثتكـربر ثيـس إال من ااب 
بثتأكيـد، ن ا تكّرر بثحديث عنه يف بثُقـــْرآن 
بثكريـم 9ـو ال شـك أمـر مهـم،  يجـب أن 
فقـف عنـده مطوالً،  مـن 9نـا اإمكافنا أن 
فسـقط 9ذه بثقاعدة عنـد بثحديث عن فعم 
بثلـه، ال سـي ا فع ـة بثهدبيـة كنع ـة من 
ـِهيُْد بثَقاِئُد  بثنعـم بملعنوية،  بثتي ثفـت بثشَّ
-ِرْضـَوبُن بثلـِه َعَليْـِه- إىل أن بثُقـــْرآن أتى 
يف بثحديـث عنهـا اوسـائل عديـدة،  كافت 
ـِهيُْد  مرتبطة اأشـخاص عظ اا، يقو9 بثشَّ
بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلِه َعَليْـِه-: ]تجد بثحديث 
يف بثُقـــْرآن بثكريم عن بثنعم بملادية  بسـع 
جـًدب،  بثحديـث عن بثنعـم بملعنويـة، فع ة 
بثهدبية، فع ة إفزب9 بثكتاب، فع ة بثرسـو9، 
تجد9ا قليـًل، ثكنهـا تتوجـه إىل أصحااها، 
ك ا يقو9ُ رفبيائه 9نـا: }اَِل بثلََّه َناْعبُْد َ ُكْن 
ـاِكِريَن{ }َنُخذْ َمـا آتَيْتُـَك َ ُكْن ِمَن  ِمـَن بثشَّ
ـاِكِريَن{، يقو9 ملح د )صلوبت بثله عليه  بثشَّ
 عىل آثه(  يقو9 ملوىس؛ رفنا فحن بثبسطاا 
ال فـزب9 فحتـاج إىل فقلة، أن فستشـعر أن ما 
اني أيدينا 9و من بثله،  فعرف اأفه فع ة[. 
ِهيُْد بثَقاِئُد -ِرْضَوبُن   من 9نا يتساا9ُ بثشَّ
بثلِه َعَليِْه-: متى يصل بإلفَْسان؟  اأية  سيلة 
ي كن أن يصـل إىل أن يفهم بثقي ة بثعظي ة 
ثنع ـة بثهدبيـة؟  9ـذه بإلشـكاثية يف  بقع 
برمـة بإلسـلمية ج يعـاً بثيـو2 مرد9ا ك ا 
ـِهيُْد بثَقاِئُد -ِرْضَوبُن بثلـِه َعَليِْه- إىل  يرى بثشَّ
بثقصور بثشـديد يف نهم بثدين، احيث قرصه 
بملتحدثون ااسم بثدين حني قدموه إىل بثناس 
ني ـا يتعلق اارحـكا2 بثرشعية،  مج وعة 
مـن أخبـار بثرغيـب  بثر9يـب، تاركني ما 
بثنـاس احاجـة إىل معرنـة يف 9ـذب بثجافب، 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضَوبُن بثلـِه َعَليِْه-:  يقو9 بثشَّ
]ناثعامـي 9ـذب قـد فعرِّنه مـا يتعلق اكيف 
يتوضأ،  يغتسل،  يصيل،  يزكي،  فوع من 
بثعبـادبت  بملعاملت 9ذه،  9ـذب 9و بثدين! 
ثـم فعرف كم أعطى بثدين مـن ب9ت ا2 كبري 
انا يف ُكــّل مجـاالت حياتنا، ثم فعرف عظم 
9ـذب بثدين ااعتبار ما نيه، ما يت ال نيه من 
رعاية إثهيـة عظي ة انا، ننـربه 9نا ثجافب 
من شـؤ ن بثحيـاة،  بثتي 9ـي أَْكاَـــر ما 
يشغلنا  تشغل أَْكاَـــر مساحة من ذ9نيتنا 

9ناك يف جافب آخر[. 
 ثكن ملـاذب 9ـذب بثتشـديد  بال9ت ا2 من 
ِهيِْد بثَقاِئِد -ِرْضَوبُن بثلِه َعَليِْه- اإشكاثية  بثشَّ
بال9ت ا2 ااثنعم بملعنوية،  عىل رأسـها فع ة 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضَوبُن  بثهدبية؟ ثقد رصد بثشَّ
بثلـِه َعَليْـِه- خلـل  ظيفيـا يف حياتنا يتصل 
اارساسـيات من أمور حياتنا،  منشـأ 9ذب 
بثخلل 9و بثجهل اهذب بثجافب، نغياب بثوعي 

اأ9 يّـة فع ـة بثهدبيـة يقتـل بثشـخصية 
بإليَْ افيـة ت امـاً، احيـث تصبح شـخصية 
قشورية، ال تتجا ز شكليات بثعبادة،  تقنع 
من بثديـن ا ظا9ر محّددة،  9ـذب ما عافت 
منه برمـة بإلسـلمية جيلً اعـد جيل،  9و 
مـا ي كـن أن يتجىل يف أقـوى درجاته ني ن 
 صفهم بثرسـو9 بثكريم مح د صلوبت بثله 
عليـه  آثه حني قـا9: » يَْقـَرُا َن بْثُقـْرآَن الَ 
يَُجاِ ُز َحنَاِجَر9ُـْم يَْ ُرُقوَن ِمنْـُه َكَ ا يَْ ُرُق 
ِة«،  9و مـا تحدث عنه  ـْهُم ِمـَن بثرَِّميَـّ بثسَّ
بإلما2 عيل عليه بثسل2 حني قا9 اعد معركة 
بثنهر بن حـني قا9 بثناس: بثح د ثله يا أمري 
بملؤمنـني بثـذي قطـع دبار9ـم. نقـا9 عيل: 
»كل  بثله إفهـم ثفي أصلب بثرجا9  أرحا2 
بثنسـاا«  9ـو حني قـا9 ذثـك كان يعلم أن 
بإلشـكاثية ثيسـت محصـورة يف مج وعـة 
مـن برشـخاص ك ا ظـن اعـض أصحااه، 
 ثكنها إشكاثية يف قصور بثفهم ثلُقـــْرآن، 
 غيـاب بملعرنـة بثصحيحة ثلـه،  منها 9ذب 
بثجافب، بثذي ينتج ف اذج إيَْ افية مشـو9ة، 
قد تختلف يف فسـبة بفحربنها ثكنها تشـرك 
يف بثسـبب، ن ن ال يعي عظيم فع ة بثهدبية 
ينتقل من مراـع بإليَْ ان  بالمتنان، إىل مراع 
بملن عىل بثله،  بسـتعظا2 بثقليل بثذي قدمه، 
نيحجم عـن بإلففاق،  يحجم عن بثتضحية، 
 يـرى أفه غري معني ااثجهاد يف سـبيل بثله، 
 قد رصـد بثُقـــْرآن بثكريم ادبيات آثار 9ذب 
بالفحربف يف قضية برعربب بثذين ت ننوب عىل 
ـِهيُْد بثَقاِئُد  بثله  رسـوثه اإيَْ افهم، قا9 بثشَّ
-ِرْضـَوبُن بثلِه َعَليِْه-: ]ظنـوب أفهم قد قدموب 
] بحـدة كبرية ملح د[، يعنـي فع ة عظي ة 
من جافبهم قدمو9ا ثرسـو9 بثلـه )صلوبت 
بثله عليه  عىل آثه( يجب عليه أن يشـكر9م 
كل ـا يلقا9م، }ُقـْل ال تَُ نُّوب َعيَلَّ إِْسـلَمُكْم{ 
بنه ـوب، }اَـِل بثلَّـُه يَُ ـنُّ َعَليُْكـْم أَْن 9ََدبُكْم 
ِثإْلِيَ ـاِن{ نكـم 9ي فع تـه بثعظي ة عليكم 

اأفه 9دبكم ثإليَْ ان[. 
 اهـذب ففهـم بثسـبب بثـذي رجلـه أربد 
ـِهيُْد بثَقاِئُد -ِرْضَوبُن بثلِه َعَليِْه- أن يركز  بثشَّ
عىل قضية بثوعي اأ9 يّة فع ة بثهدبية كأ9م 
فع ـة عىل بإلطـلق، ن ن يعـرف بثُقـــْرآن 
بثكريـم  يعـرف 9ذب بثدين  عظ ته سـريى 
اأن ُكــّل ما يقد2 يف سبيل بثله قليل،  ثو أن 
يبذ9 ففسه  ماثه،  من ال يعرف إال ُمَجــرَّد 
عنا ين، ثن يقـد2 حتى بثقليل من ماثه،  ال 
بثجهد بثبسـيط من أع اثه،  ثن يبذ9 شـيئًا 

يف سبيل بثله. 
 

ِهْيِد الَقاِئِد أبعاُد  تذكُّر النعم لدى الشَّ
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلِه   يسـت ر بثشَّ
َعَليْـِه- ا نهجيـة بثُقــــْرآن يتحـدث عـن 
فعـم بثله تعـاىل،  يوضح آثار ذثـك يف  بقعنا 
ك ؤمنـني، ا ـا يوصلنـا إىل قناعـة دبئ ـة 
اأ9 يّـة بستشـعار فعـم بثلـه يف حياتنا، ال 
سـي ا فع ه بملعنوية غري بملحسوسـة،  عىل 
رأسـها فع ة بثهدبيـة،  كل ا كافـت عقيدة 
بملـرا أصفى مـن غريه كافـت بثنع ـة ثديه 
أعظم،  كأفها حقها عليه أجّل،  بملسـؤ ثية 

بثتي ستتبعها أك7،  بثحق أ جب. 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلِه   يوضـح بثشَّ

َعَليْـِه- أن علقـة بملؤمـن ااثلـه ي كـن أن 
تتطـور من خل9 بالعت اد عىل 9ذه بثطريقة 
نيقـو9: ]كيـف ال أحـب مـن أربه يرعافي؟ 
مـن أرى كل مـا اني يدي م ـا أملك،  م ا ال 
أملك من فع ته بثعظي ة بثوبسـعة، من أرى 
أن 9ـذب بثديـن بثحق بثذي أفا عليـه 9و بثذي 
9دبفـي إثيه؛ نأتواله،  أحبه  أعظ ه  أجله، 
 أسـبحه،  أقدسه،  أخشـاه،  9ذه بملعافي 
عظي ـة برثـر يف بثنفـوس ني ـا ت اله من 

د بنع فحو بثع ل يف ميادين بثع ل[. 
ـِهيُْد بثَقاِئُد -ِرْضـَوبُن بثلِه   يصـل انا بثشَّ
َعَليِْه- إىل تحديد أ9ـّم أثر تركه بثنعم بملادية 
 بملعنوية يف ففس بإلفسـان،  9ـذب برثر 9و 
بثتـويل بثصحيـح  بثخاثـص ثلـه سـبحافه 
 تعاىل،  9و برمر بثـذي إن صح تتحقق من 
خلثـه كل بملقومات بثصحيحة ثلشـخصية 
بإلي افيـة،  تتضـح اه معاثـم بثتوجهات يف 
بثحياة،  تظهر ث ـار بإلي ان يف أَْكاَـــر من 
صورة  مظهـر، ك ا 9و بثحـا9 يف بثجوبفب 
بثتآثـف  يف  بثسـلوكية  برخلقيـة،  كذثـك 
اني بثقلـوب،  بثوحدة اني أنـربد  ج اعات 
برمة بإلسـلمية،  9ي أمور طاملا بسـتعىص 
تحقيقهـا،  ثم يكن ذثك عصيا علينا إال حني 
غـاب بملفتـاح بثحقيقـي ثتحقيقهـا، حتى 
يصـري بثفرد بملؤمن  بثج اعـة بملؤمنة كيافا 
ي تـاز ااثاقـة  بالسـتقلثية،  يعت ـد عىل 
بثاوباـت بملجديـة يف بثوبقـع، أمـا حني فركن 
ـِهيُْد  إىل غري بثلـه نكل ذثك يضيع، يقو9 بثشَّ
بثَقاِئـُد -ِرْضَوبُن بثلـِه َعَليْـِه- ني ن يتوثون 
غـري بثله: ]كلهـم  9 يون، مـا يدنعك فحو 
توثيهم؟ أفك تبحث عـن بثعزة، أ  تبحث عن 
بثقـوة، أ  تبحـث عـن بثـرزق، أ  تبحث عن 
أي يشا مـن بملطامـع؟ ناعلـم اأفـك ك ال 
بثعنكبـوت بثتي بتخـذت ايتًا[،  اهـذب بثتويل 
بثصحيـح ثلـه ال ي كـن أن تجد برمـة تقُف 
موقَف بثعاجز أما2 أمريكا،  ال أما2 إرسبئيل 
مسـتجدية من بثعاثم بثغراـي ثق ة بثعيش، 
أ  سـلحا تدبنع اه عن ففسها،  يحقق ثها 
أمنها،  ااملال يف حـا9 غياب بثتويل بثصحيح 
ثلـه تعاىل ناثحا9 سـيكون معكوًسـا،  9ذب 
9ـو بثوبقع بثـذي تعيشـه برمة بثيـو2، من 
بستلب ثإلربدة،  بستعباد ثلشعوب بملسل ة، 
 بسـتغل9 ملقدربتهـا،  بثهي نـة عليهـا يف 
مختلـف بملجـاالت بالقتصادية  بثعسـكرية 
 بثسياسـية  بثاقانيـة، حتـى ااتـت برمة 
تعيـش حاثـة بغـربب يف  بقعهـا، نـل 9ي 
كافت أمة مسـل ة تحقق بملاـا9 بثصحيح يف 
بثوبقع  بثحيـاة،  ال 9ي كافت ض ن موكب 

بثحضارة بثغراية نتنا9 بثرخاا رانائها. 
 م ا سـبق فعـرف أاعاَد موضـوع تذكُّر 
ِهيِْد بثَقاِئِد -ِرْضَوبُن بثلِه َعَليِْه- بثنعم ثدى بثشَّ
، نلـم يكن برمر ُمَجــرَّد ذكر ثنعم بثله حتى 
فـزدبد خشـوعاً  حبـاً ثلـه نحسـب،  ثكنه 
أمـر ي كن من خلثـه معاثجة 9ـذب بثوضع 
بثكارثـي بثذي تعيشـه برمـة، إذن نهو أمر 
ااثغ بر9 يّة،  علينـا أن فتعامل معه كذثك، 
 9ذب أيضا 9و شـأن بملوضـوع يف بثُقـــْرآن 
بثكريـم بثذي كـرر بثحديث عن 9ـذب بثجافب 
ـِهيُْد بثَقاِئُد -ِرْضـَوبُن بثلِه  أيضـا، يقـو9 بثشَّ
َعَليْـِه-: ]ثن ترسـخ يف أففسـنا معرنة بثله 

سبحافه  تعاىل،  ثن فصل إىل درجة أن فكون 
مـن أ ثيائه حًقا إال إذب كنا م ن يتذكر فع ه 
علينـا، فع ة بثهدبيـة،  بثنعم برخـرى بثتي 
ف لكهـا  بثتـي ال ف لكها م ا فحـن ج يًعا 
فتقلب نيها؛ ثهذب يقو9 بثله سبحافه  تعاىل: 
اُس بذُْكـُر ب ِفْعَ َت بثلَّـِه َعَليُْكْم  }يَـا أَيَُّها بثنَـّ
ـَ اِا  9َْل ِمـْن َخاِثٍق َغرْيُ بثلَِّه يَْرُزُقُكْم ِمَن بثسَّ
َ بْرَْرِض ال إَِثَه إاِلَّ 9ُـَو َنأَفَّى تُْؤَنُكوَن{ إىل أين 
تتجهـون؟  إىل أين سـتنرصنون؟ تبحاون 
عّ ـن؟ تبحاـون عـن أمريـكا! تبحاون عن 
اريطافيـا! تبحاون عن 9ذب بثرئيس! عن 9ذب 
بمللك! عن 9ـذب بثزعيم! عن 9ـذب بثتاجر! 9ل 
9ناك أحد ي لك ثكم رزًقـا؟ ي لك ثكم رًضب؟ 

ي لك ثكم ففًعا؟[. 
 يف سـياق بثتطبيق بثع يل ثهـذب بثجافب 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضَوبُن بثلـِه َعَليِْه-  يقـد2 بثشَّ
ف وذجا مـن فعم بثله موضحـاً كيف تحدث 
بثلـه عنها،  كيف ينبغـي أن فتفاعل مع 9ذب 
بثحديـث بثُقـــْرآفي عـن بثنعم، حتى فجني 
9ـذه بثا ـار بثعظي ـة مـن تذكر فعـم بثله 
علينا، يقـو9 -ِرْضـَوبُن بثلِه َعَليْـِه-: ]يقو9 
أيًضا سـبحافه  تعاىل: }َ بثَِّذي َخَلـَق بْرَْزَ بَج 
ُكلََّهـا َ َجَعـَل َثُكـْم ِمـَن بْثُفْلـِك َ بْرَفَْعـا2ِ َما 
تَْرَكبُوَن{ بثسـفن  برفعا2 مـن بإلال  بثخيل 
 بثبغـا9  بثح ري ما تركبون }ِثتَْسـتَُو ب َعىَل 
ُظُهـوِرِه ثُمَّ تَذُْكُر ب ِفْعَ َة َراُِّكْم إِذَب بْسـتََويْتُْم 
َر َثنَا 9َذَب َ َما  َعَليِْه َ تَُقوثُوب ُسبَْحاَن بثَِّذي َسخَّ
ا إىَِل َراِّنَا َثُ نَْقِلبُوَن{[، ثم  ُكنَّا َثُه ُمْقِرِفنَي َ إِفَـّ
يقو9 معلقا: ]ر9 يّـة تذكر بثنعم يريد منك 
أن تتذكـر فع ته عليك حتى عندما تسـتوي 
عـىل ظهـر ح ارك ثركبـه،  بنهـم أفك أفت 
بثحيـوبن بثوحيـد بثـذي يسـخر حيوبفًا آخر 
ثريكبه نينقله إىل مسـانات اعيدة. 9ل 9ناك 
حيوبفات أخرى يسـخر ثهـا حيوبفات أخرى 
تركبهـا؟ كل  بحـد ي يش عـىل رجليه، ثكن 
بإلفسان 9و  حده يسـخر بثله ثه مخلوقات 
9ـي أقوى منـه، ال 9ـي أزكـى  أعظم من 
كاري مـن أنربده بثذيـن قا9 عنهـم: }إِْن 9ُْم 
ـِهيُْد  إاِلَّ َكاْرَفَْعا2ِ اَْل 9ُْم أََضلُّ{[.  يوضح بثشَّ
بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلـِه َعَليْـِه- يف تأمله ثهذه 
بثنع ـة كيـف أن بثلـه قـا9: }ِثتَْسـتَُو ب َعىَل 
ُظُهـوِرِه{ ا عنى أن تركب عليها اارتياح، يف 
جلسـة مريحة، نلم يخلق ثنا حيوبفات أ  ثم 
يجعل ثنا بثسـفر عىل بثفلـك يف بثبحر احيث 
يكـون بثتنقل عليهـا متعبًا  مزعجـا،  9ذب 
ـِهيُْد بثَقاِئـُد -ِرْضـَوبُن بثلِه  بثـذي صنعه بثشَّ
َعَليِْه- ثيـس غريبا، نهو أسـلوب ُقـــْرآفي 
إىل  بثتفكـري  بثنظـر  طريقـة  تعلي نـا  يف 
برشـياا من حوثنا، حتى فستشعر فعم بثله، 
 فحقـَق من خلثها ما فكون معه من أ ثياا 
بثلـه،  ثهذب تجـد أن بثله تعاىل قـد  جهنا يف 
بثُقـــْرآن بثكريم إىل أن فسـبحه كل ا ركبنا 
عىل  سيلة فقل،  اصورة متكررة، }ُسبَْحاَن 
َر َثنَا 9َذَب َ َما ُكنَّا َثُه ُمْقِرِفنَي * َ إِفَّا  بثَِّذي َسخَّ
ـِهيُْد  إىَِل َراِّنَـا َثُ نَْقِلبُـوَن{،  اهـذب يكون بثشَّ
بثَقاِئُد -ِرْضَوبُن بثلِه َعَليِْه- محاكياً رسـلوب 
بثُقـــرْآن يف مخاطبـة بثقلوب  برر بح قبل 

بثعقو9. 
 ثل وضوع اقية. 
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عربي ودولي 

الجيش السوري ينّفذ عمليات ضد 
الجماعات املسلحة يف ريف حماة

 : سوريا 
فّفـذ  حدبٌت من بثجيش بثسـوري، أمـس بالثنني، ع لياٍت 
مركَّزة عىل محا ر تَحـّرك مج وعات إجربمية حا ثت بثتسلل 
ااتّجاه بثقرى  بثبلدبت بآلمنة  فقاط بثجيش بملرباطة يف ريف 

ح اة بثش ايل. 
 قاثت  كاثة بالفباا بثسـورية "سافا"، أن  حدبت بثجيش 
بملت ركزة يف معسـكر اريديج  قرية بملغري يف بثريف بثشـ ايل 
قصفت ااملدنعية  اارسـلحة بثرشاشة بثاقيلة محا ر تسلل 
 تَحــّرك بملج وعـات بإلجربمية يف قريتي بثصخـر  بثجناارة 

 أ قعت اني أنربد9ا خسائَر مؤّكدة. 
 يف بثريف بثشـ ايل بثغراي ملدينة ح ـاة، قاثت بثوكاثة: إن 
 حدًة من بثجيش رصدت مج وعات إجربمية تااعة ملا يس ى 
“بثحزب بثركسـتافي” يف أحد بملوبقع ا حيط الدة بثرسمافية 
بثقريبة من بثحد د بإلدبرية ملحانظة إدثب كافت تقو2 انصب 
منصـات إطـلق صوبريـخ قبل أن تقـو2 اقصفـه ااملدنعية 

بثاقيلة، َمـا أَدَّى إىل تدمريه اشكل كامل. 
 يف بثسـياق، فقلت بثوكاثة عـن مصادر محلية يف إدثب، أن 
عنـارص تنظيم جبهة بثنرصة بإلجربمـي قاموب، أمس بالثنني، 
انرش فحو ر5 صار خاً يف موبقع متفرقة يف إدثب  ريفها اعد 
أن عّدثها إجربميون نرفسيون  زّ د 9ا ارؤ س تحتوي مادة 
بثكلور.   تع ـد بثتنظي ات بإلجربمية بملنترشة يف إدثب  ريف 
ح اة بثشـ ايل إىل بالعتدبا  شن بثهج ات عىل موبقع بثجيش 
 فقاطه  بثقرى بآلمنة يف بملنطقة منز عة بثسـلح  محيطها 

اُغية إنشا9 بتّفاق منطقة تخفيف بثتوتر يف إدثب. 

وسائل إعالم عربية: وزير 
صهيوني بضيافة النظام 
البحريني يف إبريل املقبل

 : متابعات 
تتسـاَرُع خطـوبُت بثتطبيع اني اعض برفْظ ـة بثخليجية 
 كيان بالحتل9، حيث  جهت سلطات بثنظا2 بثبحريني دعوة 
رسـ ية إىل  زير بالقتصاد يف حكومة بالحتل9 بثصهيوفي إييل 
كو9ـني ثزيـارة بثبحريـن يف باريل بملقبل؛  ذثك ثل شـاركة يف 

مؤت ر د يل ثلتكنوثوجيا  بالاتكار. 
 ذكرت  سـائل إعل2 صهيوفية، أمـس بالثنني، أن بملؤت ر 
سـينّظ ه بثبنك بثد يل  سيعقد عىل مستوى  زبري عىل مدى 

ثلثة أيا2 يف بثبحرين. 
بثكيـان  حكومـة  رئيـس  مكتـب  ااسـم  بثناطـق   كان 
بثصهيوفـي انيامني فتنيا9و، قد أّكد يف  قت سـااق أن برخري 
سـيز ر بثبحريـن قريبـاً، اين ـا تحدثـت صحيفـة يديعوت 
أحر فـوت بثصهيوفيـة بثشـهر بملـايض عن حـوبر رسي اني 
بثنظـا2 بثبحريني  كيـان بالحتل9 بإلرسبئيـيل ت هيدبً إلقامة 

علقـات علنيـة اينه ـا. 
يشـار إىل أن بثعديـد مـن مسـؤ يل كيـان بالحتـل9  يف 
مقدمتهم فتنيا9و يؤّكد ن اشـكل مست ّر  جوَد تعا ن عىل 

مختلف بملستويات مع د 9 عراية  إجربا بتصاالت معها. 

استشهاد شاب فلسطيني واعتقال 47 آخرين يف الضفة الغربية على يد االحتالل الصهيوني 
 : فلسطين 

بستشهد شابٌّ نلسطيني، أمس بالثنني، جربا 
إطلق ُقـــوَّبت بالحتل9 بثصهيوفـي بثناَر عليه 

ُقرب الدة ايت أمر ش ا9 بثخليل. 
 قاثـت  كاثة " نا" بثفلسـطينية ثألفباا: إن 
ُقـــوَّبت بالحتـل9 أطلقت بثنار صـوب بملوبطن 
بثفلسـطيني يف منطقة قطعـة برراعني ااثقرب 
من الدة ايـت بمر،  منعت إسـعانه حتى نارق 
بثحيـاة،  بحتجـزت جا افـه،  أغلقـت بثطريق 
ثفرة من بثزمن، ما تسبب احد ث أزمة خافقة، 
موضحـة أن جنود بالحتـل9 بختطفـوب جا ان 
بثشهيد من دبخل سيارة بإلسعاف بثتااعة ثلهل9 
برح ـر يف مـكان بثحـدث،  فقلـوه إىل جهة غري 

معلومة. 
 يف بثسـياق، أصيب موبطٌن نلسطيني، أمس 
بالثنـني، ارصـاص ُقــوَّبت بالحتـل9 بإلرسبئييل 

جنوب ايت ثحم يف بثضفة بثغراية. 
 ذكرت  كاثة "معاً" بثفلسـطينية ثألفباا، أن 
ُقـــوَّبت بالحتـل9 أطلقت بثرصـاص بثحي عىل 
سـائق نلسـطيني جنوب ايـت ثحـم، مبينة أن 
بثسـائق فّفـذ ع لية د9ـس أّدت إىل إصااة ثلثة 

مـن ُقـــوَّبت بالحتـل9 اجـر ح. 
إىل ذثك، بعتقلت ُقــوَّبت بالحتل9 بثصهيوفي، 

أمس بالثنني، 97 نلسـطينياً من مناطَق متفرقة 
ااثضفة بثغراية. 

 ذكرت  كاثة " نا" بثفلسـطينية ثألفباا، أن 
ُقـــوَّبِت بالحتـل9 بعتقلت فحو 32 نلسـطينياً 
خـل9 ح لة مدب9 ات يف مدينـة بثقدس بملحتّلة 
 فحـو 15 آخرين من مدن بثخليـل  بثبرية  رب2 

بثله ااثضفة بثغراية. 
بملسـتوطنون  يسـت ر  أخـرى،  جهـة  مـن 
بثصهاينُة يف بالسـتيلا عىل برريض بثفلسطينية، 
حيث بستوىل مستوطنون صهاينة، أمس بالثنني، 

عـىل أريض نلسـطينيني يف قريـة جاثـود جنوب 
فاالس ااثضفة بثغراية. 

 قا9 مسؤ 9 ملف بالستيطان ش ا9 بثضفة 
غسان دغلس ثوكاثة " نا" بثفلسطينية ثألفباا: 
إن مسـتوطنني من إحدى بملسـتوطنات بملقامة 
عـىل أربيض بثقريـة بسـتوثوب عـىل قطعة أرض 
نلسـطينية تبلغ مسـاحتها فحـو ر1 د ف ات، 
مضيفـاً أن بملسـتوطنني رشعـوب ازربعة بررض 
اأشـجار بثزيتون  مد خطوط مياه بثري  سـط 

حربسة مشّددة من ُقــوَّبت بالحتل9. 

إيران: نشهد حالياً انهيار 
الهيمنة األمريكية

 : متابعات 
قا9 عيل أَْكبَــر  اليتي -مستشاُر قائد بثاورة بإلسلمية يف إيربن 
ثلشـؤ ن بثد ثية-، أمس بالثنـني: إن بثواليات بملتحدة ت ر اظر ف 
صعبة ثلغاية؛ رَنَّ ج يَع مخّططاتها  سياساتها منذ ادبية بثقرن 

بثحايل ااات ااثفشل،  اتنا فشهد بفهيار 9ي نتها عىل بثعاثم. 
 أشـار  اليتي يف كل ة ثه خل9 بالجت اع بثحادي عرش ثل جلس 
برعىل ثل ج ع بثعاملي ثلصحوة بإلسـلمية، إىل أن بالستكبار بثعاملي 
اقيـادة أمريكا  ع7 صياغة مرش ع بثرشق بر سـط بثكبري  شـن 
حـر ب ااثنيااـة يع ُل عىل إضعاف بثد 9 بإلسـلمية، النتـاً إىل أفه 
يسـعى تقسـي ها عىل أسـاس دينـي  طائفـي ثتحقيـق أغربضه 
بملشـؤ مة،  ثكـن بثوحـدة  بثتضامـن أ9ـّم عنـرص ملوبجهة 9ذه 
بملخططات.   أضاف  اليتي: إن برعدبا يع لون عىل بستغل9 ثر بت 
بثـد 9  فهبها إلفعاش أسـوبقهم بالقتصادية، ك ـا يقومون اإثارة 
بثحر ب  سـفك دماا بثشـعوب يف بثعربق  بثي ن  سـورية  ثبنان 
 أنغافستان  ااكستان  بستخدب2 بملج وعات بثتكفريية ثتنفيذ ذثك 
اهدف ايع بثسلح  ترصيفه  كسب مئات بمللياربت من بثد الربت. 
 بعتـ7  اليتي أن قضية نلسـطني  تحرير بثقـدس  بثتصدي 
ثلكيـان بثصهيوفـي بثعنرصي من أ9ـّم قضايا بثعاثم بإلسـلمي، 
مبيناً أن بالسـتكبار بثعاملي  بثصهيوفية بثعاملية  برفْظ ة بثعراية 
بثرجعيـة يحا ثـون ته يش بثقضيـة بثفلسـطينية ثلتغطية عىل 
9زبئ هـم، موضحـاً أن أمريـكا  بثصهاينَة يع لون عىل تشـويه 

بثدين بإلسلمي. 

صحيفة أملانية: "بن سلمان" يدفع لشركة استشارات 
لتحسني صورته أمام الرأي العام األملاني 

 : متابعات 
كشفت صحيفة أملافية، أمس بر 9، أنَّ 
 يلَّ عهـد د ثـة بثعد بن بثسـعوديّة مح د 
ان سل ان، يع ُل مع رشكة بستشاربت يف 
أملافيا؛ من أجل تحسني صورته أما2 بثرأي 

بثعا2 برملافي. 
 قاثـت صحيفة “نيلت أ2 سـوفتاغ” يف 
تقرير، برحد: إن  يل بثعهد بثسعودّي يع ل 
منـذ عا2 15ر2 مع رشكـة "WMP"، ملنع 
بفتشـار آربا سـلبية يف أملافيـا عـن بررسة 
بملاثكـة، مشـرية إىل أن اـن سـل ان كان 
يظهـر مؤيـدبً ثلتجديد  بثعرصفـة يف الد، 
مضيفـة ثكنه بثيـو2 تحو9 إىل شـخصية 
يدب9ـا ملطختان ااثدمـاا، تُجّوع برطفا9 

 ت ـارس بثعنف عـىل معارضيها  تقتلهم 
اوحشـية.   ايّنـت، أن “برُســرة بملاثكـة 
يف بثسـعوديّة أارمت بتّفاقيـة ا ئاِت آالف 
بثيور 9ات مـع بثرشكة بملذكـورة ثتل يع 
صورتهـا أمـا2 بثـرأي بثعا2، النتـة إىل أن 
بثعامـة"  "ز د د يتشـه  "نربفكفورتـر 
تسـايتوفغ"، مـن بثصحـف برملافيـة بثتي 

 ّجهتها بثرشكة ثصاثح بثسعوديّة. 
 ذكـرت بثصحيفـة برملافية، أن من اني 
بثعاملني ك ستشـارين يف بثرشكـة،  زيَر 
بملاثية سااقاً، 9افز إيتشل،  رئيس رشكة 
اـورش سـااًقا نيندثني نيدكينـغ،  مدير 
سلسلة "مير " سااقاً إيكهارد كوردس، 
 رئيـس تحريـر صحيفـة "ايلد" سـااًقا 

9افز 9ريمان تييدجي. 

مؤتمر الوحدة اإلسالمية: رفض التطبيع والتسوية مع إسرائيل وإنهاء الحرب على اليمن
 : وكاالت 

بختتم مؤت ُر بثوحدة بإلسـلمية 
اد رتـه بثــ 32 أع اَثـه يف طهربن، 
أمـس بالثنني،  أصدر ايافـاً ختامياً 
بثقضيـُة  9ـي  نلسـطنَي  أن  أكـد 
بملرَكزيـة بثعادثة ثألمة بإلسـلمية، 
بر 9  بثعـد   9ـي  "إرسبئيـل   أن 
بثطاقـات  كل  توجيـه   يجـب 
ملقا متها اكل برشـكا9".   أشـار 
توحيـد  إىل رض رة  بملؤت ـر  ايـان 
بثصف  إفهاا بثرصبعات اني بثبلدبن 
بإلسلمية  دبخلها ع7 تحديد بثعد  
اشـكل دقيـق.  ك ـا رنـض بثبيان 
"صفقة )بثرئيس برمريكي د فاثد( 
تربمب ثتصفيِة بثقضيِة  كل أشكا9 
بثتسـوية مـع بثعـد  بإلرسبئيـيل"، 

ااإلضانة إىل رنض إثغاا حق بثعودة 
عاص ـة  بثقـدس  فقـل   تهويـد 

بثكيان بملحتل إثيها. 
 طاثـب بثبيـان ادعـم بثشـعب 
بثجربئـم  بثفلسـطيني يف موبجهـة 
رنـع  عـىل  بإلرسبئيليـة  بثع ـل 
بثحصـار عن غـزة، ك ـا رنض كل 
بثسياسية  بثتجارية  بثتطبيع  أفوبع 
 بثاقانيـة  بثرياضيـة مـع بثعـد  

بإلرسبئييل. 
 شـدد ايـان بملؤت ر بثـذي يضم 
بثـد 9  ديـن مـن مختلـف  عل ـاا 
بإلسـلمية حو9 بثعاثم، عىل رض رة 
إفهاا بثحرب عىل بثي ن  نك بثحصار 
بثج اعية،  دعم  بملجاعة   مكانحة 
بثحل بثسـيايس  بثجنوح إىل بثسـل2 
عـ7 بثحفـاظ عـىل  حـدة بثـربب 

بثي ني.
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أول س���اح حتتاج إليه األمة في مواجهة خطر اليه���ود في التحريف والتضليل هو 
الوعي وأهم مصدر للوعي هو القرآن الكرمي.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص7ي بثدر بفي

البقية ص 9

كلمة أخيرة

نـوال أحـمد  
مهما حش�دت أمريكا وبنو س�عود وحلفاؤه�م وَمن دار يف 
فلكهم من املجرمني ومهما اس�تخدموا من أسلحة، فإننا نملُك 
السالَح الذي ال يمتلكونه وهو اإليَْمان بالله وبكامل الثقة بالله 

وبنرص الله للمظلومني.. 
كم�ا إننا نملُك مقاتلني أش�داء لم يش�هد له�م العالم مثيالً، 
اس�تطاعوا أن يواجه�وا بإيَْمانه�م أعت�ى وأح�دَث األس�لحة 
العاملي�ة بأق�دام حافية وصدور عارية وس�الح ع�ادي وقديم، 
يحمل�ون قلوب�اً مطمئنة بالله، وبأس ش�ديد بق�وة الله، فهم 
حديٌد وعزيمتهم م�ن فوالذ، يؤمنون بعدالة قضيتهم وبوجوب 
جهادهم يف س�بيل الل�ه وبالدفاع ع�ن األرض والعرض؛ وبذلك 

تفوقوا عىل ُك�ّل ما يمتلكهم طغاة ومستكربو العالم. 
ولذل�ك نحن بالله أق�وى َوس�ننترُص بالله وبص�دق وعدالة 
قضيتنا.. وكل املستكربين املعتدين علينا سيُهزمون بحشودهم 
امُلَش�ّكلة م�ن جميع ال�دول ومرتِزقتهم الرخاص س�يُهزمون؛ 

ألَنَّهم بعيدون من الله وليست لديهم قضية.. 
فنح�ن متوكلون عىل الل�ه وصربُنا طوي�ٌل ال ينتهي، وثباتنا 

عىل الحق راسٌخ ال يتزلزل.. 
وسنضحي بالغايل والنفيس.. 

فليس لدينا أغىل من دين الله والوطن.. 

إلياس عّشي
 

غ�رُ  الدم�اُر  ه�ذا 
املس�بوق ال�ذي أصاب 
اليم�َن، وه�ذا الج�وُع 
الذي لم يس�تثِن أحداً: 
يُحت�رون  أطف�االً 
عىل أثداء جّف حليبها، 
ورج�االً  ونس�اًء 
أوراق  م�ن  يقتات�ون 
الش�جر، فيم�ا الكالُب 
تصلُه�ا  والقط�ُط 
ممه�ورة  معلب�اٌت 
صالحية  يحّدد  بتأريخ 
األوبئة  وتل�ك  تناولها، 
التي اجتاحت اليمنينّي 
متغطرس  عال�م  أمام 
ال يس�تطيُع أن يؤّم�َن 
أدوي�ًة  اليم�ن  أله�ل 
أو  آالَمه�م  تخّف�ف 
املجازر  وتلك  تنقذهم، 
التي دفنت  الجماعي�ة 
وهم  والكبار  الصغ�ار 

أحياء، أقول:
من املسؤول عن كّل 

ذلك؟
أهل  نتلو ع�ىل  ه�ل 
اليم�ن املنكوب�ني، بعد 
الح�رب  تنته�َي  أن 
القرآنية  اآلي�ة  عليهم، 
الت�ي تقول: »ق�ل: لن 
يصيبنا إال ما كتب الله 
لنا« وينج�و املعتدون، 
أم اآلي�ة الت�ي تق�ول: 
مؤمن�اً  يقت�ْل  »وم�ن 
جهنُّم  فجزاؤه  متعّمداً 
ُم  خال�داً فيه�ا« ويُق�دَّ

املعتدون إىل العدالة؟

ماذا بعد الحرب 
على اليمن؟ 
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نمتلك السالح األقوى
م�ا يجري بني الكياِن الصهيوني وبعِض كيانات الخليج 
وبخاّصة الس�عودية واإلمارات الت�ي قامت مؤخراً بتمويل 
خّط أنابيب للغاز من أرايض فلس�طني املحتّلة إىل أوروبا ال 
يكشُف فقط عن خطوة من خطوات تطبيع للعالقة بني من 
رسقوا فلس�طني وأعراب هذه البل�دان، لكنه أخطُر بكثري.. 
إنه كش�ف ع�ن حالة تبعية كامل�ة طويلة العم�ر وعميقة 

األبعاد والجذور!.
 عبُدالعزيز البغدادي النائب العام األسبق 
من صفحته عىل الفيس بوك..


