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 w w w . a l m a s i r a h n e w s . c o mيسددسااخاا           يسيخ1لامااسيمخلامالا اايسييخلااا 17 ايمخلامخلالا

اأكرث من 150 خرقاً ما بني غارات للطريان وزحف للمرتزقة يف خمتلف املحافظات

أبطالنا يردون بقوة على اختراقات مرتزقة العدوان لوقف إطالق النار
  مقت��ل وج��رح العش��رات من مرتزقة الع��دوان بينهم 5 قي��ادات ميدانية بالج��وف  تدمير 7 آليات والس��يطرة 
عل��ى مواق��ع للمرتزقة في المخ��درة بمأرب   ارتفاع حصيلة ضربة توش��كا إلى 167   طي��ران العدوان يعاقب 
المرتزق��ة بقصف 20 طقمًا قرب معس��كر عم��ران  أثناء عودتهم من ذو باب   وتدمي��ر 3 آليات في العمري بتعز

محاوالت تعطيل املباحثات

ناطق الجيش يحذر من خطورة تصعيد العدوان العسكري وانتهاكه لوقف إطالق النار

خروقات العدوان تهدد العملية التفاوضية
محاوالت خليجية ودولية لتطويق مباحثات سويسرا
األمم المتحدة تتجاهل خروقات إطالق النار  وولد الشيخ يقفز إلى مناقشة موضوع األسرى
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  - خاص: 
حذََّ ايسناطُلايسرساخياسلقييتايسمالحةا
يسدخ1ادايسركانارَشفاغاساباسقخاان،امانا
خطي ةامااتقايُ ا7هاقيىاتحاسُافايسددخينا
خمرتزقتُهماعاىايمَ ض،امناينتهاكاصا خا
سيقفاإطاالقايسنا ايساذياسعتاإس1اهايمَُماما

يستحدةايسثالثاءايسايض.
خقاالايسدخ1اُداسقخانايفاترصياحاسيكاسةا
يمنبااءايس1خن1ةااسابأ(:اإنايسحاربايسظاسةا
يستاياشانتهااسخلاتحاسافايسدادخينا7ق1اسةا
يسماديسيةاالازيستاممتخرةاخسماتتيقف،ا7لا
عاىايسدكلالنااكاتصد1ٌداكبارٌامناقبلهاا

خاللايس1يمنيايساض1ني.
خأضاافا»إناقايىايسدادخيناكثّفتامنا
قصفهاايسجايياخيسبحرياخيسلياعىايسئاتا
خيسنشاآتا يسماكان1ةا اادااتا يستجخُّ مانا

يسح1ييةاخاللاالاساعةايساض1ة«.
خأشا اإىلاأناجبهةايسطييلاحرضاشهدتا
كثاخاَةانريناغراممابيقةاماناقبلاقييتا
يسدادخينايسماديسيام ايساتخري امحاخالتا
يسزحفا7خماندةايسطريناإفااااخيم7اتيش،ا
م ايقرتيبا7يي جاحر17ةامداسيةامنايسماحلا
يسغر7ياسلجخهي يةايس1خن1ةاخقصفهاايسشديدا
ةا عاىاساييحلامحاخظاةايسحديادةاخخاصَّ
عاىامديناةايسلُّاااَحااا1َّااة..االختااًاإىلاأنا
محاخالتازحافاقيىايسدادخيناخمرتزقتهما

يفاجبهاةامأ باليايمُْخااااَرىاسماتتيقف،ا
مماتيدمنياجخ1ا ايمَسالحةايفايسقصافا

يسدن1فاعىامنطقةايساس.
خيعتالايسدخ1داسقخانالاذيايستصد1دامنا
قبالاقايىايسدادخينا غاما7ادءامفاخضاتا
ساييرسي،اسس1الاقاطداًاعىاصلفاخعنجه1ةا
قااسةايسددخيناخعد ايحرتيمهماسدعيةايمَُماما

يستحدةا7يقفاإطالقايسنا .
خأكاداأنايستصد1اَدايسقائاماخيستحاركاتا
يسدمكريةايسريبةاخيسيطرةامناقبلايسجانبا
يسماديسياالاتخثالاساليك1اٍتاسيرخقااتا
7ما1طةايخكنايستغايضاعنهاااخإنخااحرٌبا
حق1ق1ٌةامماتخرٌة،ا7لاأشادامناذياقبل،ايفا
محاخالتايائمةاالحتاللاأياجزءامناأ ييضا

يسجخهي يةايس1خن1ة..امشدسيًاعىاأنايسج1شا
خيسلجانايسشدب1ةاأما الذيايستصد1دايسيطرا
خيسحاربايسارخسايستياتُشاناعاىاأ7ناءا
شادبناايس1خنيايسمااسماخيسصا7اراخيسصامدا
يفاخجِهايسدادخيناسا1ضطرُّخناسلدخاعاخيسرسا
7قيةاعاىايالعتديءيتايسمااخرةاخيسيرخقاتا

يسييضحةاسيقفاإطالقايسنا .
خحّخلايسناطلايسرساخياسلقييتايسملحةا
سخَلاتحاسافايسددخيناخيمَُمامايستحدةايسدن1ةا
7خريقباةاخقافاإطالقايسناا امماؤخس1َةاماا
يجارياعىايمَ ض،امناينتهاكاختدمراخقتلا
سلشادبايس1خنياخمااسا1رتتباعاىاذسكامنا
 سخساخدالاطب1د1ةامناقبَلايسج1شاخيسلجانا

يسشدب1ةاتجاهاتلكايالنتهاكات.

ناطق القوات المسلحة يحذر من خطورة التصعيد العسكري 
لقوى العدوان وانتهاكها الصارخ لوقف إطالق النار

  - خاص: 
أكدتايسه1ئُةايسيطن1ُةايسدل1ااسكاخحةا
يسفماساأنهاايسرتستاخالَلاعا الالا ا
مبلَغامل1ا يناخاااامل1يناً،اخممااأسفاًا

خمخاا ياالً.
اخنظارتايسه1ئُةاخااللايسدا اذيتهايفا
قضايااخمااسا7لاغاحجُمايسار اخ1هاا
ا9امل1اا يًاخالخامل1ايناخاالاأسفااًا
َخخلما يااالً..اخاخامل1ينااًاخاخ9اأَسفاًا
خماااسخال يً،اكخااانظارتاخاللايسدا ا
مالاايفاقضايااا7لغاحجمايسر اخ1هاا
9لامل1يناًاخاخلاأَسفااًالاخا ياالً،اخاا 

مل1يناًاخماماأَسفاًاخا9ما ياالً«.
اخأشاا تا ئ1اُلايسه1ئاةايسيطن1اةا
يسدل1ااسكاخحةايسفمااسايسقايض،اأخريحا
7اسخياالناإىلاأنايسه1ئاَةاقاماتا7حجزا
ختجخ1داللامل1ا يًاَخممخامل1يناًاخمال 
أَسفاًاخخااا ياالًاعىاذمةاقضايااخماس،ا
كخااجخدتاسابدةاماليانياخمخااأَسفاًا

خاالا ياالً«.
اختلقتايسه1ئةاأكثرامناملاا7الغاتا
خشاكاخى،امنهاال9لا7الغاًاخشكيًىايفا
يسدا الالا ،اخاااا7الغاًاخشاكيًىايفا
يسداا امالا،اخنظارتايسه1ئاةايفامما 
قض1َةاخمااسامنذانهاياةاخالااخحتىا
يآلن،اخأحاستااااقض1ًةاإىلان1ا7ةايممييلا

يسدامةايسيتصةا7قضاياايسفماس.
اخخصلتا7الغاتاشاكاخىايسفمااسا
يستاياتلقتهااايسه1ئاةايسيطن1اةايسدل1ااا
سكاخحةايسفمااساملاا7الغاخشاكيى،ا
منهاال9لا7الغاخشكيىايفايسدا الالا،ا

َخاااا7الغاخشكييايفايسدا امالا.
خااللا –ا 7اسخياالنا خأخضحاتا ا
يساتدريضهااإنجازيتايسه1ئاةايسيطن1ةا
يسدل1اااسكاخحاة،ايفايحتفاس1اةانّظختهاا
يسداسايا يس1اي ا 7خناسابةا يسه1ئاُةا
شادا ا ختحاتا يسفمااسا سلخكاخحاةا
يسفمااسارشكاءا مكاخحاةا يفا »رُشكاءا
يفا7نااءايس1خان«–اأخضحاتاأنامنا7نيا
يالجاريءيتايستياتنفذلااايسه1ئةايفاعدسا
منايسقضايا،اخمنهااقض1ةاأ ييضاحرَ ا
مطا ايسحديدةايسادخيلاخيسب1ديتاخيسييسا
يسه1ئاةا َخأنا خيمساخدة،ا يسك1خ1ائ1اةا

تخّكناتامنايسارتسيساممااحةاساتةا
مالينياخمخاأسفااًاخملاامرتيًامر7داًامنا
أ ضاكانتاميصصًةاإلحدىايسرشكاتا
يسداملاةايفامجاالايسنفاط،اإىلاأماالكا

يسدخسة.
اماناجانباهاقاالا ئ1اُلايسجهاازا
يسركازياسلرقا7اةاخيسحاسابةايسقايضا
أ7يا7كرايسماقافاإنا»يسب1ئةايسترشيد1ةا

يسالئخاةاعامٌلاحاكٌماسُجهايسامكاخحةا
يسفمااساخعنرصاأساايساستق11مامدىا
نجاحاتلكايسجهايس..اكخااأسقىايسدكتيُ ا
ياسنيايسيرسااني،اعضيايسه1ئةايسدل1اا
سلرقا7اةاعاىايسناقصاات،اكلخاًةاأّكادا
خالسهااعاىاألخ1اةايالحتفاالا7اس1ي ا
يسداسياسكاخحةايسفماس،اخيسذياقالاإنها
يأتياتأك1ديًاعىامدىاماايخثلهامكاخحةا
لذهايسظالرةامناألخ1ةا7اسغةايفايس1خن،ا
خأنايس1خاناكاناماناأخىلايسادخلايستايا
ساالختايفايالتفاق1ةايسدخس1ةاسكاخحةا
يسفمااساخيستاياخقداتاعاىايالتفاق1ةا

خصاسقتاعل1هااأيضاً.
خيختا تايسه1ئةاأحَداميظفياخزي ةا
يسكهر7اءاخعضيانقا7ةايسيظفنياعدنانا
يسدينياكشيص1ةايسدا الالااخكّرمتا
عائلتاهامناخااللاتمال1مانجلاهاعيلا
شهاسَةاتكريماخيسده؛انظريًاستييجداخيسدها
خاا جايسبالساسلدالجاجريءايسحاسثايسذيا
تدرَّضاسهاعنداخقيخهاخكشافهاسقضاياا

خماس.
اخعاّلايسطفلاعايلاعدناانايسديني،ا
يفاكلختاهايستاياأسقالااايفايسحفالاعنا
شجاعةاخيسدهايفامييجهةايسفماس،اخأنها

كاناضح1ًةاسكاخحةايسفماس..اخقالاإنا
ايسيطاناخيسنزيلةايفا »خيساَديازَ َعاُحابَّ
يسنفيساخضّحىا7نفمهامناأجلاخطنا
خاٍلامنايسفماس،اخأقفامتشيقاًاسرؤيةا
خيسديايساذيايتلقىايسداالجامنذاعا ايفا
يسياا ج،اخقدايكاينايسفاسادخناناسييا
مانا7دضاجَمادهاسكنهماسامايتخكنييا
منايسن1لامنايسق1امايسنب1لةايستياز عهاا

خ1نا«.
اخأعقابايالحتفاس1اةاخ شاةاعخالا
خحلقةانقاشاخاصةا7جيينبايسقصي ا
يفاترشيداتامكاخحةايسفماساختأثرلاا
عاىايسييق ايسدخيلانحايارشيكةاخاعلةا
ختيلالا يسفمااس.ا مكاخحاةا ستطييارا
يسي شاةاعادٌساماناأخ يقايسدخلاألخهاا
خ قاةايسُقصاي ايسترشيدايايفامجاالا
يإلجاريءيتايستدلقاةا7جريئامامكاخحةا
يسفمااساخيندكاسااتاذسكاعىايسييق ،ا
خخ قةاعخالاأخارىا7دنيينا»س يساةا
يسصااس ةا يمحاكا ا سبداضا تحل1ل1اةا
يفاقضاياااجريئامايسفمااساخيسقصاي ا
يسترشيدايايفامجاالايستجرياماسألخدالا
يسييقدةاعىايسالايسدا اخيندكاساتاذسكا

عىايسييق «.

اإختارت عدنان املداين �صخ�صية العام 2014

هيئة مكافحة الفساد تؤكد استردادها مليارين 
و162 مليونًا لخزينة الدولة خالل العام 2014

العدوان السعودي األمريكي يواصل 
خرق وقف إطالق النار ويدمر مصنع 

إنتاج وتكرير الملح بالحديدة
  - متابعات: 

إساتهدفاطريُنايسددخينايسمديسيايممريكيايسغاشم،ايي اأملايم 7داء،ا
مصنا اإنتااجاختكريرايسلاحا7خديريةايسصل1افا7خحاخظةايسحديادة،ايفاخرقا

رصيحاإلعالناخقفاإطالقايسنا ايسدلنامناقبلايمَُمامايستحدة.
خأخضاحانائُبا ئ1الامجلالاإسي ةايسصنا اعبُديسدزيزاقبااناأناطريَنا
يسددخينايستهدفامصن اإنتاجاختكريرايسلح،اختمببايفاتدمرامدديتايسصن ا
7شاكلاكامل،اإضاخةاإىلاتدمراخحدةايسيتلاخسَكنايسُدخالاخيسيظفنياخيستيا

تقد اق1ختهاا7اامامالينياسخال .
خأشاا اإىلاأنايسدنايةايإلسه1ةاأنقذتاأكثَرامناللااعاملايدخلينايفايسصن ا

مناميتامحقلاكانييايفاطريقهماإىلايسصن ا7دداحدخثايسقصف.
خأسينامصاد امحايلايساتهديفاطارينايسددخيناسلخنشاآتاخيسؤسمااتا
يسصناع1اةاخخرقاخقفاإطالقايسناا ايستياأعلنتهايمَُمامايستحادة..االختاًاإىلاأنا
يسددخينايماتهدفا7شاكلامتييصلاتدمارَايسبُنىايستحت1اةاخيالقتصاسايس1خنيا

7شكلاعا .

فعاليات كبرى تشمل معارض وندوات 
ومهرجانات بالعاصمة احتفااًل بقدوم 

المولد النبوي الشريف 
  - خاص: 

ما اينطاالِقاخداس1اتايالحتفاالا7اسيسادايسنبييايسرشيفاسلداا امخلالاا
تقااُ ،ايس1يَ ايسيخ1َل،اخداس1ااٌتامتنيعٌةاتق1ُخهااميتلاُفايسجهاتايسُدلخائ1ةا

خيسؤسماتايسثقاخ1ة.
اُنامؤسماُةايإلما ايسهاسياخداس1اِتامهرجانا خيفاإطا اتلكايسفداس1اتاتَدشِّ
يسرسايلايمعظاما7حفلايختتاحايايُقا اعندايستاسادةاصباحااًا7قاعةايسركزا
يسثقاايفا7اسداصخاةاصندااء،اخعندايسداارشةاصباحااًاينظماملتقاىايسطاسبا
يسجامداياندخةا7دنايينا»يسيسدايسنبيي..ايسرشخع1ةاخيسدالالت«اخيستياساتقا ا

7اسقاعةايسكلىا7كل1ةايسرت17ةا7جامدةاصنداء.
ختشاهداحديقةايسندخانا7بمتانايسمالطاناصنداءايسقديخةاييماًامفتيحاًا
سألطفاالاسذيتايسناسابةاتنظخاهايسه1ئةايسنماائ1ةامنصا ،اح1ثاستماتخرا
يسفداس1اتامنايسماعةايستاسدةاصباحاًاإىلايسييحدةاظهريًاختمتأنفايسفداس1اتا

عندايسثاسثةاعرصيًاحتىايسماسسةامماًء.
َخيجريايختتاحامدرضايسرسايلايالعظماعندايستاسادةامناصباحايس1ي ايفا

حديقةايسمبدنيا7اسداصخةاصنداء.
اَخضخانايسبااَس يتايسجتخد1اةاخيسشادب1ةايحتفااالًا7قدخ ايسيسادايسنبييا
يسرشيفاتق1مامديريةاشاديباسقاًءايجخ امدلخيايسديرية،اخ1خااتق1مامديريةا
مدانياخداس1اةايسيسدايسنبييايساذياأما امجخا ايسييحةاخطاشاريتيناجيي ا
مد سةايسرش1د،اخ1خااتق1مامديريةاآزيلاخداس1ةامشا7هًةايحتفاالًا7اسناسبة.

منظمة الصحة العالمية: 15 مليون 
يمني ال يحصلون على الرعاية الصحية

  - خاص: 
أطلقاتامنظخُةايسصحةايسداس1اُة،ايي اأملايم 7داء،اناديًءاعاجالًاستقديما
اخامل1يَناسخال ؛اسضخانايستخري اتقديمايسيدماتايسصح1ةاسحيييلاماامل1ينا

شيٍصامنايستر ينامنايسددخينايسمديسيايممريكياعىا7السنا.
خأشاا تايسنظخة-ايفا17اناسها-اإىلاإنالناكاحاجاًةاإىلايستخييل،اعىاخجها
ايفايس1خن،اخأسىاإىلاتركايسالينيامنايسناسا يسرسعة،ا7دَدامااينها ايسنظاُ ايسصحيُّ

يسدرضنياسليطرا7دخنا عايةاخُلما7حاجةاإىلاأسخيةاعىاخجهايسرسعة.
خقاالامخثُلامنظخاةايسصحةايفايس1خانايسدكتي اأحخداشااسخل-ايفامؤتخرا
صحفاياعقادهايفاجن1ف:اإنا»لنااكالاامحاخظًةامناأصالاااامحاخظةايفا

يس1خناتأثرتا7امزمةايستيا7دأتاأخيخراما سامالا «.
خخ1خااذّكرايسدكتي اشااسخلا7استقديريتايستياتشاراإىلاحاجةالاايفايسائةا
منايسمكانايفايس1خناإىلامماعديتاإنمان1ة،اأخضحاأنالناكاحيييلاماامل1ينا

شيصايفايس1خناالايحصليناعىايسرعايةايسصح1ةايسناسبةاحتىايآلن.
خأشاا اإىلاأنهاتمايإل7الغاعنامقتلاساتةاآالفاشايصايفايسريخلايسصح1ةا

خحيسهااخعاسجتايسريخلايسصح1ةايس1خن1ةاحيييلااااأسفاشيص.
خسعااامخثُلامنظخاةايسصحةايفايس1خان،اجخ1َ ايسجهاتايسانحةاإىلاَسااادِّا
يسفجيةايفايستخييلاخضخانايساتخري يةايسيَدماتايسصح1ةايمساسا1ةايسنقذةا

سلح1اة.
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محاوالت تعطيل المباحثات
  خروقات العدوان تهدد العملية التفاوضية

 محاوالت خليجية ودولية لتطويق مباحثات سويسرا

اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية يردون بقوة على اخرتاقات مرتزقة العدوان لوقف اإطالق النار
مقتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان بينهم 5 قيادات ميدانية بالجوف

تدمير 7 آليات لمرتزقة العدوان لدى محاولتهم التقدم في الجدعان والسيطرة على مواقع لهم في المخدرة
محاولة فاشلة لمرتزقة العدوان للتقدم باتجاه معسكر العمري بتعز تنتهي بتدمير ثالث آليات 

إرتفاع حصيلة ضربة توشكا إلى 167 وطيران العدوان يعاقب المرتزقة بقصف 20 طقمًا قرب معسكر عمران

  - خاص:
خيستايا اا جن1افا مفاخضااُتا تدُخاااُلا
ترعالاايمَُمُمايستحدةاييَمهاايسثاسَث؛اسناقشاةا
يسمايسةايممخ1ةاخمحاخساةايسيصيلاإىلاخقفا
يسددخيناخيسحصا اخإح1اءايسدخل1ةايسم1اس1ةا

مناجديد.
ختمتغرُقايسفاخضاتاأسبيعاًاكامالً،اخمنا
يستيقا اأناتنتهاَيايفايسثاناياخيسدرشينامنا
يسشاهرايسجا ي،اختُدقداييم1اًاأ 7 اجلمات:ا
يثنتانايفايسصباح،امنايسماعةايسدارشةاخحتىا
يسييحادةاظهاريًا7تيق1اتاساييرسي،اتتيللهاا
يسرتيحةاسدةا 7 اسااعة،اثماتُدقداجلمتانا
منايسمااعةايسثاسثةاعرصيًاخحتىايسماسساةا

مماًء.
خ7دأتاجلمَةايي اأملايم 7داءامنايس1ي ا
يسثانياسلخفاخضااتايفامنتج ايسب1تايمخسبيا
يسمييرسيايفامنطقةاماغل1غان،اسخنايستزي ا
ا تحاسُفايسددخينا7يقفاإطالقايسنا ،اخيساتخرَّ
مانامحاخظااتا عادسا يفاقصافا يسطارينا
يسجخهي ياة،اإضاخًةاإىلاُخرخقااتام1دين1ةايفا

تدزاخمأ ب.
خ7حَمبامصاسَ اخاصةاسصح1فةا»صدىا
يسمارة«اخإنايمماَمايستحدةاسماتتياذاأيَّااَةا
خطاييتاإزيءايسيرخقااتاأَْخاتحخالايسطارفا
يآلخرامماؤخس1َةايسيارق،ايفاخقتايرّصحاخ1ها
مخثلايالاسيا7اأناخقَفاإطالقايسناا امنيٌطا
7تنف1اذاقاري امجلالايممانايسادخيلااااا،ا
أياأنهامايتداملاينا7اعتبا لاماغرامدن1نيا

7خمأسةاخقفاإطالقايسنا .
خأثناَءايسجلماةاسماتتمامناقشاةايستخري ا
يسددخيناعىا7السناااخيسيرخقاتايستياتحدث؛ا
ا مناخسدايسشا1خاقفزاإىلاممأسةامناقشةاِمَلفِّ
يمرسىاخيسدتقلني،ايفامااخخدالاسياّسحاإىلاأنا
خقافايسددخينايقا7لهاإطاالقايمرسىاختنف1ذا

يسقري ااااا.
خذكارتايسصاس اأنامنايسحتخالاأناتديَسا

يسنقاشااُتاإىلانقطاةايسصفاراطاساااسامايتما
تثب1تاخقفاإطاالقايسنا اخأنهاسنايتمايسذلابا
إىلامناقشاةا7ق1ةا7نيسايسميسةايستياطرحهاا
خسدايسش1خاسا7قاًاختدتلايمساَسايفاجلماتا

يسحيي .
خخاالَلاجلماةايي اأمالايم 7دااءاتختا
مناقشاُةامماأسةايمرسىاخيسدتقلاني،اخاللا
جلماتايسصباح،اكخااُعقدتايسجلمةايسثان1ةا
7دداأناُعقدتاجلمتاناسرؤساءايسيخيسامخثلًةا
7داا فايسزخكااعانايسؤتخارايسشادبيايسدا ا
خمحخداعبديسمال اعناأنصا ايسله،اخعبديسلكا
يسيااليفامخثلالاسياخ7ناسغارامخثلالاسي،ا
7ُحُضاي اخسادايسشا1خاسغاَرِضايسيصايلاإىلا

ص1غةايُتََّفُلاعل1هااحيلا7ندايسدتقلني.
خممااءاأملاُعقدتاجلمةاكاناغرضهاا
يستيصالاإىلاص1غاةاتييخق1اةاحايلايمرسىا
خيسدتقلاني،اكخاااخضداتايسلجناةايسشاّكلةا
سلجانبايإلنمانياعدسيًامنايسنقاطاكخرشخعا
 ؤياةامشارتكةاسكنهاااساماتقارا7داُد؛امنا
يسفارتَضاأناتناقَشامناقبالاخريلاصنداء،ا
ختجرياعل1هاااتدديالتاخمناثَماعرضهااعىا

جلمةاعامة.
خخرجايسيخُدامناجلمةاأملاسخنايسحْمما
يفامماأسةايمرسىاخأُّجالالاذيايسنقااشاإىلا

جلمةايس1ي .
خجاّدساخرياُلاأنصاا ايسلاهايسذيايرتأُساها
َظاها7شاأناعاد ا محخاداعبديسماال ،اتحفُّ
يسات1داباممايسةايسفاخضااتاسالَحظااتا
يتفاقامماقطاخيستدّلقةا7يقفايسددخيناخخكا
يسحصاا اختشاك1لاحكيمةاجديادةاختأس1فا
سجنٍةاساإرشيفاعىايسيطاييتايستفلاعل1هاا
خعاد ا 7اطاأياحيي اسا1ايسا7يطاييتاأَْخا
إىلا إضاخاةا يم ض،ا عاىا م1دين1اةا رشخطا
 خاضاأياطلابا7االنماحابامانامنطقاةا
مد1َّنةاكرشطاسلحايي ،اخمحاَ 7ةايسجخاعاتا

يإل لا17ةاخإيقافامماندتها.
خعقاَبايسجلماةايالختتاح1اةاُعقادتاإىلا
يآلناأ 7 اجلمااٍتاطييَلايس1يمانيايساض1ني،ا

صاتايسجلماُةايسثان1اةاسناقشاةا ح1اثاُخصِّ
خقافاإطالقايسنا اخيسبادءايفاتختنيايسثقةا7نيا

يمطريف.
مناقشاةا خ1هااا تخاتا يسثاسثاةا يسجلماةا
يسيضا ايإلنماانياخيالتفااقاعاىاتشاك1لا
سجنةامشارتكةامنايسفريَقنيا7خشا كةايممما
يستحادةاإلسخالايسمااعديتاخ خا ايسحصا ا

ايسناطل. خإيصالايسماعديتاإىلاُكلِّ
خعلختا»صدىايسمارة«اأناجهاٍتاسخس1ًةا

تضَغُطا7اتجاهاخقفايسددخين،اخذسكا7دداإ7الغا
يسمديسيةا7أنهااغرقتايفايسرمالايس1خن1ةاخأنا

ايسدمكرياسمايددامخكناً. يسحلَّ
عاىا حظاريًا يستحادةا يمماما ختفارضا
خساائلايإلعال اسضخاناتيخراأجاييءامييت1ةا
ا سلخباحثاات،اخيجتخاُ اعىامقُر7اةامنامقرِّ
يسباحثاتاسافريءاخس7ليماسا1ينامناثخانيا
عارشَةاسخساًة،الاياسخلامجلالايستدااخنا
يسيل1جاياخيالتحااسايمخ خ7اي،ااخيتييَصلينا

م ايستحاخ يناسلتأثراعىاسارايسفاخضاتا
خمحاخسةاتطييقها،ا7خااييد اأجنديتهم.

خأعلنتايمممايستحدةايفا17اناتالهايستحدُثا
7اساخهااأحخاداخايزياأنايسشااخ يِتايستيا
لاإىلاحلا ترعالاايمممايستحدةامناأجلايستيصُّ
سيئماسألزمةايفايس1خنا7دأتايسثالثاءايفاسييرسيا
تمدىاسلتيصلاإىلاخقفاسيئماخشاملاإلطالقا
يسنا اختحمانيايسيض ايإلنماانياخيسديسةاإىلا

ينتقالاس1ايساسلخياخمنظم«.

  - خاص:
سماتلتزْ اسخُلايسدادخيناخمرتزقتُهاا7اتفاقا
خقفاإطاالقايسنا ايسذياأعلنتاهايممُمايستحدةا
قب1لاينطالقايسفاخضاتايسم1اس1ةايفاجن1ف،ا
يسثالثااءايساايض،اخأقدمتامجام1اُ ايسرتزقةا
عاىاتنف1اذاعادةاعخل1ااتا17نهااامحاخالتا
سلتقاد ا7اتجااهامييقا ايسج1اشاخيسلجاانا
يسشدب1ةايفامأ باخيسجيفاختدز،اخ1خااخيصلا
طرينايسدادخيناتحل1َقهاخشاناعادةاغا يتا

سماندةايسرتزقة.
أ7طااُلايسج1شاخيسلجاانايسشادب1ةاكانييا
مت1قظنياسحاخالتامرتزقةايسددخينايستغاللا
إعالناخقافاإطالقايسناا اخحّيساييامحاخالتا

مجام1 ايسرتزقةاإىلالزيئماساحقة.
خفايامحاخظاةايسجايفاحااخلامرتزقةا
يسج1اشا مييقا ا 7اتجااها يستقاد ا يسدادخينا
خيسلجانايسشدب1ةايسذيناتصدخياستلكايسحاخالتا
خأخقدايياقتاىاخجرحاىا7أعاديساكبارةايفا

صفيفايسرتزقة.
خأخضاحامصادٌ اعماكريا7اسجايفاأنا
يسدارشيتامانامرتزقاةايسدادخينا17نهامام 
منايسق1ااسيتايس1دين1اةاسقاييامصا عهماإثرا
محاخستهامايستقاد ا7اتجااهامييقا ايسج1شا
خيسلجانايسشادب1ةايفامح1طاقرياةاآلامرخينا
ختامايالسات1الءاطقخانياعماكرينياخآس1اةا

مد عاةاخ شااشاع1اا اخااتا7داةاسرتزقةا
يسدادخينايسذياناخارخياتحتاضغاطارض7اتا

يسج1شاخيسلجانايسشدب1ة.
خيفامأ باأقد امرتزقةايسددخيناعىاخرقا
يتفااقاخقافاإطالقايسناا ،اكخااتماتماج1ُلا
تحل1لاسطائريتايسددخين،ايممُرايسذياتداملتا
مدهاقاييتايسج1شاخيسلجانايسشادب1ةا7اسرسا

يسبارش.

خ7حمابامصاد اعماكرياتاماتدمارُا
يسدادخينا يساتيدمهاامرتزقاةا مامد عااتا
يسماديسيايممريكاياسلتقد ا7اتجااهامييق ا
يسج1اشاخيسلجانايسشادب1ةايسييقداةا7اتجاها

منطقةايسجدعان.
كخاااخيصالامرتزقاةايسدادخيناخرَقهاما
التفاقاخقفاإطالقايسنا اخشنيياعرصايمملا
يم 7داء،الجيماًاعىامنطقةايسيد ةا7خأ با

ختصدىاسهماأ7طالايسج1شاخيسلجانايسشدب1ة،ا
ميقدنياخ1هماخماائرا7رشيةاخماسيةاكبرة،ا
ح1ثاقامتاخرقاةايسدخل1اتايسياصةايستا7دةا
سلج1شاخيسلجانايسشدب1ةا7خالحقةامناتخكنا
منهمامنايسهرباس1تاماتأمنياعدسامنامييق ا
يسرتزقاةايستياينطلقاييامنهااختمايالسات1الءا

كخ1اتاكبرةامناأسلحتهماخعتاسلم.
خيفاسا1اقاآخراخسكنايفامأ باأكدامصد ا
محيلاأنايسملطاتايسماديسيةاأخصلتاسخدًةا
مانامرتزقةايسددخينايسذيانا خضييايسقتالايفا
ج1زيناإىلامنفاذايسيسيدةاختركتهمايتيجهينا
إىلامأ باساريًاعاىايمقدي اكإجاريءاعقا7يا

عىا خضهماأخيمراج1شايسددخايسمديسي.
يسدادخينا7إجاريءا كخاااقاماتاطائاريتا
عقا7اياضدامرتزقةايسدادخيناعندمااقصفتا
مجام1دهماعىاإثراخالخاتانشبتايفاصفيفا

يسرتزقةا7خحاخظةاتدز.
خأخضاحامصد امحيلاأناطائريتايسددخينا
يسماديسياقصفاتالااآس1اةاسرتزقتهماقربا
كاناييايفاطريالا 17نخااا مدماكراعخارين،ا
عيستهامامانامنطقاةاذخا7اباإثاراخالخاتا
نشابتايفاصفيخهام،امشاريًاإىلاخقيعاقتىا

خجرحىا7أعديساكبرة.
خشاهدتاجبهةاذخا7اباأَيْضاًاخرقاًاسيقفا
إطالقايسناا امناقبلامرتزقةايسدادخينايسذينا
حاخسييايستقد ا7اتجاهامدمكرايسدخري،اح1ثا

أخضاحامصد اعماكرياأنهاجارىايستصديا
سلخحاخسةامناقبلايسج1شاخيسلجانايسشادب1ةا
يسذيناأ7دخياجالزيةاعاس1ةاخسمرخياثالثاآس1اتا
سلخرتزقاةاخأجلخلماعىاإنهاءامحاخستهمايفا

خقتاق1ايس.
خالاتازيلاتأثاريُتايسر7اةايستايانفذلااا
أ7طاالايسج1شاخيسلجاانايسشادب1ةاعىامقرا
ق1ااسةاقاييتايسغازخاخيسرتزقةا7باابايسندبا
7إطاالقاصا خخا7اس1ماتيامنانيعاتيشاكاا
أصاابالدخها7دقاةاخأطااحا7قائاَدياقييتا

يسغزخايإلما يتياخيسمديسي.
خكشافامصاد اعماكرياعاناي تفااعا
حص1لةاقتىامرتزقةايسدادخينايفا7ابايسندبا
جاريءارض7ةاصا خخاتيشاكااإىلاماااقت1الً،ا
كخاااأمكانايستدرفاعاىاجثةاأحادامرتزقةا
رشكةا7الكاخخترايممريك1ةايستياتداقدتام ا
سخلايسددخيناإل َسالامئاتايسرتزقةاإىلايس1خن،ا
ح1ثاتامايستدرفاعىاُلييةاقت1الاكيسيمبيا

يدعىا» يؤخلاجيم1ز«.
خكانايسناطُلا7اسامايسج1شايسدخ1دارشفا
سقخاناقاداأكادايفاترصيحاتانقلتهاااخكاسةا
يمنباءايس1خن1ةاسبأاأنايستزي ايسج1شاخيسلجانا
يسشادب1ةامرلايٌنا7استازي ايسطارفايسدتديا
خقالا»إننااسنانظلامكتييفايمياسيا7لاسانرسا
7قايةاتجاهاماايحدثامانايخرتيقاتامناقبلا

سخلاتحاسفايسددخيناخمرتزقتهم«.

 األم��م المتح��دة تتجاهل خ��رق إطالق النار وولد الش��يخ يقفز إلى مناقش��ة موضوع األس��رى
 وف��د صنع��اء يج��دد التحف��ظ بش��أن ع��دم اس��تيعاب مالحظات��ه عل��ى مس��ودة المفاوض��ات

 س��فراء ودبلوماسيون خليجيون ودوليون يحاولون تطويق المفاوضات وأن تكون 
أية نتيجة للمباحثات تحت سيطرتهم 
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  - متابعات:

يلتامَّايسدديُدامناخساائلايإلعال ايسدر17ةا
خيسداس1ة،ا7اسدخل1اةايسنيع1ةام7طالايسج1شا
خيسلجانايسشادب1ةا7إطالقاصا خخاتيشاكاا
عاىامييقا ايسحتلانياخيسرتزقاةايفامنطقةا

شدبايسجنا7بابايسندب.
يسلبنان1اةا يمخباا ا خَخصفاتاصح1فاُةا
يسدخل1اَةايستياأستاإىلامقتالااماامناقييتا
تحاسفايسددخينا7اسدخل1ةايسنيع1ة،امشرًةاإىلا

أنهااعخل1ةاعمكريةاكبرة.
تحاسافا قاييتا إنا يسصح1فاُةا خقاساتا
يسدادخينايفايس1خاناتلقاتارض7ًةاعماكريةا
كبارة،اخجرايالثنانيايساايض،اأستاإىلامقتلا
يسدق1دايسماديسياعبديسلهايسماه1ان،اخقائدا
يسدماكرايفا7اابايسنادبايسدق1ادايإلما يتيا

سلطانا7نالييدين.
خسفتتايسصح1فاةاإىلاأنايسضا7طنياأعىا
شايص1تنياعماكريتنيايدارتفايستحاسافا
7خقتلهخااامنذا7دءايسددخيناعىايس1خنايفااا 

ما سالالا.
ماناجانبهااتيقدتاصح1فةاايسمافر(ا
ا يسلبنان1ةايفاتقريراسهااأنايسددخيَنايسدماكريَّ
7اسغاَمارةا خصفتاها خيساذيا يس1خانا عاىا
يسماديسيةاأناينتهاَياما ا7ادءاُلدناةاتاما
يالتفاقاعل1هاااكخقدمةاسحاسثاتاساال ايفا

جن1ف.
يسقطرياةا ايسارشق(ا خأخ ستاصح1فاةا
خلاخصيلاجثخاناقائدايسقييتايسماديسيةا
يفاتحاسفايسددخينايسدق1دايسماه1ان،ايسثالثاءا
يفا يسجيياةا يسقاعادةا مطاا ا إىلا يساايض،ا

يسرياض،امرخقاًا7اسصي .
اخقاستايسصح1فاةا”إناعدسيًامنايسدن1نيا
يفا كاناييا يسضبااطا خيسقااسةا خيسدماكرينيا
يساتقبالاُجثخانايسمه1انايساتدديسيًاسنقلها

خسخنه«.
خذكارتايسارشقانقالًاعانامصااسَ امنا
مرتزقاةايسددخيناأنايسماه1اناغااَسَ امدينةا
عدناصباحايمحداصيبامنطقةا7ابايسندبا
7رخقاةاقايٍَّةاعماكريةامناقاييتايستحاسفا
خخصالاخمريخق1اهاإىلامنطقاةاقريباةامنا
مدماكرايسدخريا7بابايسندب،اح1ثاتيقفييا

م احليلايسماء.
خأشاا تايسصااسُ اإىلاأنايسقايََّةاخخاي ا
تيقفهاااتدرَّضاتاسهجي اصا خخياأسافرا

عنامقتلايسدق1دايسمه1ان.
خأخ ستاخكاساةايمنبااءايسماديسيةاخلَا
مقتالاقائدايسقاييتايسياصةايسماديسيةايفا
يس1خانايسدق1دايسماه1اناخيسضا7طايإلَماَ يتيا
يسكتبياأثناءامشا كتهخاايفاعخل1اتايسددخينا

ضخانامااايماخىا7دخل1اةااإعااسةايممل(ا
يسزعيمة.

ختصد اخلايسدخل1ةايسنيع1ةاسلج1شاخماا
أسافراعنهاامناخماائرايفاصفيفاتحاسفا
يسددخينايسدمكريايسماديسياعدسيًامناأ7رزا
خساائلايالعال ايسدر17اةاخيسداس1ة،امنا17نهاا
خكاسةاأنباءاا خيرتز(اخيستياأكدتاأنايسهجيَ ا
اخيحديًامانايسهجخاتايمكثراسمييًةايستيا يَُددُّ
تدرضاتاسهااايسقاييتايسيل1ج1اةامناذا7دءا

قتاسهاايفايس1خناقبلاأشهر.
خأخضحتايسيكاساةايفاتقريراسهااأنايثننِيا
مناكبا ايسقاسةايسدماكرينيامنايسماديسيةا
خيإلماا يتاُقتاالاما اعارشيتايسجنايسامنا
يفالجاي اصا خخايا خيسمايسينا يسيل1اجا

7اس1خن.
كخااأ7ارزتاخكاسةايسصحاخةايسفرنما1ةا
خلَايسهجي ايسصا خخيايساذيانّفذتهايسقيةا
يسصا خخ1اةاسلج1شاخيسلجانايسشادب1ةاعىا
مرَكزاعخل1اتايسددخايفامنطقةاشادبايسجنا
7بابايسندب..امؤكدًةامقتَلاضا7طاساديسيا
خصفتاها7اسكباراخضا7اطاإَماَ يتاياأثنااءا

مشا كتهخاايفاعخل1اتايستحاسف.

خقاساتايسيكاساةا”خيفاحانياساماتحادسا
قاييتايستحاسفاظارخفامقتالايسضا7طني،ا
أنهخااا يخن1اةا أخااستامصااسُ اعماكريةا
قض1اايفاساقيطاصاا خخايفامحاخظةاتدزا
جنايباغربايس1خن،اح1ثاتادخ امدا كامنذا

أسا17 «.

يمنبااءا خكاالُتا تناخساتا جانبهااا مانا
يسرخسا1ةاخالايسدخل1اةايسنيع1اةاسلج1اشا
خيسلجانايسشادب1ةاعىامنطقةا7اابايسندبا
خيستيايساتهدختامركازيًاسدخل1ااتاتحاسفا

يسددخينايسدمكريايسمديسي.
خنقلتاخكاسةااتاس(ايسرخس1ةاسألنباءاعنا
مصاد اخصفتاها7اسرخ1 ايفاقاييتايستحاسفا
قيسها”إنايسدق1دايسماه1اناكانايقيُسامدا َكا
يفاميقا اعماكريا7نيامض1لا7اابايسندبا
يالسرتيت1جياخمنطقةايسُدخريايفامديريةاذخا

7ابايستا7دةاسحاخظةاتدز«.
كانا يسماه1انا ”إنا يسصادُ ا خأضاافا
ضخناقيةاكبرةاماناقييتايستحاسفامؤسفةا
ماناملاجنديااًاخاااس7ا7ًة،اساقطاعل1هما
صاا خخاأطلقاهايسج1اشايس1خناياخيسلجانا
يسشدب1ةايسمااندة،امااأسافراعنامقتلهاإىلا
جاناباجنديانياساديسينياخآخاراإما يتي،ا

خجنيساآخرين«.
أن(ا أنا ايسا شابكُةا أخ ستا 7دخ لااا
يإلخبا ياةايممريك1اةاخالاإعاالناتحاسافا
يسددخينايسدماكريايسماديسيامقتلايسدق1دا
يسركنايسمديسياعبديسلها7نامحخدايسمه1انا
خيسضا7اطاسالطانا7نامحخداعايلايسكتبي،ا

أحداعنارصايسقييتايإلما يت1ةايفايس1خن.
خذكرتايسشبكةاأناقييتايستحاسفاأعلنتا
مقتلايسضا7طنيايسماديسياخيإلما يتياأثناءا
ق1امهخااا7ختا7دةاساراعخل1اتاعماكريةا
يفامحاخظاةاتدازاضخناماايماخىا7دخل1ةا

اإعاسةايممل(ايفايس1خن.

كخااأخ ستال1ئةايإلذيعةايسليطان1ةاا7يا
7ايايس(اخلَايسدخل1اةايسنيع1ةاسلج1شاعىا
مرَكزاعخل1اتاتحاسفايسددخينايسدماكريايفا

7ابايسندب.
خقاساتايإلذيعاُةاإنامصاد يًاعماكرياًايفا
ُغرخاةاعخل1اتايستحاسافا7جبهةا7ابايسندبا
خمصاد يًاآخراماناقييتايسرتزقاةايسيجيسةا
يفامنطقاةا7ابايسندباأكادياسااا7يا7يايس(ا
أناصا خخااًاسامايتاماتحديُداطريزهاساقطا
عىاميق اشادبايسجنايسدمكرياُقربا7ابا
يسندب،اأسافراعنامقتلاضا7َطنياساديسيا
خإما يتياخجنديانياآخريناختدمراعدسامنا

يسدر7اتايسد عة.
خأشا تاإىلاإصديِ ايسقييتايإلَماَ يت1ةا17اناًا
أخاستاخ1اها7خقتلاضا7اطاإَماَ يتياخقطايفا
ذسكايسهجي ايسصا خخي..امدتلًةاأنايسحخلَةا
يسدماكريةايستياتقيُسلاايسمديسيةاأخفقتا
يفايسما1طرةاعاىاتدازاخيفاخقافالجخاتا
يسج1اشايس1خناياعاىايسناطالايسحدخسياةا
يسمديسيةاخيستياأسفرتاعنامقتلايسدرشيتا

منايسدمكرينيايسمديسيني.
سليبارا تدل1قااًا ا7ايا7ايايس(ا خأخستا
يسدماكريايسدخ1داتيخ1لاحماناأكداخ1هاأنا
ترك1َزايسج1شايس1خناياعىاتكث1فالجخاتها
يسصا خخ1اةاقبالاياي اخيحاداماناينطالقا
مفاخضااتاجن1فايهادُفاإىلاتدزيزايسيقفا
يستفاخيضاخإثباتاأنهاالايازيلايختلُكايسُقد َةا
خيم ييضا يستحاسافا عاىامهاجخاةاقاييتا

يسمديسية.

  - متابعات:
أّكَداناطاُلايسج1شايسدخ1ادايسركنارشفا
غاسباسقخاناأنايساتهديَفايسج1شاخيسلجانا
يسشادب1ةاسقيىايسددخينا7صا خخا»تيشكا«ا
يسباس1ماتياقربا7ابايسندباجاءايستناسيًاإىلا
مدليماتايساتيبا يت1ةاتتحدثاعناحشيسا
سقيىايسددخيناخمرتزقتها،ا7خااخ1هماعنارصا
منارشكاةا»7الكاخختار«ايممرك1ةايفاخيسيا

شدبايسجنا7خحاخظةاتدز.
خأشاا اسقخاانايفاترصيحاسيقا ايسدهدا
يإلخباا ياأنايسقييتايسغازيةاكانتاتماتددا
سشانالجي اعاىامنطقةايسرشيجاةا7تدز،ا
مؤكاديًاخقيعامئاتايسقتاىايفاصفيفاقيىا

يسددخين.
اخخصفاسقخااناتيق1تاإطالقايسصا خخا

7ا«رض7اةامدلم،اخجاءتاسق1قًةايفاإصا7تهاا
خمناسابةايفاأسيئهاا«،امدتاليًاأنايسج1اَشا
يس1خنياعرفامتىاخك1فاييّجهالذهايسر7ةا

إىلاقيىايسددخينايسمديسياخمرتزقته.
خيسلجاانا »يسج1اشا أنا سقخاانا خأكادا
يسشادب1ةاقااس خناعاىاإظهاا ايسزيادامنا
خأنهاما يسدادخين،ا يساتخرا إذيا يسفاجاآتا
جالازخناالساتيديمهاايفاأياةاسحظاةاَخيفا

يسيقتايسناسب«.
خأشا اسقخاناإىلاأناقيىايسددخيناترخضا
أنايكاينا7ندامكاخحةايال لااباعىاجدخلا
أعخاالامباحثاتاجن1ف؛امنهامناصناعتها،ا
مدر7ااًاعناأملاها7أنايتمايسيصايلاإىلاخقفا
سيئماإلطاالقايسنا ،امض1فااًا»إنالماخرقييا
يسهدناةاسانديس،اخإناُعدتاماُعدناااخجدلناا

جهنَماسلكاخريناحصريً«.

 وسائل اإلعالم العربية والدولية: 
العملية النوعية في باب المندب أكبر الضربات العسكرية 

التي تعرضت لها قوات التحالف منذ بدء العدوان على اليمن

اأكد اأن تلك القوات كانت ت�صتعد القتحام منطقة ال�صريجة بتعز

العميد الركن شرف لقمان: الجيش اليمني عرف متى وكيف 
يوجه ضربة توشكا باب المندب إلى قوى العدوان والمرتزقة

خفايا وأبعاد الصراع في 
منطقة باب المندب!

إسماعيل المحاقري

خض1حاٌةاجديدٌةاالا7لاخضائحامتدادسةاخمنايسد1ا ا

يسثق1الاسلنظاا ايسماديسيايساذياجدالامانايسقيم1ةا

يسدر17اةاذ يداًةاسشاناعدخيناهاعاىايسشادبايس1خنيا

تكشفهااينجازيتايسج1شاخيسلجانايسشدب1ةايفامنطقةا

7ابايسنادباخيفامح1طهااس1لاآخرلاارض7ةاتيتشاكاا

يسقاصخاةاخيسمادسةاعىامركازاعخل1اتاقايىايسغزخا

خيالحتااللايستياخضدتاحديًاسذ يئا اخمل يتايسددخينا

خأثبتتا7خااالايدُعامجاالًاسلشكاحق1قةايسبددايسصه1ينيا

يفالذيايسددخينايسكينيايسهخجياخيسل7ري.

لذهايسدخل1ةاخ7قد امااحققتهامناينجاٍزانيعياعىا

يسمتيينيايسدمكرياخيممنياسلج1شاخيسلجانايسشدب1ةا

7اساتهديخهماخقتلهاماكبا اق1ااسيتاتحاسافايسددخينا

7قد اماا17ّناتاخفاياايسرصيعاخأ7دااسايمطخاعايسدخس1ةا

خيإلقل1خ1ةايفامنطقةا7ابايسندب.

إحدىاألامايسناطالايالسارتيت1ج1ةايفايسداسماخيستيا

يحتادُ ايسارصيُعاحيسهااخيجارياإ ساالايسرتزقةامنا

ميتلافايسبلديناخيمجنااساإس1هاا7داداأناأثبتايسنظا ا

يسماديسياخشاله،اخيسهادفاخيضحالياإساقاطالذها

يسنطقاةاخيسما1طرةاعل1هاا؛اكينهااخماناخجهةانظرا

يسصهايناةاخيممرياكاناتهادساأماناخمصاساحايسك1انا

يإلرسيئ1ايل،اكخااجاءاذسكاعىاسماانامماؤخس1ةايسذينا

ساا عيياإىلايستأك1داعناتقاطا امصاسحهماخألديخهما

ما ايسماديسيةامناذايمساا17 ايمخىلاسبدءامااأساخيها

عاصفةايسحز .

خلنااتتدززالذهايسحقائلا7ح1ثاسمايددا7خقدخ اأحدا

يستغط1اةاعل1هااخإخفاؤلا،اخأكثرامنامائةاخخخمانيا

مرتزقاًاأجنب1اًاُجلُّهمامنايسبالكاخخترايممريك1ةاُقتلييايفا

لذهايسنطقةاسخناساييلاامنا17نهمايإلرسيئ1يلايسرتزقا

ماييشاحاي1ماكا7ارخف،اإضاخاةاإىلايستحركايسشابيها

ستحاسفايسددخيناخإعالنهامؤخريًاعناس1طرتهاعىاألما

يسجاز ايس1خن1ةاتحتاذ يدةاحخايةاخطايسالحةايسدخس1ةا

يفا7اابايسنادب،ايفاخطايةاتكشافاحق1قاةايسيططا

يسصه1ياأمريكيايسطام ايفايس1خن.

خيسجدياُراذكاُرهايفالذيايسما1اقايسقايلاإنايمحرىا

7اسماديسيةاخ7تحاسافاعدخينهااا7ادالًاعنايسما1طرةا

عاىاجز نااايس1خن1ةاتحتاأيامماخىاتحرياراجز لاا

مانايسك1اانايسصه1ينياتلكايسجز ايسنما1ة،اسد جةاأنا

يسييطنايسماديسياالايدرُفاعنهااش1ئاًا7قد اماايمخ ا

عنايسجز ايإلما يت1ةايستيايقيسيناإناإيرينايحتلتها.ا

خساماتقافاخضائحاتحاسافايسددخيناعندالاذيايسحدا

خحماب،ا7لاإنامارصعايسدعياأ7اياعب1ادةايسكازميا

أمراماايماخىاخاليةاعدناختدزا7تنظ1ماسيعشاخيثننيا

خساتنيامناعنارصهايفاعخل1ةاتيتشاكاا7ابايسندباإىلا

جانبايسجنيسايسغزيةاخمرتزقةايسبالكاخختراتدداخض1حةا

منايسد1ا ايسثق1لاسهذيايستحاسف،اخخناُسيريةايسقد اأنا

تجتخاَ اُكّلالذهايستناقضاتاختدي امناقماماعخل1اتا

خيحد،اخأياساؤيلايفامثلالذهايسحاسةايج1ُباعنانفمها

كاشافاًاعنايسدالقاةايسدضييةا7نيايسنظا ايسماديسيا

خعنارصايسقاعادةاخسيعش،اخمب1ناًايسيجاهايآلخراسهخاا

مخثالًا7اسددخايسصه1ياأمريكي؟.ا

خيسهزيئاما خيالنتكاسااتا يسفضائاحا لاذها خأمااَ ا

يستماا عةاخيستكار ةاسااأساخيهايستحاسافايسدر7يايفا

يس1خانايسنظا ايسماديسي..ايهرُباإىلايمماا امدلناًاعنا

تشك1لامااأسخيهايستحاسفايإلسالمياسحا 7ةايإل لاب..ا

خيسماؤيلالنا:اماذيا7ددايستمارتاخلفايسقيم1ةايسدر17ةا

إلخضااعايس1خناخيستحكما7ثرخيتهاااخمقد يتها؟!،اخعنا

أياإ لاابايقصادخناخيسماديسيةاخإىلاجانبهااترك1اا

خقطارامناطالئا ايسادخلايسديعخةاخيسنتجاةاسلدنارصا

يستكفريةايفاميتلفايسبلديناخيمقطا ؟!.
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أشاسانارُصاقنديلا ئ1ُلاتحريراصح1فةا
يسبنااءايسلبنان1ة،ا7اسدخل1اةايسنيع1ةام7طالا
يسج1شاخيسلجانايسشادب1ةاخإطالقاصا خخا
دااتايسغازيةاخيسحتلانيا تيشاكااعاىاتجخُّ
خيسرتزقاةايفا7اابايسنادب،اخيستياأسافرتا
عنامقتالااما،ا17نهاماق1اسيتاساديسيةا

خإما يت1ة.
خأشاا اقنديُلاإىلاألخ1ةالاذهايسدخل1ةايفا
حيي اسهاما ا7رنامجاسيئرةايسضيء،اممااءا
يالثننيايسايضاعىاقناةايسمرة،امدتليًاأنهاا
كانتارض7ًةاقاسا1ةاعىاتحاسافايسددخينا
خقاتا يفا خجااءتا يممريكاي،ا يسماديسيا
حمااساخعشا1ةاخقتاخقفاإطاالقايسنا ا

خيسذلاباإىلايستفاخضايفاسييرسي.
خسفاتاقنديالاإىلاأنالاذهايسدخل1ةاتخلُكا
ق1خاًةامضاخاًة؛اكيناقاييتايسدادخاتختلُكا
مقيمااٍتاكثارًةامنهااايسقاد يتايسجيياةا
يسداس1اةامانايسُحُضاي ايسماتخراخُقاد يتا
إىلا 7اإلضاخاةا خمدليمات1اة،ا يساتطالع1ةا
ُقاد يتايسرماياخيستصييبايسحكام،اأضفا
إىلاذسكايسعاءايسماديسيةامنذُايمشاهرايمخىلا
سلدادخينا7أنهاااتخكَّنتامناتدمارايسقد ةا
سلج1شاخيسلجانا يسصا خخ1ةا يالسرتيت1ج1ةا
يسشادب1ة،اخأنايسماديسيا7اتاتايفاأماان،ا
خقاساتالاذياسشادبهااخمييطن1هاا،اختكرََّ ا
لذيايسكال اخاللايسشاهرينايساض1ني،اح1ثا
ي تفداتاختارُةايستكري ا7هاذيايالتجاه،اخأنها
7اتامنايسمتح1لاأنايتخكََّنايسج1ُشايس1خنيا
خيسلجانايسشدب1ةامنايساتيدي الذيايسنيعا
منايسصيي يخايسباسمت1ةاتيشكااأخاسييه.

السعودية تريد الخروج من الحرب
خأكاداقنديلاأنايسج1اشايس1خنياخيسلجانا
يساتطاعيياكارسايسقارنايسماديسي،اخأنا
يسنظا ايسماديسيا7مابباخشالهايفايس1خنا
ُ ايستناُزالِتايفاسبناناخإيرين،اخليا أصبحايقدِّ
تنازالٌتاسمايمابلاساهاأناقدمهااماناقبُل،ا
خأنامجللايستدااخنايسيل1جياُعقدامؤخريًا
خصد اعناها17اناخالامانايسطاسبةا7رح1لا
يسرئ1لايسماي يا7شاا ايمساد،امشريًاإىلا
أنالاذياس1لاكار اأخالقاأخاساهييً،ا7لامنا

يسمديسيةاُكرسا أسهاايفايس1خن.
تتحادثا يآلنا يسماديسيةا إنا خقاالا
7صايتاخف1اض،اخغاّرتاسهجتهاااتجاها
سبناناخساي يااخإيرين..ا7فدالالزيئخهاايفا
يس1خن،اخأنامماتقبلايسادخلايسدر17ةايكتبا
يفايس1خاناخ7خاااأنايسماديسيةالاياعنيينا
يسحقباةايسدر17اةايسماائدة،اخ7استاايلاخاإنا
مماتقبَلايسداربايُكتَُبايفايس1خان،اإذيانجحا
يس1خن1ينايفاكرساأنفايسمديسية؛امنايسدربا
سارتاحين،اأمااإذياتخكنتايسماديسيةامنا
تجديداسطيتهاامنايسبابايس1خني،اخاسمال ا

عىايسيطنايسدر7ي.
ايسناخايسداا اسا1كيُنا7اسدخ ا خقاالاإنَّ
نحايانجااحامفاخضااتاجن1افاااس1الا
محبًةايفايسحلايسمالخيا7اس1خناخالا7اسشدبا
يس1خني،اخإنخاااسلتخلصامناخاتي ةايسرحلةا
اقاس ا يستياتنتظرلم؛امنهماييَشينامنا سٍّ
يكايناأقيىاخأشاداعل1همايفاحالاخشالتا
يسفاخضاات..اخهايا سااسةاتحادسامااليا

يسرحلةايسقبلة.
خسفتاإىلاأنايسماديسيَةاسيفاتمتيعُبا
يسصدمة،اخماااحصلاسهاايفا7اابايسندباسها
تبداتهاااخنَتائجها؛امنايسيارخجامناسيئرةا
خقافاإطالقايسنا اخيستفاخضاسايفايدنيا
ثخنااًاأعىاخإذياخشالتايسفاخضااتاخاآلتيا

أصدباَخأعظماخأقىساعىايسمديسية.ا

خيفاماايتدلالا7اسفاخضااتايستياتجريا
يآلنايفاساييرسيا7رعاياةايممامايستحادة،ا
أشاا اقنديلاإىلاأنايسماديسيةاستمدىاإىلا
يسناخ ةاخيسشااغبةاخيستباكاي،اميضحاًاأنا
لناكاخرقااًاكبريًا7نياجن1افاااخجن1فاا،ا
خفايايمخلاكاناأنصاُ ايسلهايطاسبينا7يقفا
إطاالقايسناا ،ايفاماايماا عاخريالالاسيا
سرخضاذسكاخيقيسيناإنايسقيةاليايمساسا
يفايسفاخضاات،اسكانايسطريقاةايآلناخيستيا
يقدمينهاايفايسفاخضاتاقاداتحخلاخ يءلاا
خبثااًاستحخ1لايسلجاانايسشادب1ةاخيسج1شا
مماؤخس1َةاخرقاخقفاإطالقايسنا ا7اسقيل:ا

»يسهماأنايلتز ايسطرفايآلخر«.
خأشاا ا ئ1اُلاتحرياراصح1فاةايسبناءا
يسنظاا ا مانا يسقر7انيا أنا إىلا يسلبنان1اةا
يسماديسيامطلبهمايسرئ1الايآلنالياخقفا
إطالقايسنا ايفايسحدخس،اخأنايسمديسيةا7اتتا
تترصفا7طريقةاتريدايسيرخجامنايسشكلةا

خأنهااتي طت.
يسي1ا يتايالسرتيت1ج1ة..ايسرحلةايمقىس
ختَطارقا ئ1الاتحريراصح1فاةايسبناءا
يسلبنان1اةاإىلايسي1ا يتايالسارتيت1ج1ةاخماذيا
7ددامرحلةاإطالقايستيشاكا،امشاريًاإىلاأنا
ق1ااسَةاثي ةااااسابتخلاسَّااتقايلاإنايسرسا
سا1كينايفايسي1اا يتايالسارتيت1ج1ةاخأنناا
7دأنااايسرحلةايمخىلامنها،اخهاذياس1لاكالماًا
يساتهالك1اًاأخاحخاسا1اًاأخاينفداس1ااً،اخمااا

حادثامناإطالقاصاا خخاتيشاكاايفا7ابا
يسنادبايدطايامصديق1اةاساااتقايلالذها

يسق1اسة.
تقايلا يسق1ااسةا »لاذها 7قيساه:ا خزيسا
ختفدلاخعندمااقاستاسانبدأايفامرحلةايسرسا
يالسرتيت1جيايشاتدلتايسحدخَساخقتلايسدديدا
مناضباطايسرتزقةايفاذخا7ابا7تدزايستا7دنيا
سرشكاةا7الكاخختار،اخ أينااالاذهايسدخل1ةا
يسنيع1اةايفا7اابايسنادباخقبلهااامجخيعةا
ايفا منايسدخل1اتايسشاا7هة«،امؤكاديًاأنايسرسَّ
يسرحلةايمخىلايساتيىفامااخعدا7هاقائداثي ةا

اااسبتخلايسم1داعبُديسلكايسحيثي.
س1اس1اًايرىاقنديلاأنايسمديسيةاخهختا
ُسايسج1ُشايس1خنيا يسد َساج1ديً،اخدندمااايهدِّ
خيسلجانايسشادب1ةاخهياالايخَزُحاخيجباأخذُا

لذهايستهديديتاعىامحخلايسجد.
خيدتقاداقنديالاأنايسرحلاةايسثان1اةامنا
يسي1اا يتايالسارتيت1ج1ةاإذيا7ادأتاخإنهااا
ساتكيناأقاىساخأصداباعىايسماديسية،ا
خاسريقبينايمجانبا–اكخاايقيل-ايتحدثينا
عاناأناج1ازيناخنجارينا7اتتا لاَناقري ا
سلدخايلاإس1هاااخإعاالناضخهاااإىلامناطلا
أنا ميضحااًا يس1خناي،ا يسج1اشا سا1طرةا
ق1اسَةاثي ةااااسابتخلاتدطياخرصةايآلنا
سلماديسيةاسريجدةاحما7اتهماقبلايإلقدي ا

عىالذهايسيطية.

قيمة مضافة 
خأكاداأنايستيشاكااجاءاس1ارَبايسهدَفا
خييجا اقاييتايستحاسفاخيدحاُضاُكّلاتلكا

يالسعاءيت.
خزيساقنديلا7قيسه:ا»يسصيي يخايسباسمت1ةا
س1متاصيي يخاتحخلاعىايسكتفاأخايخكنا
تنقلهااا7انيايسجباالاخ7انياأياديايسجنيس،ا
خهاياالايخكناأناتنتقالاإالا7در7ةاتحخلهاا
ختتخيضا الاذهايآلس1ةا7ص1غاةاقاس ةاعىا
يستحكاما7إحديث1ااتاخخالاخا طاةاعخالا
عمكريةاسق1قة،اثماأنايسصا خَخايسباسمتيا
لاياصا خخا7طايءاخلياس1الاكصا خخا
يسكات1يَشاااأخايسصيي يخايسرسيدة،اخأح1اناًا
يخكاناأنايُرىا7اسدنيايسجارسةاخلياينطللا
يفايسماا ايسذيلبانحيالدخاه،اخلذيايدطيا
يسفرصةاإلمكان1ةايعرتيضهامناقبلايسطرفا

يآلخر.
خ7نّياأناصا خَخاتيشكااسمايحقلالدخها
يسدماكرياإالا7تييخرامجخيعةامنايسدييملا
يسرتي7طةايمتاازا7هااأ7طاُلايسج1شاخيسلجانا
يسشادب1ة،اخعانا7ُن1اةاعماكريةامتكامل،ا
عناماكانايالحتخااءاخعاناماكانايستنقلا
خعانامماا ايستخيض اخعانايسُقاد ةاعىا
تضل1لاأجهزةايالعرتيضاخصيالًاإىلاسقيطا

يسصا خخاعىالدخهامبارشة.
خقالاإناصاخ خاتيشاكااخحتىايتخكََّنا
مانايسيصايلاإىلالدخاهاخإناهايحتااُجاإىلا

مدليماٍتايساتيبا يت1ةاكبارة،امدليماتا
عاناطب1دةايساكانايسماتهَدف،اخعنامقرا
يسق1اسة،اخعاناتييُجدالذهايسق1ااسيتاخ1ها،ا
خأنهااس1ماتايفامكاناآخراأخاأنهااسماتغاسْ ا
إىلامهخاةاأخارى،اخلاذيايدناياأنايسج1َشا
خيسلجااَنا7حاجاةاإىلامدليماتاماناسيخلا
يسددخاخيستييجدايفانقطاةاقريبةامنايسهدفا
خ7حاجاةاإىلامدليمااتاتتدخالاماناقلابا
نقطةايسهدف،اختتحقلامناثباتها،اخإعطاءا
يإلشاا ةا7أناهايخكنكاأناتطلالايآلن،اخليا

يسدنارصايستيايبحثاعنهاايستحا 7ين.

تحالف العدوان لم يوفق بعملية 
مشابهة للتوشكا

خأخضحاأناتحاسَفايسددخيناسديهماسالحا
أخطاراختفايقايفايسدتااساأكالا7كثارامنا
قاد يتايسج1شايس1خني،اسكنهاماسمايحققييا
أيةارض7ةاكخااحدثايفاتيشاكاا7ابايسندبا

ختيشكااصاخر.
خأشاا اإىلاأناهاخ7ددامرخ ا9اأشاهرامنا
يسقصافاعاىايس1خناخمانايسحاربايسدمرةا
خيسضا ياة،اإالاأناقاد ةامنظيماةايسضبطا
خيسم1طرةاسلج1شايس1خنياخيسلجانايسشدب1ةا
ماازيستاقاس ًةاعىايالشتغالاخكأنناايفايس1ي ا
يمخلاسلحارب..اخهذيايدناياأنناانتحدثاعنا
7ُن1ةامتخاساكةامرتيصة..اعاس1ةايسدنيياتا

قاس ةاعىايسصخيسا7دلايسشهي اسنييت.
خأكاداأنايسقاد ةايالسارتيت1ج1ةاسلج1شا
يس1خناياخيسلجانايسشادب1ةاالاتازيلا7أمان،ا
خيسقاد ةايالساتيبا يت1ةاكبرةاجاديًاخليا
منظيماةامرتي7طاة،اخ7اإلمكانايسما1طرةا
خيإلطالقاخيساتهديفامييقا ايسددخ،اخليا
سقاييتا يسقا7لاةا يسقايةا 7اسق1ااسا تدنايا

يستحاسف.
يس1خنايا يسج1اشا 7انيا قنديالا خقاا نا
خيسلجاناخ7نياقييتاتحاسافايسددخين،االختاًا
إىلاأنايس1خن1انيايتحدثاينا7اكلاتييضا ،ا
خيقيسينالذهاإمكان1اتنااخسمانماخ امنهما
أنهمايريدخنايسما1طرَةاعاىايسداسم،اسكنهما
يتحدثيناُكّلاياي ا7أناسديهماكريمةاخإ يسةا
قتاالاخسديهمايستبماالاخيستشاهاس،اعىا
عكالايآلخريانايسذيانايتحدثاينا7أنهاما
تخكناييامانايسقضااءاعاىايسحيث1نياخعىا
يسج1اشايس1خناياخأنايس1خاناأصباحاتحتا
سا1طرتهم،اخحديثهامالاذياجااءايفايميا ا
يمخىلامنايسددخيناخ7دداتيق1 ايسلكاسالخانا
قاري ايستدخل،امض1فااًا7قيساه:ا»نحنا7نيا
جهاةاتقاد اق1خاةاُكّلامااا7انياأيديهاامنا
إمكانااتاعماكريةاختحمانايساتيديمها
ختيظ1فاهامكاناًاخزماناًاختصينهاختحفظها
ختبنايامنظيماةاضباطاخسا1طرةاقا7لةا
سلحركاةايفاأياخقاتاختتحكماليا7خماا ا
يسحرباخطايلاأمدلا،اخليايسج1شايس1خنيا
خيسلجانايسشادب1ة،اخ7نيامجخيعةاصح1حا
عندلاااماالاكثاراخطائاريتاكثاراخسعما
س1ايساخيس ،اسكنهااممتهلكةايسقد ةاعىا
يسصالاختريداأناتنترصا7دخناأناتدخَ اثخناًا
خلياتلهاثاختلهثاختلهثاحتىاتماتنزفا

مناسهاثها..اخك1فاعندمااتصاب؟!«.
خأضافاقنديالا7قيسه:ا7دادايسذيامىضا
مناشهي اأناتأتيالذهايسدخل1ةاخنحُناأما ا
إشاا ةاخحتىايآلناخهماخاللالذهايمشاهرا
يستمدةامنايسحرباخمنايسدما اخيسيريباسما
ييخقييا7دخل1ةامشاا7هة،اثامايأتيايسج1شا

يس1خنياخيسلجاناس1قيسيي..اإس1كمايستايل؟
خسفتاإىلاأنايسرساسةايستيايخكناخهخهخاا
مناخاللاإطالقاتيشاكااعاىامييق ايسددخا
يفا7اابايسندبالي:ااإذياكنتاماقاس يناعىا
يسبقاءاستةاسننيامثالًايفايس1خناخنحناسها(.

 مستقبل العرب ُيكتب في اليمن والسعودية اآلن تتحدث بصوت 
خفيض وغيرت لهجتها تجاه لبنان وسوريا وإيران

 السعودية فهمت الدرس جيدًا، فعندما يهدد الجيش اليمني واللجان 
الشعبية فهو ال يمزح ويجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد 

 الخيارات االستراتيجية ليس كالمًا استهالكيًا أو حماسيًا أو انفعاليًا وما حدث من 
إطالق توشكا في باب المندب يعطي مصداقية لما تقول قيادة ثورة 21 سبتمبر

 المقربون من النظام السعودي مطلبهم الرئيس اآلن هو وقف إطالق النار في 
الحدود والسعودية باتت تتصرف بطريقة تريد الخروج من المشكلة وأنها تورطت 
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  - إبراهيم السراجي:
تشاَهااُدايسداصخاُةايسماييرسيُةاجن1ف،ا
مجرياتايسفاخضاتايسم1اسا1ة،ايستياتهدفا
سليصايلاإىلاحلاسا1ايسايفايس1خان،اخيستا7ُ ا
سمارايمحديثام1دين1اًاخس1اس1اًاخشدب1اًامنذا
أقاد ايسنظاا ايسماديسياختحاسفهاعىاشانا
يسددخيناخخرضايسحصا ايسشاملاعىايس1خناالا
7داسهاأنايد كاأناثخةامداسسًةاخّداسةاليايستيا
أخضتاسليصيلاإىلايسفاخضاتايسجا يةاحاس1اً،ا
خباسنظاراسلماقفايسداايلايستاياخضدتهاسخلا
يسددخيناخعىا أساهاايسنظا ايسمديسياكانتا
يستيقداتاالاتشاراسحدخثالاذهايسفاخضاتا

7غضايسنظراعناخشلهااأَْخانجاحها.
يستطاعايسنظا ايسمديسيا7اسدعمايسبارشا
مناأمريكااخ7ريطان1ااخخرنماااخ7استيدي ا
أماييلايسنفاطاأناينتازعاقري يًامانامجللا
يممنا7رقخاهااااااخيسذياصاد ايفالاامنا
شاهراأ7ريلايسايضاأيا7ددامرخ اأسابيعنيا
عاىايسددخينا7اسقا7لاخيجهايسشادبايس1خنيا
ذساكايالنح1اازايسادخيلايستييطائا7اسداسساةا
يسقائخاةاعاىاثالثاةاأ كاناأخسهااايسصخايسا
يس1ديناياخيإلنجاازيتايستايامثّلهاااأ7طاالا
يسج1اشاخيسلجانايسشادب1ةاخثان1هاايسصخيسا
يسشادبيايسذياسامايرضخاسهخج1اةايسددخينا
خحصاا هايسيانل،اخكانايسداسامايرىاحجما
يسماريتايستياكانتاتزيدانمابةايسشاا كةا
خ1هاام امرخ اأيا ايسدادخين،اخ غماتجاللا
ذساكاإعالم1ااًاإىلاأنا سااسةايسشادبايس1خنيا
خصلتاَسانايهخهماتق11مايسيض ايسناتجاعنا
يسددخين،اأماا كنايسداسسةايسثاسثاخهيايسجانبا
يسما1ايساماناذسكاكلاهاح1اثاأستايسيخيسا
يسشاا كةايفايسفاخضاتا7خماقطاخجن1فا 
سخ يًالاماًامكخالًاسااسابل،ا7اإلضاخةاسلدخ ا
يسكبرايسذياقا ا7هاخخدايسلجنةايسثي يةايسدل1اا

سدخلاإقل1خ1ةاخأخ خ17ة.

• إسقاط قرار مجلس األمن وانصياع 
نزالء فنادق الرياض 

عندمااايتياذامجلاُلايممناقاريَ ها قما
7دييتاه،ا يفا يازيلا مااا يسدادخينا كانا ااااا

خكاناتايمخلا االاتزيلاتما1طراعىاتفكرا
ملايكاخمشاايخايسيل1اجاقبالاأناتصطد ا
7اسييقا ايسكا ثيايسذياخقدايياخ1ها7االعتديءا
عىايس1خناخيسذياخفضامناي تفاعاساقيفا
يالشارتيطاتاعىايسج1شاخيسلجانايسشدب1ةا
يستاياحاخساتاأناتفرضاعل1همايالنماحابا
خته1ئاةايمجاييءاإلعااسةايسمالطةاسهااسيا

خحزبايإلصالحاخمنامدهم.ا
يسيطن1اةا يمطاريفا أنا مانا خ7اسرغاما
يسنالضاةاسلدادخيناكانتاقداقبلاتا7تنف1ذا
قاري امجللايمماناخكاناأ7رزاألاديفاتلكا
يسيطايةالاياإساقاطاذ يئا اسخلايسددخينا
7اسامايسرشع1ةايسدخس1ةاخكذسكاخض ايسدخلا
يسؤثرةاتحتايسضغطا7دداسقيطاتلكايسذ يدةا
يستياتحيساتاإىلاخ طةاخق ا7هاانزالءاخناسقا
يسريااضايسذيانايد كاينايفاقري ةانفماهما
أنهاماأصبحايياثُلاًةامرخيضاةاماناجخ1 ا
خئاتايسشادبايستياسماتكناستقبالا7هما7ددا
مااايقرتخيهامناجريئما7حقها،ا7خمااندتهما
سلددخين،اخسذسكاقا7ليياتلاكايسيطيةايستخثلةا

7قبيلاقاري امجللايممنا7استشاك1كاخ1هاا
حتىاأناأحدايسم1اس1نياقالاساخريًاإنايسفا ا
لااسياخق1اسيتاحازبايإلصالحاترياداقري يًا
جديديًامانامجلالايممنايقايا7اختفاءا

يسشدبايس1خنياس1تمنىاسهمايسديسة.
خيسلجاانا يسج1اشا صخايسا خ7اساتخري ا
يسشدب1ةاخصخيسايسشدبايفامييجهةايسددخينا
ختحخالاأعباءايسحصا اخجدتايسدخلايسكلىا
خيستاياصيتتاعاىاقري امجلالايممناأنهاا
تي طاتا7اسقري اذيتهايسذيا أتاأنهاقري اغرا
قا7لاسلتطب1لاخ7ادأتا7خحاخسةايستنصلامنها

أَْخاأ7داسهاعنايمخسييات.
تأك1ديًاسذسكانرشتاخكاسةاا خيرتز(اعش1ةا
ينطاالقايسفاخضاتايسجا ياةايفاجن1فاخليًا
عنينتاه:«ايسغارُبايضغطامناأجلايسماال ا
يفايس1خان«اخنقلاتايسيكاساةاعخاااخصفتاها
امماؤخسنيايفاحكيماةالااسي(اقيسهما»إنا
سخالًاغر17اةاتمادىاستجناباخجايساخريغايفا
يسملطةايفايس1خنامناشأنهاإعطاءايستشدسينا
يإلساالم1نيايساالذايسذيايتختداينا7هايآلنايفا

مديناةاعادنايفاجنايبايسباالساخغرلاامنا
يسناطلايستياالايميُساخ1هاايسقانين«.

خيفاذيتايسيلانقلتايسيكاسةاعخناخصفتها
امماؤخلا خ1ا ايفاحكيمةالااسي(اقيسه:ا
»خاللايمساا17 ايساض1ةاما ستاخيشنطنا
خسندناضغيطاًاشديدةاعىالاسياخايسجانبا
يسحكيماي(اماناأجلاتقديماتناازالتاخعد ا
يستشادسايفاطلاباتنف1ذاقاري امجللايممنا

يسدخيل«.
خقباَلاتنااُخِلامحطااتاأخرىاسماقيطا
إىلا يإلشاا ةا تجاُدُ ا يممانا مجلالا قاري ا
يمتالكايإلسي ةايممريك1اةاخ7ريطان1ااسلقري ،ا
ساييءاخ1خااييصايسددخيناخ7داداذسكاقري ا
مجللايممن،اثمايستييل،اح1ثايكشافامنا
الاسيا خصفتهايسيكاساةا7اسماؤخلاأنايسفا َّ
خحكيمتهايسماتق1لةاالاتخلُكاشا1ئاًاستفدلها
يفاقاري امجلالايممان،اخالاتخلاكاأناتقد ا
تنازالٍتاسصاسحايسشدبايس1خني،اسكنهمايس1ي ا
يذلبيناسلخفاخضااتايفايسغرفايسغلقةاخقدا
تيليياعناالزمتهمايستخثلةا7اسطاسبةا7تنف1ذا

قري امجللايممنايمتثااًلاسألخيمرايممريك1ةا
7نفلايسطريقاةايستياقامييا7هاايفايسماا7لا

تحتاتأثراأخيمراأمريكا.ا
خ7اسدايسةاإىلاحاسةايسرتنحايستيايشاهدلاا
قاري امجلالايممناخيستايا7دأتاماناقبُل،ا
يفامطلا اأكتي7ارايسايض،اعندمااقاالاخزيُرا
يمخساط،ا سشاؤخنا يسليطانايا يسيا ج1اةا
تي17ااساإيادخخسامتحدثااًاسجريادةايمخبا ا
يسلبنان1اةاحايلايس1خانا7أنهايجبايستخماكا
7جخ1 ايسرجد1اتامناأجلايستيصلاإىلايتفاقا

7خااخ1هاايتفاقايسملماخيسرشيكة.
كخاااأكادايسيزيارايسليطاناياسلصح1فةا
ذيتهااايفاح1ناهاعاىاألخ1اةايسفاخضاات،ا
مدتاليًاأناقاري امجللايممناحايلايس1خنا
س1لارشطاًاإلطالقايسفاخضاتا7نيايالطريفا
يس1خن1اة.ا7استزيمناما اترصيحااتايسيزيرا
يسليطانياح1نهااأصاد تاخزي ُةايسيا ج1ةا
يسرخسا1ةا17انااًاقاساتاخ1هاإناقاري امجللا
يممناحيلايس1خناغراقا7لاسلتطب1ل،اخيصفةا

إياها7اسي طة.ا
خأخضحاخزيرايسيا ج1ةايسرخيساسارغيا
الخرخفاأنايسقري اغراقا7لاسلتطب1ل،اخيصفاًا
إياها7اسي طةاسكينهاخض ازعخاءاسلخدا ضةا
عىاقائخةاسيسيء،اخلمايمشياصاأنفمهما
أصحاابايمماراخيسنهايايفاأياةامشااخ يتا
خحليل،اخيبادخاأنايسدخَلايسغر17ةاتيصلتاإىلا

لذهايسنت1جةاأيضاً.
يفا جااءتا يستايا يسنقااطا ا ألامِّ خمانا
ترصيحاتايسيزيرايسرخيسامناميقِدِهاكخخثلا
سم1اسةا خس1اايسيا ج1ةاأنهاَسَلاأنايسدخَلا
يسغر17ةاأيضاًاشادرتاأناقريَ امجللايممنا

7يصيصايس1خناغرُاقا7لاسلتطب1ل.
خيخكناأناييلصايسقيلا7أناقريَ امجللا
يمماناعندماااصاد اكانايخثلارشطااًاغرا
قا7لاسلتفاخضاأَْخايسنقاشاقداأصبحا7دداذسكا
خ طةاسلدخلايسغر17ةاالستحاسةاتنف1ذهاخ7ددا
ذسكاأصبحاغرَالا ،اخأصبحتايسدخلايسغر17ةا
تخيلاأخيمَرلاااسنزالءاخناسقايسرياضا7استييلا
ُلايسكبرا عنايسقري ايفايسفاخضات،الذيايستحيُّ
صندتاهاتلكايسداسساةايسقائخةاعىايسشادبا
يس1خنياخيسج1شاخيسلجانايسشادب1ةاخيسماا ا
يسم1ايساسلقيىايسيطن1ةايسنالضةاسلددخين.

 -  
حسين الجنيد:

يفاس1اٍقامشاا7ٍهاستحاسفايسددخينا
عاىايس1خان،اأعلناتايسماديسيُةاعنا
جديادا عماكريا تحاساٍفا تشاك1لا
»يستحاسافا يساما عل1اها أطلقاتا
يإلسالمي«ايفاخرتٍةاق1اس1ٍةاسماتتجاخزا
اماسااعة،اضامالخاسخسًةاإساالم1ة،ا
تقايلا7داضايسصااس اإنامدظَخهااا
يإلعاالنا 7دادا إالا إ7الغهااا يتاما ساما
عنه،اخشاخلتاقائخاُةايسادخلايفالذيا
يستحاسفامااسخسًةاعر17ًةاعىا أساهاا
يسمديسيةاخيستياقدمتانفمهااقائدًةا
سهاذيايستحاساف،اإضاخاًةاإىلايإلما يتا
خيم سناخيسبحريناختينلاخيسمايسينا
خيسصيمالاخخلمطنياخقطراخيسكييتا
خيسغاربا خمارصا خس1ب1ااا خسبناانا
خمي يتان1ااخيس1خناخجخهي يةايسقخرا
يالتحاسيةايإلساالم1ة،اخ1خااشاا كتا
مانايسادخلايإلساالم1ةامااسخسًة،اليا
7اكماتاناخ7نجالسيشاخ7ننياخترك1اا
ختشااساختيغياخج1بيتياخيسمانغالا
خساريس1يناخيسغا7ايناخغ1ن1ااخكيتا
سياخايي اخيساسديافاخماايلاخماس1زياا

خيسن1جراخن1جريا.

خمانايسالحاظاأنالاذيايستحاسافا
غا7اتاعنهاإيريناعاىايسرغمامناأنهاا
اأكدتايفاُكّلايسناساباتا 7لاٌداإساالميٌّ
يسدخس1ةايساتدديسلااسحاَ 7ةايإل لاب،ا
خدىامااايبدخا7اأنايسدخَلايسشاا كةا
خضدتاسدايرايسم1اساةايسمديسيةا
ماناح1اثايستصن1افايسذلباياأثناءا
يالخت1ا ،اخدىاغري اإيرين،اتماإسقاطا
كلٍّاماناساي يااخيسدريقاماناقائخةا
يسشاا كني،اعىايسرغماأنهخاااتددينا
عىا أساقائخةايسدخلايستياتدانيامنا
خطرايإل لاب،اخلاذيامااجدلايسكثرا
منايسريقبانيايصفينالاذيايستحاسفا
َخيإل يسةا سلرغباةا نظاريًا اني«؛ا »7اسمُّ
يسماديسية،اخيداداأماريًاأثاا ايسكثرا
منايسشاكيكاحيلامال1اةاخحق1قةا
يسماعيايسمديسيةاخ يءالذيايستحاسفا

يسجديدايسذياتمدىاستشك1له.ا

الهروب من الهزيمة 
والفشل في اليمن

لاذياخجااءايإلعاالُناعناتشاك1لا
يستحاسفايسدمكريايإلسالمي،اعش1ةا
يإلعاالناعاناخقافاإطاالقايسناا ايفا
يس1خن،اختدشانيامؤتخارااجن1فا(،ا
يفاتزيماٍناأثا اميجًةامنايستمااؤالتا

سادىايسكثارامانايسياليءاخيسحللنيا
يسم1اسا1ني،اخر7اطايسبداُضامنهاما
تشاك1لالذيايستحاسفاكتغط1ٍةاسيزيا
يسماديسيةا يستاياخيجتهااا يسهزيخاةا
يس1خان،ا يفا »يسدر7اي«ا ختحاسفهااا
خيمتاديسيًاسرحلاةامااا7دادايسدادخينا
7احتييءانتائجاهايسكا ث1ة،اختديع1اتها
يسماديسيا يسديخايلا يسصد1ادا عاىا

أخالً،اإلجهااضايستمااؤالتايستيّقداةا
عناأساباباخشالاعاصفتهم،اخعىا
ثان1ااً،ا خيسادخيلا يإلقل1خايا يسصد1ادا
سارْصفايسنظاراعانايلتازيزاُصاي ةا
يسخلكاةاخمكانتهااايإلقل1خ1اة.اح1ثا
ا ا7داُضايسياليءايسم1اسا1نيا ختيقَّ
الذيايستحاسفايإلساالميا حضيَ املفِّ
7كثاخاٍةايفايإلعاال ايسماديسي،اما ا

اتحاسفا يختفاءاختاليشاتد يجياسلفِّ
الذها »عاصفةايسحز «،احتىايتماطيُّ
يسصفحاةاكل1ااً.اخ1خاااأكادامحللينا
آخرخناأنايستحاسَُفايإلساالمي،اإعالٌنا
غرُامبارشاعنايسهزيخةايفايس1خن،اخليا
كاناينتصاا يً،ام7قتايسماديسيةاعىا
تحاسفهااايسقديام،اخأكخلتاماا ّخجتا
ساهايفا7ديياةايسدادخينا7اأنا»عاصفةا
اإىلاسمشلاخحزبايسلها يسحز «استختدُّ

خصيالًاإىلاطهرين.

المشروع البديل
ماناجهاٍةاأخارى،اخاإناحتخ1اَةا
يسهزيخةايسماديسيةايسنكريءايفايس1خن،ا
ستكيُناسهااتديع1اٌتاخي تديسيٌتاكلىا
يسماديسيةا خسا1جدلا يسنطقاة،ا يفا
تيارسامكانتهااايإلقل1خ1اةاكدخساٍةا
محي يٍة،اختفقداس1طرتهااخل1خنتهاا
عىايسدديدامناسخلايسنطقة،اخيدخدهاا
7اسيرخجاعناعباءتها.اسهذياكاناعىا
يسخلكةاي7تكا امرشخٍعاجديداتحاخظا
مناخالسهاعاىامحي يتهاايفايإلقل1م،ا
ختؤكاداماناخالساهاعاىاحضي لااا
يسقيياخيسفاعلايفاتشك1لايسم1اساتا

يسدامةايفايسرشقايمخسط.
يسماديسيةا أنا 7اسذكار،ا يسجدياُرا

تدادايسماتف1َدايمخلاخ 7خااايسيح1ادا
منالاذيايستحاساف؛امنهااا7حاجٍةاإىلا
يسهجخاةا إزيءا سخيلا خغطااٍءا حخاياٍةا
يستاياتتدارضاسهاااعاس1ااًامناذاأنا
ُخِصَفاتاخمخلامارٍةا7كينهااا»7اؤ ةا
يسرش«ا7حمباترصيحاٍتامرّس7ٍةامنا
جلماٍةامغلقٍةاسلبنتاغينايفايسماسسا
مناأغماطلااللا،اخ1خااتصاعدتا
يسطاسبااُتا7دادالجخااتا7ا يالايفا
خااترشينايسثاناي/انيخخل،اإىلاكبحا
جخاحايسماديسية،اختجريمايسيلا17ةا
7كينهاااأيدييسيج1ااامحّرضاةاعاىا

يسدنف.
خ7استايلايخكنناااأنانصَلاإىلانتائَجا
متددسٍةامناخاللاقريءةالذيايستحاسفا
مناعادةازخييا،األخهااأنايسماديسيةا
7اعتخاسلااس1اسةايسُهرخباإىلايإلما ا
7اتاتاعاىايساتدديساسلذلاابا7د1ديًا
يفا لاناتهاا،ا7خااايضخاُنامشااَغلةا
يسياا ج،ا يسديخال،اخيالستفاافاعاىا
ختدزيازاُخاَرِصاُخُصايلامحخادا7انا
سلخاناإىلايسدرش،اختصف1ةاحما7اتا
م اُخُصي ايسنظا ايفايسديخلاخيسيا جا
عالَايساتغاللاشادا ا»يسحارباعىا
يإل لاب«،اطاساالناكايفايسداسماَمناالا
يزيُلايُقايُضاسماَءاأ7ناءاشادبها7اسالا

يمسيس.

المعادلة اليمنية التي أسقطت قرار مجلس األمن!

التحالف اإلسالمي: إصدار سعودي جديد، لتغطية هزيمة وفشل تحالف الحزم
تقليعٌة جديدٌة في عالم صناعة التحالفات تطلُقها السعودية، عنوانُها الحربُ على اإلرهاب، ترى، هل هي قنبلٌة دخانيٌة؛ لتغطية 

الهزيمة وفشل التحالف العربي وعاصفته في اليمن؟ أم تراه مشروعًا بدياًل، إلبقاء المملكة دولًة محوريًة في المنطقة؟
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  - أحمد داوود:
تدّرضاتامحاخظُةاذما ،اخاللايسثخان1ةايمشاهرا
يساض1اة،اسلقصافايسدن1فامناقبلاطارينايسددخينا
يسماديسيايممريكي،اخلماتمالمايسب1يتاخالايسدي ُسا
خالايسمااجُداخالايسقريتايسحكيم1ةاخالايسطرقاتامنا
يسقصف..اخكماخسعتايسحاخظةامناشاهديءاصددتا

أ خيُحهماإىلايسلهاشهديَءاجريءالذهايسغا يت.
خيي ايسثالثاءايسايضايستشهدامامييطننياخأص1با
9اآخرخنايفاقصفاسطرينايسددخينايساتهدفامبنىا

رشكةايسنفطا7اسدينة.
خأخضاحامصد امحايلا7رشكةايسنفاطا7ذما اساا
ميقا ا“أنصا ايسلها”اأنامبنىايسرشكةاتدرَّضاسثالثا
غا يتاأستاإىلاتدمراأجزيءاخيسادةامنه،امشاريًاإىلا
أنايسصا7انياتامانقلُهماإىلاممتشافىاذماا ايسدا ا

خ7دضهماجريحهاخطرة.
خصباحا9اسيماخلامالااشاناطارينايسددخينا
عادسيًامنايسغا يتاعاىامنازلايسييطنانيايفامنطقةا
يسلحااءا7خديريةايسحاديء،اَمااااأَسَّىاإىلايستشاهاسال 
مييطنانياخإصا7ةاماآخرين،ا17نهمانمااءاخأطفال،ا

إضاخةاإىلاتر ا7دضايسنازلا7أرضي اكبرة.
يسفاجدةايسكلىايفايسدينةاكانتا7اسجز ةايسبشدةا
يستاياي تكبهااطرينايسددخاعىاحفلازخافا7خنطقةا
سانبانامديرياةام1فداةا7ذماا ايفاااأكتي7رامالا 
خيستياأسَّتاإىلايستشاهاساحيييلالمامدن1اً،اُجلُّهمامنا
يسنمااءاخيمطفاال،اخإصا7ةااخاآخريان،ا17نهماما 

طفالًاخماايمرأة.
خيمتألتايسمتشاف1اتا7اسجرحاى،اخعمايسغضبا
يسديرياةا7أكخلها..اأسٌمايعتارصاأخئدةايسجخ1 ،ايسذينا
مااازيسايياحتاىايآلنامصطدخمنياسَهيلاماااحدث..ا

خيمطفاالايم7ريااءايسصاخيانامااازيساييايئناينايفا
يسمتشاف1ات،امترعنياإىلايسلها7اسشفاءاخيالنتقا ا

منايسقتلة.
مشالداينتشالايسجثثامنا7نيايمنقاضاسماينَمهاا
يملايل..اسقداكاناحفلازخاف،اسكنهارَسعاَنامااتحيلا
إىلامأتماخُحزن؛انت1جةايسغاا يتايسدن1فةاعىايسحي،ا
 جاٌلايفاكامالاقاييهايسجماديةاأصبحامقداديًاعىا
كريسامتحرك؛امنهاخقاداقدَم1هاجريءالذيايسقصف،ا
خيمارأةاكانتايفاكاملازينتهااينتقلتاإىلا7ا ئهااخليا
يفاطريقهااعريمًةاإىلامنزلازخجها..اإنهايمسماماازيلا

يدترصاقليبامنطقةاسنباناإىلايآلن.
خماناجريئمايسددخينايستيايكتايىا7هااألايلاذما ا
مااحدثاماناقصفاخحيشاسنطقتاياضي يناآنلا
خخرشينا7خديرياةاجهرين،اخأسىاإىلايستشاهاسااا 

مدن1اً،ا17نهماماأطفالاخيمرأة.
يسقصُفاتمببايفاتدمرايسنازلايسمتهدخةاتدمريًا
كل1ااًاخأسحالاأرضي يًا7اسغةا7اسبانيايسجااخ ة،اخ1خاا
يساتهدختاإحدىايسغا يتايفامديرياةاضي آناآنل،ا

يسمدفنياخاللاعخل1ةاينتشالايسضحايا.
خنقالامدظمايسجرحاىاإىلاممتشاف1اتايسيحدةا
ممتشافىا خل1ئاةا 7خدالا يسجامدايا يستدل1خايا
يسثي ةايسدا ا7صنداءاخل1ئةاممتشافىاذما ايسدا ا
خحاالتهماخطرة،ايفامااظلتاخرُقايإلنقاذاتماتيرجا

يسجثثامنايمنقاضاسماعاتاطييلة.
خشانتاطائريتايسددخينايسماديسيايسغاشمايي ا
يسيخ1الا9اانيخخلامالااعدةاغا يتاعىامديريةا
جهرينا7خحاخظةاذما ،امماتهدخةامنزَلامييطنايفا
قريةايسير7اةا7خديريةاجهرينا7أ 7 اغا يتاخسمرتها

7اسكامل.
كخااشاناطرينايسددخينايسماديسيايي ايسمبتا

لاانيخخالامالااثاالَثاغاا يتايساتهدختامنازلا
يسييطنانيايفامنطقاةا7نياقايسا7خديرياةايسحديءا
محاخظةاذما ،اكخاااأغا اطرينايسددخاعىامنطقةا
ساامةا7اسحاخظةاعدةامريتاخأسحالاأرضي يًاكبرةا

خ1ها.
خمناقصفايسنازلاإىلايساتهديفايسنشآتايسدامةا
خيسياصة،اخاسدي ساخخزيناتايس1اهاخيسمتشاف1اتا
سماتمالمامناعبث1اةايسددخين،اح1اثاقصفاطرينا

يسددخامماءا9اانيخخلامالا
ميازَناتا7دةاسفرعايسؤسماةايسدامةاس1اهايسريفا
يفاحاياذما ايسقارناخأسحلا7هاااأرضي يًاكبرة،اكخاا
قصفتاطائريتايسددخاميازنايسؤسمةايالقتصاسيةا
يفامدينةامدلا7ددةاصيي يخاخأسحقتاأرضي يًا7اسغةا

خ1هااخيفامبانيايسؤسمة.
خيفااااأغمطلامالاايستهدفاطريُنايسددخينا
يسماديسيايممريكيامبنىايسجخ ايسحكيميا7خرَكزا

مديريةاعتخةا7خحاخظةاذما .
خجاءالاذيايالعتاديُءا7داداأنانّفذا جاالايسج1شا
خيسلجاانايسشادب1ةاعخل1ًةانيع1ًةاتخثلاتايفايسقبضا
عاىاعدسامنا ميزايسرتزقةا7خنطقةاا خخة(احخرا

يسيسطا7اسديرية.
خأسافرتايسغاا يتاعناساقيطاعدسامانايسقتىا
خيسجرحاىامنايسدن1نيايسمااكننيايفامنازسهما7جيي ا

مبنىايسجخ .
خشناطرينايسددخينايفا9اييس1يا9 مالااعدسيًامنا
يسغاا يتايسجييةاعىامنطقةاحخا اعيلايسما1اح1ةا
7خديريةايسناا اآنلامحاخظةاذما ،اكخاايساتهدفا
يسطريُنايسجخَ ايسرت7يياخعدسيًامنايسناطلا7اسنطقةا
7ثالثاغا يت،امااأسىايىلاتدمرامبنىايسجخ اختر ا

يسبانيايسجاخ ة.

أكثر من 150 خرقًا ما بين غارات للطيران وزحف للمرتزقة في مختلف المحافظات

اإ�صت�صهاد 5 مدنيني يف ق�صف مبنى �صركة النفط 

الغارات السعودية األمريكية على ذمار.. أوجاع ال يمكن نسيانها
10 شهداء وأكثر من 20 جريحًا 

في قصف وحشي لطيران العدوان 
على قرية بني الحداد بمديرية 

حرض بمحافظة حجة
  - خالد مسعد:

إ تف اعدُساشاهديءاقصفاطرينايسددخينايسماديسيايممريكيا
عىاقريةا7نيايسحديسا7خديريةاحرضامحاخظةاحجةاإىلالااشهديءا

َخحييىلالااجريحاً.
خ7صدي7ةا7اسغةاتمانقلاماامصا7اًاَخعرشةاشهديءاإىلاممتشفىا

عبلاقاسمنيامناقريةا7نياحديسا7حر.ا
ختدرضتاحجةاخااللايسثالثةايميا ايساض1اةاسقصفامتييصل،ا
خّلافايسزيدامنايسشاهديءاخيسجرحىاخذسكايفاقصافاسطرينايسددخا

عىامديريتياحرضاخخرين.
خأكداعبُديسلهايسحخريامديرامكتباحقيقايإلنماانايفامحاخظةا
حجاةاسصدىايسمارةاأناأكثارامناي 7دنياشاه1ديً،الاياحص1لةا

يسضحاياايسدن1نياخاللايميا ايساض1ة.
اخشانايسطارينايسداسي،اخجرايالثننيايساايض،اعرشاغا يتاعىا
قريةايسحجاخ ةا7خديريةاحرض،اخذسكايفامجز ةا يحاضح1تهااأكثرا

منااااشه1ديًاخعرشةاجرحى.
خشانايسطرينايسداسياسلمالًةامنايسغا يتاعىامديريةاخرينا
يسحرق،ايساتهدختامرَكَزايسمجناخمبنىايسحكخة،اخقالاسا”صدىا
يسمارةا”امصد امحيل:اإنايسطرينايسماديسيايسداسي،ايساتهدفا
مبنىايالنتشاا ايممنياَخيسحكخةاَخمناطلامح1طة،ا7خركزامديريةا
خرين.امشاريًاإىلاأنامنازلامييطننياتقُ اجيي ايسييق ايسمتهدخةا
تار تاجاريءايسر7ات،امااتماببايفاساقيطاثخان1ةاشاهديءا

خعرشيتايسجرحى.

  - خاص:
خيَصَلاطاريُنايسددخينايسماديسيايممريكيا
قصَفهاسبدضامناطلامحاخظااتايسجخهي ية،ا
يفاخرقاخيضحاسيقفاإطاالقايستفلاعل1هاخيسذيا
تمايإلعالناعنهامناقبلايمممايستحدةايي ايسثالثاءا

يسايضامااسيمخلامالا.
خقصافاطاريُنايسدادخينامناطاَلامتفرقةا
7خحاخظاةاصددة،اح1ثاشانا7دداسااعاتامنا
إعالناخقفاإطالقاسلمالًةامانايسغا يتايسجييةا
يساتهدختاعدسيًامنايسناطالا7خديرياتايسظالرا

خح1ديناخساقني.ا
خشاناطريناتحاسافايسددخيناأ 7ا اغا يتا
جيياةاعاىامديرياةاح1ادين،امماتهدخاًاجبلا
7خناازلا إىلاأرضي اكبارةا أَسَّىا َمااااا مفتااح،ا
يسييطنني،اكخااشناطرينايسددخاغا ةاجييةاعىا
منطقاةاغاخارةا7خديريةايسظالراخغاا ةاأخرىا
يساتهدختامنطقاةاكركارا7بنيا7حارا7خديريةا

ساقني.
خأغاا اطارينايسدادخايسماديسيايممريكايا
يسصه1ينيايسغاشاماعىامنطقةايسبق ا7خديريةا
كتاف،اَمااااأَسَّىاإىلامقتلاخخماةاأخا قةا17نهما

يمرأة.
خأخضاحامصاد امحايلا7صدادةاأناطرينا
يسددخينايساتهدفايسيطايسداا ا7اسنطقة،اَماااا
أَسَّىاإىلامقتالايمخا قةاأثناءاسارلماعىايسيطا
يسدا اختر اعدسامنامنازلايسييطننيايسجاخ ة.
خيفامحاخظةامأ باقصفاشاناطرينايسددخا
ساب اغاا يتاعاىامنطقاةايسااسا7اسجدعانا
خرصخيح،اكخاااقصافاطارينايسدادخينا7ثالثا
غاا يتاجبلال1الناخيسيطايسدا ا7رصخيحاَخحّللا

يسطرينا7كثاخةايفاسخاءايسحاخظة.
يسماديسيا يسدادخينا طارينا خيساتهدفا
يممريكاي،ايسثالثاء،اسا1ا ةامييطانايفايسطريلا
إىلا أَسَّىا َمااااا 17حاانا7شابية،ا 7دقباةا يسداا ا

يستشهاسامييطننيايثننياخيحرتيقايسم1ا ة.
اخيفاظالاخرخقااتاخقفاإطالقاشاناطرينا

يسددخيناخخالاغا يتاعىامنطقاةايسر7يعةايفا
عمر.

خيفامحاخظاةاتدازاقاا امرتزقاةايسدادخينا
7يارقاخيضحاإليقاافاإطالقايسنا ا7اساتهديفا
يستبةايسيريءا7غا ةاجيية،اكخااقامييا7اسزحفا
عىايسحي ايسغر7يايستخثلا7برا7اشاااخيسجامدةا
خشاا عايسارخ اختباةايسلكانياممانيسا7آس1اتا
عماكريةاختغط1ةامماتخرةاسلطرينايسمديسيا

يممريكي.
خحلَّالايسطاريُنايسحر7ايايفاأجاييءامنطقةا
يسدخارياخعازيناخيسالحاخيفاأجاييءايسييزع1اةا
خيسرشيجةاخذ7اباخيفاأجييءايسياءا7ددةاسخ يت.ا
يسناا ا إطاالقا خقافا خيفاسا1اقاخرخقااتا
أقَدَ امرتزقاةايسددخينايفامحاخظاةاتدزا7قنصا
يسييطنامحخداعبدايسكريماسالطانانايفايفاحيا
يسجحخل1ةامنامنطقةاثدباتايفاحنيايرخجاإعال ا
يسدادخاأنايسج1اشاخيسلجاانالمامناسامايلتزمييا

7يقفاإطالقايسنا .
كخاااأطلالايسرتزقاةاااطلقاتاشا1كيامنا

مد سةايسييزع1ةا7اتجاهامييق ايسج1شاخيسلجانا
يسشدب1ةاظهرايسثالثاء.

يسدادخايفامثلثايسدخرياتجخ ا7نيايمشاجا ا
7ااالاس7ا7اتاخلاأطقامالل:اا7دادايسظهر،اكخاا
يخرتقاطاريُنايسدادخيناأجييءاعازيناخيسدخريا
خذ7ااباخيسيطايسمااحيلا7استحل1لا7ااخاسخ يتا
يفاساخائهاااا:اامنتصفايسل1ال،اخحللاطريُنا
يسددخينا7كثاخٍةايفاساخاءايسدخارياخعزيناخسدةا

نصفاساعةااا:اظهريً.
خيفامحاخظةامأ بايخارتقامرتزقُةايسددخينا
خقفاإطالقايسناا ا7خحاخستهمايستقد ايفايسيد ةا

صباحاأمل.
حّلالاطارينايسدادخيناعاىارصخيحاخقاا ا
مرتزقاةايسددخينا7يارقاخقفاإطاالقايسنا امنا
خاللازحفهما7اتجاهايسنجداخق1امهما7تخشا1طا
عاىا يسصا خخايا خ7اسقصافا 7د7ا7اةا كيخالا
رصخيح،اح1ثاتصدىاسهماأ7ناءايسج1شاخيسلجانا

يسشدب1ةاخأخشلييازحفايسرتزقة.
اأ7طاُلايسج1شاخيسلجانايسشادب1ةا كخااَصاادَّ

تمالالًاسرتزقةايسددخينا7اتجااهامنطقةايسيد ةا
خقصفهاما7اسدخد1اةاخيسصيي يخاعاىامديريها
رصخح،اكخاااحّلالايسطارينايفاأجييئهاا،اخقا ا
مرتزقاةايسدادخينا7يارقاخقافاإطاالقايسناا ا
7تحرُّكهاما7اتجاهامنطقةاصلبايفايسمااعةايساا

اااَخاااسق1قةايفايسجدعان.
خقداخصلاإجخايلايسغا يتايستيانّفذلااطريُنا
يسدادخينايفامحاخظاةاماأ باإىلاااغاا يتاعىا
مناطالاميتلفة،امنهااايسصلباخيسااساخجبلا

نيالءاخخيسيانيالء.
خيفامحاخظاةاسحاجاخاَرَقاطارينايسددخينا
7استحل1لايفاأجييءايسحاخظةا7طائريتايالستطالعا

منايتجاهايسريلدةاخيسرشيجة.
خيفامحاخظاةايسضاس اقا امرتزقاُةايسددخينا
يستخركازخنايفاقدطبةا7قصافامنطقةايمحر ا
7خديريةاسمتا7صيي يخايسكات1يشااايفايسمااعةا
يسثامنةاخيسنصافاصباحاً،ايفاخرقاخيضحاسيقفا

إطالقايسنا .
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 اعتاد اليمنيون عىل مدى مراحل التأريخ إىل 
اليوم أن يحتفلوا بالمولد النبوي الرشيف، حيث 
كان يحُلّ ذلك اليوم كأحد أيام األعياد، وعالوًة 

عىل ذلك كانت المجالُس والمساجُد تشَهـــُد 
فعالياٍت متنوعًة وخطابات تذّكر بسيرة 

الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم، وتحض 
الناس عىل التمسك بالدين والقيم والرسالة 

السماوية، وتلك كانت هي الغاية األهم من وراء 
االحتفال بالمولد النبوي الرشيف.

وعىل مدى القرون الماضية كان وما زال 
اليمنيون يحيون المولد النبوي الرشيف 

باختالف مذاهبهم وفئاتهم، غير أن الهيمنة 
السعودية يف المايض القريب التي فرضها 

النظام السعودي باستخدام أذرعه يف اليمن 
التي تواطأت مع المرشوع السعودي الذي 

يقيض بنرش الوهابية يف اليمن ودفعت النظام 
للسعي للحيلولة دون تمكين اليمنيين من إقامة 

احتفاالتهم بالمولد النبوي وانربت القوى 
المرتبطة بالسعودية عىل رأسها اإلصالح 
للسيطرة عىل المساجد وإطالق الفتاوى 

التي تحّرم االحتفال بالمولد النبوي الرشيف 
وتعتربه بدعًة؛ استجابة للفكر الوهابي الذي 
يتصادم مع جميع مذاهب المسلمين يف اليمن 

والدول العربية واإلسالمية األخرى.
المعادلة السعودية الوهابية لم تتمكن من 

منع اليمنيين من االحتفال بالمولد النبوي 
الرشيف، غير أنها منعت ذلك يف عدة مناطق عرب 

أدوات النظام األمنية إىل أن قاد الشهيد القائد 
حسين بدر الدين الحوثي مرشوع التحرك 

ومواجهة الظلم، ومن بعده واصل المسيرة 
السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وبدأت 

مظاهر االحتفال بالمولد النبوي الرشيف تسير 
يف السنوات األخيرة كما اعتاد اليمنيون عليها 
بل وأكثر، حيث يشاهد اليوم انطالق مظاهر 

االحتفال بالمولد النبوي الرشيف باالستعدادات 
المبكرة، حيث تغطي الشوارع والحارات 
بالزينة التي تشير للمناسبة وسط تفاعل 

شعبي كبير.

  - عبده عطاء:

تتزيَّاُناصندااُء،امناياي اإىلاآخر،ايساتدديسيًا
سالحتفاالا7اسيسدايسنبيياسلرسايلايسكريمامحخدا

صىايسلهاعل1هاخآسهاخسلم.
ختأتيالذهايالساتدديسيتايفاظرخفايستثنائ1ةا
تخرا7هااايسبالس،اخاسدادخينايسماديسيايممريكيا
سامايتيقفاعاىايس1خن..اخجاريحايس1خن1نياغائرةا
خآالمهامامتزييادةاجاريءايسقصافايسيحيشاعىا

يسدن1نياخيم7رياء.
يفاصندااء،ايلفتاينتبالكالاذهايميا ايمسيينا
يسيريءاخيسب1ضاء،ايفاكلامكان..ايفايسشايي ع،ا
يمزقة،ايسحا يت،ايمماكن..اخيفايسشيي عايسرئ1م1ةا
نُصبتاسيحاتاعخالقةاكتباعل1هااعبا يتاكثرةا
يفايسثنااءاخيسدحاسلرسايلايسحب1بامحخداصلييتا

يسلهاخسالمهاعل1هاخعىاآسه.
خعىاُجد ينايسشايي عاكتبتاأَيْضاًاشادا يتا
متدادسة،اكخاااتزينتا7داضايسما1ا يتا7اسلينا
يمخار،اخ7اتايسجخ1 اعىايساتدديساسالحتفالا
7اسيسادايسنباييايفايسثاناياعرشامناشاهرا 17 ا

يمخل.
ختشاهدايسي شايسيصصةاستزينيايسما1ا يتا
خكذسكايسؤسمااتايسثقاخ1ةاخيإلعالم1ةايزسحاماًا
غراممابيقامناقبلاأ7ناءايسجتخ ايسذيناتهفيا

قلي7هماشيقاًاإىلالذهايسذكرى.
ختباذُُلايسلجناةايسفن1اةاخيستحضرياةاجهيسيًا
كبارةاإلنجاحالذهايسفداس1اة،اح1ثايدخلايسئاتا
كيل1ةانحلاإلقامةايحتفالايل1لا7خقا ايسرسايلا
يسكريمامحخاداصلييتايسلهاخساالمهاعل1هاخعىا

آسه.
خقاالامصاد ايفايسلجنةايسفن1اةاخيستحضريةا
إنهمايدخلاينامناتكاينالذهايسناسابةامخ1زًةا
عانايسفداس1اتايسماا7قة،اختل1لا7خقا ا سايلا
يسلاهاختخثلايفانفلايسيقتا سااسًةاسلداسماأجخ ا
7صخيسايس1خن1نياختخماكهمايسديئما7نهجانب1هما
محخد-اصىايسلهاعل1اهاخعىاآسه-اخيسذياتحاخلا
يسماديسيةاخَمانامدهاااماناسخيعاشايال تزيقا
تشاييهايسنهاجايإلساالمياعاناطريالايمسخيتا

يسيا7ريت1ة«.
خأضاافايسصاد اأنالنااكاتفاعالًاكباريًامنا
قبلايسجتخا ايس1خنيايسدر7يايسُحرايسمالم،اخليا
سس1لاإضايفاعىاأنالذيايسددخيناسمايفتكايفاعضدا

يس1خني،اخماازيسهاإالاتخمكاًا7قض1تهاخنهجه.
خقاال:ا»7داينايسلاهايجاريايستحضاراعاىا
قاد اخسااقاسلفداس1ااتايسفرع1اةاخيسهرجاناتا
خيسداا ضاعاىامماتيىاكلاحاا ةاخشاا عا
خمديرية،اخستشاالدخنايفايمياا ايسقاسمةاثخاَ ا

لذيايسدخلا7إذنايسلهاتداىل«.
إىلاأنالنااكايسدديادامانايسفقاريتا مشاريًا
يإلنشااسيةاخيسشادريةاخيسيطا17ةاخيستياسا1تما
تقديُخهاا7هذهايسناسابة،امض1فاًاأناإح1اءايسيسدا
يسنباييايدكلامادىايسيعيايسجتخدياختخماكا
يس1خن1انيا7نهجايسرسايلاخآلا17تهاعل1همايسصالةا

خيسمال .

مشاركة واسعة
خيشاا كاساكاُنايمح1اءاخيسحا يتايفاعخل1ةا
يستزياني،اختدل1لايسشادا يتايستدبرياةايحتفاءيًا
7اسناسابة،امدتليانايالحتفااَلا7هاااخطايًةايفا
يسصافاخيسكلخاة،ا ستيح1ادا يسصح1احا يالتجااها
خمحطاًةاسالقتاديءا7اسرسايلايمعظماصاىايسلها

عل1هاخآسهاخسلم.
يالحتفااَلا أنا يسمارة«ا سا«صادىا خأكادخيا
7اسناسبةاسا1كيناتتييجاًاسالنتصا يتايستتاس1ةا
7فضالايسله،اعىاأيادياأ7طالايسج1اشاخيسلجانا
يسشدب1ة،ا غما7شااعةاخمكرايسددخينايسمديسيا
يممريكيايسصه1ينياعىايسشدبايس1خنيايسدزيز.
خيفاأحاداأح1ااءايسداصخاة،اأستقاتا»صادىا
يسمارة«ا7أحادايسرشخنياعاىاتدل1الايسزيناتا
خيسشادا يتا»عديايسغر7اني«،اخيساذياقال:ا»إذيا
سامانفرحاخنحتفالا7خيسدانبيايممةايإلساالم1ة،ا
خباَمانفارح؟!،اخهاذهايسناسابةايسدظ1خاةايي ا
خالسةايسني اتدعينااإىلاخحدةايسصفايإلساالميايفا
مييجهةاأعديءايممة،اختلهخناايسكثرامنايسد خسا
خيسِداَلَايُسماتقاةامناسارةايسنبايايمعظماخآلا
17تاهايسطالرين،اخلاياخرصةاأَيْضاًاسلتماامحا
خيستآخاياخطخلايمحقااس«..امض1فااًاأنايممةا
يإلساالم1ةاتد1اشايس1اي ايفاظلاينحطااطاعىا
ميتلفايسماتييات،ا7لاإنايممةاخصلتاسلتناحرا
خ1خاا17نها؛ا7مابباعد اخالئهااخيتباعهااسلخنهجا
يسذياساا اعل1هانب1ُّناامحخداصىايسلهاعل1هاخعىا
آسهاخسلماخسا اعل1هاأئخةاآلا17تهاعل1همايسصالةا

خيسمال .
7هاذها نحتفالا خنحانا يسغر7اناي:ا خأخضاحا
يسناسابةايسرشيفةايجباأنايدياخيفهمايسجخ1 ا
أناعازةايمماةاخكريمتهاا7اتباعامنهاجاآلايسب1تا
يساذياأخصاناا7اهاحب1بنااخقدختنااخاتامايسنب1نيا

محخدااصىايسلهاعل1هاخآسهاخسلم(.
خيماا عايس1خن1اينايفاميتلافايسحاخظااتا
يس1خن1اةاإىلاتنظ1افايُساُدناختزينيايسشايي ع،ايفا

مشهداجخ1لايدلاعناي تباطهماخحبهماسنب1هما
محخداصىايسلهاعل1هاخعىاآسهاخسلم.

يسداصخةاصنداءاخميتلفايسحاخظاتاي تدتا
ةاعناُقُدخ امناسابةايسيسدا ُحلَّتهاايسيريءايسدلِّ
يسنبايي،اح1ثاتزينايسشايي عاقصاصاتايسزينةا
يسيريءاخيسب1ضاءاخيستيا7اتتاتُرخرفايفامدظما
يسشايي عاخيمح1اء،اخ1خااتُزيناأ صفةايسشيي عا

7اسطالءايمخر.
كخاايجارياخاللالاذهايميا اتدل1اُلاالختاتا
خسيحااتاإعالن1اةاكبارةايفايسشايي عاتحتاييا
عاىاآياتاقرآن1اةاخعبا يتاخاسادةاتؤكداعظخةا
صاحابايسناسابةاعل1هاخعىاآساهاأخضلايسصالةا

خأتمايستمل1م.
خيفاتدبراشادبياخسينياكبرَينايجمادامدىا
قدسا1ةاختقديرايس1خن1انياخي7تهاجهماخخرحهما
7خناسابةاذكارىاميسادانب1نااايسكريام،اخ7خااا
يداززامناحاساةايال تباطاخيسيالءاسلهاخسرسايسه،ا
خمييجهةاممااعياأعديءايإلسال اسطخلالييةا

االحتفال بالمولد النبوي مرتين في 
2015.. ظاهرة تتكرر كل 32 عامًا

يحتفُلايسمالخينايسدا ايسجا يا7د1دايسيسدايسنبييايسرشيفاسلخرةايسثان1ةايفاسانةامالا،اخبدداأناخيخلا
يسد1ادايمخلاياي اااا 17 ايمخلااخلاايستأ يخايس1السياخاينايرامالااسا1ييخلانفلايستأ يخامنايسمانةا

يسهجريةامخلاايي ايم 7داءاخااسيمخلامالا. 
خيذكراأناآخَرامرةاحدثتاخ1هاالذهايسظالرةاكانتايفاسانةااا9ااخساتُداسايفاسانةامللااخساتكينا
يسرةايمخىلايفا9اينايرامنانفلايسدا اخيسرةايسثان1ةايفالخاسيماخل،اأياأنايسظالَراسا1تمُّاتكري لاا7ددااخ 

عاماامنامالا. 
خترج ايسظالرُةاإىلاأنايسمانَةايسهجريَةاأقرُصامنايسمانةايس1السيةا7ااااييماً،اخلياماايجدُلايستيي يَخا

يسهجريةايسيجيسةايفاأخلااااييماًامنايسمنةايس1السيةاتتكر امرةاأخرىايفانهايةايسمنةايس1السية.
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يمُماة،اخإ7داسلااعانامداسماسينهاايسحالاخ ميزلاا
خمقدساتها.

خحمابامصاد ايفايسلجناةايسفن1اةاخيستحضريةا
سالحتفاالا7ذكرىايسيسدايسنباييايسرشيف،اخإنالناكا
آالخااًامانايس1خن1انيايسداملانياخيستطيعانياسلق1اا ا
7تنف1ذايستجه1ازيتايالحتفاس1ةاخيسنترشينايفايمح1اءا

خيسحا يتا7اسدناخكذسكا7ام يافاخيسقرىايس1خن1ة.
اأحدايسشابابايستطيعنيايفاعخل1اةايسق1ا ا7تدل1لا
»حمانيا خيسب1ضااء،ا يسياريءا خيمعاال ا يسزيانا
يسحخازي«،اخيساذياأستق1نااهاخليامنهخاٌكايفاعخله،ا
متملٌلاسُجد يناأحدايسبانيا7اسداصخةاصنداء،اخ7دَدا

خريغهامنامهخته،اتحدثاسا«صدىايسمرة«ا7اسقيل:ا
»إنهاَسرشٌفاكبرٌاأنانشا َكاخنبذلاجهديًايفايسمالخةا
ا 7االحتفاالا7ذكرىاميسدايسنبيايمعظم،انحنانماتددُّ
7حخاساختفاعلاكبراحباًايفا سيسناايسكريم،انحتفُلا
7ذكارىاميسداخرايسلية،اخنقي ا7تدل1لايسزينا-اكخاا

ترى-«.

فعاليات شعبية وجماهيرية
خينطلقاتاقباَلاأيا اخداس1اتا»أسابيعايسرسايلا
يمعظم«،ايفاأمانةايسداصخةاخيسدديدامنايسحاخظات،ا
خخصلاتاإىلامماتيىايسديريااتاخيسقارىايفاعخي ا

محاخظاتايسجخهي ية.
اخيفايسداصخاةاصندااء،اعقداأ7نااُءاخخجهاءاحيا
يسرشيفاخيسرحبياخيستضامنا7خديريةايسصاخ1ةاخداس1ةا
يجتخاع1اةاثقاخ1ةاإح1ااءاسذكرىاميسداسا1دايسيللا

محخداصىايسلهاعل1هاخآسهاخسلم.
خيفايسفداس1ةاتحدثا»يسش1خاصاسحايسمهخي«،اعنا
ألخ1ةايسرحلةاخ7شاائرايسنرص،اختطرقاإىلايسؤيمريتا

يستياتحاكاعىايس1خن.
ايفاحانياتحادثا»يسشا1خاعبديسلاهايسهارسي«امنا
يسجانبايالجتخاعياعنايسكانةايسدظ1خةاسم1دايسيللا
خيسرسالنيامحخداصلاييتايسلهاخساالمهاعل1هاخعىا
آسه،اختحدثاعنامالحمايسبطيسةايستياساّطرلاا جالا
يس1خن،اخكشافاعناأقندةاتحاسفايسغزيةام ايسرتزقةا
يسذيانا7اعيياأ َضهمامنجااسايم ضامنايسجنجييدا

خ7الكاخختر.
اماناجانباهاتطارقا»عبديسرحخانايسناا ي«امنا
يسجانابايسثقايف،اإىلاك1فاُشاّيهايسدياناسيدمةاُحكما

يسطغااةاَخك1افاحا 7اييا سايلايسلهايسنبايايمعظما
خجدلييامنايالحتفاالا17ي اميسدهاا7دعة(،اخي7تدعييا
يمحاسيثاخيسمارايسه1نة،اخيساتدلا»يسناا ي«ا7ني ا
يسلهايسجيلايفاكتا7هاعىاكخالاخحكخةاخعظخةاخ خدةا
هااسياتمايمنب1اءاخيسرسالنيامحخدا يسشاأنايستياَخصَّ
صلييتايسلهاعل1هاخعىاآسهاخيستياسيفاتمتخراسددةا

أيا .
خأق1خاتاخداس1اٌتاكلىا7رعاياةاأنصا ايسلها7هذها
يسناسابةاخااللايس1يمانيايساض1انيامنهاااخداس1اتا
ثقاخ1اةاتضخناتامماا7قاٍتاَخخداس1اٍتاسلخنشادينا
خيسبدعانياخيسفكريناخيسدلخااءاخيسرياض1ني،اخزعتا
خالسهاايسهدييااتدبريًاعناعظمايسناسابةايستيايح1هاا
أ7ناُءايس1خنا7شاكلامماتخراخمتخ1زاأكثارامنايسدا ا
يسذياسابقه،اخيفامشاهداييضحاعخلاخالءاخي تباطا
يس1خن1انيا7اسنبايامحخٍداصلييتايسلاهاعل1هاخعىاآسها

خمدىاخرحتهما7قدخ اذكرىام1السهايسدطرة.
خأقاماتايسه1ئاُةايسنماائ1ُةامنصا ايسلاها7خديريةا
يسمابدنيامهرجاناًايحتفاس1اًاضخناخداس1اتاأسابيعا
يسرسايلايمكر ،اح1ثاشخلايسهرجاناحفالًاخطا17اًا
خإنشااسياًامدليًاعنايسناسابةايسدين1اةايستيايحتفلا
7هااايس1خن1ينايفاكلاعاا ،الذياخيأتايايالحتفاءا7هاا
لاذيايسداا ام ايسدادخينايسماديسيايسذياسامايُثِنهما
مانايال7تهاجا7ها غمايسظرخفايممن1ةايستياتد1شاهاا
يسباالُس..ايسهرجااناتضخانا7اازي يًاخخ1امااًاتريث1اةا
خاتاتجم1ديةاسييق ايس1خنا خمدرضاًاسلصي اخمجمَّ
خااللايسددخيناتيضحايسجريئمايسرتكبةا7حلايسدن1نيا

منذاتمدةاأشهر.
ايمناشا1ُداخيسكلخااُتايسياصةا7اسناسابةاأضاختا

أكادخيا يسذيانا يسحاارضخنا يستشادرلاا  خحان1اًةا
تخمكهما7نهجايسصطفىاصىايسلهاعل1هاخآسهاخسلم،ا
لاذهايسفداس1اتاتيحيا7خكانةايسرسااسةاخيسناسابةا
يستياينبغياسلداسماأناينهَلامنهااعىاصاحبهااأخضلا

يسصالةاخيستمل1م.
كخاانّظختايسه1ئُةايسنماائ1ةامنصا ايسلها7خديريةا
يسمابدنيا7اازي يًايحتايياعاىايسدديدامنايمشاغالا
يس1دخياةاخيسأكايالتا7خناسابةا»أسابيعايسرسايلا

يمعظم«.
لكاذياتماتددُّاعاصخاةايس1خاناصندااءاخ7ق1اةا
محاخظااتايس1خنالذهايميا االساتقبالاذكرىاميسدا
خاتمايمنب1اءاخإح1ائهاا7خظالرامتنيعةامنايإلنشاسا
يسديناياخيسديحايسنبايياسددسامنايسنشادين،اإضاخةا
إىلاإقامةايسماا7قاتاخيسحلقااتايستيعييةامناخاللا
عدسامنايسد خساخيسييعظاخيسندخيتايسدين1ةاخيستذكرا
7أخالقاخمدامالتاخسارةايسحب1بايسصطفىاخس1دا

يسرسلني.
سكاناس1ماتايالساتدديسيتاخحدلاااماناجدلتا
يالحتفالا7هذهايسناسابةاسهذيايسداا اذياعالمةاخا قةا
عانايمعايي ايسماا7قة،ا7لامنالاذهايسناسابةاتأتيا
خيس1خنايشاهداعدخيناًاساديسياًاأمريك1اً،اكخاايشهدا
يسداسمايسدر7ياحرخ7اًاخرصيعاٍتاسيخل1ةاأستاإىلامزيدا
مانايستجزئةاخيستقما1م،اماايذكُرناا7ق1خةايإلساال ا
خقدا7دثايسرسيلايمعظماصلييُتا 7ياعل1هاخآسها–ايفا
زماناالاق1خةاسلدربا–اس1يحدايسمالخنياخيجدلامنا
سخستهماقاسَةايسداسماسقرخٍناطييلةاكخااجاءايإلساال ا
خيّحدلاماخجدالامنهماخماناسخستهماقااسةايسداسما

سقرخناطييلة.

اهلل
صلى عليه 
وآله  وسلم

االحتفال بالمولد النبوي مرتين في 
2015.. ظاهرة تتكرر كل 32 عامًا

يحتفُلايسمالخينايسدا ايسجا يا7د1دايسيسدايسنبييايسرشيفاسلخرةايسثان1ةايفاسانةامالا،اخبدداأناخيخلا
يسد1ادايمخلاياي اااا 17 ايمخلااخلاايستأ يخايس1السياخاينايرامالااسا1ييخلانفلايستأ يخامنايسمانةا

يسهجريةامخلاايي ايم 7داءاخااسيمخلامالا. 
خيذكراأناآخَرامرةاحدثتاخ1هاالذهايسظالرةاكانتايفاسانةااا9ااخساتُداسايفاسانةامللااخساتكينا
يسرةايمخىلايفا9اينايرامنانفلايسدا اخيسرةايسثان1ةايفالخاسيماخل،اأياأنايسظالَراسا1تمُّاتكري لاا7ددااخ 

عاماامنامالا. 
خترج ايسظالرُةاإىلاأنايسمانَةايسهجريَةاأقرُصامنايسمانةايس1السيةا7ااااييماً،اخلياماايجدُلايستيي يَخا

يسهجريةايسيجيسةايفاأخلااااييماًامنايسمنةايس1السيةاتتكر امرةاأخرىايفانهايةايسمنةايس1السية.



يسيخ1لامااسيمخلامالا اايسييخلااا 17 ايمخلامخلالا     يسددسااخاا10 كتابات

من الصحن إلى الشِّْعـب.. من طلب الجن ركضوه!! 

االنتصارات في حانة التحالف
الجبهات ومسؤوليتنا 

كنساء تجاهها

 محسن علي الجمال 

شااءتايسدناياُةايإلسه1اُةايسُكلىاأناتؤيزَ اشادبَناا
يس1خنايايسدظ1امايفالاذهايسحناةاخيسظليم1اةايستايا
أحدثتهااامخلكاُةاسيعاشايسيلا17ةاجريءاشانهااعىا
أ7نااءايس1خناحر7ااًاشادييء،ا7دداأناعقادتا7أمييسهاا
صفقاتاطائلاةاسرشيءاتحاسفاتاأكثارامنامااسخسة،ا
أغلبهاا»سخيالت«،اخقامتا7اساتيدي اجخ1 ايسيسائلا
خيسرتسااناتايسدماكريةاسقتلاختدمراخقصفاجخ1 ا
مااتكاتفاعل1هاأ7ناءايس1خناسبنائهامنذاسنييتاطييلة،ا
خشاءتاعنايةايسلهاخخعياخصخيساختحركاأ7ناءاشدبناا
يس1خنياإالاأنايُخنىايسددخينايسظاسمايسغاشاما7اسفشالا
يسذ ي ،ا غمايسفا قايسكبرامناح1ثايإلمكاناتايساسيةا

خيمسلحةايسمتيدمةامناقبلايسددخين.
ايمقنداةاخيسُحَجِجايستياكاناتاخالاتزيلاجا ةا خاكلُّ
يسمايءاتيدَُعا7هاااكثريًامناشاديبايسنطقةاخيسداسما
ينكشافتاحق1قتَهاااخساقطاعنهااايسقنااع،اخ7ااتا
يمغلب1اةايس1ي ايد كامريمياخنيييااايسددخينايإل لا7يا
يستدماريايسهخجايايسلدنيايسذيايهادفا7ُددتهاعتاسها
خأمييساهاإىلاتخزيالايس1خاناخجدلاهاعىاذساكايسنحيا

يسمائدايفاسي ياايسشق1قة..
اقداشاالدامااقاساهامبديُثايممما خأعتقاُداأنايسكلَّ
يستحادةاإىلايس1خناساا7قاًاجخاالا7ناعخارايفاحديثها
يمخاراأََماا امجلالايممناحانياقاال:اإنايمطريفا
يس1خان1اةاقادانجحاتايفايسحايي ايسذياجارىا7فندقا
ميخخب1اكاخخصليياإىلامحادسيتاخيضحةاختمايالتفاقا
عل1هاا،اإالاأنايسنظاا ايسماديسياشادرا7اسيطرا7ددا
خشالاخينه1اا اُكّلاميططاتاهاخأسااس1بهايستياكانا
يماتيدمهاا7استحكاماخيستدخلا7كلاصغارةاخكبرةا
خكلاشاا سةاخخي سةا7اكلاماااييصايسشاأنايسديخيلا
يس1خني..اخقاَ ايسماديسيةا7شناحر7هاايستدمريةاضدا

يس1خناإلخشالامااتمايالتفاقاعل1ه.
خ7داداسخيسهااا7اسحارباعاىايس1خنا7أشاهراكاسا
يس1خن1اينايحققايناأشا1اءايفامؤتخراجن1افااسيالا
تدخلايسمديسيةاخ1ه،اخقامتا7إخشاسه،استظلايمحديثا
عاىاماالياعل1هامناُجر اخخباثايرتكبا7حلاأ7ناءا
شادبناايس1خني..اإالاأنااتيشكا(ايالسامايسذياعشقها

يس1خن1ايناخأحبيهاأخىفا7يعدهاخقا ا7ماحلايسغزيةايفا
يسقلةايسجخاع1ةايسشاهرةااصاخار(امحاخظةامأ با
س1ُخناىايسددخيناخيسغزيةايسماتي سخناسلقتالايفايس1خنا
7هزيخةاسااحقةاغّرتايسدركةاعاىايم ضا7ر7ةا
محكخةاخعخل1ةانيع1اةانّفذلاايسجالدخنامناأ7طالا
يسج1اشاخيسلجانايسشادب1ة..اي7تلدتهماصحريءامأ با
خصحانايسجاناستُنكَّاَلاأعاال اسخلايسدادخيناختنيحا
يسنييئح،اخكاناسدخسةايإلماا يتايسصه1ين1ةايممريك1ةا
نص1ُبايمسدامنايسيماائرايساسيةاخيسبرشية،اخقامتا
7ماحباقييتهاايسغازيةايالنهزيم1اةايفامأ باإىلامنفذا
يسيسيداة،اخيكتفتا7ضخايممييلاسلخرتزقةاسلقتالا7دالًا

عنها.
ح1نهاااطخدتايإلماا يُتايفام1نااءامحاخظةاعدنا
خ7داداسخايلايسُغازيةايس1هااا جداتا7داضاقييتهااا
يسذعي ةاستماتقبلهاايسنمااءا7اسرقصاخغرهاخكأنهما
حققييانرصيًاكبريًا7خااساّخياإعاسةايسرشع1ةاختأمنيا
عدن..ا17نخااعدناتشاهداحتىايس1ي اأعنفاميجةامنا
يالغت1االتام7نائهااإالاأنهاتماإ جاعاجنيسلماخقاستهما

إىلا7لدينهماجثثاًايفاصناسيلاختيي17تايسغزية.
يفايسيقاتاذيتاهاكاناتالنااكا7لبلاةا7اأنامؤتخريًا
آخارايماخىاجن1افااسا1ُدقداإالاأناأحادايسغرسينا
يسمديسينياخضحايسهدفاعنالذهايسحكايةاخقال:اليا
محاخسةامنايسك1انايسمديسياسلفتايسنظراخيسمديسيةا
تدخلاعىاتي يداسخيعشامناسي يااإىلايس1خن.اخأيضاًا
أكاداعل1اهايسناطلا7اسامايسج1اشايسماي ي،اح1نخاا
رصحايفامؤتخاراخااصاساهاسجخ1ا اخساائلايإلعال ا
7أنايسماديسيةايساتيدمتاطائاريتاترك1ةاخقطريةا
خإما يت1اةاخساديسيةاأيضااًاخقاماتا7نقالااللما 
عنرصامناعنارصاسيعشاإىلايس1خناخيستقبلهمايسغزيةا
س1تاماتيزيدهما7ددلااعىا7ابايسنادب،امأ ب،اعدن،ا
خ1خااتشارا7داضايسصااس ايالعالم1ةايسلحظاةا7أنها
خصالاإىلايس1خاناأكثراماناالللخ(امناقااسةاسيعشا
إثرايسر7اتايسرخسا1ةايسدن1فةايفاسي يااضداعنارصا
يإل لاابايسديعيشايسدعيمةاساديسياًاخترك1اًاخقطرياًا

خإرسيئ1ل1اًاخأمريك1اً..
خما اُكّلاأسااس1بهمايسقذ ةايسماديسيةاساماتفلحا
خقامتا7اساتئجا اعصا7ةا»7الكاخختر«اس1ديخديياعنا
انةايسنبييةايسرشيفةايستياتّدع1هاامخلكةا يسقرآناخيسمُّ

يسرشاخيإل لاابايسذينا7اغتهماأ7طالايسج1شاخيسلجانا
يسشادب1ةاختامايصط1اسلماخقتلهامارشاقتلةاس1صبحا
حديُثامقتلهماماسًةاإلعال ايسرأيايسدا ايسداسياخيسدخيلا
خيمجنبياخسمايفهمانظا اآلاساديساخيسدخلايستحاسفةا
أنايس1خاناعص1اةاعاىاُكّلاغااٍزاخمماتدخراخجبانا

خعخ1لاخمرتزق.
حاخلايسددخيناحْرَفايسبيصلاةا7اتجاها7ابايسندبا
إلقاالقاخختحاع1اينايسداساما7اعتباا هامخاريًا7حرياًا
لاماً،اخيشاتغلاإعاال ايسددخينا7يتارةاعاس1ةاإالاأنهاا
سماتنُجاأيضاً،اخقادا يقبتايسد1ينايستياالاتنا ايقرتيَبا
7يي جامنايسماييحلاختقي ا7قصفاعشاييئي..اختما

يستهديخهااخحرقهااخإغريقها.

يفايسيقاتايساذياأخعزاصحنايسجانايفامأ باخ خ ا
7لق1ةاعاجلةاإىلاشادبايسجنا7بابايسندبا7أنايقيَ ا
7ييجباهايسيطنياأسايةاخيقتديءاخيسذيايتياذهايسغزيةا
ماأخىاسهام..اسكاناكاناتاإجا7اةايسشادباسلصحن:ا
»عل1اهايسداا امناخّلاتا خ1قه«..اس1نتظرااتيتشاكا(ا
عىايسشاهدامناجديداخييللاحاسةامنايإل 7اكام7ييقا
تحاسفايسبغياخيسددخين..اخشفىاغل1َلاشدبناايسظلي ا
خس1دامايسبكاءامناجديداسدخلايسددخيناخيسرتزقة،اخ1خاا
يحصلايفايس1خنامناساحلامخغاسايسبرشيةايسقاسمنيا
ماناأصقاعايسدخاي ةاسشاا كةاعدخيناآلاساديسايفا
قتالايسشادبايس1خناي..اسذياخاإنامنايسدلاي اأنالذها
يسر7اتامماجلةايفاتأ يخاُكّلاسخسةاخلياتماتقبلا
جثثاثداسبهاايسقتيسةايفايس1خناخساتدلماك1فاتحرت ا

يسشدبايس1خنياختنحنياتحتاأقديمه.
خعاىامشاا فاجن1افااخعاىامي1خااتايسغزيةا
يفالاذهايسشاداباخعاىايسفي اقاا اتيشاكاايسدظ1ما
منتارصيًاإل يسةاشادبناايس1خنايايسذياييايضايس1ي ا
مدركةايستحريرامناقيىايسه1خنةاخيالساتدالءاخيسظلما
خيستمالط،اقا اتيشكااخ جاسهايم7طالا7دخل1ةانيع1ةا
شلتاحركةايسغزيةاخقّطدتهماأخصاالًاخإ 7اًاخسفظتهما
يم ُضايس1خن1اةايسط1باةايسبا كاةاخكبّدتهماخماائَرا
كبرةايفايم خيحاخيسدتاسامناميتلفاجنما1اتايسداسما
س1قَيايسلهاأماريًاكانامفديالً،اخكاناحقاًاعل1ناانرُصا
يسؤمنني..اخستكيُنا7اسنمبةاسليل1ج1نيا7خثا7ةا حلةا

»كريمتيخراخمثلثا7رميسي.

عبدالملك المداني 
قديخااًاكانامخاكا يا›مالكاناساك‹ايقارعا7اَبا
مي1لتيا7الاينقطاعاخيجيلايفا أيساسماعاتاطييلةا
يلقايايلانصائَحهاعناحبايسح1اةاخيسماال اخيسيئا ا
خيالنمجا ا7نيايسبرشا7خيتلفاأجناسهماخأعريقهما
خأسيانهماخماااإىلاذسكامنايسرتلااتاخيمكاذيبايستيا
كانايكر لاايلاييم1اًامدتقديًا7أناس1اساةاشا1طانا
لتلرا›غي7لز‹اايكذباثمايكاذباثماكر ايسكذ7ةاحتىا
يصدقكايسناس(اساتنطيلاعيل!!اظالاأياماًايحدثنيا
عاناأمن1تهايفايسح1اةاخلياينايرىاُكّلاأط1افايسبرشا
7خيتلفاجنما1اتهماخسغاتهماخثقاخاتهماخأسيينهما
عاىاطاخساةاخيحدةايضحكايناخيتباسسايناأطريفا
يسحدياثايسنخلاختجخدهمايإلنماان1ةاخحبايسح1اة،ا
7لاإناليساها7هذهايممن1ةاقاداسخدتهاإىلايستحيلاإىلا
قما1لا يلبايتيذامناسلل1ازايسفض1لةايسض1لايفا
 أيسا›محري7ااً‹ايتدبداخ1هاأطريفايسل1لاخآناءايسنها ،ا
يجهارا7اسدعااءاخيرسه،ايرتلايستماا17حاخيماج ا
7اسناجااةاخيسترعااتا7الاكلالاأَخاملالاُملحاًاعىا
يسياسالاأنايماتج1باساهاخيحقالاأمن1تاهايسبد1دةا
يسناال،اظلالكذياساننَياعدةاحتىا7ااتاعيلّاض1فاًا
ثق1الايسظالاخغرامرغيباخ1اه!اخ7تايمقتاهاكثريًا
سكثرِةامديخالتهايستياكانتاتفمادالييجيساختدبثا
7كتا7اتاياختقط احباالاأخكا ياسد جاًةاجدلتنيا
أسدنايس1ي ايساذياختحتاخ1هايسباباسثلالكذياطف1يلا
يبحاثاعانايسديناةايسفاضلاةاسيخالا أيسايسخليءا
7خدناخعييصامايسرذيلةايستياتدرختاعل1هاامناكتبا
يسجغريخ1ااخيسيريئطايستاياكانتامدلقةاعىاجد ينا
خحييئطاخصيلامد ساتيايالعديسية،اكانامناسيءا
حظهايننيانشائتايفاسخسةاالاتد ساماسةايسفلمافةا
يفامدي ساها!!االايهم،اضقتا7اسطف1يلاذ عاًاخطفحا
7ايايسك1لاخسماأعدايحتخلا7قاَءهاسيخلا أيساخقر تا

يستيلصامنه..!
خخاااكانامناياإالاأناأخلتاهايفاأحادايمياا اأنا
يسلهاقدايساتجاباسدعائاهاخمااعل1هاسايىايسذلابا
إىلا›حاناةايستحاساف‹ايسكائناةايفاشاا عايسدرباعندا
يسركانايسدالياتخاماًاسرىاذسكا7أ اع1ن1هاخس1شاهدا
يجتخااعاميتلفايمجناساتحاتامظلةاخيحدةاخعىا
طاخساةاخيحادة!!ايساتهجناكالمياكثاريً،اخ خضا
مبدئ1ااًايسذلااباسلحانة!!اخك1فاسالكاناساكا يلبا
قما1لاأنايزخ احانةاتقب ايفاأكثرايسشيي عاقذي ةا
خنجاساة!!اخسكنناياذكرتاها7أنهاس1لاذساكا›يسالكا
يسطالرايسدف1ف‹ايسذيايدعي،اأخلتهاك1فايساتدانا

7اسشا1طاناس1قندنايا7أكذخ7اتاهايسدمايسةاماري يًا
ختكري يً!!ا

خخااكانامنهاإالاأنايساتقلاأخلاسا1ا ةايجرةاإىلا
لنااكاخلايايلقياعيلّايسشاتائماخيسماباباسصالخةا
طبدياخمسلي7يايسفظايسذياسمايرَعاُحرمةا لبان1تها

يسزيفةاخيسصتندة،االايهم!!
ذلاباطف1يلاأخاكا ياإىلاحاناةايستحاسفا7ه1ئةا
›مالك‹اخعاساإيلّا›عر17ديً‹ايتيبطايفاقا عاتايسطرقاتا
ساكريناًاخس1لا7ماكرينامناليلامااشالدهالناكا
7اأ اع1ن1اهاخأ17ها..!اشاالدايسدقالاخ 7طاةايسدنلا
خيسثايبايسقصراخ7نطالايسجلداخيسقبدةايس1هيسيةا7لا
خخ قةايستنياخيسشاالايسفلماط1نياحتى!ايجلمينا

عىاطاخسةاخيحدة!!
يداقرخنايسد اخيحتمينهاعىانيبا›إ7اسةايس1خن‹ا
خإحاستهااامكايي امنايالساخنتايسيتلطاةا7اسلحما

يسبرشياخيالشالءايآلسم1ة!!ا
شاالدلمايضحكايناخيتقهقهايناكأنهمامنا
ط1نةاخيحادة،ا7اتايسدر7يايتقانايسدليةاخيسالت1نيا
يتحدثا7اسمانغاس1ةاخيس1هيسيايرخيايمحاسيثانقالًا

عناش1خايالسال اي7نات1خ1ة!!
عاسايلاعر17ديًايحكيايلاأنهاقر ايال7تداساعناطريلا
يسرلبنةاخينهاقر اأناييتا اطريلايالنحريفاخيسرذيلةا
خأخلتاهاأناالايط1الايسبقاءايفاض1اختاياخأنايديسا
سنفلايسحاناةاس1داقرايسيخاراخس1ديضاماامىضايفا
ح1اتاه،اخ7اسفدالاذلباإىلالناكامارةايخرىاخسكنها

رسعانامااعاسايلاش1طاناًالذهايسرة!!
يارخيايلاأناهاشاالدا› يقصاةارشق1اة‹اترقصا
يسماسماا7يطييتايستانغياعىايسحانا› 7ا7ةا7دخية‹ا
خنقاراطبلةاأخريق1ةاخيقانفالايسطاخسةايستياي يلا

خ1هاايسد ايس1خنياختلطيتاي ض1ةايسحانةا7ه..!
خخاااكانامنياأيضاًاإالاأخالهاأنايديسامرةاثاسثةا
سنفلايسحانةاخيبحثاسهاعنامهنةاخ1هااعلهايدف1نيا

منازيا يتهايسغرامرحباخ1ها!!
ذلبا7اسفدلامرةاأخرى،اخسكنهاسمايددالذهايسرة،ا
 7خاااينتحرا7داداأناساخ اصاحبايسحاناةاييتتما
يسحفالايسشا1طانيا7جخلةااإنايجتخاعنااالنااكانا

سحخايةايس1خناخسحخايةاشدبه(!!
باًا7هاعنديا أ اأناهاأس كا7أنهاسمايدداض1فااًامرحَّ

خيشرتىاكريمتهاخعزةانفمها 7خااسماال..!؟
خكمايتخناىامناأخسئاكايسمافالءاأنايتدلخييامنا
مالكيايسذياتدر7داختش1طناثماينتحر،اآسيبايسزيا ةا
خأناالايقرعييا7اَبالذيايسيطناثان1ًةاخإناسماتكناسهما

كريمةاأساساً..!

 أماني دماج 

الاشاكا7اأنامااايحّقُقاهايسج1اُشاخيسلجاُنا
يسشادب1ةامناينتصاا يتاكبارةاخعظ1خةاعىا
سخلايسغزخايسددخيناخجنيسامتددسيايسجنم1اتا
ييجُباعل1نااكنمااءانؤمُنا7دخ الؤالءايم7طالا
خسخاعهاماعنااخعناُكّلاأ7نااءايس1خناأنانتحخَلا

ممئيس1ةايالنتصا ايفايسجبهةايسديخل1ة.ا
كانامناقبلاأشاهراأنامكنايسلهامجالديناا
يسدظخاءايفايسجبهاتامنامدماكراسلخرتزقةايفا
صحنايسجنايفامأ باخجاءا7امملاخلايشا7ها
لذيايسيلاكثريًام ايالختالفايفايسكانايسذياليا
7ابايسندباخجنما1اتايسرتزقاةايستياأصبحتا
أكثراماناتلكايستياكانتايفاماأ باخيستياتثبتا
7خااالايدعامجاالًاسلشاكا7اأنايسحرباعىايس1خنا
يقيسلااطرفاس1مخحاسجخ1 الذهايسجنم1اتا

7اسيصيلاإىلايس1خن.
يساتبرشايس1خن1يناكثريًا7هاذهايالنتصا يتا
خ7خااسا1أتيا7ددلااماناينتصا يتاخساتظلا
عنيايسشادبايس1خنياعىايسجبهةايسديخل1ةاخماا
7هاامنايختالالتاخسا1كيناعاىايسرأةايس1خن1ةا
أناتأخذامكانهااختماجلاسخ لااايستأ يييايفا
لذهايسرحلاةايسفاصلةامناح1اةالذيايسشادب،ا
خعل1هااأناتدخلاجالدةايفاسداأكلاقد امخكنا
منايسثغريتايفايسجبهةايسديخل1ة،اساييءا7اسدخلا
يسيارياأَْخا7دعمايسجبهاتا7اسالاخيسغذيء،اخ7خاا
لاياألماخليايسرجالاكخاايجباعل1هااأناتدخلا
عىامن ايسفمااس،اساييءايفاجهاتايسدخلايستيا
تدخلاخ1هاااأَْخاكباحاجخاحا غبااتاأزخيجهنا
خأ7نائهاناخإخيينهانايفايسمالطةاخيسالاخيسحدا

منايسفماس.
إنايسدركاةاتحتاجاستظاخارايسجهيساعىاُكّلا
يسمتيياتاخعل1نااكنماءاأنانتحخلاممؤخس1تناا
كاملةاأماا ايسلهاخأماا ايسجتخا ايفاسعمالذها

يالنتصا يتاخعد اإلدي اسماءايسشهديء.

يفالذهايميا اقبلاعامنياكانامرشخعا»يسرحلةايستأس1م1ة«ا
يساذياقدماهامكايناأنصا يسلاهاسبق1اةايسكينااتايسم1اسا1ةا
يسشاا كةايفامؤتخرايسحايي ايسيطنيايييجها7رخضاشاديدامنا
قبلايسقيىايستقل1ديةاخرشكائهاايفايجتخاعاتاسجنةايستيخ1ل..

قالاأنصا ايسله:اخلنرخ اشادا ا»رشكاءايفايسحيي ارشكاءايفا
يستأس1ل«،اخقاسيي:االايخكن..

قالاأنصا ايسله:اإنايسباس ةايسيل1ج1ةاستنتهياقريبااخعل1ناا
يالستناساإىلا ؤيةايخن1ةاخاسصةاتقي اعىايسرشيكة،اخقاسيي:اال،ا
خالاتهخناامرشخع1ةايسيض ايسقائماسملطاتايسدخسة،اخسنخيا

يفايسطريلاذيتهااحتىام اينتهاءايسباس ة..
قالاأنصا ايسله:اس1تحايلامؤتخرايسحيي ايسيطنياإىلامجللا
خطنيا7نمابايستخث1لاذيتهااايفامؤتخرايسحايي اسضخاناتخث1لا
جخ1ا ايسكينااتايسقص1اةاكاسحاريكايسجني7اياخأنصا يسلاها

خيسشباباخيسرأة،اخقاسيي:اال،اخس1بلامجللايسنييبايسحايل..
قاالاأنصا يسلاه:اسنشاكلاحكيمةارشيكاةاتخثالايسجخ1 ا
س1ماهلاتنف1ذاميرجااتايسحيي ا7ادالامنايسحكيماةايسحاس1ةا
يسداجازةاخيسفاسادةا7إجخااعايسداسماأجخا ،اقاسايي:اال،اخستبلا

حكيمةايسيخاق،اخسنجراخقطاتدديالامحدخسياخ1ها..
نظراأنصا يسلهاإىلاحلايسشكلةايس1خن1ةا7دنياتييخق1ةاشاملةا
سلجخ1ا ،اخ1خاانظرتايسقيىايستقل1دياةاخرشكائهاامنامنظي ا

يإلقصاءاخيستهخ1ش..
ح1نهااأطللامبتكرامرشخعا»يسرحلةايستأس1ما1ة«ايسشه1دا
يسلخخ1ماي اأحخدارشفايسدينانص1حتهاسلجخ1 اقائال:ا»إناسما
تؤمنييا7هذيايسرشخعايسلبياسلرشيكةاخمايفايصطد ايسجخ1 ا

7اسجدي «..
ساماتكرتثاتلاكايسقايىاسلنص1حةاخأخذتاتييصلاس1اساةا
يإلقصااءاخخارضايممارايسييق ،ا7ادءيا7استيلصاماناصاحبا
يسنص1حاة،امرخ يا7االنقالباعىاميرجااتايسحيي ،اخصيالاإىلا

محاخسةاخرضاأجندةاخاصةا7ها..
خاصطاد ايس1خن1ينا7اسجادي ايمخل،اماااأسىاالنطالقاثي ةا
يسحااسياخيسدرشينامناسابتخلالالا ،اح1نهاااتييخقيياعىا
خ1ا ا»يسرشيكة«ا7تيق1 اجخ1 ايسكيناتايسم1اس1ةاعىايتفاقا

يسملماخيسرشيكة..
تاركاأنصا يسلهاسلقايىايستقل1ديةاخرشكائهاااخرصةاق1اسةا
عخل1ةايسرشيكة،اسكنهااغرامؤمنةا7ها،اخاساتخرايسحالاعىاماا

لياعل1هامنايإلقصاءاخخرضايمجنديتايسياصة..
يصطاد ايس1خن1ايناح1نهااا7اسجادي ايسثاناي،اخاساتقاستا
حكيمةا7حاح،اختبدتهاايساتقاسةايسرئ1لالاسي،اخسخلتايسبالسا
يفاخريغاسساتي ي،اتصدتاسلئهايسلجناةايسثي يةايسدل1ا،اخريحتا
يسكينااتايسم1اسا1ةاتؤكدامجادسياعىاخ1اا ا»يسرشيكة«اعلا

حيي يتاميخنب1ك..
خ17نخاااكاناأنصا يسلهايسجالايصليناسلخريحلايسنهائ1ةام ا
تلاكايسقيىايفاعخل1اتاترت1باكلامتدلقاتايسرشيكة،اكانتاليا
تنملاسشانايسددخينايسيا جياعىايس1خن،اخاصطد ايس1خن1ينا
7اسجدي ايسثاسث،اختدطلتايسح1اةايسم1اس1ةاتخاماامنذايسماسسا

خيسدرشينامناما سامالا ام ا7دييةايسددخين..
يس1اي اخ7دادامارخ اعامانيامانا خاضامارشخعايسرحلةا
يستأس1ما1ة،اخ7ددامرخ اماايقا بايستمدةاأشهراعىايسددخينا
يسماديسيايممريكايايالرسيئ1يلاعاىايس1خن،ايستقاتايسكيناتا
يسم1اسا1ةامجادسيايفاجن1افااسلبحاثاعناميرجاسلخشاكلةا

يس1خن1ة..
يلتقينام اتغرايسظرخفاخيسييق ،ايلتقينا غمايسيماا ةا
خيسييجا ،ايلتقينا غاماكلايستبايناتاعاىاطاخسةاخيحدة،ام ا
خاا قاأناحاكمايمملايستغطرسايفااخضاعىايسديسةاسليطنا
خسلحكام،ا17نخاايفااخضاأنصا يسلهاعىاإقاماةاسخسةايسرشيكةا

مجدسي..
خما اماااتقدماهايستجاا باماناخقائا اتؤكدااعاد اتقبلا
تلاكايسقايىاسفكارةايسرشيكاة،اخاالايخكانايستفااؤلا7نجااحا
تلاكايسفاخضاات،اخنجاحهااامرلينا7خادىايقتنااعايسكيناتا
يسم1اس1ةا7اسرشيكةاكأسليباسلحكمايفايسرحلةايسقاسمة،احتىا
خإنانجحاتا7صدخ ايتفاقاجديداخخااضخانااتاتنف1ذهاالحقاا

خيستجا بايسما7قةاتقيلايسدكل..؟
خك1فاسنااأنانتفائالاختلكايسقيىامازيستاعىاعالقةاخث1قةا

7دخلايسددخيناخالاتتحرجاعناإعالناخالئهاايسطللاسها..؟

ومضة:
سكياالاأ7دخامتشاائخااسأقيل:اإنياعىاثقةامطلقةا7أناأيا
خث1قاةانهائ1ةاقاسمةاسايفاتؤكداعىايسرشيكاةا7نيايسجخ1 ،ا
خسكاناماساماتتضخنا7نيسياخيضحاةاتداقبايسدتادياعىامبدأا
يسرشيكاة،اخماسامايكاناسلشادباسخ ايفامداقبتاه،اخثقايياأنناا
يصطديمنااا7اسجدي ايسياملاسا1كلفنااأكثرامناكلامااسابلا

7كثرا7كثر..

 حذاري من 
الجدار الخامس

 مسافات

هاشم شرف الدين



11 كتاباتيسددسااخاا     يسيخ1لامااسيمخلامالا اايسييخلااا 17 ايمخلامخلالا

المملكة في 
غزوة كبرى قادمة! 

السعودية واألحالف العدوانية بالوكالة

نجيب القرن

شايٌصاأخلنياأثناءانقايشاسها
قبلاعدةاشاهي اعناخجايساترت1با
حْلفاعمكرياُسنياإسالميا7ق1اسةا
يسيل1فةاسلخان،احمباخصفهاسه!
ضحكايياعل1اهالاياخأقرينهاعلا
يستنظ1خ1اةا7يالالاذيا سقاءيتهاما
انيايسدماكري،اخذسكا يستحاسفايسمُّ
سغارضاإقناعهما7يجيبايستمال1ما
يسطللاسكلامااسا1نفذهاسلخاناضدا
شادبنا،اكاناأيضاًاسغارضاتجخ1لا
خجيهايسبدضاخينتشاسهاامناخ طةا

خعا اتأي1دايسداصفة.ا
مماكنياذساكايسشايصايسغار اعل1اه..اقالا
يلا7نشايةاخزلاياإنايسحلفايسمانيايسدماكريا
سا1كينالدخهارضباإيريناخأمريكااخإرسيئ1ل!ا
سخدةاخيحدة..اإياخيسلهاقاسهاالكذياخجَخَ ايسيشُءا

خنق1ضهاسخناتفكر.
أظنايآلنايتضحاتايسصي ةاكاملةا7ددايإلعالنا
عنالادفايستحاسفايسدماكريايسماني،اخهلاياا
تارىاسا1داندالذيايسشايصاخيخايامصخخاًا
7حمبامااأمليهاخسبّميياعل1هاسا7قاًاأ اس1صحيا
مناساباتهاخيؤمناأنايسطييغ1تاالايجريايسيرا

عىايدلماأ7ديً؟
لالاس1كتشافاخطاأاماااكانايظناهاحلفاًا
سلتيلصامنايمعديءايسثالثةاحمباتصي هاإيرين،ا
أمريكا،اإرسيئ1ل(،اخأنايسحلفاعبا ةاعناخلما7لا

تنف1ذٌاسرغبةاخطلبايسش1طانايمكلاأمريكا؟
أ 7اٌ اخثالثايناسخسةا7ق1ااسةامخلكاةاسيعشا

خيسهدفايسرئ1يساسهذيايسحلف،ا7حماباتأك1دلم،ا
لايامحا 7ةايإل لااباسخنايستطارقاأخايالقرتيبا
يسصه1ين1اةا يسدخساةا مانا طبدااًا
خيستايا يسقادسا سب1اتا يسغتصباةا
رشستامالينيايسفلماط1ن1نياخا جا
أ ضهماخسيا لم..اخلماتدداإرسيئ1لا
محتلةاخإ لا17ةا7لاصديقةامماسةا

7رشعهم.
يسحلفاجاءاإذناتلب1ةاخيستجا7ةا
سطلاباأمريكياساا7ل،اكخااذكرتا
عدةاخساائلاخخكاالتاخلدخه،اكخاا
يبادخاعباا ةاعانامريخغاةاعاس1ةا
خذ ايسرمااساعاىايسد1ايناأنهماضدا

يإل لاباخلماأساساًاأصلهاخخرخعه.
غاسب1ةاساكانايسكرةايم ض1اةايدلخيناتخاماًا
مصد اتكيينالذهايسجخاعاتايإل لا17ة،ايد كينا
أناأسااسانخيلاااخترك1بتهااامتدلالا7استغذيةا
يسفكرياةايسقاسماةامناأسغاالايسكتابايسيلا17ةا
يسحشايةا7استكفاراخمركزلااايسرئ1ايسامخلكةا

يسيلا17ة.
سانييتاعديادةاخإىلايس1ي اخلاياتبثاخترعىا
ساخي الاذيايسفكراس1نتارشاعاىاكلايالتجالاتا

خيممكنة.
عخيمااًايسبدضا7دداإعالنالاذيايستحاسفاخرجا
منتش1اًاخ7اعتقاسهاأنهاس1متهدفاإيريناخسي ياا
خحزبايسلهاخيس1خنا7ج1شهاخسجانهامتخن1اًاذسك!ا
 7خاالايا7اسفدلاتحاسٌُفاظالُرهاضدايإل لابا
خ7اطنهاتيسدةايسيريب..اخيسنت1جةايسحتخ1ةاسثلا
لذهايسحاالتاليا7اختصا ااإنا 7كاسباسرصاس(.

 رياض القرشي 
يإلعاالُنايسفاجائُاماناقبَلايسماديسيةاعناتشاك1لا
حلافاجديداأُطللاعل1هايسحلفايإلساالميامنالخاسخسه،ا
كخاااأعلاناسييجهةايإل لااب،اخيسذياعىاماااأعتقداأنها
تماأخاذامييخقةالذهايسادخلاتلفين1ااًاأخالاتف1اً،اخيسذيا
أعلنهاخزيرايسدخاعايسماديسيا7شكلامقتضباخمفاجئا
خيسذياييحيا7أنايسماديسيةاتييجُههامشاكلاكبرةاخأنا
منطقهانفيذلاالياخ7دضايسدخلايسكبرةاخيسييزنةايسذيا
ينضخاتامدهاامثلاترك1اااتتدرضاسلرتيجا اخيستقلصا

خيستهديد.
خيخكناسنااينانماتدرضايسحاذيراخيمسباباخسالالتا
إعالناتشاك1لالاذيايسحلفايإلساالمياسييجهةايإل لابا

خيسذياتتليصا7استايل.ا

ا-ايسماديسيةا7ادأتاتتييفامناتزييادانقخةايسداسما
عىاذمةاسعمايإل لاباخيسذيامنبدهايسمالف1ةايسيلا17ةا
يستياترعالاايسماديسيةاخقطراخغرلا،اخقادا7دأَايسداسما
يتهمامبارشةايسمديسيةا7أنهاامنب الذيايسفكرايإل لا7يا
خمنبا ايسدعامايسايل،اخقداتجاىاذسكايفامااجااءايفاقري ا
يممانايمخرا7يصايصامكاخحاةايإل لااباخسيعش،ا
خأيضااًاماااقاسهاخزيرايسانايامؤخريًا7اتها ايسماديسيةا
يإل لا7اي،اخسعااا يستكفاريا يسيلا7ايا يسفكارا 7دعاما
يسمديسيةاإىلاعد اسعمالذهايسجخيعاتاخأناصلايسداسما
7دأاينفداتجاهايسماديسية،اخندتقداأناإعالَنايسماديسيةا
7تشاك1لالذيايسحلفاخ7صي ةارسيدةاخمفاجئةامااليا
إالاسلرساعىالذهايالتهامااتاخإ7داسالذهايستهماَخيسرتك1زا
عانايسماديسيةاخقطاراخترك1ااخغرلااا7يصيصالذيا

يسيضيع.
ا-ايجاباأنايدلمايسجخ1 اأنايسماديسيةاخترك1االخاا
يسيلبااناأخايسحي ينايفايسنطقاةايسدر17ةايسذينايخثلينا
يسصاساحايممريك1اةاخيمخ خ17اةاخأيضااًايسصه1ين1ةايفا
يسنطقاةاخأناهاالايخكاناأناتدلانايسماديسيةاق1ا الذيا
يسحلفا7د1اديًاعنايسييخقاةايسصه1ين1اةاخيممريك1ةا7لا

خإرشيخهخااامناتحتايسطاخسةاعاىاأعخالاخميططاتا
لاذيايسحلافاخيسق1اا ا7دعامالاذيايسحلافاسيجمات1اًا

خيستيبا يت1اً.ا
خ-الذيايسحلفامثلامااقلنااتشكلا7اسييخقةايممريك1ةا
خيسغر17ة،اخ7استايلاخإناكلاأس17اتهاخعق1دتهايسدماكريةا
الاتتنااخلايإل لاابايإلرسيئ1ايلايفاخلماطنياخالاعاىا
مااايجريامانايحتاللاسلقادسايسرشيافاخيالقتحاماتا
يس1يم1اةاسلصهاينةاسهاخالاتتناخلايسك1انايسصه1ينياعىا
يإلطالق،اخيسذيايتناقضاكل1اًام ايسمالذيايسحلف،اخليا
يسحلافايإلساالمي،اخأض1فاسهاكلخاةامييجهةايإل لابا
سهاذيايسغارضاأياأنالاذيايسحلافاالاييتاصايفاأعخاسها

قض1ةاخلمطنياالامناقريباخالامنا7د1د.
ل-ايستزيمانايفاإعاالنايسحلافايإلساالمياما ا7دييةا
يندقاسامفاخضاتاسييرسيا7نيايمطريفايس1خن1ة،اخيسذيا
يؤكادا7خااالايادعامجاالًاسلشاكاخَشاَلاعاصفاهايسحز ا
خيسحلفايسدر7يايسذياتشاكلاسهذيايسغرضايفايالنتصا ايفا
يمزمةايس1خن1ة،امخااجدلايسماديسيةاتماتد1ضا7حلفا
أكلاسييجهةاينكماا لااخخشالهاايفايس1خن،ا غماإعالنا
خزيرايسدخاعايسماديسيامحخدا7ناسلخاناأنالذيايسحلفا

يإلسالمياس1لا7ديالًاسلحلفايسدر7ي.
خماااتمال1مايسقاعادةاخسيعاشاخأخييتهاااخيإلعالنا
عناساقيطامدظامامادنايسحاخظااتايسجني17ةاتحتا
سا1طرتهاا7خااخ1هااأجزيءاخيسادةامانامدينةاعدناإالا
ته1ئاةاسجارالذيايسحلافايسجديداايإلساالمي(اخسخسهاإىلا

يسمتنق ايس1خني.ا
م-اياُلحظاأناألمايسدخلايسدر17ةاخيإلساالم1ةاسماتدلنا
ينضخامهاااخلياساي يااخيسدريقاخيسجزيئار،اخالاند يا
ك1فاسا1دخلالذيايسحلفايفامييجهاةاسيعشاخأخييتهاا
مانايسجخيعااتايستكفرياة.اخيسذيايشاكلاتييجدلخاا
خينتشاا لخاايفاساي يااخيسدريقانمابةاكبرةاجديًامنا
ينتشاا لمايفايسبلادينايمخارى،ا7ادخنايستنما1لاما ا

يسحكيمةايسدريق1ةاخيسحكيمةايسمي يةايفاسمشل.ا
خسهاذيانماتط1 اأنانقيلاخنؤكداأنالاذيايسحلفاقا ا
7اسد جاةايمخىلاختشاكلاسييجهةاخشالاعاصفةايسحز ا

يفايس1خناخيسحلافايسدر7يامنايس1خناليايسدخسةايسيح1دةا
يساذيايخكناأنايدخالا7هاالذيايسحلف؛اكيناماايماخىا
ايسحكيماةايسرشع1ة(اتتحكما7قري لاايسماديسية،اخقدا

تماته1ئةايم ضاسلتدخلالذايسحلف.ا
ما امالحظاةاأنالذيايسحلفاتشاكلامنايسادخلااماا
يمخىايسمن1ة(اخليامااتمدىاخسدتايسيالياتايستحدةا
يممريك1ةاسذسكاخ7خاايتناساباما اميططهاايإلجريميا
إلعااسةاتقما1مايسنطقاةايسدر17ةاعىايمسااسايسدينيا
يسذلبي،اختدزيزالذيايالصطفاافاخيالحتقانايسحاسا7نيا
يسمنةاخيسش1دةاخ7خااييد امصاسحاأمريكااخإرسيئ1ل.

ا-ا7اعتقااسياأيضااًاأنايإلعالنايسرسيا اسهذيايسحلفا
سلضغطاعىا خسا1ااخسييجهتهاا،اخخاصةا7دداتدخلهاا
يفاساي يااأيضاًاسييجهاةايإل لاباخإخشاالاكلاخططا
يسماديسيةاخترك1اايفاساي يا،اخأيضاًارسعاةاإعالنالذيا
يسحلافاسلدعاماترك1ااا7دياالًاعناحلافايسناتاياستجنبا
يصطدي ايسحلفام ا خس1ا،اخذسكاسييجهةايمحديثايسذيا
حدثاتايفايمياا ايسقل1لاةايساض1ةايفا7حراييجاهاخيسبحرا
يمسايسا7نيايسمفنايسحر17ةايسرخس1ةاخيسمفنايستجا يةا
يسرتك1ةاخيستطاي يتايستياحدثتاأيضاًايفايسدريقاخسخيلا
ساييءاماد عاتركياإىلاشاخالايسداريقاخإىلاقاربامدينةا

يسيصلايسدريق1ة.ا

أياأنالذيايسحلفايإلساالمياسييجهاةايإل لابايدتلا
أنهاسايفايقي اكيك1الامعخالاحلفاشاخالايمطليسا
يفايسنطقاةاختحاتايالرشيفايسباارشامانايممريك1انيا

خيسصهاينة.
يفايمخراالازيستاكثارٌامنايسييض1 ايستدلقةا7ك1ف1ةا
ينشااءالاذيايسحلافاغامضةاخغاراخيضحاة،اخخاصةا
يسدليمااتايستاياتتدللا7خاكاناتييجدامقاراق1اسةالذيا
يسحلفاخيإلمكان1اتايسدمكريةايستاحةاسه،امناممالخةا
لذهايسدخلا7هاعمكرياًاخماس1اً،اخللاسيفايكينانميةا
مكر ةاماناحلفا7غديساعندمااكانايسقراسلحلفا7بغديس،ا
سكانايإلسي ةاخيسفاعل1اةاخيستأثرا17ادايسحكيمةايسرتك1ةا

آنذيك.ا

الخبر اليقين 
يحيى حشيدان  

»توشكا«  ل��دي��َك  اليقني  اخلبر  أرى 
ُج��َه��ي��ن��ة أو  َج���ه���ي���زةَ  ل����دى  ول���ي���س   

ف��ت��ك��ا  وأش����������دُّ  إص������اب������ًة  أََدقُّ 
 وت���ص���دع ب��اخل��ط��اب��ات ال��رص��ي��ن��ة

وم�����ن ك����ل ال����ذك����ّي����ِة أن�����ت أذك����ى
حصينة تُ��دَع��ى  َم��ن  ُع���وار  كشفَت   

درام������ا أُت����ِق����نَ����ْت َس��������ْرداً وَح���بْ���ك���اً 
 و)ف����ان����ت����ازّي����ٌة( ع��ظ��م��ى م��ت��ي��ن��ة 

ت��������دكُّ م����ع����اق����ل األع������������داء دك����ا 
ى ح��زي��ن��ة  وتُ�����ْف�����ِرح أن���ف���س���اً َح������رَّ

ضنكا  ال���غ���ازي���ن  م��ع��ي��ش��ة  ج��ع��ل��َت 
 ت����ص����ارع ع�����ار ف��ع��ل��ت��ه��ا املَ��ش��ي��ن��ة

 ج��ع��ل��َت ش��ن��اره��م يُ�����رَوى ويُ��ح��َك��ى 
 ي���ف���وق ش���ن���ار م���وم���س���ٍة َم��ه��ي��ن��ة

ف��م��ا أْج����َدتْ����ُه����ُم أن���خ���اب »ف���ودك���ا« 
ال��ل��ع��ي��ن��ة  األُم  ت��س��ع��ف��ه��م  ول������م   

ب���ال���ذل صكا  َص���َك���ْك���َت وج���وَه���ه���م 
مستكينة خ���ان���ع���اٍت  ف���أض���َح���ت   

 ج��ع��ل��َت س��اح��ه��م ف���رش���اً وَم��ت��َك��ى 
 وم���ن���ظ���وم���ات���ه���م ع����رض����اً وزي���ن���ة 

وص����ّي����رت ال����ه����وان ل���ه���م ش���راب���اً
 وص������ار رم����اده����م لَ����ُه����ُم ع��ج��ي��ن��ة 

إنه هو 
وليس 
توشكا
محمد الجبلي 

سخُلايسدادخيناَصبَّاتاعاىايس1خن1نيا
سالحاًالياأختكاخأقيىاتأثريًاخمفديالًا
منايستيشكا،اخسكناسمايحقلاأيالدف،ا
يسدنقيسياةا يسقنا7الا سقادايساتيدمييا
خيسقنا7الايسفريغ1اةاخيسك1خاخياةاخمااا
تيشاكاايسدجايزاأماا الاذيايسماالحا

يسشاب؟.االايشء!
َخأ ياداأناأخضاحاحتاىاالايذلابا
يسجخ1ا ا7د1ديًاخيمااخرخنام انشايةا

يالنتصا .
خ1جاباأنانفهماحق1ق1اةاخيحدة..ا
خلياأنايرتساخاسدينااجخ1داًاك1خن1نيا
7أننااعبا ةاعناأسيةا17دايسلهايربا7هاا
أعديءه..اسماناامنايرباخسماناامنا
يطللاخيقاتل..االامناذكاءاخالامناعلما
خالاخلةايستطدنااأنانحقلايالنتصا .
خدل1ناااأالانذلابا7د1اديًاعنامصد ا

يسقيةاخنُرب،اخلذيامااأخشاه.
خلاياننمابالاذهايالنتصاا يتاإىلا
يسداسساةا سكاناتا يس1خن1انيا قاد يتا
خاطئة،اخكماظلايسشادبايتضيَّ امنا
يسجايع،اخلايايتيباطاخيتلدثماتحتا

ُحكا ايسجي اخالايلتدىاإىلاطريل.
تلاكايسقطا ايسحديديةايستاياتجخ ا
منهااالاذيايسصاا خخاس1ماتاليامنا
ناّكلاخقتل،اخهنااكاماالياأقايىامنها
خسكناسااذياينتهياتأثره؟.اإذيًاتيشاكاا
س1لاإالايساماسقطدةاحديديةامتفجرةا
كغره،اخس1لايستنك1الا7خاايحخلهالذيا
يسصا خخامنامييصفاتاخإنخاايسرسايفا

منايطللالذيايسصا خخ.
يسؤمانايحارصاعاىا أنا صح1احا
يإلعاديسا7خاااسدياهاماناقاية؛ا7هادفا
يستنك1لا7أعاديءايسله،اخيسلهالناايتدخل،ا
خ1حايلاتلاكايسقطداةامانايسحديداإىلا
عذيباخجح1مامعديئه..اخاعتخاسنااعىا
يسلهاكخااقالاقائدايسمارةا ضيينايسلها
عل1ه،اخكخاايشادساعىاألخ1ةايال تباطا
7اسله،امناهاالاقيةاخالاغلباةا7دخنايسلها

مهخااكانتاقيتك.
س1الامدناىالاذياأناأتيقافاعانا
يإلعاديس،اكال،اخاسؤماناسيئخاًايدداخسكنا
إعاديسا7ادخنايسلاهاالايشءامهخاااكانا

خمهخااكل.
خاسصاا خخالايامجارساأسيةاخقط،ا
خسكاناييتلافامانايطللالاذهايمسيةا

خلناايسرس.
حدثاتا يستايا يسحارخبا لايا كاما
خيساتيد اخ1هااساالحاأقايىامنالذيا
يسماالحاخسكاناسامايؤثرا7هذيايسشاكل،ا
سنصالاإىلاحق1قةاخلاياأنالناكامدسيًا

إسه1اًاالاشكاخ1ه.
ايسقالُرا إنهالاي..اإناهايسلاُهايسقاييُّ
َمنايمادسايسر7ااتاخيرمياإىلاجانبا

أخس1ائهايسؤمنني.
إنهايسلاهاح1نخااسلايسصدقامناأللا
يس1خاناأيّدلم،ايسصدقا7إتباعاتيج1هاتا
يسلاهاكاملاةاخيستمال1ماسلق1ااسةايستايا
يختا لاايسلاهاسألمة،اخلنااارسايستأي1دا

يإلسهي.
خاسيعايالنااامطلايٌب،اخيسدقاةايفا
يسحدياثارضخ ياة،اخصيصااًايفالذها
يسرحلةاخنحنا7أمالايسحاجةاإىلاعينا

يسلهاخمدسه.
خنحنايااإسهياسمنااإالاعب1داسكاخأنتا

سبحانكامناتؤيدنااختنرصنا.
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محمد اإلنسان.. انتصر 
على أعدائه ثم قال: 

اذهبوا فأنتم الطلقاء 

المولد النبوي الشريف.. 
مناسبة للوحدة ودعوٌة لمواجهة التطرف واإلرهاب

اليمنيون يطبِّبون أوجاَعهم 
بإحياء ذكرى مولد الرسول األعظم

 عبداهلل علي صبري
اادا–عل1ها سحكخاٍةاشااءلاايسيىلاعازاخجل،اكاناسا1ُدنااُمَحاخَّ
يسصالةاخيسماال -اخاتاَمايمنب1اءاخيسرسالني،اخكانايسقارآُنايسكريُما
ايإلساال اعانا7ق1ةا يسدجازَةايسياسادةايستايام1ّازتايإلساالَ اخنبيَّ
يسرشيئا ،اخكانايسيطاُبايسدقالنياسدظماآياتايسقرآنايسكريماكف1الًا
7هديياِةا7نيايسبرشيةاإىلامدرخةايسياسلاختيح1ده،اخيإليخانا7خااجاءا

اداخ7خاانزلاعل1ه. 7هاُمَحاخَّ
خيسالخاُتاأنايسدجازيِتايسكبرَةايستاياظهرتاعىاأياديايمنب1اءا
خيسرُُّسااالاقبَلامحخد-اصىايسلهاعل1هاخآسهاسالم-اغدتاسفرتةامنا
يسزمنامجرساأسااطرايتديخسهاايسناسامناقب1لايستمل1ة،اإىلاأناجاءا
ايسقليَب،ا يسقرآنايسكريم،اخأ7َرَزاسالالِتهاايسدخ1قَةايفاتناخلا7دي ايُهاازُّ
خكأنخااايسدجازيُتايستييتارُةايفايسذكارايسحك1ام،اجااءتاكُخدجزةا

مضاخة،اخسس1لاعىاصدقانبيتهاصلييتايسلهاعل1هاخعىاآسه.
خيفاذ خةاتجّل1اتايسضدفايسبرشي،اتمامىاس1ُدايسيلل،اخ َخَضا
يسدْرَضايسمخاخيا7إلالكايسرشكني،اكخااحَدَثام اأقيي اأنب1اءاُكثْر،ا

س1متحلايسيصَفايسقرآنيااخإنكاسدىاخللاعظ1م(.
سقداحاججايسرسايلاخصيَمهاخجاسسهما7اسحمانى،اخ غباسهما
يإليخاان،اخ خضاُكّلايسدرخضايسغريةايستاياقدميلااكيايرج اعنا
سيناه،اخيفايسنهايةايضطاراإىلاقتاسهما7دداأناعخليياعىايساتئصالا
سعيتاهاخترشيدامنارصيهاخمالحقتهما7امذىاخيسددخينايفاميطنهما

يسجديد.
خكخااأنا7دضايسقبائلايسدر17ة،اقداسخلتا»يإلساال «ا7دَدامااأكدا
ااداخَصْحاابُهاتفيَُّقااهماخعلياكدبهامايفايسجزيرةايسدر17ة،ا ُمَحاخَّ
خإنايسرع1َلايمخَلامنايسمالخني،اإنخااسخلاييايسدينايسجديداعنا ضاا
خيقتناعاخ7ذَسييايفاساب1لاُحّرياةايسدق1دةايسنفالاخيسنف1ل،ا7دداأنا
ااداسخماًاخأ7ديًايسنبيايإلنمااَنايسذيايفرحاسفرحهما خجادخيايفاُمَحاخَّ
خيحازناسحزنهم،اقريباماناخقريئهم،امفتيحايسصاد امغن1ائهم،ا
أشاجدهمايفامييجهةايسددخاخقيلاكلخاةايسحل،اخأس1نهمايفامييجهةا
ادامدجزةايإلساال ا يإلسااءةايسذيت1ة..اسذياالاعجاباأنايكيناُمَحاخَّ

يسثان1ةا7ددايسقرآنايسكريم.
خيس1ي ،اخعىايسرغمامناُمرخ امئاتايسماننياعىايسبدثةايسنبيية،ا
خ غامايستالااتاخيستضح1ااتايسِجَماا ايستاياتدخُدهااايسبرشيُةايفا
يسطريلاإىلايسرُّشداخيمنمنة،اخإنايسجتخَ ايسدنيايسذياش1دهايسرسيلا
يسكرياما7اسدينةايسني ةاكاناخ1اضاًا7امخاالقاخيسق1مايسحخ1دةايستيا
أسماتاسإنمان1ةايسثىايستياجاءا7هاايإلساال ،اخأكدتهااسليك1اتا

يسرسيلايسكريماكأسيةاحمنةاسلداسنياإىلايي ايسدين.
ينترصايسرسيُلاخيإلسال اسلخرأةايستياكانتاتُيأَُسايفايسجالل1ة،اكخاا
ينترصاسلدب1داخيم قاء،اخكانييامناحيسهاأحري يً،اخينترصاسلخظليمنيا
خكانيياني يًايلتدىا7هايسحائرخناخيستائهين،اخعززايسرسايلايإلنمانا
ماكا  ايمخاالق،ا7اسحثاعاىايسصدقاخيسال،اخيإلحماان،اخيسدفي،ا

خيسكر ،اخيسصل،اخيسزلد...اإسخ.
عاىاأنايسرسايَلايسكريماكاناساباقاًاإىلاتثب1ِتاسعائامايسحرية،ا
خ7امخصايسُحّريةايسدين1ة،اخقداكاخحايفايسمنييتايمخىلاسبدثتها7خكةا
يسكرمة؛امناأجلاينتزيعاحريةايسدق1دة،اطاسباًامناسااسةاقريش،اأنا
ييلاييا17ناهاخ7نيايسنااس،اعىاقاعادةا»سكماسينكاماخيلاسين«،اخساا
يشاتدايمذىايسذياتدرضاسهايسدرشيتامنايسملخنيايمخيئل،اأذناسهما
يسرسيلا7اسهجرةاإىلايسحبشة،اخلناكاعاشايسملخيناكأقل1ةاسين1ةا
يفاظلايالحرتي ايستباسل،ايسذياأخىضايفايمخراإىلاإسال املكايسحبشةا

آنذيك.
خعندمااالاَجاَرايسمالخيناإىلايثارب،اخق ايسرسايُلاما ايهيسا
ماتاسبدأايسييَطنة،اخيحرتي ا خمرشكايايثرباخث1قَةايسدينةايستياأسَّ

دايسجخ1 اعىامبدأايسدخاعاعنايسيطن. يسحرياتايسدين1ة،ام اتيحُّ
خقداسااعدتاتداس1مايإلسال ،ا7خااخ1هااتيص1اتايسرسيلايسكريما
عىا7قاءايسديانةايسم1ح1ةايفاأ ضايسدرباحتىايس1ي ،ا7اإلضاخةاإىلا
يسدياناةايس1هيسياة،اعىايسرغمامنايسغزخيتاخيسحارخبايستياخاضهاا

يسرسيلامدهمايفاجزيرةايسدرب.
خإذانحتفُلا7ذكرىايسيسدايسنبييايسرشيف،اخإنايسملخنيامدن1ينا
قبلاغرلم،ا7إ7ريزايسصي ةايإلنماان1ةاسإساال اخنبيايإلسال ،امنا
خااللاتجما1دلاايفاساليك1اتهماختدامالتهام،ا7دالًاعانايسرصيخا
يسمتخراإزيءايإلسااءيتايستياتظهرالنااخلناكا7حلايإلسال اخيسنبيا

ادااص(. ُمَحاخَّ
خيستاأيسا7اها-اعل1هايسصاالةاخيسماال -،االايدنياخقاطاتقييما
يسماليكايسفرسياسلخمالم،اسكنهايتددىاذسكاإىلاإصالحايسجتخ امنا
خاللايستزي ايسق1مايسكلىايستياجاءا7هاايإلساال ..ايسحرية،ايسدديسة،ا

يسشي ى،ايسماخية،ايستكاخلايإلجتخاعي،اخغراذسك.
خإذياكاناتالذهايسق1ماقاداغدتا7خثا7ةايسحقائالايفايسجتخداتا
يسغر17ة،اخذسكايؤّكُداألخ1َةايسشرتكايإلنمانيايسذيايخكُناأنايجتخَ ا
عل1هايسمالخينام اغرلمامناأ7نااءايسدياناتاخيسثقاخاتايمخرى..ا
7الاخيخكناسنااأنانقادَ ايسرسايُلايسكريماكنخيذجاإنماانياسلداسما
قاطباة،امناخاللامريجدةايستأ يخايإلساالمي،اختنق1حهامنا7دضا
يسدساائلايستياعاسًةامااتجلُباينتقاسيٍتاشاتى،ايسمالخينايفاغنًىا

عنها.
ادايإلنماان،اماايازيلامغ1باًايفاكتا7اتناااختناخالتنا..ا 7خاا ُمَحاخَّ
مننااايختقدنااامدناىايإلنماان1ةا7دداحقباةاطييلةامانايستقهقرا

خيستيلفاخيالنحطاط.
يسرسايُلايإلنمااُنايفاساليك1اتهاما اأخالسهاخزخجاتاه،اخما ا
ا7اسبحاثاخيسد يساةاخيستأمل،ا عخاي امجتخداه..اميضايٌعاحاريٌّ
خسدلَّهايإلساها ايسطليباماناُكّلايسباحثنيايفاظالايستجاذ7اتاحيلا
يميدييسيج1ااتاخيمخكا ايستيايخكناأناتحكاَمايسدالقاتايسدخس1ةايفا

يسحارضاخيسمتقبل.
س1ماتايمنمنُةاإذيًانبتًةاشا1طان1ًة،اخهياخإناكانتاقدايزسلرتا
خأثخرتاخا جاحدخسايسداسمايإلسالمي،اخإناجذخ لااتختداإىلايسبقاعا

يسطالرةايستيايحتضنتامحخديًاقبلالللااعا .
ْناعل1كا ااٌدايسذياقالاسرجلاكاَنايرتجُفا7انيايديه:اَلاايِّ ُمَحاخَّ

إنخااأنااي7نايمرأةاكانتاتأُكُلايسقديَدا7خكة!
ادايسذياطاسااكانايقيل:اإنخااأناا7رشاييحىاإيلً. ُمَحاخَّ

اادايسذياعندماااختحامكةامنترصيً،اقاالامعديئه:ايذلبييا ُمَحاخَّ
خأنتمايسطلقاء!

اداخعىايسطالرينامناآسهاخصحبه. صىايسلهاعىاُمَحاخَّ

سليمان ناجي آغا 
ااتاانايسدر17اُةاخيإلساالم1ةايفا تد1اُشايمُمَّ
ظلِّاحاسةايسشاتاتاخيسُفرقةاخيسرصيعاتاخعد ا
يسَفهامايسصح1احامناجانابايسبداضاستداس1ما
يسدينايإلساالمياخساخاحته،اخينتشاا ايسفكِرا
يستطّرفاخيسفتاخىايستكفريةايستياتماتيظ1ُفهاا

ستحق1لاطخيحاتاسن1يية.
يسدر17اةا اااةا يمُمَّ أ7نااءا عاىا اُبا يتيجَّ
خيإلسالم1ة،ايسديسُةاإىلامنهجايسرساسةايسحخديةا
يسدظ1خةاخيسفكرايسمتنراخيسثقاخةايسقرآن1ة.

ااةا خليامناسابٌةاتخثّالاخرصةاسهاذهايمُمَّ
يستاياتتكاساباعل1هاايمماماأناتماتذكَرانهَجا
صاحبايسناسابةاكيرانخيذجايُحتذىا7هاعىا
مّرايسدصي اخيمزمان،اخقدا7اتتامنماقًةاخ يءا
يستآمرياناعل1هاا7دداأنانجحاييايفايإليقاعا7هاا
يفاخّخايسطائف1ةاخيسذلب1ة؛استشت1تهااختخزيقهاا
خإضداخهاا،اخغديايسد ايسدر7ياخيإلساالمياليا
يسليَنايسذياتُرخىا7هاأ ضايسدرباخيسملخني.

إناذكارىايسيسادايسنبييايسرشيفامناسابٌةا
هاسارةايسنبايايسكريمامنا سلدايسةاإىلامااتضخُّ
يسدعايةاإىلايسرحخةاخيسرأخةاخيمخّيةايإلنماان1ةا
خيسدعايةاإىلايسلاها7اسيعظاةايسحَمانةاخيسددلا
خيإلحماناخيسماخيةا7نياأ7ناءايإلنمان1ةاخحقنا
سماءايسناس.امناسابٌةاسلديسةاسلب1اضايسناص ا
7دداأناسّيستهاُطغخٌةامنايمخغاسايسلئا ..ا خدييا
 يياِتا7غ1هماخضالسهماخساّليياسا1يَفايسحقدا

خيإلجري ..ا
7اسرصاصاتانييجُهاإ لا7هماخ7اُسصاسحاتا
خيستيق1ا اعاىاخث1قةايسارَشفايسقبَل1اةانؤكدا
ااَدناااضادامحاخساةاتفرقناااأَْخايسيقايفا تيحُّ
إىلاجانابايسج1اشاخيسلجاانايسشادب1ةايسذيانا
خيحخاينا مانا جماهما يم ضا يطهارخنا
يسنااسامنارشلم،اخشادا هااعاىايإل لا17نيا
خيستكفريناخيسرتزقةاخيسغزيةاقيةاخعىايسناسا

سال (.ا
أنا يسدااسةا جارتا يسماد1دا يسا1َاَخاانا يفا
يتياذخيامنامناسابةايسيسادايسنباييايسرشيفا
ييمااًاسبرشيلاماخخرحهام،اخاإذيارشعاسناااأنا
نفارحا7خيساداطفالاأَْخاطفلاةاخخنا7ااباأخىلا
خارحايسبرشيةاكلهااا7خ1السايسرسايلاَصَىايسلُها
َعَل1ِْهاَخآَسااهاَخَسالََّم..اخكلخاايقرتباشاهرا 17 ا
يمخلاطاسدتنااانماائمايسيسدايسنباييايسرشيف،ا
خلباتاعل1ناااذكارىايسنباية،اخناي ايسبشارا
يسنذيرايسذياعالا7هاشاأنايإلساال ،اخرَسىاني ا
سعيتهايفايسقليب،اخضّحىاأصحا7هايفاساب1لهاا
7اكلانف1لاخغاال،اخقادايعتااسايسا1َاَخان1ينا
أنايحتفلاييا7ذكارىاميسادايسنبايايسكريمامنذا
سخايلايإلساال ايسا1َاَخان.ا7اسرغامامنامرخ ا
خارتيتاتماخ1هااايستض11الاعىاُكّلامانايقي ا
7االحتفالا7اسناسابةاإاّلاأنهااا7ق1تاخإناكانتا

7شاكلا7م1ط؛ا7مابباسخيلاخينتشاا ايسفكرا
يسيلا7يايسملفيايستكفريايفايسا1َاَخان،اخ غما
يستشاديداخساجناخحبلامنايقاي ا7إح1ائهاا
حتىاينطلقتايسمارةايسقرآن1ةاخأعاستاإح1اءا
يسناسابةاخأعطتهامكانتهااايسحق1ق1ةاستد1شا
اااةايسدر17اةاخيإلساالم1ةاأمجااسايسايضا يمُمَّ
يسدظ1م،اخجهاسايسنبيايسياتمايممني،اخيلتخمييا

يسقدخةايسهاسيةايفاح1اةايسرسيلايسدظ1م.ا
خفيامثلالذيايسشاهرايسباا كاقبلاأكثرامنا
مالاسانةاُخسداخيرايسرسالنيا7خكةايسكرمة،ا
خاساتنا ايسكينا7ناي اطلدتهاَصَىايسلاُهاَعَل1ِْها
َخآَساااهاَخَسالََّم،اخأرشقاتايم ضا7هاذيايسناي ا
يسيلااجاحتاىاينقشادتايسظلخااتايسرتيكخةا
عىالاذيايسداسم،ايستيي ثةامنايسقرخنايسهخج1ةا
يستيغلاةايفايسجهال،اخقاداحلتا7ناالاذهايمياُ ا
ذكرىاميسدايسرسيلايسهاسياخيسنبيايسيتا اَصَىا
يسلُهاَعَل1ِْهاَخآَسااهاَخَسالََّم،اتلاكايسذكرىايسبا كةا
يستاياتُذكِّرناا7خ1السالذيايإلنماانايسدظ1مايسذيا
َامجرىايستأ ياخ،اخحقلايسددَلاخيسرحخَةايفا غرَّ
يسجتخ ايسذياعانىايسظلماخيالساتبديساخيسَجْي ا
خشاتىايمماريضايسُيلق1اةا سحاًامانايسزمانا
اخا قبالا7دثتاه،اخأزيلايسجهلاخنرشايسدلَماخ سَّ
يإليخاَنايفانفيسايسناساخقىضاعىايسدصب1اتا
خيسقيم1اات،اخأنقذاأج1االًامانايسجالل1ةاخمنا
7ريثنهاا،اخقااسايسبرشيةانحَيايسدزةاخيسماؤسس،ا
حتاىاأصبحتاأمتُهاخرَاأماةاأخرجتاسلناس،ا
ةايسق1ااسة،اخناستاس جااتايسرياسة،ا مَلَكاْتاأزمِّ
خرض7تاسلداساماأ خَعايممثلاةايفاُكّلايسجاالت،ا
َلزَماتايسكفااَ ،اخختحاتايممصاَ اخغرساتا

منهجايسلهايفايسنفيساخمّكنَْتاسهايفايم ض.ا
مناسابةا خقاطا س1ماتا يسناسابةا لاذها
الساتذكا ايس1ي ايسذياُخسداخ1ها سيسناايسكريم،ا
خإنخاااخرصاٌةاسنماتد1َداإىلايسذيكارةاتداس1اما
يإلسال ايسحق1قي،ايإلسال ايسذيايُدنىا7اإلنمانا
7أساخىايمشاكال،االايإلساال ايسذيانريهايس1يَ ا
منايسبداضايلهثاخلافايسقشاي ،احتىا7اتا
جيلارايسديانايسحالاثانييااًاخيسُدخالايإلسهيا
خيسفلمفياسلرسااسةايسنبييةاجزَءاغرامذكي ،ا
ع1ادايسيسدايسنباييالياخرصاةايفاُكّلاعا اسكلا
شايصايريداأنايريج انفماهاخترصخاتهامنا
خاللايساتذكا اصفااتايسنبيايسكرياماخمآثرها
َخشاّدةاتحخلهاسال7تالء،اخليايسنبيايسذيايطخأنا
عاناجا هايس1هيسيا7ددامارخ اعدةاأيا اسمايَْرِ ا
خ1هااايس1هايسيايسقخاماَةاأما ا17تايسرسايل،ا
أس1لالذيايسنبيا7يراَمنايجباأنانحتذيا7ه؟،ا
7داد ا سايمذىا7امذى،اخ7دد امباسيةايسناساإاّلا

7اسير؟!.
إنامناسابةايسيسادايسنباييايسرشيافالايا
خرصاةاسلدايسةاغىامنبا ايإلساال ايسحق1قيا
خجيلارةا7ددايساتفحلايسفكارايسيلا7يايسذيا
جاءاس1شايهايسصي ةايسرشقاةاخيسناصدةايستيا

قدمهااايسنبيامحخداصلاييتايسلاهاعل1هاخعىا
آسهاسلداسماكله،اسلارشقاخسلغرب،اعنامرشخعها
خ ساستهاخساليكهاخأخالقهاختداملهايإلنمانيا
خإنجازيتاهايسحضا ية،اخس1خاا سانفَلايسدخ ا
يساذياما ساها7نياأم1اةاخيسييي جايفاتشاييها
يإلساال اختحريفهاختقديماصي ةاسا1ئةاعنه.ا
إنامناسابةايسيسادايسنبييايسرشيافاتأتياخقدا
ينتارشتايسيلا17ةايستياليامصاد ايسحركاتا
يستكفريةايفايسداسماخأناُكّلايست1ا يتايستكفريةا
تمتنداعىايسفكرايسيلا7ياختمتلهمامنايسفكرا
يسيلا17اةاخلياتد ساكتبهاماختدلمامباسئهما
خأخكا لامايسيلا17ةايستياتقاي اعىانبذايآلخرا
ختكفره،اخليا7اتتاتهدسايسملمايفاكاخةاأنحاءا
يسداساماسااتبثاهامناأخكا اإ لا17اةاخإجريم1ة،ا
أخكا اتدخُ ا7اسشبابايسملماإىلاتكفراخترل1با
إىلا يسشابابا ختدخا ا خيسشاديبا يسجتخدااتا
يالستحاقا7است1ا يتايستكفريةايستياتقتلاختذ7حا

ختفجراختدتديايفاُكّلامكان.
إنامناسابةايسيسادايسنباييايسرشيافالايا
خرصاةاسليقيفاضدايسفكرايسيلا7يايسذياينرشا
يستطارفاخيسفمااساخيسدنافاخيإل لابا7اساما
يإلسال ..اليامناسبةاسنثبتاسلداسماأنايإلسال ا
خجيلارهايسحق1قيالياضدايسدنافاخيستطرفا

خيإل لاب.
يقيلايسما1داعبديسلاكايسحيثاياإنااإح1اءا
يسيسدايسنبييايسرشيفالايا7خثا7ةا مٌزامصاسةا
خ ك1ازٌةا خيساتقالسها،ا خلييتهاا،ا اااةا يمُمَّ
أساسا1ٌةاخاِ قٌةاسييجهةاُكّلامحاخالتايستذخيبا
سألماة،اخطخالاُلييتهاااماناقبالاأعديئها،ا
خليامناسابٌةاسلَيحدةايإلساالم1ة،اخيساتذكا ا
يسقييسامايسشارتكةاخيسكلخةايسماييءا7انياُكّلا
يسمالخني،اخاسرسايُلامحخاداصىايسلاهاعل1ها
خآساهاس1لا مزيًاخاصاًا7خذلاب،اأَْخاطائفة،اأَْخا
ِعرق،اأَْخا7لد،اخلياذكرىاختذكرا7اسنبّيايسياتما
خ7خقاماه،اخ7رسااسته،اختدزيازايال تبااطا7ها
خ7رساسته،اخُمنطلٌلامهٌماستغ1رايسييق ايسم1ئا
ااة،اخإصالِحا خيسريراخيسهنيايسذياتد1شاهايمُمَّ
ااةا يسيلل،اختصح1حايسيض ايسذياتد1شاهايمُمَّ

يإلسالم1ة(.
أناتيّساَدامحباَةا يسحق1قايا يسيسادا مدناىا
يسرسايلايمكار ايفاقلاباُكلِّامؤماناخأناتيّسدا
يسرسااسةاخيستداس1مايستياجاءا7هااالذيايسيسدايفا
ُكّلايسجتخداات،اإنهااا سااسةايسدلاماخيسحبة؛ا
منايإلساال اأزيلايسفايي َقا7انيايسنااساخأ ىسا
يسمااخية.اإنهاميسدايسير،اخاإلساال الياسعيُةا
يسيراإىلاأنايسصالَحاخيستخماكا7أخالقايسرسيلا
خنارشاسعيتهاخَحْخَلا سااستهاخرشيدتهاتقّرُبا

يالنمانامناخاسقه.
يسناسابةاتتزيمانالذهايسمانةاما اظهي ا
جخاعاتاتتمرتُاخ يءالذيايسدينايسحن1فاستقتَلا
7اسمايإلساال اخرشيدةايسلهايإلنمان،اختخا سا

أ7شا اأنييعايسجريئمايستياتياسفا ساسةامحخدا
يسدظ1خةاخيسرشيدةايسمخحاء.

مناسبُةايسيسدايسنبييايسرشيفاليامناسبٌةا
سليقيفا7حْز اضدايمخكا ايسنحرخةاخيستطرخة،ا
خليامناسابٌةاستدزيزايسيعايايسفكرياخيسثقايفا
سإساال ايُسنار.اخليامناسابةاسليقايفاضدا
ثقاخاةايالنتحاا اخيستكفاراخيستفي1اخاخقط ا
يسرؤخساخ7ْقرايسبطيناخشّلايسصدخ اخيستفجرا
خيستحرياضاخيسضاللاخمييجهةالاذهايسثقاخةا

يسدخ1لةاعىامجتخداتنااخإسالمنا.ا
اسذياخإنايسطليَبامناأمةايإلساال اخعلخائهاا
محا 7ُةالاذيايسفكرايستكفرياخنرُشايسرسااسةا
يسصح1حةايستياحخلهااايسنبيايسكريماصىايسلها
عل1اهاخعىاآسه،اخأناالاتماخحاسجخيعةاضاسةا
أناتشايهايسصاي ةايسحق1ق1اةاسإساال اخنرشا
أخكا لاايستكفريةايسهديمةاخإشااعةايسفيىضا

خيسقتلاخيسدما ا7ديا ايسملخني.
مناخيجبايسمالخنياجخ1داً،اخيفامقدمتهما
يسدلخاءاخيسثقفنياخيإلعالم1ني،اأنايييجهييا7كلا
حاز الاذهايسهجخاةايسظالم1اة،اخأنايفضحييا
أسااس1َبايسقتلاخساديالؤالءاستشاييهاصي ةا
يإلساال اختدكراصفايايسمالخني،اخينبغيايفا
لذيايسجالاأناتتكاتَفامنظخاتايسجتخ ايسدنيا
خخساائلاإعال اخمؤسماتايسحكيمة؛امناأجلا
يستداخناسدحارالذيايإل لابايمسايساختجف1فا

منا7دهايسفكريةاخيستكفرية.
إنالاذهايسناسابةايسدظ1خاةاليامناسابةا
سلتدايُاشايمخايياخيستمااُمحاخخدمةايسيطنا
خترسا1خاأسالايسدديسةايالجتخاع1ةاخسا1اسةا
يسقانيناخممااندةايسج1شاخيسلجانايسشادب1ةا

يسذينايديخديناعنايسيطناخيسييطن.
إنامناسابَةايسيسادايسنباييايسرشيفاخرصٌةا
سليقيفا7شاكلاجاسامناأجلاإعااسةايسا1َاَخانا
إىلا حاابايمخّيةاخيسيحدةاخيسيارخجامنانَفلا
يسطائف1اةايسق1تةايستيالياإخاريزامناإخريزيتا
يسغزخاخيالحتاللايسمديسيايممريكياخخ7اءامنا
أخ7ئاةايسجهل،اخقيُسهايسفقاريءاخنتائجهاج1ٌشا
مانايسنازحنياخسا1اسةاُسعاةايسذ7احايسريخضنيا
سألخايةاماناسيعاشاخيسقاعادةاخم1ل1شا1اتا
حازبايإلصاالحاخمناسافاسهمامانايسدصا7اتا
خيسرتزقاة..ايجاباأناتكاينايسناسابةا7ديياةا
سرحلاةاجديدة،اخيسكلايترسباإىلاقلي7همايمملا
خيستفااؤلاسرحلاةايالساتقري اسطارسايسدا7ثنيا

7اسا1َاَخاناخيستآمريناعل1ه.ا
خليامناسابٌةاخسعيٌةام7نااءايسا1َاَخانامنا
شخاسهاإىلاجني7هاخمنارشقهاغىاغر7ه،اإىلانبذا
يسفرقةاخَسّمايسشخلاختيح1دايسكلخةاخيسحبة،اخالا
ندعايسغازيةاخمرتزقتهماينفاذخنا7نياصفيخناا
ختخزيلاخحدتنا؛اخدمًةاسصاسحهمايسشايص1ةا
خيسض1قة،اخالاسب1لاستجاخزايمزمةاإاّلا7اسيحدةا

خيمخيَّةا7نياأ7ناءايسشدبايسا1َاَخاني.

ُيحيي اليمُن مع سـائر بلدان العالم اإلسالمي مناسـبة ذكرى مولد النور والعّزة، 
ذكـرى ُقُدوم رحمة اللـه للعالمين محمد صىل اللـه عليه وآله وسـلم، الذي يصادُف 

األربعاء 12 ربيع األول 1437هـ الموافق  23 ديسـمرب 
2015م، بإقامـة احتفاليات وعدد من الفعاليات الدينية 
والثقافية بالمناسـبة كما يجري كل عام يف موعد المولد 

النبوي الرشيف.
اسـتمرار الصلف السعودي الغاشـم وما يحاك ضد 
اليمـن مـن مؤامرات ودسـائس - لم تثِن أبناء الشـعب 
اليمنـي عـن إحيـاء ذكـرى المولـد النبـوي الرشيف- 
مؤكدين اسـتعداَدهم وحماَسهم لالحتفال بها هذا العام 
وطوال شـهر ربيع أول، يف تعبيٍر شعبي وديني كبيَرين 
ـُد مـدى تقديريهـم وابتهاجهـم وفرحهـم بهكذا  يجِسّ
مناسـبة لها قداسـتها، وبما يعـزز من حالـة االرتباط 
والوالء للـه ولرسـوله، ومواَجهة مساعي أعداء اإلسالم 
ــة، وإبعادها عـن معالم دينها الحق  لطمـس ُهوية األُمَّ

ورموزها ومقدساتها.
وتتهيئ عاصمُة اليمن صنعاء وبقية محافظات اليمن 
هذه األيام الستقبال ذكرى مولد خاتم األنبياء وإحيائها 
بمظاهـر متنوعة من اإلنشـاد الدينـي والمديح النبوى 

لعـدٍد من المنشـدين، إضافًة إلَـى إقامة المسـابقات والحلقـات التوعوية من خالل 
عـدد من الدروس والمواعظ والندوات الدينية والتذكير بأخالق ومعاَمالت وسـيرة 

الحبيب المصطفى وسيد المرسلين.
بـدأت مظاهُر االحتفـال المعتادة يف الشـارع اليمني 
قبل موعـد المولد النبـوي لسـنة 1436/2015 حيث 
يقـوم سـكان األحيـاء والحـارات يف العاصمـة صنعاء 
ومحافظـات عـدة برفع الزينـة والشـعارات التعبيرية 
احتفـاء بالمناسـبة، معتربيـن االحتفال بهـا خطوة يف 
االتجـاه الصحيـح لتوحيد الصـف والكلمـة، ومحطًة 
لالقتـداء بالرسـول األعظم صىل اللـه عليه وآله وسـلم 
واإليمان بعظمته وأهمية اإلشـادة به والتمسك به كقائد 

. ومعلم وُمــَرٍبّ
وتأتي هذه المناسـبة واليمن يشـهد عدواناً سـعودياً 
أمريكياً، كما يشهد العالم العربي حروباً داخلية أدت إلَـى 
مزيد مـن التجزئة والتقسـيم، ما يذكرنا بقيمة اإلٍسـالم 
وبعـث فيه الرسـول األعظم صلوات ربـي عليه وآله – يف 
زمن ال قيمة للعرب - ليوحَد المسلمين ويجعل من دولتهم 
قـادة العالم لقـرون طويلة كمـا جاء اإلسـالم فوحدهم 

وجعل منهم ومن دولتهم قادَة العالم لقرون طويلة.
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اس1ايا يسارخيسا يمسيابا يقايلا
تيسماتيي(اخيساذياحرمتهايسكن1ماةا

7مبباآ يئهايسحرةايسجريئة:
»أناااخيحادامانايسبهي يانا7اسنبيا
محخادايسذيايختا هايسلهايسييحداستكينا
آخرايسرسااالتاعىايديه،اخس1كيناليا
أيضااًاآخرايمنب1ااءا…اخيكف1اهاخيريًا
أنهالادىاأماةا7رمتهااإىلاناي ايسحل،ا
خجدلهاااتجناحاسلماك1نةاخيسماال ،ا

خختحاسهااطريلايسرقياخيسدينة«.

خيقيلايسشاعرايسفرنيسايسشهرااالا
ما تاني(:ا»أعظماحادثايفاح1اتياليا
أننياس ساتاح1اةا سايلايسلهامحخدا
س يساةاخيع1اة،اخأس كتاماااخ1هاامنا
عظخةاخخليس،اخمناذيايسذيايجرؤاعىا
تشب1ها جلامنا جالايستا يخا7خحخدا
؟!اخمانالايايسرجلايساذياظهراأعظما
مناه،اعنادايسنظراإىلاجخ1ا ايسقاي1لا
يستاياتُقاسا7هااعظخةايإلنماان؟!اإنا
ساليكهاعندايسنارصاخطخيحاهايسذيا

كانامكرسااًاستبل1غايسرساسةاخصلييتها
يسطييلةاخحيي هايسماخاخيالذهاكلهاا
تدلاعىاإيخاناكاملامّكنهامناإ سااءا
أ كانايسدق1دة.اإنايسرسايلاخيسيط1با
خيسارشعاخيسفاتاحاخمصلاحايسدقائادا
يمخرىايسذياأسالاعباسةاغراقائخةا
عاىاتقديالايسصي اليامحخاد،اسقدا
لاد ايسرسايلايسدتقاديتايستاياتتيذا

خيسطةا7نيايسياسلاخيسيليق«.

يإلنجل1ازيا يسف1لمايفا خيقايلا
جي جا7رنا سشي:ا»سقداس ستامحخديًا
7اعتباا ها جالًامدلشااً،اخرأيتها7د1ديًا
عانامياصخةايسما1ح،ا7الايجباأنا
يدعىامنقذايإلنمان1ة،اخأخ 7ةا7دأتايفا
يسدرصايسريلناتفهاماعق1دةايستيح1د،ا
خ 7خااذلبتاإىلاأ7ددامناذسك،اختدرتفا
7قد ةالذهايسدق1دةاعىاحلامشكالتهاا
خيسماداسةا يسماال ا تجلابا 7طريقاةا
تفهخاييا أنا يجابا يسارخحا خبهاذها !ا

نبيءتي«.
»إذياحكخناااعىايسدظخاةا7خااكانا
سلدظ1اماماناأثارايفايسنااس،اقلناااإنا
محخديًا سيلايسملخنياأعظماعظخاءا
يستا ياخ،اخقداكباحاجخااحايستدصبا
يس1هيسياةا خايقا خأقاا ا خيسيريخاات،ا
خيسما1ح1ةاخسينا7االسهايسقدياماسيناًا
خيضحااًاقييااً،ايساتطاعاأنايبقىاإىلا

ييمناالذياقيةاذيتاخطراعظ1م«.
»سمايمجلايستا يخاأنا جالًاخيحديً،ا

سايىامحخاد،اكاناصاحابا سااسةا
خ7اناياأمة،اخمؤسالاسخساةا…الذها
يسثالثاةايستاياقا ا7هااامحخاد،اكانتا
خحدةامتالحخة،اخكانايسديناليايسقيةا

يستياتيحدلااعىامدىايستا يخ«

خيقيلايسف1لميفايسفرنيساخيستر:ا
»سقداقا ايسرسايلا7أعظاماسخ ايخكنا
إلنمااااناأنايقي ا7اهاعىايم ضا…ا
إناأقالاماايقالاعنامحخاداأنهاقااادا

جاءا7كتاباخجالد،اخيإلسال اسمايتغرا
قط،اأمااأنتماخ جالاسينكماخقداغرتما

سينكماعرشينامرة«.

خيقيلامايكلالا تايفاكتاباايسائةا
يمخيئل(:ا»كانامحخدايسرجلايسيح1دايفا
يستا ياخايسذيانجحايفامهختهاإىلاأقىصا
حد،اساييءاعىايسمتيىايسدينياأ اعىا

يسمتييايسزمني«.

خيقايلايسكينتاكات1انايايفاكتا7ها
اتا يخايإلسال (:

»أس1الايسرسايلاجديريًا7اأناتقدَّ ا
يطخماهاا الا حتاىا سارتها سلداساما
يسحاقدخناعل1هاخعىاسعيتهايستياجاءا
7هاااس1نرشايفايسداسمايسحباخيسماال ؟!ا
خإنايسيثائالايسحق1ق1ةايستيا7نياأيديناا
عنا سايلايإلسال اند اأنانجدامثلها،ا
ختا ياخاع1اىساخماااخ سايفاشاأنهايفا

يإلنج1لاالايشفيايسغل1ل«.

مشاهير العالم يتحدثون عن الرسول محمد

يا بروحي 
صفاِتـِه والمزايا 

عبدالحفيظ حسن الخزان

س����ّي����ٌد س����ّي����ٌد ج���م���ي���ُل امل���زاي���ا
ب����ه����داهُ اس���ت���ق���اَم ك�����لُّ ال���ب���راي���ا 

َف ال��ك��وَن واح��ت��وى ك��لَّ فضٍل ش���رَّ
ي����ا ب����روح����ي ص���ف���ات���ه وامل����زاي����ا 

وتسامى ال��ّن��ه��ى  أل��ه��َم  م��ن  خ��ي��ُر 
السرايا  واستمال  اخليل  وامتطى 

خ��ي��ُر ه���دي ُه�����داهُ ف��ي ك��ل ح��اٍل
ن�����ّوَر ال���ك���ون وه����و ن����ور احل��ن��اي��ا 

أط��ي��ُب ال��ك��ائ��ن��ات روح����اً وأص���ًا
العطايا  ف��ي  ِم��ن��ح��ًة  ال��ن��اس  أك���رم 

م���اي���ق���ول ال��ق��ص��ي��د ف��ي��ه وم����اذا
ي��ا إل��ه��ي ت��ف��ي��ُض ف��ي��ه ال��ن��واي��ا ؟! 

ت���اه »ج���ب���ري���ُل« ف��ي��ه وه���و م���اٌك
ج�����اوز األن���ب���ي���اَء وص���ف���ا وغ��اي��ا 

امل��ع��ال��ي ت���ّوج���ت���ُه  ج����اء  أن  ي�����وَم 
السجايا  ك��ل  ه���داهُ  م��ن  واستقت 

أخ������رج ال���ع���امل���ني م����ن ك����ل ه���ول
الزوايا  ظ��ام  في  ال��زي��ُغ  واختفى 

ج���اءن���ا ب��ال��ك��ت��اِب ن���ب���راَس ه��دي
الوصايا  يعطي  زاد  ال��وح��ي  وع��ن 

ي���ا »أب����ا ال��ق��اس��م« امل���ؤي���ِد ه��ذي
زاي���ا  أم�����ُة امل��س��ل��م��ني ت��ش��ك��و ال���رَّ

اع��ت��زاز بسيف  نفسها  َح��َم��ْت  م��ا 
اخل��ط��اي��ا  ب���ح���وَر  غ�����ادرت  وال  ال 

ال������ذلِّ جها م��زق��ت��ه��ا ط����وائ����ُف 
املطايا  أخ���زى  للطغاة  واس��ت��وت 

ب��ن��ي��ه��ا ف�����ي  ب����ع����زة  ح�����ي�����اةٌ  ال 
امل��ن��اي��ا  رك������وب  ف���ّض���ل���ت  وال  ال 

بنيها ع����زم  ال���رأس���م���اُل  أوه�����ن 
وت������ه������اوت ف����ري����س����ة ل��ل��ب��غ��اي��ا 

واس���ت���ب���اح ال���ي���ه���ود ك����ل م��ج��ال
كالسبايا  أص��ب��ح��ت  وال��زع��ام��ات 

ن���زل���وا أرض���ن���ا أه����ان����وا س��م��ان��ا
أف���ق���دوا ج��ي��ل��ن��ا أه����م ال��ق��ض��اي��ا 

م���ال غ��ص��ٌن م���ا  ربِّ ص���ل ع��ل��ي��ه 
والعشايا الضحى  في  اآلل  وعلى 

 بشرى عبدالرحمن
ما احلايلاذكارىايسيسادايسنباييا
يسرشيفاعاىاصاحبهااأخضالايسصالةا
يسط1بانيا 17تاها آلا خعاىا خيستمال1ما
ختارةا تتصاعادا عل1ناا،ا يسطالريانا
يسنقااشا7نيامانايقيلا7اأنايالحتفالا
7اسيسادايسنباييا7دعاةاالايجايزايسدخلا
7ها،اخ7نيامنايقيلا7أنهااس1متا7دعة،ا
خخصيصاايفامادي سايسبننياخيسبناتا..ا
إىلاس جاةاأنا7داضايسد سااتا خضنا
أخذا7داضايستخرامنايسطاسبااتايسالتيا
كناييزعنايستخراعىايسد ساتايفاأثناءا
يالحتفاالا7اسيسادايفامد ساتياغضبااا
منهاناعل1ناا!!اخنظريتهاناسناااكاناتا

خكأنناانرتكباش1ئاامحرما!!
اخقاداسي انقاشا17ناياخ7نيازم1لتيا
حيلالاذيايسيضيعا،ايساتندتازم1لتيا
عاىاقيسهااا7أنايسيسادا7دعاةاالايجيزا
إح1ائهااعىاعدةاأسسة،اخكنتاأ ساعل1ها،ا

خأُخندامااتذكرامناأسسة،اكاآلتي:ااا
اااقاساتايلا7أنالاذيايالحتفالا7هذها
يسطريقاةا7دعاةا،اسمايارساخدلاها7هذها
يسك1ف1ةاعنايسنبياصىايسلهاعل1هاخسلما

أخاصحا7تهاأخاعناأحدامنايسملفا.
قلتاسهاااياااأختاي:ااأخال:ااايسفرحا
7خيسدا سايلايسلهاصىايسلاهاعل1هاخآسها
خسالمامطلايبا7أمرايسلها،اقاالاتداىل:ا
}اُقاْلا7َِفْضاِلايسلاهاَخ7َِرْحَخِتاِهاَخِبذَِساَكا
َخْل1َْفَرُحاييْا{ااخاسلهاتداىلاأمرنااأنانفرحا
7اسرحخاةا،اخيسنباياصاىايسلاهاعل1اها
خسالماأعظما حخةا،اقاالاتداىلا:ا}َخَماا
اَ ْحَخًةاِسْلَداَسِخنَي{،اخإظها ا أَْ َساْلنَاَكاإاِلَّ
يسفارحايكاينا7أشا1اءاالاُحرماةاخ1هاا
مثالايالجتخاعا،اخذكراسارتهايسدطرة،ا
ختدل1الايسزيناة،اخ7دضايسنااسايدخلا
طدا اخحلايىااخييزعهاعاىايسفقريء،ا
خلذيامشاهي ايفامرصا7اساما]حليىا
يسيسد[،اخلاذياجائزاالاإثاماخ1ه.اخأيضاا
قالايسلاهايفامحكاماكتا7اه:ااخذكرلما
7أياا ايسلاها[،اخخالاياأياا ايسلاهايااا
أختاي؟؟ايسهجرةايسنبيياةايي ،اخيسبدثةا
يي ،اخيس1الساياي ،اخغرلاالياأيا اسلها
عظ1خةاعل1نااايستذكرا7هاا،اخإح1اءلا،ا
زمانا خ7انيا 17ننااا أنا الحظاِتا خلايا
 سايسناايسكرياماخقتاطييالاأكثرامنا
أسفاخأ 7دخائةاعاا ،اخال7دامنايستذكرا
7رسايسنااخ7صفاتهاخجهاسهاخكلايشءا
ييصاه،اس1ازسيساتدلقناااخأ7ناءناا7حبها
صىايسلهاعل1هاخآسهاخسلم،اخإنايستغاخلا
عانالاذياالايياد اإالاأعاديءايسدينامنا
يس1هايساخيسنصا ى،اخلاذيايشءاخيضحا
كيضيحايسشخل..احتىا7دخناأناأقد ا

سكاأسسةاعل1ه،اخأنتيامملخةامثيل..
ثان1ا:اسقاداكاناأخلامنايحتفلا17ي ا
يسيسادالايايسنبياصاىايسلهاعل1اهاخآسها
خسالمانفماه،اخذسكاعندمااُسائلاعنا
ص1اا اياي ايإلثنانياخقاالا:ااذَيَكايَْيٌ ا

ُخِساْدُتاخ1ِهاخخ1اِهاأُنِْزَلاَعايَلَّ(اخالحظيا
ك1افاأناهاكانايصاي ايالثنانياخرحااا
خيستبشاا يامنهايي اميسده،ايي اا7دثها
يسلها حخةاسلداسني،اخأصبحامنايسمانةا

ص1ا ايي ايالثنني.ا
ثاسثاا:اااإناكا7قيسكالذياقادا7َدَّعتا
أئخاةاأعالماااماناأئخاةاأللايسمانةااا
خأنتايامناأللايسمانةااااانُِقاَلاعنهما
7جييزايالحتفالا7اسيسدايسنبييايسرشيفا
،اكاإلماا ايسحاخاظاأحخادا7اناحجارا
يسدمقالنياخيإلما ايسحاخظاجاللايسدينا
يسماياخياخغرلما يسم1يطياخيإلما ا
كثر..اخهلاأنتياأعلمامنهم،اخأقد اعىا

يالستنباطامنهم!!ا
 ي7داا:اااأئخاةاألالايسمانةاعرخييا
يسبدعاةاكخاااقاالاي7انايمثار:ايسبدعةا
7دعتاان:ا7دعاةالدى،اخ7دعاةاضالسة،ا
خخاااكانايفاخاالفاماااأمارايسلااها7ها
عل1هيسالما يسلاها صاىا خ ساايسها
عاااااخهايايفاح1ازايساذ اخيإلناكا ،اخماا
كاناخيقدااًاتحاتاعخاي اماانادبايسلها
إس1هاخحاضايسلهاعل1هاأخا سايسهاخهيا
يفاح1ازايسدح.اخيسيسادايسنبيياكلهاعخلا
خراخذكراسحاسانا سيسناايسدظ1م،االا
ييجاداخ1هامنكاريت..اكخااتشاالدينها

7أ اع1نك..
خامماا:اأنتماألالايسمانةاي7تدعما
أشا1اءاكثارة،اخقلتاما7أنهااا]7دعاةا

حمانة[اخعخلتما7هااكزيااسةا]يسصالةا
خرامانايسناي [،اخكزيااسةايسصحا7يا
قايلا] 7ناااخساكايسحخاداحخادياكثريا
ط1بااامبا كااخ1ه[ا7دداقيلاساخ ايسلها
سناحخادهايفايسصالة،اخغرلااايسكثر..ا
خساماندلماأناأحاداأنكارهاإالايسيلا17ة،ا
يفا خنحانا يسيلا7اي،ا يسذلابا خأتبااعا
يس1خاناألالاتهاماةاخيسحديادةاخز17ادا
ختدازااخحرميتاخأصحاابايسذلبا
يسشاخدياعخيماانجدلمايفاذكرىايسيسدا
خيسداريجا يإلرسيءا ذكارىا خيفا يسنباييا
خيسهجارةايسنبييةانريلامايح1ينهااأيخاا
إح1اء،اتجخاعاتاسهمايفايسماجد،اخذكرا
،اخعخلايسزينات،اخيمناش1دايفامدحاخرا
يسلياة،اخسماينكراأحدالاذياأ7دي،اخكذسكا
يسزيدياةايحتفلينا7ها7شاكلاكبر،اخيفا
7الساشخالاإخريق1اايتباعايسذلبايساسكيا
يحتفلاينايحتفاالتاكبارة،اخيسخيلاياا
أختاىايإلنرتناتا،اخي7حثياعاناكلخاتا
سدلخااءاكباا اأسقيلااايفاذكارىايسيسدا
يسنبيياتجديايسيشءايسكثراعىا أسهما

علخاءايمزلرايسرشيفا7اسقالرة..
سس1الا أختايا يااا لنااكا ساسساا:ا
مانايسقارآنايسكرياماعىامادحايسبدعةا
يسحمانةاقالاتداىل:ااَخَجَدْلنَااايفاُقلُيبا
يسَّذياَنايتَّبَُدايُهاَ أَخًةاَخَ ْحَخاًةاَخَ ْلبَاِن1ًَّةا
ي7ْتََدُعيَلااَمااَكتَبْنَالاااَعَل1ِْهْماإاِلاي7ِْتَغاَءا
ِ ْضاَييِنايسلاهااخاسلُهايمتََدَحايْسُخْماِلِخنَيا

يسَّذياَناكانُيياعاىارَشيَداِةاع1ىساعل1ها
يسماال امنَُّهْماكانُيياأَْلاَلاَ ْحَخٍةاخ أَخٍةا
َخِلاَيا يسرَّْلبان1اَةا ي7ْتََدُعاييا خمنَُّهاْما
اهييِتايْسُخباَحِةازياَسًةا يالنِْقطاُعاعِنايسشَّ
عىاتََجنُّاِبايْسُخحرَّماِت،اخاسلُهايْمتََدَحُهْما
اع1ىساعل1ها َعَىاَلاِذِهايسرَّْلباِن1َِّةاَمَ اأنَّ

اَسُهماَعَل1َْها. يسمال اَسْمايَنُصَّ
ساا7دا:الناكاحديثا خياعنايسنبيا
ا صىايسلهاعل1هاخآسهاخسالما:ااَمْناَسانَّ
يفايإلْساالِ اُسانًَّةاَحَمانًَةاَخَلاُهاأَْجُرَلااا
اأَْنا َخأَْجاُراَمْناَعِخاَلا7ِهاا7َْدَدُهاِماْناَغْرِ
ا يَنُقاَصاِماْناأُجيِ ِلماىْشٌء،اَخَمْناَسانَّ
يفايإلْساالِ اُسنًَّةاَس1ِّئًةاكاَناَعَل1ِْهاِخْزُ َلاا
َخِخْزُ اَماْناَعِخَلا7َِهااِمنا7َْداِدِهاِمْناَغْرِا
أْنايَنُْقاَصاِماْناأَْخَزيِ ِلاماىْشٌءا،ا خيُها
ُمْماِلٌمايفاَصح1ِحاِه،،اخيسيسادايسنباييا
عىالذيا7دعةةاحمانة،امأجي يناعىا
يالحتفالا7هاا..ا7اإلضاخاةاإىلاأنها خيا
عانايسنبياصاىايسلهاعل1هاخآسهاخسالما
أنهاقالامصحا7اها:ااإذيامر تما7رياضا
يسجنةاخا تديي(اقاسيي:اخماا ياضايسجنةا
؟اقال:اامجاسالايسذكر(اخيسيسدايسنبييا

ليامجللامنامجاسلايسذكر..
قاستايل:اااااسكنايحتفاسكاما7اسيسدا
يسنباييايناد جاتحتاقيلا سايلايسلها
صىايسلهاعل1هاخآسهاخسالما:ااَمْناأَْحَدَثا
يفاأَْمِرنَااَلذَيامااَس1َْلاِمنُْهاَخُهَياَ ٌس(اخلذيا
مارسخس،امنهاسامايحدثايفاعهدا سايلاا
يسلاهاخالاأمرا7ه..قلتاسها:ايااأختيا7ا كا
يسلاهاخ1كايسنباياصاىايسلهاعل1اهاخآسها
خسلماأخاضحاسناايفانفلايسحديثاخأزيلا
يإلشاكالاح1ثاقالااماااس1لامنه(اأيا
أنايممارايُسحاَدثايكينامارسخساإذياسما
يكنامنايسرشيداةا،اأخامياسفااسها،اأماا
إذياكاناغرامياسافاسهااخل1لامرسخسيا
،،اخلاذياخيضاحاختأميل..قاست:اسياكانا
يسيسداخرياسدسناا سيلايسلهاعل1ه..قلت:ا
خجخا ايُسصحافاختنق1طهاختشاك1لها
عخلاخرام اأنهاصىايسلهاعل1هاخسالما
ماانصاعل1اهاخالاَعِخَلُه،اختأميل..اقاستا
يلاخكأنهاقداأُسقطايفايدلا:اعخيماالذيا
يالحتفاالاخلذهايسليحااتاخلذهايسزينةا
خيسهرجانااتايستياتقيماينا7هاايفالذيا
يسيقتايسدمرايسذيايخرا7هاخطننااخطأا
عاىايمقلاكنتامارصختمالاذهايممييلا
عىايسفقريءاخيسنازحنيا7دالامنا7دثرتهاا
لكاذي..اخقلتاسهاا:االاخيسله،اخإناإح1اءا
ذكرىايسيسدايسنبييالذهايسمنةاألمامنا
أياسنةاأخرى،اخ1هانثبتاسألعديءايسذينا
يريقبيناخيرصدخناكلخاانقي ا7هانقيلا
سهم:انحاناعىاعهدنااخحبنااسرسايسناا
مهخاااكانتايسظرخفاسنانرتكا سايسناا
خالاميسادها،المايق1ماينامادىاخعيا
خنبضايسشا عا7حبايسنبي،اخستبلغهما
..ا 7اسحالا صاسعاةا قيياةا  سااستناا

خس1يلءايسياسؤخن..
خماكتتاختركتناياخمضاتاسحالا

سب1لهاا..

رفقًا يا سيدتي.. 
محمد الخاتم نبينا جميعًا؟
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الجنراالت قتلى آل سعود.. 
واألطفال قتلى الشعب اليمني

سامي رمزي*
17نخااالاتنفُكاخساائُلايإلْعاَل ايسيل1ج1ةاعنايسحديثاعناينتصا يتا
خْلخ1اةايفايس1خان،اسلتحاسافايسماديسيايسطييالايسدرياض،اخااذيا
7اسقاييتايس1خن1ة،اج1شاخسجاناثي ية،اتكشافاعنا7دضاخ1ا يتهاا
يالسارتيت1ج1ة،اح1ثاتمايساتهديُفامركزاق1اسةايستحاسفايسماديسيا
يفامنطقاةا7ابايسندبا7خحاخظاةاتدز،ا7صا خخا7اس1ماتيامنانيعا

“تيشكا”،اأسفراعناسقيطاأعديساكبرةامنايسقتىاخيسجرحى.
مصاسُ ايساتيبا يت1ةاخإْعاَلم1ةامتباينةاذكرتاأنايسقصفاأسافرا
عنامقتلاامااعمكرياً،اتمايستدرفاحتىايآلناعىاجثثاخااسديسياً،ا
خ9اإَمااَ يت1اني،اخماضبااطامغا 7اة،اخعادساماناق1ااسيتايستحاسفا
يسماديسيا17نهاماقائادايسقاييتايسماديسيةايسياصةايسدق1ادايسركنا
عبديسلهايسماه1ان،اخقائدايسقييتايإلَمااَ يت1ةايفايس1خنايسدق1داسلطانا
محخاداعيلايسكتبي،اخقائدامدماكرايفا7ابايسنادبايسدق1دايإلَمااَ يتيا
سلطانا7نالييدين،اخقائداكت1بةامرتزقةارشكةا7الكاخخترايممرك1ةا

يسكيسيمبيا“كا ل”.
لاذهايسصااس اأضاختاأنايسهجاي اأسحلاخماائَراماسيةاكبرةايفا
صفايفاقاييتايستحاسفايسماديسي،اح1ثاأشاا تايسحص1لةايمخس1ةا
إىلاإعطاابامنظيمتنياسصيي يخا7اتريايتايممرك1ة،اختدمرامبانيا
ق1اسةايستحاسافاختدمراخاطائريتاأ7اتيش،اختدماراأكثرامناللاآس1ةا
عماكرية،اخماعر7ات،اخمامصفحاتامد عةاتتب ارشكةا7الكاخخترا

يممن1ةايممرك1ة.
يسدخل1اةايسنيع1اةايستيانفذلااايسج1شاخيسلجانايسثي ية،اكشافتا
ماناناح1ةايستيق1تاخيسدقاةاخطب1دةايسهدفاعناجهيزيةاعماكريةا
خقتاس1اةاخيساتيبا يةاعاس1ةاسلقييتايس1خن1ةاخيسلجاانايسثي ية،اخخنا
ناح1اةايستيق1تاجااءتاقبلا7دءارسياناخقفاإطاالقايسنا اسلتحضرا
سلخفاخضااتايستاياترعالااايمممايستحادةايفاجن1فاإلنهااءايسددخينا
عاىايس1خن،اكخاااأنهااجاءتا7داداُكّلايمكاذيبايإلْعاَلم1ةايسماديسيةا
خيإلَمااَ يت1اةاخيسيل1ج1اةاعنايالنتصاا يتايسيلخ1اةايفاتدزاخغرلا،ا
خكشافتاأيضااًاعنايسقاييتايس1خن1ةاساماتفصحاعناجخ1ا اأخ يقهاا
يسدماكريةاخسماتماتيد اجخ1 اخ1ا يتهاايالسارتيت1ج1ةايفايسرحلةا

يمخىلامنالذيايسددخينايسذياسخلاشهرهايستاس .
أمااامناناح1ةايسدقة،اخكانامنايسييضحاأناتحرُّكاتايسدق1دايسركنا
عبديسلاهايسماه1ان،اكانتاتحاتايسريقباةايسدق1قةامناقبالايسج1شا
خيسلجانايسثي ية،اح1ثاتلقىايسماه1انا“خساا ايسشجاعة”امنايسفاّ ا
عبد 7هامنصي الاسيايفاعدنايسمابتايساايض،اخغاس لااصباحايي ا
يمحاداصيبامنطقاةا7ابايسنادبا7رخقةاقيةاعماكريةاماناقييتا
يستحاسافاغاسب1تهاامنايسجنيسايسمايسين1ني،اخعندمااخصلايسماه1انا
خمريخقيهاإىلامنطقةاقريبةامنامدمكرايسدخريا7بابايسندباتيقفييا
لناكام احليلايسماء،اخخي اتيقفهماتدرضيياسلهجي ايسصا خخي.
أمااطب1دُةايسهدفاخكانتا سااسًةاسلماديسيةاخيإلَمااَ يتامفاُسلا:ا
أنايسج1اَشاخيسقايىايسثي ياةايفايس1خناترُصاُداتحارُّكاتاجنريالتكم،ا
خساتصلاإس1هماحتىاسياكاناييايفاحصينهم،اخإناكاناتاجنريالتاآلا
ساديساخآلانه1انايفتيرخنا7قتلاأطفالاخنماءايس1خناخلد ا17يتهما
عىا ؤخساهم،اخإنايسج1اشاخيسلجانايسثي يةاتفتياُرا7قتلاجنريالتا
آلاساديساخآلاثاناياخمرتزقتهاماخلاد اقييعدلامايسدماكريةاعىا
 ؤخساهم،اخلذهاس1ماتايسرةايمخىلايسذياينتقُماخ1هاايسج1شاخيسلجانا
يسثي يةاسدماءاأطفالاخنمااءايس1خن،امانايسدتدين،اخقداُقتلاأكثرامنا
ساتنياضا7طاًاخجندياًاسديسياًاخإَمااَ يت1اًايفالاسبتخلايسايضاعندماا
رضباصاا خخاآخارامناطريزاتيشاكااقاعدةاجييةاقاربامأ بايفا

شخالارشقايس1خن.
يسقصاُفايسصا خخياساماخسنايكايَنايسُجرَحايسيح1ادايسظالراعىا
جمادايسيخادايسفاخضايساذيايخثلايسهاا باعبد 7هامنصاي الاسي،ا
خَماناخ يءهامنايسماديسينياخيإلَمااَ يت1نياخغرلمامانايسرتزقة،ايفا
يجتخاعااتاجن1ف،اخهناكاجرخحاأُخريلااظالرةاعىاجمادهايسثينا
7اسجريح،امنهااسا1طرةايسلجاانايسثي يةاخيسج1شاعاىا7لديتاخقرىا
خمناطالامياخارايفاعخالايم ييضايسماديسيةايفامنطقتَاياج1زينا
خنجرين،اخسناتف1دايسماديسيةاحر7هاايسنفما1ةاضادايس1خن1ني،احيلا
يمخيمارايستياأصد لاامحخدا7نانايفاخيلايسدهدايسماديسيا7إ ساالا
قاييتاأمن1اةامتيصصةايفاحربايسدصا7ات،اخلانايكيَنامصرالذها
يسقييتاأخضلامنامصرايسج1شايسمديسيايسدججا7اسمالح،اخيسفا غا

مناأيةاسخيخ اخطن1ةاسلددخيناعىايس1خن.
ماناحالاأحاري ايسداساماأنايفتيرخيا7اسشادبايس1خنياخ7ج1شاها
خ7قاييهايسثي ية،ايسذيناصخدخياُكّلالذيايسيقت،ا غماتكاسباُكّلايسقيىا
يسارشايفايسداسماعل1هم،اخ غمارشيءايسماديسيةاسلخرتزقةامناميتلفا
أصقااعايم ض،اخ غامايساتيدي ايستحاسفايسماديسيامحدثاخأختكا
يمسالحةايممريك1اةاخيسغر17ة،اخ غاماُكّلايسحظرايسشااملايسفرخضا
عل1هم،اخخناحالايمحري اأنايفتيرخيا7اسشادبايس1خني،ايسذياعاقبا
يسدتديانا7قتالاضباطهاماخجنيسلماختدماراحصينهاماطائريتهما
خس7ا7اتهماخمد عاتهم،ا17نخااقتلايسدتدخنايسجبناءاأطفاَسهاخنماَءه،ا
كفىا7اسشادبايس1خنياخيريًاأنايذلَباخخاُدهاإىلاجن1فاس1فاخَضامنا
ميقا ايسقية،امْرخيعايسرأس،ا17نخاايأتاياخخداعبد 7هامنصي الاسيا
إىلاجن1فامطأطئايسريساإىلايم ض،ايحخلاذلايسهزيخةاخعا ايسي1انة.

*شفقنا العربي

 متابعات فلسطينية 
ال�صتيعاب اأعداد الفل�صطينيني الكبرية التي مت اعتقالها

العدو الصهيوني يفتتح 6 أقسام جديدة في السجون وسجن خاص باألطفال

قناة صهيونية: انتفاضة القدس أصبحت أكثر إيالمًا. ووزير صهيوني: ال أرى نهاية لها

»إسرائيليون« يطالبون بإنارة »شمعدان الهيكل« داخل قبة الصخرة!!

يسصه1يناي،ا يسدادخا قاييُتا قاّر تا
جديادةا خأقماا ا ساجينا يختتااَحا
السات1دابايمعاديسايسكبارةايستاياتاما
يعتقاسُهااانت1جاةايسحخاالتايسماتخرةا
يستايانفذتهاايفاأنحااءايسضفاةايسحتلةا

خيسقدس.ا
اسا«مركزا خأخضاحايسناطُلايإلعالمايُّ
سلد يساات«،ا يااضا خلماطنيا أرسىا
يمشاقر،اأنا»يسدادخايختتاحاااأقماا ا
جديدةايفالاساجين،اإضاخاةاإىلايختتاحا
سجناجديداخاصا7امطفالالياسجنا
»جفدين«ايساذيانقلاإس1اهايالحتاللاماا
يزيداعنالماطفالًاحتىايسلحظةايدانينا
مناظرخفاقاسا1ةاجاديً،اخالاتتيخراسهما

أ7مطامقيماتايسح1اة«.ا
خأضاافايمشاقراأنا»يسدادخايختتحا
يفا قماخنيا جديادة،ا أقماا ا اا كذساكا
ساجنايسنقابامنايسي1اا ،اخلخاااا9،ا
يسيقيخانيا إس1هخااايمرسىا لا(اخنقالا
يسذيانايحتجزخنامانامريكازايستيق1فا
خيستحق1ال،اكذساكايختتاحاقماماجديدا
سألساريتايفاساجنا»يسديماين«،اح1ثا

نقالاإس1اهاحتاىايآلنااااأسارةاخذساكا
7دداي تفااعاعدسلنانت1جاةايالعتقاالتا
ساجنا يسات1دابا خعاد ا يستييصلاةا
»لشاخ ن«اسألعديسايسيجيسةا7اسمجن«.ا
خ7انياأناعصا7ااتايسدادخايختتحتا
كذسكاقمخنياجديدينايفاسجنا»عيخر«ا
سألرسىايمطفالاخيسيقفنيايسذيناسا1تما

نقلهاماماناساجينايسجنيب،اخسا1تما
نقالايمطفاالايسقدسا1نيايسحتجزيانا
يفاساجنا»جفدين«اإىلاقمامايمطفالا
يفاساجنا»لشاا خن«،اخ7اقيايمرسىا
يمطفالايسحتجزينايفا»لشاا خن«امنا
يسحاخظااتايمخارىاسا1تمانقلهاماإىلا

سجنا»عيخر«.

قالاخزيُرايممانايسديخيل،اجلداساأ يسنا
خالَلامقا7لةاما ايسقناةايسثان1ةايسدلية:«ا
الاأ ىانهاياًةاالنتفاضةايسقادسايسحاس1ة،ا
خيسييجهااُتاساتتييَصُل،اخسكانايفانهايةا
يممراسنيرجامنهاامنترصين«،احداقيسه.ا
يسدماكريةا يسرشطاَةا أ سينا َخطاسابا
»يإلرسيئ1ل1اة«،ا7إغاالقاملافايستحق1الا
ما ايسرشطايا»يإلرسيئ1ايل«،ايساذياَقتالا
إحدىايسفتاتانيايسفلماط1ن1تني،امنفذتَيا

عخل1اةايسقصايفاسايقا»محان1ةايهيسي«ا
يفايسقدس.ا

ختمااءلا سين:ا»الاأعارُفاسااذيايجُبا
يستحق1اُلاما ا جالايممن،ايسذيانايتيذخيا
قاري يًايفاثيينَيايفامنطقةاخقيعايسدخل1ة؟،ا
خكأنايسحديَثايدخ اعاناميتل،اسذيايجبا
إغاالقايسلف،اضدايسرشطايايفاأرسعاخقتا

مخكن«.
خقاساتايسقنااةايسداارشةايسدلياة:اإنا

يسييجهااتايستياتشاهدلاايسضفةايسغر17ةا
خيسقادساعىامدي ايسثالثةاأشاهرايساض1ةا
تحيساتاإىلاخض ا خت1نيايد1ُشاهايسك1انا
أناعخل1ااتا إىلا ييماي،امشارةا 7شاكلا
يسطدنايستيايقي ا7هاايسشبابايسفلمط1نيا

أصبحتاأكثراسقًةاخإيالماً.ا
خأخضحتايسقنااةايفاتقريراسهااأنالذها
يسيجاةا7ادأتا7اسقادساختخادستاستصلا
شاخاالًاخجني7اً،اقائلة:ا»7ح1ثاأنانالحظا

يسيل1ال،ا يفا تحادثا يسدخل1ااتا أغلاَبا أنا
خ7داضايسدخل1ااتاخقداتاأيضااًاسيخالا
يسياطايمخر،اخمنذايسل1لةايستياقتلاخ1هاا
يسكماند اسبلي17تالايفايسقادساخقدتايفا
سابتخلاخاااعخل1ة،اخخصلاتايسدخل1اتا
خاللاأكتي7ار،اإىلالاااعخل1ةاخقتلاخ1هما
اااشايصاً،اخخاللايسشاهرايسايضاحدثا
ااخاعخل1اة،اسكنايسقتىا7لاغاعدسلمالا 

أشياص«.ا

ىا»يئتالفامنظخاتايسه1كل«ايسزعي ،ا ئ1َلا طاَسَباماايُمخَّ
حكيماةايسددخ،ا7ن1امنيانتن1الي،ا7اسدخلاعىاإنا ةاماايماخىا
»شاخددينايسه1كل«ايسزعي ايفاسيخلاممجداقبةايسصيرةايسذيا
يزعامايس1هيساأنهامقا اعىاأنقاضا»يسه1كل«،اخطاسبايالئتالفا
يفا ساسةاإىلانتن1اليا7جدلالذيايممراعىا أساجدخلاأعخاسه.ا
خقالاماايمخىا ئ1لايالئتالفايسحاميا»أخ1داساخ1مييل«ايفا
حديثاإلذيعةا»صيتاحي«ايإلرسيئ1ل1ة:ا»إناخضَ ايسشاخددينا
يفامبنىايسه1كلايؤكداعىاأناسل1هيساحّقاًاأيضاًايفاحريةايسدباسةا
يفاجبلايسه1كل،اكخااليايممرام اأ7ناءاساائرايمسيانايمخرى«،ا
خزعماأنا»أ7ناءاساائرايمسيانا7إمكانهمايستدبّدايفاجبلايسه1كلا
سخناق1ايس،اخ1خااايحاّر اذسكاعاىايس1هيسامناذالللااعا «.-ا

حمبازعخه.

خ7اسرغامامنايقتحامااتايس1هيسايس1يم1ةاسلخماجدايمقىصا
7حريساةاقييتايسددخ،ازعاما ئ1لايئتالفامنظخااتايسه1كل،ا
خجايساتخ11زا7حلايس1هيسايفايسماجدايمقاىصاخقال:ا»يتدرضا
يس1هيسايفاجبلايسه1كلاسلتخ11زايسدنرصي،اخيتماسحباحقيقهما
خ1ه،اختثب1تايسشخددينايفامبنىايسه1كلاليايسيطيةايمخىلايستيا

مناشأنهااأناتحدثاتغ1ريًاجذ ياًايفالذيايسشأن«.ا
إىلاذساكاأقاماتامنظخااُتايسه1اكلايسزعاي اممااءاأمل،ا
مؤتخاريًا7دنيينا»شاب1بةايسه1كلايمخل«،امناأجالايستباحثايفا
ميضيعا7ناءا»يسه1كل«ايسزعي ،اختقديماإ شاسيتاحيلاك1ف1ةا
إنا ةا»شاخددينايسه1كل«،ا7خناسبةاع1دايمنيي ايسدليايسحايل،ا
خشاا كايفايسؤتخاراحاخاماتاخمرشادخنايهيساينشاطينايفا

يسرتخيجاسله1كلايسزعي .

إصابة 9 »إسرائيليين« 
بجراح في عملية 

دهس وطعن بالقدس 
واستشهاد المنفذ 

أص1ابا9ا»إرسيئ1ل1اني«اأحُدلامايفاحاسةا
يسيطرايسشاديدايفاعخل1ةاسللاخطدن،اأملا
يم 7داء،انّفذلااشاباخلمط1نياقربايسحطةا

يسركزيةاسلباصاتايفايسقدسايسحتلة.ا
إنا يسرساخ1ة:ا يسدِلياةا يإلذيعاةا خقاساتا
»شااباخلمط1نيايماتقلاسا1ا ةامنانيعا
مازسياقا ا7دلالامجخيعةامنايإلرسيئ1ل1نيا
ثامانزلاماناسا1ا تهاحاماالًاساكني،اخقا ا
7طداناعدساآخار«،امشارةاإىلاأناخيحديًاعىا
يمقلامنايسطديننيايفاحاسةايسيطرايسشديد.ا
خأضاختايإلذيعةاأنايسرشطَةاأطلقتايسنا ا
عاىامنفذايسدخل1ةاختماتح11ده،ايفاإشاا ةاإىلا

قتله.

مجددًا.. مستوطنون 
يقتحمون باحات 
المسجد األقصى 

يسثالثااءا صبااحا مماتيطنين،ا إقتحاما
يسفائات،ا7احااتايسماجدايمقاىصايسباا كا

7حخايةامناقييتايسددخايسصه1يني.ا
خأخااساشاهيساع1اان،اأنا»مجخيعاًةامنا
يسمتيطننيايقتحختايسمجدايمقىصايسبا ك،ا
خساطاحخاياةامشادسةاماناقاييتايسددخ«،ا
مشاريًاإىلاأنا»حاسةامنايستيتراتميسا7احاتا
يسمجدايمقىصا7مببايالقتحاماتايستكر ة«.ا
يُذكراأنايسماجَدايمقىصايتدرضا7شاكلا
شبهايس1يمياسملمالةاينتهاكاتاخيقتحاماتا
يسدادخا خعصا7ااتا يسماتيطننيا قبالا مانا
يسصه1يناي،اخساطاإجاريءيتاتفرضهااعىا

سخيلايسصلني،اخخاصةايسنماء.

االحتالل يؤكد انضمام أحد جنوده 
من لواء جفعاتي إلى "داعش"! 

صحافة العدو: 
2015 عام سيء لـ»إسرائيل«

  - وكاالت:
أكداممؤخلاأمنياإرسيئ1يل،امطلَ الذيايمسبيع،اأناجندياًاإرسيئ1ل1اًاينضما

إىلاتنظ1ما»سيعش«ايفاسي يا.
خ7حمابا» خسا1اايس1ي «،اذكاراميقا ا»خيال«ايسناطلا7اسلغاةايسدليةاأنا
يسجنّادايسذياينضماستنظ1ما»سيعش«ايإل لا7ياكاناقداخد ايفاسييءا»جفداتي«ا

سلخشاةايسذياتركزتامدظماعخل1اتهايفاقطاعاغزة.
خ سيًاعىاطلباسلتدق1باعىايستقريراقالامماؤخلاأمنياإرسيئ1يلاسرخيرتزا

»نحناعىاعلما7هذهايسقض1ة«،اسكنهاسمايفصحاعنايسزيدامنايستفاص1ل.

  - متابعات:
ايدتقاداكاتٌبا»إرسيئ1ايلٌّ«اأنايسداَ امالااكانا
عاماًاسا1ئاًا»إلرسيئ1ال«،اخيتيقاُ اأناتدُخَلايسدا ا
االااخعىاأكتاخهاانفلايسشااكل،اخيفامقدمتهاا
يسييجهااتايستصاعدةام ايسفلماط1ن1نياخيتمااعا

 قدةاحركةايسقاطدةايسدخس1ة.ا
»يديدايتا 7صح1فاةا مطايلا مقاالا خيفا
أحرخنايت«ايارىاسا1فرا7ليتماكراأنامشااكَلا
»إرسيئ1ال«ازيستاخ7ادتاأكثراُعخقااً.اخاسييجهاُتا
م ايسفلماط1ن1نياآخاذٌةا7استصاعدا خياديًا خيديً.ا
خيسدالقاتا»يإلرسيئ1ل1ة«ام ايسق1اسةايسفلماط1ن1ةا
متجهٌةانحيايسقط1داةايسكاملة.اخالايبدخاأياحلا-ا
مهخااكانا7ما1طاًا-ا7اسيااًايفايمخل.اخسذسكاتحيستا
عخل1اتايسطدنا7اسمكاكنياإىلانهجاح1اةاطب1د1ة.ا
أنالنااكامشاكلةامزمناةا يخقاتا خأضاافا
»يإلرسيئ1ل1ني«اطييلايسدا امالااتخثلتا7شبكاتا
يستييصالايالجتخاعايايستاياختحاتاأ7اييباجهنما
مانايسكريل1اة،اخيسدناف،اخيستطارف،اخيسيطاابا
يسديخاغيجاي،اخضاالاعانامشاكلةاثاسثاةاتتخثلا
7تحايلايسداسامايإلساالمياإىلاسااحاتامفتيحاةا

سلجهاسيني،اخخيضاحرخبا»يسكلاضدايسكل«.ا

خأشاا ايسكاتباإىلاأنايسدا امالااشهداخما ةا
»إرسيئ1ل1ة«اأماا اإيرينايستياتحيساتاإىلايسحل1فةا
يسفضلاةاسادخلايسغارباخيسارشق،اخ1خاااساماتدادا
»إرسيئ1ل«اتأخذاذسكايسدخ احماباخصفه،ا7جانبا
يتمااعا قدةاحركاةايسقاطدةايسدخس1اةايستياتهدسا
يسصه1ين1اةاخ«يسدخساةايس1هيسياة«،اخ7اتاتاتصالا
إىلاأعخااقايسماتيياتايسثقاخ1ةايسدل1ااايفايسيالياتا
يستحادة،اخالايماخ اأياصيتايداا ضامقاطدةا
»إرسيئ1ال«،احتاىاأناكباا ايسثقفانيايممرك1نيا

يستزمييايسصخت،اخكأنايفاأخييلهماماء.ا
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توشكا باب المندب.. هزيمة 
السعودية بالضربة القاصمة 

علي الحاج يوسف * 
أ يستايسماديسيُةاأناتقفَلاحر7َهااعىايس1خناعىايشءامنايالستباسا7خاا
يت1حاسهااتماييَلايسنت1جةايستياتريد،اخجاءلااتيشاكاا7اابايسندباقاسباًاماا

أ يستاإىلامااسماتكناترغباأَْخاتريد.ا
مناح1ثاسماتحتماباخيفاحمااباسق1لاسليقتاعىا7ُدداأقلامنايي امنا
خقافامقر اإلطالقايسنا ،اتلقتامناأنصا ايسلها سااسًةاقاسا1ًةامفاُسلااأنا
»يسكلخاةايمخارةايفايس1ديناسناا«،اخ7ددلااسكلاحااسثايفامفاخضاتاجن1فا
حدياث،اخمانايضحكاأخاريًايضحكاكثاريً،اخمنايحز اخيدصافالياعايلا

يسكدباعىايم ضاالامنايدتيلايسفضائ1اتاخيلخاًا7إعاسةاأملامزعي .ا
تاد كايسرياضاأَْخاكانايُفرتضا7هااذسك،ا7اأناحر7اًايُياضاُجاالُّاهاامنا
يسجياخ7دضهاامنايسل،االاحماَمارصيحااًاخ1هااسلخهاجماخالاسلخديخ .اخمنذا
كانتاعق1دةايسحرخبايسجييةايفاييغماالخ1ااخ7ددلاايفاأخغانمتاناخيسدريق،ا
ثامايفاتخيزاسبنان،اكانتايسحرخباتنتهياعاىايشءامنايالستباسايفايسنتائجا
7اسدناىايسبارشاالعتباا يتايالنتصا اأَْخايسهزيخة،اخخحدلااايملديفايسدلنةا

سلحرباكانتاتحدسامآسهااخشالًاأَْخاإخفاقاًاأَْخالزيخة.ا
سا7قتامخلكةايسحخَدينايسضّدينايسزمَن،اخسخدتامفاخضاتاجن1فامنا
ااالًاإلنجازايفايس1دين،اخخاايساتطاعتاإىلاذسكاساب1الً.ا تأج1لاإىلاتأج1لاتيسُّ
ساماتُدداعبَد 7هامنصي الاسياإىلاصنداء،اخحتىايفاعدناسماتيخراسهاسايىا
قرصايسداشا1لايسحاطا7اكلاصنيفايسقاعدةاخسيعاشاخيستكفرينياخحنلا
اإخفاقاخ يخحتاقييتُهااخيس1ل1شا1اتاعندا يسجني17اني.اأخفقتايفامأ بارشَّ
اإس يك.اينكفأتاعنايسجيفاقبلاأنا تباابارصخيحاسخناأناتد َكايسداصخةاأيَّ
تييَضاغخا ا ماسهاايستحركة،اخيفاتدزاسخلتاتملالًاإىلاح1زامفتيحايفا7ابا
يسنادباسخناأناتفلاحايفاتبديلاخيق ايسدينةايالسارتيت1ج1ةاأَْخاحتىاأناتفتحا

سلخياليفاخ قتَهاايمخرةا7ا7اًانحياختحاثغرةاتفاخضاعل1هاايفايسشخال.ا
خعىايمتديسامحاخظاتهاايسحدخسيةام ايس1خنايفاج1زيناخنجريناخعمارا
أطبقاتاصختااًاعىالزيئامامتالحقةاخخري اماذلاسجنيسلاااخينه1ا اكاملا
سنظيمتهاايسدخاع1ةاخمييقدهاايسدماكريةايستياكانتاتتهاخىاعىاشاشاةا
أنصاا ايسلهايستلفزيين1ة،اختغّلفهااشاشااتايسخلكاةا7تجاللاالايددخاكينها
سخنااًاسيعايايسماديسينيايفايسرمال.اخ7دداتيشاكااصاخرايساذيامهداسرحلةا
جديادةامناخ1ا يتاأنصا ايسلهايالسارتيت1ج1ة،اخيسما1طرةاعىاممااحاتا
خمييقا اخقارىاخيإلطباقاعىامدناسيخلايم ييضايسماديسية،اكاسايسشاهدا
امنا يتيقاُفاعىاعتبةامفاخضاتايخثلامجرسايسذلاباإس1هااسخناتحق1لاأيٍّ
يملاديفالزيخةاسلرياض،اجاءاتيشاكاا7اابايسندباس1ؤكدايسؤكاد.اخأحٌداالا
يتيق ا»سجنةاخ1نيغريس«ايفايسماديسيةاستقط اشكايالستباسا17قنيايسهزيخةا
يسجل1اةايفايسقضااءاعاىاأنصا ايسله،اخأحاٌداالايأملاأناتبادلامخلكةايسرمالا
ماناخلماعاصفتهااايسقائخةاعاىا»7رخ7اغندي«اشابكةايخرتيض1ةاخيسادةا
منايسفضائ1اتاخيسنصاتايإلسكرتخن1ةاخشابكاتايستييصلاخيسدعاةاإلعاسةا»ا
اضا ةاناخدة،اخدىاقد ا يسحيث1ني«اإىلامالذلمايمخرايفاجبالامرين،اسكناُ بَّ
حخلاةايستدبئةاخيستحريضاخيسبناءاعىاحاز اعصفتا7هايسيقائ ،اخعىاأملا

مَدّعىامااعاساخسنايديس،اس1كينايسمقيطامدخياً.

* العهد اإلخباري

مجتهد يكشف خفايا إعالن بن سلمان التحالف الجديد
  - متابعات:

أكدايسغّرُسايسماديسيايسشاهرا»مجتهد«ا
أنايستحاسُاَفايسذيازعختايسرياُضاتشاك1َله؛ا
7هادفامحا 7اةايإل لااباسنايتدادىاكينها
تفاُلخااًاشافيياًاما امماؤخسنيايفايسادخلا
يسذكي ة،اخيصفاًاإياها7اسحركةايالستدريض1ةا
يسبائماةايسماتخ1تةاماناقبالامحخادا7انا
سالخاناإل ضاءايسغربايفاإثباتاأنهايمقد ايفا
يالنتصا اعىايإل لابامنامحخدا7نانايف.

خأشاا ا»مجتهد«اإىلاأنايسحلافايسزعي ا
يساذياأعلناهامحخدا7ناسالخاناالايشاتخلا
عاىاأياترت1باعخيلاخالاقييتامشارتكةاخالا
تنم1لاعمكرياخالاسستي اإسي ياخالاالئحةا
تنظ1خ1ة،اكخاا»الايشاتخلاعاىايسحدايمسنىا
مناطب1داةايمحاالف،اخمنهاااتحديدالدفا
قا7الاسلق1ااس،اختدريافايسحل1افاخيسددخ،ا
ختدريفايسترصفايسحتخالاخغرايسحتخل...ا

إسخ”.
خ7انّياأناماااحصالاس1الاإالاتفالخااًا
شفيياًام اممؤخسنيايفايسدخلايسذكي ةاحيلا
محا 7ةا»يإل لاب«،امب1ناًاأنهاسنايزيداشا1ئاًا
عنايستنما1لايالستيبا يتياخيسم1ايسايسذيا

تقيسهاأمركا.
خسفاتاإىلاأناسابَباحخاسا7ناسالخانا
»سهاذهايسفكارةايسفا غاةالاياينزعاجهامنا
يحتفااءايسغاربا7خحخدا7نانايافاخيعتبا ها
7طَلامحا 7ةايإل لاب،اخمناثمايمخىلا7ق1اسةا
يسماديسية..اخمناجهاةاأخارىاينزعجامنا
يستقا يارايستاياتتحدثاعنهاكطفالامتهي ا
يشكلاخطريًاعىايسمديسيةاخاصةامااصد ا
مناقبلايسيا7اريتايمسان1ةاخ7دضايسصحفا

يممرك1ة”.
خَخالَُصا»مجتهاد«اإىلايسقيل:ا7اختصا ا
لاياحركةايساتدريض1ةا7اييييئماةاتدكُلا
يساتخاتَةامحخادا7ناسالخانايفاإثبااتاأنها
يمقاد اعىاإ ضااءايسغاربايفايالنتصا اعىا

يإل لاابامانامحخدا7اناناياف..اخكأّنا7نا
سالخانايقيلا7هذيايإلعالناممركااخيسغرب:ا
إناكانا7انانايافاينتارصاعاىايإل لابايفا
يسخلكاةاخأنااساأنترصاعىايإل لاابايفاُكّلا

يسداسمايإلسالمي.
خسفتاإىلاأنا7ناسلخاناقدانجحايفاتجريدا
7انانايفاماناُكّلايسمالطاتاإالايممنايسذيا
سامايتخكانامناساحبهامنها7مابباحخايةا
أمرك1اةا»خقر ايسقفازاخيقاسالطتها7هذيا

يإلعالن«.
لذياخنرشتاخكاسةايمنباءايسمديسيةا17اناًا

مشرتكاًا7تشاك1لاتحاسفاإسالمياعمكريا
مؤسافامانالخاسخساة،اقاساتاإناهاسحا 7اةا

يإل لاب،اخمقرهايسرياض.

خجااءايفايسب1ااناأنها»تأك1اديًاعىامباسئا
خألديفام1ثااقامنظخةايستداخنايإلساالميا
يستاياتدعايايسادخلايمعضااءاإىلايستدااخنا
سكاخحةايإل لابا7جخ1 اأشكاسهاخمظالره،ا
خترخاضاُكّلامال اأَْخاعاذ اسإ لااب،اخقدا
تقاّر اتشاك1لاتحاسافاعماكرياسحا 7اةا
يإل لابا7ق1اسةايسخلكةايسدر17ةايسماديسية،ا

خأنايتامايفامديناةايسرياضاتأسا1لامركزا
عخل1اتامشارتكةاستنما1لاخسعمايسدخل1اتا
يسدماكريةاسحا 7اةااماايماخى(ايإل لابا
خستطييرايسليمجاخيآلس1اتايسالزمةاسدعماتلكا

يسجهيس«.
خضاُ ا »سا1تما أناها يسب1اانا خأضاافا
يسرتت1بااتايسناسابةاسلتنما1لاما ايسادخلا
يسصديقةاخيسحبةاسلماال اخيسجهاتايسدخس1ةا
يفاساب1لاخدماةايسجهايسايسادخيلاسكاخحاةا
يإل لااباخحفاظايسمالماخيممانايسدخس1ني«ا

احمبايسب1ان(.

هيكل يـحرج التحالف السعودي 
الجديد: بعض دولكم داعم رئيسي 

لـ»داعش«.. أليست »فلسطين قريبة«؟!
  - متابعات:

يسرصيا يسصحفايا عّلالا
يسبا زامحخداحماننيال1كلا
يفاحماا7هاعاىاتييارت،اعىا
يسماديسيةا تشاك1لا نباأا
ستحاسفاعماكريا»إسالمي«ا
مذكريًالاذيايستحاسفايستغاخلا
عانايسك1اانايإلرسيئ1ايلا7أنا
خأنا قريباة«ا »خلماطنيا
»7دَضاسخلايستحاسفامناألما
»سيعش«ا ستنظ1اما يسديعخانيا

يإل لا7ي«.
يفا ل1اكلا ختمااءلا ا
لايا »مااا تدل1قاتاه:ا أخىلا
يسدايارايستياتماماناخالسهاا
يإلساالميا يستحاسافا إنشااءا
يسدماكري؟اَخمااليايآلس1ات،ا

خمناليايسددخ؟«.
خأكادايفاتغريادةاأخارى:ا
أنا»7دضايسدخلايسشاا كةايفا
يستحاسفايإلسالميايسدمكريا
ماناألامايسديعخانياستنظ1ما

سيعشايإل لا7ي«.
خيعتالايسصحفايايسدر7ايايسباا زاأناإعالنايسماديسيةاتأسا1لاتحاسفا
عماكرياجديداجاءا»7دداخشلاعاصفةايسحز ..اخجدخياأنايستحاسفايإلسالميا

يسدمكرياليايسحلايسيح1داسليرخجامنايسأزق«.
خأشاا امحخداحماننيال1كلاإىلاخلماطنيايسحتلةامنذاأكثرامنالماعاماً،ا
مذكريًايسنظا ايسماديسيايسذياشاكلايستحاسفايسدماكريايسجديداخسمايتطرقا
نهائ1ااًاسييجهةايسك1اانايسصه1يناياقائالًا»خلماطنياقريبة..امانايستحاسفا

يإلسالميايسدمكري«!!

قال: عندما اأ�صبح رئي�صاً الأمريكا �صاأغلق احلدود اأمام امل�صلمني 
نصف مليون بريطاني سيمنعون »ترامب« العنصري من دخول بالدهم 

»السبت األسود« في نيجيريا: ال حدود للقتل

  - متابعات:
إ تف اعادُسايسيّقدنياعىاعريضةاتطاسُبا7خن اسخناسدا
تريمب،ايسرشحايسجخهي يايسحتخلايفاينتيا7اتايسرئاسةا
يممريك1ة،امناسخيلا7ريطان1ا،اإىلاأكثرامنانصفامل1ينا

شيص.ا
خيددالاذيايسددُساأكالَا7كثرامنايسطلايباسكياينظرا
مجلالايسناييبايسليطانايايفامنا ايسرشاحايسرئاايسا

يسحتخل،ايسثراسلجدل،امناسخيلايسبالس.ا
تريماباكاناقداقاال،ايسثالثااءايسايض،اإناهايريداغللا
يسحادخسايممريك1ةاأما ايسمالخني،ا»حتىانصبحاقاس ينا
عىاتحديدالذهايسشاكلةاخخهخها«،اخلايامااأثا اميجةا

عا ماةامانايإلسيناتاسهاذهايسترصيحااتايستاياُخصفتا
7اسدنرصية.ا

خأثاا اتريمبا7قيسهاإنالناكاأماكاَنايفاسندنامتطرخةا
إىلاس جةاأناعنارصايسرشطةاييشيناعىاح1اتهماخ1ها،ا
يستهجاناًاعىامييق ايستييصلايالجتخاعياخغضبا ئ1لا

7لديةاسندنا7ي يلاجينمين.ا
خقاالايستناخالايآلخراجينمايناسحطاةا»إياتيايفا
ن1ايز«:ا»عندماايقيلاتريمباإنايفاسنادناأماكناالايخكنا
يسدخيلاإس1ها،اأعتقداأنهايكشافاعناجهلامطبلايجدلها
رصيحاةاغرامناساباسشاغلامنصابا ئ1الايسيالياتا

يستحدة«.ا
خخاي اأناجخداتايسدريضاةا-ايستايانارشتايسثالثاءا
ا/-12اأكثاراماناللااأسافاتيق1 ،ا7اتاتالناكاخرصةا

سدرضهااخيسنظراخ1هاايفامجللايسنييب.

  - متابعات:
سلسـلٌة مـن المجـازر الموصوفـة نفذها 
الجيـش النجيري ضـد تجمعـاٍت لـ«الحركة 
اإلسـالميّة النيجيرّيـة«، هـي: »دار الرحمة«، 
إقامـة قائـد  و«حسـينية بقيّـة اهلل«، ومقـّر 
»الحركـة«، الشـيخ إبراهيـم الزكزكي، خالل 
عنـد  تركـزت  تجّمعـات  الماضيـة.  األيـام 
لمدينـة زاريـا، يف واليـة  الرئيـي  المدخـل 
كادونـا، وبالقـرب مـن ثكنات عـّدة للجيش. 
لقيـادات  إجبـاري  ممـّر  المنطقـة،  وهـذه 
عسـكرّية، آخرهـم كان موكب رئيـس أركان 
الجيـش، توكـور بوراتـاي. وبالتزاُمـن مـع 
مـرور بوراتاي، كانت المنطقة تشـهد تجّمعاً 
احتجاجيّـاً لـ«الحركة اإلسـالميّة«، التي دوماً 
»احتضنـت نشـاطات اعتادهـا النـاس«، وفق 
األسـتاذ المحارض، يهوذا إمام. وبعد أكثر من 
سـاعة، من عبور بوراتاي، احتشد الجنود مع 
مدرعاتهم، وأجرى زعيـم »الحركة« اتصاالت 
عـّدة مع »بريس تي يف« و«أسوشـييتد برس«، 

إليصال صوتهم وحالة حصارهم.
بالتـوازي مع ذلـك، شـّكلت مجموعة من 
قيـادات وأنصار »الحركـة«، دروعاً برشية ــ 
غيـر مسـلّحة ــ حول مقـّر إقامـة الزكزكي، 
منعاً القتحامه. لكن يف هذا الوقت، فتح الجنود، 

بغـزارة، نيران بنادقهـم. وبـ«أريحيّة«، رموا 
قنابلهـم اليدوّيـة، لفتـح »ثغـرة يف الجـدران 

البرشية«.
ارتفع عدُد الضحايا باطراد، إذ سـقط ابن 

زعيـم »الحركة اإلسـالمية« وزوجتـه، وثاني 
أبرز قيادات »الحركة«، الشـيخ محمد محمود 
تـوري، إضافـًة إىل عـدٍد آخـر مـن قياداتهـا 
ومنارصيهـا. لم يكتـِف الجنـود النيجيريون 

بذلك، بل عمـدوا إىل إعدام عـدد من الجرحى، 
وآخريـن أحيـاء سـاقوهم إىل مراكزهـم، قبل 
أن يعدموهـم، لتتكـّرر تفاصيل أحـداث »يوم 

القدس«، قبل أشهر. 



القيادة العامة من خالل القرآن 
الكريم والرسول العظيم )1(

كلمــــــة أخـــــيرة 

حمود عبداهلل األهنومي
لذهاحلقاتاكتبتهاا7خناسابةا
يسيسادايسنبييايسرشيافاسهذيايسدا ا
تتحدثاعنايسق1اسةاخألمايسصفاتا
يسنخيذج1ةايستيايجباأناتتيخرايفا
أياق1اسةاتتصادىاسلياليةايسدامة،ا
م ايإلشاا ةاإىلا7داضايسنظرياتا
يسيضد1ة،اخسانتحدثاعناتدريفا
يسقائاد،اخعالقاةايسقائادا7اسيحي،ا
خيسصفااتايسق1اسياةاكخااصي لاا
يسقارآنايسكريام،اخألامامااام1ازا
يسرسيلاصىايسلهاعل1هاخآسهاخسلما

عناغرهامنايسق1اسيت.
يسقائدايفايسدلي ايإلنمان1ة

يسدلاي ا تدريفااتا تادخ ا
يإلنماان1ةاسلق1ااسةاحايلاخكارةا
»يستأثرايفايسنااساختيج1ههماإلنجازايسهدف«،اخلياتدريفاالايتناقضام ا
يستدريفايسذيايخكنايسات1حاؤهامنايسقرآنايسكريم،اخسكناييتلفايفاك1ف1ةا
يستأثاراخيستيج1هاخطب1دةايملاديفاخنيع1تها؛اخلياماايماتدعيايسيقيفا
خيستيض1احاخيستفريلا7انياتدريفايسدلي ايإلنماان1ةاخيستدريفايسذيايخكنا
مقا 7تهامناخاللايسقرآنايسكريماخصح1حاسانةايسرسيلايمعظماصىايسلها

عل1هاخآسهاخسلم.

القائد عند )ميكيافيلي(
نصاحام1ك1اخ1يلاايممر(ايإليطايلاسكيايحقلالادفااتيح1داإيطاس1ا(ا
أنايماتيد اكلايسيساائلايسخكنةاستحق1لالذيايسهدف،اخيستيامنهاايستلّينا
خيسغاد اخيسياديعاخيسيماةاخيسدنااءةاخقتلايم7ريااء،اخحثّهاعاىايسصفاتا
يستايايحخدلاايسنااساكاسيخاءاخيسكر اخيسشاجاعةاخسكاناإذيايقتىضايممرا
أنايخا ساعكماهااخل1فدل،اخق1ل:اإناساتاسنياخميسايس1نياخلتلراكانييا
يتتلخذخناعىاكتاباايممر(الذياس1ك1اخ1يل؛اخمنايسييضحاأنامااتخا ساها
يسدقل1اةايسغر17ةايسحاكخةايآلنامنايعتبا امصاسحهاايساسيةاخيقاكلايعتبا ا
إنخااالياترجخةاسكثرامخاااخ سايفالذيايسكتاب؛اخعادخينايستحاسفايسداسيا
يسصه1ينايايممريكايايسماديسيارشاسس1الاعىاعشدشاةالاذهايمخكا ا
يسليجخات1اةايسنفد1اةايساسيةايفاعقيلاقااسةايسداسمايس1ي ؛الالمايشانينا
يسحرخباضدايم7رياءايسماسنياخيتمببينايفامقتلامئاتايآلالفامنهماسجرسا
يسرغبةايفاتحريكامصان ايستمل1حايسحر7ي،اخيسحصيلاعىايسكاسبايساسية.
إذنايجبايستدارفاعىاك1ف1ةايستأثراخيستيج1اه،اخطب1دةايسهدفايسريسا

إنجازه،اخيستماؤلاعخااإذياكانايلتز ايسق1ماخيمخالق.
ينمحبايختالفايسنظرياتايسم1اس1ةاحيلاأيايسنظمايسم1اس1ةاأجدىا
خأنف ايفايسق1اسةاعىاخضد1ةايسقائدانفمهايفاذسكايسنظا ،اخأنصا ايسنظريةا
يسشاخيس1ةايسديكتاتي ياةايياسفيناأنصاا ايسديخقريط1اة،اخأنصا ايسلك1ةا
يتخ1ازخناعنايسجخهي يني،اخيسقائدايفاأيامنالاذهايمنظخةايياسفايسقائدا

يفايسنظا ايآلخر

القائد ومرجعية الوحي
تيتلفايسدا فايإلنماان1ةاحايلايسصفاتايستيايجاباأنايكيناعل1هاا
يسقائاد،اخم اذسكاخإنهااحتىايفاحاالتهااايستطي ةاخيإليجا17ةاتظلانظرتهاا
قاارصةاختداسجايسح1اةامناجانباعىاحمااباآخر،اخاسقائدايسفذا7حمابا
تصاي يتايسقيم1انياالايخكاناأنايكيناأمخ1اا،اخيسقائدا7حمابايسيطن1ةا
يسملب1ةايستياتنتقصامناحقيقايآلخرالياكذسكاالايخكناأنايكيناإنمان1ا،ا
خأياقائاداالاينطلالامنامرجد1اةايسيحي،اخيساذيايتخثلايس1اي ايفايسقرآنا
يسكرياماخإنهايتجاللاألمامرجد1ةايجاباأناينطللامناخالسها؛اخالا7داأنها
سا1كيناسديهاتقصراكبر،اخقصي اعظ1م،اخمياسفاتاجما1خةاسلفطرةا
يستاياخطرايسلهايسناساعل1هاا؛اخاسلهايسذياخللايسيللالياأس ىا7شاؤخنهما
خماايصلحهم،اخحنيايرسمايسقائدايستجاللاسليحياألديخهاخالا7داأناتكينا
قاارصةاخالاتح1اطا7اكلايشءاعلخا،اسكانايسقائدايسنطللامانايسيحياإنخاا
يتحاركايفاإطا ايسنهجايإلسهيايسذيايشاتخلاعل1هايسقارآنايسكريماخصح1حا
سنةايسرسيلايسكريم؛اإنهايسلهاَمْناخض الذيايسنهج،ايسذياخللايسيللاخيدلما
ماايصلحهم،ايقيلايسلهاتداىل:ااأالاسهايسيللاخيممر(،ااخمناأحمانامنايسلها

حكخااسقي ايؤمنين(.
يسيحياليايسضخاناةايسيح1دةامنايالنحاريفاخيستقصراخيسقصي اسدىا
أيايسق1ااسيت،اح1اثايضخناعد ايسيقيعايفايسياسفااتايسرجد1ةاخيسفكريةا
خيسنهج1اة،اكخاايضخناضباطالذهايسق1اسيتا7رقا7اةا خح1ةاذيت1ةايتضحا
نايمسيءاختحاخظاعىاأسيءايسمالمة. أنهااأقيىايسرقا7اتايسديئخةايستياتحمِّ
خ سايفايسقارآنايسكرياماصنفااناسلقااسةاخخنهماقاسةايدعايناإىلايسيرا
خيختثلاينايسنهاجايإلسهياخيخضايناعىالدياه،ايقيلايسلهاتدااىلاعنهم:ا
اَلِةا ًةايَْهُدخَنا7ِأَْمِرنَااَخأَْخَح1ْنَااإَِس1ِْهْماِخْدَلايْسَيْرَيِتاَخإَِقاَ ايسصَّ اَخَجَدْلنَاُلاْماأَِئخَّ
َخإِيتَااءايسزََّكاِةاَخَكانُيياَسنَاااَعا7ِِديَن(اايمنب1اء:اخم(،اخلناكاصنفامنايسقاسةا
يضليناأتباعهم،اخيهلكينهام،اخيحلينهماسي ايسبيي ااأسماتراإىلايسذينا7دسييا
ندخاةايسلهاكفرياخأحليياقيمهماسي ايسبايي ،اجهنمايصلينهااخ7ئلايسقري (،ا

خيقيلاتداىل:ااخقاتليياأئخةايسكفراإنهماالاأيخاناسهماسدلهماينتهين(.
خسدلايسقرآنايسكريماخإناتحّدثاعناق1اسةايسنحرخنياعناخطايسرسااسةا
لهمامماؤخس1ةايخت1ا لمايسيسء،اسكنهاحنياتحّدثاعنايسقاسةا يإلسه1ة،اخحخَّ
يسنخيذج1انياتحّدثاعنهما7حماباخظائفهم،اخمهخاتهامايستياينطلقينا
سلدخالاخ1هاا؛اخهمايسهادية،اخيسقدخة،اخيآلمارخنا7اسدارخف،اخيسناليناعنا
يسنكر،اخيسفاعليناسليريت،اخيسماتنبطيناسألحاكا ايفايسقضاياايستجدسة،ا
..اإسخ؛ايممرايسذيايشاراإىلاأنايسقرآنايسكريماسمايدنا7اسشكل1اتاخيسدناخينا

7قد اماا كزاعىايسيظ1فةايإليجا17ةايستيايجباأنايؤسيهاايسقائد.

صفات قيادية متفق عليها
لنااكاصفااتاخساخاتامتفلاعل1هااا7نيايسقارآنايسكريماخخلمافاتا
يسفكرياناخيسنظريانامخااتيّصلتاإس1اهاعقيسهم،اخمنهاايسشادي ا7ألخ1ةا
يسرساسةايستيايتحركايسقائدامناأجلها،اخيسثقةا7اسقد ةاعىايسدخل،اخيسذلن1ةا
يسفّذةاخيسيصباةايستياتزخِّساصاحبهاا7ي1ا يتامتددسة،اخمنهاايسشايص1ةا
يسقيية،اخيإلخالص،اخيسنضجايسييعي،اخيسقد ةايإلسي ية،اخيسطاقةاخيسنشااط،ا

خيسحز اخيستضح1ةاخمها يتايالتصالاخيستياطب.

اس1اس1ة-اشاملة
تصد اكلايثننياخخخ1ل

ُس���ْول ومبعثه ومنهجه  إن إحي���اَء ذك���رى مولد النبي هو مناس���بة للحديث ع���ن الرَّ
ورس���الته، وعن واقع األمة وتقييمه، وهو أَيْضاً من اإلش���ادة بذك���ره، واللُه أراد لنا أن 
نش���يَد بذكر َرُس���ْوله، الله س���بحانه وتعالى حينما قرن الشهادة برس���الته مع الشهادة 
بوحدانيت���ه ف���ي األذان والصاة ُكّل يوم وليلة خمس م���رات، وحينما قال )ورفعنا لك 

ذكرك(؛ ألنه أراد أن يبقى َرُسْوُل الله حياً في وجداننا، حاضراً في أذهاننا.
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 علي شرف المحطوري 
يفاألمايستطي يتايسم1اسا1ةا7شأنايسرصيعايس1خنيا-ايسمديسيايممريكيا
ينطالقامباحثاتاساييرسي،اخلياسل1ي ايسثاسثاعىايستيييلايبدخاعل1هاايستدثرا
سدد ايستزي اقيىايسددخينا7دخل1ةاخقفاإطالقايسنا ،اخظهرايفا17اناخسدايسش1خا
تالعاٌبا7امسفااظاسناح1ةاإشاا تهاإىلا»خقافايمعخالايسقتاس1اة«اس1تماتفد1لا
»خقفاإطالقايسنا «،اخذسكاماايفرسايساتخري اقيىايسددخينايفاشانايسغا يتا
الَخبيقفاكاملاخشاملا منذاظهرايسثالثاءايسايض،اخأنهااس1ماتايفاخي ساأناتُمِّ
إلطالقايسنا ،ايفامماعاخب1ثةاإل7قاءاأجييءايس1خنامفتيحةاسلطرينايمجنبي.ا
كخااأنامباحثاتاسييرسياسماتَْملماأيضاامنايستأثرايمجنبي،اح1ثانرشتا
يسيكاسةايسمديسيةاسألنباءا»خيس«اأنايجتخاعاتاسمفريءاخل1ج1نياخأخ خ17نيا
مانااااسخساةاتدقداعاىامقر7ةامانامقرا»يسباحثااتايس1خن1اة«ايسجا يةايفا
قرياةا»ماسكاين«اإحدىاضييحيامديناةا»17ني«ااعىامقر7اةامنايسداصخةا
يسماييرسيةا7ارن(اختييجداأخسئكايسمافريءاحمابايسيكاسةايسماديسيةاليا
ستمه1لا»يسدخل1ةايستفاخض1ة«ايممرايسذيايلقيا7ظاللاكث1فةامنايسشكاحيلا
يسنيييااايسيل1ج1ةاخيمخ خ17ة،اخيؤكداأناثخةاممااعاغاراحخ1دةاسليل1ج1نيا
خيمخ خ17انياستطييلا»يمخرقااءايس1خن1ني«اخيسح1ليساةاسخنايستيصلامياحلا

يصبايفامصلحةايس1خن.
يستطي يتايسدمكريةايس1خن1ة،اخيستحاسفايسمديسيايسجديد:

يفايسقاالايسماا7لاخخ1خاالياقداأ سالاإىلالاذهايسصح1فةايسغاريءاكاناحديثايسمااعةاليا
يسكشافاعناصا خخا»قالراخيحد«اخأخلاتيق1 اسهايساتهديفاقاعدةاخاسدايفاخخ1لايمشا1ط،ا
س1تبنياأناذسكاسمايكناإالا7دضامفاجآتايس1خنايفامدركةايستحر اخيالستقالل،اخمااسبثتاساعاتا
س1الاايمحادا-ايإلثنانياأناحخلتاإىلايس1خن1نياتباشاراقالارااآخراعىامطا اج1ازينايإلقل1خي،ا
ثامايسحادثايستا يييايستخثلايفارض7ةاتيشاكااعىا7ابايسندب،اخآخاراحص1لةاقتالهايفامرتزقةا
يسدادخيناخصلتاإىلامااامناجنما1اتامتددسةاأ7رزلماقائديناإما يتياخساديسي،اخ7نيايسقتىا

إرسيئ1يلامناأصلا خيسايحخلاجنم1ةاأمريك1ةايدعىامييشاحاي1ماكا7رخف.
خيق ايسحالاأناتلكايسر7ةاقداذيعاص1تهاايفاآخاقايسنطقة،اخالقتاي ت1احااخيس ايسنطاقاسدىا
يسشدبايس1خني،اح1ثا أىاخ1هاا سياشاخ1ااعىاسمييةاقيىايسددخين،اخيست1قظايس1خن1يناصباحا

يإلثننيايسايضامرسسين:اصباحاتيشكا!
خماناصبااحاتيشاكاكانايسنرصايماط اماناجبانياكلايخنياحر،اخممااءانفالايس1ي ا
أيامنتصافايإلثننيا-ايسثالثاءاخعشا1ةاينطالقامباحثاتاساييرسيا-اكاناتايسهزيخةاعىاخجها
يسماديسية7هرخبامحخدا7ناسالخانامناميرجاطيي ئاأعداسالفااسثلالذهايسحاالتايسحرجة،ا
مدلنااعنا»تحاسفاإساالمياسكاخحةايإل لاب«ايضمالخاسخسةا7دضهااسماتدلما7ه،اكخاالياحالا
سبناانامثاالايسذياأعلناأنهاالاعلماساها7ذسك،اخيفانها ايسثالثاءاخرجيزياراخا ج1ةايسرياضاعاسلا
يسجبراس1نفياعنهاأياطا7 اطائفي،امؤكدياأنهاتحاسفاالاشا1دياخالاسني،اخإنخااإسالمي،اسخنا
أناياد كاأناخزيارايسحربايممريكياآشاتيناكا تراكاناقداسابقها7أنا حابا7اسيطية،اخأنهاا
تتخاىشام اسعيةاخيشانطناسلدخلايسدر17ةا»يسمان1ة«ا7أناتضطل ا7دخ لااسييجهةا»يإل لاب«،ا

خمناخاللامااسبلايخكنايستأك1داعىامااييل:ا
-اأنا»يستحاسفايإلساالمياضدايإل لاب«اإخريجاأمريكياإلخفاءامداسمايسهزيخةايسمديسيةايفا

يس1خن،اخسلتشييشاعىاينتصا ايسشدبايس1خني.
-ااميااخفاأمريك1اةامناتضدض ايسماديسيةايفايسيقتايسريلن،ايممرايسذياسخ اخيشانطنا
خيسقايىايسغر17اةاإىلاي7تديعاخكارةا»تحاسفاضادايإل لاب«اتقيسهايسماديسيةا
إ ضاًءاسشاهيةايسزعامةاسديهااعىساأناتقتن ا7اال7تداساعنايسمتنق ايس1خنيا
يساذياييشاكاأنايبتلا ايسخلكةا7خاااعل1ها،اخيط1احا7أخلامهاايستيساد1ة،ا

خأحقاسلاايسيلا17ة.
-ارصيعاسيخايلا7انياأجنحةايسحكمايسماديسي،اخصيصااا7نيامحخدا7نا
سالخان،اخي7اناعخهامحخدا7ناناياف،اخمحاخسةايمخلاتقديمانفماهاعىاأنها

يمقد امنايسثانياعىامييجهةا»يإل لاب«.
-ا ي7ا ايسالحظااتاأنامزيعمايسماديسيةاأنهاااتحا بايإل لاابامرسخسا
عل1ها،ا7أناإطفاءايسحريلاالايكينا7صبايسزيتاعل1ه،اخيسماديسيةايإل لا17ةا
إنخااتزيدامناينتشاا ايإل لاب،اختيسده،اخسس1لاذسكايستداسةاقاعدةاخسيعشا
نشااطهخاايفايسحاخظاتايسجني17ة،اخذسكايسنشااطايدداأ7رزاميرجاتايسغزخا

يسمديسياخيإلما يتي.
-اخامالايسالحظااتاأنايسماديسيةاتينلانفماهاا7استحاسفاات،اخكخاا
يقيلايسثلايس1خني:ااإذياغضبايسلهاعىانخلةا يّشت(،اخهياعضيايفايستحاسفا
يممريكايايسزعاي اضاداسيعشايفاساي يااخيسداريق،اخيسذياأنشائايفاأيليلا
سبتخلالالا،اخينكشفتاخض1حتها7دخيلا خس1ااعىاخطايسنا ايفاسي يا،ا
خثاناياتحاسفاعدخين1هايا»يستحاسفايسدر7ياإلعاسةايسرشع1اةايفايس1خن«،اخمنذا
أخلاخللةاكاناخيضحااسدىايسشادبايس1خنياأناذسكاس1لاإالاعدخينااساديسيااأمريك1ااعىايس1خن،ا
ختأكاداالحقاا7ر7ةاتيشاكااخغرلااك1فاسجأتاقيىايسددخيناسالساتدانةا7رشكةا7الكاخختر،ا
خغرلااامانايسرتزقة،اس1ثبُتا7اسيقائ اأنايسماديسيةاخطراحق1قياخجدياعاىايممنايسقيميا
يسدر7ي،اخلياعدخةايسقيم1ة،اخعدخةايسدرخ7ة،اخعدخةايسفال1مايإلساالم1ةايسحخديةايسصح1حة،ا
خمناينكشافاأكذخ7ةايستحاسفايممريكياضداسيعش،اإىلالزيخةايستحاسفايسمديسياأما ايس1خن،ا
ماذيايخكناأناتدخلهاأخاتض1فهايسمديسيةاستدلناتحاسفااجديدياضدا»يإل لاب«اسيىاأنهااتغرقا
يفاأزماتهاا7شكلاأكثر،اختحاخلاأناتشداعصبامجتخدهاانحياعدخاليامنا7ناتاأخكا لا،اخمنا

صن1دةامشائيها،اخخكرلاايسيلا7ي.
-اسااسسايسالحظاات،اساؤيلاميجهاسلماديسيةاعانارسايالندخاعةانحياإنشااءاتحاسفاتا
متددسةايمسخاءاخيمسقاباس1لايفاخيحدةامنهااأياتحاسفاضداإرسيئ1ل؟اخهلاذسكاصدخة؟اأ اأنا
إرسيئ1لاليايسغائبايسحارضايفاتلكايستحاسفات،اخيسماديسيةاس1ماتاسيىاخيجهةاإلخفاءايسدخ ا

يإلرسيئ1يل،اح1ثاخحدلااتلاأ17بايسمتف1دةامناحرخبايسمديسية.
خيفازمانايستحاسفايسماديسيايإلرسيئ1يل،اناد كاق1خةاأناينهاضايس1خنا»7دق1ادةاقتاس1ة«ا
خطن1اةاقيم1ةاإساالم1ةاالاغبا اعل1هاااتؤكداعىاأناإرسيئ1لاليايسددخ،اخمنايمارايفا كا7هاا
الايقالاعنهاااخطري،اخس1لامنا7ددالزيخةايسماديسيةاماناينبغياأنايفتاحايس1خن1يناأع1نهما
عل1هامثلا»إرسيئ1ل«،اخأما ايسرتخاءامدظمايسدرب،اخي7تداسلماعنايسقض1ةايسفلمط1ن1ةايحتما
عىايسشادبايس1خنياأنايد كاأنايالساتخري ايفاتبنيا»عق1دةاقتاس1ة«اضداإرسيئ1لا–ايماتدعيا
يسزيدامنايسحذ ،اخيالستدديسايسديئماخيس1قظةاعىاكاخةايسمتييات،اخلذياماايُمتفاسامنامناسبةا
ذكارىايسيسدايسنبييايسرشياف،اخسالالُتاإح1ائهاايفالذيايسرحلةاالاتيلايامنكينهااسيخداامدنيياا
خثقاخ1اااخخكرياانحياتأك1دامماا ايس1خنايستحر يايالساتقاليل،اختثب1تاهايفاميق ايسبلدايسرتبطا

7هييةايممة.
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»ايستحاسفايإلساالمي«اتحاسفاجديداتمادىايسماديسيةاعىاقد اخساقاستشك1لة،اعىا
أعتاباتمدةاأشهرامناخشلا»يستحاسفايسدر7ي«ايفايس1خن.ا

تيتلفايسقريءيتاسإعالنايسماديسيايسفاجئاسهاذيا»يستحاسف«ايسثراسلجدل،اخف1خاايرىا
خ1اهايسبداضاتغط1ةاعىايسهزيخةايسدخياةايستيامن1تا7هاايسماديسيةاخحلفاؤلاايفايس1خن،ا
يدتقادايسبدضايآلخراأنايسهدفامناخ يءالذيايستحاسفاليانقلايستجر7ةايس1خن1ةاإىلاأكثرامنا

7لداتحتامل امكاخحةايإل لاب.
يتمااءلايسبداض،امااليا»يإل لاب«ايفانظرايسماديسيةايستيايتهخهاااكثرخنا7تفريخا
يسجخاعااتايستكفرياة،ايإل لا17ةاخسعخهاا7دءيًامناأخغانماتان،امرخ يًا7اسدريقاخساي ياا
خيس1خان،اثمايفاحالاتشاكلايستحاسف،اخخانايسجهاتا»يإل لا17ة«اخخلايسنظرةايسماديسية؟ا
ساؤيلامرشخعاخمثراسلخياخفاسدىايسكثرين..اسؤيلاسمايطرحهاحتىاأخسئكايسذينا7اس خيا
سييخقاةالاذيا»يستحاسف«اخغفلتا7داضايسحكيماتاعناترصيحايسريللايسماديسيايممرا
محخدا7ناسلخانايسذياقالا:ا»يستحاسفايإلسالمي«اسنايحا با»سيعش«اخقط..اخالانمتط1 ا

يسق1ا ا7دخل1اتايفاسي يااخيسدريقاإالا7استنم1لام ايسرشع1ةاخيسجتخ ايسدخيل«.
يسثراسلخياخفاأناتكينايسماديسيةاتمادى،اسنقلايستجر7ةايىلاسي يا،اتحتالذيايسل ،ا
ختماتهدفايسييسنياسلدخسةايسماي يةا،اكخااالايماتبدداأناتكينايسماديسيةاتمتهدفامنا
خ يءاتشاك1لالذيايستحاسفاأنصا ايسلهايفايس1خن،اخحزبايسلهايفاسبناناخصيصااإذياماا 7طناا
لذهايسفرض1ةا7قري يتاساا7قةاصد تاعناميتلفايسدخلايسيل1ج1ةا7تصن1فا»يسحيث1ني«ا

خحزبايسله،اخغرلمامنايمطريفاضخنا»يسجخاعاتايإل لا17ة«ا!.
يسماؤيلايسهمالناا..اللاسا1كتباسهذيايستحاسفايسنجاحا؟!اأ اأنهاس1فشالاكخااخشالا
يستحاسافايسدر7ايا-ايسذياسخلاخ1اهامرتزقةايسبالكاخختارايسبالكاخختراسلدخااعاعنا»ايممنا
يسقيميايسدر7يا-اخساذياتمادىايسماديسيةاسفرضاحاسةايسه1خن1ةاختصد ايسشاهدايسدر7يا
خيالسالميا؟اخللاستمتط1 ايسرياضايقناعاترك1ااخ7اكمتانا7اسدخيلايفالذيايستحاسفا7ددا
أناخشالتايفاذسكايفاتحاسفهاايسما7لا،اخللاستمخحاسهاامرصايسم1م1ياخترك1ااأ سخغانا
7لدباسخ لااختحييلهماإىلامجرساعب1داط1دنياسهاا؟اأ اأنارصيعاًامماتقبل1اًاس1شتدلا7نيا

يسرياضاخيسقالرةاخينقرةاعىامنايكينايسالعبايسقيياخيسه1خن؟.


