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سفيرنا الجديد يقدم اوراق اعتماده 
الى رئيس جمهورية السنغال

طهران-ارنــا:- خــال مراســم خاصــة اقيمــت 
فــي قصــر الرئاســة، ســلم ســفيرنا محمــد رضــا 
دهشــيري اوراق اعتمــاده الــى رئيــس جمهوريــة 

الســنغال " مكــي ســال" .
اعتمــاده  اوراق  دهشــيري  الســفير  وســلم 
لرئيــس جمهوريــة الســنغال " مكــي ســال" وحضــر 

المراســم وزيــر الخارجيــة " امــادو بــا" .
روحانــي  الرئيــس  وابلــغ دهشــيري تحيــات 
ايــران  اســتعداد  معلنــا  الســنغالي  نظيــره  الــى 
جميــع  فــي  الســنغال  مــع  العاقــات  لتنميــة 

واالقتصاديــة. السياســية  المجــاالت 
علــى  الســنغالي  الرئيــس  أكــد  مــن جانبــه 
الصعيــد  علــى  االســامية  الجمهوريــة  مكانــة 
فــي  بهــا  تتمتــع  التــي  واالمكانيــات  االقليمــي 
ــا اســتعداد بــاده لتنميــة  مختلــف المجــاالت معلن
جميــع  فــي  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 

المجــاالت.

ارســل  طهران-فــارس:- 
الجامعــات  طــاب  مــن  جمــع 
اإليرانيــة رســالة الــى مفوضيــة 
لحقــوق  المتحــدة  األمــم 
بوقــف  مطالبييــن  اإلنســان 
التــي  العنصريــة  الممارســات 
ــة  ــا مجموعــات متطرف تقــوم به
بحــق المســلمين فــي الهنــد.

وجــاء فــي الرســالة التــي 
وقعــت عليهــا هيئــات طابيــة لـــ 
161 جامعــة إيرانيــة الــى مفوضــة 

األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األمــم  مفوضــة  جريــات..  باتشــلت  ميشــل  الســيدة 
اإلنســان لحقــوق  المتحــدة 

ــوق  ــألة حق ــإن مس ــر ف ــا الحاض ــي وقتن ــن ف ــا تعلمي كم
اإلنســان تعتبــر مــن المواضيــع األساســية ولهــا مكانــة هامــة 

في رسالة الى االمم المتحدة..

طالب إيرانيون يطالبون بوقف الممارسات العنصرية بحق المسلمين في الهند

فــي العاقــات الدوليــة. ومــن ضمــن اصــول هــذه الحقــوق 
تأميــن والحفــاظ علــى الكرامــة اإلنســانية التــي هــي موهبــة 
إلهيــة للبشــر وعلــى الحكومــات فــي العالــم ان تؤمــن ذلــك.

األخيــرة  الســنوات  فــي  نــرى  األمــر  هــذا  رغــم 
لألســف كثــرة االعتــداءات علــى االقليــات المســلمة فــي 
بــاد الهنــد. وقــد شــهدنا خــال اآلونــة األخيــرة وبعــد 
قيــام البرلمــان الهنــدي بتمريــر مشــروع CAA دعمــا 
ــداءات المتطرفيــن  ــرة اعت ــة، ارتفــاع وتي للحكومــة الهندي

علــى المســلمين فــي الهنــد.
يذكــر أن المشــروع الــذي ذكــر فــي منــح الجنســية 
الهنديــة، ينظــر بشــكل عنصــري الــى ســائر المذاهــب فــي 
ــاد  ــك الب ــي تل ــلمين ف ــى المس ــط عل ــدف الضغ ــد به الهن

وثقافــات  مــن مذاهــب  بلــدًا مؤلفــًا  الهنــد كان  أن  رغــم 
علــى  وليــس  الهنديــة  الهويــة  حــول  تتمحــور  مختلفــة 
قيــام  الــى  ادى  العنصــري   CAA مشــروع  إن  المذهــب. 
بعــض التنظيمــات المتطرفــة بالتخريــب وانتهــاك كرامــة 

ومقدســاتهم. المســلمين  وحيــاة 
فــي هــذا اإلطــار يمكــن ان نذكــر حــرق مســجد الفاروقيــة 
ــي  ــر إســاءة للمقدســات اإلســامية ف ــذي يعتب ــد ال ــي الهن ف
كل العالــم حيــث ســبق وتكــررت هكــذا أعمــال، ضــرب وجــرح 
المســلمين بشــكل جماعــي بينهــم نســاء وأطفــال. حســب 
ــى  ــداءات ال ــذه االعت ــورة ادت ه ــة المنش ــات الدولي اإلحصائي
ــق شــديد  ــا تســبب بقل ــل 43 شــخصًا مم جــرح اآلالف ومقت
ــك  ــف تل ــدم توق ــال ع ــي ح ــاك ف ــاة المســلمين هن ــى حي عل

ــة. ــات المتطرف التنظيم
كمــا قامــت التنظيمــات المتطرفــة باالعتــداء علــى محمد 
زيبــر، الشــاب المســلم البالــغ مــن عمــره 37 ســنة وقامــوا 
ــات  ــى رأســه وســط الشــارع وهــو يتحمــل الضرب ــه عل بضرب
التــي كانــت شــديدة للغايــة وكمــا يمكــن ان نذكــر مشــرف، 
الشــاب اآلخــر الــذي كان يســكن مــع عائلتــه فــي شــمال 
شــرق العاصمــة الهنديــة حيــث اعتــدت عليهــم مجموعــة 
متطرفــة مكونــة مــن 30 شــخصًا وعندمــا اتصلــت زوجتــه 
ــي  ــن تتدخــل وف ــأن الشــرطة ل ــت الجــواب ب بالشــرطة تلق
ــرة. ــه الصغي ــه وبنت ــام عائلت ــل مشــرف أم ــة المطــاف قت نهاي

وزارة الدفاع تكشف الستار عن كاميرات ذكية 
لفحص حرارة األجسام

موسكو: القضية النووية االيرانية يجب حلها 
بعيدا عن التسييس

موســكو-ارنا:- اكــد مســاعد الخارجيــة كبيــر المفاوضيــن الــروس فــي االتفــاق النــووي ســيرغي 
ريابكــوف، ضــرورة حــل وتســوية القضيــة االخيــرة بيــن ايــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بصــورة تقنيــة 

ــدا عــن اي تســييس. ــا وبعي تمام
وخــال لقائــه ســفيرنا فــي موســكو كاظــم جالــي، قــال ريابكــوف، ان روســيا تــرى بــان القضيــة االخيــرة 
بيــن ايــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يجــب حلهــا وتســويتها بصــورة تقنيــة تمامــا وبعيــدا عــن اي 

اعتبــارات سياســية.
واضاف، ان روسيا ستبذل قصارى جهودها في هذا المجال لتتحرك الوكالة الذرية في مسارها التقني.

واعــرب مســاعد الخارجيــة الروســي عــن اســفه ومواســاته لوفــاة عــدد مــن المواطنيــن االيرانييــن 
بســبب فيــروس كورونــا والمشــاكل التــي تواجههــا فــي توفيــر االدويــة والمعــدات الطبيــة لمكافحــة الفيروس 
ــا مــرارا بــان  بســبب الحظــر االميركــي وقــال، ان موقــف روســيا المبدئــي واضــح حــول الحظــر ولقــد اكدن

اجــراءات اميــركا ضــد ايــران احاديــة وغيــر قانونيــة تمامــا.
واضــاف، ان المســؤولين الــروس علــى اســتعداد لمســاعدة ايــران فــي توفيــر المعــدات والمســاعدات 

الطبيــة التــي تحتاجهــا وســيواصلون جهودهــم فــي هــذا المجــال.

مجلــس  رئيــس  مســاعد  أكــد  ارنــا:-  طهــران- 
الشــورى اإلســامي حســين اميــر عبــد اللهيــان ، علــى 
أهميــة المحادثــات الثاثيــة بيــن إيــران وتركيا وروســيا 

ــات آســتانه وسوتشــي . ــى اتفاق ــاظ عل والحف
واســتقبل أميــر عبــد اللهيــان الســفير الســوري 
األربعــاء،  امــس  محمــود  عدنــان  طهــران  فــي 
معتبــرا االجتماعــات والمفاوضــات التــي جــرت بيــن 
الشــورى  مجلــس  ورئيــس  الســوري  الرئيــس 
االســامي علــي الريجانــي ومســؤولين آخريــن 
فــي دمشــق، بااليجابيــة، ومؤكــدا ضــرورة تنفيــذ 
الثنائــي  التعــاون  وتعزيــز  وتوســيع  االتفاقيــات 

خاصــة فــي المجــال االقتصــادي.
كمــا أكــد المســاعد الخــاص لرئيــس مجلــس 
للشــؤون  العــام  والمديــر  االســامي  الشــورى 
الدوليــة فــي البرلمــان، علــى أهميــة المحادثــات 
الثاثيــة بيــن إيــران وتركيــا وروســيا والحفــاظ علــى 

اتفاقــات اســتانه وسوتشــي.
وهنــأ أميــر عبــد اللهيــان، باالنتصــارات التــي 
ــب ،  ــي إدل ــاب ف ــى اإلره ــي الحــرب عل ــت ف تحقق
ــوية  ــبيل لتس ــو الس ــي ه ــل السياس ــال ان الح وق

األزمــة الحاليــة.
بــدوره أكــد عدنــان محمــود، الســفير الســوري 

ــة  ــى أهمي ــران ، عل فــي طه
الريجانــي  علــي  زيــارة 
علــى  مؤكــدًا  لدمشــق، 
األنشــطة  ضــرورة توســيع 
لجنــة  وعقــد  االقتصاديــة 
فــي  مشــتركة  اقتصاديــة 
االقتصاديــة  الحــرب  ضــوء 
ضــد الجمهوريــة اإلســامية 

وســوريا. االيرانيــة 
االنتصــارات  ووصــف 
فــي  تحققــت  التــي 
نتيجــة  بانهــا  اإلرهــاب،  ضــد  الناجحــة  الحــرب 
تضحيــات الجيــش الســوري ودعــم الجمهوريــة 
اإلســامية وروســيا وحــزب اهلل فــي لبنــان ، وقــال: 
لقــد حققنــا العديــد مــن األهــداف فــي الحــرب ضــد 

. وســوريا  للمنطقــة  االرهابييــن  االعــداء 

خالل استقباله السفير السوري..

امير عبد اللهيان يؤكد الحفاظ على اتفاقات استانه وسوتشي
اكثر من 100 الف منتسب  يعملون في هذا المجال..

حرس الثورة يعلن استشهاد خمسة من كوادره 
في مكافحة فيروس كورونا

طهران-فــارس:- اعلــن المتحــدث باســم حــرس الثــورة العميــد رمضــان شــريف بــان هنالــك فــي 
الوقــت الحاضــر اكثــر مــن 100 الــف مــن كــوادر حــرس الثــورة والتعبئــة يعملــون فــي مجــال مكافحــة فيــروس 

كورونــا فــي البــاد، الفتــا الــى استشــهاد 5 مــن الحــرس الثــوري فــي اطــار خدمــة الجهــاد الصحــي.
وفــي تصريــح صحفــي ادلــى بــه امــس االربعــاء اشــار العميــد شــريف الــى الخبــرات القيمــة المكتســبة 
مــن مرحلــة الدفــاع المقــدس وكذلــك دعــم جبهــة المقاومــة خــال االعــوام االخيــرة فــي مواجهــة الهجمــات 
الكيمياويــة العــداء االمــة االســامية واالســتفادة مــن تلــك الخبــرات فــي مواجهــة البــاد لفيــروس كورونــا 
وقــال، هنالــك فــي الوقــت الحاضــر اكثــر مــن 100 الــف مــن كــوادر الحــرس الثــوري والتعبئــة يعملــون فــي 

مختلــف قطاعــات االغاثــة والخدمــة فــي مجــال مكافحــة فيــروس كورونــا ومعالجــة المصابيــن بــه.
واضــاف، ان 5 مــن كــوادر الحــرس الثــوري االعــزاء وعــدد مــن اعضــاء التعبئــة المخلصيــن قــد قضــوا فــي 
صلــب عمليــات تقديــم الخدمــة لصحــة المجتمــع واصبحــوا فــي عــداد شــهداء الخدمــة فــي البــاد فيمــا 

هنالــك عــدد اخــر مــن افــراد الحــرس الثــوري والتعبئــة يخضعــون للعــاج فــي الوقــت الحاضــر.
ونــوه العميــد شــريف الــى التوصــل الــى تصنيــع العــدة الطبيــة لتشــخيص فيــروس كورونــا مــن قبــل 
خبــراء الصحــة والعــاج فــي الحــرس الثــوري واوضــح بــان العمــل جــار علــى مــدار الســاعة للوصــول الــى 
دواء موثــوق لمعالجــة هــذا الفيــروس حيــث تــم تحقيــق تقــدم جيــد وباعــث علــى االمــل فــي هــذا المجــال 

وفقــا للمســؤولين المعنييــن.

لمكافحة فيروس كورونا..

سفيرنا في لندن: مسؤولونا يسعون التخاذ 
افضل السياسات واكثرها تأثيرا

ــدن  ــي لن ــفيرنا ف ــد س ــا:- اك لندن-ارن
حميــد بعيــدي نجــاد بــان المســؤولين في 
البــاد يســعون التخــاذ افضــل السياســات 
واكثرهــا تاثيــرا لمكافحــة فيــروس كورونــا.

وفــي مدونــة لــه علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي "تلغــرام" كتــب بعيــدي نجــاد: 
ان ايــران تواجــه اليــوم ظروفــا حساســة 
افضــل  وان مســؤولينا يســعون التخــاذ 
ــة  ــي مواجه ــرا ف ــا تاثي السياســات واكثره

ــا. ــروس كورون في
الجديــدة  المعلومــات  ان  واضــاف، 
ــى ان برنامــج مواجهــة فيــروس  تشــير ال
ــة  ــرة اســبوعين او ثاث ــا ليــس لفت كورون
يحظــى  البــاد  سياســة  تحديــد  وان 
الصعيــد  علــى  اســتراتيجية  باهميــة 

الوطنــي.
ان   ، نجــاد  بعيــدي  الســفير  وقــال 
الحجــر  افضــل؛  ايهمــا  تحديــد  مســالة 
هــي   ، المحــدود  ام  الكامــل  الصحــي 
ــة ينبغــي  مســالة حساســة ومعقــدة للغاي
ان نســمح للمســؤولين ان يتخــذوا القــرار 
بشــانها لدراســتها مــن مختلــف االبعــاد 

وخبرائيــة. علميــة  بصــورة 
الجميــع  مســؤولية  مــن  بانــه  واكــد 
الضروريــة  غيــر  النقاشــات  عــن  بــدال 
حــول السياســات المتخــذة ســواء تمثلــت 
المحــدود  او  الكامــل  الصحــي  بالحجــر 
فــي  المواطنيــن  حــث  علــى  العمــل   ،
هــذه الظــروف الحساســة علــى تنفيــذ 

عليهــا. المصــادق  التعليمــات 

يحيى غدار: دوما وقفت السعودية إلى جانب الكيان الغاصب
اتهــم أميــن عــام التجمــع العربــي واإلســامي لدعــم خيــار المقاومــة يحيــى غــدار المملكــة الســعودية بالوقــوف دومــا 

إلــى جانــب الكيــان اإلســرائيلي، مؤكــدا أن آل ســعود ومحمــد بــن ســلمان يشــتغلون خدمــة لصفقــة ترامــب.
وفــي حديــث لقنــاة العالــم اإلخباريــة لبرنامــج »مــع الحــدث« قــال يحيــى غــدار أن مــن الواضــح أن آل ســعود ومحمــد 
بــن ســلمان يشــتغلون خدمــة لصفقــة ترامــب، وهــم متنبــون بشــكل كبيــر لهــا، الفتــًا إلــى أن هــذا ليــس جديــدا، وأن 
الســعودية طــول عمرهــا كانــت تقــف إلــى جانــب الكيــان الغاصــب وحتــى قبــل نشــأته، حيــث أن كل مــن وقــف بوجــه 

الكيــان كانــت الســعودية تقــف ضــده وتحاربــه منــذ أيــام جمــال عبدالناصــر ولحــد اآلن.
وأشــار إلــى أن آل ســعود ومحمــد بــن ســلمان أتــوا بدعــم صهيونــي واضــح، لتنفيــذ مــا هــو مطلــوب 
منهــم نظــرا لموقــع الســعودية االســتراتيجي، وقــال: خلقــت المملكــة الســعودية لخدمــة الكيــان الغاصــب، 
وليــس غريبــا أن يعملــوا لصالــح الكيــان ويعطــوه القــوة، فمطلــوب مــن كل األدوات وعلــى رأســهم محمــد 

بــن ســلمان أن ينفــذ.. فهــو أداة بيــد الكيــان الغاصــب.

التايمز: انتحار 14 جنديا بريطانيا خالل شهرين
ــا معظمهــم شــاركوا فــي حــرب أفغانســتان،  ــا بريطاني ــة أن 14 جندي ذكــرت صحيفــة التايمــز البريطاني

أقدمــوا علــى االنتحــار خــال الشــهرين األخيريــن.
ــن  ــى الذي ــن القدام ــن البريطانيي ــوف المحاربي ــي صف ــع ف ــار ارتف ــدل االنتح ــة أن مع ــرت الصحيف وذك

ــة بأفغانســتان. ــارك دموي ــر المع ــي أكث شــاركوا ف
وأوضحــت أن عــددا مــن الجنــود المنتحريــن شــاركوا فــي عمليــات »هيريــك« )االســم الرمــزي للعمليــات 

العســكرية البريطانيــة فــي أفغانســتان( بيــن األعــوام 2002 و2014.
ــع  ــي حــوار م ــي ميرســر -ف ــن القدامــى جون ــي المســؤول عــن المحاربي ــة البريطان ــر الدول ــه، أعــرب وزي مــن جهت

ــارك أفغانســتان. ــي مع ــن شــاركوا ف ــود الذي ــوف الجن ــي صف ــدل االنتحــار ف ــاع مع ــه مــن ارتف ــة- عــن قلق الصحيف
وأضــاف ميرســر أن موجــة االنتحــارات األخيــرة ستســرع فــي تنفيــذ برنامــج العــاج والدعــم بالنســبة 

للمحاربيــن القدامــى المزمــع بــدؤه فــي أبريل/نيســان المقبــل.
كما أشار الوزير البريطاني إلى انتحار أكثر من 120 جنديا خال العامين 2018 و2019، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

طهران وبيشكك تؤكدان على تنمية 
العالقات الثنائية

طهران-ارنــا:- اكــد رئيــس برلمــان قرغيزســتان خال لقائه ســفيرنا في بيشــكك 
علــى ضــرورة تنميــة 
الثنائيــة  العاقــات 
المجــاالت  فــي 
السياســية والثقافيــة 

والبرلمانيــة.
لقــاء  وخــال 
رئيــس  جمــع 
برلمان قرغيزســتان 
بيــك  داســتان   "
اوف"  بيــك  جمعــة 
لــدى  ســفيرنا  مــع 
ســعيد   " بيشــكك 
خــرازي" بحــث الجانبــان االوضــاع الحاليــة وافــاق العاقــات الثنائيــة علــي مختلــف 
االصعــدة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالنســانية و عرضــا مقترحــات لتنميــة 
العاقــات الثنائيــة وخاصــة البرلمانيــة ووضــع تجاربهمــا تحــت تصــرف بعضهمــا 

. لبعــض ا
واعــرب بيــك اوف عــن اســتعداد بــاده لتنميــة العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة 
مــع الجمهوريــة االســامية وقــال ان قيمــة التبــادل التجــاري بيــن البلديــن تبلــغ 30 

مليــون دوالر فيمــا نتطلــع الــى نمــوه اكثــر فأكثــر.

الفيلم االيراني "معهد السياقة" يفوز 
بجائزة مهرجان اميركي

الســينمائي  الفيلــم  حصــد  طهران-ارنــا:- 
"مرضيــة  للمخرجــة  الســياقة"  "معهــد  االيرانــي 
ــر مــن مهرجــان  ــم قصي ــزة افضــل فيل رياحــي" جائ
االفــام النســوي، فــي واليــة فلوريــدا األميركيــة فــي 

نســخته الحاديــة والعشــرين لهــذا العــام.
النســاء"   بعيــون   " االفــام  مهرجــان  ويقــام 
 Through Women's Eyes International Film
االمــم  منظمــة  وباشــراف  عــام  كل  يقــام   Festival
المتحــدة وعائداتــه تخصــص لدعــم النســاء العامــات .
يذكــر أن الفيلــم شــارك فــي عــدد مــن المهرجانــات 
ــم  ــزة أفضــل فيل ــا جائ ــز منه ــى جوائ ــة وحصــل عل العالمي
ــي  ــم ف ــل فيل ــك أفض ــا وكذل ــان أرميني ــن مهرج ــر م قصي
مــن  قصيــر  فيلــم  أفضــل  جائــزة  و  ايرلنــدا   مهرجــان 
ــان  ــن مهرج ــة م ــزة أفضــل ممثل ــا وجائ ــان بريطاني مهرج

. األميركــي  سانفرنسيســكو 
وأقيمــت الــدورة الحاديــة والعشــرين لمهرجــان 
Through Women’s Eyes الدولــي فــي واليــة 
اذار  مــارس/   8 الــى   6 مــن  األميركيــة  فلوريــدا 
تقــوم  التــي  لألعمــال  مخصــص  وهــو  الحالــي 

. وإنتاجهــا  الســيدات بإخراجهــا 

فــي  الخبــراء  نجــح  طهران-مهــر:- 
الصناعــات الدفاعيــة بصنــع كاميــرات حراريــة 
ذكيــة تكشــف المصابيــن بفيروس«كورونــا«، 
وســوف يتــم نشــرها فــي العشــرات مــن 

المســتمر. اإلزدحــام  ذات  المراكــز 
فــي  »كورونــا«  فايــرو  انتشــار  وبعــد 
ــات  ــي الصناع ــراء ف ــتطاع الخب ــاد اس الب
ــة  ــة ذكي ــرات حراري ــع كامي ــة بصن الدفاعي
بفيروس«كورونــا«،  المصابيــن  لكشــف 
العشــرات  فــي  نشــرها  يتــم  وســوف 
المســتمر  اإلزدحــام  ذات  المراكــز  مــن 
ــا فــي  كالمطــارات وغيرهــا وســيتم نصبه
جميــع االماكــن الازمــة وذلــك حســب 

الطلــب.
المديــر  صــرح  الصــدد  هــذا  وفــي 
التنفيــذي لشــركة الصناعــات اإللكترونيــة 

اإليرانيــة »صاايــران« 
»شــاهرخ  العميــد 
أنــه  شــهرام« 
بالتزامــن مــع انتشــار 
»كورونــا«  فيــروس 
الــذي  الوقــت  وفــي 
بــدأت فيــه الجهــات 
بالعمــل  المعنيــة 
مــن  الحــد  علــى 
المــرض  إنتشــار 
ومكافحتــه، لــم يقــف 
فــي  المتخصصــون 
االيــدي  مكتوفــي  الدفاعيــة  الصناعــات 
واســتعانوا  العلميــة  خبراتهــم  وحشــدوا 
ــة  ــي نهاي ــوا ف ــة وتمّكن ــات الدفاعي بالتقني
حراريــة  كاميــرة  صناعــة  مــن  المطــاف 
ومعــدات  وبتقنيــات  وذكيــة  متطــورة 

بامتيــاز. محليــة 

ولعل االب واالبن يرحالن معا!
حسين شريعتمداري

مــا يســتجد فــي الســعودية وداخــل البــاط الملكــي آلل ســعود، يعــزز مــن احتمــال نهايــة هيمنــة ابــن 
ســلمان وتفــرده فــي الحكــم، ولتصــل قاطــرة االميــر المجــرم قاتــل االطفــال لمحطتهــا االخيــرة.

فبعــد هــاك الملــك عبــد اهلل ملــك الســعودية الســابق، تســنم الملــك ســلمان مقاليــد المملكــة حســب 
ــك  ــد والمل ــًا للعه ــف ولي ــن ناي ــد ب ــر محم ــح االمي ــذي اصب ــت ال ــي الوق ــن ف ــي آلل ســعود، ولك ــد عائل تقلي
المســتقبلي للبــاد، نقــض محمــد بــن ســلمان هــذا التقليــد المتعــارف لــدى آل ســعود، وبدعــم جلــي مــن 

اميــركا، مســتغًا مكانــة أبيــه فــي الحكــم، ليعلــن عــن واليتــه للعهــد وخليفــة لوالــده.
ــى الســعودية، وبالطبــع لــم يكــن باالمــر  وهــذا مــا لــم يحصــل مــن قبــل خــال ســيطرة آل ســعود عل
المستســاغ بالنســبة لامــراء الســعوديين، ومفتــي الديــار والبــاط وقطاعــًا مــن الشــعب ان يتــم االســتحواذ 
علــى واليــة العهــد بشــكل غيــر قانونــي. ومــا كان االمــر غائبــا علــى ابــن ســلمان بــان خرقــه لســنة متوارثــة 
سيســتتبعه رد مــن االمــراء الســعوديين، فبــادر العتقالهــم الســيما االميــر محمــد بــن نايــف –ولــي العهــد 
االساســي- بذريعــة الفســاد المالــي، ووضــع البعــض تحــت االقامــة الجبريــة، وفــي نفــس الوقــت ابــرم عقــدًا 
بخمســمائة مليــار دوالر مــع اميــركا، وعقــداً بعشــرات المليــارات الــدوالرات مــع بريطانيــا وفرنســا، كمــا وقــام 

بتطبيــع العاقــات مــع الكيــان الصهيونــي. 
ــا فــي  ــة، وهــذا أســوأ م ــاالرواح والبنــى التحتي ــة جمــة وخســائر ب إن حــرب اليمــن خلفــت اضــراراً مالي
ســجل ابــن ســلمان االســود. فقبــل يــوم مــن شــن الحــرب علــى اليمــن، ظهــر احــد قــادة الجيــش الســعودي 
ــة الحوثييــن  ــر؛ ســننهي غائل ــة وتكب ــون، وارتجــل بحماق ــى شاشــة التلفزي ــرال أحمــد عســيري- عل –الجن
خــال ثاثــة أيــام وعلــى االكثــر اســبوع! وهــا هــي تمــر خمــس ســنوات والجيــش الســعودي وجيــوش الــدول 
ــة  ــم مختلف ــم لجرائ ــة، وبالرغــم مــن ارتكابه ــزون باحــدث االســلحة التدميري ــة آلل ســعود، والمجه الحليف
ينــدى لهــا الجبيــن ضــد الشــعب اليمنــي المظلــوم الســيما االطفــال والنســاء، إال انهــم ليــس لــم يحــرزوا اي 
تقــدم وحســب بــل تكبــدوا خســائر ماليــة وتســليحية كبيــرة. حتــى اضحــت ســخرية جاريــة علــى ألســن 
العــرب بــان ال خيــار للجنــدي الســعودي قبــال قــوات المقاومــة اليمنيــة؛ امــا القتــل او الفــرار او االســر! فكانــت 
حــرب اليمــن الوبــال الــذي شــمل ارواح وامــوال الشــعب الســعودي ممــا اعقــب ســخط عــام لــدى الســعوديين.
وقــام ابــن ســلمان االســبوع الماضــي وفــي ســابقة خطــرة باعتقــال عشــرين اميــرًا ســعوديًا، مــن بينهــم 
االميــر محمــد بــن نايــف. ممــا يعــزز فرضيــة مــوت الملــك ســلمان او تدهــور حالتــه الصحيــة، ويســتدعي ان 

يقــدم ابــن ســلمان علــى هــذه الخطــوة لتــدارك منصــب الملــك علــى البــاد.
ــم  ــى الدع ــادًا عل ــه اعتم ــال، إال ان ــذا االحتم ــة ه ــدول العربي ــي ال ــن ف ــض المطلعي ــي بع ــدم نف ــع ع وم
االميركــي وحلفــاء اميــركا البــن ســلمان، وعمالتــه الميــركا واســرائيل، يــرى البعــض انــه رغــم هــذا الدعــم مــن 
هــذه القــوى، فــان نقــل منصــب الملــك مــن الملــك ســلمان الــى ابنــه محمــد بــن ســلمان ســيصطدم بعقبــات 
عــدة! ولكــن هــذا التحليــل غيــر معتمــد وذلــك؛ 1- فــان ابــن ســلمان يواجــه بســخط جماهيــري جــراء االضــرار 

الفادحــة والخســائر البشــرية الجمــة التــي تحملهــا الشــعب جــراء الحــرب علــى اليمــن.
2- ان محمــد بــن نايــف وســائر االمــراء الســعوديين ايضــًا تســنموا الســلطة، فــا يختلفــوا مــع المصالــح 
االميركيــة االســرائيلية، ولــن يتغيــر رأيهــم. مــن هنــا فــان تغييــر القــدرة مــن ابــن ســلمان الــى ابــن نايــف 

ســوف ال يؤثــر علــى مصالحهــم، كــي يقلقــوا.
ــي الحــرب  ــن ســلمان ف ــن هــم الداعمــون االساســى الب ــن والعبريي ــا االوروبيي ــركا وحلفاءه 3- ان امي
الخاســرة علــى اليمــن مــن هنــا فــان فضيحــة آل ســعود لــدى الــرأي العــام، فــي حــرب اليمــن واالندحــارات 

ــى اميــركا وحلفائهــا. المهينــة، ستســحب عل
4- اعتمــاداً علــى مــا ذكرنــاه فــان عــزل اميــركا البــن ســلمان والمجــيء بابــن نايــف ســيؤمن مصالحهــا 
هــذا اواًل، وثانيــًا مــع ايقافــه حــرب اليمــن ســيكون بمثابــة حمامــة ســام النقــاذ الشــعب الســعودي مــن هــذه 
الفاجعــة الكارثيــة! وثالثــاً، فــان باعــادة منصــب الملــك البــن نايــف ســيظهره علــى انــه معيــد الســنة التقليديــة 

آلل ســعود والتــي انتهكهــا ابــن ســلمان! وتاسيســًا علــى ذلــك فــا يســتبعد ان يرحــل االب و االبــن معــًا!


