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ناطق أنصار اهلل محمد عبدالسالم: واهم من سيوقف تعاظم زخم 
ثورة 21 سبتمبر والعدوان ليس له مكان إال في شريعة الغاب

أبطال الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على الوادي الشرقي 
وعدد من التباب من مليشيات اإلصالح وهادي في لحج

  - متابعات: 
األثصااياث لها أشااعاث ااطُلاث رساميُّ
نحماداعبدث ساال2ابقنةاوصارباوتحملا
ث شادباث ااَاَماايايفاننثجهاةاث ُداْدَوثلا
ث سدنعياغرياثيسابنقابمثلهايفاث تأييخا
ث حديثاوثيدارصا شبهاث جزيرةاث درباة.
وقاالاعبدث ساال2ايفاناشانيا هاعىلا
صفحتاهايفاننقاعاث تنثصالاثنجتماعيا
»ااسابانك«:ا» اماتشاهداعولاث جزيرةا

ث دربااةاألاثعتادتاإحدثلااعاىلاثألخرىا
بمثالانااأقاد2اعلاهاثظا2اآلاسادنعاننا
ُعااْدَوثلاجائاراعاىلاعو ةانساتقلةانثلا
أثاها وثلمااًا ث ااَاَمااااة،ا ث جمهنيياةا
ساانقفاتداظامازخماثانيةاث اا٢١اننا
سبتمرب،اوندطااًا افساهابذ كاث ُداْدَوثلا
حقااًاناثدلاما اهانكاثااًاإنايفارشيداةا

ث غاب«.
نانا آللاسادنعا كالا »نااا وأضاافا
قنةاذثتااةا نناث دعاُماوثإلساااعاث غربيا
وثألنريكاياعاىلاوجاهاث خصانص،اونا

أبارزوثا ألا آللاسادنعاسانىا نصلحاَةا
ثظاَنهاماخطرثًايتهدعاثألناةانناث دثخل،ا
ثيهادِّعا ث خطارا تمثالا إرسثئاالا نثلمااا
ثياطقاةاباساتمرثياثحتال هااا  شادنبا

السطل«.
وحاّاااعبدث ساال2،اث جااَشاوث لجالا
ث شادباةايااايساّطروثهاناناثثتصايثتا
ماًاعىلا تَأييخاةاساتذكرلااثألجاال،انرتَحِّ
أيوثحاث شاهدثء،اوتماىاث شافاءاث داجلا

 لجرحى.

  - متابعات: 
سااطراأبطاُلاث جاشاوث لجالاث شادباةاعىلاث نثعياث رشقيا
وعادعانناث تبااباث تاياكاثاتاتتمركزاااهاااعااارُصاث قاعدةا

ونالاشااتاثإلْصاَلحاولاعيابماطقةابلةانحااظةا حج.
وأااعانصدياعساكريانسائنٌلا نكا اةاثألثبااءاث ااَاَماااةا
اسابأ(األاث جااَشاوث لجاالاث شادباةاتقدنانثايفاناطقاةابلةا
بمحااظاةا حجاوعحاروثاتلكاث دااارصاثإليلاباةاناناعدعاننا

ث تباباث تياكاثتاتتمركزاااها.
و فتاثيصدياإىلاألاطريثَلاث ُداْدَوثلاث سادنعياشناعدعثًاننا

ث غاايثتاث جنيةاعىلاناطقةاث دااداوعدعثًانناثيااطلابمحااظةا
 حج؛ايحاو ةاإساااعاتلكاث داارصاثإلْجاَرثناة..انؤكدثًاألاأبطالا
ث جاشاوث لجالاث شدباةاسانثصلنلاث تقد2اوعحراتلكاث داارصا
ثإلْجاَرثنااةاوثإليلابااةاناناأعوثتاث ُداْدَوثلاث سادنعيايفابقاةا

ثيااطلاث تيانازث تاتتمرَكُزاااها.
وأضاافاثيصدياألاعااارَصاث قاعادةاونالاشاااتاثإلْصاَلحا
حاو اتاث زحَفاعىلاناطقةاخنبارابمحااظةاث ثا ع..اننضحاًا
أًلاأبطالاث جاشاوث لجالاث شادباةاتصادوثا هماوأجربولماعىلا
ث رتثجاع،انخلفالاويثءلماعارشثتاث قتىلاوث جرحاىايفاث خطا

ث دا2.

قوات الجيش واللجان الشعبية تحرر وادي نبعة 
بالجدعان وتتقدم باتجاه الجروف بمحافظة مأرب

  - متابعات: 
وثصلاأبطاُلاث جاشاوث لجالاث شادباةاتقدنهامايفاناطقةاث جدعالابمحااظةانأيباوعحروثاعاارَصا

ث قاعدةاونالاشااتاثإلْصاَلحاننابدضاثينثقعاث تياكاثنثايتمركزولاااها.
أ حالاث جاشاوث لجالاث شادباةايفاث داارصاث تكفرييةاخساائَراااعحةايفاثأليوثحاوث دتاعاث دساكري،ا
حاثاقتلنثاأنساثألحداوخاللالذهاث دملااتايفاناطقةاث جدعالاأََحَداأبرزاقااعثتاتاظاماث قاعدةاثإليلابيا

ويُدعىاصا حاسدادارشلال.
وتمّكااتاقنثُتاث جاشاوث لجالاث شادباةانناتحرياراوثعياثبدةابمديريةاندغالايفاناطقةاث جدعالا

ين2اث سبتاثيايض.
اةا صحافةا»صدىاثيسارية«:اإلاقنثتاث جاشاوث لجالاث شادباةاتتقد2اباتجاها وقا تانصاعُياَخاصَّ

ناطقةاث جروف.
وتمكاتاقنثُتاث جاشاوث لجالاث شادباةاخاللاثأليا2اثياضاةانناتحريراعدعانناثيااطلايفاثيحااظةا

نناساطرةاتاظاماث قاعدة،اعىلاث رغمانناحرثيةاث طقساوصن2اشهراينثالاثيبايك.
وحرَّيتاتلكاث قنثُتاناطقةاجبلاةابمساحةالااكلمانربع،اناابلارصوثحاوندسكَرياثخالءاوث سحالا

يفانحااظةانأيباوسطاث ااَاَمان،انناساطرةاتاظاماث قاعدةاثإليلابي.
وكاثاتاقانثُتاث جااشاوث لجالاث شادباةاقداتمكاتاثألسابنعاثيايضاناناتطهرياندساكَرياثخالءا

وث سحالاأكرباندسكرثتاتاظاماث قاعدةايفانأيب،اوتماعحراتلكاث داارصاوطرعلاانناتلكاثيدسكرثت.
ويفاساااقاث غاايثتاث جنياةاثيكثفةا لطريثلاث سادنعياثألنريكاياعىلانأيباوثصلاث طاريثلاقصَفها

 ألحااءاث سكااةابايدياة،انااأعىاإىلاثستشهاعاااننثطالانناأرسةاوثحدةايفاناطقةارصوثح.
وشاناطريثلاث ُداْدَوثلاث سادنعياثألنريكياين2اأنساثألحداسلسلًةانناث غايثتاث جنيةاعىلانحااظةا
نأيباثساتهداتاسادانأيباث قديماوناطقةاثألرشثفاووثعياث جفااةاجانبَياندياةانأيب،انخلفةاعنايثًا

كبريثًايفاث اقنشاثألثريةاونصايفاث سد.
إىلاذ اكاذكرتاوكا ةاثألثباءاث ااَاَماااةااسابأ(اننانصاعَيانطلدةاعاناتنقفاث فريلاث هاديساثيكلَّفا
بإْصااَلحاخطانطاثقلاث طاقةاث كهربائاةايفاناطقةاث جدعالاعناثساتكمالاث دمالاعقباتدرضاث فريلا

إلطالقاثاي.ا
وأشايتاثيصاعياإىلاأَلاث فريَلاث هاديساكالاثستكملاعملاةاإْصاَلحاث خطنطاثيترضيةايفاناطقةاوثعيا

حلحاللابا كانلاوألاث خطنطاث تيانازث تانترضيًةاتمتدانناث ربجاثاااإىلاث ربجا7اا.
وأيجداتاثيصاعياتنقفاعملاةاثإلْصاَلحاإىلاتدرضاث فريلاث هاديساإلطالقاثايانبارشانناقبلاعاارصا
ث قاعادةاونالاشاااتاثإلْصاَلح،اثألناراث ذياأجربلماعاىلاثنثساحاباعولاث تمكنانناثساتكمالاإْصاَلحا

ث خطنطاثيترضية.

الجوف: الجيش واللجان الشعبية يعثرون على معمل 
لصناعة المتفجرات والسيارات المفخخة في معسكر اللبنات

  - متابعات: 
َخَلاتانحااظُةاث جنفاناناأياتنثجدا داارصا
تاظااماث قاعادةاَو«عثعاش«ابدداتحقاالاث جاشا
وث لجاالاث شادباةاثثتصاايثٍتاكباريًةاوعحاراتلكا

ث داارصانناآخراوكرا همايفاندسكراث لباات.
وثّفذانحااُظاث جنفاث جديداث شااخاساا2ابنا
عايلاثيالحيازياايًةانادثثااًةا لمحااظاةاث ثالثاءا
ثياايض،اوذ اكابداداطارعاث تكفرييلاناناندياةا
ث حاز2انرَكازاثيحااظاةاوتأنالاكااةاثياشاآتا

ث حانيةاوث حكنناة.
ثيحااُظاثيالحياععاااأَبْاَاءاث جنفاإىلاث تصا حا
وث تساانحاوث تدااول،ابماايحقلاأناَناثيحااظةا

وثستقرثيلا.
وين2اأناساثألحداعثرتاقنثُتاث جاشاوث لجالا
ث شادباةاعىلاندملا صااعةاثيتفجرثتاوث دبنثتا
ث لباااتابا جانفاشامالا ث ااسافةايفاندساكرا

ث ااَاَمان.
ويُدداثيدمُلانناأكرباندانلاصااعةاثيتفجرثتا
ث تياكاثتاتستخدنهااث داارصاث تكفرييةا تفخاخا

ث ّساايثتاوثستهدثفاثينثطال.
وكالاث جااُشاوث لجاالاث شادباةاقاداتمكاااا

ثنثاالاثياايضاناناث سااطرةابشاكلاكانلاعىلا
ندساكراث لبااتاأكرباندساكرثتاتاظاماث قاعدةا
يفاث ااَاَماناوثساتن نثاعىلاأسلحةاوعتاعاعسكريا

كبري.
ويدادالذثاثنثتصاُياثنسارتثتاجاةاثثجازثًاكبريثًا
 لجاشاوث لجالاث شادباة؛اكنلاندساكراث لبااتا
ناناأضخماتجهاازثتاث قاعدةاوأثشائايفاناطقةا
جبلااةايفاث صحارثءابا ُقاربانانانافاذاث نعيدةا
ث حدوعيانعاث سادنعياويفاناطقاةانايجرؤاأحٌدا

عىلاثنقرتثباناها.
وتلقاتاتلاكاث دااارُصاث دعاَماث كباريَانناقبلا
ثيملكاةاث دربااةاث سادنعية،اويتامايفاثيدساكرا
ثساتقطاُباث شاباباوتدييبهماوتدبئتهماعقائدياًا

ابأنناوثستقرثياث بالع.  لقاا2ابأَعمالاتخلُّ
وأ قتاث قنثُتاثألنااةاوث لجالاث شدباةاث قبَضا
عىلاننثطالانغرَّيابهماثثثمنثاإىلاث تاظامايفالذثا
ثيدسكر،احاثاتماتجااُدلما حمايةاثياشآتاوبااءا

جاشاجديد.
ويفاساااقاآخاراوثَصاَلاث طاريثُلاث سادنعيا
ثينثطاالا ونااازلا يادثيسا قصَفاها ثألنريكايا
يفاث جانف،اناااأعىاإىلاحادوثاأرضثياكباريةايفا

نمتلكاتاثينثطال.

رمضان في تعز.. معاناة مستمرة تفاقمها جرائم العدوان وصلف مليشيات اإلصالح 
  - خاص: 

تستقبُلاندياُةاتدزاث شهَراث حرث2َاوسطاإْجاَرث2ا
ث جماعاتاثيسالحة،ااقبَلاأيا2انناعخنلاث شاهرا
قا2اأحُداث سلفالابسْحِباأحداثيسلحلاحااًاخلَفا
»ثينتار«ايفاشاايعاث تحريراثألسافلاحتاىاثينت،ا
بتهماةاأثهاقاااصايتبعاأثصااياث لاه،ا كناثتثحا
 همابدداذ كاأَثهانسالحايتبعانالاشاااتاثإلْصاَلح،ا
وناذابدثيةاشاهراينثالالااكاجثٌةانجهن ةاعادا
جرساث ساائلةابا قاربانناجن ةاسااالا مايجرؤا
أحٌداعىلاعااهااو ماتاتشالهااساايةاث هاللاثألحمرا
ولاياتدنعاألحاداثإلعدثناتاثيادثثااةاث تياتافذلاا
ث جماعااتاثإلْجاَرثنااةايفاثيااطالاث تياتسااطُرا

علاهاانناثيدياة.
او امايُدادايخفاىاعاىلاأحاداتذنارانسالحيا
ث سلفالانناثإلْصاَلحاوثتهانهمابأثهمايحرننثهما

نناث سالحاث حديثاوث ذخريةاوثألطقم.ا
نادثثااًاأحبطاث جاُشاوث لجالاث شدباةانحاو ةا
إساقاطاثقطةاانفرقارشعب(انناقبلانسالحلا
قاعنلاننااجبلاحبيش(،ااامااثستداعوثاث ساطرةا
عاىلاثيرتفدااتايفاوثعيااث ثبااب(،اونااازث اتا
ثينثجهااتانساتمرة،اكمااصاداث جااشاوث لجالا
ث شادباةانحاو اةانقتحا2اثيدياةاناناييفاابايا

عنل(.
لاذثاويجاّداثيدعاناصاعقاعيلارسحالاشاباباًا
ناناثألييااف؛ايحاو ةااكاث حصاياعاناث جماعاتا
ثيسلحةاعثخلاثيدياة.اونااتزثلاثينثجهاتانستمرةا
يفاثيدياةاوتُستخد2ابهاانختلفاثألسلحةاثيتنسطةا
شاايعا يفا ااةا وَخاصَّ ينناي،ا بشاكلا وث ثقالاة،ا
ث ساتلاوعادانقنثتاعصافرةاوجبالاجرة،اوحيا

ث جمهنيياوناطقةاكالبة.
لذثاوقداثّفذتاطائرثتاث ُداْدَوثلاغايثٍتانتفرقًةا

عىلاثيدياة،اوثيتكبتانجازيةابمقتلاعائلةاأصابا
صايوخاناز همايفاجبلاجرة،اكمااثستهداتاإحدىا
ثيدثيسايفاثفساثياطقاة،ايفانحاونتاحثاثةا فكا
ث حصاياعناننقعاثيجماعاث قثائياث ذياتطنقها
قنثُتاث جاشاوث لجالاث شدباةانناثالثةانحاوي.ا

ويفانجازيةاأخرىا قصفاث ُداْدَوثلاث سادنعيا
سقطا7اشاهدثءاندظمهماأَطفالايفاث شايعاث دا2ا
بماطقاةاث هشامة،اكاثنثاناعاحمريلاماثيحملةا

با حطبانتجهلاإىلاثيدياة.ا
وناناجاثاباآخرالااكانااايشابهاحا ةاحظرا
ث تجانلايفاثيسااءاارضتهاث جماعاُتاثيسالحةايفا
شاايعاوثعياث قايضاوحياث روضةاوثينشاكي،اإذا
يتاماإطالقاث ااياعىلاُكّلاننايدرباث شاايعاننابددا

صالةاث رتثويح.ا

لاذثاوتزعثعاثيثايقااتا لمنثطاالايفاناطقةا
ااةاناعاتغااريا حاياث روضاةاثينشاكي،اوَخاصَّ
ثيسالحلايفاث اقاطابشكلانستمراوتهجمهماعىلا
ألايلاث حيابانشتباهابهماوتفتاشهماوطلباناهما

عرضاث بطائلاث شخصاة.ا
إثسااثااً..ايساتقبلاأَبْاَاُءاثيدياةاث شهراث كريما
بمداثااةانناثثقطاعاث كهرباءاوشاحةاثيشاتقاتا
ث افطاةاوناعةاث غاز،اوثختفاءاندظماث سلعاثيدتاعا
رشثؤلااايفاينثاال،اوتتفاقاماثألَْزَناةاناعاعنعةاا
اةا بدضاث اازحالانناثألييافاإىلاثيديااة،اوَخاصَّ
يفاثيااطالاث تياتدبثابهااث جماعاُتاثيسالحة،اإذا
ياداد2ابهاااث اظا2،اولذثانااايتاحا لتجااياثكتااَزا
ث بثائعاوإظهايلااوياعاأسدايلااكماايحلنا هم،ا

يفاأبشعاصنياثستغاللاثألزنات.

 كانت متنكرة بزي نسائي.. األجهزة 
األمنية بمأرب تضبط خلية إرهابية كانت 

تخطط لتنفيذ أعمال إجرامية بصنعاء

  - متابعات: 
تمّكااتاأجهزُةاثألننايفانحااظةانأيباين2اأنسانناضبطا
خلااةاثيلاباةاكاثتاتدتز2ُاتافاذاأَعماالاإْجاَرثناةايفاث داصمةا

صاداء.
وقاالانصادياأناايا نكا اةاثألثبااءاث ااَاَماااةااسابأ(اإلا
»ثألَجهازةاثألناااةاوبا تدااولاناعاأَاارثعاث لجالاث شادباةايفا
نحااظاةانأيباتمكاتانناإ قاءاث قبضاعاىلاخلاةاإْجاَرثناةا

كاثتانتاكرةابزياثسائي«.
وأكداثيصدياألاث خلااةاثإليلاباةاكاثتانتجهًةاإىلاث داصمةا

صاداءا لقاا2ابأَعمالاإْجاَرثناة.
وأشاياثيصدياإىلاأثهاجرىاإحا ُةاث خلاةاإىلاث جهاتاثيختصةا

نستكمالاثنجرثءثت.

صنعاء تشيع جثامين أبطال اإلعالم 
الحربي وشهداء الوطن

  - متابعات: 
تنثصُلاقنثاُلاث شاهدثءانساريتَهااوشالانساايثِتاث حريةاوث كرثنة،احاثاُشااّعا
با داصمةاصاداء،اعرصاثألحد،اُجثماُلاث شاهاداأحمدانحمدارشفاث دينانناشاهدثءا
ث نثجباثيدثادلاعناعزةاوكرثنةاوأنناوثساتقرثياث نطانابدداث صالةاعلاهايفاجانعا

ث حشحنشا اُنثَيىاجثماثهابدداذ كاإىلايوضةاث شهدثء.اا
وكمااشااّدت،اين2اث جمداة،اجمالريُاغفاريٌةابصاداءاُجثماثَياث شاهاَديناحمزةا
ثيحطانيياأحداأبطالاثإلعال2اث حرباياَوعيلاث جاللاث لذيناثستشاهدثايفاندايكاث ذوعا

عناث نطن.
اعلاهمااايفاجانعاث حشاحنشابأناثاةاث داصماةاوويياجثماثَاهماايفا وقاداُصيلِّ

يوضةاث شهدثءابحياث جرثف.
كمااُشااّعاث شهادانرتىضاعبدث لهاث شحافيايفاشايعانأيبابجانعاث تنبةابأناثةا

ث داصمة،اوويياجثماثهاث طالرةايفايوضةاث شهدثءابماطقةاث جرثف.
لذثاوقداأّكداألايلاث شهدثءابأثهمايترشانلابتقديماث شهاداتلناثآلخر؛انناأجلاثالا
اَننايحاولاقتَلا اث طغاةاوتطهرياث بلدانناث دوثعشاوث تكفرييل،اوألا»ُكلَّ ث حريةاوَصدِّ

أَبْاَائااا ناثسكتاعلاهاوساظلاأواااًءا ديااااووطااانهمااكاثتاث تثحاات«.
ويفاناطقةالمدثلاغرباث داصمةاصاداءاَشاّعاجمٌعاكبريٌانناثينثطالاث شهاَدينا
حماداث شانيعاوأحمدايحاىاثألكنعاث لذيناثستشاهدثاولماايؤعياالاوثجبهمااث ديايا

وث نطاياثيقدَّساأثااءاتطهرياثيحااظاتاث جانباةانناث تكفرييل.
اوحااااثيشااّدنلاعوَياث جااشاوث لجاالاث شادباةايفاث تصاديا لمؤثنارثتاث تايا
تُحاكاضداث ااَاَماناوساااعتهاوثساتقال هاوساالنةاأيثضاه..انؤكديناأثهماعىلاَعْيبا
ةا ث شاهدثءايفاسبالاث حلاوث ددلاوثرُصةاث نطناوث دااعاعنانمتلكاتهاونقديثتهاث دانَّ

اةانناثعتدثءثتاثيدتديناعىلاث ااَاَماناوَوحدتهاوزعزعةاأناهاوثستقرثيه. وث َخاصَّ
وأضافاألايلاث شاهدثءابا قنل:ا»ثذيثااأثفسااااوأونعثاايخاصًة؛انناأجلاألاياَدَما

ث بلُداباألنناوثنستقرثي..
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مشاورات »جنيف«.. التفاصيل الكاملة!
  حمزة الحوثي: مشاورات جنيف انتهت على أمل أن تكون هناك مشاورات الحقة سيُعلن عنها فيما بعد

  يحيى دويد: مؤتمر جنيف حرك المياه الراكدة ونأمل أن يدخل موضوع الهدنة الدائمة ووقف إطالق النار حيز التنفيذ خالل األيام القادمة
  محمد الزبيري: مؤتمر جنيف لم يفشل واستطعنا حشر جماعة هادي في زاوية ضيقة بحيث ال يمكن التحاور معهم في المستقبل

اإ�ضقاط طائرة جت�ض�س معادية يف مديرية �ضحار ب�ضعدة

إقتحامات واسعة للجيش واللجان الشعبية للمواقع 
العسكرية السعودية وإحراق دبابات وتدمير أبراج المراقبة

  - خاص: 
أيبداُةاأياا2اقثالاااَوْااُداثيكنثااتاوثألحزثبا
ث سااسااةايفاجاااف،اوطرياُلاث دانعةاإىلاصاداءا
سااكنُلالاذهاثيارةاعارباعو اةاُعماالاو اساعنا
األكثرا جابنتياث تياشاهدتاعرقلًةاوتأخريثًاثساتمرَّ

نناين2اكانل.
وذلباتاثيكنثااُتاث سااسااةاإىلاجااافاباااًءا
عىلاععانةانناقبالاثألناماثيتحدة؛ا غارضاإجرثءا
نشاويثتاشانلةاوعولارُشوطانسبقة،ا كناكاثتا
ُلااكاأعماُلاعرقلةاوإعاقةا دقدانؤتمراونشاويثتا
جاافاخااللاث رتتاباتاوث تحثاريثت،اوأيثاًاأثااءا
ثيشااويثت،اكماايقانُلاحمزةاث حنثاياأحدانمثيلا

أثصاياث لهاإىلاجااف.
افياث تحثريثتاوث رتتابات-اكماايقنلاحمزة-ا
كاثاتاثألنُماثيتحادةاأعلاتاعقَداثيشااويثتايفا8ا 
نانانايناثياايضاثيايض،او ألسافاألاث سادنعيةا
وحلفاَءلااانناعولاث دادوثلاعملتاعىلاإعاقةالذثا
ثينعد؛ابهدفااْرِضاأجادتهااعىلانشاويثتاجااف،ا

بحاثاتُفيضاإىلاث اتائجاث تياترَغُباااها.
ويثااُفاحمازةاث حنثيايفاترصياحا اا»صدىا
ثيساريةا»بقن ه:ا»با فدلاتماتأجااُلاثينعداإىلاأََجٍلا
ًى،اوأثااءاث رتتاباتاوث تحثريثتاكالايرثُعا غريانسمَّ
ألايتمَّااْرُضاأجادثتانداَّاة،اويفانقدنتهااألاتكنَلا
ثيفاوضااُتابلاطرال،ابلانااأسامنهابا حكننةا
ث رشعاّاةاَوبالاثألطارثفاوثيكنثااتاث سااسااةا
ثألخرى،اولذثانااياثااهاوتماث تأكادا ألنماثيتحدةا
أثهانايمكناحثنياجاافاإناإذثاتكنلاثيشااويثتا
بالاثيكنثااتاث سااسااةاث ااَاَمااااة،اوبا فدالا
ثستجابتاثألنماثيتحدةاوأصديتابااثاًاأكدتاااهاألا
ثيشااويثتاليابلاثيكنثاتاث سااساةاث ااَاَماااةا
وذكرتالاذهاثيكنثااتابا تحديد،اوثُارَشاث باالايفا
ننقعاثألنماثيتحدة،اكمااأكدثااألاثيشاويثتاشانلةا
وعولارشوطانسابقة،اوعاىلالذثاثألسااساذلبتا

ثيكنثاُتاث سااساةاإىلاجااف«.
ويزيداث حنثيابقن ه:ا» ألسفاأثااَءايحلةاذلابا
ثيكنثااُتاث سااسااُةاإىلاجااافاتدّرضاتاألعمالا
عرقلاةاوتأخاري،اوكالاث هادفاث رئااياناهاالنا
ث حالن ةابلا قاءاثيكنثاتاث سااساةاباألنلاث دا2ا
 ألنماثيتحدةابالاكياننل«،احاثاثساتمرتايحلُةا
ث ذلاباللاسااعةاحتاىاث ُنُصانلاإىلاجاافاوعادا

ث نصانلاإىلاجاافاعقدتانشانيثتاخااللاأيبدةا
أيا2.

ويؤكداث حنثياأثهاجرىايفاث ان2اثألولاعقُدا قاءا
نعاثيبدانثاث خاصا ألنالاث دا2ا ألناماثيتحدة،ا

ننضحاًاألاث لقاءاثألولاكالاااهاث حديثاعاناً.
اويفاث اان2اث تايلاتمَّاثن تقااُءابايبدنثاث خاص،ا
2ٌاحنلابدضاثألاكاي،ا اوتقدُّ وكالالااكاحديٌثاَجاعٌّ
اايفاث ان2اث ثا ثااقداتقدَّنتاثيكنثاُتاث سااسااُةا أنَّ
بااًءاعىلانشااويثتاث ان2اث سابِلابصاغةانقرتحةا

تمحَنيتاحنلاثقطتلايئاساتل:
اث اقطاةاثألوىل:اتمثلاتايفاوْقافاعثئماوشاانلا
إلطالقاثاي،اناايمّكناثيكنثاتاث سااسااةاننابحثا
ثتفاقاشاانلابماانايسامحا لقاعدةانناثنستفاعةا

نناثألزنةاث ااَاَماااةاوث ساطرةاوثنثتشاي.
وث اقطةاث ثاثاة:اتمحنيتاحنلاثإلثهاءاث فنييا
 لحصااياث جائاراعاىلاأباااءاث شادباث ااَاَمااي،ا
وث ساماحابإعخاالاوثساتريثعاُكّلاثنحتااجاتاعوَلا

قانع.
ويزياداث حنثيابقن اه:ا»يفاث اان2اث رثبعاجاءتا
ثألنُماثيتحادُةاوتقدنتابصاغاةاوحاو تاألاتكنَلا
لاذهاث صاغةاتنثاقاًة،او ألسافاألاأعماَلاث درقلةا
وثإلعاقةاوث تشااجاوث تطرفانناقبلاعولاث ددوثلا
أوا ثتفااقا ا أيِّ إىلا ث تنصالا عولا حاَ اتا وأعوثتهااا

نخرجاتانحدعةاننالذثاثيؤتمر«.
و فتاث حنثياإىلاألاثيشااويثِتاثثتهتاعىلاأنلا
ألاتكانَلالاااكانشااويثٌتانحقاةاسااُدلناعاهاا

ا ألنلا ااًةاوألاثيبدنَثاث خااصَّ اامااابداُد،اَخاصَّ
ث دا2ا ألنماثيتحادةازثياعرَصاأنساثألحداثانينيكا
وساقد2اإحاطًةايجلساثألنناين2اثأليبداء،اونناثما
يقن2ُابجن ةاإىلاثياطقةاوإطالقاثيشاويثتاث الحقةا

بلاثيكنثاتاوث قنىاث سااساةاث ااَاَماااة.
ناناجهتاهاقاالايحااىاعويادانمثاُلاثيؤتمرا
ث شادبياث دا2األانؤتمراجاافاناثستطاعاث قنلا
إثهااشل،او كناثستطاُعاألاثقنلابأثهاحّقلاثآلناَلا
ُلاعلاه،ا»اقداكااا وث تطلداِتاوث تفاؤَلاث ذياكاااثدنِّ
اث ااَاَمااالاسااأتنلاإىلاجاافاولما ثدانلاألاُكلَّ
يحملنلانداثاةاشدباااث ااَاَمااياث دظام،اوبا تايلا
ساتقد2اجماُعاثألطرثفاث تاازنتانناأجلاث حفاظا
عاىلانقديثتالاذثاث بلداوعاىلاعناءاأباائاه،او كنا
 ألسافابرغماأثاااحاو اااألاثتدانلانعانشاويثتا
جاافاعوَلاننقفانسابلاأواثشارتثطاتانسبقة،ا
وحاو ااااألاثحاّركاثياااهاث رثكادةاوثُقاد2ابدضا
ث تاازنتايصلحةاث نطاناإناأثاااُصدناااألاثإلخنةا
نناث رياضاجااءوثاإىلاجاافاو اسا ديهمالانٌشا
 لحنثياوثيااويةاو استا ديهماقثاةاعىلاثإلطالق،ا
وإثمااحملنثاندهمانجمنعًةانناثنشارتثطاتاننا

عثخلاث رياض.
وزثعاعويدابقن ه:ا»ثستطاعاألاثقنَلاألاجاافا
حّرَكاثياااهاث رثكدةاإىلاحدانا،او كانا مايحقلاُكّلا
ث اتائاجاث تاياكاااثصباناإ اهاا،اآنالًاناناث لهاألا
ننضانَعاث هدثةاث دثئمةاووقافاإطالقاث اايايدخلا
حاازاث تافااذاخااللاثألياا2اث قاعنةاثتاجاةاتفهما

ثيجتمعاث دويلاوثألنماثيتحدة«.
وأوضاحاعويادابقن اه:ا»ث حقاقاةاكالاث هدفا
ث رئااسا ألنماثيتحدةاو لادولاث رثعااةاو اااأيثاًا
لاياننضانعاث ُهدثة،اااإذثاتحققاتاث هدثةااهذثا
نكسباكبري،اويفا قائاااثألخريانعاثيبدنثاث خاصا
 ألنالاث دا2ا ألنماثيتحدةاشاّدعاعاىلاععنةاثألنلا
ث داا2ا ألنماثيتحدةابرضويةاعقاداث ُهدثةايفاأقربا
وقتانمكان،اوتحدثارصثحًةابأثهاسااثّمناذ كا
يفاإحاطتاهايجلساثألناناث تياسااقدنهااثأليبداءا
ث قااع2،اوثأنالاألاتتنثصَلاجهانُعاث جماعايفالذثا
ثنتجاه؛األلاث شادباث ااَاَماايا مايددايحتملالذثا
ث حصااياغرياثيسابنقاتأييخااً،اوكاذثانايمازاونا
يفارقابلاث لانلاث سااايساوثنثتمااءاألياطرف،ا
وإثمااايساتطاعاألاثقانَلاإثهاااحرباإبااعةاعىلا
ث شادباث ااَاَمااي،اوثتماىاألاثسمَعاأخبايثًاطابةا

خاللاثأليا2اث قاعنة«.
أنااانحمداث زبارييانمثُلاحازباث بدثاث دربيا
ثنشرتثكيايفاجاافااأكداألاثيؤتمَرا مايفشلاو كنا
وَضَعاثيدناَكاثألولاعىلاطريلاث حنثياوثيفاوضات.
وقاالاث زبارييايفاترصيحا اا»صدىاثيسارية«:ا
»ثدتاربُانؤتمراجاافاقداحّقلاثأللادثَفاث تياُعقدا
نناأجلهااااماايتدللابا تشااُوياوتباعلاثآليثءاحنلا
كافايمكُناألايكنَلالذثاث لقاء،اوأيثاًاَنناسامثلا
ث قنىايفاثيساتقبل،اوثستطداااألاثاتزَعانناخال ها
أنانيثًاكثرية،اأونًاأثاااحرصثاالؤنءاثألشاخاصايفا
زثويةاضاقة،ابحااُثانايمكناألايتماث حنثُياندهما

نساتقبالً،اوثستطدااانناخاللالذثاث لقاءاألاثفهَما
نااذثايدوياوناذثاتريادهاث سادنعية،اوكاثتاتهدفا
إلاشاالالذثاث لقاء،او كنابَدانلاث لهاتمكااانناألا
ثخطاَناث خطنَةاثألوىل،اونايدايالاذثاأثااا ماثحقَلا
ثأللادثَفاث تاياجئااااجاافاناناأجلهاا،ابا دكسا
حّققاااعدَةاألدثفاسااسااة،اوثحاناكاااناثهدُفا
 لتشااويابقادياناااكاااثهادُفاإىلاألاثبادأَاث دملاةا

ث سااساة«.
وذَلَباواُداأثصاياث لهاوثيكنثاتاث سااسااةاإىلا
»جااف«اويفاُجدبتهمانلفاٌتاكثريٌة،او ديهماث كثريا

نماايقن نثها ألنماثيتحدةاو لثمرياث دايي.
ُصَنٌياونقاطاعاااديناننثقةا جرثئاماث ددوثلا
ث سدنعياثألنريكياعىلاث ااَاَماناُقّدنتا لماظماتا

ثإلثساثاةاوث حقنقاةالااكايفاجااف.
وقبَلابدءاثيشااويثتاوطريقةاإعثيتهاايفاجاافا
ظَهَرتانالنُحاكثريٌةا لفشالانااذُابدثيتها،ااناُداناا
يُساّمىابا حكننةاث رشعاةاوث تيايرأساهاايياُضا
ياسالانرصولاعاىلاتطباالاقرثيانجلاساثألننا

ث دويلاثااا.
وبا تنثزياناعاثثدقاعالذهاثيشااويثتاياثتا
لذهاث حكننُةاوبإيدازانناث سدنعيةاث طَلَباثألنميا
با ُهدثاةاخاللاشاهراينثال،ااطائارثُتاث تحا فا
ناااتازثُلاتقصاُفاث كثاريَاناناثيادلاوثيحااظاتا
ث ااَاَماااة،اويفانقدنتهاااأناثةاث داصمة،انخلفةا
عدعثًانناث جرحىاوثيصابل.اوإضااًةاإىلاثنستمرثيا
يفاقصافاثيدثالاوثألسانثقاوثألحااءاث ساكااةايفا
عادعاننانحااظااتاث جمهنييةاتدّمادتاث رياضا
عرقلاَةاث ناداث ااَاَمااياثيتجهاإىلاجااف،احاُثاظلا
لاُعمالا كالا ساعاٍتاطنيلًةايفاجابنتي،او نناتدخُّ

ث ناُداعاَعاإىلاصاداءاولنانااتريدهاث رياض.
وكمااالنانداروٌفااقداثثطللاوااُداأثصاياث لها
وثيكنثاتاث سااسااةابدداتنضاحانناثألنماثيتحدةا
بألانااايحُدُثالااكالنانشااويثٌتابالاثيكنثاتا
ث سااساةااثيؤتمراث شادبياث دا2اوحلفائه،اث لقاءا
ثيشارتكاورشكائه،اأثصاياث له،اث حرثكاث سالمي(،ا
ولاذهاثيكنثااتاكاثتاعىلاوَشاِكاث تنصالانتفاقا
يُاهيانساأ ةاث فرثغايفاث سلطةايفاننامباكاوحسما
نساأ ةاثيجلساث رئايس،اغرياألاث ددوثَلاث سدنعيا
ثألنريكاياجااءااأاشالاُكلَّايشءاوقىضاعاىلاُكلَّا
يشء،اوأكاداذ كاثيبدانثاث ساابلا لااَاَماناجمالا

بناعمر.

  - خاص: 
يعثًاعىلاجرثئماث ددوثلاث سادنعياث غاشما
نسااكاهما يفا ثينثطاالا تساتهدُفا ث تايا
ث تدلامااةا ونؤّسسااتهما وأعما هاما
وثنقتصاعيةاتنثصُلاقانثُتاث جاشاوث لجالا
ث حدوعياةا لدادوا ثينثقاعا ا َعكَّ ث شادباةا
ث سادنعي،اناناخااللاعملاااتاثقتحاناتا
وثسادةا لمنثقاعاث دساكريةاث سادنعيةايفا

ثيحااظاتاث جانباةا لمملكة.
َوثارشاثإلعاال2اث حرباياث تاباعا لجااشا
وث لجالاث شدباةاعىلاقااةا»ثيسرية«انشالَدا
حااًةانقتحا2اننثقاعاعساكريةاكثريةاكالا
ناهاااثقتحاا2اننقاعاثيصفالاث دساكريا

ث سدنعيايفاجازثلاوتلغامه.
وقداثساتخدنتاث لجالاث شدباةاوث جاشا
قبلاثقتحا2اثينقاعاصنثييَخانثاعًةا لديوعا
وعبنثتاثاسافةاكبريةاوقذثئفاث هاولاأثااءا
ثنقتحا2ا تدنرياناشاآتاثينقعانناأكثراننا

نحني.
ويفاث غثانلاثقتحاماث جااُشاوث لجاالا
ث شادباةاخمساةاننثقعاتُدترَبُاحمايًةاينقعا
ث جابارياث تابعا لددواث سادنعي،اإضااًةاإىلا
إحرثقاعدٍعانناثألطقماث دساكريةاث سدنعيةا

وعربتلانديعتلاثنعابياإ2ابي.
ويفاث ااا8ااناناينثاناث جايياشانلدتا
أعمادةاعخاالاتتصاَعاُداناناننثقاعا لددوا

ث سادنعيايفاث دخالاوث دوعاوث دمنعاوننثقعا
نساتحدثةايفاث خنبةابماطقةااجازثلابدداألا
ثساتهداهااأبطالاث جاشاوث لجالاث شادباةا

بايداداةاواقاًايشالداثرشتهاا»ثيسرية«.
ويفاث ثاننانناينثاناتمكناأبطالاث جاشا
وث لجالاث شادباةانناثقتحا2اننقعاثياجرةا
 لدادواث سادنعيايفاناطقةاث طانثلاوتدنريا
نباىاقااعةاثينقعاقبلاثنثسحاباناه،اااماا
اراث جانعاث سادنعينلانناثينقاعابآ ااتهما
ث دساكريةاوثيديعاةاعولاننثجهاةاوظهارا
ذ اكانناخااللانشاالداحاةاثرشتهاااقااةا

»ثيسرية«.
كمااثساتهداتاقنُةاثنساااعاث صايوخاةا
ننثقاعا عادةا ث شادباةا وث لجاالا  لجااشا
بدارشثتا جاازثلا يفا سادنعيةا عساكريةا

ث صنثييخاوث قذثئفاثيداداة.
ويفاث سااقاقصفتاقنثُتاث جاشاوث لجالا
ث شادباةابا صنثييخاوثيداداةانرَكَزاحرسا
ث حدوعايفاناطقةاث خنبةابجازثلاث سدنعية،ا
وإطاالقاقذثئافاثيدادااةاوصنثيياخاعاىلا
ننثقعاعساكريةايفاجبالاث رنااحاوث دخالا
وث دوعاونشدلاونلحةايفااجازثلاث سدنعية.

ويفاثااينثااناث جايياتماثساتهدثُفاعدٍعا
ناناثينثقعاث تابدةا لددواث سادنعياوتدنريا

آ ااتاعسكريةاتابدةا ه.
كمااثساتطاعتاوحدٌةانختصةايفاث جاشا
وث لجالاث شدباةااتدنرياأيبعاآ ااتاعسكريةا
يفاننقعاثيخروقاث دسكريا لددواث سدنعيا

يفاثجارثل،اااماااقصفتاث قانُةاث صايوخاةا
 لجاشاوث لجالاث شادباةاندساكراعماشا
ث سدنعيايفاظهرثلاعسرياباااللاصايوخا.

انااطالاثيساايحةاوأبناعرياشابجازثلا
ُقصفاتابصنثيياخاث اجاماث ثاقابانحلااةا
ث صااع،اوكذ اكاننقاعاث رعيفاث دساكري،ا
ناااأّعىاإىلاثشاتدالاث اريثلاااه،اوشانلدتا
سااايثُتاثإلسادافاتهاَرُعاإىلاثينقاعاتحاَتا

غطاءاثايياكثاف.

ويفاغثنلاذ اكاتمكناث جااُشاَوث لجالا
ث شادباةاناناإعطااباعادعاناناثن اااتا
ث دساكريةاث سادنعية،ابااهاااجرثااةاأثااءا

نحاو ةاثستداعةاننقعاث تنيلل.
يحققهااا ث تايا ثنثتصاايثتا إطاايا ويفا
ث جااشاوث لجاالاث شادباةاعاىلاث دادوثلا
ث سادنعياث غاشاماتمكاَناأبطااُلاث جااشا
سا وث لجالاث شدباةانناإسقاطاطائرةاتجسُّ
نداعياةابماطقاةاو ادانسادنعاآلاحباجارا

بمديريةاسحايانحااظةاصددة.
وتؤّكدالذهاث دملااُتاث انعاُةاث تيايافذُلاا
ث جااُشاوث لجااُلاث شادباةايفاُعمالاننثقعا
ث ُددوثلاث سادنعياعىلاث ُقاديةاث دا اةاث تيا
ث جااُشاوَناَدىاقنتاهاوصالبتاها يمتلكهااا
وقديتاهاعىلاتصنيابارضباتاعقاقاةا هذثا
ث ددوثلاث رببرياوارثياجاشاهاعولانقاونةا

يجالاث لجالاث شدباةاوث جاش.

المجلس السياسي ألنصار اهلل: إغتيال »القاعدة« 
للعيدروس يأتي في إطار االستهداف الممنهج لألصوات 

المعتدلة الرافضة لثقافة الغلو والتكفير والعمالة
  - متابعات: 

األثصاياث لهاعملاَةاثنغتاالاثآلثمةاث تياثساتهداتااثالةاث شااخاث دالنةاحسالا أعثلاثيجلُساث سااايسُّ
عبدث بايياث داديوساإنا2اوخطاباجانعاث حز2ابمدياةاشبا2ابمحااظةاحرضننت.

وقاالاثيجلاُسايفاباالا ه:اإلالذهاث دملااةاثإلجرثناةاتأتيايفاإطاياثنساتهدثفاثيماهجا ألصنثتاثيدتد ةا
وث رثاثةا ثقااةاث غلناوث تكفرياوث دما ة.

نناجهتهااثدتايثبطُةاعلماءاث ااَاَماناإنا2َانساجداث حز2ابشبا2احرضننت،اث دالنةاحسلاعبدث باييا
ث داديوساوث ذياثغتا تهايُداثإلجرث2اوث دما ةاثيسماةا»قاعدة«انساءاث جمدةايفانحااظةاحرضننت.

وقا اتاث رثبطةايفاباالا ها:اإلاثغتاالاشاخصاةاُعلمائاةاندتد ةاووساطاةاو هاااننثقفاعيااةاووطااةا
نرشاة،ايؤكداحجماثيأزقاث ذياوجدتاث داارصاثيخابرثتاةاثيسماةا»قاعدة«اثفسهااااه.

اوثحادثًانناعلماءاث ااَاَماناثيشاهنيين،ا وأشاايتاث رثبطاةاإىلاألاث فقاداث دالنةاحسالاث داديوسايَُددُّ
وُعرفابا نساطاةاوثنعتدثلاوث دعنةا لتساانحابلاثيسلملاويفانقدنةاث شخصااتاث حرضناةاث تياأعلاتا
ياثهاا لُداْدَوثلاث سادنعياعىلاث ااَاَمان،اناتةاإىلاألاذ كا»أغرىاقنىاث رشانناآلاسادنعا تنجاهاأعوثتهما
وأذيعهاماثإلجرثناةايفاث دثخالا رسعةاثنثتقا2اناه؛ابغرضاترلاباوتركاعاأباااءانحااظةاحرضننتاث تيا
يارثعااصلهاااعناتأييخهااوحارضلااونساتقبلها،اوتسالامهاا لقتلاةاوثيجرنلاونّصايصاث دنااءاتمهادثًا

 قثمهااوث تهانها«.
وثغتالانسالحناتاظاماث قاعدةاثإلْيَلاابياثاثياأيا2اينثالاث سااداث حباباحسلاعبدث بايياث داديوسا
إنا2اوخطاباجانعاث حز2ايفاندياةاشبا2اث تأييخاةابحرضننتارشقاث ااَاَماناوأحداث نجهاءاوث شخصااتا

ثنجتماعاةايفاثياطقةاوعاقلاحياث حز2ابشبا2.
وقداثعرتضانسلحناث قاعدةاثيساطرولاعىلاندلاساحلاحرضننتاوثيتنثجدولابكثااةايفانااطلاوثعيا
حرضننتاث حباباث داديوساولنايفاطريقهاإلنانةاثيصللا صالةاث دشااءايفاجانعاث حز2ابشابا2اوأطلقنثا

علاهاعدةاأعريةاثايية.
ويفاثألسابنعاثيايضاعثلماتاث داارصاثإلْيَلااباةايباَطاث روضةايفاندياةاثياكالاوثعتدوثاعىلاطالبهاث ُدّزلا
با رضباوث ركلاوتنجاهاث ساالحاعىلاصدويلماويؤوساهم،ايفاوثقدةاتؤرشاعىلاوحشااةالذهاث داارصاوناا

يخططنلا هانناجرثئماواتن.
ْداباةابتحريراندياةاثيكالاوثيدلاث تياتساطراعلاهاا ويااشداأبااءاحرضننتاث قنثتاثيسلحةاوث لجالاث شَّ

عصاباتاتاظاماث قاعدةاثإلْيَلااباةاوث دملاعىلاإعاعةاثألَْناناوثنستقرثياوث سكااةاإىلالذهاثيااطل.



ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا     ث ددعااثلا4 خطاب السيد

بسماث لهاث رحمناث رحام
وأشهداألاناإ َهاإناث لهاثيلكاث حلاثيبل،اوأشهداألا
نحمدثًاعبُدهاويسان ُهاوصفاهاوثجابُهاخاتُماث ابالا
صلنثتاث لهاوساالنهاعلاهاوعىلاآ هاث طالريناوييضا

ث لهاعناصحبهاثألخااياثياتجبل..
شادبَاااث ااَاَمااياث دزيزاأيهاااثإلخنةاوثألخنثت..ا

ااَل2ُاَعَلاْاُكْماَوَيْحَماُةاث لِهاَوبََرَكااتُُه.. ثْ سَّ
وث تربياكاتا شادبااا با تهاثايا ثتنجاها بدثياًةا
ث ااَاَمااياث دزيزاوألنتاااثإلساالناةابمااسابةاقدو2ا
ث شاهراث كريماشاهراينثالاثيبايك،اشاهراث رحمةا
وث خاريثتاوثيربثت،اولذثاث شاهراث دظاامالناناحٌةا
إ هااٌةا دباعاث له،اونحطٌةاتربنياٌةاذثتاألماةاكربى،ا
ولناأيثاًاننسامانناننثساماث خرياوث دملاث صا حا
وث قربةاإىلاث لهاسابحاثهاوتداىل،اوقداأتىالذثاث شاهرا
ثيباايكايفاظلانرحلةاحساساةاوظروفاثساتثاائاةا
وعنثصافاعصفاتابأنتااااثإلساالناةاخصنصااًايفا
ناطقتااااث دربااةانناثألحدثثاث جساا2اوثيشااكلا

ث كربى.

اسببالايئاساالايداثاةاثألنة:ا
ويمكاناثنساتفاعةانانالاذثاث شاهراثيباايكايفا
ننثجهةانااتداثاهاثألنةاننانشاكلاكبرية؛األلاناشأا
ثنختاللاث ذيايتساببابمشااكلاكبريةايفاوثقعاث برشا
وسبباثيداثاةاث كبريةاوثشؤاثيظا ماناشأاثنختالنتا

سببالايئاساال:
ثألول:الناثنختاللايفاث نعي.

وث ثاثي:الناثنختاللاث رتبني.
خطنيةاثنختاللايفاث نعياوثنختاللاث رتبني

ثنختااللايفاث نعاياعادناااياطلالاثإلثساالاننا
نفالااماخاطئاةاونغلنطاةايبااياعلاهاااثينثقافا
ويتفرعاناهاااث كثريانناث ترصاات،الاااادالًاتحدثا
ثيظا ماوتحدثاثنختالنتاويختلاثإلثسالايفاترصاها
ااالاياطلالايفاث حااةانناناطللاث حلاوعىلاأسااسا

نناث ددلاوث قاماوثألخالق.
كذ كاثنختاللاث رتبنياحتىا ناكالاثإلثسالاوثعااًا
أوااالمااًايدارفاأثاهايفاثينقفاث خطاأاويفاث ترصفا
ث ظا اماوأثهاناحارٌفاعناجاعةاث صانثب،او كاهانعا
ذ اكاثتاجةاثختااللاتربنياوأخالقاياوقامياياطللا
عولانبانة؛اإناابدثاعاث هانى،اوإناابدثاعاث دصباة،ا

انناثيؤثرثتاثألخرى. أواأيٍّ

شهراينثالاااهاندا جةا كلالذهاثألخطاي
الاذثاث شاهُراث كريمااااهاندا جةايئاسااةا هذها
ثألساباباث رئاسااةاث تياتؤثراعىلاث برشايفاوثقدهم،ا
يفاترصااتهم،ايفاننثقفهماث تياتسببا هماث كثرياننا
ثيشاكل،ااهناشهراثزولاث قرآلاث كريماث ذياقالاث لها
ااه:ا}َشْهُراَيَنَثاَلاث َِّذياأُثِزَلاِااِهاثْ ُقْرآُلاُلًدىاِ لاَّاِسا
َوبَاِّاَااٍتاِناَناثْ ُهاَدىاَوثْ ُفْرَقاِل{اوث قارآلاث كريمالنا
أعظماوألماوأقدسانصدٍيا لنعيانناخال هاثكسابا
ث بصريةاوث فهماث صحاحاوث تقااماث صحاحاوث رؤيةا
ث صحاحاةايفاُكّلانااايفاث نثقعاناناحن ااانناأحدثثا
وننثقافاوترصااات،اوناايابغياألاثكانلاعلاهاننا
ننقعاثيساؤو اة،اولذهانسأ ةانهمةاوث لهاسبحاثها
وتدااىلاقالايفاكتابهاث كريم:ا}اَقاْداَجاَءُكْمابََصاِئُراِنْنا
اَاِلاَْفِساِهاَوَنْناَعِمَياَاَدَلاَْها{او ناألا َيبُِّكْماَاَمْناأَبرَْصَ
ث بدضاقدايحاولاألايثللاثآلخرين،اأوايزيّفاآيثءلما
ونفالامهامانناخاللاث تحريافا لمفالاماث قرآثاةا
 كااهانفثانٌحاونكشانف،اإضاااًةاإىلانااايتدلالا
بانختاللاث رتبني،اث لهاسابحاثهاوتداىلاقالايفاكتابها
اَا2ُا ث كريماعناصاا2اشهراينثال:ا}ُكِتَباَعَلاُْكُماث صِّ
َكَماااُكِتَباَعىَلاث َِّذيَناِنْناَقبِْلُكْماَ َدلَُّكْماتَتَُّقنَل{،ا دلكما
تتقانلاعانالًانهماًايفاتزكاةاثفساه،ايفاتطهرياقلبه،ا
يفاتهذياباتنجهاتهاوسالنكااتهاوترصااته،اوعانالًا

نهماًايفاتدزيزاثإليثعةاوتقنيةاثنثثباطا دىاثإلثسالا
وث تحكامابهنىاثفساهاويغبااتاثفساهاوننثجهةا
ثيؤثارثتانناحن ه؛ا ذ كا نايتماث تداطيانناث جماعا
ناعالاذثاث شاهراث كريمابمساؤو اٍةاوبنعاياألنكنا
ثنساتفاعُةاناهابشكلاكبريايفاحلاث كثريانناثيشاكلا
ث تياتساتديصاوتتدقداثتاجًةاإنااايفالامانغلنطةا
أواثتاجاًةاأللنثء،األلانثءا دصبااات،انعتبايثتاننا
ث دنثنلاثيساعدةاعىلاثنثحرثف،اثعتبايثتاسائةاوغريا

إيجاباةاوناصا حةالذثاجاثب.

شهراينثالاارصةايرثجدةاث حسابات
ولاذثاث شاهراث كريمالناأيثااًاارصاةايرثجدةا
ث حساابات،اولذهانناألماثيساائلاث تياتفتقراإ اهاا
ثألنة،انرثجدةاث حساابات،اتقاااماثينثقف،اويحتاجا
إ اهااثإلثساالاحتاىاعىلاثيساتنىاث فارعياحتىانا
ياز الايفانتالاةاأواثثحرثاااتاَخِطرةاتؤثاراعلاهايفا

نستقبلهاعاداث لهاسبحاثهاوتداىل.

شهراينثالاننسما لدعاءاو لمربثتاوث خريثت
كمااايفارتضاثغتاا2الذثاث شاهراثيباايكانناُكّلا
ثيؤنالاعىلانساتنىاث دعااءاوعىلانساتنىاث دملا

وعىلانستنىاث داايةابا فئاتاثيحتاجة.
لذثاث شهرالناننسماعظاما لدعاء؛اثإلثسالاااها
كلمااازثعاتقرباًاإىلاث لهاوعاايًةابصالحاثفساهاوصالحا
عمله،اوثنستقانةايفاتنجهاتهالنايزعثعاقرباًانناث لها
سابحاثهاوتداىل،اوأنتاااث ان2ابكلانااعصفتابهااننا
نشاكلاوأخطاياوتحدياتاونااتنثجههانناصدنباتا
ليابحاجةاإىلاث دعاءاإىلاث لهاسبحاثهاوتداىلاألايدل,ا

ألايارص,األايفرج...إىلاآخره.
اكذ اكاعىلاثيساتنىاث دميلايااااهايضاااث له،ايفا
نااااهاقربةاإىلاث لهاسابحاثهاوتداىلانناأعمالاث خريا
وثألعماالاث صا حاةالياارصاةاثماااةاأللاثألعمالا
تثاعفاااماايكتباث لهاعلاهاانناأجر،ايفاناايحققها
ث لاهاعلاهاانناث اتائجاحتىايفاث دثاااويفاثآلخرةاأيثاً،ا
اهناننساما لماربثتاوث خاريثت،ايفارتضاألايزعثعا
ثإلثسالاااهاإقبانًاإىلاث دملاث صا حاوثلتماناًابا دملا

ث صا ح.
إضاااةاإىلاذ اكاث دااياةابشاكلاكباريابا فئااتا
ثيحتاجةاثتاجةا لحروباوثيشاكلاث كبريةاوث ظروفا
ثنقتصاعيةاثيأسااويةاث تياتمرابهاااثألنةاخصنصاًا
يفاث بلدثلاوث شادنباث تياااهااأحدثثاكبريةاوحروبا
ونشااكل،الاااكاث كثارياناناثيحتاجالاوثيداثالا
وثيترضييان،اث كثريانناثألرَُساث تياليابحاجةاحتىا
إىلاوجباةاث طداا2اوبحاجاةاإىلاث قانتاث ارضويي،ا
ولاااا ثألساسااةا لحاااة،ا ثيتطلبااتا إىلا بحاجاةا
نساؤو اةاكبريةاعاىلاُكّلاننا ديهماسادةاويقديولا
عىلاألايقّدنانثاوألايدطنثاوألايبذ نثاوألايافقنثاويفا

ٍءاَاُهَنايُْخِلُفه{.ا ذ كاخريا هما}َوَنااأَثَفْقتُْماِنْنايَشْ
ث لاهاسابحاثهاوتداىلالاناث ذيايباايكاولناث ذيا
يخلف،اولناث ذيايدطي،اولناث رزثقاذواث قنةاثيتل،ا
اماناثيهمايفانثلالذثاث شاهراث كريماألايكنلالااكا
ث تفاتةاجاعةاإىلاُكّلاث فئاتاثيحتاجة،اأرَُساث شاهدثء،ا
ث جرحى،اث فقرثءابشاكلاعاا2،اوثيحتاجلاوثيرىضا
ُكّلاث فئاتاثيحتاجةاوث داايةاوثنستغاللا هذثاثينسما

بدملاث خري،ابا دملاث صا حاوتقديماث خري.

لاذثاث شاهرايمثالاطاقاةاعظاماةايفاننثجهةا
ث صدنبات

لاذثاث شاهراث كرياماأيثااًا اهاعطااؤهاثإليماثيا
وثيدانياث كبرياوثيهاماويمثلاطاقةاعظامةاونهمةا
يفاننثجهاةاث صدنباتانهمااكاثت،اوث جاثباثيدانيا
لناجاثٌباأسايساجدثًايفاننثجهةاث تحدياتاوثألخطايا
وث صدنبااتاوألاماعانالايفالاذثاث جاثاب؛اث جاثبا

ثيداانيالناثإليماال,اثإليمالابا لهاسابحاثهاوتداىل،ا
وثإليمالابا حل،اثإليمالابا قثاةاث داع ةالذثايدطيا
ثإلثساالاأنالًانتجدعثًاوحانيةاعا ااة،اوثثدااعاًاكبريثًا
يفاننثجهةاث تحدياتانناننقعاثيسؤو اةاويفاثنتجاها
ث صحااح،ايفاثنتجااهاث صحااحايفاننثجهاةاث بغايا
يفاننثجهاةاث دادوثلايفاننثجهاةاث ظلامايفاننثجهةا
ث طغاالايفاننثجهاةاثألرشثيابكلارشلماوإجرثنهم،ا
و ذ اكابقدياناالااكاناناتحدياتابقدياناالااكاننا
أخطايابقدياناالااكاننانشاكلانناثيهما كلانسلما
ونسالمةاألايحارصاعاىلاألايتزوعاننالذثاث شاهرا
ثيبايكاث زثعاثإليماثي,اوألايحرصاعىلاألايكسباناها
ث طاقاةاثإليماثاةاوثيدانيةاث دا اةاينثجهةانشااكلا

ث حااةاوتحدياتهااونااااهاانناثألخطاي.

شادباااث اماياث دظاماصمداوثباتايغمانداثاتها
ث كبرية

ولااااأيثااًاو شادباااث ااَاَماااياث دزيازاث اذيا
ينثجاهاعدوثثاًابربرياًاوحشاااًاإجرثنااًالاذثاث ددوثلا
ث سادنعياثألنريكاياث ذياتقفاندهاأيثااًاإرسثئال،ا
لاذثاث دادوثلاثإلجرثناياث اذيانايدطاياحرنةاأليا
يشءاأبادثًايساتهدفاث جماعاأطفانًاكباايثً،اوصغايثً،ا
يجانًاوثساًء،ايساتهدفاث حااةابكلاناايفاث حااةاننا

نقنناتهااونقديثتها.
إلاشدباااث ااَاَمااياث دظاماث ذياصمدابا رغماننا
أثاهاكالايداثياونايزثلايفاث فارتةاثياضاة،اوحارضثً،ا
كالايداثيابشاكلاكبريانناظروفاثقتصاعيةاصدبةا
نانانداثاةاكبارية،اننانشااكلاكثارية،اكاثتاقنىا
ث دادوثلاذثتهااالاياويثءاتلكاثيشااكلاإثماااتنجتا
ُكّلاناااعملتاهابشادباااطالاتاثيرثحلاثياضااةاُكّلا
تلكاثنعتدثءثتاثيشااكلاث تيالاياصاادتها،اادلها،ا
تآنرلا،انكرلا،اكادلا،اثساتهدثاهااث ذيا مايكناقدا
تنقاف،اعادنااتنجاتاُكّلاذ كابهذثاث دادوثلاث كبري،ا
بدداألااشلتاوبدداألاأعيكتاألاشدباااث ااَاَماايايفا
طريقهاإىلاث تغلاباعىلاأعوثتهااث تياكاثتانناخال هاا
تمايسانااتمايساهابحلاشادباااث ااَاَمااياث دظاما
ننااسااعاوثهباوناناإخاللاباألنناوثنساتقرثياإىلا

غرياذ ك.
شدباااث ااَاَمااياث دظاماصمداناذابدثيةاث ددوثلا
با رغامانناحجماث ددوثلاث كبري،ابا رغمانناألاقنىا
ث دادوثلاثساتخدنتاُكّلاناااتقدياعلاهانناوساائلا
ث تدنرياوث قتل،اونناوساائلاثإلباعة،اوثساتهداتاُكّلا

يشءايفالذثاث بلد،اثإلثسالاوكلانقديثتاحااته.ا

ألماعانلا صمنعاشدبااالناثعتماعهاعىلاث له
و كناشادباااث ااَاَماايابا رغمانناُكّلاذ كاصمدا
وثبتاوثساتمرايفاصمنعه،اوألماعانالا هذثاث صمنعا
ولاذثاث ثبااتايفاننثجهةالاذثاث خطراث كباري،اولذثا
ث دادوثلاث هائلابكلاإنكاثاتهاث هائلة،الناثعتماعالذثا

ث شدباعىلاث لهاسبحاثهاوتداىل.
قانىاث بغياث دادوثلالياتتكلاعىلانااا ديهااننا
إنكاثاات،اوناا ديهاانناععماونساثدةاعىلاثيستنىا
ث دويل،اأنااشدباااث ااَاَمااياث دظامااإلاُكّلاثعتماعها
ايلاثهاوكلاآنا ها لاناعىلاث له،اوعىلاث لهااقاط،اوكلُّ
نتنجهةاإىلاث لهاسبحاثهاوتداىل،اولذثاعانلاقنٍةانهما
جدثً،اوسااظلاشادباااث ااَاَماايالكذثانهمااثستمرا
ث ددوثلاساساتمراشادبااايفاثعتماعهاعاىلاث له؛األثها
يماناثإليمال،اولالاثتنقعانانايمناثإليماالاأواننا
ث شادباث ااَاَماااياثيؤنناثيسالماإناألايكنلاعثئما
ثنعتماعاعىلاث لهاعثئماث تنكلاعىلاث لهاسبحاثهاوتداىلا
نلتجاأاإ اهانرثلااًاعلاهانساتدااااباها}اَوَكَفىاِبا لَِّها

َوِ اّاًاَوَكَفىاِبا لَِّهاثَِصريثً{.

وثساتمداصمانعهاوثباتاهاننايصاادهاث قاميا
وثألخالقياث كبري

أيثااًاشادباااث ااَاَماااياث دظاامايساتمدالاذثا
ث صمانعاولذثاث ثباتاننايصاادهاث قامياوثألخالقيا
ث كبرياوث دظام،الناشادبانؤنناوبا تايلالناشدبا
عزيازاصانداشاانخاأبّيانايقبالابااإلذنل،انايقبلا
با هانثل،انايركعاإنا لاه،انايخثعاإنا له،اناياحايا
أناا2اث صدنبااتاوثألحادثثانهمااكاثت؛األثاهاتدّنعا
وترباىاإيماثااًاعاىلاأناياحاياإنا لاه،اونايخثعاإنا

 هاسبحاثهاوتداىل.
ثإليماثاياوث قاماياوثألخالقايا هاذثا اا رصاادا
ث شادباث دظام،ايمناثألوساوث خزيج،ايمناثألثصاي،ا
يمناثإليمال،الناعانٌلانهماوأساايساأيثاًايفاصمنعا

لذثاث شدب،اويفاثباته،اويفاننثجهتها لتحديات.

لاذثاث صمانعاثاباعاأيثااًاناناوعاياشادبااا
ث ااَاَماايابمظلنناته

اوأيثااًالاذثاث صمانعاثاباعاناناوعاياشادبااا

ث ااَاَمااايابمظلنناتاه،الناياديكاويدياجاادثًاأثها
شادبانظلان2،اونظلنناتاهاوثضحاةاأوضاحانانا
ث شامسايفايثبدةاث اهااي.اشادباااث ااَاَمااياث دزيزا
ث دظاامانظلنناتهاباّااة،اتأتياقنىاأخرىاناشاألا
 هااابهذثاث شادب،ايأتاياث اظاا2اث سادنعياث جائرا
ث ظا ماتحاتاتنجاهاأنريكا،اتحتايثيةاأنريكا،اتحتا
نبايكةاإرسثئال،اوتشاجاعاإرسثئال،اوحثاإرسثئال،ا
وعاعاإرسثئاالا ادتدياعىلالذثاث بلاداندلاااوصايتها
عىلالذثاث شدب،ايريداألايفرضاإيثعته،او استاإيثعةا
يفاث حقاقاةا ه.اثحناطايااقلاااألاث اظا2اث سادنعيا
 ااسا ديهاأجادةا ه،ا هاتخصهانناباته.ان.الناعثئماًا
يتحاركابأجادةاثآلخرين،اوَنْنالاماثآلخرول؟اأنريكاا
وإرسثئاال.اأثاااأقطعايقااااًاألالذثاث اظاا2انايمتلكا
باألسااساأيةاأجادةا ه،النايؤعياعويثًانرسنناًا هايفا
ثياطقاة،اويؤعيهاكخاع2ا آلخرين،اكأعثةاباداثآلخرينا
يتحركانلابهاايفاثياطقة،اوضدالذهاث شادنبابكلهاا

ويفاثيقدنةاشدباااث ااَاَمااياث دزيز.
لاذثاث اظاا2اث جائرايأتايا ادتديابكلاوحشااةا
علااااكامااال،اُكّلاننثطنايماياحاراورشيفاوأبيا
نمنا ماتساتمالهاثإلغرثءثتاوثألطماعاوثأللنثءا اباعا
ثفساهاووطااه؛اُكّلاثألواااءاُكّلاثألحارثيايفالذثاث بلدا
يديكنلاألاناايفدلهاث اظا2اث سدنعيابحقاااكشدٍبا
يمايالاناظلٌم،اعدوثٌلاإجرثنٌيانارشعاةا ه،انانربيا

 هاأبدثً،اأبدثً.

ث صمانعاوث ثبااتايفاننثجهاةاثالثاياث رشالنا
خااياشدباااولناث الئلابه

وأنا2اظلٍماكهذثابنحشااةاكبريةابإجرث2ٍابشاعانا
نااصاأبدثًاوناخااياأبدثًاأنا2اشادباااإناث صمنعاوإنا

ث ثباتاوإناثإلباءاوإناث دزة.ا
ث خاااياثآلخاراأناا2اشادباااث خثانعاثنثحااءا
ثنستسال2اث ركنعا قنىاث بغياوث ددوثلاث خانعا هاا
ثنستساال2ا هاالذثاغرياوثيٍعا دىاشادباااث ااَاَماايا
ث دزيازابحكمانباعئاه،ابحكماقاماه،ابحكماأخالقه،ا
بحكاماعزتهاوإبائه،ااشادباااث ااَاَماااياث دزيزالنا
يداياأثهانظلان2اندتدىاعلااهابغرياحلاأبادثً،ابغريا
رشعااةاأبادثً،اعادوثلانتصلافاأحملاجائار،اوبغٌيا
رصياٌحاوثضاحاناغبااياعلااهاوثضحاباكلاوضنح،ا
وشدباااث ااَاَمااياث دزيزايدياطبادةاثيؤثنرةاعلاه.ا
ثألنريكاانل،ا نااه؟ا أو ئاكا يريادها ث اذيا نااا
ثإلرسثئالانل،اث اظا2اث سادنعينل؟الذثاثالثياث رش،ا
ثالثاياثإلجارث2،اثالثياث خطاراعىلانساتنىاث دا م،ا
ناشاأاُكّلاث ارشايفاث دا ام،الاذثاث ثالثاياثإلجرثنايا
أنرياكااإرسثئاالاوث سادنعية،اوذ اكابمااا دياهاننا
أننثل.اثألنريكاانلاوثإلرسثئالانلالمايساتغلنلاناا
 دىاث اظا2اث سادنعيانناأننثلاناا ديهانناإنكاثاتا
ويساخروثهاايفاثرشاث ارشايفاُكّلاأقطااياث دا م،اويفا

ثيقدنةاثياطقةاث درباة.
لاذثاث ثالثيانااث ذيايريدهالاذثاث ثالثياثإلجرثنيا
ثيتنحشاناشاأاث رشايفاثياطقة،اناشاأاثيشااكلايفا
ثياطقة،اناشأاثيؤثنرثتايفاثياطقة،انااث ذيايريدوثها
نااااكشادبايماي؟انااث اذيايدااهاناناأنرثا،اثحنا
كاماال،اكشادبايماياثحناثيدااانلابأنرثا،اثحنا
ثيدااانلابتقريرانصريثاا؟انااألو ئكاناناحلايفاألا
يتدخلنثايفاشؤوثاا،اوألايفرضنثاإيثعتهماعلااا؟اوللا
بدثااعاخرياأوابدثاعانصلحاةاأوابمرشوعاةاأوابحلا
يتدخلنلايفاشاؤوثاا؟ان.الّمهاماوثضح،اونؤثنرتهما
نكشاناةاووثضحاة،اتدنريالاذثاث بلاد،اوتركاعالذثا
ث شادباوإخثاعهاوإذن هاوقهرهاوإلاثته،اوإ حاقا
ثألذىاباه،اوثيتكاباث جرثئمابحقاه،اونناثماعادهاإىلا
ثنستساال2،اونناثماعاداهاإىلاثنستساال2اوث هاماةا
وننقداها ونقديثتاها أيضاها وعاىلا علااها ث كانلاةا
ث جغرثيف،اوثساتغال هااحساباناايشاؤولاويريدول،ا
وعولاألايادم،احتىا ناثستسالم،احتىا نايكعاحتىا
 ناخااع،احتىا ناكاثاتاأعوثتهماوُعَناُلامالياث تيا
تتحكاماعىلالاذثاث شادب،اوعىلايقابالذثاث شادب،ا
وبانتهاالاوبفقاراوبأذىاوبدولاألايادماباساتقرثيا

ونابأنناونابأيايشء.ا

وعياشدبااابايؤثنرةاجدلهايديكاقامةاصمنعها
وثباته

وبا تايلاوعيالذثاث شادبابحقاقاةاثيؤثنرةاعلاها
يجدلهايديكاقامةاصمنعه،اقامةاثباته،اأْلالذثاث ثباتا
ولاذثاث صمنعالنايحمياشادبااايحفظا اهاكرثنتها
حتاىانايكنلانهاثاًاوذ االًاوخاثدااً،ايحميا هاعزتها
حتىانايكنلانساتذنً،اويحميا هاثستقال هاحتىانا
يكنلانحتالً،اويحميا هاأيثاًانساتقبله،اوإلاعاثىا
يفاث حارضا تادماأجاا هاثيساتقبلاةاوث قاعنةابا دزةا

وث رااهاوث خري.
ث نعيابايؤثنرةاث فظادةاوثإلجرثناةاوث سائةاجدثًا

يداعاشادبااالاذثا لصمنع،اولنايداياقامةاوألماةا
لذثاث صمنع،اأثهاخاايهاث حتمياوثنسرتثتاجياوث ذيا
نابديالاعاه.اث بديلاناالن؟اث بديلالناث هنثل،اث بديلا
لاناث ثااع،اث بديلالناث خازي،اث بديلالناثننتهال،ا
ث بديالالناث غرقايفاوحلاث ارشاوثألرشثي،اوث خثنعا

ثيطللا هاماتهم،اوألايدوسنثالذثاث شدب.ا
لاذهاكلهاااناظنناةاأوانجمنعاةاناناث دنثنلا
ثيهماةاث تياتدززاصمنعالذثاث شادبابادءثًانناثقتها
با لاه،اوثعتماعهاعىلاث لهاوإيماثاهابا له،اوتنكلهاعىلا
ث لاه،اولنايرىايفالذثانصدياث قانةابإيماثهابألاث لها
ث قانياث دزيزاث قااعياعىلاثرصه،اوث اذياوعداعباعها
ثيساتثدفلاوثيظلننالابا اارصاإلالاماتحققتا
 ديهاماثإليثعةاوتحركانثايفاثينقافاث االز2،ايفاإطاايا

ثيسئن اةايفاننثجهةاث ظلماوث طغاال.

ث دادوثلالنانااايزيدانناوعياشادبااابحقاقةا
أعدثئه

اثاماث دادوثلابحاداذثته،اوباكلاناايثاقاه،اوبكلا
نالبسااته،الناناايزيداناناوعياشادباا،اوعاهاأونًا

بحقاقةاأعدثئه.
اشادباااث ااَاَمااياث ان2ايدرفانانالياأنريكا،ا
يدرفاحقاقةاأنريكا،اوأكثرانناأياوقتانىض،ايدرفا
ألانااتحكااهاأنريكااعاناث ديمقرثطاةاوعناحقنقا
ثإلثساال،اوعناغرياذ اكاأثهاانجرعاشادايثتااايغةا
ثيثمانل،اوأساا ابا خدثعاث شادنباثيساتثدفة،ا
يدارفاحقاقةاث خطراث ذياتمثلهاإرسثئالا اسااقطا
عىلاشادباالساطل،اوشادباااث ااَاَماااياكالاونا
يازثلاوسااظلانتثاناااًاُكّلاث تثانناناعاث قثاةا
ث فلساطاااةاكقثاةاتدااه؛األثهاشدباوثٍعاوياطللا
يفاإطاايانساؤو اةاأوساع،ايحمالالاماأنتاهاككل،ا
ويستشدرانساؤو اتهاتجاهاأنتهاككل،او كناشدبااا
ث اان2ايديكاأيثاًاألاإرسثئالاتمثالاخطرثًايفاثياطقةا
بكلها؛األلاعوياإرسثئالايفالذثاث ددوثلالناعوٌياوثضٌحا
نؤكاداوباايز،اعويانلمنس.اإرسثئالاشاايكتاادلااًا
خاللاساالحاجنلا،انناخاللاخربثئهااث ذينايدملنلا
نعاث اظا2اث سدنعي،اونعاث خربثءاثألنريكال،اخربثءا
عساكريلاإرسثئالاال،الذثابااتاوثضحااًاونؤكدثً.ا
ثينقفاثإلرسثئايلاعىلاثيساتنىاث ساايساوثإلعالني،ا
ثاماعىلابقاةاثيساتنيات،اونناضمناذ كاثيشاايكةا
ث دساكريةابأياشاكل،ابأيانساتنى،ابااتاوثضحاًا
ونؤكدثً،اويؤكدا شادباااث ااَاَماناث دزيزاألاإرسثئالا
تمثلاخطرثًاعىلاثياطقةاوأثهااضا دةاونعبةاأساساةا
يفاُكّلاثيؤثنارثتايفاثياطقاة،او هااعوياأساايسايفاُكّلا

ثيؤثنرثتايفاثياطقة.

ث اظا2اث سادنعياخائناونفسداولناخارسايفا
ثهايةاثيطاف

ووعاٌياكبرياأيثاًاتجاهاث اظا2اث سادنعياث جائرا
وث دمالاث خائناألنته،اوثيتآنراعىلاأنتهاثإلساالناة،ا
وعىلاناطقتهاث درباة،اوث ذيايلدباعويثًاسائاًاوسلبااًا
 لغايةايفاخدنةاثألنريكالاوخدنةاثإلرسثئالالاث ذينا
ينلمنثهاأثهانستفاٌدانناتآنرهاندهماعىلاأنته،اوننا
تداوثهاندهماعىلاشادنباثياطقة،اولاناوثلم،النا
خاارسالنايفاثهايةاثيطافالناخاارس؛األثهماحااماا
يساتغانلاعاها نايتنيعانثاأبدثًاو نايارتععوثاأبدثًاألا
يفدلنثابهانااادلانثابغريه،انناُكّلاثألعوثتاث تيا دبتا
أعوثيثًايفاثياطقاةاأواغريلاا،اأعوثيثًايصلحتهاماوحلا
ثنستغااءاعاهااثستهدانلا،اأواتركنلااوارطنثابها.

وث اظا2اث سدنعياث ذيايمايسالذثاثإلجرث2ابحلا
شدباااث ااَاَمااياث دزيزا مايرَعاحرنةا لجنثي،ااكالا
جاياث سنءاث ذياآذىاجريثثهاوثعتدىاعىلاجايه،اوكالا
أيثاًاثيدتديابغرياوجهاحلاعىلاشادٍبانسالٍماعزيٍزا
ناناأثبلاوأرشف،اوخرياث شادنبايفاث دا م،اث شادبا

ث ااَاَماايايمناثإليمال،ايمناث قام،ايمناث حثاية.ا
ووحشااتهاوإجرثنهاث كبريابحلالذثاث شادب،ايفا
ظلاعدوثثهاولنايستهدفاثألطفال،اااقتلاثيئاتاننا
ثألطفال،ايقتلاث اسااء،ايساتهدفاثألحااءاث ساكااةا
ث طرقااتا يساتهدفا ث ريفااة،ا ث قارىا يساتهدفا
وث جسانيايساتهدفاثيطاايثتاوثينثثئ،ايساتهدفا
ثيستشفااتاوثيدثيس،ايستهدفاُكّلانقديثتاث حااة،ا
اثْ َفَسااَع{،الذثا }َويُْهِلَكاثْ َحْرَثاَوث اَّْساَلاَوث لَُّهانَايُِحبُّ
لاناإاسااٌعايفاثأليض،اإلا مايكناثإلاسااعايفاثأليضا

لكذثااكافايكنلاثإلاساعايفاثأليض؟.

لاذهاث جرثئماتدرباعناعجزاوعناثزعةاإجرثناةا
وناتدرباعناقنة

اوبا تأكاادالذهاث جرثئماث بشادةاناتدرباعناقنة،ا
ناتدرباعناقانة،األايأتيالذثاث اظا2ا رينيابا قاابلا
ثألنريكاة،اوث صنثييخاثألنريكاة،انساتهدااًاثألحااءا
ث ساكااةاااقتلاثيئاتاناناثألطفالاويجارحاثيئاتا
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نناثألطفال،اويقتلاثيئاتانناث اسااءاويجرحاثآلنفا
نناث اسااء،ايساتهدفاث دزل،اويساتهدفاثآلنالايفا
نسااكاهم،الذثانايدرباأبدثًابأياحالانناثألحنثلاعنا
قانة،ايدرباعناثزعةاإجرثناة،اعنارش،ايدرباعناائة،ا
عناجهةاناتمتلكاأيايصادانانناثإلثسااثاة،اوناننا
ث قاام،اونانناثألخاالق،اوناتمتلكاأياقادياو نابحدا
ضئالانناثإلحسااسابايساؤو اة،اناتداربابأياحالا

نناثألحنثلاعناقنة.
إذثاكاتماتزعثعولاغرويثً،اويافخاااكماث شااطالا
ثألنريكااةا قاابلكاما تلقانلا وأثتاما ث كارب،ا يوحا
وث صنثيياخاثألنريكااةاعاىلالاذثاث شادب،ايفاُنُدِثها
وُقرثه،اوأثتماتشالدولاثيشالداث تياتارشلااث قانثتا
ث فثائاةاألشالءاثألطفالاوث اساءااتشدرولاوكأثكما
أقنيااء؛األثكماأصبحتماذوواقاديةاعىلاقتلاثألطفال،ا
ذوواقديةاعىلاقتلاث اسااء،الذثانايادلاعىلاقنٍةاأبدثً.ا
لاذثالناث دجاز،الذثالاناث ثدف،الذثالاناثإلجرث2ُا
بداااه،الذثالاناث طغااالابذثتاه،اونايرشاكماذ ك،ا
صحااحاأثتمانااذابدثيةاث دادوثلاو حداث اان2اقتلتما
وجرحتماثآلنفانناثألطفالاوث اسااء،الذثايصادكم،ا
أصبحاتا كماصفحاةاسانعثءايفاتَأييخاثإلثسااثاة،ا
لذهاث صفحةاث سانعثءاث قاتمةاتدرباعنالذثاثإلجرث2ا
ث بشعابحلاشدباااث ااَاَمااياث دزيز،الذثاإثجازكم.

لذثاثإلجرث2ايزيداشدباااثعتماعثًاعىلاث لهاوتنكالًا
علاهاوثثدااعاًا لدملاوث تصديا لددوثل

لذثاثإلجرث2اولذثاث ددوثلالنايزيداشدباااثعتماعثًا
عىلاث لاه،اوث تجاًءاإىلاث له،اوتنكالًاعىلاث له،اولنايزيدا
شادباااثثدااعاًا لدملاوث تصديا لدادوثل.اوادالًاننا
ث اتائاجاثيهمةا هذثاث دادوثل،ا هذثاثإلجارث2اث نحيشا
ألاث كثاريايحسابايساؤو اةاعثخلابلدثاا.األاثألحرثيا
وث رشاااءاعادنااايشاالدولاناااتدملنثاهابأباااءا
شدبهم،اننايشاالدانشاهدثًاوثحدثًانناتلكاث جرثئما
واااهاضماري،او ديهاإحسااسابايساؤو اةابا تأكادا
يتحاركاإىلاثياادثلا لتصاديالاذثاث دادوثل.اوثآلنفا
ثثطلقانثاثتاجةالاذثاثإلجرث2،اولذهاث نحشااة،اولذثا
ث طغااالاث اذياترتكبنثاهابحلالذثاث شادب،اثآلنفا
ثثطلقانثابفدلاذ كاثتاجاَةاأادا كم،اثتاجَةاجرثئمكما
ثثطلقانثاإىلانااعياناث قتالا لتصديا لددوثل،اسانثًءا
يفاث جبهاةاث دثخلااةايفاث تصاديا لدماالءاوث خنثاةا
وثيرتزقاةاث ذياناباعنثاأثفساهماووطاهماوشادبهما
ثتاجةانا كم.اوإىلاث ثغنيا لتصدياألياعدوثلاأواغزوا
يساتهدفاث بلد،ااكلماااثزععتماإجرثنااً،اوكلمااثزعثعا
طغااثكم،اوكلمااثزعثعتاوقاحتكماوثستهتايكمابهذثا
ث شادباكلمااثثداعاثآلنفاوثآلنفانناأحرثياث شدبا
إىلانااعياناث قتال،اننا مايكنا ديهاعثاٌعايفاث ساابلا

أصبحا ديهاث ان2اثثدااعاكبري.
اكافاناياداعاننايشاالدابأ2اعاااهاتلكاث جرثئما
ث بشدةاث تياتستفزانشاعراثإلثسالاحتىاأثهااتُحايا
يفاثفساثإلثساالايوحاثيساؤو اةاحتىا اناكالاناتاًا
اامااسابل،ا نا مايكناثإلثسالايمتلكايوحاثيسؤو اةا
ناايشاالدهانناجرثئمابشادةانناطغااالاكبري،ابلا
ث بداضايرىاأثاهاُعْرضٌةا لقتلاإلابقايايفاناز ه،اإلا
بقيايفاندياتاه،اإلابقيايفاقريتهالاناُعرضٌةا لقتل،ا
ااألاثلا هاألايذلباإىلاناادثلاث قتالارشيفاًاعزيزثًا
حارثًايفاإطااياثيساؤو اة،اويتصادىا لدادوثل،ااإذثا
ثستشاهدايلقىاث لهايفانادثلاث قتاالايفانادثلاث ثباتا
ندثادااًاعناشادبه،اندثادااًاعناوطااه،اندثاداًاعنا
بلاده،انتصدياًا لظايلاوث دماالءاوث جائريناوث بغاة،ا
اكلمااثزعثعالذثاث ددوثلايفاجرثئمهاووحشااتهاوكلماا
ثستمراكلمااكالاحاازثًانهماًايداعاث كثرياأللايديكنثا
نساؤو اتهم،اويداعاث كثرياإىلاألايتحركنثاإىلانادثلا
ث قتاال،انرثلالاعىلاث لاه،انديكلاأثهانايفادلماإنا

ث رلالاعىلاث له،اوث تحركاث جاعايفاثيادثل.

لذثاثيساتنىانناصمنعاشدباااونناثباتهاأيبكا
ثيدتديناوااجألم

كذ اكاث تحاركاعاىلابقااةاثيساتنيات،اشادبااا
ث ااَاَمااايايتحركاعاىلاُكّلاثيساتنيات،اننايتحركا
يفاثياادثلا اقاتلانتصدياًا لدماالءاوث خنثةاوثيرتزقةا
و لقاعادة.اوننايتحركاإىلاث ثغنيايتصدىا قنىاقرلا
ث شااطال،اونانايتحاركايفاث جبهاةاثإلعالنااة،اننا
يتحاركايفاث جبهةاث سااسااة،اننايتحاركايفاث جبهةا
ثإلثسااثاةاعىلاشتىاثيساتنياتايفاث جاثباث صحي،ا
يفاجاثاباث رعايةاثإلثسااثاة،ايفاث جنثثاباثألخرىايفا
ُكّلاثنتجالاتاولذثاثيساتنىانناصمنعاشدباااوننا
ثباتهالناادالًاأيبكاثيدتديناوااجألم،الما مايكنثنثا
يتنقدنثاألايصمداشادبااالذثاث صمنعاوألايثبتالذثا
ث ثبات،الماكاثنثايرثلانلاأثهاناذابديةاث ددوثل،اونعا
بطشاهماوجربوتهماوإجرثنهماساااهايالذثاث شدبا
ويستسالم،اونناثمايحققنلانؤثنرتهماث كبريةاوأيةا

نؤثنرة!انؤثنرةاخطرةاجدثً.
أثاااأقنلانتأكدثًانناصحةانااأقنلاأثها نناصمنعا
ث شادباوثباتها كالاث نضعانختلفاًاتماناً؛األلاأو ئكا

ثيدتديانا امايكنثانثا اتنيعانثاعاناأيايشء،اولذثا
ثبت،اجرثئمهماث فظادةاوث بشادةاث تيايمايسانثهاا
نااذابدثياةاث دادوثلاإىلاث ان2اتشاهداشاهاعةاعثنغةا
وقنياةاعىلاأثهامانااكاثانثا اتنيعنثاعاناألايفدلنثا
بهاذثاث شادب،اوتجااهالاذثاث بلاداأيايشء،اُكّلايشءا
كالاوثيعثً،ابا تايلاكالاثنحتاللا بلدثاانساأ ةاوثيعة،ا
نساأ ةاوثيعةاولماطرحنثاثحتماالاث غزواث ربياوناا

يزثلانطروحاً.ا

صمنعاشدباااجاّبهاثنحتاللاوث تقسام
كاثنثاسااحتلنلالذثاث بلد،اكالالذثاث بلداساقسما
عاىلاثيدتديانا اكلٍّاحصته،احصاة,احصاةاألنريكاا
تاشائاااهااقنثعداعساكرية،اوحصةا لقاعدةاتقاما
ااهااإنايثتا هااوونياتاونناتلكاثيسماات،اوحصةا
 لاظاا2اث سادنعي،اوحصاةاإلرسثئاال،اوبا تأكاادا
سااجدلنلانناث جازياث ااَاَماااةاكاثنثاسااجدلنلا
ناهاااحصاةاإلرسثئاالاساادطنثهااثصابهاااغاريا
ناقانصابكلانااتمثلهانناألمااةا ديهم.اوقداتجىلا
ثآللاوبشاكلاكبارياويتجاىلايننااًابددايان2،اوتجاها
ثيؤثنارثتايفاُكّلااصالاجديداننااصانلاثيؤثنرةايفا
ثياطقاةايتجاىلاويتثحاويظهاراإىلاث دلاناث تحا فا
ث نثاالابالاث اظاا2اث سادنعياوإرسثئاال،اونادىا
ثنيتبااطاث نثاالا لاظاا2اث سادنعياناعاإرسثئاال،ا
سااتجىلاأكثراوأكثر،او ربمااياكشافانااتادلشابها
شادنباثياطقةاعنالاذثاثنيتباطاث نثاال،ا حداثآللا

تجلتاأشااءاكبريةاوخطريةاوظهرتاإىلاث دلن.ا
وبا تاايلالذثاث صمنعاحفظا شادبااابلاده،ا كالا
ث بلاداث ان2انمزقااً؛اجازٌءاناهاتحتانسامىاندل،ا
ونيةانناونياتاث قاعدة،اجزءاناها لاظا2اث سدنعي،ا
جازءاناهاألنريكا،اجازٌيانناجازيهاإلرسثئال،او كنا
لاذثاث صمانعالناث ذياحفاظالذثاث بلاد،او ربمااننا
ألامانااتجىلايفالذثاث دادوثلاحقاقةانهمةاوخطريةا
يجباألايداهااشادباااجادثًاحتىا لمستقبلاألالااكا
أطماعاًاحقاقااةاوادلاةاكبريةاوخطريةايفالذثاث بلد،ا
ونؤثنرثتاكبريةاتساتهدفالذثاث شادب،الااكاادالًا
أطمااعاحقاقااةايفابلدثاالامايريدوثها،اإثماااكاثنثا
يريدولانناُعَناُلماوأعوثتهامايفاث دثخلاألاتاجزا هما
ُكّلايشء،او كنابا تايلاعادناااشالتاتدخلنثابشاكلا

نبارش.

نناألمانااتجىلاألاث قاعدةاصاادةايثلثاث رشا
أيثااًاناناألاماناااتجاىلايفاظلالاذثاث دادوثلا
ثإلجرثنياوث نحيشاألاث قاعدةا اساتاسنىاأعثةاننا
أعوثتاأو ئاكاث بغااةاثيدتديان،اأعثةاباداأنرياكا،اأعثةا
 صا احاإرسثئاال،اأعثةا لاظاا2اث سادنعي.األانثلثا
ث ارشاثإلجرثنيالناث اذياصاعاث قاعادة،اولناث ذيا
يساتغلالاذهاث صااداةايفاثياطقةابشاكلاعاا2اويفا
بلدثااعاىلاوجهاث خصنص.اث ان2اأضفانثا قباًاجديدثًا
عىلاث قاعادةايفاث بلد،اوناحنلاا قباًاجديدثًاسامنلاا
ثيقاونةاث شادباةانعاأثهمانايحبذولايفاثألصلاثسما
ثيقاوناة،ا هماننقفاناناثيقاوناةاث لبااثاة،او هما
ننقفانناثيقاونةاث فلسطاااة،الناثسماغريانحبذ،ا
اااااترىاناالناث رساألايسامنثاث قاعدةايفاث ااَاَمانا
بهذثاثيسمى؟ابا تأكادالمايؤسسنلايسمااتاجديدةا
وصاائعاجديدةاونسايثتاجديدةايفاثياطقة،اساكنلا
نانايخاد2اإرسثئالاويدملاناااتريادهاإرسثئال،اوناا
تريدهاأنريكااوبتمنيلانناث سادنعيةالناث ذيايحملا
أ قاباًاجديدةاننالذثاث انعايفاساداهماإىلاقلباثألننيا

وثيفالاماوث حقائل.
اوثألنريكانلا اَنااايمايُساهاث اظاا2ُاث سادنعيُّ إلَّ
عىلايأسالذثاث ددوثلاإضااةاإىلاث دوياثإلرسثئايلاااها
نناجرثئاَمالياخزياوعاياوناتمثلاأياةاقنة،اوكلماا
ثساتمرالذثاث ددوثلابمااااهانناجرثئماوحشااةالنا
خزياوعايا لاظا2اث سدنعيايفاثيقدنة،او ألنريكالا

ثإلرسثئالالارشكاؤهايفاث ددوثل.

إستمرثياث ددوثلالناث ذيايمثلاعايثًا لمدتدين
ولاااثؤكدابأثهاأحااثاًايقالاألاث اظا2اث سادنعيا
يشادرابا حارجاألاينقفاعدوثثاهاثآللاوأثاهايحتاجا
ألايحفظا افساهاناءاث نجه،اأيانااءاوجهانعالذها
ث جرثئماث بشادة،اأياناءاوجهانعالاذثاث ددوثلابكلا
نااااهانناطغاالاوجربوتاتجاهاث شادباث ااَاَماايا
ث دزياز؟ا قداألارقاناءاوجهاهاناذابدثياةاث ددوثل،ا
عدوثثاهابحاداذثتاهاساّنعاوجهاه،اوساّنعاصفحته،ا
 تكنلانسنعًةاوقاتمة،او تكنلانناأسنعاث صفحاتا

 ألثظمةاوث قنىاث ظاية.
اإلاث اذيايمثالاخزيااًاوعاايثًالاناثنساتمرثيايفا
ث ددوثلاو اساوقفه،اإذثاكالايريدا افساهاشاائاًاننا
ث حفاظاعىلاناءاوجههاالانقفاعدوثثه،اثنستمرثيايفا
ث ددوثلالناث داياولناث خزياأنااوقفهالناثيفرتض.

ثنساتمرثيايفاث دادوثلايؤكاداطبادةاث ادوياث ذيا
يلدبهالذثاث اظا2ايفاثياطقة

أيثاًاثنساتمرثُيايفالذثاث دادوثلالنايؤكداطبادةا
ث ادوياث ذيايلدبهالاذثاث اظا2ايفاثياطقة،اسانثٌءاننا
تمنيالاث فتناأوابشاكلانباارش،اأكربانساتفاداناها
لناإرسثئال،اأكربانساتفاداناهالناإرسثئال،اث اظا2ا
ث سدنعياذثتها اسانساتفادثًاننالذثاث ددوثلاأبدثً..
أبدثً.الناأونًاعىلانستنىاثنستازثفاثنقتصاعياأثفلا
أننثنًاطائلةاجادثً،اوثساتغلتهاُكّلاثألطرثفاحتىاعىلا
ثنعانخاٍز،ا قداجدلنثاناهاأ دنبةاوبقرًةاحلنباً،اث كلا
يحاولاألايأخذانااثساتطاعاوكلايشءابثمن،اثينثقفا
ث سااسااةاث تاياتطلقهاااأياعو اةاأواكااالايفاعولا
ث دا اما صا حاث دادوثلالناندانعاث ثمان.اُكّلايشءا

ندانعاث ثمن؛اسااسااًاإعالنااً.
اأَيثااًاناايثخاهاإىلاث دثخلانناأنانثلا تحريضا
نرتزقاةاوعمالءانبا اغالائلةاجدثًابا تأكاادا هااآثايا
نساتقبلاةاعاىلاثنقتصااعالاااكا ديهام،ااهناغريا
نستفاداحقاقًةالناكاسبانكاسباسلباةاعكساة،ا
بلاكلمااثساتمراث ددوثلاكلمااكاثتا هاثتائُجاعكساةا
علاهام؛ا ذ كا اسانانانصلحتهماألايساتمرالكذثا

كأ دنبةايستغلهماث كثريانناثألطرثفاألخذاثألننثل.

نايتداولانناعثخلاث بلدانعالذثاث ددوثلاإناننا
قداَاَقداإثساثاتهاووطااته

لاااأيثااًاعىلانساتنىاث نضاعايفاث دثخلالااكا
نداثااةاحقاقةاثتاجاةاث دوياث ذياتلدباهاث قاعدةايفا
ث بلاداو مايكناعويثًاجديدثً.ايفاثياايضاكالاعويثًابايزثًا
بتمنيلاكبرياوععماكبري،او كناث ان2اثثكشفتاث كثريا
ناناث حقائل،اإىلاجاثباث دوياث اذياتقن2ابهاث قاعدةا
ندعنناةاباياالاوث ساالحاناناث اظاا2اث سادنعي،ا
وث حمايةاث سااسااةانناثألنريكاالاوغريلم،احتىا
أثهمايطا بنلاث ان2ابإخالءاثيدلا صا حاث قاعدة.اَنْنا
غرياث قاعدةايستفاداث ان2انناإخالءاثيدلاونؤسساتا
ث دو اةاث تايايحماهااث شادباث ان2!اث اان2ايقن نلا
 لشادباث ااَاَماناساّلماثيدل،اساّلمهااين؟ا لقاعدةا
با تأكااد،اوإلاكاثتابأ قاباجديدة؟اسالماناشاآتا
ث دو ة،اسالماناابقيانناسالحاث جاش،احتىاث جاشا
ث ااَاَمااايانطلنباناهاألايساّلماإنكاثاتها لقاعدة؛ا
و ذ كالذثاث دوياث سالبياأيثاًايقفاإىلاجاثبهاث بدضا
نمناتغريهماثألننثلاث هائلة،او كاهاانهمااكاثتاليا
ثمٌناقلاال،اَنْنايباعاثفساهاويباعاإثسااثاتهاويباعا
وطاهاويباعاشادبهانقابلايشءاناناثيالانهمااكالا
لناخاارس،اصفقتاهاخارسة،اوناااقدناهاأكثرانماا
كسب،احاامااتخرساإثسااثاتكاأثتاتخرساُكّلايشء،ا
وبا تأكاادانايتداولانناعثخلاث بلادانعالذثاث ددوثلا
إناناناقداَاَقداإثسااثاته،اوثيتىضا افاياألايكنلا
رشياكاًايفاُكّلاتلاكاث جرثئامابماااااهااجرثئاماث قتلا
وثإلباعةا ألطفالاوث اساء،اوجريمةاتدنرياُكّلانقديثتا
َوإنكاثااتالذثاث بلد،اث تيالياألباائهاكلهم،اثيطايثتا
وثينثثئاأ اساتالايا لااَاَماااالاُكّلاث ااَاَمااال،ا
خزثثاتاثيااهاث تيا لمدلاأ استا لااَاَمااال؟اولكذثا

ُكّلابقاةاثياشآتاثنقتصاعيةا لااَاَمااال.

نانايتآنراعىلاأبااءاشادبهالناخاارساوخائنا
وخائب

وبا تايلاننايتآنراعىلاأبااءاشدبهاعىلاأبااءاجلدتها
عاىلابلادهالناخارس،الاناخائن،الناخائاب،او اسا
نساتفادثًانهماااجاىانناثيال،اثيالاساااتهيانهماا
كال،ا كاناعادنااخرستاإثسااثتاكاوشادبكاوبلدكا
لاذهالياث خساايةاث حقاقااةاإضااًةاإىلانااايجااها

ثإلثسالاننانسئن اةاتجاهاث لهاسبحاثهاوتداىل.
نااتقان2ابهاث بدضاناناث قنىاث سااسااةاث تيا
يأتاألاتكانلانؤيدةا لددوثل؛األثهااكاثتاناذاث بدثيةا

تتحاركاوالاأجادةا صا حاث خايج،اوإثمااثثكشافتا
ثآللابشاكلاأكاربالناعااياوخااثةاوطاااةاونانربيا
 ه.اننايرثلناعىلاتحقالانكاساباسااسااةاثتاجةا
وقنااهاناعاث دادوثلاضداشادبهالانايساتفزالذثا
ث شادب،او هذثاتدثعاااتابا تأكاداحتىانساتقبلاة،ا
ولذهانساأ ةاخطرةاجدثً؛األلاثإلثسالاث ذياتستمالها
ثألطماعاوثأللنثءا ااحاازايفاننقفاث باطل،ايفاننقفا
ث طغاال،انعاثيجرنلاضدابلده،اضداشدبه،اضداأنتها
لاناخاارسايفاث دثاااوخارسايفاثآلخرة،اث لهاسابحاثها
اِ لَِّذيَناَظَلُمنثا وتداىلايقانلايفاكتابهاث كريم:ا}َوَ اْناأَلَّ
َنااايِفاثألَْيِضاَجِمادااً{ا اسااقطانبلغاسادنعياننا
ث اظا2اث سدنعياحتىا ناأعطنكاُكّلاعائدثتاثفطهما
ثيساأ ةاأثكا ناحزتاناايفاثأليضاجماداًاناايفاثأليضا
جماداًاو اسااقاطاقلالانناثيالاث سادنعي}َوِنثَْلُها
َنَداُه{انااايفاثأليضاجماداًا}َوِنثَْلاُهاَنَدُهانَْاتَاَدْوثاِبِها
ِنْناُسانِءاثْ َدذَثِبايَْن2َاثْ ِقاَاَنِةاَوبََدثاَ ُهْماِنَناث لَِّهاَنااَ ْما
يَُكنثُنثايَْحتَِسابُنَل{،اوأياإثساثاٍةاأواضمرياأواأخالقا
أواقااماينايقفاعدوثلايرتكباُكّلالذهاث جرثئم،اناذثا
ساقنلا لهاتجاهالذهاث جرثئم،اتجاهاثألطفالاوث اساءا
تجاهاشادب،اكمايقتلانناث ااساوثألبرياءاث ذينا اسا
 هماأياعويايفانشااكلاعثخلاةاحتى،ابا تايلاث جريمةا

كبريةاجدثً.

ث رلالاعىلاث ددوثلاننابدضاث قنىاث سااساةا
لنايلالاخارس

ااا رلالاعىلاث ددوثلاننابدضاث قنىاث سااساةا
لانايلالاخاارس،اويلاالاث خاايجاعىلاناناباعنثا
وطاهاماوشادبهماوبلدلاماوإثسااثاتهماورشاهاما
وعرضهاماوأيضهامالناأيثااًايلاٌلاخاارس،ايلالا

خارسيناعىلاخارسيناو ناينصلهماإىلاثتاجة.

قنىاث ددوثلاليانناكاثتاتدرقلاث حنثياعثئماً
وباتاناناث نثضحاعىلاثيساتنىاث نضعاث دثخيلا
وثيشاكلاث ساايسايفاث بلداأثهاناحلاإنابا حنثي،الذها
قثاةاكاثاتابديهاة،اوكالاث حانثياقائماً،اوث ددوثلا
لاناث ذياأوقافاث حانثي،ابلابداداإكماالانخرجاتا
نؤتماراث حانثياث نطايابمااخرجابهانانانخرجات،ا
َناْناث اذياعطََّلاتافاذَاتلاكاثيخرجاات؟اوثضحاأثهما
ثيدتادولاث ذيانايدتادولاث اان2،الماناناكالاويثءا
تدطالانخرجاتاث حنثياث نطاياوصننًاإىلانااحصلا
ناناتدثعااتاثتاجًةا بقاءانخرجااتاث حنثياث نطايا
حباساةاثألعيثج،اكالا ذ اكاتدثعاااتاوثتائج،اوكالا
 تدلنياثألوضاعانعاأثهاكالاث ذيايساطُراعىلانقا ادا
ثألنانيايفاث بلداويمساكابا دو اةاكاثتاُعناىاأو ئك،ا
عناىابااداأو ئك،او كاناحتىاتلاكاث دنىا امايريدوثا
 هاااث اجاح،ا امايداانلاابماايخد2اشادبها؛األثهمانا
يريدولاألايقدننثا لشدباث ااَاَمااياأيايشءاثهائااً،ا
احتاىايفاظلاث هاماة،اوسااطرةاُعنالماعىلانقا ادا

ث حكمانااث ذياقدننها هذثاث بلد؟انايشء.
اكاثاتاثألوضااعاثنقتصاعيةاتزعثعاسانءثً،اوجرعا
بدداجرع،اوث نضعاثألناياكالايزعثعاسانءثً،اوث تفككا
يؤسسااتاث دو ةاكاثتاتزعثعاوتريتاه،الذثاث ذياكالا
حاصاالًايفاث بلاد،اتدثعاااتاثتاجاعاهااثنيةاشادبة،ا
ث ثنيةاث شدباةاتكللتاباتفاقاث سلماوث رشكة،اثتفاقا
بايكهانجلساثألناناوثألنماثيتحدةاونجلساث تداولا
ث خلاجي،اونجلساث نزيثءاث سادنعي،ابدداذ كاقاننثا
بانثقاالباعاىلاثتفاقااةاث سالماوث رشثكاة،اوث تآنرا
علاها،اونحاو ةاثن تفاافاعىلانااتثماتهاننابانع،ا
 ااشاأاعناذ اكاتدثعااتاناناجديد،اويدانعاث حنثيا
نناجديد،ابدداثساتقا ةاثيساتقالالاعي،اوث حكننةا
ثيساتقالة؛ا ابادأاحنثياناناجديد،اثامايقنننلالما

بشاناعدوثثهام،اويدطلانلاث حانثي،اوينقفنثهاننا
جدياد،اويتنيطنلايفالذثاث ددوثلاثإلجرثنياث بشاع،ا
نداىالذثاأثهمانايريدولا هذثاث بلداأنااًاوناثستقرثيثًا
ناسااساااًاوناأنااااًاوناثقتصاعيااً،اوأثهمايريدوثاألا
يخثدنثالاذثاث بلداعثئماًا هاماتهاماويفاظلاوضداةا
غريانساتقرة،اإثمااتحاتاث سااطرةاوث تحكم،اتحتا
سااطرتهماوتحكمهم،اوانىضاتحتاث سااطرةالذثا

ث ذيايريدوثها بلدثااو شدباا.
ث اان2اباتاجلاااًاعويلمايفاثنثقاالباعىلاثتفاقاةا
ث سالماوث رشثكةاونحاو تهماثن تفاافاعلاها،اث ان2ا
يحاو انلابشاكلاوثضاحاونكشانفاألايلتفنثاعىلا
ثتفااقاث سالماوث رشثكاةاألايزيحنهابداداألاثعرتانثا
باهابكلهام،اوثأللامانناذ اكاأثهاثتفااقاوقدتاهاُكّلا
ث قانىاث سااسااةايفاث بلد،ا كنانعاذ اكالماثعرتانثا
باهاويحبنثاباه،اوأطلقانثابااثاتاوقارثيثتاوننثقفا
كاثاتانرحبةاونؤيدةاوندرتاةابهاذثاثنتفاقاوث ان2ا

يحاو نلاثن تفافاعلاه.

ولماننايدملنلاعىلاعرقلةاث حنثياثآلل
ث اان2ايدنعاث حديثاعاناث حنثي،اقبالالذثاثينعدا
كالالاااكاننعاداساابلايفاجاااف،انناث اذياث تفا
عاىلانحااونتاث حانثياثألخارية،انناث ذياسادىاإىلا
تأجالاث حنثي،اوألياسابٍباسدى،اندروفاأثهاث اظا2ا
ث سدنعياوندهاثألنريكانلاوثإلرسثئالانلاسدنثالما
 تأجاالاث حنثيايفاجاافانيتاكاباثيزيدانناث جرثئم،ا
 تافااذاثيزيدانناثألجادة،اإلثاايةاثيزيدانناث فنىض،ا
ويفاثهايةاثيطاافاوثاقنثانناجديداعىلاث حنثياو كنا
بدداناذث؟ابدداألاقللنثاننانساتنثهاوألماتهااحن نها
إىلاثجتماعاتشاويياو اساثجتماعاًا حنثياجاعاينصلا
إىلاحال؛األلاثيطلنبابا اسابةا هما ااساث حل،اث حلا
نتااح.ا اسالااكانااايدالاث حلاث سااايسايفاث بلد،ا
ثيساأ ةاساهلةاونتاحاة،اكاثاتاث قنىاث سااسااةا
نرشاةاعاىلاث نصانلاإىلاثتفاقاثاجازاوكانلاوتا2،ا
و كنالماأاشالنثاُكّلايشءاوشاانثاعدوثثهم،اوبا تايلا
ث اان2الماعملانثاألايكنلاثنجتمااعايفاجاافانجرعا
ثجتماعاتشااويي،احاو نثاألايفرضنثاعلاهاأجادتهم،ا
تدانلانثانعاثألنماثيتحدةاونعانبدنثهااث جديداكأعثةا
بأيديهم،ايقدنانلا هاثألجادة،ايصاديولا هاثألوثنر،ا
يقدننلا هاث تنجاهات،ايشاتغلنلابأسلنباث رتغابا
وث رتلااباعىلاتطنيده؛ا كيايدملا هماناايشااؤولا

ويريدول.
اكلاهاساديا تدطاالاأياثتائاجاجاعةاوسالامةا
وصحاحاةاتفايضاإىلاحلاحقاقيا لنضعاث سااايسا
يفاث بلاد،اوبا تايلانااث اذيايريدوثاه؟ايريدولاانىضا
يفاث بلاد،ايريادولاإذننًا لشادب،ايريادولاألاياهايا
لاذثاث بلدالذثاُكّلاث اذيايريدوثه،اوثحاناثقنلاث ان2ا
ثتركانثا ألناماثيتحادةاحااعيتهاا،اوثتركنثا هاااقديثًا
نناث حااعياةا اجاحانهمتها،اثتركنثاساداكماث دثئما
 تطنياعانبدنثهاااث جدياداتاايةابا رتغااباوتاايةا
با رتلااباوث حماالتاثإلعالنااة،اثتركنثا اهاقديثًاننا
ث حرياةاكايايبقاىاحارثًاياؤعياوظافتاهابحااعية،ا
وبا تايلاث حلاث سااايسالناسافاداحتىايفاخروجكما
ننانأزقكم،اأثتماأصبحتاماث ان2اتنثصلنلاعدوثثكما

بدولاأال،ابدولاثتاجةاوبدولاثمرة.

ناايمثلاضماثةاحقاقاةا ااالناث رلالاعىلاث لها
وث تنكلاعلاهاوث تحركاث جاعاوثيسئنلايفاُكّلاثيااعين

أناا شدباااث ااَاَمااياث دزيزااأقنلا هاُكّلاث رلالا
لناعىلاث لهاسابحاثهاوتداىلاوث تانكلاعلاهاوث تحركا
ث جااع،اث تحاركاثيساؤولايفاُكّلاثيااعيان،ايفاجبهاتا
ث قتاالاينثجهاةاثيدتديان،اعىلاثيساتنىاث سااايسا
وثإلعالنياوثإلثسااثي،اعىلاُكّلاثيستنياتاالذ كاثحنا
جمادااًانداانلايفاُكّلاثنتجالاتاألاثنثصلاتحركاا،ا
أللالاذثاقديثاا،الذثاخاايثا،اخاايثااكشادبانسالما
خاايثااكشادباشاهدا هاث رسانلاباإليماال،اخاايثاا
كشدباحثايياعزيٍزايمتلكايصادثًاعظاماًانناث قاما
وثألخالقاوث تَّأييخ،اخاايثااث ذيانابديلاعاهاإناث هنثلا
وث ذلاوث خازي،او اثلابا لهاتدااىلابا صمنعاوث تنكلا
عىلاث لاهاوث ثباتاوث تحاركاث جاع،اوناناعولاتنثكلا
ناأحادايكلاعويهاإىلاأحداُكّلانااايتحملانساؤو اته،ا
ويتحركاااماايمكاهاألايتحركاااه،الذثاث ذياسافاد،ا
لاذثابا تأكااداث اذياسااكنلا اهاث اتاجةاث سالامةا
وث داقباةاث صحاحاة،اوث فارجاقااع2اوث اارصاقاع2ا
 شادباااطايااكالانتنكالًاعىلاث لهاويديانسؤو اته،ا

ويتحركايفانسؤو اتهاكماايابغي.
ثساألاث لاهاسابحاثهاوتدااىلاث رحمةا لشاهدثء،ا
وث شافاءا لجرحى،اوث ارصا شدباااث دزيزاوألايجدلا

عثئرةاث سنءاعىلاثيدتدين.

ااَل2ُاَعَلاْاُكْماَوَيْحَماُةاث لِهاَوبََرَكااتُُه.. َوثْ سَّ
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و »عقيدة أوباما«
» قاداثثتهاىاعارُصاث هامااةاثألَنريكااةايفا
ث رشقاثألوساطاوبدأاعهٌداجديٌدايفاإقلاماثياطقةا
ث حديث.اوسااتماتشاكالُهانناقبَالانعبلاُجُدٍعا
وقانًىاجديدٍةاتتااَاُس؛انناأجالاث تأثري،اوحتىا
تتسااََّداعلاها،اسااكنُلاعىلاوثشااطناثنعتماُعا
بشكلاأكرباعىلاث دبلنناساةاأكثرانناثعتماعلاا

عىلاث قنىاث دسكرية«.
أطروحاةا لاياخالصاةا ث ساابقةا ث فقارُةا
ييتشاايع.اثل.الااس،ايئاسانجلاساث دالقاتا
ث خايجاةاطرحاااهااناايساّماها»بدثيَةاث حقبةا
ث خانساةا لارشقاثألوساطاوثهايةاث سااطرةا

ثألَنريكاة«.ا
اُعالاساأَلاث حقبَةاث خانساةايفاث رشقا يتنقَّ
ثألوساطاستشهُداثثحسايثًاثسبااًاألعوثياث العبلا
ث خايجال،اوألاتتمتاَعاث قنىاثيحلاُةاااهابا ادا
ث ُدلااا،اوألايكانَلاث العبانلاثيحلاانلاث ذيانا
يمتلكانلاث سالطَةاناناث رثعيكا االاثيلتزنلا

بتغارياث نضعاث رثلن.
رثًايفا ثساتطالعاُتاث ارأياث تاياأجرياتاُنؤخَّ
ث ننيااتاثيتحدةاعكساتالاياثألُْخااَرىاُناُننًا
ثثدزث ااةا دىاثينثطناثألَنريكياث ذياأصبحايرىا
أَلاث داايَةابا شؤولاثيحلاةانقدَّنٌةاعىلاغريلا.

 كنايفاثيقابلالااكاَننايرىايفاارضاةالاسا
ثدااًانبكرثًانبا غاًاااهاوألاُكلَّانقنناتاث هاماةا
نازث اتاقائمًة،اويفاث نثقاعاحتىالاساوإلاكالا
يدتقداأَلاتأثريَاث ننياتاثيتحدةاساااخفضاعماا
كاثتاعلااهاذثَتانرة،ا كاهااستساتمرابا تمتعا
بتأثارياأكاربايفاثياطقاةاناناأيةاقانةاخايجاةا

أُْخاَرى.
وث تفساريُاثألقارُبا هاذهاث ظالارةالناكماا
أوضحهاث كاتباث سنيياغازياعحمالاباعتبايها
ياطانياعىلابُداداثسارتثتاجياُجغارثيف،ايمكنا
وصُفهابمحاو اةاإَعاَعةاث هاكلاةاثنسارتثتاجاةا
و كناواالاندطااتاورشوطاث لحظاةاث رثلاةا
وثساتحقاقاتها..اإثااااأناا2َاثََمٍطاثسارتثتاجيا
صااغاةا إَعااَعةا عاىلا يقان2ُا جديادا أنريكايا
وتشاكالاث ارشقاثألوساطابطريقاةاجديادة،ا
و ااساثنثساحابانااه،ابمداىاثَياْالاإىلاإيجاعا
تسانيةاندااةاترتكُزاعىلاقاعدةاتخفافاعيجةا
ثنثخارثطاث تدخيلاوالاث اماطاث ذياكالايجريا
باهاوثنثتقالاإىلاثمطاأكثراجادوىايجدلانازثلا
ث رباحانائالًا صا احاث طرفاثألنريكاياويبدُدها

عناثيغاي2.
ويفالاذثاث ساااقاتمكاناقارثءُةاناااأعلااها
أوبانااوثيتحدثنلاباساماإعثيتهايفاغريانااسابةا
هااتا اقالا»ثيحانياثيركزي«ا عاناوجانعاتنجُّ
 السارتثتاجاةاثألَنريكااةاننانرثكزهاث ساابقةا
اث رشقاثألوساط(اثحنا»تحديااتاث قرلاث نثحدا
آساااا يفا كالنهاما بحسابا ث تايا وث درشيان«ا
وثيحاطاث هااعئا لتصديا لدماالقاثنقتصاعيا
ث صااياث ذياسااتجاوزاثألنريكياعا2الالاايفا

ث رتبعاعىلاقمةاثنقتصاعاث دايي.
ونناث خربثتاث تياثكتسبتهااث ننياُتاثيتحدةا
ناناتجربتهاايفاث درثقاويفاأاغاثساتالاأثهااغريُا
قاعيةاعىلاحسامانلفاتاث تنتارانافرعةااهااكا
نعبنلاأساساانلانايمكاهااتجاللهماَخاّصاةا

يوساااوإيرثلاوث صل.ا
اروساااابقاااعةااالعيمريابنتالاثجحتايفا
وقافاثنثهاااياث سااايساوثنجتماعاياووْضِعا
ا لفنىضاث داينةاوناااااث فسااعاَوثساتداعةا َحدٍّ
تداااهاااثقتصاعياًاوسااساااً؛ا تدانعانناجديدا
إىلاحلبةاث رصثعاث دو اة،اوثجحتاث دبلنناسااةا
ث روسااةايفاثساتغاللاأزنااتاث رشقاثألوساطا
كمقدنةا دنعتهاانعباًاأساسااًانمانعاًاتجاُوُزها
عاىلاثيارسحاث ادويل،اوكاَلاذ اكاإيذثثااًابننعةا
عا ماجديدانتددِّعاثألقطااباوثإلعاللاعناثثتهاءا

ث قطباةاثألحاعيةا لدا م.
انناجهتهااإيرثلاثجحتايفانقايعةاث ننياتا
ثيتحادةاثألنريكاةاوتهديادانصا حهاايفاثياطقةا
ناناأاغاثساتالاإىلاث درثقاإىلانثاالالرنزاإىلا
سانييااإىلا باالاإىلاالساطلاثيحتلة،اوثجحتا
إيارثلايفاتقنياضاثيشااييعاثألنريكااةاوتهديدا
ث دا مابإغالقاث خلااجاث فاييس,اكمااعملتاعىلا
ثنتاالكاث تكان نجااااث انويةاوبااءاترسااثتهاا
ث دسكريةاوتطنيراأثظمتهااث صايوخاةاوقنثلاا

ث بحريةاوث جنية.
اأثظاراتفاصاالاأكثارايفاناثااقانااحاي,ا
ث تدثعااتاثنسارتثتاجاةانتفااقاثإلطاياث انويا

بلاطهرثلاووثشاطن(ا
 قاداكالاناناثتائاجاصمانعاإيارثلاَوث دولا
وث جماعااتاوث حاركاتاث تاياتاتمايايحانيا
ثيماثداةاثساتازثفاقاديثتاث ننيااتاثيتحادةا
وغرقهاايفانساتاقعارصثعااتاثياطقةاثيكلفةا
َوعاعابهااإىلاإَعاَعةاث اظرايفاسااساتهااث سابقةا
وثيالاثحانانخايجاتدادالاكلةاثسارتثتاجاتهاا

ثإلقلاماةايفاث رشقاثألوسط.
وناناث قااعااتاث تاياخرجتابهاااث ننياتا
ثيتحدةاناناتجربتهااايفاث دقدياناثياضالاأَلا
ثنساتغالَلاثيباارَشا لقانةاثألَنريكااةانايحقلا
نصا حهاايفاثياطقةاو ماياجحايفاإعخالاث رشقا
يفاث دارصاثألَنريكاياأَْوايفاإعناجاهايفاث اظاا2ا
ث داياياثيؤنارك،اوتفكراجدياًاثحاناث تحنلاإىلا
 داباعوٍيانسااعدايفاثياطقاةابادنًاعاناث دوِيا
ث قاااعياوث تدخالاثيبارش,ابماايدااياأَلاتنكلا
نهماةااارضاثفانذاث ننيااتاثيتحادةا قانىا
إقلاماةاووكالءانحلال.اولذهاث فكرةاكاثتاننا
ضمناثألشاااءاث تاياطرحهااث رئااساأوباناايفا
نقابلتاهانعاتنناسايجااباأوبانااث حنثياث ذيا
أيياداث قااا2ُابهانعاث ادولاث خلاجااةايتثمن،ا
أونًاوقبالاُكّلايشء،اثإلجاباةاعاىلاساؤثلاكافا
يمكاُنا همابااُءاُقديثٍتاعااعاةاأاثلاوأثااأيغبا
يفايؤياةاكافااةاث نصانلا هذثاث تداولابشاكلا
اأكثرانماالناث نضعاعلاهاثآلل.اويمكنا يساميٍّ
أَيْثاًاثيساعدةايفابااءاإنكاثاتهمابحاثايكنثنلا
أكثاَراثقاةابقديتهماعاىلاحمايةاأثفساهماننا

ث ُداْدَوثلاث خايجي.
غاريَاذ كاثيحاذياراثألَنريكاةاعاىلاث ربثانجا
ث اانوياثإليرثثاياُجلُّهااانفتدلةاونبا اٌغاااها،ا
كذييداةانساتمرثيانحايبتهااإليارثل،اواّزثعةا
إليلااباعولاث خلاجاث افطاةاوإبقائهاانرعنبًةا
تتنسالاث حماياةاثألَنريكاة،اوثيفايقاةاأثهانعا
تحنلاثإلَعثَيةاثألَنريكااةاثحناث تهدئةانناوتريةا
ث ارصثعاناعاإيارثلاثثتفاتاُكّلاثيحاذياراث تيا
اثإليرثثاي..اأوبانااايفاثيقابلةا يتحملهاااث اانويُّ
ثيشااياإ اهااآثفاًاثسافاُكّلاتلاكاثيحاذيراادىلا
حادها» اسا دىاأنريكاانااتخشااهاننانحاو ةا
ث َحّلاث ساايسا لربثانجاث انوياثإليرثثي،اإضااةا
أَلاأَنرياكااتمتلكاث تفنقاث دساكرياوبإنكاثهاا

إَعاَعةاث دقنباتابحسباث حاجة.ا
اناناثاحااةاجان-ثسارتثتاجاةاااالاثتفاَقا
 انزثلايأتاياضمنانااايسامىاعقاادةاأوباناا
بإَعااَعةاتشاكالاحثنيلاايفاث رشقاثألوساط،ا
وخلالاتنثُزلابا رتكازاعىلاناطقةارشقاآسااا،ا
حااثايهاّدعاث صدنعاث صاااياننقاعاث ننياتا
ناطقاةارشقا يفا ث داياياوحلفائهااا ثيتحادةا
وجانبارشقاآسااااأَيْثااًابدادثًاعنانساتاقعا

ث رشقاثألوسط.

 »عاصفة الحزم«.. االختبار 
األول لجاهزية الوكالء 

»بمالحظاةاناااسابلالالاندااىاذ اكاأَلا
ث ننياتاثيتحدةانساتددٌةا لمقايثةابحلفائهاا
ث تقلاديالاوثساتبدث همابحلفااءاآخرين؟اوللا

ث ادولاث خلاجااةاقااعيةاعاىلاثتخااذاُخُطنثتا
بمدازلاعاناثنسارتثتاجااتاثألَنريكااة؟اوللا
عاصفاةاث حز2انؤرٌشاعىلاث تحنلايفاث سااساةا
ث سادنعية؟اولالالياإبادثٌعاأَنريكاياأ2اإبدثٌعا
سدنعي؟اللايساا ةانناعولاث سدنعيةا لغربا
ث2الاياضماناثسارتثتاجاةاجديدةاتقان2اعىلا

تقاسماثألعباء؟.ا
ثإلَعثَيةا سااسااتا يفا ث تحانلا ناؤرشثُتا
ثألَنريكااةاثحناتسانيةاجديدةاإلَعاَعةاتشاكالا
ث تايا ثألوساطا اساتجابا خربثتهااا ث ارشقا
أكسابتهااتجربتُهااويتالىفاأخطاءلاااوث تنقاعا
عىلاثتفاقا نزثلاوث قاايباثألَنريكيا–ثإليرثثي،ا
نؤرشثتاث تحنلالاذهاتلقالااقاعُةاعولاث خلاجا
ساوثنيتاااب،اعالوًةاعىلا بغارياقلالاناناث تنجُّ
أثهااترثاقتانعاسلسلٍةانناث اجاحاتاثإلقلاماةا
إليرثلاونحنياثيماثدة،اسنثٌءاعىلاصداداثألزنةا
ث سانييةابإ غاءاأوبانااث رضبةاث دسكريةاث تيا
كالاقاعُةاث خلاجايرثلانلاعلاهااإل حاقالزيمةا
ننجدةابا افنذاثإليرثثي،اعىلاثعتباياأَلاسانيياا
تمثلابنثباَةاإيرثلاإىلاثياطقةاث درباة،اويفاث امنا
تمكناأثصاُياث لهاوث لجالاث شدباةانناثنستاالءا
عىلاث داصمةاصاداءاونااطَلاوثسدٍةايفاث امن،ا
وجاءتاثنيةااااسابتمربالالا2ا تُاهَياحقبًةا
طنيلًةانناث نصايةاث سدنعيةاوتراعايداأَنريكاا

عناث امن.
لاذهاث تحاننتاوث تطنيثتاقرألاااكثريٌاننا
ثيرثقبالاترثجدااًا لافانذاث سادنعياوإخفاقاًا
 سااسااتها؛اثتاجاًةاألثهاااناتمتلاكايؤياًةاونا
نرشوعاًاوساّهلاعىلاإيارثلانهمتهاايلءاث فرثغا
باجاح،اوعّززتانناشادنيانلنكاوأنرثءاث خلاجا
انعاإحباطاننا باألاثقةاث غربابهمابدأتاتهتازُّ
ث تخااذُلاثألَنريكاياوسالباتهايفاث تفاعالاناعا

ثنضطرثبات.
ويفالاذثاث ساااقاجااءتاعاصفاةاث حاز2ا
ايفاث سااساةا كماؤرشاياؤذلاباانعانناث تغاريُّ
ث خايجااةا لاظا2اث سادنعياوُقرئاتاأكثراننا

قرثءة.ا
ثيازعجنلانناثنتفااقايفاث خلاجاوإرسثئالا
وأَنرياكاابا ذثتايصاّنيولاث داصفةاباعتبايلاا
يساا ًةا لغربايفاثيقاا2اثألولاوأثهاا–كماايقنلا
أحدلم-اااجاأتاإيرثلاوث دولاث غرباةاَوأظهرتا
أَلاث سادنعيةاقااعيةاعاىلاتشاكالاحْلافاعويلا
يتصادىا لتمادعاثإليرثثي،اوألاث ننيااتاثيتحدةا
ثعرتاتا هااباساتقال اةاأوساعايفاث قارثي،اوألا
اتنثالا ترتااباشاؤولاثياطقةا نايحساَمهااأَيُّ
أَنريكاياإيرثثايايفتقاداإلذلاسادنعياخلاجيا
ث داربا ثتفااقاعاىلاحساابانصا احا نا وألا
ثنسارتثتاجاة,اوعىلاحدِّلم-اث داصفةاشّجدتا
عاىلاتزثيداثألَصانثتاث غربااةاثيدايضةا التفاقا
ورضويةايبطاهابملفاِتاث رصثعاث جناسااايسا

يفاثإلقلامابدداأَلاكاثتاتجاوزتالاذهاث قثااة.ا
ثيحللانلاث صهاياةاوث صحافاةاثإلرسثئالاةا
ثيقرَّباةاناناثتااالاناأَيْثااًالاجماتابشادةا
أوباناااعىلاخلفاةا»عاصفةاث حز2«،اندتربًةاأَلا
سلنَكهالناث ذياأجرباث دوَلاث درباةاعىلاثيباعيةا

وث تحركابشكلانافرعاضداإيرثلايفاث امن.
ث سااتنياجنلانكلاثُقلاعاهاث قنلا»َحَسٌنا
اقداقا2اث سادنعينلابهذثابأثفساهم،اوث سبُبا
يفاذ كاأثهماثساتاتجنثابأثهمانااعااعوثايدنِّ نلا
عىلاث ننيااتاثيتحدة،اولمايرولانثلمااثرىاأثها
نناغرياثيقبنلاث تفاُوُضاعىلاصفقةاسائة،اويفا

اث طرفاعناث ُداْدَوثلاثإليرثثيا ذثتاث نقاتايغضُّ
سنثٌءاعىلا باالاأَْواسنييااأَْواث درثقاأَْواث امن«.

يجتماعاندظاُماثيتابدالاعاىلاأَلاث دملااةا
ث دساكريةاتاؤرشاعىلاتحانلاكبرياناناجاثبا
ث سادنعيةاث تيااّثلتاثساتخدث2َاث دبلنناساةا
وثياالاوث دينا حمايةانصا حهاااوثفنذلااعىلا
ناطقةاث خلاج.ا كنانسأ ةاأثهااكاثتانفاجأةا
 لغرباأَْواأثهااتمتانناعولاتاسالالياثنعاننا
ثيبا غاةايفاث دتباعادابداضاث ُكتّاباث خلاجالا
ويتاااىفانعاترصيحاتاثيسائن لاث سادنعيلا
وثألَنريكالاأثفسهم،اوزيُراث خايجاةاث سدنعيا
عاعلاث جبريايفانقابلةانعاccn«ا»ثألَنريكاةاعاَدا
نااكالاسفريثًاقالابألا»ث سدنعيةاظلتاتااقشا
نشاكلةاث امنانعاث ننياتاثيتحدةا ددةاأشاهرا
وأثهماعىلاتاساالاوتشاويانساتمرانعاث باتا
ثألبااض«.ااصحااٌحالااكاقللاياتااباث قااعثتا
ث انوياةا ثيحاعثااتا أَلاتاؤعَيا إزثءا ث خلاجااةا
ناعاإيارثلاإىلاتقااُيبابالاوثشااطناوطهرثلا
وتتلبَُّسهمانشاعرابالتزثزاثقةاث ننياتاثيتحدةا
يفاثنعتمااعاعلاهاماوكالءاحرصيالايفاثياطقةا
ونايخفنلاإحباطهمانماايدتربوثهاسالباًةاننا
قبالاأَنريكاايفاننثجهةاثنضطارثبايفاثياطقة،ا
ويدتقادانحللانلاأَلاث حارَباث جنيةاتشارياإىلا
ٍلاصنباسااسةاخايجاةاأكثراقنًةاناتدتمدا تحنُّ
كلااًاث دوياثألَنريكي،اويريدولانناخال هااإثباَتا

جدثيتهمابثقةاث غرباوث ننياتاثيتحدة.
وحا اااًاترتفاُعاثألَصانثتاث خلاجااةاث تايا
تااعيابرضويةاتباىاسااسااٍتاأكثراثستقال اًةا
ونغاَعيةاثنعتماعاث كىلاعىلاث حمايةاثألَنريكاة،ا
وبهاذثاث صادعاأَّكاداتقريُراثادوةاث دوحاةاث تيا
عقدلاااثيركازاث دربايا ألبحااثاوث ديثسااتا
يااقشاةاتدثعااتاثنتفاقاألا»ثنتفاَقايشرياإىلا
أَلانرحلاةاثنعتمااعاث خلاجياشابهاث كيلاعىلا
ثيظلاةاثألناااةاثألنريكااةا مايدداخااايثًايمكنا
ثنعتماُعاعلاه..ااهذثاث خااياساالمايفاإخرثجهما
ننانداَع ةاث تنثزثاتاثإلقلاماةاوسّهلاإليرثلاأَلا
لا لذثتا تستفرَعابايداع ة،اوألاث بديَلالناث تحنُّ
ث رئاسااةاث فاعلاةاونغااَعيةانشااعراث تهديدا
ثيساتمراوثعتمااعاإصالحاتاسااسااةاباانيةا
 ألثظمةاث درباةاتمكناناناقاا2اثتحاعاإقلاميا

أواعو ةاإقلاماةاقنية...«.
 قاداثحتفاىاأثصااُياث داصفةابمااأسامنها
ث تحا فاث دربياث ذياقاعتهاث سدنعيةاوثعتربوها
نقدناًةا تشاكالاقانةايععاعربااة،اوثجتماعا
ث دربااةا ث جانداةا يفا ث داربا ثأليكالا يؤسااءا

يااقشةاتدجالابااءاقنةاعرباةانشرتكة.
اإناأثهااتبقىايفاإطاياثألناااتاوثيايابغاات،ا
كمااأَلاتشاكاَلاقانةاعرباةاتفتقاُراإىلاث دقادةا
ث قنناةاث تياتجمدهم،اإذايتدذياإلا مايستِحاْلا
عىلالذهاثألثظمةاأَلاتكنَلاث قاّمةاعىلانثلالذها
ث دقادة،ابلاإلاأيََّةاقنةاتشاكلاعىلالذهاث دقادةا
تشاكُلاتهديادثًانساتقبلااًاألثظمتهام،اونثلاها
ث حدياثاعناث درباةاث سادنعيةاكقنةاإقلاماة،ا
اقااعةاثيملكاةاتديكاأثهااغريُاقااعيةاوناتملكا
إحادثَثاتغارياجذييايفاعالقتهامابأَنريكااوغريُا
نهائالا الساتغااءاعاناث ننيااتاثيتحادةاأَْوا

ث ترصفاباستقاللاعاها.
اث دكتنُياخرضاث قريش،ايئاُسا جاةاث شؤولا
ث خايجاةايفانجلساث شانيىاث سدنعياأَّكداأَلا
»ث دالقاتاثإلقلاماةابالاعولاث خلاجاوث ننياتا
ثيتحادةايجاُباأَلاتبقاى،ا كانالاذثانايداايا

ثنعتماَعاث كيلاعىلاوثشاطن،ااا تداولاث خلاجيا
قدايغايانساتقبالًاعناثنعتماعابشكلاأَْوابآخرا
عىلاأنريكاايفاناايتدللابا دملاث دسكريانثالً«.
يثُتاث حارباث ُداْدَوثثاةا كماااأظهارتاتطانُّ
لشاشَةاث تحا فاث ذياقاعتهاث درباةاث سدنعيةا
وتفكُّكهاقبَلاأَلايبادأ،اأثهاتحا فاندانعاثألجر،ا
ث جاناعاث نحاادا هالاناثيالاث خلاجاي،اوبذ كا
يتحنلاعبئااًاعىلاث سادنعيةاَوث خلاجاأكثرانماا

لناقنةايععاإليرثل.ا
وثألقارباإىلاث صانثباوث ذياتدززهاوتساادها
ث نقائاعاوثيدطااتاألالذهاث حارباث ُداْدَوثثاةا
تأتيايفاسااقاثنسارتثتاجاةاثألَنريكاةاث جديدةا
ويغباةاث ننياتاثيتحدةايفاث تدديلاعىلاجزءاننا
ث تزثناتهاااث دو اةايفاث رشقاثألوساطاوتقاساما
ثألعباءاوتنزياعاثألعوثي،ابحاثايتحملاحلفاؤلاا
نساؤو اتهمايفاننثجهاةاث افانذاثإليرثثاياونا
ياظارولاأَلاتخانضاأَنرياكااحروبَهمانبارشًةا
كماااحدثايفاحرباث خلاجاوكمااكاثنثايطا بنلا
ناناأَنرياكاابتنجااهارضباةاعساكريةاإليرثلا
ونحقاًاسنييا،انعاتدهدلاابألاناتتخىلاعاهم،ا

و دباعوياث رثعياوثيتدهداوثيرشداثألعىل.ا
ث باحُثايفاث شاؤولاث درباةا»نايكلاثايتس«ا
يفاندارضاتحلالاها دملااةا»عاصفاةاث حز2«،ا
عولا ث دساكريةا تساعا »ث تدبئاةا إلا يقانُلا
نسااالمة،اتشاااارياإىلاث َهَدَفاثنسارتثتاجيا
ثألوساعا لحملة،انااياشائاثقطةاحشدا لدربا
ينثجهاةاث اشااطاث دساكرياثإليرثثاياثيتزثيدا
يفاثياطقاة«،اثامايثاُفاقائاالً،اولااااث اقطةا
ثأللام:ا»تجاداوثشااطناثفَساهااثآللايفاننقٍفا
غرياندتاع،اإذاأثهاااتدعمانناعولاضجةاثئتالااًا
كبريثًانتددعاث جاسااتايتأّ فانناعولاإقلاماة،ا
ولذثالناعىلاوجهاث تحديداثنعاتقاساماثألعباءا
ث اذيا طايااحلماتاثإلعثيثتاثألنريكاةاثيتداقبةا
بتدزيزها»وسدتاإلقااعاعولاث خلاجا لقبنلابه.
ث ديثسااتا نرَكازا يفا ث باحاثا َوبحسابا
أثقارة،ا يفا ثألوساط،ا ثنسارتثتاجاةا لارشقا
أويتاناأويلاالاأَلاث سادنعيلايبماااأعيكنثاأَلا
علاهاماننثجهاةاإيارثلاث تاياثكتسابتاتفنقاًا
عىلاث سادنعيةاعرباوكالئهاايفاث درثقاوسانيياا
و بااال،ايفاحلاكالاث امناأولاأيضاةا لتجربة،ا
وبداداث دعاماثياايلاأخاذاث سادنعينلاث قاااعةا

ث دسكرية.ا
يتفالاث اظاناالاث سادنعياوثألَنريكياعىلا
ثنثزعاجانماايتصنيوثهاتنساداًاناسقاًا لافنذا
ثإليرثثايايفاثإلقلااماعربانانايصفنثهاماوكالءا
اث اتائجا نحلاالاإليرثل.اويتفقالاعىلاياضاُكلِّ
ث تياأعتاإ اهااثنيةااااسابتمربالالا2اوسبلا
أَلاأرشثاااأَلاأحاداثتائجهاااثيباارشةايااعاث ادا

ثألَنريكاةاوث سدنعيةاعناث امن.
ويدترباث امنابلدثًانهماًا كالاث اظانل؛اكنثها
يارشفاعىلاألماثيمرثتاثيائااة،اغرياأَلاث اظا2ا
ث سادنعياياظرا لاماناكمقاطدةاتدخلاضمنا
ث افانذاث حاانيا ه،اأَيْثااًانايخفااالاقلقهماا
نناترسااثةاث صنثييخاث با استاةاويغبتهماايفا
ث تخلصاناهاا،اويتفقالاعىلاأثاهايجباث قاا2ا
بتحركانا،ا كاهماايختلفالايفاتقديرلماا ألننيا

وث كافاةاث تيايكنلاعلاهااث تحرك.
ث سادنعيةاظلاتاباساتمرثياتثغاطا حثا
ث ننيااتاثيتحدةاعاىلاث تدخلاثيباارشابتنجاها
رضبةاعساكريةاسانثٌءايفاسانييااأَْوايفاث امن،ا
وث ننيااتاثيتحادةاتماثعااهايا ماتدادايثغبًةا
با تدخالاثيباارش،اوتخااُفاناناتدثعااتهاعىلا
ثنتفاقانعاإيرثل،اوناتريداأَلاتقن2َايفالذهاث فرتةا
با ذثتابدملايفساُداإتما2َاثنتفااقاث اهائيانعا
إيرثل،اوقداثستمراث جدلابلاث سدنعيةاوأَنريكاا
ياايقايباث ستةاأشاهراوبا تحديداناذاثنيةااا 
سابتمرب،اوث تسانيةاث تياتنصالا هااتقيضاأَلا
تقنَعاث سادنعيةاث حارَباث ُداْدَوثثاةاعىلاث امن،ا
بااماااتتدهاداثإلَعثَيةاثألَنريكااةابتناارياثيظلةا
ث دو ااةاوحمايتهاانناأيةاتدثعاااتاإقلاماةاأَْوا
عو اةانناقبلاإيرثلاأَْواثيجتمعاث دويل،اإضااةاإىلا
ث دعماث لنجساتياوصفقاتاثألسلحةاوغرياذ كا
لاااكاتتهماعادعانناث تقايياراث ننياتاثيتحدةا

بايشايكةاعربابايجاتهاايفاث بحراثألَْحَمار.اا
عاصفاةاث حاز2الاياثنختبااُياثألوُلا هاذها
ثنسارتثتاجاةاوث اتائجاث تياتسافراعاهااإنااأَلا
ا ةايفاننثجهةا تدززاثعتماعلااكاسارتثتاجاةاادَّ
ث افانذاثإليرثثاياوث ادولاوث جماعااتاثيايقاةا
وتشاّجعاعاىلاتجربتهاايفابلادثلاأُْخااَرىاأَْواأَلا
يدااَعاصمنُعاث شادباث اماياإىلااشالاث حلنلا
إىلا وإعاعتهاما ثيايقالا تأعيابا يفا ث دساكريةا
باتاث طاعاةاويخللاقااعةاأَلاثساتخدث2َاث قنةا
وثألََسا اباثنساتدالئاةا رتكاعاوإذنلاث شدنبا
تنصالاإىلاثتائاجاعكسااة،اوبا تاايلايدززاننا
يصاداثألََسا اباوث نسائلاث حنثييةاوث تفاوضاةا
وثحرتث2اُحريةاوسااعةاشدنباثياطقةاوثحرتث2ا

سااعتهااوثإلقالعاعناغرثئزاث هاماة.ا

الحلقة 
الثانية
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  - خاص: 
َناىَضانااايقاايُباث ثالثاَةاثألشاهرا لُدااْدَوثلا
ث سادنعياثألنريكياعىلابالعثا،اونااازثلاث ُداْدَوثُلا
يحُصاُداأيوثَحاث كثارياناناثألبريااءاوثيدثاال،اويفا

نقدنتهماث اساءاوثألطفال.
وخالَلاثألسبنعاثيايضاونعابدثيةاشهراينثالا
ثيبايكاثيتكباث ُداْدَوثلاث سادنعياسلسالةاجرثئما
بحلاثإلثسااثاةاأضافتاإىلايصاادهاثإلجرثنياعولا
ثحرتث2ا قدساةاث شهراث فثال،اونتجالالًاث دعنثتا

ثألنماةا ُهدثةاإثساثاةاخاللاينثال.
وثستشاهدااااننثطاااابااهاماخماساثسااءا
وطفاالل،اوأصااباث دارشثتاأنساثألولاث سابت،ا
إثراثستمرثياث ددواث سادنعيايفاثستهدثفاعدعاننا

نحااظاتاث جمهنيية.
وشاناث طريثلاثيدااعياغايةاعاىلاناطقةابايا
نداذابمديريةاساحايانحااظةاصدادة،انااأَعَّىاإىلا
ثستشاهاعاثنرأتلاوجرحاأُْخاَرى،ايفاحلاثستشهدا
أيبداةاننثطالاناناأرسةاوثحادةاوأصاباآخرولا
وتهاد2اوترضياعادعانناثيااازلاجرثءاثساتهدثفا
طاريثلاث ددواث سادنعي،ابسابعاغاايثت،اناطقةا
اث ُداْدَوثلا يساامانديريةاباقمابايحااظة،اكمااجدعَّ
قصفاهاعاىلانااطالاشادث،اوثيازث اة،اوثيالحاطا

ث حدوعية.
وثستشهداااننثطااًانناأرسةاوثحدة،اغا باتهما
ثسااءاوأطفال،اجرثءاقصافاث ُداْدَوثلاث سادنعيا

يازلاثينثطناعاعلاعبدث لهابماطقةاغمايابمديريةا
يثزحانحااظةاصددة.

وثساتهدفاطاريثُلاث ُدااْدَوثلاث سادنعيانازلا
ثينثطناعاعلاعبدث لهابماطقةاغمايانديريةايثزح،ا
نااأَعَّىاإىلاتهد2اثيازلاعىلاسااكااهاوتهد2اعدعاننا

ناازلاثياطقةاوترضياناازلاأُْخاَرى.
وثساتهدفاطريثلاث ددواث سادنعياجانعاخا دا
بناث ن اداونازلاثينثطناعبدث فتاحاث كبشاثيجاويا

 لجاناعابماطقةاسانثعاحزيازابأناثاةاث داصمةا
قبالاثإلاطاي،انااأَعَّىاإىلاثستشاهاعاأيبدةاننثطالا
وإصابةاتسادةاننثطالاآخرين،اكمااأَعَّىاث قصفا
ياجاناعاث ساماويايفاثياطقاةاوعدعاننا إىلاتارضُّ

ثياازل.
وشاناث طريثلاثيداعياسلسلةاغايثتانتنثصلةا
عىلانحااظةاصددةاخاللاثألسابنعاثيايض،احاثا
ثستشاهدتاثنرأتالاوأصاباتاأُْخاَرىاجارثءاغايةا

سدنعيةاعىلاناطقةابايانداعابمديريةاسحاي.
وقصفاث طريثلاثيداعيانااطلاشادث،اوثيازث ة،ا
وثيالحاطاث حدوعية،اوأعىاذ كاإىلاترضياث كثرياننا

ثياازل.
وثساتهدفاطريثلاث ُداْدَوثلاث سادنعياث غاشما
يفا وثألكاعيمااةا ث حكننااةا ثياشاآتا نانا عادعثًا
نحااظاةاتدز،انمااأَعَّىاإىلاتدنريابدثهاابا شاكلا

ث كانلاوأجزثءاأُْخاَرىاننابدضاتلكاثياشآت.ا

وثستشاهدتاثاالثاثسااءاوطفاالل،اوأصاابا
خمساةاآخارولايفاغاايثتاجنيةاشااتهااطائرثتا
ث ددواث سادنعياعىلانازلاثحاداثينثطالابمديريةا

رصوثحانأيب.ا
وكالاطاريثلاث ُدااْدَوثلاث سادنعياثإلجرثنايا
قداشاناسلسالًةانناث غايثتاث جنياةاعىلاعدعاننا
ثيااطالايفانحااظةاناأيبانخلفاًاعناايثًاكبريثًايفا

ناازلاثينثطال.

ال حرمة للشهر الفضيل.. جرائم العدوان السعودي األمريكي تتواصل
  استشهاد 4 مواطنين من أسرة واحدة جراء قصف طيران العدوان لمسجد خالد بن الوليد بمنطقة سواد حزيز بصنعاء

  قصف بربري على محافظة صعدة واستشهاد 13 مواطنًا من أسرة واحدة في منطقة غمار بمديرية رازح
  غارات الطيران المعادي تنتقم من المنشآت الحكومية بمحافظة تعز وتدمر المراكز والمعاهد العلمية

  - خاص: 
اتاظاُما»عثعش«اشاهَراينثالاثيبايكابتباِّاهاسلسلَةا إساتهلَّ
تفجاريثتاثساتهداتابشاكٍلايئاٍساعادعثًانناثيسااجدايفاأناثةا
ث داصمة،اوذ كابسااايثتانفخخة.اوثستشهداننثطاالاوأصابا
ثاآخارولاجارثءاثثفجااياسااايةانفخخاةاُوضدتاأناا2اجانعا
قباةاثيهديابدداصالةاظهر،اث سابتاثيايض،ااامااث ددعانرشاحاًا
 لزيااعة.اوأوضحانصدٌياأناايابدملااتاأناثاةاث داصمةا نكا ةا
ثألثباءاث ااَاَماااةا»سابأ«األاساايةانفخخةاُوضدتاأنا2اث بنثبةا
ث رشقاةا جاندةاقبةاثيهدياوتماتفجريلا،انااأَعَّىاإىلاثستشاهاعا
ننثطالاثثالاوإصابةاثاثخريناوإْحَدثثاأرضثيايفاث جانعاوعدعا

نناثياازلاثيجاويةا هايفاصاداءاث قديمة.
وأشاياثيصدياإىلاألاثألجهزةاثألنااةاثثتقلتاإىلانكالاثنثفجايا
 جمعاثنستدننتاوإجرثءاث تحقاقاتايفالذثاث حاعثاثإلْيَلاابي..ا
نؤكدثًاألاناّفذيالاذهاث دملااتاثإلْيَلااباةاوثإلجرثناةا نايفلتنثا
نناث دقاب،اوسااتماضبطهماوإحا تهما لددث اةا ااا نثاجزثَءلما

ث رثععاوث داعل،اجرثءانااثقرتانهابحلاث نطناوثينثطال.
وَلازَّتاث داصمةاصادااءانسااَءاثأليبداءاثياايضاثثفجايثٌتا
نتزثناٌةايفاعدعانناثألحااءا كاهاالذهاثيرةا اساتابفدلاث غايثتا
ث جنيةاناناقبلاث طريثلاث سادنعياثألنريكياوإثمااابفدلاأيبعا

ساايثتانخففةاثستهداتاعدعثًانناثيساجد.
ثثتحايياةا عااارُصا نتاهااا عاىلا كالا ثيفخخاُةا ث سااايثُتا
»عثعشااة«،احاثاثثفجارتاإحدثلاايفاناطقةاث جارثفاث رشقيا
وث ثاثااةايفاث جارثفاث غربي،اوثثفجرتاأَيْثاًاسااايةاثا ثةابجنثيا
جانعاث كبيابحياث زيثعة،اوث رثبدةاثثفجرتابجنثياجانعاث قبةا
ث خرضثءابشاايعالايل،اوسقطاعىلاإثرلااشهادثلاوأكثراننا٦٠ 

جريحاً،اجرثحهماطفافة.
وجااءتالذهاثنثفجايثُتايفاوقاتاوثحدابدداأذثلاصالةاثيغربا
َونعاثساتقبالاثينثطالا شاهراينثالاثيبايك،اوكاذثابا تزثُننا
نعاثثدقاعانشااويثتابلاثيكنثاتاث سااساةايفاندياةا»جااف«،ا
وبا تزثناناأَيْثااًانانالزيماةااث قاعادة(ايفانحااظاةاث جنفا
وث سااطرةاعاىلاندساكراث لباااتاأكارباندساكرثتاث تاظامايفا

ث ااَاَماناونقتلاقائداث تاظاماثارصاث نحايش.
وأعااعتالذهاثنثفجايثُتاإىلاث ذثكرةاسلسالةاث تفجريثتاث تيا
ثساتهداتانساجَديابادياوث حشانشايفاناايساثياايضاوث تيا
أعتاإىلاثستشاهاعاوإصابةاثيئاتانناثينثطال،اوجاءتا تُفشالا

نفاوضاتاننامباكاث تياكاثتاقاباقنسلاأَْواأعثىانناث تنصلا
إىلاحلنلاسااساةاتُاهيانسأ ةاارثغاث سلطةايفاث ااَاَمان.

اوأعلناتاظاُما»عثعش«انسؤو اتَهاعناث حاعث،اولنايفاث داعةا
َنانايتصدياث تبايا هكذثاجرثئم،اسانثٌءاأكاثاتايفاث ااَاَماناأَْوايفا
ث سدنعيةاأَْواسنييااأَْواث درثقاأَْواأيابلداآخر،اااستهدثفاثيصللا

وثيساجدانسؤو اٌةاأوكلتاإىلا»عثعش«.
وثعتاربانحللانلاأَلانانايقافاخلفالاذهاث تفجاريثتاليا
ث سادنعية،اوألاث غرضانانالذهاث تفجريثتالناإيصالايساا ةا
بأثاهاحتىا اناأُعلاتاث هدثاةاأَْواتنقفاث ُداْدَوثلااإلاث سادنعيةا
بأعوثتهااقاعيةاعىلازعزعةاثألَْناناوثنستقرثياَوث نصنلاإىلاأناكَنا

حساسةاعثخلاث داصمة.
وقا اتاصحافةا»ثانيانيكاتايمز«اثألنريكااة،ايفاتقريرا ها:ا
إلاإعاالَلااارعا»عثعاش«ايفاث ااَاَمانانساؤو اتهاعناسلسالةا
ث تفجاريثتاباساتخدث2اسااايثتانفخخةايفاث داصماةاصاداء،ا
يثااُفاثنعاًاجديدثًانناث خَطراعاىلاثيدياةاث تياتتدرضاألحدثثا

نروَعةاناذاأشهر،اجرثءاث رضباتاث جنية.
ويارىانرثقبانلاألاعااارصاتاظااماث قاعادةاأَْوانااايُدارفا
»بدثعاش«اعجزتاعناإحرثزاأياتقد2ابايادثلايفاننثجهةاث جاشا
اْداباةايغاماث تمنيالاوث دعاماث كبرياثيقاد2َّا هذها وث لجاالاث شَّ
ث دااارصانناقبلاثيملكاةاث درباةاث سادنعية،اوأثهااباتتاتبحثا

عناأيةاثثتصايثتاحتىا ناعىلاحساباثيساجد.
ويساا ةاث قاعادةالاااالياأثااااننجانعولاوقااعيولاعىلا
ث نصانلاإىلاأياناكال،ا كاناث نثقاَعاألالذهاث داارَصا-بحسابا
ثيحللل-اتنثجهانصاعَباكربىانخرتثقاثألَْنانايفاصاداء؛اثتاجةا
ث اقظةاثألنااة،اند للابايتدثءالذهاث داارصانالبساثسائاةاأثااءا
عخن هاماإىلاث داصمةاصاداء،اوكذ كاثيدثلمااتاثيتكريةا لجالا
اْداباةاوثألجهازةاثألناااةاألوكايالاذهاث دااارصايفاعدعاننا ث شَّ

ثيحااظاتاوثيديريات.
نحلااًاثستاكرتاثألحزثُباث سااساةاوناظماتاثيجتمعاثيدثيا
وثياظماتاث حقنقاةالذهاثألعماَلاثإلجرثناة،اندتربةاأثهااتأتيايفا

سااقا»زعزعةاثألَْناناوثنستقرثي«او تدمالاجرثِحاث ااَاَمااال.
األثصاياث لهاحانثعَثاث تفجريثتاث تيا وأعثلاثيجلُساث سااايسُّ

طا تاث دديَدانناثيساجدابا داصمةاصاداء.
وأّكاداثيجلاسايفابااالا هاألالاذهاثألعماَلاثإلجرثناةاتسادىا
اْدابا إلْحاَدثثاث فانىضاوإثاايةاث فتااةاث طائفاةابالاأبااءاث شَّ
ْدابا ث ااَاَمااي؛اتافاذثًاألجادثتاأنريكاةاوسدنعيةاتستهدفاث شَّ

ث ااَاَمااياوأناهاوثستقرثيه.
كماااأعثثاتاث لجااُةاث تحثريياةا لجبهاةاث نطاااةاينثجهةا
ث ُداْدَوثلالاذهاثألعمالاثإلجرثناة،اوأكدتايفاباالا هااعىلا»عالقةا
لذهاث تفجريثتابا تفجريثتاث تياشهدلاانسجَدثابدياوث حشنشا

قبلاثالثةاأشهراوث تياكاثتاتنطئةا لُداْدَوثلاعىلاث ااَاَمان«.
ْدابابكلارشثئحهاويفانقدنتهمايجالا وععتاث لجاةاأبااءاث شَّ
ْداباةاوث سلطاتاثيحلاةاوناظماتا ثألَْناناوث جاشاوث لجالاث شَّ
ثيجتماعاثيدثاياإىلاتنحاداث جهنعاوث تكاتافا لنقنفابحز2اأنا2ا
لاذهاثيخططاتاوث تماساكاوثنصطفافاينثجهةالاذثاث ُداْدَوثلا

وث طغاالاث سدنعي.
كماااأعثثاتاوزثيةاثألوقافاوثإليشااعاث دملااتالاذهاثألعمالا
ثإلجرثنااة،اندتربًةايفاباالا هاالاذهاث جريمةابدادةاكلاث بُدداعنا

ثإلسال2اوأخالقااته.
عو ااًاأعثلاأعثاُءانجلسابأشداث دبايثتاث هجماتاثإلْيَلااباةا
ثيرّوعةاعىلاثيسااجدايفاث داصمةاصاداءاويثحاضحاتهااعرشثتا

ث شهدثءاوث جرحى.
وقاالاأعثااُءانجلاساثألَْنانايفابااالاصحفياصديانسااءا
ث خماساثيايض«ا:إلاثإلْيَلااَبابجماعاأشاكا هاونظالرهايشكلا
وثحدثًانناأخطراث تهديدثتا لسلماوثألنناث دو ال«..انشريثًاإىلاألا
أياةاأعمالاإْيَلااباةالياأعمالاإجرثنااةانايمكناتربيرلاابغضا

ث اظراعناعوثادها.
وزثيةاث خايجاةاث روسااةانناجهتهااأكدتاألالجن2اصاداءا
ثإلجرثنايالناحلقاةاجديادةايفاسلسالةاث جرثئماث تايايرتكبهاا

ثيتطرانلاث دانلنلايفاث ااَاَماناوسنييااوث درثقاو اباا.
ث تفجاريثتا لاذها ثإليرثثااةا ث خايجااةا وزثيةا أعثثاتا كمااا
ثإلْيَلاابااة،اندرباةاعناننثسااتهاا اذوياضحاياالاذهاثألعمالا

ثإلجرثناة.
وأكادتاثيتحدثةاباساماث خايجاةاثإليرثثاةانرضااةاأاخماأَلا
ْداباث ااَاَمااياأَْصبَاحاينثجهاويقاتلاث ان2ايفاجبهتل،اثألوىلا ث شَّ
وتتمثالايفاثإلْيَلااب،اوث جبهةاث ثاثاةايفاث قصفاث جنياثيساتمرا

 تحا فاث ُداْدَوثلابقااعةاث سدنعية.

»داعش« يستهل رمضان بسلسلة تفجيرات لمساجد صنعاء
  المجلس السياسي ألنصار اهلل: األعمال اإلجرامية تسعى إلحداث الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية تنفيذًا ألجندات أمريكية وسعودية

  اللجنة التحضيرية لمواجهة العدوان: التفجيرات لها عالقة بتفجيرات مسجدي بدر والحشوش قبل 3 أشهر
  مجلس األمن: أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ال يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها



ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا     ث ددعااثلا8 دراسة

  »الناتو« بات متحكما في مدخل البحر األحمر بعد سيطرته على جزيرة »ميون« بتواطؤ يمني- فرنسي
  إيجاد قناة بديلة عن قناة السويس هدف استراتيجي سبق قيام الكيان الصهيوني بعقود

باب المندب .. حيث يختلط اللعاب بالدموع
كتب / عباس السيد 

نايتذكَّاُراث ااَاَمااانلاثألحدثَثاثيأسااويةا
ث تياكالانرسَحهاانثاُلاباباثيادب..

 ااسابمقدويلاماتقدياراأعادثعاث ثحاياا
بسافاهما يدارُبُولا ولاما ساقطنثا ث ذيانا
ونرثكبهامايفاثيثاالاث ذياثختلطاتانااُلها
بدننعهام،اوثشاتلاناناثُنثحهاماوأحزثثهما
ثسماًا ه،ااكال:اباباثيادباأَْوابنثبةاث دننع.

يبادواألاث ااَاَمااالاعاىلاننعداجديداننا
ث بكاءاوث انثح،اويفالذهاثيرة،اسااكنُلاث بكاُءا
جماعااًاو اسانحصنيثًابأشخاصاأَْواعائالتا

كمااكالايفاثيايض.
ثُيصااُبايفالاذهاثيارةاقادايكانلاجلاالًا
وث خساايةاناتُقاديابثمان،ااا ثحاةايفالذها
ثيرةالناثيثاُلاثفساه،او اساطاقماسفااةا
أَْوانركباصاد،ااهلاقدُياث ااَاَمااالاألاتكنَلا
ث بنثبةاث داياةاث تاياأيثعلااث لهاعاداإقدثنهما

نجرعاحائطانبكىاوبركةا لدننع؟!.
ثدم،اقدانايساتطاُعاث ااَاَماااانلاتقديَرا
كماةاث دننعاث تياذياهااأجدثُعلماعىلاضفةا
ثيثاال،او كناث كثرييناناهاماباتنثايديكنلا
تزثيُاَداثسابةاث لداباااث ذيايساالاناناأانثها
ث رشقاوث غاربااايفانااهاباباثيادباطَمداًايفا

ث ساطرةاعىلاثيثال.
ثألطمااُعاث خايجاُةايفاث سااطرةاعىلابابا
ثيادبابدأتاناذاأقد2اعصنياث تَأييخاوناتزثلا
نستمرةاإىلاث ان2..ا مايتغريايشءاسنىالنيةا

ث طاندل.
ااقاداكاثنثاُارسااًاوأحباشااًاويونال،اثما
نما ااَكاوعثماثالاولن اديالاوبرتغا ال،ا
ولماث ان2اأنريكانلاوبريطاثانلاوارثسانلا
ثئالانل،اونناسخريةاثألقدثيا وإيرثثانلاوإرْسَ

ألاياثماإخنةاعرباإىلاننكباث طاندل.ا
ث حاصُلايثلااًايفاث ااَاَماناوتزثيُُداثيطانعا
ابهاااث ااَاَماناحا ااًا كشاَفاثألزنةاث تاياتُمرُّ
بجالءاحجماثألطماعاثألجاباة؛ا الستحنثذاعىلا
ثيثال،ابلاإلاثألزنةاث ااَاَماااةاتبدواوكأثهاا
حلقةايفانؤثنرةا لسااطرةاعىلاثيثالاوثزعا

ث خاصاةاث نطااةاناهاوتدويله.
اوقادانثّلاتاث َنحادُةاث ااَاَماااةانكساباًا
عظاماً،ا ااسا لااَاَماااالاوحَدلم،ابلا كلا
ث دارب.اووارتاارصاًةاتَأييخااًةا الحتفاظا
بايثاالاكبنثبةاوطااةاعربااةاتحماهااعو ةا

يمااةاننحدةاقنيةاذثتاسااعة.
باثفَصااالا ثيطا باةا ثألصانثتا بايتفااعا
ث جانباعناث شمالاوبروزاث ازعاتاث طائفاةا
وثيااطقاةاااث تياتاذيابايزيدانناث تصدُّعاتا
يفاث جغرثاااااث ااَاَمااااةاااتتاالىشاارصاةا
ث ااَاَمااالايفاثنحتفاظابساااعتهماعىلابابا

ثيادباولنيتهاث نطااة.
وعاىلاث جاثباثآلخار،ايرتباصاث طاندنلا
تتألابا اهاشا كالبا نثالا يلهثانلا ولاما
ث ثحاةاباثتظاياث فرصةاثيااسابةا ااقثنثا
عىلاث ااَاَماناثياهكاوث سااطرةاعىلانقديثتها

بأقلاث خسائر.

ث حنثانلاوباباثيادبا
بدَداعخانلا»أثصاياث له«اث داصمةاصاداءا
يفاث اااااانناسابتمرباثيايض،اونعاثثتشاايا
ث غربااةا ثيحااظااتا بداضا يفا عاارصلاما
وث نسطى؛ابهدفاسدابدضاث ثغرثتاثألنااة،ا
أصاباث بداُضابا هلع،اوثساتافرتاوساائُلا
إعاال2اعربااةاونحلااةاُنحاذيًةاناناوصنلا
»أثصاياث له«اإىلاباباثيادب؛األلاذ كاسااكنلا
بمثاباةاسااطرةاادلاةاإليرثلاعاىلاثيثالااا
بحساباتلكاث نساائلااااماالياحقاقةاتلكا
ثيخاوف؟،اوننالياث قنىاث تياتسااطُراعىلا
باباثيادباحا ااً،اوناالياثأللدثُفاث حقاقاةا

ويثءاتلكاث حملة؟.
بانتاالكا ثنععااُءا نرثقابا يمكاُناأليا نا
ثإلجاباةاث شااااةاث نثاااةا تلاكاث تسااؤنتا
ندقادةا جانسااسااةا بقثايااا نيتباطهااا
ورصثعاإقلامياعويلانتددعاثيحاويايفاأكثراننا
نكالاحانلاث دا م.او كن،ابقاَرثءةاثيدطااتا
ثيتناارةاويبطهااببدثها،ايمكانا اااتفكاُكا

بدضاث ُغُمنضاث ذيايكتافاُاُصنلاثيؤثنرة.
تديُكاث قنىاث دو اةاوحلفاؤلااثإلقلامانلا
ثساتحا َةاسااطرةاث حنثالاعىلاباباثيادبا
با اظراإىلاحْجماث قنثتاث دو اةاااوعىلايأسهاا
قانثتاث ااتاناااثيتنثجدةايفاناااهاخلاجاعدلا
وث بحراثألحمراوتمرُكزلاايفاث كثريانناث ُجُزيا
ثنسارتثتاجاةاثيتااثارةايفاث بحاراثألحمراننا
باباثيادباإىلانثائلاتريثلايفاخلاجاث دقبة.

و كاناتلاكاث قانىاتشاُدُراألاتنثُجَدلاااا
وُخُصنصاًايفاخلاجاعادلاوباباثيادبااايغما
كثااتاهانايزثلانؤقتاً،اولياتساتغلارشعاَةا
تنثُجدلاااث حاايلاناناثساتثمايلاا ثدافا
ولشاشاةاث ادولاثيطلاةاعاىلاخلااجاعادلا
وجانباث بحراثألحمارا»ث ااَاَمان،اث صننال،ا
جابنتي،اإييرتيا«؛او ذ ك،اتسادىاتلكاث قنىا
إىلاخللاثيااخاتاوث ظاروفاث تياتمكُّاهااننا

إعثنةاتنثجدلااأَْواإطا تهاعىلاثألقل.
 

ث صننالاونرسحاةاث قرثصاة
اساالمتاث قنىاث غرباُةابشكلانبارشايفا
ث حا ةاثيأسااويةاث تياوصلاإ اهااث صننال،ا
وبدداألاتأكَّدتانناثثهاايهاتََماناً،اتمكاتاتلكا
ث قنىانناث تنثجدايفانااهاخلاجاعدلاوث بحرا
ث درباياوثيحاطاث هاديانناخاللا»نرسحاةا

نكااحةاث قرصاة«.
ناحاتا ث قرصااةا نكااحاةا نرسحااةا
ث رشعااةا تنثُجاداث قانىاث دو اةاعاربَاثالثةا
قارثيثتانانانجلساثألناناحملاتاثأليقا2:ا
لا8ا،اثا8ااثاماث قارثياثألخارياولاناثأللما
ويحمالايقما8ا8ااوث صااعيايفاينثانا8للا 
بُحجاةاننثَجهاةاث قرثصاةاوحماياةاثيالحةا

ث دو اة.
اوإساهاناًاناهااايفاثيدركاةاث دو ااةاضدا
ث قرصااة،اقدَّناتاث ااَاَمااناجزيارةانانلا
»بريام«اثنسارتثتاجاةاوث تياتشاُطُراثيثالا
إىلاثصَفال؛ا تصبحايفاخدنةاث قنثتاث دو اة،ا
وتبُداُداث جزيارةاثحانااااناالًاعناث سااحلا
ث جابنتياوخمساةاأناالاعناساحلانديريةا

ذباباث تابدةايحااظةاتدز.
حاثاتمكناث فرثساانلاث ذينايتساادولا
ث ثفةاث غرباةا لمثاالانناخاللاقنثعدلما
ث دساكريةايفاجابنتاياناناوضاعاقدنهاما
ثألخرىايفاث جزيرةاث ااَاَماااةابمنجباثتَّفاقا
»غاناض«انعاث رئاساث ساابلاعاىلاعبدث لها
صا احايفاااااربثيارا9للا؛ا اتحنلاثيثالا
إىلابنثبةاارثساةاشاباهةابا بنثبةاث باييساةا

ثيسماةا»قنساث ارص«.

وجاءايفاخرباثنتَّفاقاث ااَاَمااياااث فرثيا
ث اذياكالاعرَّثبُاهاوزياَراث خايجااةاث فرثيا
ث ساابلابرثايعاكنشااري،األاث جزيرةاسانفا
تُساتخد2اكقاعدةا قنثتاث ااتناث تياتدمُلايفا
نكااحةاث قرصاةااابحساباوكا ةاث صحااةا

ث فرثساةاا.
بدداثصفاشهرانناثنتَّفاق،اتقلداث دقاُد/ا
عماايانحماداعبدث لاهاصا حاااوكاالاجهازا
ثألنناث قننياساابقاًاااوسا2َا»جنقةاث رشفا
بديجاةاااايس«اولاناأعاىلاوساا2اارثيا
بقارثيانناث رئااساث فرثياث ساابلاثاكننا
سايكنزي،اتقديرثًا ُجهنعهايفاتدزيزاث دالقاتا
ث ااَاَماااةاث فرثساةاااكمااجاءايفاخرباوكا ةا
ثألثبااءاث ااَاَماااةاسابأايفاث ثانناننانايسا

9للا«اا.

اصنٌلاجديدةايرسحاةاث قرثصاة
سابُعاساانثٍتاَنارَّتاعىلابادءا»نرسحاةا
ث قرثصااة«اوحتىاثآلل،اناينجُداناايشاريُاإىلا
ُقارباثثتهائهاا.ااالاتازثُلااصن ُهاااتُكتَُبايفا
ث رساوث دلان.اويفاأوثخراأكتنباراثيايضاُعقدا
ثيؤتماُراث ادويلاث رثباعا لقرصااةاث بحريةايفا
إناايةاعبيابُحُثنيانمثللاعانانائتياعو ةا
وناظماة،اوقداكالاشاداُياثيؤتمر:ا»ث حفاُظا
عاىلاتدايفاث دو ةانناخاللاثساتدثنةاث جهنعا
ا ةايفاث بحراونجابهةاعد2اثنستقرثياعىلا ث فدَّ
ث اابسة«..اولنايدايابنضنحاألاثيدركةانعا

ث قرثصاةا ناتاحرَصاساحتهاايفاث بحر!!.
ويفاكلمتاهاثيطنَّ اةابااتتااحاثيؤتمر،اقالا
عبدث لاهابنازثياداوزيراث خايجااةاثإلنايثتي:ا
اىاث حاذَياناناث تهديادثتا »علاااااألاثتنخَّ
ث جديادةاثيتمثلةابايجمنعااتاثإليلاباةانثلا
تاظااما»عثعاش«اواغاريهاناناث تاظامااتا
ث قااعيةاعاىلاتمتالاعالقاتهااانعاشابكاتا
ث جريماةاوشابكاتاثيتاجارةاباألسالحة،اإذا
يجاباألاثنقفهماقبلاألاتصَلاأثشاطتُهماإىلا
ث بحاراوقبلاألاتمثاَلانخاطُرلماعاىلاأقااةا
ث اقالايفانثالالرنزاوث بحراثألحمراوخلاجا

عدل«.
 امايارشاث نزياُراثإلنايثتياإىلاأثصااياث لها
ث حنثالارصثحًةاكمصادياخطراعىلاثيالحةا
يفابااباثيادب،اوبداداأقلانناشاهر،اأعيجتا
عو اُةاثإلنايثتاحركَةاأثصاياث لهاضمناقائمةا
ناناثماثلاناظمًةاكحركاةاإيلاباة.اوبذ ك،ا
تصبُحاحركةاأثصاياث لاها»ث حنثانل«اضمنا
قائماةاألدثفاث تحا افاثإلقلامياث ذيايجريا
ث تحثريُا تكنياهانناعادةاعولاعرباةابااهاا

نرصاوث سادنعيةاااحتىاوإلاظلاث حنثانلا
بداديناعناث بحراا.

لكذثاأيثعاثُيخرج
ث ااَاَماانالايا يفانؤتماراعباي،اكاثاتا
ث حارضاث غائب،اوكالانمثلابالعثاايفاثيؤتمرا
لاااوزياراث خايجاةاث ساابلااا جمالاث ساالَّ
بمثابةاضاافاث رشف،اأَْواكاألطرشايفاث زاة،ا
بااماااكالاوزياراث خايجااةاث صنناايلاثجَما
ثيؤتمارابالانااازع،اثظرثًا لادوياث كبرياث ذيا
ثضطلدتاباهابلاُدهايفانكااحاةاث قرصاةااا
كمااترععايفاثيؤتمرااوتجدُياثإلشاايُةالاا،اإىلا
ألاقارثيثِتانجلساثألنناث تيارشعاتاتدويَلا
ثياااهايفاخلاجاعدلاوثيحااطاث هادياوث بحرا
ث دربياثساتادتاإىلاطلبايسامياتقدنتابها

ث سلطاُتاث صننا اة.
الكاذثاثيثعاُنخارُجاثيرسحااة،ااقاداتاما
تحاايشاث تطرُّقاااااماالاناُندلنانناوثائلا
ثيؤتماراااإىلاث ااَاَمااناأَْواعويلاايفانرسحاةا
ث قرثصااة.اوقادايكنلاذ كاث تكتاماثابداًاننا
حارصاث قائمالاعاىلاثيرسحااةاعاىلاعد2ا
إحارثقاث فصانلاث قاعناة،ااهالاياتظرولا
وصنلاث ااَاَماناإىلاحا ةاشاباهةابا صننالا
كايايصبحاعوُيلاا»اااعاالً«ايفاتأنلاثيالحةا

ث بحرية؟.

إستخدث2ُاث قاعدةاكبديل
 دباث قرثصااةاث صننا انلاعوَياث بطن ةا
يجاريا ثآلل،ا ثألوىلا لمرسحااةا ث فصانلا يفا
ث بحاُثاعاناأبطالاُجاُدعا لفصانلاث قاعنة؛ا
كاياتتمكَناتلاكاث قنىانناتمديادابقائهاايفا
ثياطقةاَوثكتساابارشعااةاعثئمة،اباإلضااةا
إىلاتأنالاتنثُجدلااايفاثيااهابا سااطرةاعىلا

ث ثفتلاث رشقاةاوث غرباة.
وكماالناندلان2ٌ،اتُدترَبُاث ثفُةاث غرباةاأَْوا
ث رَبُّاث غربياثيشاطئا لمااهاآنااًابا اسبةا تلكا
ثئالاةا ث قنى،انناخاللاتنثُجاداث قنثعداثإلرْسَ
يفاعدعانناث ُجُزياثإلييرتيةاوتنثُجداث فرثسالا
ث جابنتااةا ث شانثطئا يفا وثألنريكاالا
وث صننا ااة،اباامااناتازثلاث ثفةاث رشقاةا
»ث ااَاَمااااة«اخا ااةانناث تنثجاداثألجابي،ا
ولاياث هدفاث قاع2ا تلكاث قانىاثيتنثجدةايفا

ث ثفةاث غرباة.
حتىاثآلل،ااشالتاتلكاث قنىايفاثساتديثجا
»أثصااياث له«اث حنثاالاإىلاثيرسحاة،اوثأنلا
ألايساتمراث حنثانلايفاوعاهمايخاطراث فخ،ا
اا ساااعةاث ااَاَماااةاعىلاثيثالا ناتُسارتعا

إنانناخاللاعو ةايمااةاقنيةاوننحدة.
اإستمرثٌياث فشلايفاثساتديثجاث حنثالاإىلا
ث بحار،اقدايثطراتلكاث قنىاإىلاإساااعاث دويا
 لقاعدةاث تياسابلا هااألالدعتاباستهدثفا
ثيثاالا»وتثااالاث خاااقاعاىلاث اهانع«،ا
كمااجاءايفاتساجالاصنتيا لرجالاث ثاثيايفا
اارعاث تاظامابا ااَاَمانا»ث سادنعياسادادا
ث شاهري«ايفااربثيارالالا،اوقاداععاااوزيرا
ث خايجااةاثألسابلاث دكتانياأبنبكاراث قربيا
حااهااإىلاأخذاتلكاث تهديدثتاعىلانحملاث جد.

حقاقُةاأطماعاإيرثلايفاباباثيادب
يفاساااقاث حرباث باايعةاث دثئرةابلاإيرثلا
نناجهةاوث قنىاث غرباةاوحلفائهااثإلقلامالا
ناناجهاةاأُْخاَرى،ايُمكاناتبااعلاثنتهاناتا
بمحاو ةالاذثاث طارفاأَْواذثكابا سااطرةاأَْوا
نحاو اةاث سااطرةاعىلابااباثياادب.او كن،ا
نناغرياثياطقياألاينجاهاث ااَاَمااانلالذها
ث تهماةاإىلاإيرثلاقبالاألايساتدادوثانفاتاَحا

ث بابانناث ااتن.
اتخلَّتاث ااَاَماُناعناسااعتهااعىلاناالهاا
وألاماُجُزيلاااااطنعااًاأَْواكرلااًاا،اوتركتهاا
ويقاًةابااداأَحاداثألطارثف.اوباااًءاعاىلالذثا
ث نضاع،اأصباحاخلاُجاعادلاوجاانباث بحرا
ثألحمراطريقاًابحرياًاغرياآنٍنا لطرفاثآلخر.

ث تااُااُسابلاإيرثلاوث غاربايفاباباثيادبا
لناثنتدثٌعا لتاااساث ذياساعابلاإنربثطنييةا
اايساوبازثطةايفاثيايض.ايفاث نقتاث حارض،ا
وبا اظاراإىلاثختااللاننثزيناث قانىا صا حا
ث غارباأَْوا صا احا»ويثةابازثطاة«انايمكنا
ث قنلابنجنعاأطماعاإيرثثاةايفاباباثيادبايغما
ثئالالا ساداهااث دؤوبا كارساثحتاكاياثإلرْسَ
 لُجاُزياثإليتريياةاوتنثُجدلااايفاخلااجاعادلا
»ضمناقنثتا اال8اعو ة«انناخاللاسفااتلا

عسكريتلانزوَّعتلابأحدثاث صنثييخ.
اثألطماُعاثإليرثثاةايفاباباثيادباكاثتاأشبها
ارثًا بااا»حلمايقظاة«،او كاهاااتحنَّ اتاُنَؤخَّ
إىلانخااوَفاو اساتاأطماعاااكمااايارتعع،ا
الامايُدادابُنْسادهااث سااطرةايفاظالاث نثقعا
ث حاايل.او ناألاث دو ةاث ااَاَماااةاثساتطاعتا
ثسرتعثَعاسااعتهااعىلابرلااوبحرلااوتحملتا
وث طارقا ثيمارثتا حماياةا يفا نساؤو اتهاا
ث بحريةاقبا ةاشانثطئهااوعملتاعىلاإبداعلاا
وتحاادلااايفاث رصثعاثإلقلاماياث دويلايااُوجدا

إليرثلانخاوُفاأَْواأطماٌع.
ث دو ااةا ثياااها إيقاافاُساُفاهاايفا وبدادا
ثئالاالاوثألنريكاالاأكثَراننا نناقبالاثإلرْسَ
نارة،اأصبحاتاإيارثُلايفاباباثياادباضحاًةا
اإيارثلاأكثاَراإلاتاما كا ااَاَماان.اوساتخرَسُ
ثساتديثُجاث حنثاالاإىلاندركاةابااباثيادب،ا

وكذ كاستزعثعاخسايُةاث ااَاَمان..
ثياااويثتا تجااُدا كباريٌةا عو اٌةا إيارثُلا
ث سااساة،اوليايفاثعتقاعياأبدُداعناثيشايكةا
يفانثلالذهاث حماقات.اوعد2الرو تهاايفاععما
ثثفَصااالاث جاانباااكمااكاثاتاتُتهماخاللا
ث ساانثتاثياضاةااايشاريُاإىلاأثهاااتديُكابألا
نصلحتَهااايفابااباثيادبا ناتتحقاَلاإناننا
خاللاعو ةايمااةاقنيةاوُننحدةانايساتطاُعا

ث خايُجاثستخدثَنهااكنيقةايفاندايكه.

ُخرثاُةاثيخاوفاثيرصية
يفاحدياثا هاحانَلاوثقعاثإلعاال2اثيرصي،ا
قاالاثإلعالناياثيارصياثيداروُفاعبدث حلاما
قاديالا قاااةاث دربااةاإلاثإلعاال2اثيارصيا
يستبدُلاث حقاقَةابا خرثاة.اوثستغرباقاديُلا
ناناحجماث تهنيلاوثيبا غةايفاثإلعال2اثيرصيا
ناناتأثارياقطراوحمااساعىلانارصاوثألننا

ث قننياثيرصي.
اوصاُفاقاديلاياطبالاأَيثاًاعىلاوساائلا
عربااةاأُْخاَرىابااهااقاااةاث دربااةاث تياكالا
يتحادثاإ اهااو اساعاىلاث نساائلاثيرصيةا
اقاط،ااقداسااَلَماثإلعال2اث درباياوثيرصيا
يفاإظهااياث حنثاالاكبُدبُعاأناا2اث رأياث دا2ا
تلاكا وبا غاتا وث درباي،ا وثيارصيا ثيحايلا
ث نساائُلايفاتقدياراقنةاث حنثاالاوخطرلما
عاىلاقااةاث سانيس.اوقداجاءالاذثاث تخنيُفا
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  القوى الدولية المتواجدة في خليج عدن وجنوب البحر األحمر تبحث عن ذرائع إلدامة 
تواجدها في المياه اليمنية وتدويل مضيق باب المندب

  مكافحة القرصنة البحرية مجرد مسرحية مكنت القوى الغربية من السيطرة على خليج عدن 
ومدخل البحر األحمر

  الخطر الحقيقي على مصر وقناة السويس يكمن في المشروع اإلسرائيلي المؤجل »قناة 
البحرين« ولن يأتي من اليمن 

  »قانون تحديد األساس البحري للجمهورية اليمنية« 
هل يحفظ الحقوق أم يضيع ما تبقى؟

  تدرك إيران بأن مصلحتها في باب المندب لن تتحقق 
إال من خالل دولة يمنية قوية ومُوحدة ال يستطيع 

الخارج استخدامها كورقة في معاركه 

نتزثنااًانعابدءاثيرصيلايفاحفراقااةاجديدةا
ننثزياةا ألوىلايرنياااهاااثيرصينلاأننثَ هما
ويزيعنلاااهااأحالَنهام،اوكالا ذ كاث تزثُننا
أثُرهايفازياعةالنثجساثيرصيلاونخاواهم.

إلاث خطاَراث حقاقاياعىلاقااةاث سانيسا
 انايأتَيانناباباثياادب،ااإغالُقاثيثالاننا
قبالاث حنثالاأَْواغريلماسانفايلحُلاث رضَيا
بدولاث ارشقاوث غرباو اسابمارصاوحَدلا.ا
وناااتحصلاعلاهانرصانناقااةاث سانيسايفا
ث دا2اوثيقدَّيابالا»ااإىلاثانلاايثتاعوني«اقدا
تخارسهابدُضاث دولايفاشاهراوثحاداإذثاأغللا

ثيثال.

ا»اقااُةاث بحرين«اكبديلا لسنيس
اث خطاُراث حقاقاياعىلاقااةاث سانيساقدا
ثئايلاثيؤّجالا»قااةا يأتياناناثيارشوعاثإلرْسَ
ث بحريان«اث تايايرثُعا هاااألاترباطاث بحَرينا
ثألحمراوثيتنساطانارويثًابا بحاراثيات،اونا
ثئالالاألايتخلنثاعنالذثاثيرشوعا يمكنا إلرْسَ
ثئالا ث ذيابدأاث تفكريُااااهاقبلاقاا2اعو ةاإرْسَ
بُدقانع،اإذاتدانُعااكارةاث قاااةاإىلانؤساسا
ث حركاةاث صهانثااةا»تانعويالرتازل«اث ذيا
عارضاثيرشوعايفاكتاباها»ثأليضاث قديمةا–ا
ث جديدة«اث صاعياعا2اال9ا،اوقدانراثيرشوعا
طانثلاث دقنعاثياضااةابمرثحاَلانتددعةاننا
وناعا وث تصماماات،ا وثألبحااثا ث ديثسااتا
ثئاايلاوجادا ثساتمرثياث ارصثعاث درباياثإلرْسَ
ثئالانلاصدنبًةايفاث بدءابتافاذاثيرشوعا ثإلرْسَ
ثئااُلاعىلاقماةاثأليضايفا ث اذياعرضتاهاإرْسَ
جنلاثساربجابجانباأاريقااااث تياثثدقدتا
يفاسابتمرباللااكااا»نارشوعابائاي«اوقدا
ياثتهاثيجمنعةاث درباةاثيشاايكةايفاث قمةا
ث دو اةاياثاًاشاانالً،ايغماتقديمهاكمرشوعا

ثئايلاااعربيانشرتك.ا إرْسَ
ث رااُضاث دربايا اا»قاااةاث بحريان«ا نا
اطنياالًابداداألاتحن اتاإىلانرشوعا يساتمرَّ
ثئاايلاااعربايابدخانلاثأليعلاكرشيكايفا إرْسَ
ثيرشوعابداداثتَّفاقاوثعياَعَرباةاعا2ال99ا،ا
كرشياكا ث فلساطاااةا ث سالطةا وثثثماا2ا
ثا اثابدداعرضاثيارشوعايفاقمةاثأليضاننا
ثئاال.اوأصبحتاثأليعلاأكثرا قبالاثأليعلاوإرْسَ
حماسااًا لمارشوعاث ذياسااؤعيااابحسابا
ث ديثسااتاااإىلاتغذياةاث بحاراثيااتاثيهادَّعا

با زوثلابسبباتااقصاناسنبهاسانياً.

للايفياثإلرسثئالانلابنعدلم؟
تطمااااٍتا لادولا ثئالاانلا ثإلرْسَ 2َا قادَّ
ثإلقلاماةاباألاثيرشوَعا نايكنلاناااسااًاأَْوا
ثئالالا بديالًا قااةاث سانيساااوبحسباثإلرْسَ
ااااإلاث قااةاث تياسارتبُُطايفانرحلتهااثألوىلا
ث بحاراثألحماراباياتاساتكنُلاناناجزئل.ا
ث جازءاثألولايبدأانناخلاجاث دقبةابحفراقااةا
طن هااأقلُّانناثالثلاكالننرتثً،اوساجرياثقُلا
ثياااهايفاث جزءاث ثاثيا»حانثيلال7ااكالننرتثً«ا

عرباأثاباباوصننًاإىلاث بحراثيات.
ثئالاالاباألاثيرشوعا نا تطمااااُتاثإلرْسَ
يكانلابدياالًا قاااةاث سانيساتتااَقاُضانعا
طمنحاتهاماوُخَططهاماثنسارتثتاجاةاث تيا

أعلانلااقبلاقاا2اعو تهماوبددلا.
اايارشوُعايمثالاأَحاداثأللادثفاثيبكارةا
 لحركةاث صهانثاةاث تياآناتابألاتناريَاثيااها
وتن اَداث طاقةالنانناألمايكائزاثنساتاطالا
يفاالساطل؛ا ذ كاااإلاث دو اةاث دربيةاتريدا
ثنساتفاعةانناثيارشوعايفاتافاذانرشوعاتا
ثئالاة،اتزيدانناقنتهااثنقتصاعيةا قنناةاإرْسَ
وث دساكريةاوث برشية،اوبخاصاةايفاناطقةا
ثئالاننالذثاثيرشوعا ث اقب،اكمااتسادىاإرْسَ
إىلاتحسالاصنيتهااايفاث دا اماوث تحنلاننا
عو ةاثحتاللاإىلاعو ةاصاحبةااثلاعىلاث دا ما

نناخاللايبطهاا لرشقاوث غرب.
ثئالااةااإلا وحساَباوجهاةاث اظاراثإلرْسَ
لاذهاث قااةاتهدُفاإىلاتن ااداحنثىلاثالثةاآنفا
ناجاااوثتاناناث طاقاةاث كهربائاةاساانياًا

عاناطريالاثيحطااتاث كهربائااةاوث طاقةا
ث شمسااةاوثيفاعاالتاث انوية.اكماااتهدُفا
إىلاإثتااجاناايقايبالااأ اَفابرنالانناث زيتا
ث خاا2ايننااًاناناث صخنياث زيتااة,اوإقانةا
داتاصااعاةاونستنطااتازيثعاةاتصُلا نجمَّ
إىلانائةانستنطاةايفاث اقباث شمايل,اوتحلاةا
نااهاث بحراوإثشااءابحاريثتانائاةاألغرثضا

ث سااحةاوترباةاثألسماك.
ثئالالداتاااوإلا ماتدلنا اويتنقاعاألاإرْسَ
عناذ اكاااإىلاإقاناةاأيبدةانفاعاالتاثنويةا
جديدةاوحساباتقديرثتاث كلفاةاعا2اا98ا 
كاثتاتكلفةاإثشااءاث قاااةاا,اابلانلاعوني,ا
جماعاناهاااحانثيلانائاةانلاانلاعونياننا
ثئالاة؛ا تغطاةاتكا افا ناظمةاث سادثتاثإلرْسَ

ثيرحلةاثألوىلانناثيرشوع.
ث ادويلا ث بااَكا ألا إىلا ثإلشاايُةا وتجاُدُيا
وث حكننةاثإليطا اةاقداقاناابتمنيلاعيثساةا
ثيرشوعاعاا2ا997ا،اوقدَّيتاث ديثساةاكلفَةا
ثيرشوعابحانثىلانلااياعوني،اعاىلاثعتباياألا
طنَلاث قااةانايتدادىالااكالننرتثًانناث بحرا
ثألحمرايتمايبُطهاابأثاباابا اقلاثيااها لبحرا

ثيات•

ث بحُراثألحمُر..اننابحريةاعرباةاإىلا
بحريةايهنعيةا

ثئالاالاناتاحرُصايفانرشوعا أحاال2ُاثإلرْسَ
قاااةاث بحرين،ابلاتتددثلااإىلاث سااطرةاعىلا

ث بحاراثألحماراوجدلاهابحاريًةايهنعياة،اإذا
يتمتعاث بحراثألحمارابماز ةاخاصةايفاث فكرا
ثئاايل،اابداَداوصنلا»بنا ثنسارتثتاجياثإلرْسَ
جنييانل«اإىلاسادةاث حكماعاا2ا8ل9ااأعلنا
ثسارتثتاجاَةاعو تاهايفاث بحراثألحمارابقن ه:ا
ثئاالاعاىلاثقااطايفاث بحرا »إلاسااطرةاإرْسَ
ثألحمارالاياذثُتاألمااةاقصانى؛األلالذها
ثئاَلاعاىلاث فكاكاننا ث اقااَطاستسااعُداإرْسَ
أيةانحااونتايحارصتهاااوتطنيقهاا،اكماا
ستشاكُلاقاعادَةاثثطالقاعساكريايهاجمةا
أعدثئاااايفاعقاراعثيلم،اقبالاألايبااعيوثاإىلا

نهاجمتاا«.
ثئالا و خص،اعيفادابناغنيينل،اغايَةاإرْسَ
ناناث تحكُّامابمااااذاث بحاراثألحمارابثالثةا

ألدثف:
ثئالااًاإىلا  ااااجدلاث بحراثألحمرانافذثًاإرْسَ

ث قايةاثألاريقاةاوث رشقاآسانية.
ثئايلّاوثإلااعةا اااإساتخدثنهاكرشيالاإرْسَ

ناهاعنضاًاعناقااةاث سنيس.
ااااتفكاكاث روثبطاث قنناةا لدا ماث دربي.
ث خايجااةا وزيارا »ا ثيباالا أبااا »ا وقاالا
ثئالا ثئايلاثألسابل:ا»إلاننطئَاقد2اإلرْسَ ثإلرْسَ
عاىلاث بحاراثألحمارايدنُِّضهاااعاناث حصايا
ثإلقلاماياثيفروضاعلاها،اوعاناطريلايبطا
ثيحاطااتاث رشقااةاوث غربااةاعارباقطااعا
ثئاالاألاتصبَحا ضالاناناثأليضايمكُناإلرْسَ
ث جرَساث ذياتدرُبُهاتجايُةاث شدنبايفاث قايثتا
جمادهاااوبذ كايمكناتحريُراشادنباآساااا

وإاريقااانناثنعتماعاعىلاقااةاث سنيس«.
ث بحرياةا قائادا قاالا ثا9اا عاا2ا ويفا
ثئالااةاث ساابل:ا»ثحاناثملُكاأساطننًا ثإلرْسَ
بحريااًاضخماًايدماُلايفاكااةاننثثائاث دا م،ا
اث ُددةايفاثيساتقبل؛اكيا و هاذثاعلاااااألاثدادَّ
تساتطاعاأسااطالُاااث بحرياةاوث حربااةاألا
تحطَماث حصااَياث دربياثيفاروضاعلااااوألا
ثفارضاث حصاايابدويثااعىلاث ادولاث درباةا
عاناطريالاتحنيالاث بحراثألحماراإىلابحريةا

يهنعية«.
تلاكا تافااذا يفا ثئالاانلا ثإلرْسَ َعا رَشَ وقادا
ثأللادثفاناذاوقاتانبكر،احاثاثساتطاعنثا
ثساتثماَياعالقتهمانعاإثانباااااقبلاثستقاللا
إييرتياااااوث حصانلاعىلاجزيارةا»عللك«ايفا
ث بحاراثألحمراسااةاا97ا2ا اُقا2اعلاهااأولا
ثئالاة.اثاماتمكانثاننا قاعادةاعساكريةاإرْسَ
ث تغلُغالايفاث دو ةاثيساتقلةاإييرتياااوعزَّزوثا
تنثجدلمايفاث بحراثألحمرانناخاللاثستئجايا
جزيرتايا»حا اب«او«ااطماة«ايفاث جاانبا
ث غربيا لبحراثألحمر،اثماجزيرتيا»ساشاال«ا
وا»عنريث«اوثألخريةالياأقرباث جزياثألييرتيةا
ثئالاةاااإىلا -اث تاياتتنثَجُداااهااث قانثتاثإلرْسَ

باباثيادب.

قاثنُلاث حدوعاث بحريةا لااَاَمان
بدَداساّتاساانثتانناعرضهاعىلانجلسا
ث اانثب،اأصاديايئااُساث جمهنيياةاعبديبها
ناصانيالاعيايفاث اااااناناثنامرباث جاييا

قاثنَلاتحديداثألسااساث بحاريا لجمهنييةا
ث ااَاَماااة.

إصادثُياث قاثنلايفالذثاث تنقاتايثريُاث كثريَا
ناناثيخاوفايفاظلاعد2اقديةاأعثاءانجلسا
ث فاااةا بمثاناااها ثإلحاطاةا ث اانثباعاىلا
وث جغرثاااة،احااُثاأكتفاياث اانثُبابتحمالا
ث جاثاباث حكنناياثيتمثالابا لجااةاث دلاااا
 شاؤولاث حادوعا»ثيكتباث فاي«انساؤو اةا
صحاةاث بااثاتاوثقااطاثإلحدثثااات..اوكالا
عىلاثيجلساثنساتداثةابخربثءاونتخصصلا
يطابقاةاث بااثااتاث فاااةاوث جغرثاااةابمااا
يثمناث حفاظاعىلاحقنقاث ااَاَمانايفاجزيها

وناالهاثإلقلاماة.
وكالابرياثاانلاقاداحاذيوثايفاأغساطسا
ويثءا ث اانثبا ثثساااقا نغباةا نانا 8للاا
نطا اباث حكنناةاباييضايفاإقارثيانرشوعا
ث قاثنل؛اخشااةاألايؤعَياإعالُلاخطاثألساسا
ث بحاريا لجمهنييةاث ااَاَمااااةاإىلاتداُيضا
نعاقارثيثتاثيحكماةاث دو اة،اث تياثساتداعا
ث ااَاَماُنابمنجبهااساااعتَهاعىلاجزياأيخبالا
حاااشايفاث بحراثألحمر،اوثساتادتاعىلاخّطا
أسااساساابلاتماتحدياُدهاوثعتمااعهاعو ااًا
وصَدَيابمنجبهاقرثٌيا صا حاث ااَاَمانايفاجزيا
حاااشاعااَداإجارثءثتاعملااةاث تحكامابلا
بالعثااوإييرتيا،اوعىلاضنئهاتماتاصاُفاث بحرا

ثألحمرابلاث بلدينابا خطاثيحدعايفاث ُحكم.
اامااثستغربابرياثانلا»آثذثك«انناتقديما
ث جاثاباث حكننايا ثالثاثساخاننانرشوعا
اناهااعىلاخطاأسااسا ث قاثانل،ايحتانياكلٌّ
بحريانختلف،اباإلضاااةاإىلاثثتقاعثتاأُْخَرىا
ثرىاأثاهانناغرياث ارضويياإيرثُعلاالااابددا
ساتاساانثتانناتلاكاثيادثونت،اوثأناُلاألا
ارثًاقداثساتنعبا يكانَلاث قاثنلاث صاعياُنَؤخَّ

تلكاثيالحظات.
وقداأثايانرشوُعاث قاثنلاَجَدنًابلاث ربيالا
وث حكننةاث تياقا اتاحااهاا»أيايفاناتصفا
8للا«ابألاتقديَمهااا ذ كاثيرشوعاجاءابااءا
عاىلاندلننةاغارياصحاحاةاقدنهااانمثلنا
ثيكتباث فايا لجاةاث ُدلااا لحدوع،اثماثعتذيوثا
عاهااايفاناابدُد،اوتفاداتلكاثيدلننةابألاثألنَما
ثيتحدةاساتقن2ُاناناقبلهاانباارشًةابتحديدا
خطاثألسااساث بحرياأليةاعو ةا ماتحدعاخطا

أساسهااث بحرياقبلاثهايةاعا2ا8للا!!.
يُشااُياإىلاألاعرَضانارشوعاث قاثنلاألولا
نرةاعىلاث ربياالاث ااَاَمااي،اجاءابدداشاهرا
وثحدانناإصدثيانجلساثألنانا قرثيهاث ثا َثا
يقاما8ا8احنَلانكااحاةاث قرصاةايفاخلاجا
عادلاوثيحاطاث هاادي،اولياث قارثيثُتاث تيا
سامحتابتدويالاوعساكرةاثياااهاثإلقلاماةا
وث دو اةاث تياتتنثَجُدابهااحا ااًاقنثعُداوسفٌنا

عسكريةانناثماثلاعو ة.
ثتمااىاألايدماَلاقاثنُلاثألسااساث بحريا
ث اذياصاديابدَدانخاضاعسارياعاىلاحمايةا
حقنقااااث بحرياةاوتحصااهاااااحتاىاعاىلا
ث نيقاااوألانايجاَداااهاث طاندنلاثغرثٍتاأَْوا
ناااذَا لتنغلاأكثَرايفاجزيثااأَْواناالاااااكنُلا

سبباًاآخَرانستديثياآلاتاااوعننعاا.

____________________________
ثيرثجع:

- أمن الممرات المائية، كتاب ل�: حمد س�عيد 
الموعد

ائي�ل يف البحر األحم�ر والقرن  َ - أطم�اُع إسرْ
األفريق�ي، دراس�ة ُن�رت يف صحيف�ة الخلي�ج 

اإلماراتية 2013.
- مس�تقبل ال�يَ�َم�ن بي�ن التهديدات المحلية 
والخارجي�ة واس�تقرار البح�ر األحمر، رس�الة 

ماجستير صادرة عن جامعة األزهر فرع غزة.
- م�روُع قن�اة البحرين »األحم�ر والميت« 
دراس�ة صادرة عن مركز اإلعالم والمعلومات يف 

غزة فلسطين، سبتمرب 2011.

جزيرة ميون:
 جزيرة شبة مستديرة تتكون الجزيرة أساسا من 
صخور نارية بركانية تتبع الصخور البركانية التى 

تكونت في العصر الرباعي الميوسن المتأخر ، وهي 
ذات شكل هاللي ، مستوية السطح في بعض 

أجزائها .
جزءها الشمالي سهل مكوناته رواسب فتاتية 

)رملية وكلسية( تتخلله بعض المرتفعات القليلة 
االرتفاع تتمثل في بعض الكثبان الرملية ومكاشف 

الصخور الجيرية المكونة أساسا من الحجر الشعابي 
المرجاني ومكاشف الصخور الجيرية األخرى التى 
ترسبت على الشواطئ الصخرية النارية في هذا 

الجزء من الجزيرة . الجزء الجنوبي للجزيرة مرتفع 
نسبيًا ، حيث يصل أعلى ارتفاع عنده المرتفعات 

الصخرية ذات األصل الناري البركاني إلى ٢٤٥ مترًا 
فوق مستوي سطح البحر.

يقع ميناء ميون في خليج الجزيرة الذي يتكون من 
خلجان صغيرة مثل خليج مرى، خليج وليام، خليج 

جيمس، وخليج شاند ، وخليج فولس الذي شيد عليه 
الميناء.
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نكسة المملكة.. البحث في الغرف المغلقة للخروج من ورطة اليمن!
  - إبراهيم السراجي: 
نااذاث اان2اثألولا لدادوثلاث سادنعياعىلا
ث امانايفاث سااعساوث درشياناناناناايسا
ثيايضاثساتثااتاث قانثتاث فثائاةاث داياةا
وث دربااةاث خربثءاث دساكريلاث ذياناتحدثنثا
عانايؤيتهماياايمكنا لددوثلاتحقاقه،اوكالا
أبارزانااأجمعاعلاهاأو ئكاث خربثءايرتكزاحنلا
ثقطتالاأساسااتلاثألوىلاأثهاإذثانراأسابنعا
عاىلاث دادوثلاعولاتحقاالاألدثااهاثيدلااةا
بإعاعةاث رئاساث هايباعبديبهاناصنيالاعيا
وحكننتاهاثيساتقالةاوكاذثاإجبااياث جااشا
وث لجالاث شدباةاعىلاثنثسحابااإلاث ددوثلا

ث سدنعيايكنلاقداتلقىاث هزيمة.
ث اقطاةاث ثاثاةاث تايايكزاعلاهاااث خربثءا
ث دساكرينلاوث سااساانلالياتأكادلماأثها
جارىاتنييطاث اظا2اث سادنعيايفانساتاقعا
ث امناوألاذ كاجرىابمخططاأنريكياإلغرثقا
ثلاسادنعاتمهاادثا الثقثااضاعلاهاماكماا
ادلتاتماناانعاثظا2اصدث2احسلايفاث درثقا
 دىاغازوهاث كنيتابثنءاأخرضاأنريكياوناا

حدثابدداذ كايدراهاث جماع.
بددانروياشاهريناعىلاث ددوثلاث سدنعيا
وث لجاالا ث جااشا وأثباتا ثينثزيانا تبد اتا
ث شدباةاقديتهمااعىلاث رعايفاث دملاث سدنعيا
وبدعابذ كاث تساؤنتاث تياكاثتاتطرحااقدثلا
ث امناث قديةاعىلاث رع،ثماجاءاثطالقاصايوخا
ساكنعاعاىلاقاعادةاخا اداباناعبدث دزيزايفا
خماسانشااطاونقتلاقائداث قانثتاث جنيةا
ث سادنعيةاوث اذياوضاعاثظا2اثلاسادنعايفا
حارجاأنا2اث دا مابداداألاأعلناألكثراننانرةا

أثهاعنراتمانااناظننةاث صنثييخاث امااة.
أصبحاث ان2الاااكاثجماعااعاياااألاثظا2ا
ثلاسادنعااتاحاأبانثباث جحااماعىلاثفساها
باعتدثئهاعاىلاث امناوصاياذ كاحديثاثنعال2ا

ث دويلاث ذياباتايتحدثاعناذ كابكلاجرأة.
عاناثيساتاقعاث اذياوقاعاااهاثظاا2اآلا
سادنعاثرشتاوكا اةايويرتزاث دو ااةاتقريرثا
نطننانناثجرثلابدانثلا»خاايثتاث سدنعيةا
تتثاءلايفاث امن«اويأتاث نكا ةاأثهاوبدداأكثرا

ناناا7اينناانناث قصفاث ذيايافذهاث ددوثلا
ث سادنعياوحلفائاهاإناأثاها»اشالايفاتغاريا
ناازثلاث قانىايفاث امناوثلاخااايثتاثيملكةا
ث درباةاث سادنعيةابادأتاتافدايفانسااعاهاا
إلعااعةاحكنناةاث رئااساعبادايباهاناصنيا

لاعياإىلاصاداء«.
وكشفتاث نكا ةايفاذثتاث تقريراعناثقطةا
لانةاحنلاإعيثكاثظا2اثلاسدنعا لنيطةاث تيا
وقعاااهااابلاثلاثساتثااةاث رياضا لهايبا
لاعيابا رياضاتحانلاإىلاعبءاثقالاوعربتا

با قانلا ذ اكا عانا
تثطرا »يبمااا ثثاها
قريبااا ث ريااضا
غريا خاايا ينثجهاةا
يتمثالا نستسااغا
سااطرةا قبانلا يفا
ادلاااا خصننهاما
عىلاصادااءاوإبرث2ا

ثتفاق«
تسادىا و
ث سادنعيةا تحقالا
نانا ثثتصاايا ثيا
خااللاعدوثثهااعىلا
ذ اكا وعانا ث امانا
ثقلاتاث نكا اةاعنا
وصفتها عبلنناايسا
كثبا عانا بايّطلاعا
قن اهاألا»ث ننيااتا
تحاثا ثيتحادةا
عاىلا ث سادنعيلا
ثيحاعثااتا قبانلا

 كاهامايراثنلاألثهامايفاوضعاضدافاعىلا
ثأليضايفاث امن.«

وأضاااتاث نكا ةاأثاهايغماتبادعاثنكاثاةا
تحقالاثرصاسادنعيابا اماناثناثلاث رياضا

تجدانربيا حربهاابذييدةاإيرثل.
وعاناث ذييدةاث سادنعيةاثيتمثلاةابإيرثلا
قا تاث نكا اةاألا»أغلباثيحلللايدتقدولاألا
ثيخااوفاث سادنعيةانناعوياإيارثلايفاث امنا
نبا اغاااهاااويقن انلاإلاطهارثلا اسا هاا

سااطرةاتذكراعىلاث حنثالاغرياأثهايفاغمرةا
رصثعاأوساعاثطاقاانناأجالاث افنذانايمكنا
 لرياضاألاتقبلاثكتسااباخصمهااأياثفنذا

يفاصاداء«
سااطرةاث جااشاوث لجاالاث شادباةاعىلا
نحااظةاث جنفابماايفاذ كاندساكراث لبااتا
ث ذيايداداأكرباندساكرايفاثيحااظةا تاظاما
ث قاعدةاوث ذياععمهاثلاسدنعابايالاوث سالحا
كمااجرىاث كشافاعاهابدداث ساطرةاعىلاناا
ااهانناأسالحةاناحنتاعلاهااشاداياوزثيةا

ث داااعاث سادنعية،وكذثاث سااطرةاعىلاأكربا
ندساكرا لقاعادةايفاث ارشقاثألوساطاولنا
ندساكراثخالايفانأيبايفاثأليا2اثياضاةاكلهاا
نثلاتاصدنةاقنياةا لاظا2اث سادنعياثظرثا
 لمنقاعاثنسارتثتاجيا لجنفاث ذيايسامحا

بشنالجماتاعىلاألدثفاسدنعية.
عناذ كاثارشتاصحافةاثانيانيكاتايمزا
ثألنريكااةاث ثالثااءاثيايضاتقريارثاقا تاااها
أثاهاأصبحا» ادىاأثصايث لهاث قديةاعىلاشانا

لجمااتانماتاةاعثخالاثأليثيضاث سادنعيةا
بدداسااطرتهماعاىلانحااظةاث جانفايغما
شهنيانناث قصفاث سدنعياث جنياوألاذ كا
يقنياننقفهمايفاثيفاوضاتاث تياستجريايفا

جااف.«

 ثلاسدنعايفاغرفانغلقة:ا
ثخرجنثاانناث نيطةا..!

ثثدقااعا قبالا
ث ذيا جاافا نؤتمرا
با فشالا ثثتهاىا
ث سادنعيةا حاو تا
بدثيةا إاشا ها نرثيثا
وادا يحلةا بدرقلاةا
وثثتهااءا صادااءا
رشوطا بنضاعا
عربا نقبن اةا غاريا
ث ذيا ث ريااضا وادا
يسااطراثلاسادنعا
و اما قارثيها عاىلا
ث رياضا يغبةا تكنا
بإاشالاثيؤتمراتاما
عاناثااةاينثصلاةا
وإثمااا ث دادوثلا
ثابعانناخشااةاآلا
سادنعانناث تنصلا
إىلاحلايماي-يمايا
يجارىا ألا قبالا
نانا ثخرثجهاما
ث اماايا ثيساتاقعا
ولنانااكشفتاعاهاثيفاوضاتاث تياجرتايفا

ث داصمةاث دماثاةانسقط.
كشافا نساقطا ث دماثااةا ث داصماةا يفا
ث اظا2اث سدنعياعناضدفهاوسداها لخروجا
ثيفاوضااتا ناعا وبا تزثنانا ث نيطاةا نانا
ث تاياجارتالاااكاكشافاثيغرعاث سادنعيا
ث شاهريا»نجتهد«اعناتخيلاثظا2اثلاسادنعا
عاناكلارشوطاهاوبحثهاعناثثتصاياشاكيلا

يحفاظاناءاوجهاهاحاثاثرشاعاىلاصفحتها
بمنقاعاث تنثصالاثنجتماعيا»تنيارت«اقائالا
»يبادواث نسااطةاث دماثاةا ناتصالا اتاجة،ا
ث سادنعينلاتخلانثاعاناكلايشءاإناطلابا
وثحادالناخروجاشاكيلا لحنثاالانناعدلا
وث حنثانلايراثنلاويطا بنلابتدنيثات«

ث جدياد«ا »ث خلااجا ننقاعا ثارشا كمااا
ثن كرتوثاياتقريارثاتاااولااااهانااكشافها
ثيغرعاث سادنعياذثتهاحنلازيايةاوزيراث دااعا

ث سدنعياثىلاننسكناوغرضاث زياية.
وقاالانجتهدانغرعثاعناتلاكاث زيايةاقائالا
إلا»ابناسالمالايفايوساااا لتنسالا لرئاسا
بنتالانساتخدث2اثفانذاإلقاااعاأثصااياث لها

بإيقافاث حرباعولاثعتذثياسدنعي«
نجتهاداث اذياثشاتهرابصحاةاترسيباتها
وث اذيايدتقاداأثهانخارتقا اظا2اثلاسادنعا
يقنلاألايوسااا ناتستجابا لطلباث سدنعيا
إنابارشوطاثالثاةاولاياياعاأساداياث افطا
وتحريكاصفقةاأسالحةايوسااةا لسادنعيةا
كالاقاداتاماثيقااهاااوأخارىايارصابأننثلا

سدنعيةاسبلاتجمادلااأيثا.
وبا فدالاوناااثلاثثتهاتازياايةاث نزيارا
ث سادنعياإناوأعلاناثإلعاال2اث سادنعيةاأثها
تاماتنقااعاصفقااتاأسالحةابالايوساااا

وث سدنعية.
ناناجاثبهاااقا اتاصحافاةايأياث اان2ا
ث درباةايفاثاتتاحاتهاابتاييخااااينثاناث حايلا
ألا»ثجاحاث حنثيا»ثننمي«ايفاجاافا نايكنلا
ثثقااذثا لاماناوحدلاا،اوثثماا ادولانجلسا

ث تداولاث خلاجياأيثا«
ويدتقادانرثقبنلاألاث اظا2اث سادنعياقدا
شادرابأثهاتنيطايفاث امناناذااشالايفاإقااعا
ثيارصيا وث اظاا2ا ث باكساتاثاةا ث حكنناةا
إليساالاجاشاث بلديناإىلاث حدوعاث سادنعيةا
وث دخانلايفاحاربابرياةاثاابةاعاناث جاشا
ث سادنعي،وعقبالاذهاث اكساةابادأاث اظا2ا
ث سادنعيايفاثنستداثةابا نسطاءاإليجاعاحلا
ياهياث حرباويحفظاناءاوجههاو نابشاكلا
شاكيلاو كنالذثاث حلاناايازثلايلقىاث راضا

بحسبانااتماث كشفاعاه.

فاتورة احلرب ت�ضتنزف اآبار النفط.. والبحث جاٍر عن مرتزقة اأرخ�س

 النظام السعودي يلغي »الكاش« ويدفع ثمن القتلى من جنوده بأقساط شهرية
  - خاص: 

اياثاتاعائلُةاث ُجادياث سادنعياأحمدا
ث شاهرياث رثويَةاث رساماَةاث تاياتقنلابألا
ثباهااتنيفايفاحاعثاجاائيايفابلدةاث دنثناة..ا
وتسااء تاث دائلاُةاث تياتقُطاُناث طائفا
إىلا ثباهااا كافااةاسافرا باساتغرثب،اعانا
ث دنثنااةايفاثياطقاةاث رشقااة،ايغماصغرا

ساّه،اعولاألايخربَلا!.ا
قثااةاعائلاةاث طائاف،ا اساتاسانىا
أُثمانذجا كثريانناث حانتاثيشاابهةاااوقدا
تزثيادتايفاثآلوثاةاثألخاريةاا.اث بداضايرىا
ااهاانحاونتانناقبالاث اظا2ا لتدتاماعىلا
َسارياثيدايكايفاث حدوعاث امااةاث سادنعية،ا
وحجماث خساائراااها.اولياأَيْثاًااابحسبا
عائالتاث قتىلااانحااونٌتا لتهربانناعاعا
ث تدنيثااتاثيا اةاث تياوعادابهااث اظا2ُايفا
ثألياا2اثألوىلا لحرب،اوُحادِّعتابملانلاييالا
اقتالايساقطايفاثيدايكايفا سادنعياعناُكلٍّ
ث حربانعاث ااَاَماان،اباإلضااةاإىلاتنظافا

ثثالانناأقايباث قتال.
اا اسابمقدويا»عائلةاث شهرياأواغريلا«ا
ألاتتحّمَلالذهاث خساايةاثيزعوجةاوث ُحزلا
ثيثاعاف..ا»ناثبان،اناناال،اناوظائف،انا
وساا2اأواثانط،اوناحتاىا قباث شاهاد«..ا
 ذ اك،ايادتاث دائلةاث قثااةاإىلا»ثإلناية«.ا
وقداأثايت،اوناتزثلاجدنًاوثساداًايفاث شايعا

ث سدنعي.
اثألسابنعاثياايض،اتلقتاعائاالُتاث قتىلا
ناناث جانعاث سادنعيلاإخطايثٍتايساماًةا

تفاداباألا»ث تدنيثات«اعناأقايبهااث قتىل،ا
ساتُدَاُعاعىلاأقساطاشاهرية،او اساعادةا
وثحادة،اكماااأعلاناقبالاشاهرين.اثظاا2ا
»ث تقساطاثيريح«اث ذياأعلنانؤخرثً،اثعتربها
ث كثريُانناث سدنعيلانجرعاحلقةايفاسلسلةا
نناثإلجرثءثتاثنثتقائاةاوثيماطلةاوث تزيافا
ث تاياسالكهااث اظاا2ا لتاصلاناناوُعنعها

وث تزثناتهاثيا اةاتجاهاعائالتاث قتىل..ا

تطَفاُحا ثنجتماعايا ث تنثصالا ننثقاُعا
بانثتقااعثتاث الذعةا لاظاا2،اوخصنصاًاناا
يروثهاتمااازثًابلاث قتىلااابحساباثيااطلا
ااوثثحااازاث اظا2اث نثضحاألباااءا»ثياطقةا
ث نساطى«اأوا»شادباث لهاثيختااي«اااكماا
يصفهاماأبااءاثيااطلاثألخرىاتهكماًااااهما
وحَدلامانناكاثانثايتسالمنلا»ث تدنيض«ا
عادًةاوثحادة،ابااماااكالاثظا2ُاث تقسااطا

ساايياًاعىلاأبااءاثيااطالاثألخرىاناذاثأليا2ا
ثألوىلا لحرب.ا

تقديرثتاها ث سادنعيايفا ث اظاا2ا أخطاأا
ثألو اةا لمدركة،اوثتسمتاخطنثتهاوقرثيثتها
با حماقةاوث ترسعاوث غروياوث النسانؤ اة،ا
ولاناثآللايدااشاويطاةانزعوجاةاأَيْثااًا
»ثقتصاعية،اسااساة،اعسكرية«اوتحن هاإىلا
ثظا2اث تقسااطايفاتدنياضاعائالتاث قتىل،ا

يشارياإىلاوقانعاخساائَرابرشياةاكبريةايفا
صفنفاقنثته،ا ماتكانانتنقدة،اثألنراث ذيا
 مايددانمكاااًاألاتُدااَعاث تدنيثاتاثيا اةا

 لدائالتاعادةاوثحدة.
اثفقااُتاث حارباتكلافاخزيااةاثيملكةا
أنانثنًالائلة،اسانثٌءاتلكاث تايانبارشةاآل ةا
ث حارباث اننااة،اأواث تاياتُداعااكرشااوىا
 ارشثءاثينثقافاث سااسااةاث دو ااة،اوليا

نبا غاضخمةابا تأكاد.ا
ويفاتقريارا لبااكاث ادويلاأصاديهانطلعا
ث شهراث جايي،اتنقعاث باكاعجزثًايفاثيازثثاةا
ث سادنعيةالذثاث دا2اباسبةالاايفاثيائة،اناا
يقايبالااانلااَياعوني،انناإجمايلاثينثزثةا

ث با غا9لثانلااَياعوني.ا
وتبحثاث سادنعيةاعنابدثئَلاتَُمكِّاُهااننا
ثنساتمرثيايفاث حارباعىلاث ااَاَمانابشاتىا
ث طارق،اونانابااهاا،اثنعتماُعاعاىلاتجاادا

نرتزقةابسدراأيخص.
اوواقااًايصااعيانطلداة،ايدَماُلاثألنريُا
نحمدابناسالمالابشاكلاحثاثانستقدث2ا
شابكاتا عاربا ث شاشاال،ا نانا نرتزقاةا
ثستخبايثتاةاوسمارسةانتخصصلانقابلا
ااآنفاعونيا لمقاتال.اوتدتماداث سادنعيةا
عىلانرتزقةاأجاثبايفاحربهااعىلاث ااَاَمان،ا
بمااايفاذ اكاأو ئكاث ذينايشاايكنلاباساما
»عولاث تحا ف«..اوعىلاسبالاثيثال،اتشايكا
ث بحرينابسابدلانناث باكساتاثالاااقتلا
أو هماثألسابنعاثياايضااابدُثهمايحملنلا
ث جاسااةاث بحريااة،اوثآلخارولاننعنعولا

با تجااسابدداثثتهاِءاث حرب.ا
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موت.. أم حياة؟
أمة الملك الخاشب

ايفاث شانثيعايفاثألزقاةاويفاثألحااءايلفتاثظرياصنُياث شاهدثءاث دظماءاتزيّناأَْكثَااَراثألََناكناث دانةاأَْواث َخاّصااة..ايفاث ُجديثل..ايفا ُكّلماااأَُنرُّ
ث ساايثت..ايفاث بنثباتاث كبريةاكبنثباتاثيستشفااتاأَْواثيحالت..ا

حتىايفاعا ماث فاسبنك..انايكاعايخلناين2ٌاعولاأَلاتازلاصنيةاشهاد؛ا تزعثَلاث صفحاُتاثإل كرتوثاةاوتزيَداثنيثًاوتأ قاًابصنياشهدثئاااثألبرثي..ا
اأغلبهمابلاوجمادهماشاباٌبا أقاُفاقلااالًاعاداصنيلماوأتأنلاااها..اتشادثياثظارثُتاأعااهماث حاعهاث قنية..اأعّقاُلايفاوجنلهماث فتاة..األلَّ

يفاعمراث زلني..اشباباكمااث ااسمل..ايفايباعاأعمايلم..اقدننثاأثفَسهم؛ا اداشابقاةاث شدبايفاحريةاوعزةاوكرثنة..ااكمااقالاث ربعوثي:
ننُتابدضاث شدبايُحايابدثه..ا

أساالاثفاي:اياااترىا اناكاُتايفانكاثهماللاكاتاساأقد2اثَفساناااقّدننثاوجاعوثابأثفساهمايخاصًةاناناأجلاعيناث لهاوناناأجلاثرُصةا
ثيستثدفل؟!.

وأغبطهماعىلاشدةاحبهما لمنتا لشهاعةا لقاءاث له..ا
اأيةاشجاعةاوأياإيمالاوأيابأساشديدايمتلُكهالؤنءاث فتاال!!..ا

تجُدلماننانااطَلانختلفةابدادةاوقريبة،احرضيةاوييفاة،انناعائالتاكثريةاونختلفةاثألصنل..انناأرسالاشاماهاوغريالاشاماه،اقبلاةا
وعربااة..انختلفالايفاثأل نثلاوثألشاكالاوثنثتمااءثت..ايجمدهمااقطاثفاُساث طريلاثفُساث هدفاثفاُساث غاية..اثذيوثاثفنَساهما له..اقدننثا

أيوثَحهمايخاصًة..اذلبنثابأقدثنهمايبحثنلاعناث شهاعة..اعناث حااهاثألبدية..اث تياناثشدرابهااثحناثينجنعيناعىلاث دثاا..ا
إثهاماعشاقنثاطريَلاث شاهاعةاوطلبنلا،ااا حقاقةاأثاااثحناثألننثت..اولاماثألحااء..اثيكرننلايفاضاااةاأكار2اثألكرنل..اباصاآيةاقرآثاةا

وثضحةاورصيحةاوغريانلبنسةاوناحديثانكذوباأَْواضداف.
حاثاثصتاثآليةاأثهماأحااء..او كناناتشدرول..ا

و اناثبحثاويثءاُكّلاشاهادا نجدثااأَلالااكاقصًةاوحكايًةاتقُفاويثءاُكّلاشاهاد..اقصةانؤثرةاااهااننثعظاوِعارَبٌا اااَجماْداًا اتأكداكافايتما
ثنصطفاُءاوثنختااياثإل هيا هؤنءاث شهدثءاث ذيناباعنثاث دثاااوثشرتوثانااعاداث له.

ايحماث لهاشهدثَءثااوشاىفاجرحاثااوثبَّْتاأقدث2اثيجالدين..ايفانااعيناث رشفاوث بطن ة..اننايجالدولانناأجلاعزةاوكرثنةاوحريةالذثاث نطنا
ث جريحاث غايلانناطداهاأبااؤه،اوغديوهاوطلبنثانناث تحا فاتدنريَهاوقصفهاوقتلاأباائهاولمايصّفقنل!!.

ونثلمااعخلاث تَّأييخايفاأباضاصفحاتهاصمنَعاشدباااث ااَاَمااياث دظاماوصربهاورضبهاأيوَعاثألنثلةايفاث دطاءاوث تكاال
يفاث دااعاعناث دزةاوعناث خروجاعناث هاماةاث سدنعيةاويفاتحديهاإلنربثطنييةاث رشايفاث دا م..اأَنريكااوإرسثئالاوآلاسدنع

بايقابلاعخلاخنثُةالذثاث نطناث تَّأييخانناأسنعاأبنثبهايفارضبهماث رقَماث قاايس..ايفاث سفا ةايفاثنثحطاطايفاث دما ة..ا
دولاجرثَحكابأثّاتاجرثحاتهم..االديكاأَبْاَاءايربولا أعاثكاث لُهايااوطاي..ااالاتحزل..ااأبااؤكاث بنثسلايروولاترثبَكاث طالرابدنائهم..اوساَُثمِّ

بكاويدشقنلاترثبك..اويحبنلاثينتايفاسبالك؛.ا افنزوثابا حااةاثألبدية.=

موتوا يرحمكم اهلل!
د. أشرف الكبسي

ناتدجبنثاإلاقرأتُماينناًاخربثًاعاجالًاأسافلاشاشاِةاقااةاث جزيرة،انفاُعه:اإثدنُعاثشتباكاتاعاافةابلانالاشااتاطنثلاث قانةاونجاناعاننا
ث قصاي،ابنسطاصاداء،اوضنثحياتدز!.

وناتادلشانثاإذثانااجاءاااصُلاث قاسام،اذثَتا الةانداكسة؛ا اقد2ابرثانجهاثياحنساعىلاث احناث تايل:ايتساءلاث بدض..اياذثاتراضاث تنثليا
ثستقالَلاكريرت؟اأ اسانناحلاث شدنباوث حايثتاتقريُرانصريلا؟اويفاثيقابل..اأ استاث َنحدةاث ددثاةاخطاًاأَْحَماَر؟اوللاث خطاثألَْحَماُراأَْحَمار،ا

أ2انباعيةاخلاجاة؟ايتساءلاآخرول!.
لكاذثالناإعالُنهم،ابإنكاثاتاهاث هائلة،اوصنتهاث دايل،احداثخرتثقاحاجزاث صنتاوثياطلاوث نطن..ايخلاطاثأل نثلاوثألذلال،اويبدثراث دقائَلا
وث حقائل،ايبحثايفاث جَسداث نثحداعناث تانعاتاث طباداةاثألو اة؛ا اجدلاناهاانتااقثاتاواروقاًاكايثاة،ايحشنلاابايقتاوث بايوعاوث كرثلاة،ا
َقاِئالًابا ترصيحاأَْواثينثيبةاو ؤ2اث تلماح:اكماأثتمانختلفنل!.اتقاتلنثايرحْماااويرحْمكماث له..ااأثتماحساااااٌتاشااداةاوقبائُلاسااة،اونلاشااا
ونقاونةاشادباة،اأثتماسااعةاعباداوعباداسااعة،اونجنساعايبةاوعَرٌبانساتدربة،اأثتمازينعايهنعاوشانثاعا نثنع،اوثازلاووساطاوطا ع،ا

ثساجكمانمزق،اوجاشكما اساوطااا،اورشعاتكماتاا2ايفااااعقاا،اوناابالاعانثكمالكذث،اسنعثءاوعسلاة؟.
أيهااث ساعة،اوكلكماساعة..اثألوغاُعايقتلنثااابا صايوخاَنرًَّة،اوبزيعاث ُفرقةاوث كرثلاةاباااااأ فاَنرَّة،اونااث ذياساتبقىاناااثحناث ااَاَمااال،ا

إلاأسلمااا هماأذلاثَاااولنثجَساا؛ا ادبثنثابهااكافمااشاءوثاونتىايشاؤول؟ا
ثدام..اقاداثختلفاوثتحانل،اوقداثتصايعاعىلاث سالطة،ا كنالذثانايجدلاناااشاااطَلاتأُكُلاذثتَها،اوتلدلاعناَءلاا،اباامااتتقاذَُفاث كلماتا

وث رصاصاتاوثألحذيةايفاحرضةاأطماعاثإلقلاماث لئاماولاماةاعنث ماث تصفالا ألقنى..ا
كماَنرًَّةاقرأثا،اارقاتسد،اولااُلمايفرقنلاباااااعىلانرأىاونسمعاناا،ا استأسدوثاويتساّدوثاعلااا،ااهاّلاأاقاا!.

ان نصر اهلل قريب 
محمد فايع

يقفاث ان2ااثالثياث رشاوثنجرث2اوث ددوثلاث سدناثنريكياصهانثيااننقفانناثستافداكلاوسالةاوكلاثسلنباوثستخد2ااوجرباكلا
أسلحتهاث فتاكةاثيحرنةااا

ويقفاث ان2اثالثياث رشاوثنجرث2ااننقفانناثستخد2اث خايجاوثستخد2اكلاثعوثتاوقنثعداوثوكاياث دثخلايفاعدوثثهااثمايفاث اتاجةا ما
يتحقلا هاثيالدفانناثلدثاهاث تيايسمهاا ددوثثهاناعىلاثيستنىاث ساايساوناث دسكرياا

بالاثلااشالهاوخرسثثهاا مايتنقفاعاىاذ كااحسابا اجدايفانقابلاثثحسااياواشالاعدوثثاهاصمنعاوثثجاازثتاوثثتصايثتاينناةا
نتداظمةاايصادهااثالثياث حكمةاث اماثاةااقااعةاوشادبااوقنةاضايبةااوث تياابصمنعلاابتكانلهااوبايماثهاااوبايثعتهااثينحدةاتصاعا
ثنثجازثتاثنثتصايثتاثيادثثاةااوعىلاكالاث جبهتلاث دثخلاةاوث خايجاةاابلاوتؤكدا لمدتديناوث دا ماكلهابالانسريةاصمنعلااوعطائهاا
ونساريةاننثجهتهااا لددوثلابدملااتاث رععاثثماااليايفابدثيتهااكمااتميضايفاثطااياث افساث طنيلاوذثتاخااايثتانتددعةاونفتنحةا
تتجااوزاث زناالاوثيكالاوثيسااحةاث جغرثااةابلاوتمتلكاثسارتثتاجاةاوث اةاث تحكماابزناالاونكالاثيدركةاباكلانقنناتهااوثبداعلاا

وخاايثتهااثنسرتثتاجاةاث دسكريةاحتىايفاقلباث جبهةاث دثخلاةا لمدتدينا
ننالااااالالذثاث تحنلاوث تغريايفاثينثزيناوثيداعنتاث دسكريةاثنسرتثتبجاةااعىلاثيضاثيدركةااعىلايداثالثياث حكمةاث اماثاةاالنا
نااجدلاثالثياث ددوثلاث ان2اايلجأاثىلاثساا اباوثعوثتاعدوثثاةاا اسا هااثياثتاجةاوناثالااوثثمااتسالكابهانسالكاث ساقنطاوث هزيمةا

ثنخالقاةااوتدكساندىانااوصلاث بهايفاعدوثثهانناتخبطاوثثددث2ايفاثنالاا
وعلاهااالاث فدلاث ددوثثياثنجرثنياوث تدنرييااسانثءاعرباغايثتاطريثثهاثنيعنااثواعرباث تفجريثتابتحريكانااتبقىا هانناعاارصا

وثعوثتاثنجرث2اثثماالناشالدااعىلاثلاثيدتدبنايجرولاث ان2ااثثفاسهماث ددوثثاةاثنخريةا
اويفاكلاين2ايساتمرولاااهابهمجاةااوجرثئماعدوثثهمااااثهمابذ كاثثماايسالكنلانسالكاث سقنطاوثنثحسايااوث خرسثلااسنثءابماا
يادكاساعايلاثيدتدينااثتبجةاثادااا هماثنجرثناةاثيتخبطةاوث تاياناتثمراثناثيزيدانناوحدةاث اماالاوناناصمنعلماونناثرصثيلما
عىلاث االانناثيدتديناثواكالاثتاجةاياايداشاهاثيدتدولاانناولناوياساايننيايفاظلاتداظمااثثجازثتاوعملااتاث رععااثالثياث حكمةا
ث اماثااةاوث تايااوصلتاقنثيعهاااثىلاقلباجبهتهاث دثخلاةااثالاعناكنثهااااعملااتانازث تاايفابدثيةانسااياث افساطنيلااوبخاايثتاا
نفتنحةااوياايستخد2اناهااثنانااثسبتهاثقلانناايفاثيائةاابااماااثيدتدولايفاثيقابلايجرولاأثفاسهماثنخريةابدداثلاثستخدننثاوجربنثاا

كلاث نسائلاوثنسلحةاوثنعوثتاوثيسايثتاوث خاايثتاث ددوثثاةاثما مابتحقلا همايفاث اهايةاثيالدفاونانكسبااوناثتاجةااا
ويننئذايفرحاثيؤنانلابارصاث لها..اثناثلاثرصاث لهاقريب

د. المقالح صوت
 العقل الغائب
إبراهيم محمد علي الحمزي

قرأُتانقاَلاث دكتنياعبداث دزيزاثيقا حايفايننااتاث ثنيةابصحافةاث ثنيةاث صاعيةا
يان2اث ثالثاءاثينثالا9اينثانااالااتحَتاعانثلااثنعارتثفاباآلخرالناث حل(،اوبددا
اثيشكلةاث حقاقاةاوجنلرلاا قرثءتيا هاوجدُتاأَلاث دكتنياثيقا حاقداننساااها ُبَّ
ث تياتسببتايفاث رصثعاتاوث حروباث تياتداثىاناهااث بالع،اوث ذيايفاخثمهااتالىشا
وغااباصنُتاث دقلاو امايبْلاإناصنُتاأزيازاث رصاصاوقدقدةاثيدثااع،اوقداأعيكا
عدٌعانناث سااسالاوثيثقفلاث نطاالاجنلَراثيشكلةالذهاننابدثيةاثألزنة،اوععنثا
عاأَْواتكتلاوطايا لتقريبابلاثيكنثاتاَوثياظماتاث سااسااةاَوث ذيا  تأسااساتجمُّ
كالاعىلايأساهماث شاهاداع.انحماداعبداثيلكاثيتانكلايحمةاث لهاعلااهاوث ذياعاعا
حااته؛اثمااًا هذهاثيباعئاث سااناةاَوث دكتانياثيقا حاوث دملايفاث تقاءالذهاثيكنثاتا
َوتقريباوجهاتاثظرلاايفاكااةاث قثايااث نطااةاَوكاثتاتجربةايثئدةاوتمثلاصنَتا
ث دقلاوععانةاوتلباةابااءاث دو ةاث ااَاَماااةاثيدثااةاث داع ةاث ديمقرثطاةاث تياطالا

ثثتظايلا.
اإلاعاد2َاث قبانلاباآلخارانتجاذيةاناذاعقانعاطنيلاةايفاث ثقااةاث سااسااةايفا
ث ااَاَماناوث نطناث دربي،او كنا ساااابصدعاذ كاثآلل،اوث ذيايدااااانشاكلةاث ان2ا
وث اذيابدأاظهنيلاابشاكلهااث حايلايفاث ثلاثاثألخريانناعاا2ااالا2اوتدّمقتابددا
تنقاعاثيباعيةاث خلاجاةاوث ذياتقاسمتابمنجبهااث سلطةاث قنىاث تقلاديةاث جديدةا
ث قديمةاوث ذياغابتاااهااقنىاث ثنيةاث شاباباةاث سلماةاوث قنىاث جديدةاث صاعدةا
وث اذياكاثتايثاثًةا هذهاثيباعية..اولذثاجدالانناث قنىاث جديدةاتفرضاوجنعلاا
وتتنساعاوتصباحا هااقاعدةاشادباةاَوجمالرياكبريةانناثيؤيدياناثياارصيناعىلا

نستنىاث نطنابا كانل.ا
ولاذثاثاتٌجاعناجهلالذهاث قنىاث تقلاديةابايدطاااتاوثيتغريثتاث جديدةاوث ذيا
أوجدتهااثنيُةاث شاباباثقااااًاَوسااساااًاوثجتماعااً،اوعاداوصن هاا لسلطةاتخّلتا

عناععنثتاث رشثكةاوثيشايكةاوث تياكاثتاإحدىانطا باث ثنيةاث شباباة.
ولاذثانااجدلاننالاذهاث قنىاث تقلاديةاث صاعدةا لسالطةاناتدارتُفابحقاقةا
ووثقاعاحجمالذهاث قانىاث جديدةاوث دخانلاندهاايفارشثكةاونشاايكةاحقاقةايفا
عملااةابااءاث دو ة،اوتصنيتالذهاث قنىاث تقلادياةاأَلاإرشثكاث قنىاث جديدةاندهاا
سااَُحّجماننانرثكزاثفنذلاايفاث سالطةاويقللانناثيكاسباث تياحققتهااأَْواسنفا

تحققها.ا
و ذ اكاعمدتاإىلاإقصائهااَوإبداعلاااوث دخنلاندهاايفارصثعاتاوُحُروبابصنيةا

غريانبارشةاونبارشةاوتحتاعاَاويناونسمااتانتددعة.ا
وث تدخالتاثإلقلاماةاوث دو اةاكاثتاإحدىاث دنثنلا تأجاجاوتدمالاثيشكلة..اونا
زث تاثيشاكلةاليالياحتىابدداثثدكاساثيداع ة،اولياعد2اث قبنلاباآلخرابشاكلا

حقاقياوصاعق.
ااالابدانناإَعاَعةاوبااءاث ثقااةاث نطااةاعىلاأُساساونبااعئاوقاماث خرياوث ددلا
وبااءاث دقلاَوثإلثَْساالاوحريتهاوث قبنلاباآلخراوتدزيزاَوتاماةاقاماث تدايشاَوثقااةا

ث حنثي.
وث لهاثيستدال

يا حسين العصر عذرًا
  نصر الرويشان

ثدتاذُياثآللاوقدااقدثاك،اللاترثثااثدتذُياعناتخاذ اااندك؟،اأ2اللاترثثااثدتذُياأثاااأغمثااا
أعااااااو ماثَرك؟،اأ2اللاترثثااثدتذياأثاااسامداااكالنكاو ماثصدقاك؟،اأ2اللاترثثااثدتذياأثااا
 اماثقفاندكاوبجاثبك؟..،اثدتذياعناناذثاأترثثااثدتذياعناث تلفالاوث تزويراوث كذباوث بُهتالا
وثناارتثءابحقك؟،اعرااااث حلاو ماثتبْده،اوثا تاأيااعياث غدياوث دما ةاناكاوثحناناحرثك!!،ا

كاااانتفرجلاوناتظرينا حظةاث سقنطاو ماثباعيابأياعمل.
اتحركتانناأجلاأنةاو ماثتحركانناأجلاأثفساا،اتدبَتاوقاساَتاوعاثاتا تُسِمَعاآذثَلاصما
وأعالاعماياوقلنباُغلفاوثحناننتىاناحرثك،ا ماثُِجْباعثعَياث لهاو ماثذعنا لحلاو مايكتِفا
ث باطالابحرباكاوحصايكاوقتلك،ابلاناازثلاأللهاياا نلاناكاحتىاث سااعة،اأيثعوثاألايحجبنثا

َعاُكّلاثارتثءاوبدثراُكلَّاظلمةاوطمساُكّلازيفاونحااُكلَّاسنثع. ثنَيكاو كناشداعاثنيكابدَّ
 اماتكنايجالًاعاعياًاعاشاحااتهابطريقةاعاعية،ابلاحملاث تكلافاوتحّملاثيسائن اةاأنا2ا

ث له،ابرغماقسنةاث ظروفاووعنيةاث طريلاوظلماثألقايباوشماتةاثألباعد.
اظللتاشاانخاًاكا جبالاوناريثًاكا قمراوجلااًاكا شامساوثقااًاتمألاثأليضاصدقاًاوناطقاًا
تفنُحاعطرثً،ايشاتمكاثيساتثدفنلاوترسالاكلماتكا تكمنايفاغاالباث قلنبا رتوَياظمألاا
وتادشاثفنسااًاعناث حالاغابتاوعقننًاغفلتااأيقظتَهاابنحياكالنكااكاتاسادثًايماُعاُكّلا

باطلاويُاهياُكّلاثستكباي.
آهاياااحسالاكمايؤُياياارثقكاوكمايؤيقاياأثيا ماأكانايفاحلفكاناذاألارصختاوحنيبتا
وحانرصت،اااا نثانااك،او كاهاصمنعاثيؤناناث نثثلابربهاثيفدمابحبهاوثياؤعياأناثته،ا اتا
ثفياكاثتا افسكاث فدثءاوناتاا َُكاشنكةايفاقاعايجلك..ا اتاياكاتاندكا اكنلاجسدياعيعاًا
تاا هاأعريٌةاقصدتك،ااتمزقاجسدياوناتتأوهابأ م،ااكافاثدتذياوكافاثربياوثحنانناأعرضااا

عاكاو ماثكنا كاعنثاًاو ماثكنا كاذخرثً؟!.
باتتاثألعُلاباكاًةاوث قلنُبانكلننًةاوثألاكاُيانسرتَسالًةابماطقكاوثيشااعُرانفدمًةابحبكا
وث دقنلاتدلناثستساالنهاا دقٍلاأذللاألَلاث زنالاوحفراثساَمهايفاُكّلانكالاخطتابهاقدناكا
يااشهاَداث قرآلاويثاَعا نثئهاوحانَلايسا ةاخرياَنناثطلاوأثذي..اادلاكاث سال2ُايااخريَاث زنالا
ويااناضاهاثيرشفاوياانساتقبلاثيثمنلا كلانؤنن،اوساأغمضاعااياويفاحدقاتهااحسلا
وساأاتُحهاا اكنَلاثساُمكاوكفى..ااهلاقبلتانحبتيايااشهاَدانرثل،ااماابنسدياإناألاأقنَل:ا

يااحسلاث درصاعذيثًاناكاعذيثً.



ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا     ث ددعااثلا12 .. ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا     ث ددعااثلا12 ثقافية

يج�ب أن تفرح، والحظ الن�اس الذين هم فاهمون فعالً 
القضي�ة ه�ذه كيف ق�ال اإلمام ع�ي يف موض�وع الجهاد 
الذي يعت�ربه الناس مش�كلة ومصيبة وِحمرْل ق�ال: ))أما 
بعد: ف�إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحة لل�ه لخاصة 
أوليائه(( أليس معنى هذه بأنه يشء عظيم جداً؟ فعندما ال 
تكون هذه النظرة موجودة عند اإلنس�ان ستكون القضية 
معكوس�ة عنده، مش�كلة، ومصيب�ة. عندما يك�ون إيمانه 
ضعيفاً بالل�ه تكون اس�تجابته جزئية ألن معناه: أنه ليس 

واعياً بما يرتتب عليه إيمانه: بان الل�ه قوي عزيز.
َ لََقِويٌّ  ُه إِنهَّ اللهَّ ُ َمنرْ َينرُْصُ نهَّ اللهَّ ألم يقل الل��ه: }َولَيَنرُْصَ
َعِزي�ٌز{ )الح�ج: من اآلي�ة40(. عن�ده ]والل�ه أم�ا هذا ال 
نس�تطيع وال جهدنا .. نحاول نس�تجيب يف األش�ياء التي 
تبدوا س�هلة[ لكن الل�ه سبحانه وتعاىل كما نقول أكثر من 
مرة قلنا: يجب عىل كل واحد أن يفهم أنه ال يمكن أن يكون 
ذكي�اً أمام الل��ه، ال يمكن أحكم ع�ىل يشء، ال يمكن يعمل 
مثلما يقولون: ]يدخ�ل الجنة بحيلة[ يتحيل ودخل الجنة! 
الجن�ة معه�ا مقارب، لكن لي�س فيها حيل، يق�ول واحد: 
]يمكن يجمع له حس�نات من أطراف[ هذه التي ليس فيها 
خط�ورة، وال فيها بذل ألنفس، وال لمال، وال خوف، وال .. 
هناك رب�ط قبولها باألعمال األخرى، تك�ون أنت صفر يف 

األخير، ال يوجد معك يشء.
هنا أمك�ن لواحد يتحي�ل عىل الباري؟ أمك�ن أن يكون 
ذكي�اً أمام الل�ه؟ ال. وإال س�تكون حيلة كبي�رة. يقول: ]ال 
نس�تطيع، س�نحاول، المه�م الجن�ة، س�نحاول نجمع لنا 
حس�نات من هن�ا، ونتوكل، ون�رتك أولئ�ك يجاهدون هم 

ويتعبون، وس�نلتقي يف الجنة، ويكون�ون قد تعبوا ونحن 
دخلن�ا وال لقينا أي عناء، وال لقينا أي تعب[ أال تكون هذه 

حيلة كبيرة؟ ال يمكن.

توطي�ن النف�س عىل االس�تجابة لل�ه، وعمل اإلنس�ان، 
واهتمامه بأن يعرف الل�ه معرفة واس�عة قضية أساس�ية 
يف أن يكون راشداً، س�واء أنت كنت عالماً، أو كنت متعلماً، 
أو كن�ت من عامة الن�اس. فمن يتجه إلرش�اد الناس وهو 
بهذه الحالة: االس�تجابة الجزئية، فليتأكد بأنه ال يصح أن 
يس�مي نفسه مرشداً، وال يصح أن يس�ميه الناس مرشداً. 
فعالً هذا ليس مرش�داً، هو يرش�د إىل أش�ياء لن تنفق! هل 
هذا مرش�د؟ هو يرش�دك يف األخير إىل أش�ياء لن تنفق له 
إال باألخ�رى، هو يف نفس�ه ال يسرتش�د، ال يهت�دي، وإنما 
فقط يمكن أن يس�مي نفس�ه مرشداً، يس�مي نفسه عالماً، 
يس�مي نفس�ه معلماً، اآلخ�رون كذلك يس�مونه! لكن هنا 
ُشُدوَن{ )البقرة: من  ِمُنوا ِبي لََعلهَُّهمرْ َيررْ تَِجيُبوا ِل َولرُْيؤرْ }َفلرْيَسرْ
اآلية186( فتكون مرش�داً حقيقة عندما ترشد، وتسرتشد 
حقيقة، عندما تسمع مرش�داً، عندما تسمع شيئاً من هدى 

الل�ه هنا ستستفيد.

ثم يذكر س�بحانه وتعاىل فيما يتعلق بموضوع الصيام: 
َفُث إىَِل ِنَس�اِئُكمرْ ُه�نهَّ لِبَاٌس لَُكمرْ  يَاِم الرهَّ }أُِح�لهَّ لَُكمرْ لَيرْلََة الصِّ
تَاُنوَن أَنرُْفَسُكمرْ َفتَاَب  ُ أَنهَُّكمرْ ُكنرُْتمرْ َتخرْ َوأَنرُْتمرْ لِبَاٌس لَُهنهَّ َعلَِم اللهَّ
ُ لَُكمرْ  وُهنهَّ َوابرْتَُغوا َما َكتََب اللهَّ َن َباِشُ َعلَيرُْكمرْ َوَعَفا َعنرُْكمرْ َفاآلرْ
َبرْيَُض ِمَن الرَْخيرِْط  ُب�وا َحتهَّى َيتَبَيهََّن لَُكُم الرَْخيرُْط األرْ َ َوُكلُوا َواشرْ

وُهنهَّ  يَاَم إىَِل اللهَّيرِْل َوال ُتبَاِشُ وا الصِّ ِر ُثمهَّ أَِتمُّ َوِد ِمَن الرَْفجرْ َسرْ األرْ
َرُبوَها  ِ َف�ال َتقرْ َوأَنرُْت�مرْ َعاِكُفوَن يِف الرَْمَس�اِجِد ِتلرَْك ُحُدوُد اللهَّ

ُ آَياِتِه لِلنهَّاِس لََعلهَُّهمرْ َيتهَُّقوَن{ )البقرة:187(. َكَذلَِك ُيبَيُِّن اللهَّ

هذه القضية يجب أن نأخذ منها عربة، أن نأخذ منها مثال، 
ً فعندما تج�د الموضوع هو موضوع صيام. وهذا الصيام 
كان فيه قضية عىل أساس: أنه مازال الصيام متوارث، ألن 
الصيام هو مروع يف دين الل�ه لألمم الس�ابقة }َكَما ُكتَِب 
َعىَل الهَِّذيَن ِمنرْ َقبرْلُِكمرْ لََعلهَُّكمرْ َتتهَُّقوَن{ )البقرة: من اآلية183( 

فهنا مظهر من مظاهر رحمة الل�ه.
 .} تَاُنوَن أَنرُْفَس�ُكمرْ يَاِم{ ألنه }ُكنرُْتمرْ َتخرْ }أُِحلهَّ لَُكمرْ لَيرْلََة الصِّ
يف المس�الة أمام صيام، يجب أن نأخذ من هذا بأنه أمام ما 
هو أشد صعوبة من الصيام، أن رعاية الل�ه تكون أكثر، أن 
رعاية الل�ه للناس تكون أكثر فعالً. ألنه هو سبحانه وتعاىل 
ع الصيام، والذي شع الجهاد. فعندما تجد بأنه  ال�ذي شهَّ
أحل للصائمين يف ليل رمضان ما كانت عىل أساس الصيام 
من األول ممنوعة، أليس هذا نوع تس�هيل؟ أليس هذا نوع 
تسهيل له عالقة بماذا؟ بعملية الصيام تبدوا سهلة، ليكون 
أداؤها س�هالً، فيبدوا صيام شهر رمضان قضية سهلة، أن 
يعرف الناس: أن الل�ه س�بحانه وتعاىل هو يعرف حاجات 
اإلنس�ان، يعرف متطلبات حي�اة اإلنس�ان، فعندما يقول 
لعباده: أن يكون�وا أنصاراً له، أليس الكثير منا يأتي يقدم 
قائمة طويل�ة عريضة! ]لكن إحنا وم�ا معنا وكيف يعمل 
واحد وأموال واحد يصعب عليه مفارقتها وقد يحصل وقد 

وقد[ وأشياء من هذه.

الدرس التاسع:
)من دروس 

رمضان(

ااث جانعاث كايف(اث ذياأ فهاثإلنا2اث حااظاأبياعبداث لها
نحمدابناعيلابناث حساناث دلني،اثيتنىفاساةاالللا(،ا
صادياألولانارةاناذاأ فاعا2انناتأ افه،اعناانؤسساةا
ثيصطفاىا÷اث ثقاااة(،ابتحقالاث دالنة/اعبداث لهاحمنعا
ث دازي،ابدداعرشاساانثتاناناثنعتكافاعاىلاتحقاقه،ا
وقاداوصلاتاث داداةاثألوىلانااهاإىلاعادعاناناثيكتبااتا
ث امااة،اوث كتابةاعاهاتددابشاايةاكباريةاخاصةاث دلماءا
وثألكاعيمال،اوثيثقفلاوث باحثل،اوطالباث دلماوغريلما

نناثيهتمل.
ونناثيدروفاألالذثاث كتاباث قامايدداأولاكتاباجانعا
ألقانثلاثألئماةاثيتقدنلانناأللاث باتاعلاهماث ساال2ايفا
نكة،اوثيدياة،اوث امن،اوث درثق،اوخرثساال،اوغريلااننا
ث بلدثل،احتىاساماهاث بدضابااجانعاآلانحمد(اإضااةا
إىلاثشاتما هاعاىلاأقنثلاعدعاناناكباياث فقهااءاثياتملا
إىلاأللاث باتاعلاهماث ساال2،اوثشاتما هاأيثاًاعىلاأقنثلا
عديادةا ددعانناث صحابةاوث تابدالاوتابداهمابمااااهما
أئماةاثيذثلباثأليبدة،اولنابهذثايصافابأثهاأولاكتابايفا

ث فقهاثيقايل.

وتأتياألماةالذثاث كتابانعتبايثتاعديدةانناألمها:
ث زيدياة،ا عاادا ث فقاها كتابا بالا خصنصاتاها ااا
باعتباايهانناأقاد2اث كتاباث فقهاةاث تاياجمدتاأغلبا
اقاهاثألئماةاثيتقدنالانناآلانحماداوشاادتهماث كرث2ا
وث صحاباةاوث تابدل،اقاالاث دالنةاصااي2اث ديناث نزيرا
ثيتنىفالا9لاا(:اااوناناأكثرلاااجمدااًاوأجلهاااثفداًا
كتاابااث جاناعاث كايف(اثيداروفابااجاناعاآلانحمد(،ا
ث ذياصافهاث سااداثإلناا2اأبناعبداث لهانحمدابناعيلابنا
عبداث رحمناث حساي،اولناساتةانجلدثت،اويشتملاننا
ثألحاعياثاوثآلثااياوأقانثلاث صحابةاوث تابدالاونذثلبا
ث درتةاث طالريناعىلاناا امايجتمعايفاغريه،اوثعتمداااها
عىلانذلباث قاسمابناإبرثلاماعا ماآلانحمد،اوأحمدابنا
عاىسااقاههم،اوث حسنابنايحاىابناحسلابنازيداولنا
يفاث شاهرةابا كنااةايفاث درتةاكأبياحاافاةايفااقهائها،ا
ونذلابانحمدابناناصنياعالنةاث درثقاوإنا2اث شاادةا
بانتفاق،اوإثمااخصاصاحباث جانعاذكرانذلبالؤنء،ا
قاال:األثاهايأىاث زيديةابا دارثقايدن نلاعاىلانذثلبهم،ا
وذكاراأثهاجمدهانناثافاوثالثالانصافاًاننانصافاتا
نحمادابناناصني،اوأثاهاثخترصاأسااثاداثألحاعيث،انعا

ذكراث حججااامااوثالاوخا ف((ا(.
اااتثمااهاآيثءاعادعانانااقهااءاثيسالملانناكلا
ثيذثلباثإلساالناة،اافياث نقتاث ذياخصصاااهانؤ فها
نسااحةاوثسدةا فقهاثالثةانناث درتةاث ابنيةاووثحداننا
شاادتهماث زكاة،ااإثهاأيثاًاتطارقاإىلااقهاعدعاآخراننا
ث دارتةاث ابنيةااآلانحمدعلاهماث ساال2(،اواقهاعدعاننا
ث صحاباة،اواقهاعادعانناث تابدلاوتابداهام،ابمااااهما

أئمةاثيذثلباثأليبدة،اوعدعانناأتباعهم.
-ااثساتادابهاألغلبانصافاتاث حاااظاث كبرياثيدمرا
نحمداباناناصانياثيرثعي،اث اذيايددايفاطبقةانشاائخا
شاانخاث حااظاث بخايي،او كاها مايشاتهراكاشاتهايه،ا
إلظهايهانحبةاآلانحمدا%انناذييةاثإلنا2اعيلا%،اوث تيا
كاثتاتددايفاثظراث سالطةاثألننيةاوث سالطةاث دباسااةا

جريمةاناتغتفر.
وتازعثعاألمااةالاذثاث كتااباباعتبايهاأصباحاث نعاءا
ث نحااداث حااظاوث جانعا تلكاثيصافااتاثيهمة،اإذاأثهاا
أصبحتاشبهانفقنعةاإلا ماثقلانفقنعة،او ماثدثراناهاا
حتىاثآللاإناعىلاكتابلالمااكتابااأنايلاثإلنا2اأحمدابنا
عاىس(اوقداطبعاطبدتالاوث ثا ثةاتحتاث طبعابتحقاقاا،ا
تماااهااتصحاحانااوقعايفاث طبدتلاث ساابقتلا هااننا
أخطااءانطبدااةاوتصحافااتاخطاة،انعاثساتديثكاتا
نهمةاجدثً،اوث كتاباثآلخرااثياالي(اونازثلاقاداث تحقال.
لااندا جتاها قثاةالانةاطايااثااعىاإ اهااعدعاننا
ثيهتمالابنحدةاثألنة،اوعد2اإثايةاثيساائلاث خالااةابلا
نذثلبهاا،اوليانااباتايدارفابااث تقريبابلاثيذثلب(ا

حااثاتاااولاث تقريابابأسالنباجماالايجدلاكاتداشا
حقاقتاهابدادثًاعناثإلقصاءاوث تداااف،اافياث نقتاث ذيا
ثجادابدضاأتبااعاثيذثلابانأسانيينا ثقاااةاثإلثغالقا
وث تحجاراوعد2اثإلثفتاحاث فقهيانعاغريلم،اثجداألالذثا
ث كتاباوغريهانناكتباآلانحمداثماذجاوثقداةاعىلاث روحا
ثإلساالناةاث دا اةاث تيايتمتعابهاااقهاءاأللاث باتاعثخلا
ثيديسةاث زيديةايفاث تداطيانعاثيسائلاث فقهاةاث خالااةا
وذكرلاما تدادعاثآليثءاحن هاااوعاد2اث شادنيابا ثالا
ناناثآلخريان،اوكألالذثاث كتاباجااءا ادا جاقثاةاعلما
ث خالفاث فقهياويرسماناهجاتهاوناعتهاوآعثبهاوكافاةا

ث تداطيانده.
ويفالذثاث ساااقاأويعاشهاعتلا دايلانشهنييناننا

غرياثيذلباث زيدي:
ثألولاث شااخانحمداأبنازلرةاحاثاقاال:اااوإثااثجدا
يفاكلانذلاباتدصباًانناندتاقااه،اخصنصاًايفاث قرثلا
ث رثباعاوث خاناساإناثيذلاباث زيادي،ااإثااااثجاداننا
ندتاقاهاقباننًا كلاناايكنلا هانساتادانناث رشع،اويفا
ث نقاتاث ذياكاثتاثيااظرثتاعىلاأحّدلااايفاث قرلاث رثبعا
وث خاناساث هجاريايفاباالعاناااويثءاث اهرابالاثيذلبا
ث حافاياوثيذلباث شااادي،اثجاداألاثيذلاباث زيديايفا
تلاكاث باالعاوغريلاايساريالاعئااًاكا امرياث داذب،ايأخذا
نجتهدوهاخرياناايفاثيذلبلاإذثاثثقدحايفاثفنسهماسالنةا
ناطقاه،اويفاث نقتاث اذياثجداااهاث فتانايفاث درثقاتقعا
بساباث تدصبابلاث شاااداةاوث حافااةاثجداألاثيذلبا
ث زيديالاعئاًاكا بحراث سااجيايحملايفاسافائاهاخرياناا
يفاث كانزاثإلسالناةاننااقه....اويفاكلابلدانناث بالعاث تيا
حالاااهااكالا هاثجتهاعايتااساباناعاحاجاتاأللالذثا
اااهاا ث بلاداونتفلانعاث درفاااهاااوإثتاجاأحكا2اياايَِجدُّ
ناناأحدثث،ااإثهايجدا لااسانناثألقثاةابمقدثياناايجدا
 هماناناأحدثث،ااكالاتانعاثألحدثثايفاث بالعاثإلساالناةا
ثاماثجتماعالذثاكلهايفانذلباوثحداااهاثماءا هذثاثيذلبا

أياثماء((ا(.
وث ثاثاياث دكتانياأحمداصبحاياقاال:اااناأكاعاأجدا
نذلبااًاأكثراساماحةاوأعدلاقصادثًاتجااهاث خصن2اننا
ث زيدية،ابالاإلاناهجاندظمانفكريهمايفاث درضاَ َفِريد؛ا
إذايدرضانختلفاثآليثءاعىلاث سنثءايفاثزثلةاوننضنعاة،ا
ثمايرجحاثيفكراناايرثه،اناشاططاوناإسفاف،اوناثيتدثءا

زياكهانتاوإصدثياأحكا2اث تكفرياعىلاثيخا فل((ا(.

7ااثشاتما هاعاىلاأغلاباعننتاثيسامااتاث فقهااةا
ثيداارصةاث تايايرععلاااث باحثنلايفاعرصثاااويدقدولا
ويؤسسانلا هااا وث اادوثت،ا ثيؤتمارثتا أجلهااا نانا
ثيرثكازاوثيؤسسااتاثيتخصصاةاكااث فقاهاثيقاايل(،ا
وااقاهاث نقائاعاوث اانثزل(،اوااقاهاث نثقاعاوث تنقع(،ا
وااقاهاثيصا احاوثيقاصاد(،اوااقاهاثنحتاااطاوعيءا
ثيفاساد(،اوااقهاث ثنثبتاوثيتغاريثت(،اوااقهاثينثزثاتا
وثألو نيات(،اوااقهاث سااساةاث رشعاة(،اوااقهاتقالا

ثألحكا2(.

وقداقساماثيحقُلانقدنةاث ديثساةاوث تحقالا كتابا
اث جاناعاث اكايف(اإىلاأيبدةانطا باأساسااة،اثنجزلاايفا

ثآلتي:
ثيطلاباثألول:اخصصاهاإليثااحااقهاث زيدياةاوأبرزا
أئماةاواقهاءاث زيدياةايفاثأليبدةاث قارولاثألوىل،اوأوضحا
 اكلاقرلانسامىايتفلانعانرثحلاث تطانياث تيانرابهاا

اقهاآلانحمد:
-ااسامىاث قرلاثألولاباسامااتفقاهاثآلبااءا ألبااء(،ا
وااهاأوضحاث دلن2اث تياتلقالااثإلنا2اعيلا×اعناث رسنلا

÷اثماث دلن2اث تياتلقالااأبااؤهاعاه.
-اوسامىاث قرلاث ثاثياباسامااث حفااظاعىلاث تنجها
ث دا2األلالاث باتاعلاهماث ساال2(،اواااهاأوضحاثيالنحا
ثألساسااةاث تاياحاولاأعادثءاأللاث بااتانحنلااوكافا

ثستطاعاأللاث باتاعلاهماث سال2اث حفاظاعلاها.

ث ثا اثاوث رثباعاباسامااث جماعا ث قارلا -اوسامىا
وث تأصاال(،اوااهاأوضاحاكافاتماجمعااقاهاآلانحمدا

وث تأصالايالنحاثياالجاث فقهاةاث تياثعتمدولا.
أناااثيطلاباث ثاثاي:ااقداخصصاها كافااةاطريقةا
تحقالاوعيثساةاكتابااث جانعاث اكايف(،اوضماهاعرشةا

اصنل:
-اث فصالاثألول:اخصصاهاأللمااةاكتاابااث جاناعا

ث كايف(.
-اث فصالاث ثاثاي:اخصصها طريقةاثيؤ افايفاتأ افا

كتابااث جانعاث كايف(.
-اث فصلاث ثا ث:اخصصها خايطةاث كتاباوننثضاده،ا

وكافاةاترتابهاقبلاث طبعاوبدده.
-اث فصلاث رثبع:اخصصها لاكال2اعناث زياعثتاوكافا

تدانلاندها.
-اث فصالاث خانس:اخصصهايناتاماذكراقن هايفالذثا
ث كتابانناأللاث باتاوث صحابةاوث تابدلاوث فقهاء،اوقدا

بلغنثاأكثرانناثالثمائة.
-اث فصالاث سااعس:اخصصها إلحصائاااتاث رقماةا
ثيهمةانجدو ة،اوقداتثماات:اثألحاعيثاث ابنية،اوثآلثايا
ث دلنياة،اوأقنثلاألالاث بات،اوث تخريجااتاعىلاأقنث هم،ا
وأقنثلاث صحابة،ااوث تابدلاوتابداهم،اوث فقهاءاثأليبدة،ا

وأقنثلاأصحاباأبياحاافة.
-اث فصلاث ساابع:اخصصاها تاباهااتانهمةاتتدللا
بكافااةاث تدانلانعاثأل فاظاوثيصطلحاتايفالذثاث كتابا

وغريهاعاداإطالقهااأواتقاادلا.
-اث فصالاث ثانان:اخصصاها إليثااحاعاناث اساخا
ثيخطنطاةاثيدتمادةايفاتحقالالاذثاث كتااب،اوقدابلغتا

ثمالاثسخانتانعة.
-اث فصالاث تاساع:اخصصاها امااذجاناناث اساخا

ثيخطنطة.
ث ديثساةا خصصاها خطانثتا ث داارش:ا ث فصالا -ا
وث تحقاالا لكتاباننانرحلةاثيقابلةاإىلانرحلةاث فحصا
وث تدقالاإىلانرحلةاث تنثالاثماث تاساالاوثثتهاًءابمرحلةا

ث فهايس.
أناااثيطلاباث ثا اث:ااقاداخصصاها رتجماةاثيؤ فا
وث ثالثاةاثألئماةانناألالاث بااتاوث حااظاثيارثعي،اوقدا

قسمهاإىلاخمسةااصنلاكمااييل:
-اث فصالاثألول:اترجماةاثيؤ افاثإلناا2اث حااظاأبيا
عباداث لهانحمدابناعيلابناث حساناث دلني،اثيتنىفاسااةا

)الللا(.
-اث فصلاث ثاثي:اترجمةاثإلنا2اث قاسمابناإبرثلامابنا
إساماعالابناإبرثلامابناث حسانابناث حسنابناعيلابنا

أبياطا باعلاهماث سال2،اثيتنىفاساةااثلالا(.
-اث فصلاث ثا ث:اترجمةاثإلنا2اأحمدابناعاىسابنازيدا
بناعيلابناث حسالابناعيلابناأبياطا باعلاهماث سال2،ا

ثيتنىفاساةاا7لالا(.
-اث فصالاث رثبع:اترجمةاثإلنا2اث حسانابنايحاىابنا
ث حسلابنازيدابناعيلابناث حسلابناعيلابناأبياطا با

علاهماث سال2،اثيتنىفاساةالثالا(.
-اث فصالاث خانس:اترجماةاث حاااظاث كبرياثيحدثا

نحمدابناناصنياثيرثعي.
أنااثيطلاباث رثبع:ااقداخصصها طرقاتنثالاثسابةا

ث كتاباإىلانؤ فه،اوضماهاثالثةااصنلاكمااييل:
-اث فصالاثألول:اطرقايوثيةاثيؤ فا روثياتاونساائلا

ث كتاب.
-اث فصلاث ثاثي:اطرقايوثيةالذثاث كتاباعناثيؤ ف.

-اث فصالاث ثا اث:اطرقايوثياةاثيحقلا هاذثاث كتابا
وأساثاداتنثاقه.

وجمااعاتلكاثيطا اباونااثثديجاتحتهااانناث فصنلا
تدتاربايفاغايةاثأللماةايحتاجهاااث بحاثةاثيتثلعاثالاكا

عناث باحثاثيتطلع.
ويفاثألخاااااااراثرجناألاثكنلاقداواقااايفاث تدريفا

بألماةاث كتاباوطريقةاتحقاقه.

ستظل متحررًا
أبو داوود نصراهلل 

را  س������تَ������َظ������لُّ َرغ��������������َم أُنُ���������وِف���������ه���������ْم ُم��������تَ��������َح��������ِرّ
وي��������ظ��������لُّ خ�������ْص�������ُم�������ُك ص����������اِغ����������راً وُم������ح������ّق������را

وط������ن������ي ِف�����������������َداَك ال�����������������ّروُح ي�������ا يَ��������َم��������َن اإلب�������ا
ف�����لْ�����ي�����ح�����ُش�����دوا ولْ������َي������ْق������ِص������ف������وا ل�������ن تُ����ق����ه����را

مَي��������������َن ال��������ك��������رام��������ِة أن�����������ت َم��������������ْن ع����لّ����م����ت����ن����ا 
تُ�����ش�����ت�����رى ب�������ال�������ش�������ه�������ادِة  ال���������س���������ع���������ادةَ  أّن 

ال������وغ������ى  ي�������������وَم  م������ه������ُره������ا  ال��������ك��������رام��������َة  أّن 
ُم�������َه�������ُج ال���������ّرج���������اِل ف������ج������اَء ش����ع����ب����ي ُم�����ْم�����ِه�����را

ع�����لّ�����م�����ت�����ن�����ا م�����ع�����ن�����ى ال����������ِف����������دا ف������َوج������ّدت������ن������ا 
 ف�������ي ك���������ّل س��������اح��������اِت ال����������ِف����������داِء ك�����م�����ا تَ�������رى

ن�����ل�����ق�����ى ال��������س��������ام��������َة ب���������امل���������ذّل���������ِة ع�����لْ�����ق�����م�����اً 
��������َة ب��������ال��������ك��������رام��������ِة ُس��������ّك��������را ون���������������رى امل��������ن��������يَّ

ونَ����������ُه����������بُّ ه���������ّب���������اِت األُس�����������������������ْوِد ن�����ذي�����ق�����ُه�����ْم 
ك������������أَس امل�������ه�������ال�������ِك ف��������ي امل����������ع����������ارِك أح�����م�����را

ق������س������م������اً مب���������ن ج�������ع�������َل اخل�������ل�������ي�������َج أِذّل�����������������ًة 
تَ�������َج�������بُّ�������را رَم����������������������ْوهُ  إْذ  ش�����ع�����ب�����ي  وأع����������������ّز 

ال�����ُع�����ا  أْج�������������ِل  م�������ن  األرواَح  نَ����������بْ����������ُذَل  أن 
ون�����������واص�����������ُل امل�����������ش�����������واَر ح�������ّت�������ى نُ������نْ������ص������را

ن�������ح�������ُن ال�������ي�������م�������ان�������ّي�������وَن م���������ا ِم�����������ن ج������اه������ٍل 
م��������ا ق��������ال��������ُه ف��������ي وص������ِف������ن������ا َخ��������ي��������ُر ال����������ورى

ي�������ا ق�����������رَن ش�����ي�����ط�����ان اخل�����ل�����ي�����ِج :َم�������������ٍه ..َم�����������ٍه 
َم����������ْن ن�������اَط�������َح ال������َص������ْخ������َر ال������ش������دي������َد ت����ك����ّس����را

م�������ا ه������������اَب لَ��������يْ��������ٌث ِم������������ْن ِل���������َق���������اِء نَ������َع������ام������ٍة 
ن�����ح�����ُن األُس�������������وُد َف������������ُدسَّ َرأَْس���������������َك ف�����ي ال����ث����رى

ي��������ا ذي������������َل إس��������رائ��������ي��������َل ِع���������ْش���������َت ُم������ح������ّق������راً 
وق�������تَ�������ل�������َت ش����ع����ب����ي ف�������ي امل����������دائ����������ِن وال������ق������رى

ك�������ِث�������يْ�������َرهُ  س��������ق��������اَك  ق��������د  ال�������ّزه�������ي�������م�������َر  إّن 
وَرِض�����������ْع�����������َت م�������ن ث���������دي ال������ع������م������الَ������ِة أْك������ث������را

ف�������ت�������ج�������ّم�������ع�������ت ه����������������ذي وت����������ل����������ك وه����������������ذِه 
وج������م������َع������ت ج������ْم������ع������اً ق�������د ط�����غ�����ى واس����ت����ح����م����را

تَ��������ِب��������ُع��������وا ح������ق������ي������راً ل��������م ت�������������������ِزْدهُ ِع������ي������الُ������ُه 
أخ�������س�������را خ�������������س�������������اراً  إّل  ون����������������ق����������������وُدهُ 

واس��������ت��������بْ��������َدلُ��������وا ب�����ال�����ك�����ف�����ِر ِن������ْع������م������َة رّب������ه������ْم 
تُ��������رى ف������ي������ا  ال�����������ب�����������واِر  داَر  وأَح����������لَّ����������ُه����������ْم 

م���������������اذا ي���������ك���������وُن وم������������ا ي���������ك���������وُن ع�������ِب�������ي�������ُدهُ  
�������را ُم�������َح�������قَّ يَ���������تْ���������َب���������ُع���������ون  َح�����������ق�����������ارى  إل 

ي��������ا م�����ع�����ش�����َر األوغ��������������������اِد ِك���������ي���������دوا ك�����ي�����َدك�����ْم 
������را ُم������َظ������فَّ ي�������َظ�������لَّ  أْن  أق��������َس��������َم  ف�����ال�����ش�����ع�����ُب 

وال�������ق�������ت�������ُل ف�����ي�����ن�����ا وال�����������تَّ�����������َخ�����������وُُّف ف���ي���ك���م���و 
م�����ْع�����َش�����را ب�������يَ�������ن اخل���������ائ���������ِق  ُق�����بِّ�����ح�����ت�����م�����وا   

كتاب الجامع الكافي



13 ثقافيةث ددعااثلا     ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا

 يحيى قاسم أبو عواضة
وياباهاعاىلاألاأو ااءاث لاهاث ذينايتماعاىلاأيديهما
رضباأعدثئه،الماأو ااؤهاث صاعقنل:ا»اايسأ ةاشبها
نتقايبة،اأوانتماثلةايفاث خطاب،اأو ااءاث لهايتحركنلا
ويتاماعىلاأيديهمارضباأعدثئه،ا كاناأو ااءهابايداىا
ثيطلنب،اننايسريولاعىلاكتابهاو اسااقطاعااوينا
ندااةا]سابالاث له![اوأشاااءاننالذها استاصدقاً،ا
أوانانالمانحسانبنلاعاىلاعياهاولامانداانلابألا
يتحركانثاارياثنلايرضبانلالماو اناتغاياعاهما
أننث هاماوناأونعلام،انثلماااحكىايفاثآلياةاثألخرى:ا
}ُقاْلاإِْلاَكاَلاآبَاُؤُكاْماَوأَبْاَاُؤُكْماَوإِْخَنثثُُكاْماَوأَْزَوثُجُكْما
َوَعِشاريَتُُكْماَوأَْناَنثٌلاثْقرَتَْاتُُمنَلاااَوِتَجااَيٌةاتَْخَشاْنَلا
اإَِ اُْكْماِناَناث لَِّها َكَسااَعَلااَوَنَسااِكُناتَْرَضْنثََهاااأََحابَّ
َوَيُسان ِِهاَوِجَهاٍعايِفاَساِبالِِهاَارَتَبَُّصنثاَحتَّاىايَأِْتَياث لَُّها
ِبأَْنِرِهاَوث لَُّهانايَْهِدياثْ َقْن2َاثْ َفاِسِقَل{اث تنبة:لا(انا

تدداتغاياعاكمالذهاكلها،اترضبنث«.
ويثعاخااييناناثا ثا هماااإنااألايتحركاث ااسا
ااتامابهمارضباث ددو،اأوايقدادوثاااتمارضبهماعىلا
أيدياأعدثءاث له:ا»أعاي:ااايساأ ةابا اسبةا لااساإناا
ألايحاو نثاألايكنثنثالاماأو ااءا لهاااتماعىلاأيديهما
رضباأعدثئه،اأوايقددولاااتمارضبهماعىلايداأعدثئها
بَْتاَعَلاِْهُما أ اساث لهاقالالااكايفابااياإرسثئال:ا}رُضِ
اِبَحبٍْلاِنَناث لَِّهاَوَحبٍْلاِنَناث اَّاِس{ ث ذِّ َُّةاأَيَْناَنااثُِقُفنثاإِنَّ
اآلاعمرثل:انناثآليةااا(ايفاثفساث سااقاث ذيايقنلا
 لااس:ا}َوثْعتَِصُمنثاِبَحبِْلاث لَِّهاَجِماداً{اآلاعمرثل:اننا
ثآلياةالا(اثعتصمنثابحبلاث لاهاأثتم،اناا ماقدايدطيا
حباالًاألو ئاكااارضبنثكماأثتماسابب،اأساباب،اليا
عباايةاعناسابب،اثعتصمانثابحبلاث لهاساببابااكما
وباااها اؤيدكاما اارصكاما ريادكاماعاناث نضداةا
ث ساائةاث تياأثتماااهاا تصبحنثاجاانعثًا هاترضبنلا
آخرياناناا مااقادايمكناثآلخريانايدطاهماحبالًاننا

عادهاونناعاداث ااسااارضبنثكم«.
ويؤكاداعاىلاذ اكابافااهاألايكانلالاااكاحا اةا
نتنساطةابااهماا:ا»ناينجاداحا اةااارثغ،اناينجدا
ناطقةاارثغايفاعيناث لهاعىلاثإلطالقاإثماااقطاتساريا
عاىلالديهااتكنلاأثتانناجاانعها}َقاِتلُنُلْمايَُدذِّبُْهُما
ُكْماَعَلاِْهْم{اث تنبة:اننا ث لَُّهاِبأَيِْديُكاْماَويُْخِزِلْماَويَارُْصْ
ثآلياةلا(او هاذثاكاثتاندرواةاعاداثيسالملاثألوثئلا
اَوثَْحُنا اإِْحاَدىاثْ ُحْسااَاَْلِ }ُقاْلاَلاْلاتََربَُّصنَلاِباَاااإِنَّ
ثرََتَبَّاُصاِبُكاْماأَْلايُِصابَُكاُماث لَّاُهاِبَدذَثٍباِناْناِعاِْدِهاأَْوا
ِبأَيِْدياَا{اث تنباة:انناثآليةاا(اكلمة:ا}أَْواِبأَيِْدياَا{اليا
تدكاساثقااة،اندراة،اقدنتا ديهمانناعادايسانلا

ث لاهااصلنثتاث لهاعلاهاوعىلاآ ه(اأثهالكذثالياسااةا
وناناعويكماأثتاماكأو ااءا لهاألايارضباأعدثؤهاعىلا

أيديكم.
انداااهاألاث قثااةاثابتةاأعاي:انساأ ةاتثقافاة،ا
إنااألايكانلاث ااسابهذثاث شاكلاوإناارتبصنثاحتىا
يأتياث لاهابأنرهاوث لهانايهدياث قن2اث فاساقل،اللا
ينجداحا ةاوسط؟اناينجداحا ةاوسط،اناطقةاارثغ،ا
يقانل:ا]نانعاث لهاونانعاأعدثئهاوناجاديانناجانعا
ث لهاوناجاديانناجانعاأعدثئه[اناينجداحا ةالكذث«.
ويذكراثماذجاننانظالرايعايةاث لهاألو اائه،اناهاا
يان2ابدي:ا»}َقْداَكاَلاَ ُكْماآيٌَة{اآلاعمرثل:انناثآليةااا 
تدلاعىلاأثكماساتغلبنلاتدلاعىلاأثكما ناتغاياعاكما
أننث كماوناأونعكماتد كماعىلاألاث لهاغا باعىلاأنرها
تادلاعىلاأثكماناتدجازولاث لها}َقاْداَكاَلاَ ُكاْماآيٌَةايِفا
اثْ تََقتَااِائٌَةاتَُقاِتُلايِفاَساِباِلاث لَِّهاَوأُْخَرىاَكاِاَرٌة{ ِائَتَاْلِ
اآلاعمرثل:انناثآليةاا(ايداي:اوث فئةاثألخرىاكاارةا
{اآلاعمرثل:انناثآليةااا  }يََرْوثَُهاْماِنثَْلاِْهْماَيأَْياثْ َدْلِ
لذهاوثحدةاننانظالرانااذث؟األايرتكايفاثفساث فئةا
ثألخارىاحا ةاناناث هزيماة،األايكنثنثايارولاث فئةا
ثيؤنااةاعدعلماأنانهمانثلاعدعلامانرتلاااحصلا
 ديهماخانفاألالؤنءاكثريولاولمايفاث نثقعا اسانثا
إنانثالاثصفاناايشاالدوثهم؛األلاث لهاعىلاكلايشءا
{اأوا}تََرْوثَُهْماِنثَْلاِْهْما قديرا}يََرْوثَُهْماِنثَْلاِْهْماَيأَْياثْ َدْلِ
{انثلهامانرتلايفايأياث دلا اسايفاث نثقعا َيأَْياثْ َدْلِ
لمانثالًاأ فايروثهماوكأثهماأ فلاأ اسالذثاسانجدا
 ديهمالزيمةاثفسااة؟اوثحدةانماا هاااتأثرياكبريايفا
ثفنساهم،اإضااةاإىلاث رعبانناجهةاث له،اإضااةاإىلا

ثيالئكةاأشااءاكثرية.
إذثًاأ اساتالذهاآيةاعىلاأثهماساغلبنل؟اوأثهما نا
تغااياعاهماأننث هماوناأونعلمانناث لهاشاائاً؟اوإلا
كاثنثايرولاثيؤنالايفاذلااتهماويسامدنلاعاهماناا
يزث نلاقلاالًايروثهماوكأثهماكثريثًانثلهمانرتل!الذها

حصلت«.ا
ويذكراثمنذجاًاآخرثً:ا»يفانقا2اآخرايبلايفا]سنيةا
ثألثفاال[ايفاعملاةاألايحصلاث تحاا2؛األلاث لهاقداأيثعا
ألايحصلالذثايفابدياثيرشكنلايرولاثيسالملاقلاالً،ا
وثيسالمنلايرولاثيرشكلاقلااالً!اوكلاطرفاأصبحا
يرىاألالؤنءا اسانثاإناقلااالً!اتنثجهنثاوكأثهماأثااءا
ثيدركاةابدداثإل تحاا2اصاايوثايروثهماكثاريثًانثلهما
نرتلا}إِذْايُِريَكُهُماث لَُّهايِفاَناَاِنَكاَقِلاالًاَوَ ْناأََيثَكُهْماَكِثريثًا
َ َفِشْلتُْم{اثألثفال:انناثآليةال(اأ استالذهاوثحدةاننا
نظالاراث تأيااداثإل هياألايبدواثألعادثءاأنانكاقلاالً،ا
وألاتبدواأنانهماكثاريثًا}َوإِذْايُِريُكُمنُلْماإِِذاثْ تََقاْتُْمايِفا

اث لَُّهاأَْنرثًاَكاَلا أَْعاُِاُكْماَقِلاالًاَويَُقلِّلُُكْمايِفاأَْعاُِاِهْماِ اَْقيِضَ
َنْفُدننً{اثألثفال:انناثآليةلل(ا اتنثجهنث؛األثهاقداأيثعا
ألايرضباأو ئكاعىلايداأو اائه،اخرجنثاولماكثرياوإذثا
بهماقداصايوثايروثهماقلاالً،اأعاي:اأ استالذهاوحدةا
نمااتاسافاث قاماةا ديهماباألايروثاأنا2اثيسالملا
كثاريثً،الاااأ فايرولاكثريثً،اثمايرولاأثفساهماقلاالً،ا
ثمالذثاثأل فايروثهاقلاالً!اقدايروثهماوكأثهماثالثمائةا

أنانهم!.
إذثًاأ امايتبخراعادلماث قثااةاث تيالمايدتربوثهاا
تمثلاثقطةاقنةا ديهماتنجدالزيمةاثفسااةايفاطرفا
ثيسالملاعادنااايروثهماكثاريثً؟ايريكمنلاماقلاالً،ا

وثفساثيرشكلايرولاأو ئكاقلاالًااالتحمنث«.ا
ثمايذكراث اتاجةاث حتماةاألو ااءاث له:ا»}َوث لَُّهايَُؤيُِّدا
ِهاَنْنايََشااُء{اآلاعمرثل:اناناثآليةاا(انحظا ِباَارْصِ
ِه{اترتابااتاكثريةاتحصلا هااعالقةا ننضنعا}ِبارَْصِ
براعاندانياتاث طرفاثيؤنناوعالقةابهزيمةاثفساةا
تلحقهاايفاثفساث طرفاث كااراثيداعيا لهاقالا}َوث لَُّها
ِه{ايدايالذثانثلانااذث؟انناأنثلةاث تأيادا يَُؤيِّاُداِبارَْصِ
ثإل هاي،اث تأياداندااه:اتقنية،اتقنية،ايدطياجاثبكما

قنة«.
ايِفاذَِ َكاَ ِدرْبًَةاأِلُويِلا ويشارياإىلاث دربةانناذ اك:ا»}إِلَّ
ثأْلَبَْصااِي{اآلاعمارثل:انناثآليةاا(اناناكلاثألطرثفا
عاربةايناقد2ا همالذثاثيثلاعادناااقال:ا}َقْداَكاَلاَ ُكْما
آيَاٌة{اآلاعمرثل:اناناثآليةاا(اأياااعتاربوثابهذهاإذثا
كاتمانناأويلاثألبصاي،اوعربةا لمؤنالاأثفساهمابألا
ناتكرتثانثابمنثجهاةاأعدثءاث له،اإلالاذثاعربةاألاث لها
سااجدلاكلاناا ديهمانناثألشااءاناتمثلاوقايةاناكا
ااكانلانااعادكاأشاااءاذثتاأثراكباريايفاصفاأعدثءا

ث له،اتؤثراتأثريثًاكبريثًاجدثً«.
ويارعاعاىلاناايادويا ادىاث كثريانناتحساباتايفا
وثقاعاث رصثع:ا» هاذثاتجداكلاناايحصالاعاداث ااسا
نانانفالامانغلنطاةاتجدلهمايجلسانل،اوتجدلهما
يكرتثانل،اناساناةايفاث قارآلاتماناً،اناتارىاحا ةا
وثحدةايمكناألاتدتربلاانربيثًاإناولياناسناةالاا،ا
سانثءاننضانعاأثكاخائافاننانجاعاة،اخائفاعىلا
أننث ك،اخائفاعىلاكاذث..اكلهااتااو هااث قرآلاث كريم،ا
كلاث قائمةاث طنيلةاث دريثاةاث تياتطلعاعاداث ااسا
اتقددلاماعناث دملايفاسابالاث لاه،اوث جهاعاألعدثئها

كلهااناسناةالاااتماناً.
يبالا لمؤناالاكافايكانلاتأياده،اكاافايكنلا
ثرصه،ايدطاهاماأنالًابأثهاث جاثباثآلخاراث ذياتروثها
كباريثًاتتهااوىاقنتهاااصبحاناتغااياعاهاقنتهالذها

شائاًاناقنةاثألننثل،اوناقنةاثألونع«.

أشالٌء 
ترسم الوجع 

محمد أحمد الشميري 

ِم������ْن حت����ت أن����ق����اِض ال�����ّدم�����ار بَ������َدْت
أش����������اءُ ط�����ف�����ٍل ت�����رس�����ُم ال����وج����َع����ا

ك���������ٌف ب�������ا أخ�����������رى ت����ش����ي����ر إل�����ى 
ع�����������دوان ب�����غ�����ٍي ي����ن����ش����ر ال����ف����زَع����ا

واألس������������رةُ ال���ث���ك���ل���ى ي���������ذوُب ج�����وًى
ق�����ل�����ُب ال����ل����ي����ال����ي ح����ولَ����ه����ا ج����زَع����ا

ف����ي ه���ج���ع���ِة ال����ل����ي����ِل اس����ت����ف����اَق ب��ن��ا
ُج���������ْرُم األع�����������ادْي ب���ال���ف���ن���ا ان���دل���َع���ا

ص�������وُت ال���ث���ك���ال���ى َع�������بْ�������َرةٌ وأس������ًى
وع���ى ال�����ن�����ادب�����اِت  ل����ص����وِت  ذا  َم�������ْن 

ص�������ح�������راءُ جن��������ٍد ف������ي غ���واي���ت���ه���ا 
ت����رم����ي ع���ل���ي���ن���ا ح����ق����َده����ا ِق����َط����َع����ا

ص���ن���ع���اءُ ي����ا رم������َز ال���ش���م���وِخ ب���ن���ا ال���� 
�����م����ج����ُد ف������ي إص����������������رارِه ات����س����َع����ا

َم�����ْن أّس�����س اإلره��������اَب � ي���ا َج����َم����ًا �
س�������روالُ�������ُه ف�����ي امل����ت����ح����ِف ارت���ف���َع���ا

واجمل�����������ُد وال������ت������اري������ُخ ف������ي ب���ل���دي 
ح���ق���ُد ال����ص����ح����ارْي ف���ي���ِه ك����م ل��س��َع��ا

ه��������ذا ت������������راُث ال������ع������ّز ف������ي دِم����ن����ا
َوْج���������������َداً ع����ل����ى أط�������اِل�������ِه َدَم�����َع�����ا

س���ي���ن���ك���ُرهُ ذا  َم��������ْن  ب�������ْي  ح�������لَّ  م�����ا 
ال�����ك�����وُن ي���ح���ك���ي. وامل���������دى َس���ِم���َع���ا

س���ل���م���اُن ق��������ْرُن ال����ش����رِّ ف����ي َص����لَ����ٍف
ط����غ����ي����انُ����ُه ال�����ب�����اغ�����ي إل���������يَّ س��ع��ى

ك�����ي ي���ق���ت���َل األح������������راَر ف�����ي وط���ن���ي
ل�����ل�����وي�����ِل م������ن ك��������لِّ ال�����ب�����ق�����اِع دع����ا

س����ل����م����اُن نَ������ْح������َو ال����ك����ف����ِر وج���ه���تُ���ُه 
ت�����ب�����اً ل�������ُه ي�����ا ب�����ئ�����َس م�����ا اب����ت����دَع����ا

ص����ه����ي����وُن رم��������ُز ال����ع����ه����ِر ي���دع���ُم���ُه
ب�����ل ك�����م ل�����ه ع����ب����ر ال�������زم�������اِن رع����ى

س�����ل�����م�����اُن م�����������اذا أن���������ت ف�����اع�����لُ�����ُه
ش����ع����ُب ال����ه����دى ل���ل���ك���ف���ِر م����ا َرَك����َع����ا

م�����ه�����م�����ا ت��������آم��������رمت ع�������ل�������يَّ ف������ذا
ف����ج����ُر ال����ث����ب����اِت ال�����ي�����وَم ق����د لَ���َم���َع���ا

امل������������وُت ل��������أع��������داِء ِخ������ي������َط ب��ن��ا
وال�����ب�����أُس م����ن إص������راِرن������ا ان���دَف���َع���ا

������������ا ال������ي������م������ان������ّي������ون م���ن���ب���ُع���ن���ا إنَّ
ال���ه���ل���َع���ا ن������ع������رُف  ل  ب��������ِه  ب����������أٌس 

ِرْف��������َق��������اً ب����ق����رن����يْ����َك اإلب������������اءُ ه��ن��ا
وال����نَّ����ْص����ُر ِم������ْن إش����راِق����ن����ا س��َط��َع��ا

الحلقة وإن جندنا لهم الغالبون
الثانية

محاولة االقتراب من الخطاب
 

محمد فايع
ناشاكاأّلاخطاباث ساادابكلانحاويهاكالاعباايةاعناناظننةاوثحادةانرتثبطةاوعلاهااإلا
ث خطاباكلهاقداتثمناكلاناايتدللابا ددوثلاناطلقاتهاونربيثتهاوصااعهاث حقاقانلاوألدثاها
ث حقاقااةاوصاننًاإىلاكافايجباث تصديا اهاخاللاثيرحلةاث قاعنة،اوعلاهااإّلاث سااداقداوضعا
نقدناتاأساسااةاترسماثيساياث ذيايدطياث حلاكلاث حلا لشدباث امايابألاياتقلاننانرحلةا
ث تصاديا لددوثلاإىلانرحلةاث رعاثيباارشاعىلاث ددوثلاعىلاث قاعدةاث قرآثااةاث داع ةاامناثعتدىا
علاكاماااعتدوثاعلاهابمثلاثعتدىاعلاكم،اوعىلالذثاثألسااساااإّلاث سااداعبداثيلكايفاخطابهاقدا
أوضحا لرأياث دا2اث دربياوثإلساالنيانقدناتاأساسااةاكشافايفانثمنثهااعناحقائلالانةا
تنضاحاننالامااصااعاث دادوثلاث حقاقانل،اوإذثاناااحاو اااثنقرتثبانناخطاباث سااد،ااإثااا

ثستطاعاألاثقنلاإلاألماث اقاطاث تياويعتاااهاثنجزلاااامااييل:ا
أونً:األاأنريكاالياث تياأنرتاووجهتاويعتاث ددوثلاعىلاث امناويفاكلاغرفاث دملااتالااكا

أنريكانلايديرولالذثاث ددوثل.ا
ثاثااً:اثرسثئالالياننابايكتاوععمتاولياننايفرحاوثيستفاداثألولانناث ددوثل.اا

ثا ثاً:اث سدنعيةاعبايةاعناكاالاخاع2األنريكااوثرسثئال.ا
يثبداً:اننايبايكاأوايفرحابا ددوثلااالاارقابلاننقفهاوننقفاثرسثئال.اا

خانسااً:انناايتحدثاعناث خطاراعىلاثألنناث قننياث دربياوعاناحمايةاث حرنلاث رشيفلا
ويقدنهاكمربيا ددوثلاعىلايأسهاأنريكااونناويثئهااثرسثئال.ااهناننايشكلاخطراعىلاث حرنلا

ث رشيفلاوعىلاثألنناث قننياث دربي.ا
ساعساً:اأرسةاآلاسدنعاليانناتشكلاخطرثًاعىلاث امناوشدبه.اا

ساابداً:اناايقن2ابهاث اظا2اث سادنعيانناعدوثلاعىلاث امناإثماابهدفاتركاعاث شدباث امايا
وإعاعتهاتحتاث نصايةاوث هاماةاثألنريكاةاثإلرسثئالاة.اا

ثانااً:اث اظا2اث سدنعيايمايساعدوثثهابدثاعاث حقداوثألثاثاةاوث غطرسةاوث تكرب.اا
تاسداً:اث ددوثلاعدوثٌلاإجرثنيانايستثاياشائاًاونايرثعيااأياقاماأخالقاةاأواإثساثاة.اا

عارشثً:ااث شدباث امايانستمرابصمنعه،اونايمكناتركادهاعىلاثإلطالق.ا
حاعياعرش:ابااًءاعىلانااسابلااإلاث شادباث امايا هاكانلاث حلاايفاكلارشثئعاث لهاوقنثثلا
ثأليضاوثألعارثفاثإلثسااثاةا ااساااقطايفاث تصديا لدادوثلابلاوث رعاعلاه،اوعلاهااإّلاث شادبا
ث اماايايمتلاكاث رشعاةاث قرآثااةايفاث رعاعىلاث دادوثلانناناطللاقانلاث لهاتدااىل:ا}اأُِذَلاِ لَِّذيَنا

ِلْماَ َقِديٌر{ اث لََّهاَعىَلاثرَْصِ يَُقاتَلُنَلاِبأَثَُّهْماُظِلُمنثاَوإِلَّ
ونناناطللاقنلاث لهاتداىل:ا}َاَمِناثْعتََدىاَعَلاُْكْماَااْعتَُدوثاَعَلاِْهاِبِمثِْلاَنااثْعتََدىاَعَلاُْكْم{

ابَْدَداُظْلِمِهاَاأُْوَ ِئَكاَنااَعَلاِْهْماِنْناَساِباٍلاال(إِثََّماا وناناناطللاقنلاث لهاتداىل:ا}َوَ َمِناثثتَارَصَ
اأُْوَ ِئَكاَ ُهْماَعذَثٌباأَِ اٌم{ اثْ َحلِّ ِباُلاَعىَلاث َِّذيَنايَْظِلُمنَلاث اَّاَساَويَبُْغنَلايِفاثألَْيِضاِبَغرْيِ ث سَّ

اوواقاًايااسابلاوعىلاأسااسالذهاث رشعاةاث قرآثاةااث نثضحةاوث دقاقةااإّلاعىلاثيدتديناألا
اإِنَّاِنْناِعاِْدا يدلمنثاعلماث اقلاأّلانااقبلاخطاباث سااداعبداثيلكا نايكنلاكماابدده،}اَوَنااث اَّرْصُ

ث لَِّهاثْ َدِزيِزاثْ َحِكاِم{.

ممنوع التأوه 
خير اهلل يحيى  

أللاعدوثاااناإثسال(،ايريدا اااألاثقصفابصنثييخاحقدهاعولاألايرثوعثاانجرعا
ث تفكاريايفاث تاأوه،اونايجديابمرثكزاثإلحسااسايفاأجسااعثااث تفكريايفاثستشادايا
قلالانناثأل م،اثالاكاعناإارثزاث جسما هرننلاثإلعيياا لاكأبسطاإجرثءايدرباعنا

ثستهنثلابشاعةاث ددوثلا!!ا.
أللاعدوثاااقاد2انناحاثاث الاذثت،ااااالايحلا ااا-اإجاالنًا همجاته-اإناتجرعا
ويالتهاساالناًا ذيذثً،األايشانياأبااءثااحفاظاًاعىلاتايياخالجاثتهانناألايخا جها
شادنيابا اقصاتجااهانااثحناعلاهانناإيثايفنقاث تايياخاويدرباندىاث حثاية،ا
ااالايكنلاناااإناألاثكفرابثنييتاااوثرىاثألادنثثاةازلنيثًانتخمةابا رحالاث زكي،ا

واألاثذعنا لخائناثستجالباًا رشعاتهاثيدعاةا.
أللاعدوثاانمتلئاببالعةاث فكر،ايمتشلابدثوتهاوكأثهاعىلايشءانناثألنراعظام،ا
يثاداًايثيةاثناتخايايفاظلاوثقدهاث هاوياايفاترعياثنثتحاي؛األثهاكذ كا–اونايتصنيا
ناهاإناذ كا–ايرثعا ااانناِقبَلاسامناذ كاثيساخاألاثتخىلاعناإثسااثاتاا،اوألاثتربأا
نانايادةاتاييخاااوثابذانجداحثايتاااوإباءاثفنسااااوعافنثلاعزتاا،اوكلاقامااا
ث تياتدززا دىاجاياث سانءانشاعراثنساتالباوثنغرتثب،اوثحتقايهاياالناعلاهاننا

نايشء!!ا.
لكذثالناثهجاث طغاالاإذانايكتفياث ظا مابظلمهاوعاجهاته،ابلايسدىابرضثوةا
أللايزيعايفاوجدثلاث ثحاةانلكةاثساتلذثذاظلمه،اوثستئااساجرنه،اوثإلغثاءاعنا
كلاتاكاالايقرتاهاجانثهاثيدتدي،اوتقبلاكلاث تربيرثتااثآلتاةااننانساتاقداتاث الا

ندقنلاوث الانستساغا رشعاةالذثاث ددوثلاث همجيا.
حتىانثاعثتاث طريثلاث تياتاطللاذخائرلااعااعاًاعناث نطناتصاف–اابحسبا
تقريراناظمةاث دفناث دو اةا–اعىلاأثهاالياث سبباثألولايفاوقنعاخسائرايفاثأليوثح،ا
أياث سابباثألساايسايفاثيتقااءاآنفاث شاهدثء،اوآنفاث جرحىاجلهامانناثألطفالا
وث اساء،ااوأنااث قاابلاث داقنعيةاوكلاثألسلحةاث فتاكةاوثيحرنةااإلانااخلفتهاننا
ناآٍساتظلانجرعاأرضثياثاثنيةاتافصالاكلاث فصلاعناجر2انرتكبياتلكاثيجازي،ا
وناعجب،اااإكرثناًا غروبةاعدوثااناضريايفاثنثساالخاعناقاثنلاث سبباةابرلةاننا

ث زنناييثماايستافداجاياث سنءالسترييتها!!ا.
لكذثالاياث حالاث تياعلاهااث دادوثلاوكلاثيحاالاث غرباة،اث تاياتدملاجالدًةا
ألجلاثساتمرثياثثقالباث صنية،اتأ اًهاا لسفاح،اوتكريماًا جر2اث جالع،ااايدتدياناا
عىساجرنهاايُمثلايفانقابلانااثقرتاهاثيدتدىاعلاهانناثنثطالقايفاث دااعاعناثفسها

ووجنعهابمااتارسا هابلايديه؟!ا.
وناذثاعسالاابربريةاث ددواتمثلانناجر2اايفانقابلانااثقرتاتهايداث شدباث امايا

نناثيتهالا ثمريهاث حي،اوتمسكهابقاماثإلباءاوث دزةاوثألثفةا؟!!ا.
افيانسالخاث تدجالانااتدنرياث بانتاانقايؤوساسااكااها،اونااحزاث رقاب،ا
ونااابقراث بطنلاوثثراثألشاالءاإناثبنءثتاثبنيةايرشفاعلاهاااثتااالنانا يشءاإنا

 ادُمراثإلثسالا!!
ثداماكلاذ اكاث دادوثلاناعالقةا هاباكلاجرثحايماااا،اونآقياأوجاعااا،اوواقاًا
 جانلاث رشانايجديابأشالئاااإناعزفاسمفنثاةاث ثااءا ددوثا.....اونجدعثًاناعجبا

اقاثنلاعدوثاالنا:«اعاداذبحيا كا...ا سالنتكاناتتأوها!!«ا.



ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا     ث ددعااثلا14 عربي ودولي

متابعات فلسطينية  عوامل النصر 
في اليمن: الصبر 

والمقاومة والوحدة
د. طراد حمادة* 

يفانقن ٍةاثسرتثتاجاٍّةاندرواةاعناعالقةاث سااسةابا حرب،ا
تدترباأَلاث حرَبانمايساةا لسااسةايفاأََسا اباأُْخاَرى.اوياقلا
عاناث رئاساث فرثياشاايلاعيغانلاأثهاقال:ا»يحتاجاساافا
ثإلساكادياإىلاعقلاأيساطن«،اأسانقالذيناث قن ل،ا لاظرايفا
ث اتائجاث سااساةا حرباآلاسادنعاث ُداْدَوثثاّةاعىلاث ااَاَمان؟ا
يفاثإلجابةاعىلاثإلشكا اةاث تا اةابدداشهريناوثاّفانناعاصفةا
ث حاز2اناااث اذياحّققاهاآُلاسادنعايفاث ااَاَمااناناناألدثفا
سااسااّة،اوناااسااخرجابهانؤتماراجااف،الالايمثّلاصنيةا

سااساةا تنثزلاث نثقعاث دسكريايفاثيادثل.ا
ولالاينجاُدايفاث دا اماثيداارص،اجااٌشاندجاٌجابأحادثا
أثنثعاث ساالح،ايقصفاُنُدثاًاوُقاَرًىاوُعْوَياِعباَعٍة،اونؤسسااتا
ثجتماعاةاوثقتصاعية،اَوبُاًَىاتحتاةاننانااهاوكهرباءاوصااعةا
وأسانثق،اوجسانيثًاونباثَياحكنناةاونرثكزاعياااة،اوترثثاةا
ضايبةايفاث ُدملاويقابلهاشادٌباصانٌداصابرانحتسابانؤننا
بددث اةاقثاتاه،اوقديتاهاعاىلايّعاث ُدااْدَوثل،اوقنثتاهاتكمالا
وثجبهاايفاتحريرانحااظاتاث ااَاَمانانناسااطرةاث تكفرييلا
ثإليلاباال،اوتنثجاه،ايفاحرباثألثصايانناث قبائلاوث دشاائر،ا
قنثتاسادنعيةانتها كةاعىلاث حدوعابالاث بلدين،اوكلاذ كايفا
ظلايقظةا لثمرياثإلثَْساااثي،اعاداُكّلاشادنباث دا م،ا لقنلا
كفىاعبثاًابمصائراثإلثَْساااثاة،اوكفىاإنداثاًايفاث قتلاوث تدنريا

ثيجاثل.ا
لاذثاث نصاُفاثيشاحنلابا تداطافاوث تثاناناناعاأللا
ث ااَاَمااناث شاجدالايفرسايفا غاةاننثزيناث قانىاأَلاوقائعا
ثيادثلاناتشرياإىلانتغريثتاعسكريةاوثضحةا صا حاث ُداْدَوثل،ا
عاىلاث دكساإثمااتشارياإىلانكاساباعديدة،ايقاونةاث شادبا

ث ااَاَماايا هذثاث ُداْدَوثل.ا
ناناثيداروف،ابدَدناااجرَّباتاجاانُشاث غارباثألنريكايا
ثألويوبي،اوجااشاث ددواث صهانثاي،ايفاإعثيةاث حرباث اظافةا

وث تياتدايانمايسةاث خطةاثنسرتثتاجاةاث تا اة:ا
-اثستخدث2اكانلاث طاقةايفاث حرباث هجنناة،ابرصفاث اظرا

عناأنرين:
اا-اقنةاث ددواث اايية،اوثنعاةاث ساالحاث ذيابلايديهاوث ذيا

يستخدنه.
اا-اتحرياراثساتدمالاكانالاث قانةايفاث حارباناناث قانعا

ثألخالقاةايداياناأخالقايفالذهاث حرب.
وندروفاأَلاثساتخدث2اث قنةايفاث حروبايختلفاعناثنتالكا
ث قانةاويدااياذ كاأَلاجانشااًاعديادةاتملكاقانةالائلة،ا كنا
ينجداقانعاعىلاثساتخدث2الذهاث قنة،اناهاااناايتدللابطبادةا
ث حرباوث قنىاثيشاايكةاااها،اوثألحالفاث دساكرية،اوقنثعدا
ثنشتباكاوألدثفاث حرب،اوبددلااث تزث2اندايرياأخالقاةاندااةا

يفاث حروب.
-ايتدلاث هدفايفاث حرباث اظافةايف:

أا-اإثزثلاأكرباث خسائرايفاصفنفاث ددو.
با-اخفضاثسبةاث خساائرايفاصفنفاث صديلاحتىاعيجةا
تصغريلاا،ايدااياجدلهااصفارثً،اتقريبااً.اولذثاناايساتدعيا

ثستخدث2اكانلاث طاقةاأَْواث قنةايفاث حرب.
-اثساتخدث2اساالحاث طاريثلاو لساالحاث صنثيياخاث ذكاةا

ثنسرتثتاجاّة.
-اإبقااءاث قنثتاث ربيةاخاايجاثيدركةاوعخن هاااحلايلز2ا

بنثسطةاقنثتاَخاّصاةاحَساةاث تدييب.
لذهاث قنثعُدايفاث حرباث اظافةا ماتمايساناهااث سادنعيةا
سانىاث قصافاث جنياثيساتمراعاىلاُكّلاثأللدثف،ابماااااهاا

ثأللدثفاث تياسبلا هذهاث قنثتاوقانتابقصفها.ا
يقابالاثساتخدث2اث طاريثلاث حرباياوث قصفاث دشانثئي،ا
عد2اث قديةاعىلاثساتغاللاثتائجالاذثاث قصفايفاتحركاث قنثتا

ث حلافةاعىلاثأليض،اوعلاهااقداثستمرتالزثئماُكّلانن:
ا(اقنثتاعبديبهاث رئاساث سابلاثيقامايفاث رياض.
ا(اقنثتاتاظاماث قاعدةاوكذ كاعثعشاثإليلابال.

ا(ااشالانحاونتاكساباقنىاجديدةاإىلاساحةاث قتال،ايفا
تشكالاناايسامىابا جاشاث نطاياأَْواغرياذ ك،اترعاهاوتمّن ها

ث سدنعيةاوحلفاؤلا..ا
إلاث قانثِتاثيدتدية،ا ماتساتطْعاأَلاتدُخَلاإىلاندياةاأَْواقريةا
وثحادةاننانحااظااتاث ااَاَماان،او اساعادلاااث قديةاعىلا
ث دخانلاث اربي،اوناثإلثازثلاث بحارياأَْواث جاني،اإىلاعيجةاأَلا
ث قنثِتاث سادنعيةاغريُاقاعيةاعىلاحمايةاث حدوع،اننالجماتا

ثيقاونةاث ااَاَماااة.ا
نقابلالذهاثنسارتثتاجاةاث ُداْدَوثثاةاثسارتثتاجاّةانقابله،ا
يصحاإطالقاتسماةا»ث صرباثنسارتثتاجياوثيقاونةاثيقتدية،ا
ث نحادةاث نطاااة،اوث قاديةاعاىلاتقدياماوتحّمالانزيادانانا
ث تثحااات،اوعلاهاااإلاث صمنعاوث صرباثنسارتثتاجياحقلا
ثتائجانذللةاعىلاث صداداث دسكري،ايستحلاأَلايكنلاننضعا
عيسانناقبلاث خربثءاث دساكريلاثنسارتثتاجال،اأنااث اتائجا

ث سااساة،ااإثها لبحثاصلة.

* موقع العهد اإلخباري

آالف الفلسطينيين يصلون الجمعة األولى من رمضان برحاب 
األقصى واالحتالل يقمع المسيرات األسبوعية 

أّعىاعارشثُتاثآلنفاناناثينثطاالا
ثألوىلا ث جمداةا صاالةا ث فلساطااال،ا
بشاهراينثالاث كريمايفايحاباثيسجدا
ثألقاىاثيباايك..اااماااقمداتاقانثُتا
ثنحتااللاثإلرسثئايلاعدعثًانناثيساريثتا
ثياالثاةا الساتاطالا ثألسابنعاةا
وجدثياث فصلاث دارصي،انااأسافراعنا
إصابةاعدعاناناث فلساطااالابجروحا

وث درشثتابانختااق.ا
وواقااًا نكا اةاثألثباءاث فلساطاااةا
اواا(ااقداتدالاثآلنفانناث فلسطااالا
نانانختلافاأثحااءاث قادساوث ثفاةا
ث غربااةاوعثخالاأيثيضاث داا2ا8ل9ا2،ا
اثاالًاعناثحاناللااننثطانانناكبايا
ث ساناناناقطااعاغازة،اناذاسااعاتا
ث صباحاإىلاثيساجداثألقى،اوثساتخد2ا
قلاديااا ناهاماحاجاَزا ثآلنفا عارشثُتا
شامالاث قدس،اوحاجزاباتا حماجانبا
ثيدياة،اوتماثقلهاماعربالاااحاالةاننا

حنثجزاث ثفةاإىلاثيسجداثألقى.ا
وكاثاتاقانثُتاثنحتاللاشاّدعتاننا
ث دساكريةا ث حنثجازا عاىلا إجرثءثتهااا
ث ثابتاةاعاىلاثيدثخالاث رئاسااةايدياةا
ث قدس،اوثرشتاثآلنفانناعاارصلاايفا
شنثيعاث قدساثيحتلةاوبلدتهااث قديمة،ا
وقاّادتاحركاةاث شابال،اونادتهماننا
ث نصانلاإىلاثيساجداثألقاى،اناااعاعا
عرشثتاث شابالاإىلاثجتااازانقاطعاننا
جدثياث ثماوث تنساعاث داارصيا لقفزا

عاهاإىلاث جهةاث ثاثاةااث قدس(.ا
وشملتاإجرثءثُتاثنحتاللاثيشدعةايفا
ثيدياةاثيقدساةاتحلاالاطائرةانروحاةا
وناطاعايثعثييايفاساماءاثيدياةايرثقبةا
ثيصلل،اوإغالقانحااطاث بلدةاث قديمةا
وث ساماحااقطا حاااالتاث اقالاث دا2ا
با دخنلاإ اهاا،اوثرشانئاتاث داارصايفا
ث شانثيعاوث طرقاتاثيؤعياةاإىلاث قدسا

ث دتاقةاوثألقىاثيبايك.ا

ويفايث2اث لاهاأصاباعرشثتاثينثطالا
ث فلساطااالاث ان2،ابانختااقاإثراقمعا
قانثتاثنحتااللانساريةاث اباياصا حا
ثألسبنعاةاث سلماةاثيااوئةا الستاطال.ا
وذكارتانصااعيانحلااةاأَلاجاانعا
ثيددثايا ث رصااصا أطلقانثا ثنحتااللا
ثيغلافابايطاطاوقاابلاث صانتاوث غازا
ثيساالا لدننعاباتجاهاثيشاايكلا دىا
وصن هاماإىلاثأليثيضاث تياتماثنساتاالءا
علاهاا صا حاتنسادةاثنساتاطالاعىلا
أيثيضاث قرية،انااأعىاإىلاإصابةاعرشثتا

ث فلسطااالابحانتاثختااق.ا
وأصاباعرشثتاثينثطالابانختااق،ا
بداداقمعاقانثتاثنحتاللانساريةاقريةا
ثألسابنعاةا ث لاه،ا يث2ا غاربا بلدال،ا
ث فصالا ثياالثاةا جادثيا ث سالماةا
ث داارصي،اوث تاياثثطلقاتابداداصالةا

ظهراث ان2اث جمدة.ا
ث شادباةا ث لجااةا نصااعيا وقا اتا
يقاوناةاث جدثيايفاث قرياةاإلاننثجهاتا
وجاانعا ثيتظالريانا بالا ثثد داتا
ثنحتاللابدداثثطالقاثيسارية،اث تياياعا

خال هاااثيتظالرولاث دلماث فلساطاايا
بانثتهااكاتا ثياادعةا وث اااطااتا
ث دثعاةا ث هتااااتا ثإلرسثئالااة،اويععوثا
 إلارثجاعناثألرسىاوعىلايأسهماثألسريا

ثيرضباعناث طدا2اخرضاعدثال.ا
وتسابباإطالقاقاابلاث غاازاث كثافا
صانَباثيتظالريانايفاحارقاعارشثتا
أشاجاياث زيتنلاوثألشاجاياثيثمرةاث تيا
تدنعانلكاتهاا لمنثطالاينسافاياسلا

ونحمنعاياسلاونحمداسماية.ا
شاابالا أصاابا قلقالااةا ويفا
الساطاااالابا رصااصاث حاياوعادعا
آخراباألعريةاثيطاطاةاخاللاقمعاقنثتا
ثنحتاللايساريةاكفراقدو2اثألسابنعاةا
ثيطا بةابفتحاشاايعاث قريةاثيغللاناذا

لااعاناً.ا
وأاااعاناسالاثيقاونةاث شادباةايفا
ث قريةانرثعاشاتانيابألاثيساريةاثألوىلا
يفاشاهراينثاالاثثطلقاتابمشاايكةا
وثسدةانناألايلاث قريةاث ذيناثستطاعنثا
ألولانرةاث نصانلاإىلاث بنثبةاث تياتغللا
ث شاايعاث رئاي،انااأثااياغثباجانعا

ثنحتااللاث ذيانالاجمنثاثيساريةابقنةا
بإطاالقاث ااياثألنراث ذياأعىاإىلاإصاباتا

نختلفةابلاصفنفاثينثطال.ا
وأكاداأَلاآ اااتاعساكريةاوصلتاإىلا
نحاطانسجداعمرابناث خطاباوأطلقتا
عرشثتاقاابلاث غازاث سا2اباتجاهاناازلا
ثينثطاال،اناااأعىاإىلاإصاباةاعادعاننا
ثألطفاالابحاانتاثختاااق،اإضاااةاإىلا
ثشتدالاث اريثلايفاحدثئلابدضاثياازل.ا

وقاالاشاتاني:اأصااباخااللالذها
ثينثجهاتاشابايبلغانناث دمرا9ااعاناًا
بدااييناثاييلايفاث رجل،اوآخرايبلغاننا
ث دمارااااعانااابدااياثااييايفاث فخذ،ا
إضااةاإىلاشاابابداايانطاطياوكسنيا
يفايجلاه،اوتاماثقلاجمااعاثيصابلاإىلا

نستشفىايااديااث حكننيايفاثابلس.ا
وكاثاتاقانثتاثنحتاللاقاداعثلمتا
ث قرياةابددعاكبريانناث جاانعاثيدززينا
با ااتاعساكريةاوجرثاةاوساايةا رشا
ثياااهاث كاماوياةاتحاتاغطااءاكثاافا
ناناإطاالقاث رصااصاث حاياوثألعريةا

ثيطاطاةاوقاابلاث صنت.

إعتدىايهنٌعانتطرانل،ااجَراث خماس،اعىلا
كااساةا»ث طابغة«اث نثقدةاعىلاضفافابحريةا
طربيااشمالارشقاالساطلاثيحتلة،ابا َحْرقا

وكتابِةاث شدايثتاث دارصيةاعىلاُجديثثها.ا
وذكارتانصاعُيانحلااةاأَلاث حريَلاأعىاإىلا
خساائَراثقتصاعيةاوعاااةاااعحةايفاث كااسةا

ثألثرية.ا
وأوضحاتاأَلاث ااريثلاأرُضناتايفاحادوعا
ث سااعةالا:الاننااجراث خماسابا كااسة،ا
وثنتاألتاقاعاُةاث صاالةابا دخاال،اوتمكااتا

خمسةاطنثقماإطفاءاعىلاإخماعاث حريل.ا
اثيتطرانلاشدايثٍتاعارصيًةاضداُكلِّا وَخطَّ
ننا اسايهنعياًانثلاشادايا»ثآل هةايقطدنلا
قطداً«،اوشدايا»ث اهنعاأقنياءانقابلاثألغااي«.ا

ثنحتااللا رشطاُةا قا اتا جاثبهاا،ا نانا
ثإلرسثئاايلاإثهااااتحاتاتحقاقااًايفاظاروفا
ث حريل،ابااداأَلاث تجايباث ساابقةاتؤكداعد2ا
جديةاث رشطاةايفاث بحثاعناثيتطرالاث اهنعا

ث ذينايدتدولاعىلاثيساجداوث كاائس.ا
ث داا2ا نانا أبريالا يفا ث كااساةا وشاهدتا
ثياايضاثعتادثًء،اإذاأ حالانجهن انلاأرضثيثًا
بأحاداث صلباالاثيرانعاةايفاااااءاث كااساةا
وعادعانناثيقاعد.اوكالايهانعانتطرانلانماا
يُدرفابمجمنعااتا»تدااعاث ثمان«احرقنثايفا
ثاااربثيارانناث دا2اث جايياكااساًةايفاندياةا
ث قادساثيحتلاة،اوخطانثاشادايثٍتانداعياًةا
 لمسااحاةاو لاباياعااىساعلاهاث ساال2اعىلا

جديثلاث كااسة.

مقتل مستوطن وإصابة آخر في متطرفون يهود يحرقون كنسية بطبريا
عملية إطالق النار برام اهلل 

يّحبتا»حركةاث جهاعاثإلساالني«ايفاالساطل،ابدملاِةاإطالقا

ث اااياقاربايث2اث لاه،اوث تاياأّعتايقتلانساتنطناوإصابةاآخر،ا

نساءاث جمدة.ا

وأّكادتاث حركاةايفاترصياحاصحفاي،اأَلا»ثيقاوناةاكفالاةا

برععاثيساتنطالاوننثجهةاجرثئمهماوُعاْدَوثثهمابحلاثيسااجدا

وث كاائساوثيزثيعاوث حقنل«.ا

اطاياابقيا وباّااتاث حركاةاأَلا»عملاااتاثيقاوناةاستساتمرُّ

لاذثاثنحتالل«،اوثعتربتاهايعثًاطبادااًاعىلاناايرتكبهاثنحتاللاننا

ُعاْدَوثلاوثثتهاكاتابحلاشدباااوأيضاا.

إصابة جنود »إسرائيليين« خالل 
مالحقتهم سيارة فلسطينية

أصاباعدٌعانناث جاانعا»ثإلرسثئالال«ابجرثحانتفاوتة،اث جمدة،ا

جرثءاثثقالباث جاباث دسكرياث ذياكاثنثايستقلنثهاخاللانالحقتهما

سااايةاالساطاااةاغربايث2اث لهاوساطاث ثفةاثيحتلة،ايفاثياطقةا

ث تاياوقدتاااهااعملااةاإطالقاث ااياث تياثساتهداتانساتنطالا

»إرسثئالاال«اوأّعتاإىلانقتلانساتنطناوإصاباةاااآخرينابجرثح،ا

أحُدلمابحا ةاحرجة.ا

وأااعتانصاعُياإعالناةاثقالًاعناشهنعاعاال،اأَلا»جاباًاعسكرياًا

إرسثئالااًاكالايالحلاشاابلاالساطااالاكاثاايستقاللانرَكبةاعىلا

طريلاثساتاطاثياغربايث2اث له،ابا ُقربانناقريةايأساكركر،احاثا

حاولاث جاُباتنقاَفاث ساايةاإّناأثهاثثقلب«.ا

وأوضحات،اأَلا»جماَعاث جاانعاث ذيناكاثنثايفاث جاباث دساكريا

أصابنثابجرثحانتفاوتة«.ا



15 عربي ودوليث ددعااثلا     ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا

  - متابعات: 
تاث سدنعيُة،اث سابَتاثآلثَف،اننثطااهاا َحثَّ
عاىلاعد2اثرشاأياةاوثائلايحصلانلاعلاهااننا
ث نساائلاثإلعالنااة،ايفاإشاايةاوثضحاةا ارشا
ننقاعاويكالاكسايان2اث جمداةاأَْكثَاراننالث 
أ فاوثاقةاعبلنناسااةانتصانتاعبلنناسااةا
سادنعيةارسيةاتحنياتدخالتاثظا2اآلاسدنعا
يفاشاؤولاث دولاثألُْخااَرى،اواثائاحانتدلقةا

بأنرثءاسدنعيل.ا
وععتاوزثيةاث خايجاةاث سدنعيةاننثطااهاا
يفابااالاإىلاتجاُّباث دخنلاعىلاأياننقعابغرضا
ث حصانلاعاىلاوثائالاأَْواندلننااتانرسباةا

»بقصداثإلرضثيابأنناث نطن«!!.ا
و ماياِفاث بااُلاث ذياثرشتهاوزثيُةاث خايجاةا
ث سادنعيةاعىلاحسابهااعىلاننقعاتنيرتاصحَةا
ث نثائل.ايفاوقتاثعترباااهانؤساساويكالاكسا
جن االاأسااثجاأَلاث سدنعيَةاخطٌراعىلاثفسهاا

وعىلاث دولاثيجاويةا ها.
ناظماةا قا اتا ث تايا ثياشانيةا وث نثائالا

ويكالاكساإثهااثتصانتا لسفايثتاليايسائُلا
با ربيداثن كرتوثيابلاعبلنناسالاوتقاييراننا
لائاتاحكنناةاأُْخاَرىاتتثمنانااقشاتاعنا
ننقفاث سدنعيةانناث قثايااثإلقلاماةاوجهنعا

 لتأثرياعىلاوسائلاثنعال2.ا
وباااُلاوزثيةاث خايجااةاث سادنعيةالناأولا
يعاادلايساميا لحكننةاناذُاثرشاث نثائلاث تيا
تقانُلاويكالاكساإثهااث داداةاثألوىلانناأَْكثَارا

نناثصفانلانلاوثاقةاسدنعيةاحصلتاعلاهاا
وتدتز2اثرَشلااخاللاثألساباعاثيقبلة.ا

وقالاجن االاأسااثج:ا»إلالاذهاث ترسيباتا
تتزثنانانعاثحتفاالاث سادنعيةابا ذكرىاللا 
 تأساسها،اوث تياتشاكلاتهديدثًا ذثتهااو لدولا

ثيجاويةا ها”.
ووضداتاويكلاكسايثبطااًايلفاث ترسيباتا
HTTPS://WIKILEAKS.ORG/ ث سدنعية:ا
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وأضاااتاأَلاث نثائَلاث تياساتُارشاساتثما
نلفااتاتاديجاضماناخاثاةا“رسيا لغاياة”ا
وتدلامااتاصاعيةاعاناث دو ةاث سادنعية،ابماا
ااهاماوزثيةاث دثخلااة،اوجهاازاثنساتدالناتا

بايملكة.
و ماتقلاناظمةاويكالاكسانناأيناحصلتا
عاىلاث نثائال،ا كاهااأشاايتاإىلابااالاأصديتها
ث رياضايفانايناقا تاااهاإثهااتدرضتانخرتثقا
 شابكاتاث كمبانتار.اويفاوقاتانحالاأعلااتا
جماعةاتصفاثفساهااباسماث جاشاث ااَاَماايا

ثن كرتوثيانسؤو اتهااعنالذثاث هجن2.ا

  - متابعات: 
خرجاتاتظالرثٌتاسالماٌةايفاعدةانااطَلا
نناث بحريان؛اثحتجاجاًاعاىلاث حكماث صاعيا
بحلاثألنلاث دا2ا جمداةاث نااقاث شاخاعيلا

سلمال،ابا سجنالاأعنث2.
وطا اباثيشاايكنلايفاث تظاُلارثتاث تايا
خرجاتابدداصالةاث جمدة،ابرضويةاثنثتقالا
ناناعو اةاث فارعاوث قبالةا دو ةاثيؤسسااتا
وث قاثنلاورشثكةاحقاقاةابلاأارثعاث شادبا
يفاإعثيةاث باالعاوااَلاناااثصاعلاهاث دساتنيا

ث بحريايابألاث شدبانصديا لسلطات.
وياعاثيتظالرولايفاناطقةاث ديثزاشمالا
غرباث بحريناصنياث شااخاسالمالانراقةا

بشدايا» ناثرتكاثألنل«.
وثَااَعتاتظاُلارُةاناطقاةاث اديثزابحريةا
ث شاخاعيلاسالمالاوكلاثيدتقلل،اَوأكدتاأَلا
ث حكاماث صاعيابحقهالناحكاماضداث غا باةا
ث سااسااةانناشادباث بحريناث اذيايطا با

با حريةاوثيساوثة.
ثينثطاال،ا آنفا ث تظالارثتا يفا وشاايكا
أكدتاعىلاث تمساكابايطا باث شادباةاوعد2ا

ث تخيلاعناحقنقاشدباث بحرين.
كمااايااعاثيتظالرولاصانَياأنالاعا2ا
جمداّاةاث ناااق،اويّععوثاث شادايثتاثيطا بةا
ث تهاما وإساقاطا عااها ث فانيّيا باإلاارثجا
ثياسنبةا ه،انرعِّعينا» ناثدجزاو ناثهدأاو نا
ثرتثجاعاحتىاتحقاالاثيطا ب«،اكمااايّععوثا

شدايثتاناالثةا لاظا2اث بحرياّي.
وأّكداثيتظالرولاثساتمرثَيلمايفاحرثكهما
ث شادبّياحتاىاتتحّقاَلانطا بهامايفاتقريرا
ثيصاري،اوإقانةاثظا2اسااايّساجديادايُحّقلا

ث ددث ةاوثيساوثةابلاجماعاائاتاث شدب.ا

ث بحرياااة،ا ث سالطاُتا وأارجاتا لاذثا
ث جمدة،اعناأنلاعا2اجمداةاث دملاث نطايا
ث ديمقرثطياثيدايضةااوعد(ابددا٤اساانثتا

قثالاايفاث سجن.
وأااعاننقعا»نرآةاث بحرين«اأَلاث سالطاتا

ث بحرياااةاكاثتاقداثعتقلاتاإبرثلامارشيفا
ثيدايضاةا يفا بايزيانا قااعيالا جاثابا إىلا
ناايس/اآذثيااالاايفاأعقااباث هجان2اعىلا
عوثياث لؤ ؤة،اقبلاأَلاتحكماعلاهابا ساجناا 

سانثتابتهمةاث دملاضداثظا2اث حكم.

  - متابعات: 
إقرتحتاثيداَيضُةاث رئاساةايفاتركاا،اث جمدة،اث تااوباعىلا
شغلاناصبايئاساث نزيثءانعاحزباقننيا حشداث تأياداننا

أجلاتشكالاحكننةاثئتالااة.ا
وواقاًا نكا ةاأثباءاايويرتز(ااقداأعربازعاماحزباث شدبا
ث جمهنيياكمالاكالجدثياأوغلناث ذيايسادىا تشكالاثئتالفا
نناثيدايضاة،اعنايغبتهايفاأَلايتنىلاعو تابهجيلازعاماحزبا
ث حركةاث قنناةاناصبايئاساةاث نزيثءايفاصفقةاستساتبددا

حزباث ددث ةاوث تاماة.ا
وقاالاكالجدثياأوغلانا»أثظراإىلاثئتالفانعاحازباث حركةا
ث قنناةاباستحسال..اإذثاأيثعوثايمكااااحتىاأَلاثجدلاناصبا

يئااساث نزيثءابا تااوباو اأِتاابهجيل(ا تنيلايئاساةاث نزيثءا
يفالذثاثنئتالف«.ا

نناجهته،اقالاثائبايئاساحزباث حركةاث قنناةاينسافا
حالجاأوغلنايعثًاعىلاترصيحاتاكالجدثياأوغلنا» ناثشاايكايفا

نثلالذثاثنئتالفاابدعماحزباث شدنباث ديمقرثطي(«.ا
وأضافاألابهجيلا» نايتخىلاعناثيباعئانناأجلاأَلايصبحا

يئاساًا لنزيثء«.ا
لاذثاوناناثيتنقاعاأَلايطلُاَباث رئاساث رتكايايجباطابا
أيعوغالايسمااًاننايئاساث نزيثءاثيستقالاأحمداعثووعاأوغلنا
زعااَماحزباث ددث ةاوث تاماةاأَلايحاوَلاتشاكالاثئتالف..اوإذثا
اشالاعثووعاأوغلنااقدايطلاباأيعوغالانناثاثاياأكرباحزبا
ولناحازباث شادباث جمهانيياأَلايحاوَلاتشاكالاحكننةا

ااعلة.ا

وإذثا امايتشاكلاثئتالفاخاللاالاينناًااساادعىاإىلاإجرثءا
ثثتخاباتاجديدة.ا

يُذكاراأَلاحازباث ددث ةاوث تامااةاخرساأغلباتاهاث ربياثاةا
 لمارةاثألوىلاخاللاثنثتخابااتاث تياأجرياتايفا7اينثان،اثألنرا
ث ذياوّجهارضبةا طمنحاتاث رئاسايجباطاباأيعوغالا االا

سلطاتاأكرب.ا
وساتتثمناث خااايثُتاثألكثاُراترجاحاًا تشاكالاثنئتالفا
حازَباث ددث ةاوث تاماةاث ذيانايزثلاأكرباحزبايفاتركااابدداأَلا
حصالاعىلا8ااانقددثًايفاثثتخاباتالذثاث شاهراأياأقلابنثقعا

8اانقددثًاعناثألغلباةايفاث ربيالاثيؤ فاننالااانقددثً.ا
وحصلاحزباث شادباث جمهانيياعىلااااانقدادثًابااماا
حصالاُكلٌّاناناحازباث حركاةاث قننااةاوحازباث شادنبا

ث ديمقرثطياثيؤيدا ألكرثعاعىلال8انقددثً.

مل ينف بيان خارجيتها �ضحة الوثائق، وموؤ�ض�س ويكيليك�س: ال�ضعودية خطر على نف�ضها وجريانها
السعودية تحذر مواطنيها من التعاطي مع وثائق ويكيليكس الفاضحة لنظامها

فيما اأمني جمعية »وعد« خارج الق�ضبان
تظاهرات حاشدة بالبحرين رفضًا للحكم السياسي ضد الشيخ سلمان

المعارضة التركية تقترح التناوب على منصب رئيس الوزراء

القبض على مذيع 
»الجزيرة« اإلخواني أحمد 

منصور في ألمانيا

  - متابعات: 
ثإلعالنايا ثألياثااةا ث سالطاتا أوقفاتا
ثإلخنثثياأحماداناصني،ايفانطايابر ل؛ابااًءا
عاىلانذكارةاتنقافانرصياة،احااثاأبلغتها
ث سلطاُتاثألنااةايفاثيطاياأَلاث قثاَءالناَننا
ساقريايفانسأ ةاتنقافهاعىلاخلفاةاتهماذثتا

طبادةاجاائاة.ا
وأّكادانتحدٌثاباساماث رشطاةاثنتحاعيةا
ثألياثاة،اثعتقااَلانذيعاقااةا»ث جزيرة«اأحمدا
ناصاني،ايفانطااياتاجاالابرب ل،اباااًءاعىلا
نذكرةاثعتقالاعو اةانناث سلطاتاثيرصية.ا

أثبااءا واقااًا نكا اةا ثيتحادث،ا وقاالا
»يويارتز«:اإلاثيدعاياث داا2ايفَحاُصاُلنيةا
ثحتماالا إىلا إضاااًةا عانااً(،ا اااا ناصانيا

تسلامهايرص.ا
كاثاتانحكمُةاجاايااتاث قالرة،احكمتا
عىلاناصنياث ذيايحملاث جاسااتلاثيرصيةا
وث ربيطاثاةابا ساجنااااعانااًاغاابااًاث دا2ا
ثيايض،ابتهمةاتدذيبانحا2ٍايفانادثلاث تحريرا

عا2ااالا.

هآرتس الصهيونية: 
إسرائيل قد تتخذ قرارًا 
فوريًا بالتدخل المباشر 

في الشأن السوري
  - متابعات: 

أش�ارت صحيفُة هآرت�س نقالً عن 
مصادر إسائيلية مطلعة، إىل أَن تغييراً 
خطيراً قد يطرأ عىل المش�هد السوري 

عىل الحدود خالل الفرتة المقبلة. 
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أَن األم�َر قد 
يدف�ع بإسائي�ل التخاذ ق�رار فوري 

بالتدخل المباش يف الشأن السوري. 
وذك�ر اإلعالم�ي حمد عوي�دات أَن 
هناك مح�اوالٍت من بع�ض الفئات أَورْ 
المجموع�ات الت�ي تس�عى إىل تمكين 
الوجود اإلسائيي يف منطقة الجوالن. 
وق�ال عوي�دات »هن�اك مح�اوالت 
لتفتي�ت الجي�ش الس�وري، لكنه )أي 
الجي�ش(، تمكن م�ن إبقاء س�يطرته 
االس�رتاتيجية  المواق�ع  بع�ض  ع�ىل 
ومنه�ا الت�الل الحم�ر الج�ر الربي 
االس�رتاتيجي، والت�ي يح�اول تنظيم 
»جبهة النصة« الس�يطرة عليها لكي 

يمدد نفوذه إىل منطقة القلمون«. 
وأض�اف عوي�دات »هن�اك مخطٌط 
الس�تغالل ورق�ة األقلي�ات، يف إظهار 
أَن إسائي�ل تحم�ي األقلي�ات؛ بهدف 

استهداف طائفة الموحدين الدروز«.



..

ث ددعااثلا ثنثالااااينثانااالا2ااثينثالاااينثالاثالالا

أسبنعاة-اسااساة-اشانلة

حمود األهنومي
أحَدلاما ث شاايعاسامدُتا يفا
يتهاُماث ااَاَماااالاأثهاماخنثاٌةا
ااْدابالانا ث شَّ وألا وناااقانلا
أسااساُكّلالذهاثيشاكلاث قائمة،ا
ونىضاث نقُتاإىلاثألنا2اَقلااْلًاوإذثا
بهايتحدثاألا دياهايفاث باتاأرسثًا
ثازحاةاناناأقايباهاوأصدقائاه،ا
اباعيتاهابا ساؤثل:الالاينجدايفا
صادااءانخاٌِّما لاازحل،ااأجاب:ا
ن،اقلاتا اه:ايااذث؟اأجااب:األلا
يستقبلنثهما وأصدقاَءلما ذويهما
يفابانتهم،اقلتا هانثافاً:اأعرفا
أثااثنرأةا اساتانانرسًةاو كاهاا
باتهااا يفا ث اان2ا حتاىا تساتقبلا
ث صغرياوثيساتأَجراثالثاأرس،اإحدىالذهاثألرسا اساتاسنىاجايةا
ساابقةايفاحايتهاا.اوأضافالنانؤيدث:الذثاصحااح،اووث لهاناثقبلا
نانالذهاثألرساث اازحةاألاتساالماندااايفاثيصاييافابريالاوثحد،ا
قلاتا ه:اللاأثتايماي؟اقال:اثدم،اقلتااماااعدثانماابدث؟اياذثاكاتا
قبالاقلالاتذنهم؟اأ اماتَاَراألا لااَاَمااالاإيجاباااتاكثريةايمكاكا
ث تدنيالاعلاهااوث حديثاعاها؟اوثتفقاااأخاريثًاألايفاث ااَاَماناكانزثًا

نناثألخالق،اوخبايااعزيزةانناث قاماث رثئدة.
 قاداثساتطاعاث ااَاَمااانلاتجاوزاناايقايباث ثالثةاثألشاهراننا
ث حارباث داافةاعلاهمابرثًاوبحارثًاوجنثًاوحصاايثًاوإيلاباًاوتفجريثًا
وتفخاخااًاونجازيايغماألاناايمارولابهاث ان2انناحروبا مايحدثا
 هااانثاالايفاث تَّأْيياخ،اويغاماألانااايرتكبهاث ُدااْدَوثلاث سادنعيا
ثألنريكايايفاحقهماوبأعوثتاهاثيختلفةايفاث دثخالاوث خايجاويفاظلا
تآناراوتنثطؤاعويلاوتثلالاعايياكفاالابإ حاقالزيمةاثكرثءابهم،ا
المااذثاثبتنثاُكّلالذهاثيدة،ابلاويننااًابدداآخرايحققنلاثنثتصايثتا

ث كبرية،اوتتنثىلاثإلثجازثتاث دمالقة؟
إلالااكاقاماًاوأخالقاًاوعاعثتاوتقا ادايغفلاث ااساعناعويلاايفا
لذثاث صمنعاثألساطنيي،اوأياباحاثانايغنصايفاث خلفااتاوثآلعثبا
ااْدابااإثهانايستطاُعاثإلجابَةاعىلا ثنجتماعاةاوث تَّأْييخاةا هذثاث شَّ
لذثاث تسااؤل.اثالاكاعناقاماث جهااعاويوحاتهاث دا اةاث تيايتحركا

بهااثيجالدولاعىلاثأليض.
ساالماتكاُّاُفاث ااَاَمااالاعىلاث ظروفاث صدباةايفالذثاث ثبات،ا
اصاربوثاعاىلاث كما ااتاوعىلاكثريانناثألساسااات،اوبهاذثاوّجهنثا
صفداةاشاديدةايفاوجهاث ُدااْدَوثل،اوأاشالنثانرثلاتهاعاىلاث دقابا
ث جماعياونجازياثإلباعةاث جماعاةايفاضغطاثيجتمعاعىلاثيجالدينا
وقاااعةاث ثنيةاوعادهما الستساال2،ابالاعىلاث دكساناناذ كااإلا
تلاكاثيجازياحّركاتاث حماةاثيحمنعةاوث اخنةاث درباةاثيشاهنعةايفا
قلنباكثريانناث شابابا اتحركنثابددلاابشكلاإيجابياوياطلقنثاإىلا
سااحاتاث رشفاوث رجن اةابدداألايأوثالذهاث ُدااْدَوثلاعىلاحقاقتها
ث قذيةاتساتهدفاُكّلاثيجتمع.اونااكالايمكناألايكنلاوساالةاقهرا
وغباناوضغاطاوإضدافايمكاناألايساتغلهااث ُدااْدَوثلايفالزيمةا
ث ااَاَماااالاتحّنلابسابباعااعثتاوتقا ااداث ااَاَمااالاوصربلما

وإيَْمااثهماإىلانصديا لصمنعاوثيقاونةاوث صرب.
كمااشاكلتاعاعثتاث كار2اوث حماةاوث تاآرصاثيجتمديانصاعيا
يثئدةا لتكاالاوث تاارص،ااحادثاثنتصاصاغريباوعجابا ظالرةا
ث اازحالابصنيةا مايشاهدا هااث دا مانثاال،اولاياندجزةايماثاة،ا

تفرعابهااأللاث ااَاَمان،اوكاثنثاعلمهااثيفرع.
اْداباث كريماثثتشاياظالرةااث نثيتات(ا و اساغريباًاعىلالذثاث شَّ
َواث خزثثاتاثيائاة(اث تيايكتباعلاهاااسبال(اااستقياناهااصباالا
ث حايةاوثسااؤلااثياء،ااذ كالنابدضانااسريلماأيثعاثستغاللالذها
ث فرصاةا ااالاثألجراوثيثنبةانناخاللالاذهاث قربةاث تيايتقربابهاا
إىلاث لاه،اونعاذ كااإثهايجباألانايكنَلالاذثابديالًا نثجباتاث دو ة،ا
اٌت،اوإذثاكالاثيجتماعايقد2ايفالاذثاث صدعا بالايعياٌفاونداٌلانؤقَّ
أاثلاث سالنكااتاث رثئدةااإلاث حكننةا ألسفاتقد2اأسنأاناا ديهاا
ننااسااعاوننباانة،اونناث غرياباألاتجداث ااَاَماااياولناياتميا
 لااَاَمااناوث حاايةايثئعاثألعثءاطااباث ذكر،او كاكاتجادهاباعتبايها
ننظفاًاااسادثً،اغريانبااٍلابأوجاعاوآن2اث ااس،اوناااذ كاإنا لرتكةا
ثينبنءةانناث قاماث فاسادةاث تياثكتسبهاالذثاث صافانناثينظفلا

طنثلاعقنعاناضاة.
يأيتاأحَدانفكارياث طائفاةاث خاليجةااث دكتنياث افاي(ايصفا
،ابدداسلسالةاتغريادثتاحّرضاااهاا ث ااَاَماااالابأثهماشادٌباحيٌّ
عاىلاث ُدااْدَوثلاوثنساتمرثياااه،اولاناوإلاكالاكاذبااًايفاتحلاالتها
وندلنناتاها كاهاصدقايفالذثاث نصف،اوقادايصدقاث كذوب،اوأزعما
ااْدابا كالاقداأعلنا أثها اننالذهاث حااةاثيتداقةايفاعروقالذثاث شَّ

ثستسالنهاواشلهاأنا2الذثاث ُداْدَوثلاث داييانناوقتانبكر.
ألولانرةايحدثاألاتحرِّضاث اسااءاأبااءلناوبشاكلاوثسعاعىلا
ثن تحااقابثغنياث رشفاونااعيناث بطن ةا لداااعاعناعياهاووطاه،ا
وألولانارةايساتدداثآلبااءاألايتخلانثاعاناأباائهاماوثحادثًابدداآخرا
شاهدثءايفاسابالاثنثتصاياعىلاث قن2اث فاجرياناوعمالئهماثيرتزقةا
وث تكفرييال،اونايساتطاعاقارصواث فهاماألايتخالنثاشااباًاتقّلبا
عمرهاثيايضاعىلابساطاث رتفاوياالاةاث خرياوانثضلاث اداماوحلا
الذهاث هبةاثيبايكةاتخىلاعناُكّلاذ اكاث اداماوثثطللاإىلاث لها َجاّداِجدُّ
ااْداُباث حياوث نّنعاوثيدطاء،ا نايلنياعىلايشءاناه،اإلاذ كالناث شَّ
تلكالياث روحاةاث دا اةاَنناصادتاننالؤنءاث برشانالئكةايمشنلا
نطمئالاعاىلاأيضاث كفاحايكتبنلاقصصااانلحماةاوثقداةاتذكِّرا
بدهانعاثألنجاعاوأيا2اث له،اوناتكاعاتصدَّقا انناأثاااثرثلااعىلاوثقعا

ث داالاوثيشالدة.
لااكاث كثريانناث قاماوث سلنكااتاثيجتمداةاث تيايجباألايسلطا
ثإلْعااَل2اث ثنءاعلاها،ا تدملاث جهاتاثيختصةاوثإلْعااَل2اثيقاو2اعىلا

تدزيزلااوثإلشاعةابها،اوتاظامها،اوتطنيرلا،اوثنستزثعةاناها.
ث ااَاَمااناأيهااثيدتدولاثألغباااءاناتُاهز2؛األثهاااوّنعةاث رجال،ا
وحاضااةاث دظمااء،اونقربةاثيتكربياناوث غزثةاثيدتديان،او ماتهنا
وتثدفاأنا2اساطنثتاثألقنياء،األثهااتؤنانابأخالقاوقاماونباعئا
وُنثُالايخللاااهاانصااعياث طاقةاثيقاونةاوث جباايةاوث دصاةاعىلا

ثنثكساي.

شعب اهلل الحي
كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
على القمر الروسي إكسبريس IM44 على البيانات التالية:
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جار الخير وجار السوء 
زيد الغرسي

جايثلايحّدثلاث ااَاَماَنانناث رشقاسلطاةاُعمالاونناث شمالاثيملكةا
ث درباةاث سادنعية،اوبرغماثشارتثكهماانعاث ااَاَماانايفاث جنثياإناأثهماا

تختلفالاتماناًايفاسااستاهمااتجاهاث ااَاَمان.
ادىلاسابالاثيثالاياثتاسالطاةاُعماالاث دخنلايفاث ُداْدَوثلابقااعةا
ث اظا2اث سدنعي،اباامااقا2اثألخريابايتكاباأبشعاث جرثئماث نحشاةابحلا
ثينثطالاوثألَْطَفالاوث اسااء،اوقا2ابتدنرياث باااةاث تحتاةا لبلد،اونعاُكّلا
ععنةاتطلقهااث سالطاةاإليقافاث ُدْدَوثلاوإَجرثءاث حانثيايزعثعاث اظا2اآلا

سدنعاغطرسةاوتجربثًاوياثاًا كلاثيباعيثت.ا
وقبلاأيا2اثجحتاعماالايفاإَجرثءانفاوضاتاغريانبارشةايفاث داصمةا
نسقطاوكاثتاوساطاًاثزيهاًاباامااحاو تاث رياضاناعانؤتمراجاافايفا
ث شاهراثيايضاوقانتابدملانؤتمرانااأسامتهاث حنثيايفاث رياض،اوااماا
تسادىانسقطاإىلاإثجاحانؤتمراجاافاث قاع2اتسدىاث رياضاإىلاإاشا ها

عرباعمالئهااثينجنعينا ديها.
كماااقاناتانساقطاباساتقبالاجرحاىاتفجاريَيانساجَدياباديا
وث حشاحنشاوقاناتابدالجهاماوإعاعتهاماإىلاوطاهم،ابااماااثظا2اآلا
سادنعايفتكابا ااَاَمااالابأبشاعاث جرثئماث نحشاةاث تيا ماترحماطفالًا

أَْواثنرأةاأَْوانسااًاأَْواأعزل.
ثقتصاعياًاقانتاث سالطاةابتزويدانحااظةاثيهرةابايشتقاتاث افطاةا
باامااُعْدَوثلاآلاسادنعايفرضاحصايثًاشانالًا كلٍّانناثيشتقاتاث افطاةا

وثينثعاث غذثئاةاوث طباةاوثإلثَْساثاةاويماعاعخن هااإىلاث ااَاَمان.ا
 ماتكْناسااساُةاآلاسادنعاطنثَلاعقنعاتجاهاث ااَاَماناسنىاسااسةا
ث تخرياباوث تدنارياوتغذياةاث حروباوث رصثعااتاوث حرصاعاىلاإبقاءا
ث ااَاَماناضدافاًالشااًانقابلاسااطرتهااعىلاخريثتاهاوثروثتهاعرباقنىا
ثفنذلااايفاث دثخلاوث تايا فظتهماثانيُةااااسابتمربالالا،ااتَأييخهاا
ثألسنعاوث يءانحفنٌيايفاذثكرةاث ااَاَمااالاو ناتاساهاثألجاالاث قاعنة.
نحللانلايرولاتصاُعَداأساهماجايةاث خرياسالطاةاعماالايفاثياطقةا
وتمكاهااانانا داباعوياإيجابايايفاثيلفااتاثإلقلامااةاوث دو ااةاثظرثًا
 سااساتهااثيتنثزثةاوث قائمةاعىلاأسااساعد2اث تدخلايفاشائنلاث بلدثلا
ثألخرى،ابااماايرولاألاثظا2اآلاسادنعابدأايتهاوىاويُسقطاُكّلاأويثقهايفا
ثياطقةاثتاجةا سااسةاثنستددثءاوتغذيةاث حروباث طائفاةاوثيذلباةايفا

كثريانناث بلدثلاث درباة.

فيسبوك

سااااافااااالانتىا
لا لمن ث ث ن
بلا لنا ننا ثلا  ادلمنثا
أيضها ترثبا وعىلا قننها
لربا ننا نعا نيستنيا

نتخفاااإىلاغرياوطاه

جمال عامر

من شاعر اليمن ومبصرها »البردوني« الى األبطال المقاومين في الحدود: 
ثيمااتا تحاذيلا ونا ثيدتاديوغانارا ث حاذيا باكا ااغاريا

با ارعى سااخرثا ث ارعىا نستشاهدونقا نانتا ث داالا يفا وناتا

ث اباال ثيرقادياامانا امايماتايفاث جهااعا يفا ثألثافا يثغاما يماتا

**

ث لاذيا ثيثحايا إنا ث حارا يفتادياونااا ث فادثا يان2ا آلا إذثا

**

ث قاانع برغاما سااميشا ث ارعيسااميشا ث خادثعا وعانعا ويغاما

ياتهاي ثلا يبتادياقادآلا لجانيا ثلا آلا لدادلا وقادا


