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  - خاص:
يّماران ج اُشاإن لجانان شادب ةازإ1قااًا2حرناًا

قبا ةاسننحلانيخاء.
إقالامصد1اعثكرياإناأ2طالان ج شاإن لجانا
ن شادب ةاتإكإنناماناإصا2ةازإ1ٍقاحر2اٍياإصا2ةا

مبارشة،ا2ددانستهدنإهاقبا ةاسننحلانيخاء.ا
مناجهةاثان ةاأعاد1اتإظ مان قاعدةاننجرنمي،ا
نمرأًةايفامإتصفان دقدان رن2نامناُعإرلاا2إحاإظةا
تدز،ا2تهإةان تخا2ُرامنان ج شاإن لجانان شدب ة.ا

إقا تامصاي1امحل اةا2إحاإظةاتدزا ا«صدىا
ن قاعادةا تإتإايا تإظ اما عإاارَصا إنا نيثارة«ا
ننجرنماياقاماتا2اقت ايانمرأةاتبلاُغامنان دإراثإ 
عامااً،اماناحايان جإهان1ي،اإنّفذتاإ هاااُحكَما
ننعدن1ايفامقلةان لج إاتا2تُهإةان حنث ةاإن تخا2را

منان ج شاإن لجانان شدب ة.ا
إعاىاصد ادانيننجهااتاني دنن اةا2إحاإظاةا
تداز،اشاهدتامإطقاُةان جحإل ةاإثدبااتاإكال2ةا
نشاتباكاٍتاعإ فاًةا2الاقاننتان ج اشاإن لجاانا
ن شادب ةاماناجهة،اإمرتزقاةان ددإننان ثادنييا
ن تإظ إااتا 2دإاارصامانا نيدعنمالا نثمرنكايا

ننجرنم ةا»ينعش«اإ«ن قاعدة«امناجهةاأخرى.
إقا تامصاي1ُامحل ةاإنانالشاتباكاتانستإرتا
منان ثايساةاإن إصفاصباحاًاإحتاىان ثان ةامنا
ظهارانن1اأمسانثحد،امشارًةاإىلاأناقننِتان ج شا

إن لجانان شدب ةانستهدفامنقَنانيرتزقةايفاجإنبا
تبةان نك ال.ايفان نقتان ذياشاهدتاأح اَءانث21دلا
إن حصباإن دحي،الدإءاإ ماتشهداأنةانشتباكات.

إيفامإطقةانيرسنخ،اأكدتانيصاي1اإصا2ةانيدعنا
»1نئداس ف«،اقائدامرتزقةان ددإننايفاجبلاضح ح،ا
إثرانالشتباكاتان تياشهدتهاامإطقةانيرسنخا2رنسا
نق لان2نا21احاإرشفاكه الن،اإأشاا1تانيصاي1ُاإىلا
أناقائَدامرتزقةان ددإنناأص بانت جةان قصفان ذيا
شاإهاأ2طالان ج اشاإن لجانان شادب ةاعىامنقنا

 لإرتزقةا2جبلاضح ح.
إيفاجبهاةان ننزع اة،اقا تامصااي1اخاصةاإنا
ن ج اشاإن لجاانان شادب ةاقامننا2قصافامنقنا
ن إن2ة،امشارًةاإىلاأناطرننان ددإنناشاناسلثلةا

منان غا1نتاعىامإطقةان ننزع ةاإنيخاء.ا
إيفامدنرناةان رت2ة،اخرجتاأمسانثحدامظالرةا
نحتجاج اةاضادامااانإا1ساهامرتزقاةان دادإننا

ن ثدنييانثمرنكيامناأعإالايفانيدنرنة.
إأكادامصاد1ٌامحايلايفانيدنرنةاأناأ2إااءان رت2ةا
خرجاننايفامظالارةانحتجاج اةاضادامإا1سااتا
مرتزقاةان دادإننايفانيدنرنة،اإضدامااانقنمننا2ها
ماناعإل ااتان تجإ اداإن تغرنارا2ا شاباباإن زّجا
2هامايفالاذهان رصنعات،امشارنًاإىلاق اا1امرتزقةا
ن ددإننا2فتِحامدثاكرنتاتد1نباإتجإ دا لإرتزقةا

يفانيإطقة.
إقاالانيصاد1اإنان جإالارَان تاياشاا1كتايفا
نيظالارةانالحتجاج اةا1يَّيتان هتاإااتانيإاإئاةا

 لددإننان ثادنييانثمرنكياعىان  إناإنيإالضةا
ياانإا1ُساهامرتزقةان ددإننامناأعإالايفانيدنرنة..ا
اأنامانا2الان هتاإااتان تايا1ييتهااا منضحااًا
ن جإالرانثإااءانيظالرة:ااأنااقنماياإكلان إاسا

قنم ة،االاذلبانغإ إياإالامالان ثدنينة(.ا
ماناجهاةاثان ة،اأق اماأمسانثحاد،ايفامإطقةا
ن َجإَادا2إحاإظاةاتداز،احفاُلانساتقبالا1ساإيا
إشادبيا لإحاإاظاعبدهامحإدان جإاديا2حضن1ا
عدياكبرامنان شاخص اتانالجتإاع ةاإن ث اس ةا

إمشاانخاإإجهااءاإأع اانانيحاإظاةاإن ق اينتا
ن دثاكرنةاإنيدن اةاإنيحل اة،اإيفامقدمتهماقائُدا
نيإطقاةان دثاكرنةان رن2دةاقائدان لاننءاثإامد1عا
ن لاننءاعبدن لاهانح اىان حاكاماإإك االانيحاإظةا

محإدامإصن1ان شننيفاإعبدن لهاأمر.
إيفاكلإةا هاأشاايامحاإُظاتدازا2ا دإ1ان بطنيلا
ث2طالان قاننتانيثالحةاإن لجانان شادب ةان ذننا
نارإإنا2دمائهاماترنَبالاذنان نطان،ايفاعإل اتهما
ن بطن  اةا لاذإياعاناسا ايةان نطاناإمننجهاةا

غطرساةان ددإنناإصلفهاإجرنئإاه،اينع اًاجإ َنا
ن قنىاإىلاتجاإزانثإضاعان تياند شهاان نطناحا  اًا
إنخت ا1ان ثاال1اماناأجلاإعايةانثمناإنالساتقرن1ا

 لجإ ن.
إعاّلان جإدياعناأملاهايفاأناندنيانيغر1ا2همايفا
محاإظاةاتدازاإىلاجايةان صاننباإنال تحاقا2ركبا
ن دإاعاعنان نطناإس ايتهاإكرنمته..امض فاً:ا»إنإاا
نؤمنا2شدا1اسلطةا لجإ ناإثرإةا لجإ ناإعدن ةا
إتإإ اةاإإغاثاةا لجإ ان،اإنحنان  ان1ايفامرحلةا
مننَجهةاإيفان نقتاذنتهانحنا1ُُسالاسال1اإتدانشا

إإخاءاإأعدنءا لطائف ةاإن تإزُّق«.
إيعااامحاإظاتدازامانانصفنناأنفثاهما2اا
»نيقاإماة«اإىلا»مرنَجداةان إفساإعد1انالساتإرن1ا
يفان ثارا2ا طرنالان خطاأ،امإنلااًاأناأ2إااَءاتدزا
مإتارإنايفاجإ اناأنحااءان  إان،اإالانإكاناأنا
نرإدننان شادا1نِتان طائف اةانيق تة..اإقال:اإناَمنا
نغذّيالذهان شادا1نتالاماأعدنءاتدازان حق ق ننا

ن ذننانرندإنان ثنَءا تدزاإنللها«.
إكانا1ئ ُسامجلساتضامنامشاانخاتدزاي1لما
2انانح ىاأ2ناإاا1عاأ قىاكلإًةاترح ب اًةاأكداإ هاا
إقانَفاجإ اناأ2إاءاتدازاإإجهائهاامانانيحاإظا
هاتهايفاإحاللانثمنانالساتقرن1ا ن جدناداإيعاماتنجُّ

إإعايةان بإاءاإن تإإ ةاإتحق لانالستقرن1.
كإااح ّااان قاننِتانيثالحةاإن لجاَنان شادب ةا
يفاُجُهنيلامان بطن  اةا لاذإِياعاناَكرنماةان نطنا

إس ايته.

  - خاص:
ا2اسامان قننتا اَهان إاطاُلان رساإيُّ إجَّ
نيثالحةاتحذنارنٍتاقنناًةا ادإلان دادإننا
إنيرتزقةامنانستإرن1لمايفاخرقانالتفاقاتا
ن خاصةا2نقفاإطاالقان إا1،اإأنا1يان ج شا
إن لجاانان شادب ةاكانا2ثا طاًاإأنالإاكا
خ ا1نتاسا تمانتخاذُلاااإنصدباعىايإلا

ن ددإنناإنيرتزقةاتحإلها.ا
إنتهمان دإ دارشفا قإانايفاترصنحاتا
 اا»صدىانيثارة«ايإلان ددإننان ثدنييا
إنيرتزقةا2داد1انال تزن1ا2اتفاقاإقفاإطالقا
ن إاا1اإعد1انحرتن1ام ثااقانثممانيتحدةاإالا
قرن1نتهااان تياأإضاتاالتفااقاأعلإتهانثمما
نيتحادةا نقافاإطالقان إاا1،اُمشارنًاإىلاأنا

ن جإ ناالحظاذ ك.ا
ن دإ ادا إأشاا1ا
ن قاننتا أنا إىلا  قإاانا
إن لجاانا نيثالحةا
ن شادب ةا1ّحباننا2نقفا
أنا ن إاا1،اغارا إطاالقا
إنيرتزقةا ن دادإننا يإَلا
إمإذاأإلانن1اكثَّفننامنا
يفا إنساتإرإنا غا1نتهاما
تإف ذالجإااتايفاكاإةا

نيحاإ1.ا
أنا أضاافا قإاانا
نيرتزقاةاإ1غماتبد تهما
 ادإلان دادإنناإاّلاأنهما

أعلإننا2شاكلارصنحاعد1َانعرتنإهما2اتفاقا
إقفاإطالقان إا1،اُمشرنًاإىلاأنهاتماتحذنُرلما

إتنج اُهاعادةا1ساائلا
نثنا1انث21دةا  هماخاللا
عانا افا نياض اةا لتنقُّ
ن دماءا ن تإاييايفاسفكا
2االتفاقااتا إنال تازن1ا

نيدلإةايإناجدإى.ا
ن دإ ادا إأإضاحا
ن ج اشا أنا  قإاانا
ن شادب ةا إن لجاانا
نضطارإنا لرّياعىاخرقا
ن إاا1،ا إطاالقا إقافا
مدتالنًاأناذ اكان ريا ما
نكاناإاّلاجازًءا2ثا طاًا
إعإننناًايااسانفانكننا

عل هان ريايفاقاي1انيرنت.ا
إحاذ1ََّا قإاانايإَلان دادإنناإنيرتزقاةا

قائال:ا»إنان ج شاإن لجانان شدب ةاقايمننا
عىانتخاذاخ ا1نتاسا صدباعل إااأنضاًاأنا
نتإازلاأإانرتنجناعإهااإس صدباعل هماأنا
نتحإلنلاا؛اثنإاا2هذناقداإصلإاااإىلامرحلةا
قداطفحان َك لاإالانثاتط ناأنانتحإلاأكثرا

مناذ ك«.ا
إأضاف:ا“نثااؤنااإأطفا إاانُقتلنناُكّلا
نان1اإن بإاىان تحت اةاتتدمرامااذنانرندإنا
أكثرامناذ ك،انحنا هما2ايرصاي،ان ثدنينُةا
الاتثاتط نامحَننااامانان خا1طاة،اإ كنا
نحنانثاتط ناأناندنإَناعناأنفثإااإنثبتا
إجنيناااإنقانلاإنانساتقرن1نااإكرنمتإااا
ان دماءان تياذلبتا إرشإإااإحرنتإااتثتحلُّ
إنحانامثاتددإنا لتضح اةاأكثاَراحتاىا
نحقلالذنان هدف،اإ  حققننالمالدإهماإنا

نستطاعنن«.اا

اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية يدمرون زورقاً حربياً باإ�صابة مبا�صرة ب�صواحل املخاء:

عناصر القاعدة بتعز تعدم امرأة بحي الجمهوري بتهمة التخابر

ناطق الجيش: قادمون على اتخاذ خيارات يصعب التراجع 
أو التنازل عنها ودول العدوان لن تحتملها

المجلس السياسي ألنصار اهلل يعزي في 
استشهاد المناضل العربي سمير القنطار

  - خاص:
اثنصا1ان لهاعناتدازنها حزبان لهان لبإانيا أعربانيجلُسان ثا ايسُّ
َإ دائلاةان شاه دانيإارصان كبراساإران قإطا1ان ذيانستشاهداجرنَءا
غاا1ةاصه نن اةانساتهدإتهاإمجإنعاًةامانانيننطإلان ثان1نلايفا

جرماناا2دمش.
إقاالانيجلُسايفا2 انان دزنءاإنامااناَ هاعإ ُدانثحرن1اليان شاهايُةا
ن تياتّنَجا2هاامثرةانضا هاإجهايهان طننلامناأجلاتحرنراإلثطل،ا
انإنذجااًانُحتذىا2اهايفانيصا2َرة،اإنننإاانا2ا قض ةا ح اثاندادا2حلٍّ
ن داي ة،اإن دإلان دؤإبايفاسب لهاامهإااكانتان تحدنّات،اإمهإاا2لغتا

ن صدن2ات.
إأكادانيجلساعىاإنجاباأناتتذكَرانثمُة،ان خطاَراننرسنئ يلانيهديا
 اكلان شادنبان در2 ةاإننساالم ة،اإن ننجاباأناتتنحاداُكّلان جهنيا
يننجهته،اعنضاًاعنا2دثرتهاايفاتحا فاٍتاعبث ةا ماتخد1اسانىاأعدنءا

نثمة.

الإعالم املعادي ي�صن حملة م�صللة عن اجلوف خللخلة اجلبهة الداخلية
الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحف 

الغزاة والمرتزقة بالمزاريق واشتداد 
للمعارك في أطراف مدينة الحزم

طيران العدوان يرتكب مجزرة جديدة بالحديدة

  - خاص:
تصّدىاأ2طاُلان ج شاإن لجانان شادب ةا زحفا
قاماتا2هاقاننُتان غازإاإمرتزقتهااعاىانيزن1نلا
2إحاإظاةان جنف،اإ إاااتدإ1امداا1ُكاعإ فةايفا

مدنإةان حز1اعاصإةانيحاإظة.
ن حاز1ا مدنإاَةا إنا ن دثاكريا إقاالامصاد1ا
زن اتاتشاهدانشاتباكاتا ن جانفاالا 2إحاإظاةا
مثاتإرة.االإتاًاإىلاأنالإاكاحإلةامغرضةانشإهاا
إعال1ان ددإننان هدفامإهااخلخلةان جبهةان دنخل ةا

إن اذياطايااساإدإالاامإاذا2دننةاعدإنناهاإذ كا

 لإ لامنان صإنيانثسطن1يا لشدبان  إإياط لةا

تثدةاأشهر.

إعناظارإفانيدركةاأإضحانيصاد1ُاأنهاجرىا

نساتد1نُجاقننتانالحتااللاإمرتزقتهاماإىلامحاذنةا

مدنإاةان حْز1،اإذ اكانظرنًا طب داةاأ1ضانيدركةا

إن تاياكاناتاصحرنإناة،اإكانان طارننانحّلاُلا

إنقصافاعىامدن1ان ثااعة،امإااانضطران ج شا

إن لجانان شادب ةاإىلاتغ رانالسرتنت ج ةان قتا  ةا

إنقلهااإىلامكاناآخر.

  - خاص:
نستشاهدا6امننطإلا2 إهاماأطفال،ا
إأص بان درنتايفاحص لةاأإ  ةايجز1ةا
جدندةان1تكبهااطرننان ددإننان ثدنييا
نثمرنكيان غاشم،امثااءاأمسانثحد،ايفا
حيان شاهدنءايفامدنرنةان حايلا2إحاإظةا

ن حدندة.
2إحاإظاةا ا طبايٌّ مصاد1ٌا إأإضاحا
ن حدنادةاأناطارنَنان دادإننانساتهدفا
2غاا1ةاحايان شاهدنءان شادبيا2إدنرنةا
ن حايل،امدمارنًاأ21دَةامإازلا2شاكلاكيل،ا
1اعاديامانانيإاازلا 2انضاإاةاإىلاتارُّ

نثخرىايفان حي.
إتأتيالذهان جرنإُةانيرإعُةاإن بشدةا
 لددإننان ثدنييانثمرنكيايفاظلاإعالنا
نثممانيتحدةاعناإقافاإطالقان إا1ان ذيا
ن لحظااتانثإىلا ن دادإنُنامإاذا ننتهكاها

 رسنانه.
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  - خاص:
يفاإطا1ان رياعىانالعتدنءنتانيثاتإرةاعىا
ن شادبان  إإياإنساتهدنفانيدن لاإقتلهما
2ا قإا2لانيحرَّمةايإ  ااًاأعلإتاقننُتان ج شا
إن لجانان شدب ةاعناعإل ةاعثكرنةاإنسدةا
إننع ةايفامننَجهةان ددإان ثادنييا2إإطقةا
ج ازنن،اإذ كا2ا بادءا2االقتحا1اإن ثا طرةا
عىامإطقةان خن2ةاإخإثةامننقناعثكرنةا

نسرتنت ج ة.
إأعلنان ج اشان  إإياإن لجانان شادب ةا
عنان ثا طرةاعىامإطقةان خن2ةان شإا  ةا
إمجإانان دإااعان دثاكريا2إإطقةاج زننا
إكذ كامنقانان شابكةانالسارتنت جيانيطلا
عىان خن2ةاإن ثا طرةاعىامدثكراإمننقنا
ن كالىاإمننقانامثاتحدثةايفان خن2اة،ايفا
لجن1اشااملا نحدنتامانان ج شاإن لجانا

ن شدب ة،اإالازنلان تقد1امثتإرنً.
إخااللان دإل اُةايّماران ج اشاإن لجاانا
ن شادب ةاساتاآ  اتا لددإاإأ حقننايفان ددإا

خثائراكبرةايفانث1إنحاإن دتاي.
ن شادب ةا إن لجاانا ن ج اشا إنساتطاعا
ن تقاد1اإن ثا طرةا1غامان تغط اةان جنناةا
ن كث فةا لطرننان حر2يان ثدنييانثمرنكيا

إنث2اتيشاإنالستطالع.
اأناأ2طااَلان ج شا إأكادامصد1ٌاعثاكريٌّ
إن لجانان شدب ةا2اغتننان ددإا2هجنمهمامنا
عادةامحاإ1َا2اتجاهامننقداها2إإطقة،اح ثا
تإكإاننامنان ثا طرةاعىامإطقاةان خن2ةا
ن شإا  ةاإن تياتُدَرُفا2ا خن2ةان قدنإةاإتددا

مإطقةاكبرةامناح ثانيثاحة.
إأضاافانيصد1ُاأنالجان1اأ2طالان ج شا
إن لجاانان شادب ةاكاناإنساداًاإمّكإهمامنا
ن ث طرةاعىانيننقنان ثدنينةان هامة،اح ثا
شاهدتان دإل اتامقتلاإجرحاعدياكبرامنا

قننتان ددإاإتدمراعديامناآ  اته.
إ2حثابانيصد1ا2ادأتان دإل اتا2قصفا
مدإداياإصا1إخايامكثّافاتاللاااعإل اةا
نالقتحا1امناقبَلان ج شاإن لجانان شادب ة،ا
نيننقانا ن ثا طرةاعاىا تإاتا ذ اكا إ2دادا

ن ثدنينةانالسرتنت ج ةا2ا خن2ة.
إحتىاكتا2ةان خلاإنَصَلان ج ُشاإن لجانا
ن شادب ةان تقاد1ا2اتجااهامننقناسادنينةا
جدندةايفان خن2ةاإتإكإنناإىلانآلنامناتدمرا6 

آ  اتاخاللان دإل ات.
إنانّزعاننعاال1ان حر2ايايفاإقاتاالحالا
مشاالدامصن1ةاتنثلان دإل اتان تيانفذلاا
ن ج اشاإن لجانان شادب ةايفاإطاا1انيرحلةا
نثإىلان تصد دنةامنان خ ا1نتانالسرتنت ج ة،ا

إنيننقانا ن خن2اةا إساقاطا نخاصا إ إااا
ن دثكرنةان تياتإتان ث طرةاعل هااأمس.

إصّداأ2طالان ج شاإن لجانان شدب ةاأكثرا
ماناثاازحفاًامتننصلةاعاىامإفذان طننلايفا
حرضاماناقبلان غازنةاإنيرتزقاة،اإ2فضلا
ن لهانساتطاعان ج اُشاصدَّالاذهان زحنإات،ا
ح اثاقتلايفاصفنفاقاننتان غزإاإنالحتاللا

إمرتزقتهاعدينًاكبرنًاجدنً.
إأكادامصد1اعثاكرياأناماانقاا1بالا 
آ  ةاتاماإحرنُقهااخاللالاذهان زحنإات،اإأنا
2لان قتىاسانينن لاإمغا21ةاإمرتزقًةامنا

مأ1باإغرلاامنانيإاطل.
إضإنان دإل اتان دثاكرنةاتإكناأ2طالا
ن ج شاإن لجانان شادب ةامناتدمراي2ا2تلا
مناطرنزاإ2رنمزاإ2ي-إ1-2ياإآ  ةاعثاكرنةا
يفاعإل اةاإحبااطاتقاد1ان غازنةاإمرتزقتهما
آ  اةا ن طاننل،اكإاااتدمارا 2اتجااهامإفاذا
عثكرنةاسادنينةامحإلًةا2ا ذخائرايفامإفذا

جإا1كان طننل.
اإيفاج ازنناح اُثا قاياعدٌيامانان جإنيا
ن ثادنينلاإنيرتزقةان ذنناتإتانالساتدانةا
2همامصا1عهمايفان دإل ة،اكإااتمانالسات الءا
عاىاآ  اةاعثاكرنةاإكإ اةامانانثسالحةا

نيتنسطة.ا

  - خاص:
إنفارياصاا1إُخاتنشاكاانثإُلا2كنناهاأكثاراصاا1إخا
2ا  ثاتيانحّقاُلاأكالالدفاعثاكريامإذاظهان1الذنا
ن إنعان صنن1نخاإن ذياتماإطالُقهايفاسابتإلانيايضاعىا

مدثكراقننتان غزإاإنيرتزقةا2صاإر.ا
مإاذُاتلكان ر2ةاإإيخالاصنن1نخاقالراان با  ثات ةا
إن تياطّن1لااقثمان تصإ نان دثكريا2ا ج شاإن لجانا
ن شادب ةاإن قانةان صا1إخ ةان  إإ ةاتحّقالاأكلانتائجا

عثكرنةايفاتأ1نخان صنن1نخان با  ثت ة.ا
 ماتكداقننتان غزإاإنيرتزقةاتصحنا2دداتلق هاارض2ًةا
قاصإاًةاجارنءاإطالقاصاا1إخاتنشاكاان با  ثاتياعىا
مداقلهامايفامدثاكراتدنإنانا2إأ1باإالاإجدتانفَثاهاا
إساطامحرقةامزيإجاةاجدندةا قياإ هااان درنُتامنا
جإانيان غازنةاإنيرتزقاةامصا1عهام،اإضاإاةاإىلاتدمارا
مرنكزاحثاساةاإمدهااطائارنتاأ2اتيشاجرنءاق ا1ان قنةا
ن صا1إخ ةا لج شاإن لجانان شادب ةا2إطالقاصا1إخِلا
َداتان غزنةاإنيرتزقةا مناطرنزاقالراان با  ثتياعىاتجإُّ

يفاصاإرا2إأ1باإمإفذان طننلان حدإيي.ا
اإنان قانةان صا1إخ ةاأطلقتا إقاالامصد1ٌاعثاكريٌّ
صا1إخااًا2ا  ثات اًامناطارنزاقالرااعىاقاعادةاتا2دةا
 لإرتزقاةايفامإطقةاصاإارا2إأ1باإأصاابالدإها2دقةا

منقداًاعرنتان قتىاإن جرحى.ا
إأإضحانيصد1ُاأناإطالقان صا1إخاجاءا2ددامدلنماتا
مؤكادةاعاناعقادانجتإااعاضاماق ااينتا قاننتان غزإا
مدظإهماإما1نت نناإسادنيننناإمناجإثا اتاأخرى،ا
ُمشارنًاإىلاإقانعاأكثارا6ااقت االًامانان غازنةاإنيرتزقةا
إعارنتان جرحاى،ا2انضاإاةاإىلاتدماراغارفاأنظإةا
ن تحكمانيتطن1ةاإن خاصةا2ا طائرنتا2دإناط ا1اإغرإةا
عإل ات،ا2انضاإةاإىلاعتاياعثاكرياضخماتمانستقدنمها

مؤخرنًامنامإفذان نيندة.ا
إأضاافانيصاد1اأنان دإل اةاأسافرتاعاناتدماراا 
طائارنتاأ2اتايشاإطائرتلامنانانعاتشا إنكاإي2ا2اتا
متطن1ة،اُمشارنًاإىلاأناقننتان غزإاإرضتاحظرنًا لحركةا
يفامح اطان قاعادةاإنساتإرتان دإ1نااتاإنالساداإاتا
2ا تحركا ثااعاتاطننلةاعقباإطالقان صا1إخ،اإساطا
حا اةامنانن21اكاأصا2اتان غزنةاإنيرتزقاة،اإ إااتإاثرتا

جثثان قتىان تيانحرتقتايفامكاناننفجا1ان صا1إخ.ا
إيفاعإل اةامإاثلةاأّكدانيصاد1اأنا9ثامناقننتان غزإا
إنيرتزقاةان ذناناجرىاتد1نبهامامؤخارنًايفان نيندةا قننا
مصا1عهماإأص بانحناللاامإهماإثرانساتهدنفاتجإٍنا
 قننتان غزإاإنيرتزقةايفامإفذان طننلا2صا1إخا2ا  ثتيا

مناطرنزاقالراا2ا تزنمنامناعإل ةاصاإر.ا
إأشا1انيصد1اأناأحَداقايةاكتائبان ددإان ثدنييا قيا
مرصعاهايفان دإل اة،االإتاًاإىلاأنهاجرىانقاُلانيصا2لاإىلا
إتا أحدانيثتشاف اتاينخلان حدإيان ثادنينةاإ إااتفحَّ

أجثايان قتى.

إنان1ان جإداةانياض ةاكاناتاقننُتان غازإاإنيرتزقةا
2إأ1باإتحدندنًايفامدثاكراتدنإنناعاىامنعدامناأقنىا
رض2اةا لصنن1ناخان با  ثات ةاعإدماااأطلقاتان قانُةا
ن صا1إخ ةا لج شاإن لجانان شادب ةاصا1إخاًا2ا  ثت اًا

مناطرنزاتنشكااعىاقننتان غزإاإنيرتزقةا2ايدثكر.ا
إيفانتائاجان دإل اةاأكادانيصاد1اأنان صاا1إخايمارا
طائرتاياأ2اتيشاإمإظنماتا بطا1نااتان باترننتاتا2دةا
 دإلان ددإنن،اإ إاا قيال9اشاخصاًامنامرتزقةان ددإننا
مصا1عهم،ا2 إهماق اينتام دنن ة،اقبلاأنانرتفنان ددياإىلا

لاااقت الً،اح ثاأشاا1تانيدلنماتاأنامثتشفىا2إإفذا
ن نيندةانستقبلاعرنتان جثثانيتفحةاعقَبان دإل ة.ا

قبَلارض2ةاتنشاكااعىامدثاكراتدنإنانا2إأ1باكانا
تنشاكاانآلخراقداإدلانيطلنَبامإهاعإدمااتماإطالُقهاعىا
مقاّران ق ايةان دثاكرنةا لغزنةاإنيحتللايفاشادبان جنا

2بابانيإدبايفان رن2ناعرامنان شهران حايل.ا
إأإضحاتانيصااي1ايفاح إاهاأناماانقاا1ُبا6لااجثةا
أغلبُهااامتفحإاةاإصلاتاإىلاعادناإإىلامدثاكراعإرننا
2فدالان ربانُيحكإةامنا2 إهاماالارصنداًانإتإنناإىلا

2الكاإإتر،اإأنان ددإاأ1سلاسف إةاطب ةاإىلاقربان ثاحلا
2ثبباعدياننصا2اتان كبرةا2ر2ةاتنشكاا2ابانيإدب.ا
إيفاتلكان دإل ةا قياقائدنان قننتان ثدنينةاإننما1نت ةا
مرصعهإاااإلإااان دق دان ركاناعبدن لهان ثاه اناقائدا
ن قننتان ثادنينةاإن دق داسالطانالنندننان كتبياقائدا

ن قننتاننما1نت ةان غازنة.ا
إكانتاأإىلان ر2اتانينّإقةا لج شاإن لجانان شدب ةا
ضدان غزنةاإنيرتزقةايفان رن2نامناسابتإلانيايضا2إطالقا
صاا1إخاتنشاكااعىامداقالاقاننتان غازإاإنيرتزقةايفا
صحنان جنا2إأ1ب،اإننمهااأكدامصد1اعثاكريا صدىا
نيثارةاأناث6اجإدنااًاإما1نت ااًا قاننامَصا1َِعهام،اكإااا
ساقطاالاجإدناًاسادنيناًاإ6ااُجإدناًا2حرنإ ااً،اإضاإًةا
إىلااااُجإدنااًاأ1ين ااً،اأماايفاماانتدللا2ا خثاائران برنةا
يفاصفانفامرتزقةاحزباننصالحاإعإاارصان قاعدةاإقدا
أكادتامصاي1ُنااأناماانزناُداعنااثا قننامصا1َعهماإعديا
كبراجادنًامانان جرحى،اإعاىاصد دان دتايان دثاكريا
اران صاا1إخاثااعر2ةاحاملةاصنن1ناخامناننعا إقدايمَّ
مانثاتراإثالثاقاطرنتاإقنياإالاناقالتاإسدافاإعدينًا
مناطائارنتانساتطالعاإطائرتلاأ2اتايش،اإنحرتقاعديا
كبرامنانآل  اتان دثكرنةانثخرىاماا2لاي2ا2ةاإمد1عة،ا
إقد1تانيصاي1اأنامجإنعامااتماإحرنقهامنالذهانآل  اتا

نفنُقانيائةاآ  ةاعثكرنة.ا
إ2ا بحثايفاتأ1نخانتائجان دإل اتان دثكرنةا لصنن1نخا
ن با  ثات ةانجُداأنامااحققتهان قانةان صا1إخ ةان  إإ ةا
ا1قإااًاق اسا اًايفاتأ1ناخان دإل ااتان صا1إخ ةا سا ظلُّ
نصدباتكرن1هاإالامناقبلان قنةان صا1إخ ةانفثها،اإفيا
حلاأكدان خالنءاأناصا1إَخاتنشاكاانثإلايفاصاإراكانا
أنجحاصا1إخا2ا  ثتيايفاتأ1نخالذنان إْنعامنان صنن1نخا
نحقلالدإهان دثكريا  تإكنان ج ُشاإن لجاُنان شدب ةا
ماناكرسا1قإهمان ق ايسامرةاإمرتلاإثالثاإأ21نامرنتا

إن رقمامرشحا لزناية.ا
إفياسابتإلانيايضانارتانثخباا1ان لبإان ةامقاالًا
 لكاتباعامرامحثان،اعىاخلف ةاصا1إخاتنشكااصاإرا
نثإلاقالاإ ه:ا»صا1إخا»تنشاكا«ان  إإاي،ان ذياأصابا
نقطةاتجّإناعثكرنةا قنىا»ن تحا ف«ايفامإطقةاصاإرا
قربامأ1ب،ا  قتلاأكثرامناللااعثاكريامناجإثا اتا
متإنعاة،اصا1الانان حاملا لرقمان ق اايسان دايي.اظهرا
»تنشاكا«ايفانالتحاايان ثانإ اتيايفاسابد إ اتان قارنا
نيايض،ا  كانَناأإلاصا1إخاتكت كيامنّجاهااأياأّناإ ها
جهازنًا تصح حانيثا1اإتقل لاينئرةان خطأاخاللاطرننه،ا
عىاعكساسالفه،ا»إرإغ«،ان اذياكاناعبا1ًةاعناقذنفةا
صا1إخ ة،اتنّجههااحلاننطالقاإالاتدنياتتحّكما2ها(«.ا
إنض اف:ا»كانان هدفامنان صاا1إخ،اعدناعناإنصالا
ن شاحإاتان إنإنةان تكت ك ة،الناأنانكنَنايق قاًاكفانًة،ا
2إثااعدةا1أساحر2ياننشاطا1ي،ا ربامننقنا»كبرةا
ن حجم«،اكا قننعدان دثاكرنةاإنيطا1نتاإمرنكزان ق ايةا
داتان جإني،اإلاذهانثلدنفاكلهااكانتامنجنيًةايفا إتجإُّ

مأ1ب«.

:2015/12/19

6ااقت االًامناقاننتان غازإاإنيرتزقةا
2صا1إخاقالراا2إإطقةاصاإر

 :2015/12/19

9ثاقت االًاماناجإنيان ددإان ثادنييا
إمرتزقاةاي21ننامؤخارنًا2ا نينداةا2صا1إخا

قالراا2إإفذان طننلا

:2015/12/18

 لاااقت االًامانانيرتزقاةا2 إهاما
عدياكبارامناقننتان غزإا2صا1إخاتنشاكاا

2إدثكراتدنإننا2إأ1ب

 :2015/12/14

ن قاننتا قائادنا 2 إهاما قت االًا 6لاا
ننما1نت ةاإن ثادنينةاإالامنامرتزقةا2الكا
إإترا2صا1إخاتنشاكاانساتهدفامقراق ايةا

نالحتاللا2شدبان جنا2بابانيإدب

 من اقتحام وادي جارة بالقرب من الخوبة )ارشيف(



ننثإلااااينثإلاثالا1اانيننإلالاا21 نانثإلاثإلالا     ن ددياالاا4 تقارير

  - خاص:
2اا1ََكانيجلاُسان ثا ايساثنصا1ان له،ا لشادبا
ن  إإياننتصا1نِتهاعىان غزنةاإنيحتللاإأذنا2همامنا

نيرتزقةاإن دإالءايفاكاإةاجبهاتان رفاإن دزة.
إأشاايانيجلاسايفا2 اانا اها2إجااحان ر2اتا
ن صا1إخ اةايفاإ حااقاخثاائراغارامثابنقةايفا
نثعادنءاإقننتهامان غازناة،اكإاااأشاايا2اثجهازةا
نثمإ ةاإماااتحققهامنانجاحااٍتايفاتحق لانثمنا
إنالساتقرن1اإإحباطامخططااتانثعدنءاننجرنم ةا

إتفك كاشبكاتاننجرن1اإن ران دإ لة.
انجُدانفَثاهاعاجزنًا إأشاا1انيجلاساإىلاأنان ددإَّ
عاناتحق الاأياإنجاازايفاني ادنن،اإندإاداعنضاًا
عاناذ كاإىلامإا1ساةاعإل اتان تضل الاإنن1جافا
إن تهننالاإُصإانانالنتصاا1نتاننعالم اةان كاذ2ةا
اعىاإض حتهاجرنءا  لتخف ِفامناصدمتهاإن تثارتُّ
ننتكاسااِتهانيدإناِةاعىاني ادنناإإشالهان ذ1ننايفا

تصد ِدهان دثكرياخاللانثنا1انياض ة.
إأإضاحا2 ااُنانيجلاساأناهانتضحا2اأنان ددإا
ن ثادنييانثمرنكياكانانإتظاُراننطالقانيحايثاتا
ن تاياترعالااانثمامانيتحادةايفاساننرسنامنعادنًا
 تدشا إها2هدفان غد1اإنالستفايةامنان غطاءان ذيا
إّإرتاهانثممانيتحدةاعلاإعالنهاااإْقَفاإطالقان إا1ا
مانا2دءاتلاكانيحايثاات،اإن تايا2دتا ألسافامنا
خااللاتداط هاامناذ كان تصد داأنهاا ماتكناجايًةا
يفامثااع هاا نقافان دادإننا2قد1ان إ اةايفاتنإرا

ن فرصةانيإاسبةا تصد دان غزنة.
إأكادانيجلاُساأناعإل ةانن1جاافاإن تهننلا نا

تإطيلَاعاىاأ2إاءانإنانننإااناإن حكإة،اإ ناتُفَتا
يفاَعُضاِدان  إإ الان ذنانانساتطاعننا2فضالان لها
تدااىلاإَعننهاإتأن ادهان صالَاإن صإانَياإتحق َلا
نالنتصا1نتاط لةان تثادةانثشاهرانياض ة،اإ ّقإننا
خال هااان دادإنَنان ثادنييانثمرنكايان هإجايا
إمرتزقتاهاي1إسااًا2ل غاةايفان شاجاعةاإن بطن ةا
ان هزنئماإن إكثات،ا إن تضح ةاإن فدنء،اإأذنقنهاُمرَّ
إأ2هرإنان دا ما2شاجاعتهماإصللاماإصإنيلم،ا
ح ثاإقفننا2نجهاأعتىاآالتانينتاإن دما1اإأشدلاا
إتكاً،اإإنجهنناإالانزن نناج نَشاننجرن1اإنال1تزنقا
منامختلفايإلان دا م،ايفاظلاتننطؤانثممانيتحدةا
إمااساإيا2ايجتإنان ادإيلاعىاحرباإ2اايةاأ2إاءا
ن شادبان  إإايان كرناماإحصاا1ِهان جائاراإغرا

نيثبنق.
إطإاأنانيجلُساأ2إاَءان شادبان  إإاياإأحرن1َا
ن دا اماإىلاأنإاانحنانالنتصا1اماضنن،اإأناماانرّإجا
 اهان دادإننامناننتصاا1نٍتاإلإ ةاإنإاااتهدُفاإىلا
اأنظا1ان شدبا خللاحا ٍةامنانن21اكاإنن1جافا شدِّ
ن  إإاياإن ج شاإن لجاانان شادب ةاإىلاخ ا1نٍتاالا
تقد1اإالاتؤخرايفام دننانيدركة،اإثإ هماعنانُييضا
يفاخ ا1نتاقاس ةاساتحديلاان ثاعاُتان قايمةاإنا
شااءان لها تُثبَتا شادبإاان  إإياإ لدا ماأجإناأنإاا
2ا لهاتداىلاإ2صإنياشادبإااأكثراقنًةاإإرصن1نًاعىا
مننَصلةان تصاديا لددإننا2كلان نساائلاإأنإاامنا
نحديامكاناإزمانانيدركاةانثجدىاإنثكثراتإك الا

2ا ددإنن.
إأكدانيجلساأنضاًاأنها» نانثإ إااعنانَ لاحرنتإاا
إكرنمتإااحشنُيان غزنةاإالاأسلحتهماإالايإنعشهم،ا

إالامرتزقتهامانيجرماننامنا2الكاإإتاران تياليا
جزءامانامإظنمةان اران داي اةا2ق اايةاأمرنكاا
إن ك انان صه ننياإيإلانالساتدإا1،اإنكفياأ2إاءا
شادبإاان  إإياإخرنًاإرشإاًاأنانننجهنناحلَفان را
إن دادإننا2إفريلام،امتنكلالاعاىان لاهاإحَده،ا

إنثقلا2إرصهاإتأن دهايإنا1نب.«
إيعاانيجلساكاإةاأ2إاءان شادبان  إإيان كرنما
إىلانيزندامنان لحإةان نطإ ةاإن  قظة،اإحشدانيزندا
مانان طاقاتاإن جهنيايفاُكّلان ثااحاتاإن جبهاتا
إعىاُكّلانيثاتنناتا بلانغان إرصان دظ امانيؤز1َّا
2اإذنان له،اساائالًان لاهان رحإاةا لشاهدنءانث2رن1ا

إن شفاءان داجلا لجرحىاإنيصا2ل.

نص البيان:
يفاظالانساتإرن1املحإاةان صإانياإن تصاديا
 لددإننان ثدنييانثمرنكيان هإجيان تيانثّطرلاا
أ2إااُءان شادبان  إإايان دظ اماإج شاهاإ جاناها
ن شادب ة،اإماانثّطرهامنا2طنالتاإننتصا1نتاعىا
ن غازنةاإنيحتلالاإأذنا2هامامنانيرتزقاةاإن دإالءا
يفاكاإاةاجبهااتان ارفاإن دازة،اإماااتحّققاها
ن ر2ااتان صا1إخ ةامنانجاحايفاإ حاقاخثاائرا
غرامثابنقةايفانثعدنءاإقننتهامان غازنة،اإيفاظلا
مااتحّققهانثجهازةانثمإ ةامنانجاحاتايفاتحق لا
نثماناإنالساتقرن1،اإإحبااطامخّططااتانثعادنءا
ان دإ لة،ا ننجرنم ة،اإتفك كاشبكاتاننجرن1اإن رِّ
إإنإاانبا1كا شادبإاان  إإيان دزنزاإج شهاإ جانها
ن شدب ةاتلكان بطنالِتاإنننجازنِتاعىانث1ضان تيا
نجُدامدهاان ددإانفَثاهان  ن1اعاجزنًاعناتحق لاأيا

إنجازايفاني دنناإندإُداعنضاًاعناذ كاإىلامإا1ساةا
ن تضل الاإنن1جاافاإن تهننالاإصإانا عإل ااتا
نالنتصا1نتاننعالم ةان كاذ2ةا لتخف فامناصدمتها
إن تثرتاعىاإض حتهاجرنءاننتكاساتهانيدإنةاعىا
ني دنناإإشالهان ذ1ننايفاتصد دهان دثاكرياخاللا
نثنا1انياض اةان ذيانتضحاأناهاكانانإتظراننطالقا
نيحايثااتان تاياترعالاانثممانيتحدةايفاساننرسنا
منعدنًا تدش إها2هدفان غد1اإنالستفايةامنان غطاءا
ن ذياإإرتهانثمامانيتحدةاعلاإعالنهاا نقفاإطالقا
ن إا1امنا2دءاتلكانيحايثاتاإن تيا2دتا ألسافامنا
خااللاتداط هاامناذ كان تصد داأنهاا ماتكناجايًةا
يفامثااع هاا نقافان دادإننا2قد1ان إ اةايفاتنإرا

ن فرصةانيإاسبةا تصد دان غزنة.ا
إعل اهاإذانؤكداأناعإل اةانن1جافاإن تهننلا نا
تإطيلاعاىاأ2إاءانإنانننإااناإن حكإة،اإ ناتفتا
يفاعضادان  إإ الان ذنانانساتطاعننا2فضالان لها
تدااىلاإعنناهاإتأن دهان صالاإن صإانياإتحق لا
نالنتصا1نتاط لةان تثادةانثشاهرانياض ة،اإ قإننا
خال هااان دادإننان ثادنييانثمرنكايان هإجايا
إمرتزقتاهاي1إسااا2ل غاةايفان شاجاعةاإن بطن ةا
إن تضح ةاإن فدنء،اإأذنقنهامران هزنئماإن إكثات،ا
إأ2هرإنان دا ما2شاجاعتهماإصللاماإصإنيلم،ا
ح اثاإقفاننا2نجاهاأعتاىاآالتانيانتاإن دماا1ا
إأشادلااإتكاً،اإإنجهنناإالانزن نناج نشاننجرن1ا
إنال1تازنقامنامختلافايإلان دا ام،ايفاظلاتننطؤا
نثممانيتحدةاإمااساإيا2ايجتإنان دإيلاعىاحربا
إ2ايةاأ2إاءان شادبان  إإيان كرنماإحصا1هان جائرا
إغرانيثابنقا–اإإنإاانطإنئاشادبإااإأحرن1اأمتإاا

إن دا ماإىلاأنإاانحنانالنتصا1اماضنن،اإأناماانرّإجا
 اهان دادإننامناننتصاا1نتاإلإ ةاإنإاااتهدُفاإىلا
خللاحا ةامنانن21اكاإنن1جافا شداأنظا1ان شدبا
ن  إإاياإن ج شاإن لجاانان شادب ةاإىلاخ ا1نتاالا
تقد1اإالاتؤخرايفام دننانيدركة،اإثإ هماعنانييضا
يفاخ ا1نتاقاس ةاساتحديلاان ثاعاتان قايمةاإنا
شااءان لها تثبتا شادبإاان  إإياإ لدا ماأجإناأنإاا
2ا لهاتداىلاإ2صإنياشادبإااأكثراقنةاإإرصن1نًاعىا
مننصلةان تصاديا لددإننا2كلان نساائلاإأنإاامنا
نحديامكاناإزمانانيدركاةانثجدىاإنثكثراتإك الًا
2ا ددإنن،اإل طإنئاشدبإااإ  كناعىامثتنىاعاٍلا

منان نعيا2إكائدانثعدنءاإتضل لهم.
إنؤكاداأنها انانثإ إااعنان لاحرنتإاااإكرنمتإاا
حشانُيان غازنةاإالاأسالحتهماإالايإنعشاهم،اإالا
مرتزقتهامانيجرمننامنا2االكاإإتران تيالياجزءا
مانامإظنمةان ران داي ةا2ق اايةاأمرنكااإن ك انا
ن صه ننياإيإلانالساتدإا1،اإنكفياأ2إاءاشادبإاا
ن  إإاياإخارنًاإرشإااًاأنانننجهانناحلاَفان ارا
إن دادإننا2إفريلام،امتنكلالاعاىان لاهاإحده،ا

إنثقلا2إرصهاإتأن دهايإنا1نب.ا
إندعاناكاإاةاأ2إاءان شادبان  إإايان كرنماإىلا
نيزندامانان لحإةان نطإ ةاإن  قظة،اإحشادانيزندا
مانان طاقاتاإن جهنيايفاُكّلان ثااحاتاإن جبهاتا
إعاىاُكّلانيثاتنناتا بلنغان إارصان دظ مانيؤز1ا
2إذنان له،اكإاانثاألان لهان رحإةا شاهدنئإاانث2رن1ا

إن شفاءان داجلا لجرحىاإنيصا2ل.
صاي1اعنانيجلسان ث ايساثنصا1ان له

نن1انثحدانيننإلالا/اا/ثالا

  - أحمد داود:
نختتإاتامفاإضااُتاجإ افااايفامدنإاةا2  لا
لا 2ثاننرسناإن تيا1عتهاانثماُمانيتحدةايإنان تنصُّ
إىلاتثب اتاإقفاإطالقان إا1اإعجازاأمإياإنضحايفا

إنقافان ددإننان ثدنييانثمرنكياعىا2الينا.
إُعقدتان جلثاةانثخارةامانانيفاإضاتانن1ا
أماسامنان ثااعةان ثان ةاعارةاإىلان ثان ةاظهرنً،ا
إنقتارصتاعىا1ؤسااءاإإاَدياصإدااءاإن رناضا
2حضان1امبدنثانثملان دا1ا ألمامانيتحدةا ل إنا

إسإاع لاإ دان ش خ.
إلدإتان ثادنينةامناخاللالاذهانيفاإضاتا
ن خارإجا2أنةانت جاةايفاماانتدللا2إلافانيدتقللا
 كنان نإدان نطإيانجحايفاعد1اتقدنماأنةامدلنماتا
عاناإضدهاماعاىان رغامامانان ضغنطااتاعىا
إإداصإداءامناقبلان ثافرنءان ذناناكاننناكثرننا

إ2ا ُقربامناجلثاتان حنن1.
إنالُُزامنامطا بان نإدان نطإياأنهاكانانطرحا
َلامَّان نطنا2أكإلهاإإكان حصا1ان ظا مان جائراعىا
أ2إاءان شادبان  إإياقاطبًة،ا2انضاإةاإىلاننثجا1ا
ن نإادان نطإاياإتإّكإهاماناإين1ةان حانن1ا2إجاح،ا
إ إاانختلفان طارُفانآلخراإإدا»ن رناض«اإظهرتا
خالإاٌتاكبارةا2 إهماإصلتاإىلانيشااَجرةان دلإ ةا

2لاأعضاءان نإد.
إأشاا1ان ب ااناننعالمايان ختامايايفاإضاتا
جإ فاإىلاأنهاتمانالتفااقاعىامجإنعةامنان إقاطا
مإهاااإضانامجإنعةامناتدن2را2إااءان ثقةا2إاايفا
ذ اكاآ  ةا إلإرنجاعنان ثاجإاءاإنثرسىاستشاإلا
إإرنجااًاعانان جإ ناعإداتفد لاإقافاينئمانطالقا
ن إا1اَإإنشااءا جإةا لتإثا لاَإن تهدئاةاتتأّ ُفامنا

مثتشاا1نناعثاكرنلامناكالان جانبلاإترفا
اأشاكالا عل هااانثممانيتحادة،اإضاإاةاإىلا1إناُكلِّ
ن حصا1اإن ثإاحا2نصنلاننمدنينتانننثان ةايإنا

أياق داأإارشطاإىلانيحاإظاتانيتر1ة.
كإااانتفقتانثطرنُفا2حثابان ب اانان ختاميا
عاىاعقداجن ةاجدندةامنانيفاإضااتاندعناإ  هاا
ُيا2االتفاقامنانثطرنف،اُمشرنًا نيبدنثان خاصاتُحدَّ
إىلاأناإ ادان شا خاندتز1ان دعانةاإىلاعقادان جن ةا
ن قايمةا هذهانيحايثاتايفامإتصفان شهران قاي1.

إقاد1اإإاداصإدااءانحتجاجااًاعاىانساتإرن1ا
ن قصفانيتننصلامناقبلاطرننان ددإننان ثدنييا
نثمرنكاياعاىا2اليناا،امؤكدناناأناذ كانإُامُّاعنا
ترت باتامب َّتةا ددإنناكبراإ  سامثأ ةاخرإقاتا

لإاااإلإاكانإكانامدا جتهااامإااندلاعىاسانءا
ن إنننا.

إقا اننا ن دان شا خاإنهاماقدمنناحثانان إننناا
إأ2ادإناكثرنًامنان تإاُزالت،اكإاااطا باإإداصإداءا
ماناإ ادان شا خامنقفاًاإنضحااًاتجاهامااانحدث،ا
مشارنناإىِلاأنان طارَفانآلخاراالانإلاكاأياقرن1اأإا

صالح ةا2نقفان ددإنن.
إيفامؤتإاراصحفاياتحادثاناطلاأنصاا1ان لها
محإاداعبدن ثاال1ا نساائلاننعال1ايفاختاا1ان  ن1ا
ن رن2نامنانيباحثات،امؤكدنًانستإرن1َلمايفان تشاإ1.
إقالاعبدن ثاال1اإنهماطلبننامانانثممانيتحدةا
يفاإ1قاةانالحتجاجاإقفان حارباإ  ساترح لالذنا

نثمر.

إأشاا1اعبدن ثاال1اإىلاأنانثمَمانيتحدةاأصد1تا
2 اناًا2إاانخصان جانَبانننثاانيايإنان رجنعاإىلا
إإداصإدااء،اإأنهاكانا دنهماتددناالتاعىان ب انا

 كنا مانتضإإهاا2 انانثممانيتحدة.
2داد1ا نلتاز1ا كانا صإدااءا إإادا إنا إقاالا
ن ترصنحااتاننعالم ة،ا كنا ألسافانثممانيتحدةا

ترنُداتحارصاإيإناأناتقد1احتىا1ؤنة.
إ فاتاإىلاأنان نإادان نطإياقد1اإ1قًةا1ساإ ًةا
تحدثاعنان خرإقاتان تياحصلتايفامإاطلاكثرةا
إعنان قصفان جنياإنالنتشاا1ان دثكرياإن تإديا

يفان جنفاإمأ1ب.
إإنصلاعبدن ثال1اقائالً:ا»الاتنجدا دنإاامشكلةا
منانساتإرن1ان حرب،اإإحناساإدنإُناعناأنفثاإاا
2اكلاكرنمة..انحتجاجإااعاىانثممانيتحدةاثنهاا ما
تكاناقاي1ًةاعىاتثب اتاإقفاإطالقان إاا1ان ذياتما
ن تننُإُلاعل اهاقبلامج ئإااإىلامثاقط،اإ هذنانحنا
ساإننصلانيشااإ1نت..اإن ج شاإن لجانان شدب ةا
إنثمناساتننصلان دإااعاعناكرنمتإاااإعناكرنمةا

ن  إإ لا2دإناأيانقاش«.
إإنصالان قنل:ا»نحناندتقداأنانثممانيتحدةا ما
تثتطناحتىانآلناأناتقد1ا1ؤنًةايفاماانخصاتثب َتا
إقفاإطالقان إا1،اَإنحناسإداإيان جلثاتامناأجلا

تثب تاإقفاإطالقان إا1«.
إأظهاراإإاُدالايياعجاَزهان كبارايفانتخاذاأيا
قارن1،اإأإصحا1ئ اُسان نإداعبدنيلاكانيخاليفاأنهما
عاجزنناعناإقفان ددإنناعىان  إن،اإأنهما  ثننا
أصحاَباقرن1اإالامخن لا2إجرنءاأيانتفاقامنالذنا

ن إنعامناشأنهاأنانتحقلايفان ننقن.
إقا تامصاي1ُاخاصٌةا صح فةا»صدىانيثرة«ا
إناإ ادان شا خاحااإلان تننُصاُلامانان ثادنينلا
إنثمرنك لا لحصنلاعىاتقد1ا2شأناإقفاإطالقا

ن إا1ا كنان رجلا مانفلح.
إحراإإدالايياإىلاساننرسناإلامانتحدثننا
إقاطاعنارضإ1ةاننإارنجاعنامحإانيان صب حيا
إناارصالاايياإإ صالا1جاباإمحإاداقحطاانا
إعبدن ارزنقانثشانل،اإنتحدثنناأنضااًاعناإيخالا
نيثااعدنتاإىلاتدز،امتجإبلان حدنثاعنامننض نا
لامةاإشاائكةاكنقافاإطالقان إا1اإإحادةان  إنا

إملفان قاعدةاإينعش.ا
إ2حثابانيصااي1اإاإناإإادالااييا امانأِتا
 لتفاإضامنامنقنانيثؤإلاإصاحبان قرن1اإإنإاا
جااءا تإف ذامهإاةامد إةاأإكلتاإ  اهامناتحا فا
ن ددإنناإتإحرُصايفاإطالقاخإثةامدتقللاإعرقلةا
إإعاقاةاأياتنجهامنانثممانيتحادةا نقفان ددإننا
إ1إنان حصا1امهإااقّد1ان نإدان  إإيامنامباي1نتا

إخطننتاتثه ل ةايفاسب لاننجاحاذ ك.
ان حصا1اعنان شادبا إ1إضاإإادان رناضاإكَّ
إن إفط اةا ن تجا1ناةا 2اياننيا إن ثاإاَحا ن  إإايا
إن دإنئ ةا2ا دخنلاإىلان شادبان  إإي،اإلنامااأيَّىا
إىلانسات اءانثمامانيتحادةاإن تيانعتالتاأناإرنَلا
لااييا»ن رناض«االانرنُداسانىاتحق لامكاساَبا
شاخص ةاض قاةاجادنًاإ  اسا دناهاحلٌّاشااملا
اعىا إينئام،ا2 إإااإإاُدان قنىان نطإ اةاكانانرصُّ
رضإ1ةاتثاه لايخنلاُكّلانياننياننغاث ةاإىلاكاإةا
محاإظاتان جإهن1ناة؛اكننهاامتر1ةاجإ دها؛ا
2ثاببان حصا1ا2إااإ هااتدزاإأناةامإاطلاأخرىا
أشادارض1نًامناغرلاامثلاحرضاإحجةاإصددة،ا
ان قننإالان تجا1نةا ح اثاإن طارننانثاتهدفاُكلَّ
إنيننيانثساسا ةان تيايفاطرنقهاااإىلانيتر1نن،ا
لانانيطلاُبان ذيا امانكاناإن1ينًا دىاإإادالاييا
2إيخاالا نطا اُباإقاطا كانا إن اذيا »ن رنااض«ا

نيثاعدنتاإىلاتدز.

قال اإن الأمم املتحدة مل تكن جادة يف م�صاعيها لوقف العدوان بقدر النية يف توفري الفر�صة املنا�صبة لت�صعيد الغزاة

المجلس السياسي ألنصار اهلل: نحو االنتصار ماضون
 نحن من نحدد مكان وزمان المعركة األكثر تنكياًل بالعدوان وماضون في خيارات قاسية ستحددها الساعات القادمة

 عملية اإلرجاف والتهويل لن تنطلي على أبناء اليمن ولن تفت في عضدهم

 وقف أبناء الشعب اليمني بوجه أعتى آالت الموت وواجهوا الجيوش من مختلف دول العالم في ظل تواطؤ األمم المتحدة

 لقن أبناء الشعب اليمني العدو دروسًا بليغة في الشجاعة والتضحية وأذاقوه مر الهزائم والنكسات وأبهروا العالم بشجاعتهم وصبرهم وصمودهم

 محمد عبدالسالم: األمم المتحدة عجزت في وقف إطالق النار والجيش واللجان سيواصلون الدفاع عن الوطن

 ولد الشيخ: األمم المتحدة متمسكة بطلبها رفع كل أنواع الحصار وأشكال الحصار في البر والبحر وكذلك عن المدن والتجمعات 

السكنية وتسهيل اجراءات استيراد المواد الغذائية
 وفد الرياض لم يذهب للتفاوض من موقع المسؤول وصاحب القرار واقتصر حضوره للمطالبة بإطالق خمسة معتقلين فقط

إختتام مفاوضات جنيف 2 دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطالق النار 
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)جنيف2( يف طريق الف�صل، و«القواهر« ت�صتعد للحوار 

األمم المتحدة )المنحازة( للعدوان تبرز كمشكلة مضافة بطريق المفاوضات في سويسرا 

  - إبراهيم السراجي/ 
حسين الجنيد 

نصطدماتانيفاإضااُتان جا1ناُةايفاساننرسنا2دامللا
مخ بالا لتطلدااتانحاناحالاسا ايسانإهايان دادإننا
ن خا1جياإن حصا1ان قائماعىان  إن،اح ثاإجدتان قنىا
ن نطإ ةانفثاهااأما1اطرفااإإدان رناض(االانإلكان قرن1ا
ن اذيانخّن هان دإنا2ايفاإضاتاإىلانثما1اإأما1ا1نٍعاانثمما
نيتحادة(ا  ثاتاقااي1ةاعىاإجباا1انيدإ لاعاىانحرتن1ا
إعالنهاا2نقفاإطالقان إا1اكأقلاتقدنراياانُفرتَُضاأنانكنَنا

عل هايإ1ُلاايفاتلكانيفاإضات.
قب لاننطالقانيفاإضاتان جا1نةايفاساننرسنا2ثاعاتا
أعلإاتانثمامانيتحدةا1ساإ اًاإقافاإطالقان إاا1ا2ا  إنا
 ته ئةان ظرإفانيالئإةا لإفاإضاتان تياترعالاانيإظإةا
2هادفان تنصالاإىلانتفاقاسا ايسا2ا  إان،اإمنارسنانا
ن نقاتانيحديا نقفاإطالقان إا1ا2اارشتاطائرنتان ددإننا
2ا تحل الاإتطن1انثمراإىلان قصفايفاعدةامإاطل،اإالحقاًا
تبلاأنايإلان ددإنناليان تيالإدساتانتفاقاإقفاإطالقا
ن إا1اعالانثممانيتحدةاثلدنفاعثاكرنةامب َّتةامثابقاًا
ظهارتامداُيهااا2تإاديانيرتزقةاإقاننتان غازإايفامأ1با
إن جنف،ايفاخطنةا2دتاأنهااتإف ذايخططاجرىاننعدنيا ها
2دقة،اإلمانكنا دىانثممانيتحدةاأيامنقفامناخرقاإقفا
إطاالقان إا1اإ مانكانا دنهااآ  ةايرنقباةانالتفاقاأإا1ؤنةا

مثبقةاتتخذا2إنجبهاامنقفاًامحدينًامناذ كان خْرق.ا
مإذان خطاننتانثإىلاالنطالقانيفاإضاتا2رزايإ1انثمما
نيتحادةانيإحازا طرفان دادإنن،اح ثاأعلإاتانيإظإةايفا
2 انا2خصنصان نضنانننثاانياعىاغارامااتمانالتفاقا
عل اه،اإلنامااأكدها1ئ ساإإداأنصاا1ان لهاإىلانيفاإضاتا
محإداعبدن ثاال1ان ذياقالاإنانثممانيتحدةاخرجتا2ب انا
2خصنصان نضنانننثاانيا2ا  إنامخا فايااتمانالتفاقا
عل اه،امتهإااًانثمامانيتحدةا2فارضارسنةاتاماةاإمإنا
ن ترصنحاتاحنلانيفاإضات،اإ2ر1اعبدن ثال1اترصنحاتها
2ثديانثممانيتحدةاإىلامحارَصةاإإدان قنىان نطإ ةايإنا

أناتقد1ا1ؤنةاإنضحة.ا
إأإضاحاأناإإَدان قنىان نطإ ةاكاناتا دنهامالحظاٌتا
 مانتضإإهاان ب انان صاي1اعنانثممانيتحدةا2شأنان نضنا

نننثاني.ا
إأضافاأنامإثيلانثممانيتحدةاطلبننانالجتإاَعامناإإدا
ن قنىان نطإ ةاصبااحان  ن1اإتماذ كاح ثاطا بتان قنىا
تثب تاإقافاإطالقان إا1اإ كنانثممانيتحادةاترنداترح لا

نثمر.ا
إ اماتكناتلكان خطنةالياآخرامااأقدمتاعل هانيإظإةا
نثمإ اةاإمبدنثهااان ادإيل،اح اثاجارىاإ2الغهمامارن1نًا
2تحركاتاقننتان غزإاإمرتزقةان ددإننايفاني دنناإخرقهما
2ذ كا نقفاإطالقان إا1،اغراأنانيبدنثانثمإياماطلاإإنيا
ن قنىان نطإ ةايفاسالنكاإ2ادناإكأنانثممانيتحدةاترنداأنا
تدطَياقننتان غزإاإمرتزقتهاإرصًةا تحق لاإنجازنتاعىا
نث1ض،اإحاإلاإ دان شا خان دإانا2ايفاإضاتامتجالالًا
خرإقاتاإقفاإطاالقان إا1اإأ2دىا1غبًةايفان قفزاإىلانقاطا
أخرىاأقلاألإ ةا2حثاباترصنحااتاعديامنامإثيلاإإدا

ن قنىان نطإ ة.ا
إإذناكانامانان بدنهياأنانثممانيتحادةالياَمناأعلإتا
إقفاإطالقان إا1ا1ساإ اً،اإقداكانامانان ننجباأناتكنَنا
لاذهان خطانةامصحن2اةا2رؤناةامتكاملاةا تثب تاإقفا
إطالقان إا1،ا2حثاباننعالن،ا كنانثممانيتحدةاجاءتاإىلا
نيفاإضاتامثتثلإًةان1نيةايإلان ددإنن،اإكانا2دنه اًاأنا
نقنلا1ئ ساإإداأنصا1ان لهاإنهااالاتإلُكا1ؤنًةاإ إاانخصا

تثب اتاإقفاإطاالقان إاا1،امنضحااًاأنان قانىان نطإ ةا
ستننِصُلانيفاإضاتامناأجلان تنصلاإىلاذ ك.ا

إنكُإاُناخرإُجانثمامانيتحدةاإمبدنثهاااإىلان  إناعنا
يإ1لامايفانيفاإضاتايفاعادةاجنننب،اأ2ثاطهااأنانثمما
نيتحادةاإقفتاعاجازًةاعناتحدندامنقفاقانيامناخْرقا
إقافاإطاالقان إاا1اإأما1اضغاطان قانىان نطإ اةان تيا
1إضتانالنتقاَلا إقاطاأخرىاإن قفزاعىانثإ نناتانضطرا
نيبدانُثانثمإياإىلاقطاناإعٍدا2ا تننصلامنان ثادنينلا
إنثمرنك الا بحاثامنضانعاإقفاإطاالقان إاا1ا تبدإا
ن دالقُةا2لانثممانيتحدةاإن ددإنناإنا ماتكناعالقةاتبد ةا
إننص ااعاإهاياعالقاةاتحا ُفا2الاطرإلاالاتبادإاإ هاا
نيإظإةانثمإ اةا1نع ًةا لإفاإضاتاإ إااانخصان طرفا

ن قاي1امنان رناض.ا
2ا دانيةا لإفاإضااتان تاياإنجهاتاصدن2ااٍتامإاذا
ننطالقهااإإىلان  ن1ان خامساظلتانيشاكلةا2ا إثبةا نإدا
ا ألمامانيتحدةاإمدهاا ن قانىان نطإ ةاليان دإ1ُان ثالبيُّ
إ2ادالًاعناأناتتفهامانثممانيتحدةامطا بااتاإإداصإداءااا

يإدتهماإىلاأخذاصن1ةاأكثراسنينإنةاعنانثممانيتحدة.ا
يفان  ان1ان خاماسا لإفاإضااتان ثابتانياايضا2دتا
نيفاإضاتاترنإحامكانهااإلإااكانجتإناإإُداصإداءامنا
نيبدنثانثمإياإساإاع لاإ دان شا خ،اح ثاقالامرنسالا
قإااةاني ايننايفاساننرسناإنانيبدنثانثمإياساإناكالماًا
قاس اًامناقبلاإإداصإداءاعنانستإرن1اغ اِبان رؤنةا دىا

نثممانيتحدةا2شأناإقفاإطالقان إا1.ا
إصاحاباذ اكاخارإُجا1ئ ساإإاداأنصا1ان لاهامحإدا
2انح اازانثمامانيتحادةا عبدن ثاال1ا لترصناحامجادينًا
إمبدنثهاا لطرفانآلخار،اإقالايفاتلكان ترصنحات:ا»نحنا
إقاطانحتجاجإااعىانثممانيتحدةان تيا ماتكناقاي1ًةاعىا
تإف اذاإقفاإطاالقان إا1،اإلناماااتمانالتفااُقاعل هاقبلا

نيجيءاإىلامثقط«.ا
نبقىان ثاؤنُلامناتننصلاتلاكانيفاإضاتايإناتحق لا
أياتقاد1الناللانثمامانيتحدةاعاجزةاعانانتخاذامنقفا
إخطاننتاتلاز1ا2نقفاإطالقان إاا1؟اأ1اأنانثمامانيتحدةا
إمبدنثهااجزءامنامخططانساتغاللانيفاإضاتا تحق لا
ألادنفام دنن ةا دإلان دادإنناإنيرتزقاة؟اتكإناننجا2ةا
عنان ثاؤن لايفاسالنكانثممانيتحدةانفثاهااإعجزلااأإا
تننطؤلااإ إاانخاصانالتفاقات،ايفاماانإكنان تدرفاعىا
2ق ةاننجا2ةامانان دنيةاإىلاتد لانيبدنثانثمإيا2ضغطا
إنخت ا1اإمطاَ بةاسادنينةاخَلفاًا لإبدنثان ثا2لاجإالا
2ناعإران ذياأعلإهااارصنحًةاأنان ددإنَناجاءا  قيَضاعىا
ُكّلان تفاُلإاتان تاياكانتاقداإصلتاإىلاُقربانهانتهاامنا
ان فرنَغا نيكنناتان ث اس ةا لُنُصنلاإىلاحلٍّاس ايسانُثاادُّ
ن ثا ايسان ذياكاناقائإاًايفاذ اك،انال كاعنانثخبا1ان تيا
قا تاإناإ دان شا خانفثهاكاناجزءنًامناصفقةاسدنينةا
2إنجبهااتماجلُباقننتامنانيرتزقةامنامن1نتان اا2لداإ دا

ن ش خانفثه.ا

إصرارٌ وجدّية إليجاد الحل 
إ1غاماسا إا1ننان فشالان اذيانلانحايفانثإال،انؤكدا
2داضانيحلللاإنيرنقبلا2أناقإننِتانالتصالا2لانثطرنفا
نيشا1كةايفااجإ فا(ا ناتُغلل،اسننءاإذنانستإرتان حربا
أإاتنقفات.اإحتاىايفاحالاإشالان تنصلاإىلاحل،اسا تما
ترح الان حنن1اثجٍلامثاإىايتا2دةاإصن اه،امناترج حا

ن تنصلاإىلاتفالٍماحنلا2دضان إقاطايفان حّدانثينى.
ح ثاتف دامصاي1امطلدٍةاإمقر2ٍةامناإإداصإداء،ا2أنا
ن نإاَدايسا1غبًةايفاإقفان حربا دىانثطرنفان دإ  ةاأكثَرا
منان رغبةانفثاهاا ادىان طرفان  إإيانآلخاراإن خاضنا
 اإل1نيةان ثادنينة.اكإاااحاازتاأطرإحاتاإإاداصإداءا
إمااانقدمننهامناأإاكا1انلتإا1َان ادإلان رنع ةا لإؤتإر،ا
إنعتللااسافرنٌءا ادإٍلاينئإةان دضنناةايفامجلسانثمنا
ذنتاإنجا2 اًةاكبرة،اإىلاجانباسافرنٍءا لددنادامنان دإل،ا

مإهاايإلاخل ج ة،اإمجلسانثمن.ا
كإااأشا1ان صإايايفا2 اناإىلاحرصهمان كبراعىاإنجاحا
لذنانيؤتإاراح ثاقال:ا»نص حتإاا هماأنانظهرإناُحثانا
ننننالماإنكفنناعدإننهماإنثاهإننا2دإ1اإنجا2يايفايعما
ن دإل ةان ث اسا ة،اإن شادُبان  إإياسا كننا2إثتنىا
نيثائن  ة،اإكإاااكاناألاالًا لدإااعاعنانفثاهاإكرنمتها
إنساتقال هاإث كنناألالًايفان ثاال1اإن دفناإن صفحا2إاا

نحفظا هان حدانثينىامناكرنمتهاإحرنتهاإنستقال ه«.

تداعيات انهيار  جنيف 2 
أمااايفاحاالاتدإُّتاقنىان دادإنناإعإالئهاما2ايرنإغةا
إن تحانالاعاىامجرناتامباحثااتالذنانيؤتإار،اإجدلهاا
غطااًءا صإاناأرشنٍكامتإثلاٍةايفالادٍنايباغتاةان ج اشا
ن شادب ةانحارنزاتقاد1ٍاعاىانث1ضا ن  إإاياإن لجاانا
إتحق الاننتصا1نٍتاقاداتغّرامانانيداي ةان دثاكرنةايفا
ني دننا تنظ فهاايفانيلفان ثا ايس،انؤكادا2دضان خلنءا
ن دثاكرنلا2اأنالذناسا دإُنان ج اشان  إإاياإن لجانا
ن شادب ةا رإناإترةان تصد دامناجهتهم،اإإيخالانيزندا
مناعإارصان قنةايفانيدركاةاإن تياقداترإنانيننجهاتاإىلا
مثاتنناٍتاجح إ ٍةا مانكنا  تصّن1لااانثعدنء،اإإااكانا
إيخاالامإظنماةا»قالارا«اإالامثاالًا2ثا طاًايااانإتلكها
ن ج اشاإن لجانان شادب ةامناعإارصاقنٍةاتثاتط ُنا2هاا

ن حثمان دثكريايفاني دنن.
إلاذناماااأّكدهانثساتاذاصا احان صإاايايفاذنتان ب انا
ح اثاقاال:ا»إيفاحاالانساتإران دادإننا2هَإج تاه،اإإنا
خ ا1نِتان شادباالاتزنلامطرإحةاإلياخ ا1نٌتامد1إسٌة،ا
إن خطاننتان قايماةاساتكنناخطاننتاكبارةاإنصدبا
ن رتنجنا2ددلا،اإمااكاناسا صلاإ  اهان ددإنناإمرتزقتها
قبالان دخنلاإ ها،اسا صدُباعل هان نصانلاإ  هاايفاحالا
نساتإران دادإنناإأقاد1ان ج اشاإن لجانان شادب ةاعىا
تإف ذلا«،ايفاإشاا1ٍةامإهاإىلامدىاقنةاتلكان خ ا1نتاإن تيا
س كنُنا هااتأثرٌاإتدنع اٌتاعىانيثتنىاننقل إي،امحإالًا
نيثئن  ةايااستؤإلاإ  هانثمن1،انيجتإنان دإيلان ذياإَقَفا
ُجا عاجزنًاعناإنقافان ددإنناعىان  إناإظلايفاصإٍتانتفرَّ
ايإاعاًا عىاإ2ايةان شادبان  إإي،اإ2أنالاذهان خ ا1نتاتَُددُّ
امكفانلايفاُكّلان رنئنان ثاإاإنةا عانان إفاساإلناحلٌّ
إن قنننلان دإ  ة،اخصنصاًاإقداتماسادا2ااباُكّلان ذ1نئنا
ن ننل اةان تايا2ر1تانساتإرن1َان ددإنن،ا2ا جلانساإىلاُكّلا
طاإالتان حانن1اإنالعرتنفا2قرن1امجلاسانثمناا6ااا(،ا
ينع اًان شادَبان  إإيا الساتإرن1ايفاجهنزنتهاإمضاعفةا

صإنيهاإثباتهاحتىانقىضان لهاأمرنًاكانامفدنالً.

المجتمع الدولي ومعركة استقالل اليمن
طالب الحسني 

تس�عة أش�هر وال يزال الس�ؤال يردد لماذا يصمت المجتمع الدويل وتفش�ل األمم المتحدة أمام 
العدوان الذي تجاوز كل األعراف الدولية 

تس�عة أش�هر من الصمت الدويل والتواطؤ األمم�ي تجاه الحرب العدوانية الغير مس�بوقة عىل 
اليمن 

حرب اس�تخدم فيها العدوان كل ما بحوزته من أسلحة بما فيها المحرمة دولية ، ورغم تقارير 
المنظم�ات الدولية التي تثبت ت�ورط العدوان يف جرائم إبادة  وجرائم حرب مكتملة األركان إال أن 

ذلك لم يصل إىل مسامع المجتمع الدويل يف أعىل هيئاته.
مجل�س األمن ال�دويل الذي اجتمع أكثر من مرة بش�ان اليم�ن دفع هو اآلخر باتجاه اس�تمرار 
العدوان بل والبحث عن مس�ارات جديدة لمحاولة تعديل الكفة لصالح الرياض وواشنطن لكسب 

المعركة أبرزها القرار الدويل 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع. 
لك�ن هذه المعطيات كلها لم تصنع للغزاة حس�ما عس�كريا بقدر ما صنع�ت تالحما وصمودا 

شعبيا وإرصارا عىل مواجهة العدوان بكل الوسائل الممكنة. 
وأمام إخفاق قوى العدوان وانتكاساتها العسكرية سعت األمم المتحدة لفتح أبوابها ولكن ليس 
أمام الحل الس�يايس وإيقاف العدوان بل أمام محاولة تحقيق مكاس�ب سياس�ية للعدوان عجزها 

عنها بالميدان.
ومن أروقة جنيف واحد الذي  اظهر أن  األمم المتحدة عاجزة عن إرس�اء هدنة إنسانية لمرتين 
ع�ىل التوايل  إىل رحالت مبعوثه�ا األممي بين العواصم الخليجية ومق�ر األمم المتحدة وصوال إىل 
لقاءات مس�قط  ومؤخرا إىل بيال الس�ويرسية تنطوي تسعة أشهر من الفشل  والتواطؤ األممي يف 
م�ؤرش واضح أن معركة اليمن ليس�ت معركة مع أطراف محددة  هن�ا أو هناك بل معركة  تثبيت 

الوجود واالستقالل أمام قوى العالم التي ال تحبذ رؤية هذا البلد قويا ومستقال ومستقرا.



ننثإلااااينثإلاثالا1اانيننإلالاا21 نانثإلاثإلالا     ن ددياالاا6 تقارير

  - خاص:
 امانبادأاننعالُناعانارسناناإقافاإطالقا
ن إاا1ان اذياأعلإتهانثممانيتحادةاحتىاإنصلا
طارننان ددإننان ثادنينةاغا1نتاهاعىاعديا
منامإاطلامحاإظااتان جإهن1نةايفاتجاإزا

إنضحا نقفاإطالقان إا1.
إأكادان إاطاُلان رساإيا لقننتانيثالحةا
ن دإ ادان ركانارشفاغا با قإانانساتإرن1ا
ن دادإننان ثادنيياإمرتزقتاهايفاخرقاإقفا
إطاالقان إاا1ان اذياأعلإتهانثمامانيتحدةامإذا

ن ثالثاءانيايض.
ن دادإننا أنا ن دإ ادا قإاانا إأإضاحا
ن ثادنييانخارتقاإقافاإطاالقان إاا1امانا
خاللانساتإرن1اغاا1نتاطرننهاعاىامختلفا
نيحاإظات،اكإااإنصالامرتزقتهانعتدنءنتهما
عىامننقنان ج شاإن لجانان شدب ةايفامأ1با
إتدزاإحجة،االإتاًاإىلاأناعديان خرإقانيثجلةا
2لَغاأكثارامناللإاخرقاامإاذان ثالثاءاإحتىا

مثاءان خإ س.
إأكداأنان ج شاإن لجانان شدب ةا نانقفننا
مكتنيفانثندياأما1الذنان تصد داإنالعتدنءنتا
إن خرإقاتان تيانقن1ا2هاان ددإننان ثادنييا

W.إمرتزقتهاجننًاإ2رنًاإ2حرن
إنستشهدااإا(امدن اًا2 إهمانثاءاإأطفالا
إأص ابااث(اآخارإناجارنءاقصافان طرننا
ن ثادنيياإتحا فاها2غا1ةاجننةانساتهدإتا
مإزلان دكتان1/اعبدن لهاجددننانيطرياغا1ةا
ثان اةانساتهدإتانيثادفلايفامإطقةاكإىا

2إدنرنةان صفرنء.
إتضافالذهان جرنإةاإىلان ثجلاننجرنميا
آللاسادنياإن ذياتإايىايفاعدإننهاإتنحشاها
عىاصددةاإقصافاُكّلامقنماتان ح اةاإ هاا
ماناطرقااتاإجثان1اإمثااكنامننطإالا
إشابكاتام اهاإنتصااالتاإنيطا1اإمحطاتا

ن كهر2اءاإغرلا.
إنعتلاألايلانيإطقةالذهان تجاإزنتا نقفا
إطالقان إا1ا  ثاتامناأعإالانيثلإلان ذننا
نلتزمننا2دهنيلماإ2ا صلح،امشارنناإىلاأنا
ن ددإنناالايننا ه،اإأناقاتلانثطفالاإن إثاءا

إنث2رناءاالاعهدا ه.
إأإضحانناأنانثمامانيتحادةاالاثقاةاإ هاا
أنضااً،اإهاياتإحاازا لجاالياعاىاحثاابا
ن ضح اة،اإلايايفانثٍسااساتخاد1انيصا حا

نثمرنك ةاإن صه نن ةايفانيإطقةان در2 ة.
إإضاإاًةاإىلاقصفانيإازلاإنصلتامدإد ةا

ن ج اشان ثادنيياقصافاعديامانانيإاطلا
يفاصدادة،اإضاإاةاإىلان قصافان صا1إخي،ا
ح ثانساتهدإتامإاطَلامتفرقاةايفامدنرنةا
1نزحاإقصافاصا1إخاياإمدإدياسادنييا
نساتهدإتانيإاطالان حدإيناةايفامحاإظاةا

صددة
إأص ابااإ(امدن لاجرنءاننفجاا1اقإبلةا
عإقنينةاخّلفهاان طرنُنان ثادنيياإتحا فها
يفامإطقةامارننا2إدنرنةاح دننانن1ان جإدةا

نياض ة.
إإنصلاطرنُنان ددإننان ثدنييانثمرنكيا
تحل َقهانيكثفاعىاعديامنانيإاطلان حدإينةا

يفامحاإظةاحجة.
إنستشاهدا6اامدن ااًاإأص اباآخارإنايفا
قصافا طارننان ددإانساتهدفامإازلاأحدا

نيننطإلايفامدنرنةاحرض.
إقصفاطارنُنان ددإاخااللان ثالثةانثنا1ا
نياض اةا2قصافامتننصالاإعإ افاعديامنا

نيإاطل،امثاتهدإاًاجبلان شابكةايفامدنرنةا
حارنناإمإاطلامتفرقاةايفامدنرنتياحرضا
إم ادي،اكإااشاهدتاحجاةاتحل قااًامكثفاًا

 لطرنن.
إيفامحاإظاةاذما1اشاناطارننان ددإننا
ن ثدنييانثمرنكياعدينًامنان غا1نتان جننةا
مثاتهدإاًامإاازلانيننطإالا2إإطقاةامرن1ا
2إدنرنةام فدةاعإس،اَمااأَيَّىاإىلانستشهاياإ 

مننطإلاإإصا2ةاإاآخرننا2جرإح.

إإنصلاطرنُنان ددإننان ثدنييانثمرنكيا
نخارتنَقاإقفاإطاالقان إاا1ايفامحاإظةاتدز،ا
ح اثاشاناعادينًامانان غاا1نتاعاىامدظما

مدنرناتانيحاإظة.
ن ثادنييا ن دادإننا طارننا إقصافا
نثمرنكيا2أكثرامنااااغا1ةانستهدإتاشا1عا
نث21دالاإنيطاا1ان قدنماإم إااءانيخااإجبلا
عاالايفان حن2اناإمدن1ساإمدثاكران دإري،ا
إضاإةانىلانساتهدفامإطقاةانختلا2أكثرامنا
6اغا1نتانستهدإتانيإشآتان خاصةاإمزن1عا

نيننطإل.
كإاااقصفاطارننان دادإا2ثاالثاغا1نتا
جننةامدنرنةانيخاء،اكإااقصفا2غا1ةاجننةا

جبلان ديلايفامإطقةان حن2ان.
إنساتهدفاطارننان دادإامبإاىانيجلسا
نيحايلان قدنماإمإزلاأحادانيننطإلايفانيخاءا
2داديامنان صنن1ناخ،اإضاإاًةاإىلاغا1نتاعىا
ن ننزع اةاإغا1تالا طائرةا2ادإناط ا1اعىا
مدثاكران دإري.اإحّللاطرننان ددإا2كثاإةا
يفاسإاءانيحاإظةاإيفاأإقاتامتفرقةامنانن1ا

ن جإدةانياض ة.
إيفامحاإظاةامأ1باقَصَفاطرننان ددإننا
2ددةاغا1نتاجننةانساتهدإتامإطقَةاكنإل،ا
كإاااقصافا2دادةاغاا1نتاجننةانساتهدفا

مإاطَلامتفرقةايفامدنرنةارصإنح.
إأغا1اطرنُنان ددإنناعىامإاطَلامتفرقةا
اعدةاغا1نتاعىامدثكرا 2ا جدعان،اكإااَشانَّ
نيااساإنقطةاحلحاالناإغاا1نتاأخریاعىا

مإطقةانيخد1ة.
مانا 2داديا ن دادإننا إنساتهدفاطارنُنا
ن غا1نتامإطقاةان رنجاةا2إحاإظةا حج،ا
إحّلالا2شاكلامثاتإرايفاأإقااتامتفرقةايفا

سإاءانيحاإظة.
إيفامحاإظةان حدندةاشاناطارننان ددإا
سلثالةاغا1نتاعىامدنرناةان لح ةاإجزنرةا
عقباان،اإغاا1نتاأخاریانساتهدإتانيدهادا
ن تقإياإمإطقةاأ2نازلراإمدثكران2نامنىسا

يفامدنرنةان خنخة.
إشناطرننان ددإانن1ان ثبتانيايضاأ21نا
غا1نتاعىامدنرنةالإدننا2إحاإظةاصإداء،ا
مثاتهدإاًامإطقاةاضالع،اَماااأَيَّىاإىلاإحدنثا
أرضن1ايفانث1نيضان ز1نع اة،اكإااشاناطرنُنا
ن ددإننان ثادنييانثمرنكياثالثاغا1نتاعىا
مدنرنةان ط الا2إحاإظةاصإداء،امثاتهدإاًا
مإطقاَةان درقانبا2داديامنان غاا1نتاأثا1تا

ن خنفاإن هلنايفانيدن ل.ا

  - خاص:
كشافاتقرنٌراصاي1ٌاعناإزن1ةان ثا احةا
أناخثاائران قطاعان ث احيايفان  إناجرنءا
ن ددإننان ثدنييانثمرنكياإن حصا1ا2لغتا
ااامل اا1ايإال1احتاىاأغثاطسانيايض،ايفا
حلاخرسانحنا21نامل نناعاملايفامختلفا

مجاالتان دإلان ث احياأعإا هم.
إأشاا1ان تقرنراإىلاأنان قطاعان ث احيايفا
ن  إناشاهداتحدناٍتاكبارًةانت جةان ددإننا
إن حصاا1انيفارإضاعاىان باالياتإثلتايفا
نستهدنفاإتدمرانيإشآتاإنيننقناإنيزن1نتا
إن تأ1نخ اةا ن ثا اح ةا إن قارىا إنيادنا
مانا ن كثارا إتنقافا إتدمارا إنثثرناة،ا
نالساتثإا1نتان ثا اح ةان نطإ ةاإن در2 ةا
إن دإ  اةايفانيجالان ثا احي،اإنساتهدنفا
ن بُإاىان تحت اةاإن خدم اةانثََساااسا ةايفا

ن باالي،اإتنقفان حركاةان ثا اح ةان ننإدةا
 ل إنا2شكلاكامل.

إ2ّلان تقرنراأنان ددإنَناتثببايفاننتشا1ا
ن بطا ةاإخرإجاحننيلا21ُنامل نناعنان دإلا
مإناكاننناندإلننايفامختلفامجاالتان دإلا
ن ث احياغا ب تهمايفامجالان إقلان ث احيا
إمإشاآتان طدا1اإن رنباإنننننءامإذا2دءا
ن ددإننايفاما1سانياايض،اإضالًاعناإقدننا
أرسلمايصااي1ايخلهاان رئ اي،اح ثاكانا
ن فارُيان داماُلاندانُلانحناأ21دةاأشاخاصا
كأقلاتقدنرا2إتنساطايخلانحنا١٠٠-١٥٠ 

يإال1اشهرناً.
إأإضاحان تقرناراأنان دادإنناتثاببايفا
تنقفان دإلايفاأكثرامنانحناثااأ َفامإشأةا
سا اح ةاكبارةاإمتنساطةاإصغارةامنا
مإشاآتان طدا1اإن رنباإنننننءاإن ثافرا
إن إقلاإن تإزهاإن رتإ هاإنالتصالاإن تفننجا

ن ثا احياعىانمتدنيان رتنبان نطإي،اإضالًا
عنامغاي1ةان كثرامنان خلنتان ث اح ةاإىلا

خا1جان بالي.
ن دادإننا ن ثا احة،اإاإنا إإإالاإزن1ةا
تثاببايفاتدمراإتنقافان دإلايفانحنال6إ 
منقداًاإمزن1نًاإمإشاأةاسا اح ةاإتأ1نخ ةا
إأثرنةا2شاكلاكامالاإجزئاي،ايفاحلاأيتا
غاا1نتاتحا ُافان دادإننان تايانساتهدإتا
إنثثرناةا إن تأ1نخ اةا ن ثا اح ةا نيننقانا
نينجنيةايفانيدناإنثح اءان ثاكإ ةانيكتظةا
2ايدن لاإىلانستشاهاياماانثابتها١٢%امنا
إجإايلاعديان شاهدنء،ا2إااإ هااتلكانيثّجلةا
ضإناقائإةان رتنثان داييانننثاانيان تا2نا
يإظإاةان  ننثاكناأ2رزلااامدنإاةاصإداءا
ن قدنإاةاإز2 دان تأ1نخ اةاإغرلاامنانيدنا
إن قرىاإنثح اءانيكتظةا2ا ثكانايفاُكّلامنا
صددةاإحجةاإن حدندةاإتدزاإعدناإمأ1ب.

العميد �صرف لقمان: اأكرث من 300 خرق من الثالثاء وحتى م�صاء اخلمي�ش

العدوان يواصل خرق وقف إطالق النار.. استشهاد 42 مدنيًا في قصف هستيري 
على محافظات صعدة وحجة وذمار والحديدة وتعز وصنعاء ومأرب

تقرير رسمي: خسائر القطاع السياحي جراء العدوان 
السعودي األمريكي على بالدنا بلغت 12 مليار دوالر

  - متابعات:
إنصلاطرنُنان ددإننان ثادنييانثمرنكيا
مإاطالا قصَفاها داديا نثحادا أماسا نان1ا
مإاازلا نيحاإظاات،امثاتهدإاًا إمدنرنااتا

نث2رناءاإنيإشآتان دامةاإن خاصة.
إنستشاهدتاخإاسانثااءانان1اأمسايفا
غاا1ةا طارننان دادإنناعاىامإازلامننطنا

2إدنرنةاكتافا2صددة.
إقا اتامصاي1امحل اةا2ايدنرنةاإنانيإزلا

تاماتدمارها2ا كامالاإأناجإ انامحتنناتها
أتلفت،ايفاتلكان غا1ة.

إيفانيإاطلان حدإيناةاإنَصَلاج ُشان ددإا
ن ثادنيياقصفاهان جانياإن صا1إخياعىا
عديامانانيإاطال،امثاتهدإاًا2ثلثالةامنا
ن غاا1نتامدنرنةاشادناإن ظالرا2أكثرامنالل 
صا1إخاً،امثتهدإاًان طرقاتان دامةاإنيزن1عا

إمإازلانيننطإل.
إأغاا1اطارننان دادإننانان1اأماساعاىا
مدنرنتياخنالنان ط الاإ2إيامطرا2إحاإظةا

صإداء،اح ثاشاناغا1تلاعاىاقرنتياحاللا
إ1نشانايفامإطقةانيصإدةا2إياشدني،اإغا1ةا
عىامصإنان ثنن1يا لجلنيايفامإطقةامث با
يفا2إايامطار،اَماااأَيَّىانىلاتنقافانيصإناعنا

ن دإل.
َإشاناطرننان ددإننان ثدنييانثمرنكيا
ن غاشامانن1اأمساغاا1ةاجننةاعاىامدنرنةا
مإاخةا2إحاإظةاصإداء،امثاتهدإاًامإطقةا
يفا أرضن1ا إحادنثا إىلا أَيَّىا َمااا 2اجال،ا 2ااَبا

نيثاكنانيجاإ1ة.

العدوان يوا�صل خرق وقف اإطالق النار وي�صن غارات على عدد من حمافظات اجلمهورية
استشهاد 5 نساء في غارة لطيران العدوان على 

منزل مواطن بمديرية كتاف بمحافظة صعدة



7 مولد النورن ددياالاا     ننثإلااااينثإلاثالا1اانيننإلالاا21 نانثإلاثإلالا

 بشرى عبدالرحمن
مانان طب دياأنانقَفانننثااُنامحتا1نًا
إذناأ1نيايفامقا ٍةانكتبُهااأنانتطرََّقاثإصافا
سا دان خللامحإادا2ناعبدن لاهاعل هاإآ ها
أإضلان صلننتاَإن تثل م،اح ثاستتزنحما
إتضطار1ا 1أساه،ا يفا إن جإالا ن كلإااتا
نيشااعران ف اضاةايفاصاد1هاإجنن1حاه،ا
تََه ُّبااًايقاا1اخاراخلالان له،اماناإصفها
ن لاهاجلاإعاالا2نصٍفاجاماٍن،احنىاآالفا
نثإصاافايفاأ21ناكلإاتا﴿َإإِنََّكاَ َدَىاُخلٍُلا

َعِظ ٍم﴾اان قلم:الا..

نبي الرحمة:
ا إاِلَّ أ1ََْساْلإَاَكا ﴿َإَمااا آناةا تأملإااا إلانا
1َْحَإًةاِ ْلَداَ ِإاَل﴾اانثنب اء:اثلا(انجداأنا
1َُسااْنلان لهاصىان لهاعل هاإآ هاإسلمالنا
ن رحإاةانيهدنةا لدايلاجإ دااً،اينإهايننا
1حإاةايفاجإ ناجنننبه،احتىامنان ذ2 حةا
ن تاياتُذ2حا إأكلهااأمرناا2ا رحإة:ااإ  حدا

أحُدُكماشفرته،اإ ُرْحاذ2 حته(..

كاد يموت هما وغما خوفًا علينا 
من النار:

اإ ناتأملإااك فاكايا1َُساااْن إاان كرنما
ااخنإاًاعىاأمتهامنان كفر،ا ااإغإًّ نإنتالإًّ
منان إا1،اإمادىاحرصهاعىالدننةان إاسا
أجإدال،احتىاخاطبهان لها2قن اها﴿َ َدلََّكا
انَُكننُنناُمْؤِمِإَل﴾ان شدرنء:ا 2َاِخٌنانَْفَثَكاأاَلَّ
إ(،اإقالاتداىل:ا﴿َإَلَدلََّكا2َاِخٌنانَْفَثاَكاَعَىا
آثَا1ِِلْماإِْناَ ْمانُْؤِمإُننا2َِهذَنانْ َحِدنِثاأََسافاً﴾ا
ان كهف:ا6(.اإن بخن:الناقتلان إفساغإاً،ا
ثي1كإاااح إهاامادىا1حإتها2إاا،اإخنإها
عل إاا..اإقداحثهان لهاعىاتركان تأسافايفا
آناتاعدندة،انحاناقن هاتداىل:ا﴿َإالاتَذَْلْبا
ان لَّاَهاَعِل ٌما2َِإاا نٍتاإِنَّ نَْفُثاَكاَعَل ِْهْماَحارَسَ

نَْصإَُدنَن﴾ااإاطر:ااا..

حريص على إسالمنا وإنقاذنا من 
الضالل:

عإدمااانخاطبإااان لاها2قن اه:ا﴿َ َقاْدا
َجاَءُكْما1َُساااْنلاِمْناأَنُْفِثاُكْماَعِزنٌزاَعَل ِْها
َمااَعِإتُّْماَحِرناٌصاَعَل ُْكْما2ِاْ ُإْؤِمِإَلا1َُؤإٌفا
1َِح ٌم﴾اان تن2ة:اااا(ا2هذنان خطاباند1كا
أإصاإاًاأخرىا1نئدةا إب إاامحإداصىان لها
عل هاإآ هاإسالم،اإهنامناجإساأنفثاإا،ا
اعل اهاأناندإَاَتاإندانَدا عر2ايامثلإاا،اندزُّ
إإثاتحلان دقااباإنحار1امنان ثاننب..ا
إند1كامانالذنان خطابامادىا1حإةان لها

2إاا2إ1سا هامحإدنً.

رحيم لين الطباع:
أشاا1ان قارآنان كرنماأنضااًاإىلاصفاتا
ن قائادان تايانتصافا2هااا1َُساااْنلان لاها
صاىان لهاعل اهاإآ هامنا  إهامانان إاس،ا
إعفانهاعإناظلإه،اإخلانهامنان فظاظةا
إن خشاننة،اإأشا1اإىلاحثنامدارشتهامنا
ُكّلامناصحباه،اإإىلا1أإتهاإعطفهاعل هما
إ1حإتها2هم،اإتإزلهاعاناإظاظةانْ ُخلُِلا
إغلظاةان قلب.ا2قن هاتدااىلا﴿َإِبَإاا1َْحَإٍةا
ِماَنان لَّاِهاِ إَْتاَ ُهاْماَإَ اْناُكإَْتاَإّظااًاَغِل َظا
انناِماْناَحْنِ َكاَإاْعاُفاَعإُْهْما نْ َقْلاِبااَلنَْفضُّ

َإنْستَْغِفْراَ ُهْم﴾ااآلاعإرنن:ا9ثاا

القدوة الكاملة:
1سان إاامحإاداصاىان لاهاعل اهاإآ ها
إسالمالانان قادإةان كاملة،ا قادا2لغامنا
ن كإالاماااجدلهاإماماًا كلامنانرندان خرا
إن هدننةاإن صاالح،اأنانقتدَيا2هاإنحتذَيا
عىاشااكلته،اقاالاتدااىلا﴿َ َقاْداَكاَناَ ُكْما
يِفا1َُساااْنلان لَِّهاأُْساَنٌةاَحَثاإٌَةاِ َإاْناَكاَنا
نَْرُجانان لََّهاَإنْ  َْن1َانآْلِخاَراَإذََكَران لََّهاَكِثرنً﴾ا

انثحزنب:اااا

شديد الحياء:
ن ح ااء،ا كاناشادنَدا ن كرناما 1سان ُإاا

إاكانانتحإلانيشااقاإن صدابايفاساب لا
تطب الان جانبانثخالقاي،اإبدضانثمن1ا
قاداتتدللا2اهاشاخص اًاإإانانثيباأناالا
ندنإناعنانفثاها ذ كاكانانينىلاسبحانها
لانان ذياندنإناعإاهاقالاتداىل:ا﴿نَاااأَنَُّهاا
اأَْنا اإاِلَّ ن َِّذناَناآَمإُنناالاتَْدُخلُاننا2ُ ُنَتان إَِّبايِّ
نُْؤذََناَ ُكْماإىَِلاَطَدا1ٍاَغْرَانَاِظِرنَناإِنَاُهاَإَ ِكْنا
إنا إِذَناُيِع تُاْماَإاْيُخلُنناَإاِإذَناَطِدْإتُْماَإانْتَِرُ
اذَِ ُكْماَكاَنانُْؤِذيا َإالاُمْثتَأِْنِثاَلاِ َحِدنٍثاإِنَّ
اَإ َْثاتَْحِ ياِمإُْكْماَإن لَُّهاالانَْثاتَْحِ يا ن إَِّبيَّ

﴾اانثحزنب:اإثا ِمَنانْ َحلِّ

ما ينطق عن الهوى: 
نيصد1ا حدنثهالانان نحيانن هياإهنا
ا مأمننامانانالنحرنفاإن ضااللا﴿َمااَضلَّ
َصاِحبُُكاْماَإَماااَغاَنىا*اَإَمااانَإِْطاُلاَعِنا
اَإْحٌيانُنَحاىا*اَعلََّإُها نْ َهاَنىا*اإِْناُلاَناإاِلَّ
َشاِدنُدانْ ُقَنى﴾اان إجام:اإ-ث(،االاتدا1ضا
2الاكالمهاإ2لان قارآن،اإإنإااجاءان خللا
منا2داضان رإنةا لحدناثان رنف،ان ذننا
تدإادإنان كذباعل ه،اإل تبانؤإنامقددلما

منان إا1..ا

يشدد على نفسه بالعبادة: 
ا2ا رغماماناأنان لهاقداغفرا هامااتقد1ا
ماناذنبهاإمااتأخار،اكانانقن1ُان ل لاحتىا
ا21َََّكانَْدَلُماأَنََّكا تتان1ََّ1اقدماه،اقالاتداىلا﴿إِنَّ
تَُقن1ُاأَْينَىاِمْناثُلُثَاِيان لَّ ِْلاَإِنْصَفُهاَإثُلُثَُه﴾ا

انيزمل:الاا

أن وجوده أمان لألمة من العذاب: 
قاالاتدااىلا﴿َإَماااَكاَنان لَّاُهاِ  َُدذ2َُِّهاْما
َإأَنْاَتاِإ ِهاْماَإَماااَكاَنان لَُّهاُمَدذ2َُِّهاْماَإُلْما
نَْثاتَْغِفُرإَن﴾اانثنفال:اإإ(،اإهإ ئاًاثمةا

كإَتاإ ها..

استغفاره لألمة مستجاب: 
قالاتداىلا﴿َإَ ْناأَنَُّهْماإِذْاَظَلُإنناأَنُْفَثاُهْما

َجااُءإَكاَإاْساتَْغَفُرإنان لَّاَهاَإنْساتَْغَفَراَ ُهُما
1َِح إااً﴾ا تَنَّن2ااًا ن لَّاَها َ َنَجاُدإنا ن رَُّسانُلا

ان إثاء:ال6ا

أذهب اهلل عنه وعن أهل بيته 
الرجس وطهرهم تطهيرا:

قالاتدااىلا﴿إِنََّإاانُِرنُدان لَُّهاِ  ُذِْلَباَعإُْكُما
َرُكاْماتَْطِهرنً﴾ا ن رِّْجاَساأَْلَلانْ بَ ْاِتاَإنَُطهِّ
ا2لا انثحازنب:اإإ(،اإقداكثرانثخاذُاإن ريُّ
علإااءانيثالإلايفاَمنانيقصانيا2ااأللا
ن ب ت(،اإنحانانقنُلالإا:اننظارإناحايثةا
نيباللاةامانانصاا1ىانجارنن،ايفاُكتُابا
ن حدناث،اإ2َإنا2الالانيصطفىاصىان لها
عل هاإآ هاإسالم،اإنآلنةان تيانز تايفالذها
ن حايثةايفاُكتُبان حدنثانيختلفة،اتدرإننا
أناألَلا2 تهالماأصحابان كثااءا]1سانلا

ن له،اعيل،ان حثن،ان حثل،اإاطإة[.

اهلل ومالئكته يصلون عليه: 
ان لَّاَهاَإَمالِئَكتَُهانَُصلُّنَنا قالاتدااىل:ا﴿إِنَّ
انَاااأَنَُّهاان َِّذنَناآَمإُانناَصلُّنناَعَل ِْها َعاَىان إَِّبيِّ
َإَسلُِّإنناتَْثاِل إاً﴾اانثحزنب:ا6ث(اتكرنإاًا
إتدظ إااًا جااللان إبايان كرناماأنان لاها
إمالئكتهانصلنناعل اهاإأنتماأنضاًاضإننا
صنتَكاما2ا صاالةاعل ه.ان صاالةامنان له:ا
إ1ساالان رحإاةاعل اهاإماانفدلاها2هامنا
إعاالءاي1جاتاه،اإ1إانامإاز اهاإتدظ اما
شاأنهاإغراذ كامناأنننعاكرنماته.ان صالُةا
مانانيالئكاة:امثاأ تهمان لهاسابحانهاأنا
نصيلاعل اهاإطلبان رحإةاإإعالءاي1جته.ا
إن صالةامنان لهاإمنانيالئكةامثتإرةاعىا
1َُسااْن ه.ان صالُةامنان إاساعىا1َُسااْنلا
ن له:النان دعاءا ها2إنزنلان رحإةاعل هاكإاا
إ1ي:ان لهاماصلِّاعىامحإداإآلامحإداكإاا
صل تاعاىاإ2رنل اَماإآلاإ2رنل م.اإمدإىا
ن ثاال1اعل ه:ان تثل ُماثإنمرهاقالاتداىلا﴿
َإاالاَإ21ََِّكاالانُْؤِمإُنَناَحتَّاىانَُحكُِّإنَكاِإ َإاا

َشاَجَرا2َ ْإَُهْماثُمَّاالانَِجُدإنايِفاأَنُْفِثِهْماَحَرجاًا
ااَقَض َْتاَإنَُثالُِّإنناتَْثاِل إاً﴾اان إثاء:ا ِمإَّ

ث6ا

أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 
اأَْإىَلا2ِاْ ُإْؤِمِإَلاِمْنا قاالاتدااىلا﴿ن إَِّبايُّ

أَنُْفِثِهْم﴾اانثحزنب:ا6ا

أنه شهيد على الشهداء: 
قاالاتدااىلا﴿َإَك ْاَفاإِذَناِجئْإَاااِماْناُكّلا
ٍةا2َِشاِه ٍداَإِجئْإَاا2َِكاَعَىاَلُؤالِءاَشاِه دنً﴾ا أُمَّ

ان إثاء:االا

عالمية رسالة النبي في القرآن: 
قاالاتدااىلا﴿ُقاْلانَاااأَنَُّهااان إَّااُساإِنِّيا
1َُساااْنلان لَّاِهاإَِ  ُْكْماَجِإ دااً﴾اانثعرنف:ا

اثاا
ًةا اَكاإَّ إقاالاتدااىلا﴿َإَماااأ1ََْساْلإَاَكاإاِلَّ
اأَْكثََران إَّاِساالا ِ لإَّاِسا2َِشارنًاَإنَِذنرنًاَإَ ِكانَّ

نَْدَلُإنَن﴾ااسابأ:اااا
َلانْ ُفْرَقاَنا إقالاتدااىلا﴿تَبَا1ََكان َِّذيانَازَّ
نَِذنارنً﴾ا ِ ْلَداَ ِإاَلا ِ  َُكانَنا َعبْاِدِها َعاَىا

ان فرقان:ااا
َّاَلاذَنانْ ُقْرآُنا إقاالاتدااىلا﴿َإأُإِحاَياإيَِل

ِثُنِْذ1َُكْما2ِِهاَإَمْنا2ََلَغا﴾اانثندا1:ا9اا
إقالاتداىلا﴿َإأ1ََْسْلإَاَكاِ لإَّاِسا1َُسااْنالًا

َإَكَفىا2ِا لَِّهاَشِه دنً﴾اان إثاء:ا9ثا
إقالاتدااىلا﴿َلذَنا2َ َااٌناِ لإَّااِساَإُلدًىا

َإَمْنِعَظٌةاِ ْلُإتَِّقَل﴾ااآلاعإرنن:ااإاا
إقالاتداىلا﴿ُلَنان َِّذياأ1ََْساَلا1َُساااْن ُها
نِنا اِ  ُْظِهَرُهاَعاَىان دِّ 2ِاْ ُهاَدىاَإِيناِنانْ َحالِّ
ُكانَن﴾اان تن2ة:اإإا  ُكلِِّهاَإَ اْناَكِرَهانْ ُإْرِ

َإان صف:ا9ا
إقالاتداىلا﴿ُلَنان َِّذياأ1ََْساَلا1َُساااْن ُها
نِناُكلِِّها اِ  ُْظِهَرُهاَعَىان دِّ 2ِاْ ُهَدىاَإِينِنانْ َحلِّ

َإَكَفىا2ِا لَِّهاَشِه دنً﴾اان فتح:اااا.

رسول اهلل محمد صلوات اهلل عليه وآله في القرآن الكريم

في باب المصطفى
للعالمة عدنان الجنيد

ي��اس��ي��د ال���رس���ل ي���ا ط���ه وي����ا س��ن��دي
أن���ت ال��ش��ف��ي��ع وأن��ت��م ص��اح��ب امل���دِد

والصمد ال��ع��ون  وأن���ت  ال��غ��ي��اث  أن���ت 
معتمدي ك��ل  وف��ي��ك��م  رج��ائ��ي  ف��ي��ك��م 

أن����ت ال���وج���ود وأن�����ت ع���ن واج���دن���ا
ب���األب���ِد األم�����ر  وروح  ال���ب���راي���ا  روح 

أن���ت  اجل���واد ال���ذي م��ا خ��اب سائله
الرشِد كامل  وت��رع��ى  العطاء  تعطي 

م����رآة خالقنا ي��ا  ال��وص��ف  ك��ام��ل  ي��ا 
واجلسِد ال���روح  ضعيف  محباً  انظر 

وال���ل���ه وال���ل���ه م���ال���ي غ��ي��رك��م س��ن��داً 
وال���ِش���دِد م���ن األه������وال  م�����اذاً  وال 

أت���ي���ت ب���اب���ك واألش���������واق جت��ذب��ن��ي
إل����ى ج��ن��اب��ك ي��اع��ي��ن��ي وي����ا ك��ب��دي

أت����ي����ت ب����اب����ك واآلم���������ال ت��غ��م��رن��ي
الرفدي من  أقصى  أن  جلودك  حاشا 

أت����ي����ت ب����اب����ك أش����ك����و أم�����ة ت��رك��ت
ق���رآن���ه���ا وال���ت���ه���ت ب���امل���ن وال��س��ن��ِد

أت����ي����ت ب����اب����ك واألح������م������ال م��ث��ق��ل��ة
ف��ي��ه��ا ذن���وب���ي وه����م األه�����ل وال��ب��ل��ِد

ي��ك��اب��دن��ي ه�����ٌم  وذا  ذن����وب����ي  ه�����ذي 
بيدي وخ���ذ  طفني  وال  ع��ل��يَّ  ف��ام��ن 

ح��ق��ق رج���ائ���ي وم����ا أن���وي���ه ي���ا أم��ل��ي
ح���ت���ى أع������ود ب����ا ه�����ٍم إل�����ى ب��ل��دي

ال��ن��ص��ي��ر  ق�����لَّ  إذا  م��ع��ي��ن��اً  ل����ي  ك����ن 
وعد ، عليَّ باخلير فيما دار في خلدي

أف���ض ع��ل��يَّ ج���م���االً م��ن��ك يُ��ش��ه��دن��ي
ح��ت��ي أغ���ي���ب ب���ه ع��ن��ي وع����ن ول���دي

ل��ك��ي أع�����ود ب��ك��م م��ن��ك��م ب���ا ن��ص��ٍب 
واس���ت���ري���ح م���ن األش������رار واحل���س���ِد
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محمد رسول اهلل في خطابات السيد عبدالملك الحوثي
  - خاص:

أنا ن حنثايا عبُدنيلاكا ن ثا ُدا نارىا
اااَةايفاإنقدإاانيدارصاتجهُلان كثرَا نثُمَّ
إن كثارَاعانان إبايامحإدا–صاىان لها
عل اهاإعاىاآ هاإسالم-اإعاناحاجتهاا
إ  ه،اإحاجتهااإىلاتدا  إه،اإحاجتهااإىلا
أناتدرَفان رسنلاإماذناندإيا إاامحإدا

إماذناندإيا إاالذنان رجلان دظ م.
إنشاران ثا داعبدنيلاكان حنثايايفا
مدظماخطا2اتهاا2إإاسبةانين دان إبنيا
إىلاأنانثلامايفاتإااإلاسارةان رسانلا
محإدا–صىان لهاعل هاإعىاآ هاإسلم-اا
  ساعناك فاحإلتا2اهاأمهاآمإةا2إتا
إلاباأإاك افاإاليتاه،ا2الانثلامالنا
ن حدنثاعنا1ساا تهاإعاناق ايتهاإعنا
أخالقاه،اإعاناجهايه،اإعاناحكنمته،ا
إعانايإ تاه،اإعناجنننابامتدديةامنا
عظإته،اإك فانإبغياأناتكنناعالقتإاا
2اه،اإتأثرناا2ه،اإنتباعإاا ه؛اثنان حدنثا
عانالذناكلهاإنإاالناماناإنقنان حاجةا

إن رإ1ة.
إننضحان ثا داعبدنيلكاأنان رسانَلا
محإادنًا–صىان لاهاعل هاإآ هاإسالم-ا
تََحااّرَكاضإانانيننصفااتان دظ إاةا
نقاماةان دنناإ ق ايةان باراإىلامااإ ها
صالُحهماإخرُلام،اتََحاّركا2إننصفاتا
عظ إاة،امننصفاتامنان لاهاجلاإعالا
تجدلاهامؤلالًاثنانقانيان برنةاتحتا
1ننةان له،اعىاأساسالدىان لهان دظ م،ا
إنتحقلا لإاس،امناخاللانتباعان رسنلا
إن قرآن،ان تحر1اماناعبنينةان طاغنتا
نيذ ةاإن ثا ئةاإن تيالايارشامحض،ا
إتتحقلا هماعبايةان لها2شاكلاصح حا
يفاإقاماةاينإهامتكامالًا2إاانحقلان خرا

 هماإن دزةاإن فالح.
ن حنثايا عبدنيلاكا ن ثا دا إنؤكادا
حاجتإااان كبرةانآلناإىلان رسانلامحإدا
–اصاىان لهاعل هاإعىاآ هاإسالم-اإهنا
مانانقتاديا2هاإنتاأىسا2ه،اإنثاتلهما
مإاهان اد1إس،اإنأخاذامإاهان تدا  ام،ا
مشارنًاإىلاأنان جهلا2ا رسنلايفازمانإاا
ن حاارضاملحنظاحالانتمانساتهدنفا
أعظما1مزا لإثالإل،انارىاحاجتإااإىلا
أناندارفان رسانل،اندارفاصلتإاا2هذنا
ن رسانل،اندارفاماذناندإايا إاامحإد،ا
ماذناندإيا إاالذنان رجلان دظ م،اندرفا
ن خطان1ةان كبارةاح إإااانُفصلاعإها
إنُبدداعإاه،اإح إإاانكننالنايفانظرناا
شخص ةامشانلةاإغرامقدسةانبتددا
عإاه؛اإ2ا تايلانبتدداعاناتدل إاتهاإعنا

تنج هاتهاإإ1شاينته.
ان اذياتقنُيهاقنىا إنان ننقاَنان داييَّ
ن طغ اناإتصإده،اإيفامقدمتهااأمرنكاا
إن اذياغا2اتاعإاهان ق اماإغااباإ ها
نال1تبااطا2اثنب ااءاشاالداعاىاحاجةا
ن برناةاإىلان تغ اراإن دانيةاإىلان ق ما
إإعايةايإ1ان تأيساإنالقتدنءا2أنب اءان لها
إخاتإهامامحإدااصىان لهاعل هاإآ ه(،ا

إتدزنزانال1تباطا2أنب اءان له.

مشروع رحمة 
إن رسانلا امانكانا دناهامارإعا
تثالط،اإالامرإعاقهار،اإالامرإعا
نساتدبايا لإااس،اإالاإذاللا لإاس،النا
ااة،ا 2إفثهايفان نقتان ذيانقنياإ هانثُمَّ
لانا2إفثاهاكانامجريامتبان،ا مانكنا
 دناهال إإاةاعاىان إااساإالاإذاللاإالا
نساتدباي،الناكانايفان نقاتان ذيانقنيا

اااةامجريامتبنايااأنازلان له؛ا إ اهانثُمَّ
ثنهاجااءاعبدنًا لاه،اإ ذ اكاكانانقنل:ا
اَمااانُنَحاىاإيَِلَّ﴾ا2لاقالا ها ﴿إِْناأَتَِّباُناإاِلَّ
انتَِّلان لَّاَهاَإاَلاتُِطِنا ن لاه:ا﴿نَااأَنَُّهااان إَِّبيُّ
ان لََّهاَكاَناَعِل إاًا نْ َكاِإِرنَناَإنْ ُإإَاِإِقَلاإِنَّ
ا َحِك إااًاَإنتَِّبْناَماانُنَحىاإَِ  َْكاِمنا2َّ1َِّكاإِنَّ

ن لََّهاَكاَنا2َِإااتَْدَإلُنَناَخِبرنً﴾.ا
حدنثاها عبدنيلاكا ن ثا دا إنننصالا
عنا1َُساااْنلان لهاقائالً:ااإن رسانلا ما
نكانانفارضال إإةاشاخص ةا هاعىا
ن إااس،ا امانكانانرندامانان إااساأنا
نثارإنايفاح اتهماإإالامزنجه،اإإإلا
لانىانفثاه،اإأنانأمرلاما2إااانرندا
لان،اإنفرضاعل هماشا ئاًامنانفثاها
عىاننطالق،ان رسانلاكاناإقطانثارا
2ا إاسامدهاعىاضنءاتدا  مان له،انُدبِّدا
ن إااَسا لهاإقط،االاندبُِّدلما إفثاه،االا
نفرضاعل هماأش اءا إفثه،اإمناأجلها
لان،اأإامناعإدهالان،اكانامنان إاس،ا
مانان إاسامتبدااًا هدىان لاه،امتبداًاياا
أنازلان له،انبلاغا1سااالتان لاهاإأإنمرا
ن لاهاثمانطبقهااامنان إااس،اندإلا2هاا
منان إااس،ا كناماانرنادهامإاان زعإاءا
ن دربالناأكثرامإااكانا رسنلان له،ا ما
نكنا رسنلان لهاأنانأمرامنانفثه،اإأنا
ان إاساعىانفثه،اأنانتحكماعىا نُثارِّ
ن إاسا2يشءامنانفثهالن،اكانانقنل:ا
اَماانُنَحىاإيَِلَّ﴾اإكانانتق دا ﴿إِْناأَتَِّباُناإاِلَّ
2أإنماران لاه،انأمُرا2إااأماران لهاإنإهىا
عإااانهىان لاه؛اثناهاالانرناداأنانكنَنا
ن إااُساعب ادنًاإالا له،اأماالاؤالءاإإنهما
إناا نُثارِّ أنا نثاتدبدإنا،ا أنا نرنادإنا
يفاح اتإاااإيفامننقفإاااعاىاألننئهام،ا
يصا حهامان شاخص ة،اثطإاعهم،اأنا
نثاتذ ننا،اأنانقهرإنا،اأنانثتدبدإنا،ا
إلاذنايشٌءاغارُامقبنلاإلامانكناحتىا

 رسنلان له(.

التربية الجهادية 
إنقانلان ثا ُداعبدنيلاكان حنثياإنا
يناَنان لاهانر2ِّايا1جااالًاَإنإتاجا1جاالً،ا
إنإتجاأ2طاالًانخلدنناثنبان ذل،اإكذ كا
نكننننا2د دنًاعنان ثاك إةاإنيثاكإةا
1جااالًا إن تداساة،ا إننذاللا إن هانننا
أعزنءا2دزةان لهان دزنز،اإ2دزةا1َُسااْن ها
ن دزنز،اإ2دزةان قرآنان دزنز،امشارنًاإىلا
أنا1َُساااْنلان لاهاتََحااّركاكأعظماقائدا

عثاكرياإ2طالاإ1جلاعظ اما  قا1عا
ن طغ اان،اإنقا1عانيإكر،اإإنجهان  هنيا
إلزمهم،اإإنجهامركيان درباإطغاةا
ن درب،اإنيفثدننامنان درباإلزمهم،ا
إإنجهاأنضاًان إصاا1ىا2كلاإمكان اتهما

ن دثكرنةاإننترصاعل هم.
إنزنادان ثا داعبدنيلكا2قن اه:االذنا
لنا1َُساااْنُلان لاهان ذياخااضان كثرَا
مانانيداا1كاذإينًاعانان حل،اماناأجلا
نيثاتضدفل،امناأجالانيظلنمل،امنا
أجلاإقاماةان حل،امناأجالاإزن ةان ظلما
إإزن اةان طغ ان،اعىالذنانثسااساقا1ا
ن دنان،اإقا1ان حل،اإقا1ان ددل،اإأصبحا
 لإثالإلاك ااٌناعزنز،اإك اانامقتد1ا

إقني(.
إأشا1اإىلاأنان رسنَلا2جهايهان دظ ما
حتاىاإلانانحتاراعىاإارنشانينتا
كاناقداأعدارسنةاجهاينة،اإأعداج شااًا
مجالادنًاإلانانقانل:ااأنفاذإناج شا
أساامة،اأنفذإناج شاأساامة(،اإ2هذها
ن ُجُهانيان دظ إةان تايا2ذ هااإلنانبلغا
ثاماإلنانقاتل،اثماإلانانر2ي،اثماإلنا
ندلام،اثماإلانانصلاح،ا2هاذهان جهنيا
ن دظ إاةاقاا1ا إلساال1اك ااناعزنازا
إعظ ماإقني،ا كإهاإ إاا2دداتضدضنا
ترنجانا ادىا إحصالا ن بإ اانا ذ اكا
نيثالإل،ايفان رتنجناعناتلكان تدل إاتا
نيهإةاإن دظ إاة،اإيفانفسان نقتامنا
لذنان رتنجانان ذياصحبهاذ اةاإلننن،ا
إصحبهاتشاتتاإإرقة،اإصحبهاننددن1ا
 لضإراإننددن1ا لشادن1ا2ايثاؤإ  ة،ا
إننحطااطايفان ق م،احتاىاأصبحاأغلبا
نفنسااًا نحإلاننا نيإتإالا إلساال1ا
مهزإماةاإمأزإمةاإضد فاةاإلزنلة،ا
إيفانفاسان نقاتاأصبحانناقا2لالاثنا
نُظلإانناإأنانُثاتذ نناإأنانُقهارإناإأنا

نُهاننن(.
إنتطرقان ثا ُداعبُدنيلاكان حنثياإىلا
جنننبامناشاخص ةان رسنلامحإدا–
صىان لهاعل هاإعىاآ هاإسلم-اإا رسنُلا
اعل ها ااة،اإندزُّ نحإلان رحإَةا هذهانثُمَّ
ساد ها إكلا أيارض1،ا 2هااا نلحاَلا أنا
إكلاجهادهاإكلانلتإاماهاإ إااانف ادا
ااة،اإإ إااندإاناعإهاان ر،ا لاذهانثُمَّ
إإ1شااينتهاكذ اكالياعىالاذنان إحن،ا
إنحإالان رحإاةاإ2ا رحإاةانتََحااّركا
يفاأمتاهامرشادنًاإلايناًاإمر2 ااً،انحإلا
ن حرصان كبراإن تأ ماعىاإنقنان بر،ا

إنحرصاعىاأنانهتدإناإأنانؤمإنناإأنا
نفلحانن،اإنحرُصاعاىانجاتهم؛اإ ذ كا
ا قاالان لهاعإاه:ا﴿َ َدلََّكا2َاِخٌنانَّْفَثاَكاأاَلَّ

نَُكننُنناُمْؤِمِإَل﴾]ن شدرنء:اإ[.
اإ مانكنان رسانُلا–اكإاانرىان ث ُدا
عبدنيلاك-امتجلنًاعىاأمتاه،ا2لانداملا
أمتَهاعىاأسااسان خراإن رحإة،اإعىا
أسااسان حرصاعاىامااإ اهاصالحهاا
إسادايتها،اإنتََحاّركاعىاأسااسالذها

ن ق ماإ2هذهان رإحاكرحإةامنان له.
إمحإادا–اصاىان لهاعل اهاإعىاآ ها
إسالم-الناذ كان رجالان دظ مان رح ما
ن كرنام،اكاناعزنازنًانأ2اىاأنانخضانا
 باطال،اإنأ2اىاأنانُاذَل،اإنأ2اىاثمتها
أناتاذل،اإ21اىاأمتهاعىاأسااسان دزةا
ت كانَنا دنهااا أالَّا ن دازة،ا إمفال اما
ن قا2ل اةا اإلذاللاإن قهراإنالساتدباي،ا
إتََحااّركاتحتا1ننةان له،اإ مانتََحاّركايفا
حرإ2هاالاظاياًاإالامتجلنًاإالامثاتكلنًا
إالاطاغ اً،احإلا1ننةان له،اإتََحاّركاعىا
أسااسان ددل،اإثجالان حال،اإ2ا حلا
قاتل،اإ2ا حلاتََحاّرك،اإإنجهان طاغنتا
عإدان درباإعإدان  هنياإعإدان إصا1ى،ا
إخاضانيدا1كاتلنانيدا1ك،اإحرَّكاإرَقا
ن ج شاننساالميايفان رسنناااإن غزإنتا
ن حال،ا 1نناُةا إن حارإباحتاىا1ساتا
إتحقَلان دادل،اإعمَّان خر،اإننترانن1ُا
ن له،اإأصبحاإنقناأمتإااان در2 ةاإنقداًا
عظ إااً،اأمةانساتبد تامنان اذلان دز،ا
أصبحاتاأمةاعزنزة،اإأمةاكرنإة،اإأمةا
 هااقض ةاعظ إة،اإ هاامرإعاعظ ما
ننصلُهاا2ا لهاإنكثابهاا1ضانننان له،ا
إننصلُهاااإىلاجإةان له..الكاذنانتحدثا

ن ث داعبدنيلكان حنثي.

االرتباط بالرسول
اإنتثااءُلان ثا ُداعبدنيلكاعناك فا
نثعظام،ا 2ا رسانلا ن1تباُطإااا نكانُنا
منضحااًاأناهاإ كايانكانَناماناأماةا
ن رسانلامحإدا–صىان لاهاعل هاإعىا
آ هاإسالم-انجُباأنانكنَنالذنانالنتإاءا
ننتإااءان دإال،اننتإااءاننتبااع،اننتإاءا
ن تإثك،اأنانكنناكإاانرندهامحإٌدامإا،ا
محإدا1َُساااْنلان لهانرنادا إااأنانكننا
أعازنءاكإااكاناعزنزنً،اإكإااان لهاعزنزا
﴿َإِ لَّاِهانْ ِدازَُّةاَإِ َرُسان ِِهاَإِ ْلُإْؤِمِإاَل﴾ا
]نيإاإقانن:اا[اإ لإؤمإال،انرناُدا إااا
أنانكانَنامجالدنان،اأنانكاننا1جاالًا

يفامننجهاةاأعدنئإا،اأالانبقاىاأمًةاذ  لةا
نثاتب حننا ننم ااً،ا أعدنؤلااا نقتلهااا
يماءلااإنثتب حنناكرنمتها،اأماامناالا
نتبنامحإد،اإالانتإثكا2إحإد،االانثرا
عاىاي1بامحإاد،اإالانتإثاكا2تدا  ما
محإاداإهنامنانتلأامإهامحإداإنلدإها
محإد،اأنانكنناأماةاتدإلاإتصإد،اأنا
تكنناأمةاإانقان  هني،اإنقان إصا1ى،ا
ًةاتحتا إانقانيركال،االاأناتكانناأُمَّ

أقدن1انثممانثخرى.
إنارىان ثا داعبدنيلكاأناهاالانإكُنا
مننجهاةانثخطا1انيحدقةا2إااان  ن1َاإالا
2ا دنيةاإىلان رسانلاإن قرآن،ان دنيةاإىلا
1َُساااْنلان لاه،اإىلاحكإتاه،اإأناندرَفا
2دَضانثمان1ان تياتتدللا2إاانحناأمته،ا
نجباأناندارفان1تباطإاا2هذنان رسانلا
هان لهاعل إاا أنهاإ  إا،ا اهاعل إااإالنة،اإالَّ
اأَْإىَلا2ِاْ ُإْؤِمِإَلاِمْنا ح إإااقال:ا﴿ن إَِّبايُّ
أَنُفِثاِهْم﴾ا]نثحزنب:ا6[الذناجانبامنا
ن دالقةا2اه،اعالقةان نالنة،اأناهاإ  إاا ها
إالنةاعل إااأإىلا2إااحتىامناأنفثاإا،ا﴿

إِنََّإااَإِ  ُُّكُمان ّلُهاَإ1َُسن ُُه﴾ا]نيائدة:اثث[ 
إالنتهاعل إاا2دداإالناةان لهاإليانمتدنيا

 نالنةان لهان دظ م.

اإليمان الزائف بالرسول محمد 
إنحّذ1ان ثا داعبدنيلاكان حنثيامنا
نننإانان زنئفا2ا رسانل،امشارنًاإىلاأنا
منانذلبنناإىلاأعدنءامحإدامنان زعإاءا
ن درباإنثنظإاةان در2 اةاإن حكنماتا
ن در2 اة،اَماناننن انناأعادنءامحإداالا
نإكاُناأ2دنًاأنانقنلاعإهاماإنهماننن ننا
محإادنً،االانإكنا اكاأناتجإنا2لاإالءا
1َُسااْنلان له،اأناتكننامتن  اًا هاإمؤمإاًا
2نالنتاهاعل ك،اثامايفانفاسان نقتاأنتا
تننيلاأعادنَءه،اإتإارصاأعادنَءه،اإتقفا
مناأعدنئاه،االانإكناأ2دنً،اإا رسانُلا ها
إالناةاعل إاا،اإلناأإىلا2إاامناأنفثاإا،ا
إ هاعل إااحلان طاعةاإنيحبةاإن تدظ ما

إننتباعاإنالقتدنء،الذنايشءامهم.
إنشارُان ثا دان حنثاياإىلاأنالإاكا
 ألسافان شادنداَمانانإتإايا إلساال1ا
 كإهامايفامننقفهاماإيفاقرن1نتهاماإيفا
سالنكهماإيفاأعإا همانتََحاّركننا2د دنًا
عنالذناننساال1انإثننان إبياإنإثننا
ن قارآناإنإثاننانالقتدنءا2رسانلان لها
إنإثنناأنهانجُباأنانكنَنانينقُفان ذيا
نتخذاإن قرن1ان ذيانتخذاإن ثالنكان ذيا
تكانناعل هاح اتهاماإنينقافاإن قنلا
إن تارصفانجباأنانكنَنالانامااقر1ها
ن لاه،اماااأ1نيهان لاه؛اثنايفاذ كان حكإةا
يفاذ اكان دزةايفاذ كان قنةايفاذ كان رفا
إذ كالناأحثانالانانثعظمالنان خرا

 ألمةاإلنان صننب.
إأما1َالذنان ننقنان ذياند شه،اإأما1ا
نيثؤإ  ةان تياعل إااأما1َان له،اإأما1اماا
نإل هان ننجب،اإأماا1اماانإل هان ضإرا
نجاُباأنانتََحاّرك،انتََحاّركاعىاأسااسا
لادىان لاه،اعىاأسااسانتباعاماااأنزلا
ن لاه،اإنتباعا1َُساااْنلان لاهااصىاعل ها
إآ هاإسلم(،اإأناندنَياإىلان إبيانثتلهما
مإهاصإنَيهاإثباتَهاإشجاعتَه،انثتلهما
اإن صإنَيا مإاهان صالَاإن دإاَلاإن جادَّ
إن صال،الذنايشٌءامهم،اأمااان المباالة،ا
أماان تجالال،اأماان غفلةاإن ض اعاإإنهاا
إن لاِهان هاالُكاإن ُخارسنُناإن شاقاءايفا
ن دن ا،اإن هننناإن خزيايفان دن ااإنآلخرةا

إن د اذا2ا له.
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محمد عند 
علماء الغرب

علماء واأكادمييون وق�صاة لـ »�صدى امل�صرية«:

إحياء المولد النبوي رسالة للمعتدين والغزاة 
أرلونوفبأن الشعب اليمني يهوى ويحب ويتبع الرسول

كاتابا1إيساكتابايفامجلاةا»ن ثقاإ اةان رإسا ة«انيجلدا

ن تاسناعديا9اتحتاعإنننا»ن إبيامحإد«ا

»يفاشابهاجزنرةان داربانيجاإ1ةا فلثاطلاظهرتاينانةا

أساساهاانالعارتنفا2نحدنن اةان لاه،اإلاذهان دناناةاتدارفا

2ايحإدنة،اأإاكإاانثاإ هااأتباعهااننسال1اإقداننترتالذها

ن دنانةاننتشا1نًارسنداً،امؤسسالذهان دنانةالنان در2يامحإدا

إقداقىضاعىاعاينتاقنمهان دنإ ة،اإإحداقبائلان درب،اإأنا1ا

أإكا1لاماإأ2صا1لما2إدرإةانآل هان ننحاد،ااإلذباأخالقهم،ا

إ الاطباعهاماإقلن2هام،اإجدلهاامثاتددةا لرقاياإن تقد1ا

إمإدهمامناسافكان دماءاإإأيان بإاتاإلذهانثعإالان دظ إةا

ن تياقا1ا2هاامحإداتدلاعىاأنهامنانيصلحلان دظا1اإعىاأنا

يفانفثهاقنةاإنقاقنةان بر،اإكاناذناإكرانراإ2صرةاإقاية،ا

إنشاتهرا2دماثةانثخاالقاإ الان درنكة،اإن تننضناإحثانا

نيداملةامنان إاس.

داود ارلوهات
كإدياإ ادايفا»ك بك«ا هاكتابا»ننساال1اإن دارب«انقلاإىلا

ن لغتلاقالاإ ه:

»إنامحإدنًان ذيالدمتا بدثتهانثصإا1اإتإزقا إبنتها1ينءا

ن جهل،ان ذياكاناكغشااإةاعىاأ2صا1ان درب،اقداأرشقاقرآنها

نان1نًاناا هامنانن1اإلنانن1احكإه،اإلنان ذياأنز هاعىاصد1ا

نب اهانيبدنثاالامحا ةان1شاايان براإن لاهاندلماح ثانجدلا

1سا ته.

ميخائيل أماري
مؤ1خاإمثاترقاإنطايلاإ دايفا2ا رمناايفاصقل ة(اصن1ةا

ح اةا الساترنقان دلإانايانقفامانامصإفاتهاعاىان جدةا

إن ثدةاإن دإلاقالاإ ه:

 قداجاءامحإدانبيانيثالإلا2دنناإىلاجزنرةان دربانصلحا

أنانكانناينإااًا اكلانثمام،اثنهانناكإاالاإ1قايا،ايننايعةا

إثقاإاة،ايننا1عانةاإعإانة،اإالانثادإااأنانإقصه،اإحثابا

محإاداثإاءاعل اهاأنها مانثااإ1،اإ مانقبلانيثااإمةا حظةا

إنحادةنايفامنضانعا1ساا ته،اعىاكثارةاإإننانيثااإماتا

إنشاتدنيانيحن،اإلنان قائال:ا» ناإضدننان شاإسايفانإ إيا

إن قإرايفانثاا1ياعاىاأناأتركالذنانثمراماااتركته«،اعق دةا

1نساخة،اإثباتاالانقاسا2إظر،اإلإةاتركاتان دربامدنإلا

يحإدا2ناعبدن له،اإذاتركهماأمةا هااشاأنهااتحتان شاإسايفا

تأ1نخان برنة.

وليامس أندري
مثترقاأمرنكياقالايفاكتا2ها»أمرنكيايفان باليان در2 ة«:

قدانكننانسامامحإداأحداأكثرانثساإاءاشا نعاًايفان دا م،ا

إأشاهرامناحإلالذنانثساماعىاننطالق،اعر2اياأ2رصان إن1ا

يفاقرناةانائ ةاماناأ1ضان جزنرةان در2 ةالايامكةاعا1ااثث 

 لإ االي،اإ  اهاأإحىان لهاكلإتاه،اإاجرنلاايفاكتااب،اإنرلاا

2لان إاس،اإيعااأصحا2اها إلنإانا2ان هان ننحدا21اً،اإ2إحإدا

ن2ناعبدن لها1سانالً،اإ2ا دإلان صا احاإن إهياعنانيإكراقبلةا

إمصى،اإآذنتاح اتها2إغ بايفان ثا ثةاإن ثالثلا2ددان ثتإائةا

مناني االي،اتا1كاًا قنماهاينإاًاجدنادنًاإكتا2اًامإزالً،اإ1ساا ةا

ضخإةا إران دنناإإقامةان حضا1ة،اإ قدايعاامحإدايفاعهدها

إىلاأخننةاجدندة،انيثالماثخ هانيثلم،االاإرقا2لاأإلاإآخر،ا

سننًءاأكاناأمرنًاأ1اعبدنً،اإالا2ا دإلان صا حاإن خراإننحثان.

موهنداس كرمشنيد »المهماتما« غاندي
قاالاعنامحإدا»أ1يتاأناأعرفاصفااتان رجلان ذيانإلك،ا

مانايإنانزنع،اقلانبامالنلان بر،ا قداأصبحاتامقتإداًاكلا

نالقتإاعاأنان ثا فا مانكنان نسا لةان تيامناخال هاانكتثبا

ننساال1امكانته،ا2لاكاناذ كامناخاللا2ثااطةان رسانلامنا

يقتهاإصدقهايفان نعني،اإتفان هاإإخالصهاثصدقائهاإأتباعه،ا

إشجاعته،امناثقتهانيطلقةايفا21هاإيفا1سا ته،الذهان صفاتا

لايان تيامهدتان طرنال،اإتخطتانيصاعب،اإ  سان ثا فا

2داداننتهائاياماناقارنءةان جازءان ثانياماناح اةان رسانل،ا

إجدتانفياأسافاًا دد1اإجنيانيزندا لتدرفاأكثراعىاح اتها

ن دظ إة.

  - طالب العزعزي:
ان  إإ ننالذنان دا1َا الحتفالا2اين دان إبنيا نثتددُّ
1غامانآلال1اإن جارنحان تاياتدتن1ُلاماجارنَءان ددإننا

ن ثدنييانثمرنكياعىا2الينا.
إنؤكادان دالماُةاعبُدن فتاحان كبياعضاُنا1ن2طةا
علإاءان  إن،اعاىاألإ ةانالحتفاالا2اين دان إبنيايفا
لذنان دا1،اعا1ان غزإاإنالساتكبا1امناقبلاقنىان را

ن در2يانيصإنعا2أنٍداأمرنك ةاإنيلمجاصه نن اً.
إأشاا1ان دالماةان كباي،اإىلاأنان شادبان  إإايا
2إح ائاها لإن ادان إباني،اننصلا1ساائَلاعدنادًةاإىلا
مإلكةان ر،احثاباإصفه،امض فاًا2قن ه:ا»ن شدبا
ن  إإاي،اعإدمااانُح ايانين ادان إبانياإإناهاننصلا
ن رسائَلا لإدتدنناإن غازنناإقنىانالستكبا1امفايلاا
أناإ1نءاجإادان لهان ثا2تلان صا2رننانيرن2طلاشادباًا
اإنتبُناإنقتدياإنهتاديا2قائدان رحإةا نهانىاإنحبُّ
ااةا إقائدان ددلاإقائدان جهاياإقائدانثخالقاإقائدانثُمَّ
إأسانتهاامحإادا2ناعبدن لاها–صىان لاهاعل هاإعىا
ايفاعضدهاغا1نتُهامان جننةاإالاصنن1نخا آ ه-االاتُفاتُّ
2نن1جهماإالاماانساتدانننا2هامناُجإداإسالحاإخططا
إنساتخبا1نتاماناشاتىايإلان دا ام،اإالاتضدافا
عزنإتاهاإإرصن1هاعىالزنإةاأعدنئهاإتحق لان إرصا
نينعنيا2اهانيؤمإننامناعإدان لها2تنكلالذنان شادبا

عىان لهاإثقتهان كبرةا2إرصان له«.ا
إتا2انان دالماةان كبايا2ا قانل:ا»سا كننانن1ا
نالحتفاالانان1اإارحاإندإاةانان1اخاراإ2ركةاحلا
نكتثابان إااسانثجاراإن ثاننباماناإظهاا1اعالمةا
محبتهما إب هاماإن صالةاعل هاإن تثال ماإنالقتباسا
مانالدنهاإ اهاأثرايفانفانساأعدنئإاا،اُخُصنصاًاَإأنا
إح اَءهاسا كننا هماإ هاغ ظ؛اثنامإلكةان راإمنا
خاللاعلإائهااعلإاءان ثانءانبّدعننانالحتفالا2اين دا
ن إبانياإندتلإنهامنان ضاللاإكلاضال ةا2دعةاإكلا
2دعاةايفان إا1،اإكماقداحاإ نناجالدننامإنانالحتفالا
2اين ادان إبانياعالامرتزقتهمامانانتبااعامذلبهما

ن نلا2يان تكفرياننجرنمي«.
اإختامان دالماةان كبياحدنثاها2ا قانل:ا»نقنلا
ثعدنئإاااكإاااأمرناان لاهاأنانقنلاامنتاننا2غ ظكم(ا
إإحنا1غامان ددإننان غاشامانحتفلا2ا إبايانثكر1،ا
إ  تبلا هاما2إنانرتباطاإ2إنانرتبطانناإ  درإننا

2إنانهتدياإنقتدياإ2إنانضلنناإنت هنن«.

بداية مرحلة جديدة
مناجانباهانقنلان دالماةاعبدنيج ادان حنثي:اإنا
نالحتفاالا2إن دان إبيايفاظالان ددإننا2دنناُةامرحلٍةا
جدندةا بإاءان ا َاَإاناإن دإ ةان داي ة،اإ إاان شادبا
اُسانثا َمان حرناةاإن دازةا ن ا َاَإاإايان  ان1انتإفَّ

إن كرنمة.ا
إأشاا1ان دالمةان حنثياإىلاأنهامااينمتاقداغضبتا
عل إااأمرناكااإإرسنئ الاإأَذنا2همامانانثعرنباإهنا
ي  لاعاىاأنإاايفانالتجاهان صح ح،اإأنامااإصلتاإ  ها
ااةاإثئإةا ااةامنان ض اعاَإنال1تهاناثَْعااَدنءانثُمَّ نثُمَّ

ن كفراجدلإاانثتشادُراألإ اَةان رجنعاإىلامصد1اعزا
ااةاإإخرلااَإإحدتهااإقنتها. لذهانثُمَّ

إقال:ا»نيثاتبدإنايفاُكّلازمااناإمكاناالانرندإنا
 لضدفاءاإ لإثاتضدفلاأنانتحار1إنامنال إإتهما
إالاأنانخرجنناعناس طرتهماإالاأناند شنناأَْحااَرن1نًا

كإااأ1ََنَيان لُها هم«.
أمااان دالماةاساهلا2اناعق ال،اإ ؤكاداأنان دزةا
إن كرنماةاإن إجااحاإن حضاا1ةاساتكنُناعاىاأنديا
اااةا ن شابابان ذناناسا دإلنناعاىاتخل اِصانثُمَّ
انيإلكةان ثدنينة،اإستكنناإحدةا ننسالم ةامنارشِّ
ن جزنارةان در2 اةاعاىاأندياشابابان  إانان ذنناالا

نحإلننانثإكا1َان هدنمةاإن تكفرنة.
مفتايامحاإظاةاتدازايفامحارضتاه،ايفان إادإةا
ن دلإ اةاإنثكاينإ ةا2إإاسابةانين دان إباني،اإن تيا
أقامهااملتقىان طا بان جامديا2ا تإث لامنانيلتقىا
نثكاينإايا2جامداةاصإدااء،اتحاتاعإانننا»ن دزةا
ن إبنناةاتنج اهاإ هاياإتطب الامحإدي«،اأشاا1اإىلا
أنانالحتفااَلا2اين ادان إبنياعىاصاحباهاإآ هاأإضلا
ن صاالةاإن تثال مالانانحتفااٌلا2ا رحإاة..اإاين ُدا
ن إبانيان رنفا1حإٌةاإعدن ٌةاإ ه اةاإندإٌةامنان لها

سبحانهاإتداىلاعىانننثان ةاجإداء.
ااةا اإقاالان دالمةا2اناعق ال:اإنامااتد شاهانثُمَّ
ننساالم ةاإن در2 اةاإمإهااان  إنامناَكارباعظ ما
جارنءاتكا اباقانىان ظلماإن ظاال1؛ا2ثابباتجه لا
نيثالإلا2ا ثرةان إبننةان حق ق ةاإتدل إهماثقاإًةا
مشنلًةاإن تيانقنُيلاان فكُران نلا2يا2رعانةانيإلكةا

ن ثدنينة.ا

شعب يعشق الشهادة
إأكدا2اُناعق الاأنان شادَبان  إإياشادٌباعر2يا
مثلماندشُلان شهايةا حإانةان دنناإألله،اإأناإحدَةا
اااةاننساالم ةاليانثصال،اإسا ننجهان ددإننا نثُمَّ
ن ثادنييا2ا قلماإن ثا ف..اسا ننجها2رساا ةان لها
سابحانهاإتداىلان تيا2ُدثا2هاامحإاداصىان لُهاعل ها

إآَ هاإسلما  خرجان إاسامنان ظلإاتاإىلان إن1.
امناجانباهاتإاإلان دكتان1اأحإاداعبدنيلكاحإ دا
ن دنن،اأساتاذاجامديا2كل ةان رندةاجامدةاصإداء،ا
ا خاتمانثنباءامحإداصىان لُهاعل ها ن جانَبان ثا ايسَّ
إآَ هاإسالم..اكإااتإاإلاك فاعإلان رسانُلاصىان لُها
عل هاإآَ هاإسلماعىاتأس سان دإ ةاننسالم ةاإنظا1ا
ن حكماننساالمياإنيبايئان تياأ1ساالااخالَلان فرتةا

نيك ةاإنيدن ة.ا
إتطاّرقان دكتان1احإ ادان دنناإىلاأخالقان رسانلا
نثعظامامحإداصاىان لُهاعل اهاإآَ هاإسالماإتداملها
مانان  هنياإن إصا1ى..اإك افاكاناأنضاًانتداَمُلامنا
سايإ ًةاإسالم ة..امشرنًا أصحا2هاإمخا ف هاحتىاأسَّ
إىلاأنان ثارةان إبننةاتدرضتاإىلاأكلاحإلةاتشاننها
ااةا إتحرنافاخالَلان فرتةانثخرةاماناقبلاأعدنءانثُمَّ

ننسالم ةاإقنىانالستكبا1اإعإالئهمايفان دنخل.
ن قاايضاعبدن نلاابانيحبايش،اإيفامحاارضةا ها
امحإدنًاصاىان لُهاعل اهاإآَ ها 2ا إادإةاأكاد،اأنان إبايَّ

إسالما مانأِتا2ا ذ2حاكإاانرإجا هاأعدنءاننسال1،اإ ما
نكنامثاتضدفاًاأإاضد فااًاأإاجالالً،اإ مانكنا1جَلا
زنإناة،ا2لاكاناحاارضنًايفاُكّلاني ايننانأُمُرا2ايدرإفا
إنإهاىاعنانيإكر،اكاناشاخص ًةاقرآن اًة،اكاناأملا
أمتهاإحاكإهااإحك إها..اكإااأنهاصىان لُهاعل هاإآَ ها
إسلماكاناقنناًاإشدندنًايفاإجهانيثتكلنناإن ظايلا
إن طاغال،اكانامانانيثاتضدفلاإن ضدفااء،اكانا

نخاطبان إاسا2ا قنلان حثناإكاناُخلُُقُهاعظ إاً.
اإيفاحدناثا ااا»صادىانيثارة«اقاالان دكتان1ا
إساإاع لان ذن1ي:ا»إناإح اءاذكرىانين دان إبنياعىا
صاحبهااإآ هاأزكىان صالةاإن تثال ما هاألإ هاكلىا
يفاح اةانيثالإل،ا2ح ثانذكرانيثالإلا2أكلاندإةا
ا2هاان لهاعل إااا2أناجدلإاامناخارانثمماإنتذكرا َمانَّ
2هذهان ذكرىاعظإةانب إااصىان لُهاعل هاإآَ هاإسالم،ا
إإح يايفاقلن2إاامحباَةاقدإتإاانثإىلايفان ح اةاإينإإاا

إأخالقإا«.
اإزنيا2قن اه:ا»أعدنءانالساال1انرنادإناأنانجدلننا
قلنَبانيثالإلامإتلئًةا2ثقاإاةان باطل،امإحرإةاعنا
اااةاإىلالذنان حالا مإهاجان قرآن،اإلاذنامااأإصلانثُمَّ
مانان تإزُّقاإن تإاحر،اإيفالاذهان ذكرىاإرصٌةا تتجها
اااةانحنا1ننةاإنحدة،انإهلامناثقاإةاإنحدة،امنا نثُمَّ
مإبانانبنياقرآنياإنحد،اإ تحارصاإكران تإزقا2إثلا

لذهان ذكرى«.ا
نثينباإن شااعرامحإدان دا2د،ايفاحدنثها ا«صدىا
نيثارة«اقال:ا»نين دان إبنيامإاسبةاعظ إةاإتإف ذا
ااة،ا أماٍراإ هياإلناتارنثاإإكراينإايانعتايتاهانثُمَّ
إتحتفايا2ها2إختلفاطننئفهاااإمذنلبهااعىانمتدنيا
قرإناإقرإناإىلاأناأتىاذ كان فكران تكفريانن غائيا
ااةاإترنثهااإمإاساباتهاا  ق ما يدا ماإإقهاإإكرانثُمَّ
يإ تاهاإمإلكتاهان صحرنإناةاإخلف تاهان تكفرناةا
كبدنلانجدلامنامد1سةاإيعنةامحإدا2ناعبدن نلابا
تحالامحالامد1ساةان إبايامحإدا2اناعبدن لاه،اأيا
ن تكفرا2دالًاعنان تفكراإن تدصبا2دالًاعنان تثاامحا
إن تطرفا2دالًاعنان نساط ةاإنال1لاابان نلا2يا2دالًا

عنان رحإةا لدايل«.
ااةا2أح ائهااا ذكرىامن دا اإأضاافان دا2اد:ا»نثُمَّ
نبيان رحإة،الياتثاتد داإ هاا1إحهاااإ1إحان تهاا
إمفال إهاان دظ إةا2إدإىاأنانثتد َداإ هاانالسال1ا
ُلننتهان رإح ةان دنإ ةامنا2لا2رنثنانيلك ةان إفط ةا
ن تاياكايتاتصباحانيإثالان دضنضا إلساال1ان ذيا
ترناُدهاخدماًةاثغرنضهاااإتبد تهاا لغارباإرشعإةا
ك انهااان دن ااإياعىاحثااباينانان حلاإ1ساا ةا
ننساال1ان إقايان تقيانيحإادي،ان ذياعإادتاخاللا
عقانياطننلاةاإىلامثاخهاإتشاننههاعالاإمكاناتا

ضخإةاإلائلةاإترسانةاإعالم ةالائلة«.
اإزني:ا»مناخاللاأمننلان إفطان كبرةاجدنً،اأإصلتا
ااَةاننسالم ةاإىلاحا ةاإقدننانيدإىا مإلكُةان ر،انثُمَّ
يفاكثارامناحاالتهاااإلناأخطراماانإكاناأناتدانَيا
مإهانثمم،اإن ثدنينةاإن نلا2 ةاترُإُضانين دان إبنيا
إتحا21هاإتشاناعل هاحإاالتان تكفاراإن قإناإقدا
تصلاياالناأشادا كانا1غإاًاعإهماساإحتفلا2اين دا

ن إبنياإنقنلا همامنتننا2غ ظكم«.
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إستعدادات مكثفة في محافظة 
عمران لالحتفال بالمولد النبوي

وزارة األوقاف تهنئ االمة 
اإلسالمية بحلول ذكرى 

المولد النبوي الشريف

  - محمد الباشا:
أقامتامؤسثاُةاننما1ان هايياعل هان ثال1،انثنا1َا
نياض اَة،اإدا  اٍتاثقاإ ًةاإشادرنًةا2إإاسابةانين دا

ن إبنيان رنفايفاأمانةان داصإة.
إأح اتانيؤسثاُةاصبااَحانان1ان ثابتانياايضا
صباح ًةاشادرنًةا2ايركزان ثقايفاضإناسلثلةا2رنمجا
إإدا  اتا»مهرجانان رسانلانثعظام«ان ثانياإن ذيا
تق ُإهانيؤسثاُةاسإنناً،ا2إإاسبةاُحلُنلانين دان إبنيا
ن رنفاعاىاصاحبهاإعىاآ هاأإضالان صلننتاإأتما

ن تثل م.ا
ن2تادأتان صباح اُةا إيفاأجاننٍءا1إحان اٍةانبنناٍةا
ن شادرنُةا2قص دٍةا لشاعران كبرامحإداعبدن قدإسا
ن نزنراحإلتاعإننَنا“ن إبياأحإد«،اتجّىاإ هاان بُاددا
ان ذياتإاإ ُهان شاعُرا ثرةاخران برامحإدا نننثانيُّ
عل هاإعىاآ هان صالةاإن ثال1،امثتدرضاًان حاَلان ذيا
إصلتاإ  هانثمُةاننساالم ةاح إإاان2تدَدتاعنان هديا

نيحإدي.ا
انيدرإُفانثستاذُا»ض فا كإااأ قىان شاعُراننعالميُّ
ن لاهاي1ناب«اقص ادًةاحإلتاتدا2ارَان ثان1ةايفاإجِها
نالساتكبا1ان دايي،اإقنىان ددإنن،اإن تيانساتلهَإهاا

ا مانانيإهج اةان دنإ اةان ثن1نةان تاياأ1ساالاان إبيُّ
نثعظماحلاحّر1ان برنةامناُعبنينةان دباياإىلاعبايةا

ان دباي. 1بِّ
كإاااشاا1كايفان صباح اةانخباٌةامانان شادرنءا
نيبدعلاكا دكتن1ةاجإ لةان رجني،اإن شااعرامحإدا
ن شإري،اإن شااعرانيدرإفا2قصائدان دْشلان إبنيا
عبدن قانىامحابان دنناإن اذياحاازتاقص دتَهاعىا

إعجابان حارضنن.
إنظإتامؤسثةاننما1ان هايياعل هان ثال1ا2قاعةا
نيركازان ثقايفا2صإداءانادإةاثقاإ ةا2إإاسابةانين دا
ن إبانيان رنفاحرلااعاديامنانثي2ااءاإن دلإاءا

إنيثقفل.
إشاا1ََكايفاتقدنامان فدا  ةان دالماةاعدنانان جإ دا
إن دكتان1ةالادىان دإااياإنثساتاذاأحإادان رنزحيا
إضااحا إن باحاثا ن دنانا رشفا أحاال1ا إن شااعرةا

عبدن با1ياطالر.
َإ1كزتاكلإُةان دالمةاعدنانان جإ داعىامحبةان لها
إ1سان هاإننما1اعيلاإرضإ1ةامداينةاأعدنئه،امذكرنًا
ن حارضننا2تأ1نخان ثادنينةان دنعيشايفانساتهدنفا

نثمةاإآثا1لاان إبننة.
انيرأةايفاننساال1اكاناتاحارضًةايفان إادإةا2ن1قةا

عإالا لدكتان1ةاُلادىان دإاياأساتاذةان فقاها2كل ةا
ن رنداةاجامدةاصإدااءاإتطّرقتاإ هاااإىلان صن1ِةا
ن ننقد اةا لإرأةاإننساال1ايفاح ااةان إبانةاإقا1نتهاا
2ا جالل ةان قدنإةاإن حدنثة،امرسيًةانإاذَجاعاشاتا

يفازمنان إبنة.ا
كإااتطرقتاإ1قةانثساتاذاأحإادان رنزحياإىلاأ2رزا
نيقنماتان تيانساتطاعان إبياأنانلَُزلاايفاشاخص ةا
لاذهانثماةاعلَاعادةامحااإ1َانخترصلااايفامحا21ةا
ن خرنإةاأإ هااإن تأك داعىانننإانا2ا لهاثان هااإتدزنزا
ن رإن2طانالجتإاع ة،اآخرلاامثتدرضاًاشننلدا ح اةا

ن درباقبلاإيفاصد1ان إبنة.
ان شااعرُةاأحاال1ارَشفان دنناتإاإ اتايفاإ1قتها،ا
ن صن1ةان إإط ةان ثانننةا لرسانلان تاياتُِلُزاآخرننا
ماناخال هاا،ا2انضاإاةاإىلان جانبان رت2انياإن طبيا
ن فلثفياإإإننان تإإ ةان برنةاإإسقاطهاامقا1نًةا
مناعلإاءامنان درصان قدنماإن حدنثاكاان2ناخلدإنا

إ2ناس إاء.
اإتإاإ تاإ1قةانثساتاذاإضاحاعبدن باا1ياتننُإَلا
ذكارىامن دان رسانلانثعظماإنيثا حاإقارنءًةا2لا
ن ناليتلاإّضحاتانظرةاننساال1اإىلانثقل اتان دنإ ةا

إن تدانشامدهاايفاظلان حكنمةاننسالم ة.

مهرجان جماهيري ألهالي مديرية جهران بذمار 
احتفاًء بمناسبة المولد النبوي الشريف 

  - متابعات:
عقداأ2إاُءامدنرنهاجهارننا2إحاإظةاذما1اصباحا
ن ثابتانيايضامهرجاناًاجإالرناًانحتفااءنًا2قدإ1ا
نين دان إبنيان رنفاعىاصاحبهاإآ هاأإضلان صالةا

إأتمان تثل م.
ان فدا  اةان تاياحرلاااجإاناكبراماناأ2إاءا
نيإطقةاإعديامنان دلإاءاإن شاخص اتانالجتإاع ةا
قدمتاإ هااعاديامنان فقارنتان خطا2 ةان تياتدعنا
 إباذان فرقاةاإن دصب اة،اينعالاإىلاأناتكانَنالذها

نيإاسبةاإرصًةا نحدةاأ2إاءانثمةاننسالم ة.
إيعاااأ2إاءامدنرناةاجهرنناأ2إاءان شادبان  إإيا
إىلانيشاا1كةاإن تفاُعالاننصاالان رساا ةاإىلان دا ما
أنان  إإ لاندشاقننامحإدنًا–اصاىان لهاعل هاإآ ها
إسلم-اإنتإثكننا2هاقائدنًاجامداًاإملهإاًا هم،اإ نا
نجتإُنان دا ُما ثإ هماعنانالحتفالا2هاإن فرحا2إن دها

 نانثتط ناثإ َهماأ2اادنً.

لقاء علمائي بمسجد قبة المتوكل بصنعاء احتفاًء بذكرى 
المولد النبوي الشريف

  - متابعات:
أقاماتامدنرناُةان تحرنرا2ا داصإةاصإداءا2إثاجدا
قباةانيتنكل،انن1َاأمسانثحد،ا قاًءاعلإائ اًاتإاَإَلاعظإةا
مإاسابةانالحتفالا2اين دان إبنياإيإ1ان دلإاءاإألإ تها
ماا2ددازمنان إبيايفاحفظاننسال1اإَصننهامنانيؤنمرنت.
ن لقااءاتإااإلايإ1َان دلإااءامناخاللامإاسابةانين دا
ن إبانيان رنفايفاتنث لان رإن2طا2لانيثالإلاإنب هما
عالاإح اءاإنالحتفاءا2هذهانيإاسابة،اإياا ذ كامناأثرايفا

نعتزنزانيثلما2دنإهاإنب هاإإ1ثهان حضا1ي.
إتطرقاتان كلإاتانيلقاةاإىلان دإ1ان نض نان ذيا دبها
ن  هنيايفارضباننساال1امنان دنخلاعلاإنشااءاحركاتا
تلبثاتا2ث اباننسال1ا تشاننهه،االإتلاإىلامااتتدرضا
 اها2الياننساال1اإمإهاان  إنامناعادإنن،النا2فدلاتلكا

ن حركاتانيتلبثةا2انسال1ازإ1نًاإ2هتاناً.

  - عمران:
أكَإاَلاأ2إاُءامدنرناتامحاإظةاعإرنناامدنرنةان ثانيا–امدنرنةا
نيادننا–امدنرنةاع الارسنحا–امدنرنةاثالءا–امدنرنةامثان1(اكاإةا
نالساتددنينتاإن رتت باتا الحتفاءا2ذكرىانين دان إبنيان رنفاعىا

صاحبهااأإضلان صالةاإأزكىان تثل م.
إأكادامدنرانيركزاننعالميا2ايحاإظةاأحإدان حرجياأنانيدنرناتا
تقن1ا2ا تجه ازنتانثخرةاَإكاإةان رتت باتاإنالساتددنينتان خاصةا

2االحتفاءا2ا ذكرىان إبننةان دطرةايفامدنرناتانيحاإظة.
إأشاا1اإىلاأناق اايةانيحاإظاةاحرنصاةاُكّلان حارصاعىاإح اءا
ذكرىاتل لا2إكانةاإعظإةاإألإ ةاخاتمانثنب اءاإنيرسللايفاقلنبا

كاإةان  إإ ل.

  - متابعات:
لإأتاإزن1ُةانثإقافاإنن1شاايان  إإ ة،انثمَةاننساالم ة،ا2حلنلا
ذكارىامن داسا دان برنةانثعظامامحإد،اصىان لاهاعل هاإعىاآ ها
إسالم،اإن اذيانننإلاذكارىامن دهانث21دااءان قااي1اااا21 نانثإلا

ثإلاالجرنة،ااااينثإلاثالا1.
إيعتاإزن1ُةانثإقافا–ايفا2 اناصاي1اعإهاا–ا2هذهانيإاسبة،اأئإَةا
إخطباءانيثاجداأنانإاإ نناذكرىانين دان إبنيايفاخطبهماإي1إسهما
2ألإ ةاإح اءالذهان ذكرى،اإألإ ةاإحدةان نطناإنثخّنةاإنرا1إحا
ن تثاُمحاإن دعنةاإىلان تصّديا لددإننان ثدنيياإحلفائهاإعصا2اتها
ننجرنم ة،اإكذنانال2تهالاإىلان لهاأنانحفظان  إناإس ايتهااإشدبها.
كإااايعتان نزن1ةا–ايفا2 انهاا-امدنرياعإان1امكاتبانثإقافايفا

نيحاإظاتاإمدنريانيدنرناتاإىلاناللتإا1ا2ايثاجداإ1سا ته.

ملتقى الطالب الجامعي بصنعاء ينظم مهرجانات 
بذكرى المولد النبوي الشريف

  - متابعات:
نّظاماملتقاىان طا ابان جامديا
2جامدةاصإداءان  ن1َا2كل ةان تجا1ةا
إنالقتصايامهرجاناًاطال2 اًا2إإاسبةا

ذكرىانين دان إبنيان رنف.
إتخلالانيهرجاناإقرنتاشادرنةا
إإنشااينةاحنلاذكرىانين دان إبنيا
ن صالةاإن ثاال1،ا  لإصطفاىاعل ها
كإااتإاإ تاجانباًامناجرنئمان ددإننا

عىان  إناإألإ ةامننجهته.
إتماخاللان فدا  ةاتكرنُمان طالبا
نمتحانااتا يفا نثإنئالا إن طا بااتا
ن قبنلاأثإاءاحفلانساتقبالان طالبا

إن طا باتا لدا1ان جامدي.
ن ثابتا صبااَحا أق إاتا كإااا
2قاعاةاجإاالاعبدن إاارصا2جامدةا
صإداءانادإٌةاحانلا»نين ادان إبنيا
ن رنف..اإشاايٌةا2ا ذكارىاإتق  ٌما
 لننقان«..انظإهاااملتقاىان طا ابا
نيلتقاىا مانا 2ا تإثا لا ن جامدايا
نثكاينإايا2ُحُضن1اعاديامناطالبا
جامدةاصإداءاإأكاينإ لاإ2احثلا

إشخص اتانجتإاع ة.

إخاللان إدإةاأ قىان دكتن1اأحإدا
نيأخاذياإ1قاةان دإالانثإىل،اإ إااا
أ قاىان دكتان1اننسافان حاارضيا
إ1قاةان دإالان ثان اة..اكإاااأ قاىا
ن باحثاإ2رنل مان شامياإ1قةان دإلا

ن ثا ثةاإنثخرة.
إتطرقاتاأإ1نُقان دإلاإىلاإرتةاماا
قبلام االيان إبيانثعظمامحإداصىا
ن لهاعل هاإآ هاإسالم..اإنن1لاصاتا
ن ر2ان اةان تايا1نإقتانان1ام اليه..ا
2انضاإاةاإىلامرنحلانشاأةاصاحبا
نين ادان إبانيان رنافامحإداصىا
ن لاهاعل هاإآ هاإسالم..اإك فاكانتا

إرتةاشبا2هاإصفاته.
اخاتما كإااأشاا1انيتحدثنناإىلاأنَّ
نثنب ااءامحإاداصىان لاهاعل هاإآ ها
إسلمانتدرضا حإلةارشسةامناقبلا
أعدنءان لهاإأعدنءانثمةاننسالم ةامنا
خاللاتشاننهاسارتهان ذنت ةاإيّسا
نثقننلان كاذ2ةاإنثابتهااإىلا1سانلا
ن لاهاصىان لاهاعل اهاإآ هاإسالم..ا
مؤكدنناأناخاتاَمانثنب اءانيصطفىا
محإاداصاىان لاهاعل هاإآ هاإسالما
مإازٌَّهاعناإدالان كبائاراإأياأقننلا

الاتننإالان قارآَنان كرناماإن رندةا
ننسالم ةان ثإحةاإهيا  ثتامإه،ا
إأنهاامدسنسةاعىانثمةاننسالم ةا

2غرضاتشننهها.
نالحتفااَلا أنا نيشاا1كننا إأكادا
2اين ادان إبانياعاىاصاحباهاإآ ها
أإضُلان صالةاإن تثال مالنا1ساا ٌةا
 لدا اماأجإنا2اأنانثمةاننساالم ةا
تحتفاُلا2إ االيان رحإاةاإن ثاال1..ا
نحتفاالًا2إخرجان إاسامنان ظلإاتا
خاتاَما أنا إىلا مشارننا ن إان1..ا إىلا
نثنب ااءالناإضاٌلامنان لاهاإ1حإٌةا

 لإاساأجإدل.
ن إادإةا يفا نيشاا1كننا إشاديا
عىاألإ اةانالقتدنءا2أقاننلاإأإدالا
ن رسانلانثعظامامحإاداصاىان لها
عل هاإآ هاإسالم..امشرنناإىلاأناماا
ند ُشاهان دا ماننساالميامناتفرقةا
إنقتتالاسببهاتشننُهان ثرةان إبننةا
إننساال1..اإأنانساتذكا1َان رساا ةا
ن ر2ان اةان تيا2ُدثا2هااامحإٌداصىا
ن لاهاعل هاإآ هاإسالمالايان نح دُةا
ن كف لُةا2إخرنجان إاسامإاالماعل ها

مناتفرقةاإشتات.
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مباحثااتا ن نطإايا ن  إإايا ن طارفا خااضا
سننرسنا2إدإنناتاعا  ةاجرنءاعإل ةا»تنتشكا«ا
2شادبان جنايفا2ابانيإدب،ان تاياأحبطتاعإل ةا
كبارةا لإدتدناناإمرتزقتهاماكانتاتهادفاثنا
تحدثان دكساإلنايخنلاإإدان رناضانيباحثاتا
مانامنقفانيإترصايفامقا2الاضدفامنقفان نإدا

ن نطإي،ا  ثهلاإرضارشإطانيدتدنن..
إ كاناثنانيفاإضااتا2ادأتا2إااا امانؤملاها
ن دادإنن،اإلامانتإكناإإدان رناضاماناإحرنزاأيا
ننتصاا1اننعايايفامباحثاتاساننرسنا2إساتثإاءا

مصاإحتها نإدان  إنان نطإي..
 ذ اكاقار1تايإلان ددإننامإحانفثاهااإرصةا
جدنادةاعلهاااتتإكناخال هااماناتحق لاننتصا1ا
ننعياعاىانث1ضانثاتثإرهاإإدان رنااضايفاأيا

مباحثاتاقايمة..
 اذناأعلانامبدانثانثمامانيتحادةاإىلان  إانا
إ ادان شا خايفامؤتإارهان صحفياعقابانختتا1ا
مباحثاتاسننرسنان  ن1اأنامباحثاتاجدندةا21إاا
تدقدايفانث ن2 ااساتبدأايفاثاانإاناران قاي1،اأياأنا
مادةان فرصةانيإإنحةا لدادإننا تحق لاننتصا1ا

ننعيالياخإثةاإعرإناننما..
نرنلنان إظا1ان ثدنيياإحلفاؤهاعىاإمكان ةا
تحق قهما ذ اكان إرص،اإن ذيا2ادأان دإلاعل هايفا
جبهتيامأ1باإن جنفاإجبهةا»حرض«ا2حجة..

لانا1لاانانأتايايفاسا اقا1لانااتاخاارسةا
عدندةاسا2قةاتجرعاإ هاانيدتدإناأقىسان هزنئم،ا
2لاإقااياإىلاننه ا1اخاطان دإاعان ثادنييانثإل،ا
إسا طرةان ج اشان  إإياإن لجانان شادب ةاعىا
مدنإاةان ر2نعةاإقرىاسادنينةاأخارى،اإن ددندا
منانيننقنان دثكرنةان ثادنينةاإمرنكزاق اينتا

حرسان حدإيان ثدنيي..
إلنا1لانامحثن1ان خثاا1ةاسلفا،اإخثا1ةا
كلان رلانااتان ثاا2قةان تاياتإاتاقبالاإعاالنا
ن ج شان  إإاياإن لجانان شادب ةايخنلانيرحلةا
نثإىلامنان خ ا1نتانالسرتنت ج ةاتدإياخثا1ةاأيا

1لاناآخرا2ددلا..
إمالمحاخثاا1تها2دتارسندا،اإب إإااكاناإ دا
ن شا خاندقدامؤتإرهان صحفيا2ثاننرسناكانتا
مدنإةان خن2ةان شاإا  ةان قدنإةا2ج زنناتثقطا

يفاندان ج شان  إإياإن لجانان شدب ة..
نإكنان قنلاإ2كلانالعتبا1نتاإنامدةان خإثاةا
إن درناناننماا ناتكنناسانىاإرصةا ل إإ لا
نحارنزانيزندامانانالنتصاا1نتاماااإ1نءان حدإي،ا
2إاااسا إكنان نإادان  إإايان نطإيامانايخنلا
نيباحثاتان قايمةامثاتإدناإىلاقانةاأكلاإمنقفا

أقنى،اإن دكساصح ح..

ومضة:
كإاانستإرانجاحان دثاكرنةان  إإ ةا-ا2فضلا
ن لهاتداىلا-اساتإجحان ث اساةان  إإ ة،ايفاأصدقا
عطااءامتباايل،ا كننهإااانإطلقااناماناأ1ضا
إنحادةاإنحإالنالننةاإنحادةاإنكإلاكلامإهإاا
نآلخار،اإ إااساتتننىلالزنئمانيدتدناناإعإالئهما

إمرتزقتهماثناقلن2هماشتى،اإنثنا1ا2 إإا..

بين سويسرا 
وأثيوبيا..

 مسافات

هاشم شرف الدين

عنفوان ذوي الشهداء يشكل ثقافة انتصار! 

ال نفاوض الخصم 
بل وسيلته

حوار توشكا والقاهر 

عبدالحميد الغرباني
كايا  لُإااانحرُمإااان فجاَراإىلاأناتشاّكَلاإع ااًاإعيالادىان لها

إننثابا لإاساجإنعاًاإأإرنينً.
اتنن اتانثنا1اإحن21اتان ثقاإاةاإحامل هاا كانان هزنإةامّلتا
أناَمهام،احدثاتاثان1ةاإرسقتاإحدثاتاثن1ةاإننتارصتاإتهاإتا

نثقإدة.ا
أزعجانثمرنكاناأنانثاقطامرإعهمايفان  إن،اَإلالاآلاسدنيا
أنان  إَنانسات قظاساع اًا رساماخرنئطاجدندةاتبإيان  إناإتنإرا

 بإ هان ح اةان كرنإة.ا
إأغااظانيإبطحلايفان دنخلاأنهماسا أخذإناحجإهمان طب ديا
إنبادأان جإ انا2رتت بان ب اتان  إإياماناجدند،ان تهبتان ثاإاءا
إنث1ضا2ا إاا1اتقاذُفاعاىان  إان،ايفامشاهدا مانثابل،انقذإهاا
نثمرنكاياإن ثادنيي،اإنيإبطاحانصفلا ها،اإنحااإلاأنانجا1َيا

إالتهايفاذ كاإيفانيقا2لاعايان شدثان ُغلاإمنان تفاحن هم.
نىلان بإدق اةاثجالاأنانإايضانيثاا1ان صح ح،اإلكاذناتنزعننا

ن إضالاإن تضح ةايفاُكّلامكان..ا
إيفاخضامانثحدنثا2ارزتاظالرةاجدنارةا2ا كتا2ةاحن هاالايا1يةاإدلاألايلا
ن شهدنءان ذننانرتقننايفان جبهاتانيختلفةاإ إاا2ددان حدإياإيفان جبهاتان دنخل ةا

عىاحداسننء.ا
إذاشهدانيتا2ناإالحظاأنضاًايفاُكّلامنكبانُش نان شهدنءاإ هاص حةاإطإ ةاعىا
أ ثاإةاذإنهماتإحازا أل1ضاإتإجدان بإدق ةاعىان رضانخ،اإتؤكداأنان د1َان  إإيا
نيباذإلايفامجا2هاةان ددإننان ثادنيياننتصا1ٌا  سا ل إناإحثابا2الاإ لنطنا

ن در2ياإَسرٌا2هاإىلان خالصامنامض دياقضاناهانيرَكزنةاإن هامة..
نُقالاأ1ضان نطناغا  ة!!

ند1كان  إإ نناذ كاإجّثاداذ كاألايلان شهدنءاإنقداًاإلمانجبلننهاا2ا د1ان غايلا
2حا ةامنان جثاا1ةان إااي1ةاإنن1نيةان صلبةاإ  ساأمرنًاعاينااًاأنانجا دان  إإ ننا
إنغالاآ ةان قتلان ثادنينةايفان لحمان  إإيا2رإادان جبهاتانيلتهبةاعىان حدإياإيفا
نيحاإظاتان  إإ ةا2إزندامنان شباب...اإنحنالإااالانتحدثاعنايشءامنان خ ال،ا
إقاداأظهرتامقاطُناإ دنناإتقا1نرامتلفزةا قإاةانيثارةاماانثبتاأنهايفاقامنسا
ذإيان شاهدنءاجارنءاغاا1نتان ددإنناأإاإثران إضاالان باسالايفان جبهاتاالامكانا
 لرتنُجناإإناعظإتان تضح ة،اإأنان شاهايةا-ايفاساب لان نطاناإمدركةان تحر1ا
نيقدسةاإنالنفالتامنانال1تهانا لث اَسةان ثدنينةاإنيرإعانثمرنكيايفانيإطقةا

-امثا1اإخرا دىان  إإ ل.

إجدنٌرا2إاانساتدايتانيشاالدانيتلفزةا نن دةان شاه دان دالمةاإن خط بانيفنها
إ صلاعاطفاإليايفامنكباتش  دهاتكللها2ا فلاإتنيعهاكأنهاعرنس!ا

لذنانيرأةان  إإ ةاعكثاتاكلناءانإإ ة،اإذاأنهااقبلاإرتةازمإ ةا
الاتتجاإزان شاهراكانتاقداإيعتان2إهاازكرناا2دداأنان تَهَبا2ايجدا
يفاجبهاةامأ1ب،اكإاااأنهااإقدتاقبَلاهاإ  دلااعاطافايفامجز1ةا
نثمنان قنميان شاهرةايفاشهراتثادةامناعا1اأ فلاإثالثةاعرا
إ1نحاضح تهااتثادةاشهدنءا2دداقإنامثرةا شبابان ثن1ةاكانتا
تطا ُبا2حلاجهازانثمنان قنميا ألعإالان ثلب ةان تياكانان جهازا

نقن1ُا2هااقبلاثن1ةان حايياإن درننامناسبتإلانيج دة.ا
اإخان1ةا2ن ادي!اأإالًاثنهانإإاياإثان ااًاثنها2طالاإثا ثاًاثنها
أنقذان إاس(امااسابلاحدنثاآخرا2ثتهاقإاُةانيثارةا نن دةان شه دا
مصطفاىانيطريان اذياحالايإَنانساتهدنفاننتحاا1يا لإصللا
2إثجدان بل يلايفان داصإةاصإداءا2دداأنانحتضإهايفا2نن2ةانيثجدا
ماندااًا اهامنان دخانلاإن غنصايفاجإانعانيصلالاصب حةاع دا

نثضحىانيبا1كا  تحنَلامصطفىاإىلاأشالء..
الاذنامثالاآخارا لإرأةان  إإ اةان تياذلباإ  دلااا1نحالًاعإهاا
 كإهاااتهارإلا الإتخاا1ا2هاالاغراإلاذنانثمراأذلالان جإ ناخصنصااًايفان دا ما

ن در2ي.
إن دان طفلاعبُدنيلكاأنإنذجا1نئن!

ا اعبُدنيلاكاإ ديانستشاهدانااا1جالان حإداإن شاكرا له(الذهان ص حةاساتظلُّ
مدإناةاإحارضةاإليا نن داإقادان2إَُهاأما1اع إ هايفامحاإظاةاحجةاإإقفاصلباًا
2ر2اطاةاجأشاناريياأ2 اتااًاشادرنةاكاناطفلُهان شاه ُداإثراغا1ةاجنناةا طرننا

ن رناضانرييهاإ إااسبلاإإثقهان نن دا2ف دننانرتهاقإاةانيثرةاالحقاً.ا
َيانيرءاإلنانشاالداطفَلاهامقطنانثإصالا  كاماأناتتخ لانناماذناندإاياأنانريِّ
اعبدنيلكاإ ديانستشاهداناا1جالان حإداإن شاكرا له(اإنثرتسالامخاطباًاأمرنءا
إملانكان إفطااماذناجإ إاانااصهانإةان دربامااذنان1تكبإااأياجر1انياذنب؟اأثنإاا

نثدىا تحرنران نطنامنا1جثكم!!!!..ا
إلكاذناتتا2دتاص حاُتان كلناءان  إإ ةانيجا2هةا هإج ةان ددإننان ثادنيي،ا
أإالانشاكلاعإفننُناذإيان شاهدنءاثقاإةاننتصا1!الناكذ كا2لاإلنانيحطةانثإىلا

النتصا1ان  إإ ل!ا
إإنإااا إقفاإجاالالًاإإكبا1نًا هم،ا قاداعلإنناان صلاإن صإانياإن تضح ة،اأماا
ن شاهدنءاإهمان ثاايةاإن قاية،اإإنايايإناأناأكتباعإهم،اإذا اناأإإ َهماحقهم،ا
 كناحتإاًانضا ُهمان باسالاس ُكللا2ا إجاحاكإااسا ظلاحضن1ُلماينئإاًاإملهإاًا

 لجإ ناإذا1حلنناشهدنءاإن شهدنءاأح اء.

  الشيخ/ 
محمد علي طعيمان

 ثااُناحالان  إإ الان نطإ لانثحرن1ا
2ثاننرسنا ٢ا جإ افا نىلا ذلبإااا نقانل:ا
 لتحااإ1امناطَرٍفالنان نسا لُةا لخصم،ا
أمااان خصاُماإن دادإنُنان حق قاياتركإاها
خلفإااانإاّنلامرتزقتهاإنقصاُفاإنإتهكا

2لدناا2طائرنته.ا
إنحاُناعىاعلماأنامنانقدداعىاطاإ ةا
ن حانن1اأمامإااأضدُفاإأعجُزامناأنانكننا
خصإاًا شادبإا،ا نالاأنهاخصإإاا2ا نكا ةا
 جالإتاعدإننايإيلاإعر2اي،ا  ساطرإاًا
يفان حنن1اإإنإااطارفايفاني دنناإن حصا1ا
إن قتال.اإ كانا  ساماناذ كا2ادنًانآلناأنا
نحااإ1اثُلاةان نسا لةاكرلاًاأجلناااعل ها
صإُتان دا مانيخزياتجاَهاإحش ةان ددإننا
ن دإيلاننقااذامااتبقىامناح ااةاإح ننةا
إأ1إنحاإحارثاإنثالاإمقاد1نتاإ1غاما
لذنانيثاتنىان ذيانؤييايإ1َها مانحصلا
عىاأينىا فتٍةامنانننثاان ةاإنيصدنق ة،ا
الامنان رنعيانيض افاامجلسانثمم(اإالا
تضامنامنان دا اماحتىا2نقفان ُخرإقاتا
أثإاءاجإنحإاا لثالم.اإكأنإااانإثلُاكنكباًا
نخراإن جإ ناماناكنكبانث1ضا نحدلما
نإاصبننإاااعادنَءان صإتاإعادنءان حربا

إن قتل.ا
إل دلاْمالاؤالءاإنا امانثالإنناأنإاامنا
كنكبهامانيظلام،ا2أنإاانحانان  إإ لامنا
كنكبان حلانيرقاإستإترصامظلنم تإاا
شااءإناأ1اأ2انن.اإإنان لاهانارُصنااامهإااا
تآمرإناعل إااإمهإااتجلإناإمهإااصإتنن.ا
إندانذا2ا لهامنارشإ1لاماإندعنان لها
2دعااءانب اهامحإداصاىان لهاعل اهاإآ ها
إسالماإنشاكناإ  اه:اإىلامناتكلإاااناا1با
امّلكتهانمرنا.ا إىلا2د ٍدانتجهإإاااأ1اإىلاعدإٍّ
إنا مانكنا2اكاغضٌباعل إااإالانبايلامهإاا
أصا2إاا،اإأإكلإااإ  كاأمرناا،اإاحكما2 إإاا
إ2الان قن1ان ظايال،انااعزنزاناااقنياناا

متل،ان لهماآمل؟

سمية الطائفي 
ماااأنا2اَدأاحنن1ُاجإ افاااإتدا تانثصاننُتاماا2لا
مؤنداإمداا1ضا لحانن1اإن1تفدتاأصاننٌتاكاذ2ةامنا
قنىان غازإاَإن ددإننان ثادنييانثمرنكاياإمرتزقتها
إأصننتامانانثممانيتحدةا بدنناةارسناناإقفاإطالقا
ن إاا1احتىاساا1عتاقنىان ددإننا2اخرتنقامااأساإنها
إقفاإطالقان إا1،انالسامان بدنلا كلإةاُلدنةان ثاا2قةا
ن تيا طايااساإناعإهاان شادُبان  إإياإ كإها مانََرلاا

إ نانرنلا..
سادنيا آلا حازبا ن شا طانا حازُبا لانا إهكاذنا
إنثمرناكان،االاعهادا هاماإالام ثاق..انخارتنٌقا لهدنةا
إنخارتنٌقا نقافاإطاالقان إاا1،اإإعانياإمفاإضااتا
كاذ2ة..اجإ دهااساتظلاحلنًاعىانثإ1نقاأإاكالماًاعىا
نثإاننه،اطايااإن جهاةانيتفاإضامدهاالماآلاسادنيا

أذناُبان  هنياناكثنان دهنيامإذاأقد1ان دصن1..ا
ماناُلإاااأطللان ج اُشان  إإاياإن لجانان شادب ةا
رصختَهمامناجدند..الإاان  إناإلإاان  إان نناإل ُكنا
 كاماحنن1كمانيزعان1اإسا ُكنا إااحنن1ُنااانيدعن1ايفا
جبهااتان قتاالاإم ايننان جهاايا2صنن1نخاتنتشاكاا

إن قالراإن ز زنلاإالاتإثننانالسكني..ا
إارينًاعاىاطائرنتكامانيجرماةاإقتلكاماثطفا إااا

نث2رناء..ا إااصنن1نخإاااذنتان قنةان فتاكةاإ2هااندحرا
مرتزقتكمامنامختلفان جإث ات..اإق اينتكمامناأ1إنا
نيثاتننات..ا2هااندمراطائرنتكاماإمد1عاتكماإنحرقا

مطا1نتكماإمدثكرنتكم..ا
مانالإااأطلالانث2طاالان ثالثاةارصخاتهمارصخةا
ن قالاراإرصخاةان تنتشاكااإرصخاةان ز ازنلان تايا
ن1تفداتاإىلاعإانان ثاإاء..اإ2هاانندحارتاقنىان غزإا
إن ددإننايفامأ1باإ2اابانيإدباإنجرنن..اإ2هااتإاثرتا
أشاالءامرتزقاةان ددإننالإاااإلإاك،اإتفحإاتاُجثَثا
ق اينتهاماإكانتامجاز1اجإاع اةايد1عاتهماإآ  اتهما

إ نانإىساتصاي1ا2ا1جاتهم..ا
صنن1نخإااا2ددان لهاسابحانهاإتداىلاإ2فضلاتأن دها
 لشادبانيظلن1اإتحقلاإعدهان صايقا إاا2ا إرصاليا
عإاننُناعزتإااإإخرنااليا2ددان ج اشاإن لجاناقنٌةاالا
نُثتهاُنا2ها،اإقنُةاج شإااعىانث1ضاإقنُةاصنن1نخإاا
نطلُقهااعإانان ثاإاءا تإقضاعىاإرنثاتهاايفاأ1ضا

ني دنن..ا
اإنثانانإإياتنتشكاا إ  سالذناإحثب،اإبدنخلاكلِّ
إّذاَإشاجاعامثاتدداأنانكنَنا2ركاناًانإفجرا2نجهاكلا
غاٍزاإمحتال،اإا  إإيا1َإَضان اذلاإن هننناإن خضنعا
اأ1ُضان  إناعص ًةاإشامخًةاإأ2 ًةا إنالستثال1اإستظلُّ

إمقلًةا كلان غزنة.ا
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من هو محمد صلوات 
اهلل عليه وآله؟

القيادة العامة من خالل القرآن الكريم 
والرسول العظيم )2(

رجاء المؤيد
حالانتأملايفانآلناةان كرنإةامنان قارآنان كرنماقن اه:ا»ُلَنان َِّذيا
2ََداَثايِفانْثُمِّ َِّلا1َُساناًلاِمإُْهاْمانَتْلُناَعَل ِْهاْماآنَاِتِهاَإنَُزكِّ ِهاْماَإنَُدلُِّإُهُما
نْ ِكتَااَباَإنْ ِحْكَإاَةاَإإِْناَكانُنناِمْناَقبُْلاَ ِفياَضاَلٍلاُمِباٍل«،انجُداأنان لَها
سبحانهاإتداىلا2َدَثاإأ1سلانب اًا لدربانثم لان ذنناالاندنإننا2كتاٍبا
ساإاإياإ مانكناأنب اُءان لاهامإهما2لاكانانثنب ااُءامنا2إياإرسنئ لا
ن ذنانانصطفالماإإّضلهماعىان دايل،ا كإهاما2ذنن2هماإمداص هما
قثاتاقلن2ُهماإاساتحقننا2ذ كان لدإةاإرُض2تاعل همان ذ ةاإنيثكإةا
إ2اءإنا2غضٍبامنان له،اإكاننناندلإننا2إبياآخران زماناخاتمانثنب اءا
إنيرساللاأنهاسا بدثايفاجزنرةان درباإكانان  هانيانخلإنان درَبا
عإاهاإعالماتاهاإصفاتاه،ا كإهماكاناننانظإانناأنهامإهامامنا2إيا
إرسنئ ل،اإاّلاأنان لهانستبدلا2همان درَبا2دداظلإهماإكفرلماإنيعائهما
 بإانَّةاُعَزناراإع ىسا لهاتداىل،اإقادامإنان لُهاعهاَدها2ا إبنةاإننمامةا
 لظايلامناذ1نةاإ2رنل ماعل هان ثال1اعإدمااقال:ا»إنياجاعلكا لإاسا
إمامااًاقالاإماناذ1نتياقالاالانإاالاعهديان ظايل«،امانالإااننتقلا
ن دهاداإىلاذ1نةاإساإاع لاعل هان ثاال1ان ذياساكنان جزنارةان در2 ةا
إكانامنانثلها2إنالاشماإغرلمامنان قبائلان در2 ةان ذنناكاننناعىا
إرتةامنان رسالاإ مانبدثاإ همانبي،ا ذ اكاكاناألُلان كتابانطلقننا
عل همانسمانثم ل،اأياأنهماالاكتابا هماإالاأنب اء،اإ إتخ لامداًاك فا
كانانتفاخاران  هنياإن إصا1ىاعىان دارباإنحتقرإنهماإنإتقصننا
ماناقد1لام،اإكذ اكاك افاكاناننانثاتكلإناعل هماإنثا طرإنا
إنه إإانناعىاأمن1اكثرةانقتصاينةاإثقاإ ةاإنرإناإثااَيلماعىا
ُكّلانيثاتننات،ا2 إإااكاناالانزنلان دربانحتفظننا2يشءامنانثخالقا
إ ناقل الً،اإكاننناأإضلايفاظإيامناأللان كتبان ثإاإنةان تياُحّرإت،ا
إاساتبدلان لاها2إياإرسنئ الا2ا درباإ2ا اذنتاذ1نةاإساإاع لاعل ها
ن ثاال1اَماناالانزن نناعاىاطها1تهماإنقائهم،اإاصطفاىان لهامإهما
محإادنًاصلننتان لهاعل هاإآ هاإأ1سالها لدايلان دارباإن دجما1حإًةا
 هماإأ1سالامدهان قرآنان كرنمانتلناعىان إاساآناتهاإندلإهمان كتابا
إأحكامهاإترنداتهاإقننن إاهاإنظامهاإعلنمهاإمدامالتهاإعباينتها
إندلإهمان حكإاةايفانثقننلاإنثإدالاَإكلايشءايفاح اتهمامناعاينتا
إتقا  داإآينباإسالنك اتانجتإاع ةاإس اسا ةاإن تياكانننامناقبلا
ذ كاكلهايفاضاللامبل،اكانان دربايفاض اعاأشبهاماانكننا2اينتاإإالا
ياايعاان لهان إاسا الستجا2ةا لهاإ رسن هايفايعنتهما ح اتهمايفاقن ه:ا
»نااأنهاان ذنناآمإننانساتج بننا لهاإ لرسنلاإذنايعاكماياانح  كم«،اإنا
ماااكاناعل هان درباإن دا ماأجإنامنان فثااياإن ظلماإعبايةانثإثانا
إمإا1ساةان خبائثامنانثقننلاإنثإدالاإقتالان إفسانيحّرمةاإن زناا
إرشبان خإاراإن تداُمالا2ا ر2ااإنساتدبايان إاسانيثاتضدفلاإأكلا
نثماننلا2ا باطلاإقنلان زإ1اإكاننناالانتإالنناعنانيإكراإالانفدلننا
إالانأمارإنانيدرإف،اإكانا1سانلان لاهالنانيبدانثا1حإةا لدايلا
  زك هاماإنطهرلماماناأيناساإأ1جاسان ركاإماااترتباعل هامنا
إثاايايفاُكّلاأمن1لمانالجتإاع ةاإن ث اسا ةاإنالقتصاينةا كإهاإجدا
ن صاداإن جحنياإن دإاياإنثذىاإنالسااءةامناقبلاقنمهاإصلاإجالدا
إ2اذلاأقىصاجهدهانتإا1ان دنناإ مانثاتجباالغرنءنتهماإتهدندنتهما
مداًاإصلاعىانثذىاإمدهاأللا2 تهاإأصحا2هانيخلصنناإنيجالدإن،ا
خاصاةانيثاتضدفلامإهامامنان فقارنءاإن دب اداكبااللاإآلانارسا
إن كثرامإهمامناجهلإااقصصهماإسارتهما2ثببان تدت ماإن تضل لا
ن ذياُإرضاعىانثمةاننساالم ةامناقبلاأعدنءانثمةان ذنناعجزإناعنا
لزنإةاننساال1امناخا1جهاإشاّكلنناجبهةامداينةامناينخلها2اساما
ن دناناإتحتا ننءاننساال1،اقاالان لهاتداىل:ا»إماامحإداإاّلا1سانلاقدا
خلتامناقبلهان رسالاأإإناماتاأَْإاُقتلاننقلبتماعىاأعقا2كم«،اإنؤكدا
عاىاذ كامااحصلامنالجرا كتابان لهاإنساتبدن ها2رإنناتامنضنعةا
يفانثحايناثان إبننةاإكتبامنان حدنثاإن ثارةان تيامدظإهاانيءا
إىلان إبي،اماامألانيجلدنت،اإنقلننا إااصن1ةامشانلةاإمثخاًاإصفاتا
أَح اناًانثتقبحاأناتصد1امناعامةان إاساإإاا2ا كا2رسنلان له،ا2 إإاا
1سانلان لهانجلسامانان جنن1ياإ2داضان صحا2اةايفامجلساطَربا
2ا دإانف،اإ1إننااتاتصّن1هاإزإجهايفاما1نثنناساباق،امرةاتثابقها
إمرةانثبقهااإن كثرامنالذهان ثإن1ان فكرنةان تياحرإننا2هاان دننا
2داداعجزلماعناتحرنافان قرآنان اذياتكفلان لها2حفظاها»إناانحنا
نز إااان ذكراإإناا ها حاإظنن«،ا ذناكانان ثاالحان فتاكالنان تحرنفا
يفان ثارةان إبننةاإنثحاينثانينضنعةاساننءاأكاناتاأحاينثانبننةا
أَْإاماانثاإىا2اثحاينثان ُقدسا ةان تياالانتجرأاأحاداأنانصإفهااكإاا
صإفتا2دضانثحاينثان صح ُحامإهااإن حثاناإن ضد ف،ا2حثابا
نثلننءاإنالنتإاءان ثا ايس،ا كإإااإذناأ1ينااأناندرَفا1سنلان له،انكننا
ماناخاللان قارآناإنثحاينثان تياالاتتدا1َُضامانان قرآن،اإإناخاللا
مدرإتاهاصلاننتان لهاعل هامدرإةاصح حةاساإتإكنامنانالقتدنءا2ها
صلننتان لهاعل هاإآ هايفاُكّلاح اتإااثنإاامكلفننا2ذ ك،ا» قداكانا كما
يفا1سانلان لهاأسنةاحثاإةايناكانانرجنان لهاإن  ن1انآلخراإذكران لها
كثارنً«،اإأختلان لهاحبإاا اهاتداىلا2اتباعإاا رسانلان لها»قلاإناكإتما

تحبننان لهاإاتبدننيانحببكمان له«.
ا انثاألان لاهاتداىلاأنانرزقإااانتباَعانب اها إإاَلامحبتَاهاتداىلاإحبَّ
نب هاإنرصتاهاإتدزنرهاإتنقره،ا»إالاتإرصإهاإقدانرصهان له«،اإ2ذ كا
سا كننانرُصهاإن دإاُعاعإهاضداُكّلانالسااءنتامناقبلاأعدنئهان  هنيا
إنيركالا2كلاأشاكالانالسااءنتاثقاإ ةاإإعالم اةاإغرلا،اإكذ كا
ماناقبلانيإاإقلان ذننالماأشاداِعادنءنًاإلمان ددإان ذناناحّذ1ناان لها
مإهاماإأَمَرناا2قتا هاماَجإ داًاإن نقنفا2نجهاعدإننهما لهاإ رسان ها

إ لإؤمإل.ا

حمود األهنومي

القائد النموذجي على ضوء الهدي اإللهي
لإااكاصفاتانإكناأخذلااأإانسات حاؤلاامانالديان قرآنا
ن كرناماإمإاااكاناعل هاخران قايةانيرساللامحإاداصىان لها
عل هاإآ هاإسالم،اإنتإ زا2هاان قائادايفان ثقاإةان قرآن ةاعإهايفا

ن دلن1انننثان ة
ا لاهاإن خنفا أإال:انؤِمانا2إرجد اةان قارآنان كرناماإن حبِّ
مإاه.اإلاذهان صفةاتضإاناعد1ان نقانعايفان قصان1ان بريا
يفان ترناناإيفانثلادنفاإيفاكلانيإصانصاعل اهايفاننساال1،ا
إنضإنانالساتإباطا لحكامان رعيامناغارانيإصنصاعل ها
ضإانان ضنن2اطاإننطا1نتانيإصانصاعل ها؛اكإااانضإناأنا
تلتاز1ان ق ايةا2ق اٍماعإ قةاإمإهاانننإانا2ا لاهاإ2ا  ن1انآلخرا

تضبُاطانثينء،اإتدإلاينئإااعىاتحثا إهاإإدا  ته،اإتدزِّزاحا ةا
ن رقا2ةان دنخل ةاإنساتإرن1انيثاا1ان صح حان ذيانريضان لاهاتداىل؛انقنلان لها
انََدنِْهاِماَنانْ ِكتَاِباَإُمَه ِْإإاًا اُمَصدِّقاًا َِّإاا2َْلَ تدااىل:ااَإأَنَزْ إَااإَِ  َْكانْ ِكتَاَبا2ِاْ َحالِّ
ا...اَإأَِنا ااَجاءَكاِمَنانْ َحلِّ َعَل ِْهاَإاْحُكما2َ ْإَُهما2َِإااأَنَزَلان ّلُهاَإالَاتَتَِّبْناأَْلَننءُلْماَعإَّ
نْحُكاما2َ ْإَُهما2َِإااأَنَزَلان ّلُهاَإالَاتَتَِّبْناأَْلَننءُلْماَإنْحذ1َُْلْماأَنانَْفِتإُنَكاَعنا2َْدِضاَماا
ا أَناَزَلان ّلُهاإَِ  ْاَكاَإِإناتََن َّْننْاَإاْعَلْماأَنََّإاانُِرنُدان ّلاُهاأَنانُِص بَُهما2ِبَْدِضاذُنُن2ِِهْماَإإِنَّ

َنان إَّاِساَ َفاِسُقنَن(اانيائدة:اال-9لا. َكِثرنًامِّ
ثان ا:انإطللان قائدان إإنذجيامناإنقنانيثاؤإ  ةاإإنقنان نجنبان رعي،ا
إ  سامناإنقنان طإنحاإن رغبةايفان لإزاإن حضن1؛اإلنالاتحتمان ق ا1ا2ايهإةا
 نجدان قائُدا إفثهامإدإحًةاعنان ق ا1ا2هااإتكلفاعإائها،اإلذناإنضحايفاسرا
نثنب ااءاصلاننتان لهاعل هماإعىانب إااإآ ه،اإلماأنإانذجان قايةانثإضل؛اكإاا
نجدهاأنضاايفاإنقنانثئإةانيصلحلاكانما1اعيلاعل هان ثاال1ان ذياقال:ااإ نالا
حضان1ان حاارضاإق ا1ان حجةا2نجنيان إارص،اإمااأخاذان لهاعىان دلإاءاأناالا
نقاا1ّإناعىاكّظةاظا ماإالاساغبامظلن1اث ق تاحبلهااعىاغا21ها،اإساق تا

آخرلاا2كأساأإ ها،اإث ف تماين اكمالذهاأزلداعإدىامناعفطةاعإز(.
ثا ثاا:انهديان قائاداإىلان لهاعزاإجل،اإإىلاإح هاإرشنئداه،اإنإراتدا  إه،ا
إا قائادايفان تصان1ان قرآنايالنان اذيانهدياإىلان حال،اإندعناإ  اه،اإنب إه،ا
ًةانَْهُدإَنا إنرحاه،اإلدننةان براجزءامنامهامهاإتكل فاتاه،ااَإَجَدْلإَاُلْماأَِئإَّ
ااَلِةاَإإِنتَاءان ازََّكاِةاَإَكانُنناَ إَاا 2ِأَْمِرنَاااَإأَْإَح ْإَاااإَِ  ِْهْماِإْدَلانْ َخاْرَنِتاَإإَِقا1َان صَّ
َعا2ِِدناَن(اانثنب ااء:إث(.اإناهانهاديا2أماران لهاإىلامارنيه،اإينإاه،اإتدا  إه،ا
إرشنئداه،اإكلامااانقارباإ  ه،اإناهامإهجان لاهايفاعبايه،اإلانامإهجاإنضحا
إمفتنحاإ  ساحكرناعىان ق اية،اإا قرآناإن تدا  مانن ه ةامنجنية،اإمنانيلا
أمرانثمةاعىاأسااسالذنانيإهجاإنإاانضنانفثها لرقا2ةانيجتإد ةاضإنالذنا
نيإهجان ذيا2اتا2حكمانيتداَقداعل ها2 إهاإ2لان خللان ذننانقنيلم؛انثمران ذيا
ندّززاحا ةانيثؤإ  ةا دنه،اإنجدلهاأكثراشدن1نا2ها،اإهنامناجهةا2لان رقا2ةا
ن شادن1نةان ذنت ةانيثتشادرةا1قا2ةان له،اإ2الان رقا2ةان شادب ةان خا1ج ة،ا
ن تياتق ِّإهاعىاأسااسانيإهجانيتداقداعل ه.اإلنا2طب دةان حالانتحّركا غانةا
1ساإهاان قرآناإن دننا ه،اإغاناةالذهان غاناتاليا1ضانننان لهاعل ه،الياأنا

نحصلان قائداإمجتإدهاعىا1ضنننان له.
1ن2دا:اإإذناكانامناألماإظائفان قائدالنايال تهاعىان هدىاإنرهايفاقلنبا
ن إااساإإنقدهم،اإإناهانجباأنانكننالناعاىان تزن1اكاملا2هاذنان هدى،اإأنا
نإطلالاعىاضنئاه،اإح إئذاالانجبا2حالامانانثحننلاأنانكاننامإاقضاا ه،ا
اكالامقتااعإادان لهاأناتقن اننامااالاتفدلانن(،اإلناح إئاذاخاضنايإظنمةا
كبرةامنان رقا2ة؛اإهإاكان رقا2ةان ذنت ةان تياتحإلهاينئإااعىان ثاديايرضاةا
ن لاهاإن تحركان جاياكإااأمران له،اإلإاكان رقا2ةانيجتإد ةان تياتجدان دساتن1ا
ن اذيانإكإهاامرنقبتهامناخال ه.اإلنان دساتن1ان ذيا هاسالطاناعىان قلنبا
إن دقنلاإن جنن1ح؛اإنهاسلطانان حجةاإن للان،اسلطانان قرآنان كرنم.اإلذنا
نثاتلز1اأنانكننان قائداحثابان إإنذجان قرآنيا2د دناعنان خضنعا لشهننتا
ن شاخص ةاإن إزإنتان ذنت اةايفاقرن1نتهاإتحركاته.اكإااتت احاتدل إاتان قرآنا
ن كرناماإ2حثابان رقا2اةانيجتإد ةايانا دنهمانثلل اةاإنيدرإاةاأنانقدمننا
نصائحهما لقائداإذنامااإجدإناننحرنإاايفامثارتهان ق اينة،اإإذناتإايىان قائدا
يفالاذنانالنحرنفاإىلاي1جةا مانددانإفناإ هاان إصاحاإن حنن1اإإنانيجتإنامنا
لايفاأنانتخذاقرن1انننكا1ا2لاإنجباعل ها خااللان دلإاءاإأللانالختصاصامخانَّ
حتاىاإ نا2اساتخدن1ان قنةا جلانيإحرإلامنان قايةاعىان خضنعا ثالطانا

ن قرآناإن تدا  مانن ه ة؛اإااالاطاعةايخلنقايفامدص ةان خا ل(.
1ن2داا:اإنجباأنانكننان قائدان إإنذجياعاياا،اآتاهان لهامنان دلماماانإكِّإها
2هامنامننجهةانيثتجدنتان ح ات ةايفامختلفانيجاالت،االا2داأنانكنناعاياا2إاا
نرندهان لهاماناعبايه،اإماالدنلماإ  ه،اإعاياا2تإزنلان حننيثاعىامصاينقها،ا
عايااا2ايفارتضاإ2ا ننقناإك ف ةاتحرنكان ننقناعىاضانءانيفرتَض،اقالان لها
تداىل:ااإإذناجاءلماأمرامنانثمناأإان خنفاأذنعننا2هاإ نا1يإهاإىلان رسنلاإإىلا
أإيلانثمرامإهما دلإهان ذننانثاتإبطننهامإهم(اان إثااء:اإا(،اإحلانعرتضا
2إاناإرسنئ لاعىانصطفاءان لها طا نتاملاكااعل هما2حجةاأحق تهمانيزعنمةا
انن هيا2ألمانيقنِّماتا لقائدا اٍناعل هايفانيال،اجاءان ريُّ يفانيلك،اإكننِهاغرَامنسَّ
ن فدالاإنيؤثر،اإليانخت ا1ان له،اإأنان لهاآتاها2ثاطةايفان دلماإن جثام،ان دلما
ن ذيا2هانثاتط ناساْلَاغن1ان قضانااانيختلفةاإندط هان خ اا1نتانثإضلايفا
ن تداملامدها،اإن جثامان ذيانإكإهامنان ق ا1ا2إهامهاح ثاكانا لجثمايإ1ا
إداالايفان ق ايةاني دنن ة،ايفامصا1عةان فرساان،اإمصاإ اةان فحنل،اإن قرآنا
ن كرنما2هذنانؤكِّداعىا1إضاق ايةان جاللاإغرانيؤللاإثا ن نج ا.اإمناذ كا
إإنان تكإن نج اان حدنثةاإنساتخدن1اإساائلان ق ايةان حدنثاةاتجدلاإمكان ةا

نالستغإاءاعنا2دضانالشرتنطاتا2صحةا2دضاأعضاءان جثماأمرناإن1ين.

خامثا:انضنان قرآنان كرنماضنن2طاإقننعداعامةا لحاكمان إإنذجياتشّكلا
2إجإنعهاان إظرنةان ث اسا ةايفاننساال1،اإندتلاننساال1ان كفااءةاإن قد1ةا
إن ددن اةاإن دلاماكإبايئاأساسا ةاتشاّكلانثسااسان ذيامنا
خال اهانتمانخت اا1ان قائد،اإلنا2هذناالاندارتفا2ق ايةانيتغّلبلا
2ا قنة،اإنإكراإما1ةاإق ايةالؤالءان قايةان دإالءان ذنناتدإدهما
نثنظإةانيثاتكلةا ق ايةاشادنبامغلنباعاىاأمرلا،اإنإكرا
نيلكان دضنضاإإما1ةان ثافهاءاإن ظايال،اإ1غماأنان تطب لا
ن تا1نخاياننساالميا هاذهان خص صةامزعجاجادناإالاأنها  سا
2حجاةاأ2دناعىاتجاللالذهانيباايئاإضدفانال تزن1ا2ها،اإحلا
أحاباسا ُدنااإ2رنل اماعل هان ثاال1اأناتكننان ق اايةايفاعقبها
جااءهان اريان قرآنيا  بلاأنانثسااسالنان دادل،اإأنهاالاإالنةا
اَقاَلا ُهنَّ  لظايالاعىانثمة،ااَإإِِذان2ْتََىاإ2َِْرنِل َما21َُُّها2َِكِلَإاٍتاَإأَتَإَّ
نَِّتياَقااَلاالَانَإَاُلاَعْهِديا إِنِّاياَجاِعلَُكاِ لإَّااِساإَِماماًاَقاَلاَإِماناذ1ُِّ
ن ظَّاِ ِإاَل(اان بقرة:لاا(؛اإنقنلاننما1اعيلاعل هان ثاال1:ااإنا
أحلان إااسا2هذنانثمراأقننلماعل اهاإأعلإهما2أمران لهاإ اه(؛اإنقنل:ااَإَ ُكْما
َعَل ْإَاانْ َدَإُلا2ِِكتَاِبان لَِّهاتََداىَلاَإِسرَِةا1َُسنِلان لَِّهاااصىان لهاعل هاإآ ها(اَإنْ ِق َا1ُا

ِهاَإن إَّْدُشاِ ُثإَِّتِه(. 2َِحقِّ
سايسا:انبإيان قائدايإ تهاعىاأساسان تشا1كاإنالنفتاحاعىاكلاماانثالما
لان هدفانن هي،اإمؤسثاةان ق ايةا يفا2إااءان دإ اةان قننةاإن داي ةاإن تياتحقِّ
 دنهاان قإننتان تيامناخال هاااتشااإ1األلان رأياإن خلةااإشاإ1لمايفانثمر(ا
اإأمرلماشان1ىا2 إهم(،اإنقنلاننما1اعيلاعل هان ثاال1:اامناشااإ1ان رجالا
شا1كهاايفاعقن ها(،ااإمااخابامنانستشا1(،اإأمااتإظ مالذنانيبدأاعىان ننقنا
ن دإايلاإهناأمارامرتإكا لدقل ةانننثاان ةا تإظ إها  اؤييامهإتهاعىاأكإلا
ةا إجه،اإمجا سان شان1ىان فاعلةاإن حق ق ةا2صن1تهاان  ن1الياصن1ةامدلِّ
 لشان1ىان تيانرندلاان قارآنان كرنم،اإن تياتثااعدان قائداعىاإين1ةاشاؤإنا
يإ تاه،اإن قرآنا2هذنانرإاضانالعرتنفا2اثنظإةان دنكتاتن1ناةاإحكمان فرياأإا

نثقل اتانيتثلطة.
ساا2دا:انهتمان قائدا2بإاءانننثااناإ1إحاهاإ  سا2بإاءانياينااتان فائضةا
عنان حاجة،اإنهان تصن1اننساالميان ذيانركِّزاجهنيهانسادايانننثاان،اإتلكا
ن حضا1نتانياينةا2إااإ هاالذهان حضا1ةان غر2 ةانيدارصةان تياسحقتانننثانا
إجدلتهاعبداشهننتهاإأسران حاجاتانياينةاإقرننان شهننتان إفثان ةاليايفا
ن ننقناتشقيانننثاناأكثرامإااتثدده،اإنان حضا1ةان تياترىايفانننثانان ذيا
ند اشاخا1جانلتإامهاان جغرنيفاإن نطإياكائإااالانثاتحلان ح اةاإالا2قد1اماا
ند1اعل هاامنامايناتا هياحضا1ةاناقصةاإتاإهةاإمإحرإة؛اإتشارا2نضنحا
إىلامدىانالنحرنفان فظ نا هذهان حضا1ةايفاألمامقنماتاأياحضا1ةاحق ق ة.
 قاداكر1ان لهانننثاان،اكلاإنثاان،اإأعطااهان لهاحقنقه،اإكفلهااننساال1ا
 اه،اإرشعان ترندااتان كثرةان تيا2هاانحاَإظاعىاإجانيهاإعرضهاإكرنمتها
ا2د داحلانرنادامداقبتهاعىاجْر1ٍا إحرنتاهاإحاجته،اإض ّلان خ اا1نتاإىلاحدٍّ
ننتهكهاأإخا فا2ه؛اإ هذنانثإيان قرآنان كرنماعىاسا دان قايةامحإداصىان لها
عل اهاإآ هاإسالما2أنهااَعِزنٌزاَعَل ِْهاَماااَعِإتُّْماَحِرنٌصاَعَل ُْكاما2ِاْ ُإْؤِمِإَلا1َُؤإٌفا
ا1َْحَإًةا 1َِّح اٌم(اان تن2اة:اااا(،اإأناها1حإةا لدايلاجإ دااااَإَمااأ1ََْساْلإَاَكاإاِلَّ
 ِّْلَداَ ِإَل(اانثنب اء:اثلا(،اإأنهااَ َدىاُخلٍُلاَعِظ ٍم(اان قلم:ال(،اإمنالذنان خللا
َنان ّلِهاِ إَتاَ ُهْماَإَ ْناُكإَتاَإّظاًا جاءتان رحإةان تيا2هاانللا لإاسااَإِبَإاا1َْحَإٍةامِّ
ننْاِماْناَحْنِ َك(اآلاعإارنن:ا9ثا(،اإىلاكثرامناأحنن هاصىا َغِل اَظانْ َقْلِباالَنَفضُّ
ن لهاعل هاإآ هاإسلمان تيانصاعل هاان قرآناإن تياتفضحاتصن1نتاإمإا1ساتا
ن حضا1ةان غر2 ةانياينةان  ن1،اإن تيانساتدبدتانننثااناإجدلتامإهامرسحاا

 جإ ناأنننعاقثاإتهااإشدتها.
ثامإاا:اندتإادان قرآنان كرنامانال تازن1ا2ايإهج ةاإنثخالقاإن ق امان قرآن ةا
كإطلن2اتاعىان قائداأنانجتهداإ ها،اإالاندرتفا2رإطاأخرى،اتتدللا2جإسا
ن قائداأإاأإ ننه،اأإاإطإه،اأإامذلبه،اأإاحز2ه؛اإا قرآناأمإيايفانخت ا1ان قاية.
تاسادا:ان ق اايةايفان قرآنان كرنماالاتفرقا2لان دنإاياإن دن نياإكلهاينإي،ا
إاكلان تحاركاتان تايانتحركهاانننثاانانيكلفالايامناطب داةان دنناإمنا
مقتض اتاه،احتاىان تحركاضإنانيباحالنامنان دنان،اإكلاتحركامدنيانخد1ا
نننثااناإنثاددهاإنجلبا هان كرنمةاإن دزةاإن ثادايةاإن رإااهاحتىاإ نا2دنا
 لبداضاأنهاأمراين انياإهنامنان دنن،اإن دن االيامز1عاةانآلخرة،اليانيكانا
ن جغارنيفاإنيادةان زمإ اةان تيانتجثاداإ هاان دناناإنقدااملإنساا،اإقطالما

نيإالضننا لدننامنانحاإ ننان تفرنلا2لان دنإياإن دن ني.
عاارشن:انتحركان قائداحثابان إإنذجان قرآنيايفامثااحاتان خراإم ايننا
ن دبنيناةا لهاسابحانهاإتداىل،اإضإناأعإاالان طاعةا هاإحادهاتبا1كاإتداىل،ا
اَلِةا اًةانَْهاُدإَنا2ِأَْمِرنَااَإأَْإَح ْإَااإَِ  ِْهاْماِإْدَلانْ َخاْرَنِتاَإإَِقا1َان صَّ اَإَجَدْلإَاُلاْماأَِئإَّ
َإإِنتَااءان زََّكاِةاَإَكانُنناَ إَااَعا2ِِدنَن(اانثنب اء:إث(،اإنهمايفامننقنان قدإةان دإل ة،ا
يفامااانفدلانن،اإماانرنادإنا آلخرنناأنانفدلانه،امناخاللاماانرنادان لها هما
أنانحققنهاماناحركةاإمإهجاإلدف،اأنهمانتحركاننا صإاعةان خر،اننجايا
ن خار،ا إاران خار،ا فدلان خار،اندعننا2حثابامإهاجان لاه،اإندعنناإىلا
ن خر،اإنإا1ساننايفاذنتهماأعإاالان دبايةان تياتزك هام،اإنصلحنناإضد ةا
مجتإداتهاما2تدزنزاحا اةان ثقةا2لان فقرنءاإنثغإ ااء،اإمناكلاذ كانتإثلننا
ن شادن1ا2االنثاحاقاأما1ان لهاإنالنق اياإ  هامناخاللاعبايةاإنسادةاشااملةا

تتحركايفاكلامنقنا لهاإ هاأمراإ ط دننهاكإاانرنداتبا1كاإتداىل.
تلكاليا2دضامقان ساإمننصفاتان قائدا2حثابان إإنذجان قرآنياإن تيا
تإطبلاعىاسا دناا1سانلان لهامحإداصىان لهاعل هاإآ هاإسلما2شكلاأإ ني،ا

إأإضيل.
نتبن،،
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وحي���ا و أفض���ت إل���ى الدنيا بأس���راربش���رى من الغي���ب ألقت في ف���م الغار
أن���واربش���رى النبّوة طافت كالش���ذى سحرا مي���اد  الرب���ى  ف���ي  أعلن���ت  و 
دارو ش���ّقت الصم���ت و األنس���ام حتمله���ا إل���ى  دار  م���ن  الس���كينه  حت���ت 
بإس���فارو هده���دت » مّك���ة« الوس���نى أنامله���ا إيذان���ا  الفج���ر  ه���ّزت  و 

***
س���مارفأقب���ل الفج���ر من خلف الت���ال و في و  عش���اق  أس���رار  عيني���ه 
رابي���ة كّل  ف���ي  الس���نى  في���ض  م���وج و ف���ي كّل س���فح ج���دول ج���اريكأّن 
أده���ارتداف���ع الفج���ر ف���ي الدني���ا ي���زّف إلى و  أجي���ال  فج���ر  تاريخه���ا 
تبّس���مه ف���ي  طف���ا  إن���ذارواس���تقبلت  إمي���اءات  و  بش���رى  آي���ات 
الن���ارو ش���ّب طف���ل اله���دى املنش���ود مّت���زرا و  بالن���ور  مّتش���حا  باحل���ّق 
أق���دارف���ي كّف���ه ش���علة ته���دي و ف���ي فم���ه بش���رى و ف���ي عين���ه إص���رار 
دم���ه ف���ي  و  وع���د  مامح���ه  ف���ي  جّب���ارو  كّل  تتح���ّدى  بطول���ة 

***
ب���ه الطغ���اة  فاغت���م  بالن���ور  ف���اض  و اللّّص يخشى سطوع الكوكب الساريو 
يخ���زي لصوص الدجى إش���راق أقمارو الوع���ي كالن���ور يخ���زي الظاملن كما
بّت���ارنادى الرس���ول نداء العدل فاحتش���دت كّل  تنض���ي  اجل���ور  كتائ���ب 
مجّنح���ة ن���ار  خلف���ه  إعص���اركأّنه���ا  أف���واج  قّدام���ه  تع���دو 
أظف���ارفض���ّج باحل���ّق و الدني���ا مب���ا رحب���ت و  بأش���داق  علي���ه  ته���وي 
مس���لّخة أحق���اد  ال���درب  و  س���ار  ض���اريو  ضيغم���ا  ش���بر  كّل  ف���ي  كأّن 
مندفع���ا املرس���وم  درب���ه  ف���ي  بأخط���اروه���ّب  أخط���ار  يق���ذف  كالده���ر 

***
حّف���ارفأدب���ر الظل���م يلق���ي ه���ا هن���ا أج���ا  ... ك���ّف  يتلّق���ى  هن���ا  ه���ا  و 
تّي���ارو الظلم مهما احتمت بالبطش عصبته وج���ه  ف���ي  وقف���ة  تط���ق  فل���م 
غايت���ه األيت���ام  أب���و  اليتي���م  مضم���اررأى  كّل  إليه���ا  فش���ّق  قص���وى 
إكب���اروامت���ّدت امللّ���ة الس���محا ي���رّف عل���ى و  إعظ���ام  ت���اج  جبينه���ا 

***
ألوزارمض���ى إل���ى الفت���ح ال بغي���ا و ال طمعا تطهي���را  و  حنان���ا  لك���ّن 
زمن���ا وابتن���ى  قب���را  اجل���ور  أح���رارفأن���زل  أف���كار  تدّب���ره   ... ع���دال 

***
ال���واريي���ا قات���ل الظلم صال���ت هاهن���ا و هنا زن���دك  منه���ا  أي���ن  فظاي���ع 
سمس���ارأرض اجلن���وب دياري و ه���ي مهد أبي و  س���ّفاح  ب���ن  م���ا  تئ���ّن 
ينهش���ها و  س���ّجان  قي���د  س���وط ... ويحدو خطاها صوت خّماريش���ّدها 
مّتج���ر ه���و  و  وزي���را  القي���اد  بجوعه���ا فه���و فيه���ا الباي���ع الش���اريتعط���ي 
و كي���ف س���اس حماه���ا غ���در فّجار ؟فكي���ف الن���ت جل���ّاد احلم���ى »عدن«
يبّره���م ال  وعم���اء  أب���راروقاده���ا  أق���وال  أقواله���م  و  فع���ل 
ع���اريأش���باه ن���اس و خي���رات الب���اد له���م جائ���ع  ش���عب  و  للرج���ال  ي���ا 
له���م الب���اد  دناني���ر  ن���اس  دين���ارأش���باه  رب���ع  يس���اوي  ال  ووزنه���م 
أنفس���هم الغ���در  فهل يصون���ون عهد الصح���ب و اجلارو ال يصون���ون عن���د 

ت���رى و  رس���مّية  ش���خوصهم  أطماعه���م ف���ي احلم���ى أطم���اع جّتارت���رى 
***

تضحكن���ي ث���ّم  منه���م  أس���خر  أف���كارأكاد  أصح���اب  أّنه���م  دعواه���م 
منّجده���م ك���ي  دورا  بالظل���م  و مجده���م رج���س أخش���اب و أحجاريبن���ون 
أعين���ه إّن  عنه���م  الش���عب  تخب���ر  أس���تارال  خل���ف  م���ن  فظائعه���م  ت���رى 
تخبرن���ا الش���عب  ج���راح  أش���راراآلكل���ون  آالت  أّنه���م  ثيابه���م 
مظاهره���ا تنب���ي  رش���وة  أ�بص���ارثيابه���م  و  أكب���اد  دم���ع  بأّنه���ا 
تس���ّترهم ألقاب���ا  بال���ذّل  بالع���اريش���رون  الع���ار  يس���ترون  لكّنه���م 
كم���ا املس���تعمرين  ي���د  ف���ي  س���ّحارحتّس���هم  ك���ّف  ف���ي  مس���بحة  حت���ّس 

***
إذا الب���اد  ألع���داء  ووي���ل  ض���ّج الس���كون وهّب���ت غضب���ة الثار !وي���ل 
ل���ه الزم���ان  إقب���ال  اجل���ور  إدب���ارفليغن���م  إن���ذار  إقبال���ه  ف���إّن 

***
وش���ّرهم وأخي���ار  ش���ّر  أخي���اروالن���اس  زّي  يتزّي���ا  مناف���ق 
أحب���اروأضي���ع الن���اس ش���عب ب���ات يحرس���ه أث���واب  تس���تره  ل���ّص 
بأّمت���ه احلان���ي  لغ���ة  ثغ���ره  !ف���ي  ج���ّزار  س���ّكن  له���ا  يدي���ه  ف���ي  و 
مس���ّممة براك���ن  الش���عوب  غ���ّدارحق���د  و  خ���ّوان  كّل  وقوده���ا 
صورت���ه للش���عب  محتق���ر  كّل  أق���ذارم���ن  متث���ال  أو  اخليان���ات  رس���م 
جيفته���ا التعطي���ر  ش���ّوش  عّط���اروجّث���ة  ث���وب  ف���ي  ميت���ه  كأّنه���ا 

***
ب���ه العابث���ن  ب���ن  و  اجلن���وب  ق���ار«ب���ن  »ذي  ي���وم  إلي���ه  يح���ّن  ي���وم 

***
ذك���راه كالفج���ر ف���ي أحض���ان أنه���اري���ا خامت الرس���ل ه���ذا يوم���ك انبعثت
مخت���ار؟يا صاح���ب املبدأ األعلى ، و هل حملت روح  إاّل  احل���ّق  رس���الة 
م���ن اله���دى و الضحاي���ا نص���ب تذكارأعل���ى املب���اديء م���ا صاغ���ت حلاملها
مبادئه���م أش���خاصا  نذك���ر  مباديء الذئب في إقدامه الضاري ؟ !فكي���ف 
بينه���م و  أحباب���ا  للش���عب  و الش���عب ما ب���ن طب���ع اله���ّر و الفاريب���دون 
دم���ع و ف���ي خاط���ري أحق���اد ث���ّوار ؟مال���ي أغّني���ك ي���ا » ط���ه« و ف���ي نغمي
فانتزف���ت اجل���رح  كبري���اء  حق���دي على اجلور م���ن أغوار أغواريمتلمل���ت 

***
ص���دري جحيم تش���ّظت بن أش���عاريي���ا »أحم���د النور« عف���وا إن ثأرت ففي
أب���ي ف���إّن  إنش���ادي  ث���ار  إذا  »حّس���ان« أخب���اره في الش���عر أخباري»ط���ه« 
جي���ش الطغ���اة بجي���ش من���ك ج���ّرارأن���ا ابن أنص���ارك الغ���ّر األل���ى قذفوا
أس���وارتظافرت ف���ي الفدى حوليك أنفس���هم خل���ف  ق���اع  كأّنه���ّن 
أنص���ارنح���ن اليمان���ن ي���ا »ط���ه« تطي���ر بن���ا أرواح  الع���ا  رواب���ي  إل���ى 
مب���دأه و  »عّم���ارا«  تذّك���رت  »عّم���ار«إذا  أحف���اد  إّنن���ا  بن���ا:  فافخ���ر 
قيث���ار»ط���ه« إلي���ك ص���اة الش���عر ترفعه���ا أوت���ار  تعزفه���ا  و  روح���ي 

عبد اهلل البردونيبشرى النبوة

بين يدي االحتفال النبوي الشريف  أمة السالم القاسمي
تأتي ذك�رى المولد النبوي الرشيف هذا 
العام ونحن نعيُش مرحلًة جديدًة وحساسة 
يف ظل ظروف اس�تثنائية، فبعد أن َمَنّ الل�ُه 
عىل شعبنا اليمني بنرصه وتأييده يف مواِطَن 
عدٍة )باب المندب وعس�ير ونجران ومأرب 

و...و...(
تطل علينا هذه الذكرى العظيمة وشعبنا 
يزداد ثباتاً وصموداً يف مواجهة ثالثي الرش 

)أمريكا وإرسائيل والسعودية( 
ها هي ش�وارعنا تزدهي بالزينة وتلبس 
أحىل حلة ترحيبا بمول�د النور رغم الجراح 
النازف�ة واألل�م والح�زن الناج�م ع�ن هذا 

العدوان الغاشم. 
إال أن تمس�كنا باالحتف�اء بهذه الذكرى 
العظيم�ة هو رس�الة لكل أع�داء األمة أنكم 
ل�ن ترهبونا ولن نرتاج�ع عن طريق هدايته 
ونهج�ه، وهو رٌدّ من ُكّل أبن�اء اليمن أننا ال 
زلنا نعي أهمية ارتباطنا برسول الل�ه صىل 
الل�ه عل�ه وآله.. أم�ة تتمس�ك بنبيها ومنه 
تس�تلهم الوقوَف يف وجه الظالمين ومعاداة 
أعداء الل�ه، ولن نكون إال عىل طريقه ونهجه 

وجهاده. فمنه نستلهم الصرب والثبات.
ولهذه المناس�بة وإحيائه�ا آثار ودالئل 

تعود عىل الفرد والمجتمع لعل أهمها:
1- التق�وى: نتيجة إحياء ش�عائر الل�ه 
 ِ ْم َشَعاِئَر الَلّ وتعظيمها قل تعاىل )َوَمْن ُيَعِظّ

َفإَِنَّها ِمْن َتْقَوى الُْقلُوِب(
2- الفرح برس�ول الل�ه هو فرح بنعمة 
الل�ه ورحمته. ويف ذلك اس�تجابة ألمر الل�ه 

الذي دعا إىل الفرح بنعمته. 
وه�ل هناك نعمة تضاهي نعمة رس�ول 
الل�ه وهدايته لنا )قل بفضل الل�ه وبرحمته 

فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون( 
3- التثبيت: إن احتفالنا بنبينا ُهو تثبيت 
لنا يف مواجهة الظلمة والمنافقين وإرجافهم 
وتثبيطه�م..  )وكذلك نق�ص عليك من أنباء 

الرسل ما نثبت به فؤادك(
4- تأكيد االنتماء لرسول الل�ه ومنهجه 
واتباع�ه.. قال تع�اىل )ق�ل إن كنتم تحبون 

الل�ه فاتبعوني يحببكم الل�ه(

إقام�ة نش�اط اجتماع�ي إلحي�اء ه�ذه 
والعم�ل  الجماع�ة  روح  ينم�ي  المناس�بة 
الجماعي )وقل اعملوا فس�يرى الل�ه عملكم 

ورسوله والمؤمنون( 
نف�وس  يف  األع�ىل  الَمثَ��ل  إحي�اء   -5
المؤمنين. فاالعتناُء واالهتماُم برسول الل�ه 
وس�يرته وأخالقه وآدابه هو دعوة لالقتداء 

به فهو الَمثَل األعىل لكل المسلمين.
)لق�د كان لك�م يف رس�ول الل�ه أس�وٌة 

حسنة لَمن كان يرجو الل�ه واليوم اآلخر( 
6- رب�ط الف�رد والمجتمع بت�ويل الهل 
ورس�وله من خ�الل االهتمام ب�ه وتعظيمه 
ومعرف�ة س�يرته. قال تع�اىل )إنم�ا وليكم 
الل�ه ورس�وله( )النب�ي أوىل بالمؤمنين من 

أنفسهم(
7- االحتف�ال بالنب�ي وبمول�ده ص�ىل 
الل��ه عليه وآله هو دع�وٌة إلصالح النفوس 
واالرتقاء بها من خالل إحياء هذه الشخصية 
العظيمة، فهو رحمة وهداية للناس َجميعاً.. 

)هو الذي بعث يف األميين رس�والً منهم يتلو 
عليهم آياته ويعلمه�م الكتاَب والحكمة وإن 

كانوا من قبل لفي ضالل مبين(
8- رفض ثقافة القتل والذبح والوحشية 
التي يحاول اليهود والنصارى أن يش�وهوا 

صورته صىل الل�ه عليه وآله.. 
)وما أرسلناك إال رحمة للعالمين(

ُس�وُل اللَّ�ِه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشَدّاُء  ٌد َرّ َحَمّ )ُمّ
اِر ُرَحَماُء َبيْنَُهْم( َعىَل الُْكَفّ

9- رس�الة ألع�داء الل�ه ب�أن أمة محمد 
باقية عىل عهدها مع رس�ولها ولن تميض إال 
بما جاء ب�ه هذا النبي العظي�م، ولن يرتكوا 

هذا النور المنزل عليهم من عند الل�ه.. 
ِ ِبأَْفَواِهِهْم  )ُيِريُدوَن أَن ُيْطِفُئوا ُن�وَر الَلّ
َك�ِرَه  َولَ�ْو  ُن�وَرُه  ُيتِ�َمّ  أَن  إاَِلّ   ُ الَلّ َوَيأَْب�ى 
الَْكاِفُروَن، ُهَو الَِّذي أَْرَس�َل َرُس�ولَُه ِبالُْهَدٰى 
َوِديِن الَْحِقّ لُِيْظِهَرُه َعىَل الِدّيِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه 

ُكوَن(  الُْمرْشِ
1- نرش للقي�م والمب�ادئ الرفيعة التي 

ج�اء بها ص�ىل الل�ه علي�ه وآله م�ن خالل 
شخصية النبي وأخالقه العظيمة.. 

)وإنك لَعىل خلٍق عظيم( 
ع�اى  يبَع�ُث  بمول�ده  االحتف�ال   -11

الصالة عليه وذكره امتثاالً ألمر الل�ه: 
)إن الل�ًه ومالئكتَه يصلون عىل النبي يا 
أيها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما( 
12- بعٌث لثقافة الجهاد التي عمد أعداء 
هذا الدين إىل تغييبها وتش�ويهها من خالل 
ربطها بداعش والقاع�دة..  فإظهار جهاده 
ضد أع�داء الدين من يه�ود ومرشكين دون 

التمثيل والتشويه والحقد.. 
وال أنىس المبادئ اإلنس�انية التي علّمها 
النب�ي ألصحابه يف جهادهم ب�أن ال يقطعوا 
ش�جرًة وال يقتلوا طفالً وال امرأًة وال شيخاً 

وال يمثلوا وال يشّوهوا.
كذلك ما رواه مالك األش�رت عن عيل عليه 
الس�الم حين ق�ال: علّمني عيل كي�ف أقاتل 

عدوي دون أن أحقد عليه 

وهنا ال ننىس أن نذُكَر أن ال خالص لألمة 
إال بالجه�اد كما عرب عنه صىل الل�ه عيل وآله 
وس�لم بقوله: ما ت�رك قوم الجه�اد قط إال 
ذل�وا. ما هذه الحالة المرتدي�ة التي وصلت 
إليه�ا األم�ُة اإلس�المية إال برتكه�ا للجهاد 

ومواالة اليهود والنصارى. 
الرشي�ف مناس�بة  النب�وي  المول�د  إن 
عظيمة وفرصة لكل المسلمين للتوحد ونبذ 
القرق�ة والخالفات والع�ودة إىل منبع النور 

اإللهي لل�هداية.
وه�ي دع�وة إىل مع�اداة أع�داء الل��ه 
واإلس�الم وأعداء هذا النبي العظيم بالعودة 

إىل قيمه ومبادئه والتأيس واالقتداء به.
فلي�س هناك طريق للخ�الص من الظلم 
والطغيان إال طريق هذا النبي األمي واتباعه 
ولن يتأتى ذلك إال بإحياء مولده وسيرته.. 

َىّ  )الَِّذي�َن َيتَّبُِعوَن الَرُّس�وَل النَّبِ�َىّ االُِْمّ
الَّ�ِذى َيِجُدوَن�ُه َمْكُتوب�اً ِعنَدُه�ْم ِف التَّْوَريِه 
َواالِْْنِجيِل َيأُْمُرُه�م ِبالَْمْعُروِف َوَينْه�ُهْم َعِن 
ُم َعلَيِْهُم  يِّب��ِت َوُيَحِرّ الُْمنَك�ِر َوُيِحُلّ لَُهُم الَطّ
ُه�ْم َواألْغاَلَل  الَْخب�ئِ�َث َوَيَضُع َعنُْه�ْم إرِْصَ
ُروُه  الَّتِي َكاَنْت َعلَيِْهْم َفالَِّذيَن َءاَمُنوا ِبِه َوَعَزّ
وُه َواَتّبَُع�وا الُنّ�وَر الَِّذي أُن�ِزَل َمَعُه  َوَن�رَصُ

أُولَٰئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن(. 



ننثإلااااينثإلاثالا1اانيننإلالاا21 نانثإلاثإلالا     ن ددياالاا14 عربي ودولي

المراهق الذي جعل من 
السعودية »ُفرْجة« لخلق اهلل

نبيل لطيف *

االاأي1ياإناكاناتان ث اساُةان ثادنينةان جدنادةان تيايّشاإتهاا

ن رنااضايفاظالاحكنمةانيلكاسالإاناإن2إاهامحإد،اجااءتاتإف ذنًا

ثإنمران ثا دانثمرنكاي،ايإناأنانكنَنا لق ايةان ثادنينةاحنٌلاإالا

قانة،اأَْإاإنهااامنا2إااتاأإكا1انيلكاإن2إاه،اإإنان صدباجادنًاقبنلا

إكرةاأناتكننالذهان ث اساةان ثدنينةان حا  ة،اليانتاجاسدنييا

خا ص،اإهياتدإنا2ا ثادنينةاإىلاحاإاةان هاإنة،ايااتتصفا2هامنا

تخبطاإعد1انتزنن.

2ا رغاماماناأنهامنان صدباأنانقتإناشاخٌصاماا،احتىا ناكانا

صاحباذكاءايفاحدإيهان دن ا،ا2ق ا1احكنمةاماايفا2لداما،ا2ا دإنامنا

سابلاننرصن1،ا2ا بلدان ذياتحكإهاإىلانالنه اا1اإن فنىضاإنيجهنل،ا

إ كنان دا1إلا2طب دةان دقل ةان ثادنينة،االانثاتغر2ننامناإجنيا

لكذنان حكنمةايفان ثادنينة،اإا ث اساةان ثادنينةا  ثتاإحدلاا

ليان شااذةايفالذنان بلد،اإكلاماايفان ثادنينةامانانظا1احكماإمنا

نظا1اينإياإمناس اساةاخا1ج ة،الناشاذإذايفاشذإذ،اإإنانيحالا

أناتجداعىان كرةانث1ض ةاقدنإاًاإحدنثاً،اأنانطللاشاخصاماانساما

جادهاعىا2لداكبار،اإلذنان بلداالاننجداإ هايساتن1،اإالانحلا لإرأةا

إ هامناق ايةاسا ا1ة،اإنداقبانيدن لا2ذ2حهما2ا ث فايفان شنن1عا

إن ثااحاتان دامة،اإن شادبا  ساإاّلا1ع ةا لإلكاإأمرنءاآلاسدني،ا

إإثلالذنان بلدا  ساسنىان ثدنينة.

ن اذيازنيان طالان ثادنييا2لة،اإجدلامانان ثادنينةا“ُإْرجة”ا

 لإاس،ان ث اساُةان رعإاُءان تياندتإدلاان2نانيلكاإيلاإيلان دهداإزنرا

ن دإاعانثمرامحإد،اإهذهان ث اساةاجدلتامنان ثدنينةامنضنعاًا

 لتإاد1،اإإإاذانحناعا1اإلياتقانياتحا فاًاعر2 اًاإساالم اً،االاننجدا

إاّلايفاعقالان2ناسالإان،اضدان شادبان  إإي،اإ2داداُكّلالذهان فرتةا

ن طننلاةاإ2داداُكّلان فظائانان تايان1تكبهاايفان  إانايإناأنانحقلا

لدإااًامناألدنفان ددإنن،انرنهانخرجاعل إااا2تحا فاأكلالذهانيرة،ا

تحتاعإنننا“ن تحا فاننسالميان دثكري”انيؤ فامنالإا2لدنًاعر2 اًا

إإسالم اً،اإلدفالذنان تحا فالنامحا21ةانن1لاب،اإمقراق ايةالذنا

ن تحا فالنان رناض.

ن غرنُباأنان2ناسالإان،ا مانخلاأغلبان دإلان ااإإا2تحا فهمامنا

2االيه،اكإااكاناحالاتحا فهانثإلاعىان  إان،اإقداأعلنا بإان،اعىا

 ثاانا1ئ ساإز1نئهاإإزناراخا1ج ته،اأنهاالاعلما اها2هذنان تحا فا

إالاندارفاطب دتهاإالاألدنإه،اإمثُلالذنان كال1اقا تها2اكثاتاناعىا

 ثاناكبا1امثاؤإ  ها،احتىاقالا2دضهماننهاإنجئا2خلامشا1كةا

إساال1اأ2اايا2ا تحا ف،اأمااإندإن ثا ااإقادا1إضتاتقدناماأيايعٍما

عثكرّيا ا”ن تحا فاننسالميان دثكري”،اإقا تاإزنرةاخا1ج تهاا

إناإندإن ثا اا اناتشاا1كامطلقااًايفاأياتحا فاعثاكريامنايإلا

أخرى،اإيفاُكّلاسااعةانزينياعديان دإلان رنإضةا هذنان تحا ف،اإن تيا

أي1جهاان2ناسدنيايفاقائإةاتحا فهايإناعلإها.

الاأي1ياياذنانرصان2ناسالإاناعىاإذاللا2اليهاإإضدهاايفامنضنا

الانُحثاداعل ه،اإقداحنلان ثادنينةاإىلا“أضحنكةا”ا2هذهان ث اسةا

ن صب ان اة،ان تاياتصطإناتحا فاتا“عثاكرنة”اضخإاةا2لايإلا

2ا دارنت،ا2جارةاقلم،ايإناأنانكانَنالإاكاأينىاتإثا لامنالذها

ن ادإل،ان تايامنانيقار1اأناترسالاجإنيلاااإمد1ّعاتهاااإي2ا2اتهاا

إطائرنتهاااإىلاأماكناتبدداعإهااآالفان ك لنمارتنتا خنضان حرإبا

منانن1لابا“ن دنعيش”اَإ“ن قاعدي”،اإلذنانن1لابا2ايإاسبةانحإلا

عق دَةان نلا2 ة،اإلذهان دق دةاليانيذلُبان رساإيايفان ثادنينة،ا

 ذ اكاأخاىاأناتنّجهان ادإلاإإانيإضنناةايفان تحا فان دثاكري،ا

صنن1نخهاانحنان رناض،ا لقضاءاعىانن1لابان نلا2يامناجذإ1ه!!.

ن2ُناسادنيانستشادرامبكارنًا2غبااءانطرإحتاها2شاأنان تحا فا

ن دثاكري،ا ذ كاعايامرةاأُْخااَرىاإىلانيبدأان ثادنييان قدنمان قائما

عىارشنءان حلفاءا2ايال،اح ثاأعلناعنا1إنانساتثإا1نتان ثدنينةا

يارصاإىلاماانقربامانان ثإان ةامل اا1نتايإال1،اإتنإرانحت اجاتهاا

منان إفطا خإساساإننت،اإيعماحركةان إقلايفاقإاةان ثاننسامنا

قبلان ثافنان ثادنينة،اظإاًامإه،اأنهاسا إتلكاقارن1ان قالرةا2هذنا

ن ثخاءان حاتإي،اإاتهاأنامرصاالانإكناأناتتحنلا تا2نا لثدنينة،ا

إنالنخرنطايفامغامرنتهاان صب ان ة،ان تياأرضتا2ايإطقةاإ2شدن2ها،ا

إإرصان تيا ماتإخدعا2انغرنءنتان ثدنينةاعإدمااشإتاعدإننهااعىا

ن  إن،اسانفا ناتإخدَعالذهانيرةاأنضاًايفان حربان نلإ ةان ثدنينةا

عىانن1لابا“ن نلا2ي”!!.

1غاماأنإااانداا1ضان ث اساةان ثادنينة،اإكثارنًامااانإتقدلاا

 طائف تهاااإض الاأُإقهاااإتبد تهااا لتحا افان صه نأمرنكي،اإاّلا

أنإاانأسافاأناتتحنَلان ثادنينة،الذنان بلداننسالميان كبر؛ا2ثببا

س اسةامرنلل،اإىلا“أضحنكة”ا دىان رأيان دا1ان در2ياإننسالمي.ا

* العهد اإلخباري

 متابعات فلسطينية 

فاتورة انتفاضة األقصى ارتفعت: 
126 شهيدًا بينهم 26 طفاًل وطفلة و6 نساء، و14680 مصابًا

اأعلإاتاجإد ُةا»ن هااللانثحإران فلثاط إي«ا
أناحص لَةاأعدنيان شاهدنءامإاذاننطالقانالنتفاضةا
مطلناأكتن2ارانيايض،ان1تفدتاحتاىامإتصفا  لا
ن جإداةانآلنفاةاإىل:ا6اااشاه دنًا2 إهاما6ااطفالًا

إطفلة،اإ6انثاء.
اإذكارتاأناننصا2اتان تاياتداملتامدهاا2لغتا
لا6لاامصا2ااًايفان ضفةان غر2 ةا2إااإ هاان قدسا

إقطاعاغزة.ا
إإّصلتاننع َةانثسلحةان تياتثببتا2انصا2اتا
يفاصفنفانيدن لان فلثاط إ ل،ا2ا قنل:اإنا»2لا
نيصا2الالاإااأص بننا2ا رصااصان حياإاالإ 
جارنءا 2االختإااقا إااا9ا نيطاط اة،ا 2اثعارةا
نستإشااقان غازانيثا لا لدمنع،اإ إااأص بالثل 
شاخصاًانت جاةاتدرضهاما لرباإساقنط،اإث 

يلساإ6اقصف.ا
إنند دتاننتفاضُةان قدسانحتجاجاًاعىاتصاعدا
عإل ااتانالقتحاا1امنانيثاتنطإلاإنيثاؤإ لا
ن صهانإاةا لإثاجدانثقىص،ا2ا تاننزيامناخططا
 فرضان تقث مان زمانياإنيكاني،اإضاإةا تصاعدا

نعتدنءنتان دصا2اتانالست طان ةاضدانيننطإل.

»أوتشا«: االحتالل قتل 13 فلسطينيًا في أسبوعين بينهم طفالن!!
قالامكتُباتإث لان شؤإنانننثان ةان تا2نا
 ألمامانيتحادةا»أإتشاا«:اإناقاننِتانالحتاللا
»ننرسنئ ايل«اقتلاتاإاامننطإااًاإلثاط إ اً،ا
خااللان فارتةاماناا-لاااينثاإل،ا2دعانىا

تإف ذلماعإل اتامزعنمة،ا2 إهماطفالن.ا
إسّجلا»أإتشا«ايفاتقرنرهاعناحا ةاحقنقا
نننثاانايفانث1نيضان فلثاط إ ة،انستشاهاَيا
ثالثةاإلثط إ لا2ا رصاصان حي،اخاللاثالثةا
حاننيثامإفصلةايفاسا اقاعإل اتانعتقالايفا
مخ مان دل شةا الجئلايفامحاإظةا2 تا حم،ا

إخاللامظالارنتاقربان ثا اجان فاصلامنا
غزة،اإنيدخلان شإايلايدنإةان خل ل.ا

إأإضاحاأناهاأص اباخااللاتلاكان فارتةا
9لل,اامننطإلايفاأنحاءانث1ضان فلثط إ ةا
نيحتلاة،ا2 إهاماالاا2ا قاربامنان ثا اجا
نيح اطا2غزة،اإن بق اةايفاأنحاءامختلفةامنا

ن ضفةان غر2 ة.ا
يفا أص باننا مصا2ااًا ال9ا,ا(ا إنا إقاالا
سا اقانيظالرنتان تاياتُإظامانحتجاجاًاعىا
نالحتاللاننرسنئ يلانيتننصالامإذازمناطننلا

إن ث اسااتاننرسنئ ل ةانيتصلاة،اإمنا2 إهاا
نحتجازاسلطاتانالحتاللاجثثان شهدنء.ا

إأشاا1اإىلاأناقننتانالحتاللانعتقلتاخاللا
ن فرتةانفثاهااث6إاإلثاط إ اًايفان ضفة،اماا
نزنداعنا21دهمايفان قدسانيحتلة،اأماايفاقطاعا
غازةاإاعتقلاص اياأساإاكايفاسا اقان ق نيا
ننرسنئ ل ةانيفرإضةاعاىان نصنلاإىلان بحر،ا
كإااانعتقالاأحدان داملالايفاجإد اةان هاللا
نثحإران فلثط إياأثإاءاخرإجهامناغزةاعلا

مدلا2 تاحانننا»إنرز«.

حماس: سيكون لنا موقف من عالقات تركيا بـ »إسرائيل« 
ايفاحركةا»حإاس«امحإنيان زلاا1،ان تدل َلاعىان تقا1نراحنلاعنيةان دالقاتا2لا 1إاضان ق اييُّ

ترك ااإ«إرسنئ ل«اإتدهداأنقرةا2تق  دانشاطاتا»حإاس«اعىاأ1نض ها.ا
إقاالان زلا1ُايفاحدناثا ا«ني ايننانت«:ا»حتىانآلنا ماتتضحاصن1ةانينضنع،اإحلانصبُحالإاكا
منقفا1سإياتركياحنلاماانتماتدنإ هاندلنانينقفانيإاسب«،االإتاًاإىلاأنا»مااإ1ياحتىانآلناالامثتإدا

 هاإنقلاعنامصاي1َامجهن ة،اإ2ا تايلاالانإكنانثخذُا2ه«.ا
إأشاا1اإىلاأنا»ن دالقاتا2لاإرسنئ لاإترك اامنجنيةامإذازمناإ ماتإقطناننماًا2ا رغمامنانيإحىا

ن ذيانتخذتها2ددامؤتإراينإنس«.ا
إكانتاإساائلاإعال1ا»إرسنئ ل ة«اقداكشفتاعنا»نجتإاعارسياجرىا2لا1ئ سانينساياإمثاعدا
إزنران خا1ج ةان رتك ةايفاساننرسناننتهىا2ن1قةاتفالإاتاأإ  اة،امناجإلةامااتتضإإهاقبنلاأنقرةا
2تق  دانشاطا»حإاس«اعىانث1نيضان رتك ة،اإمإنانيثؤإلايفاحركةا»حإاس«اصا حان دا1إ1يامنا

ن دخنلاإىلان بالي،اإضالًاعناعد1اسإاحهاا2اانثنشطةانن1لا2 ة(،اعىاحداتدبرلا.

إصابة جنديين من جيش العدو باشتباك مسلح شمال القدس 
قا اتامصاي1اإلثاط إ ة،اإنا»جإدنلامناج شان ددإاأص باامثااءان جإداة،ايفانقتحا1ا قننتا

ن ددإا بلدةاعإاتاان ننقدةاإىلان شإالان رقيامنامدنإةان قدسانيحتلة.ا
إأإاياشاهنياع اان،اأنا»مننجهااتاعإ فةاين1تا2لان شاباناإن جإنيان ذنناأطلقننان إا1ا2شاكلا

عشننئيايفانشتباكامثلحايفان بلدة«.ا
إقالان شهني:اإنا»قنةاكبرةانقتحإتان بلدةاإجأة،اكإاانند دتانيننجهاتاإسطان بلدة،ا2لاقننتا
ن ددإاإمقاإملاإلثط إ ل،اأطللاجإنيان ددإاخال هاان رصاصان حياإقإا2لان غازاإن صنت،امااأيىا

إىلاإصا2ةاجإدنلاصه نن ل«.ا
إنأتيالذنانالقتحا1اعىاخلف ةاإطالقان إا1اعىامثتنطإةا»2ثغاتازئ  ف«ان قرنبةاعىان بلدة.

إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بالداخل المحتل 
أص اباثالثاةا»إرسنئ ل ل«ا2جرنح،اعرصان ثابت،ا2دداتدرضهاما دإل ةاطدنا2إدنإاةا»1عإانا«ا
شإالا»تلاأ2 ب«اإسطان ك انا»ننرسنئ يل«،ايفاحلاجرىانعتقالانيإفذا2ايكان،اإإلاننعال1ان دلي.ا
إذكرتاصح فاةا»ندندنتانحرإننت«اأنامهاجإاًاطدناثالثةا»إرسنئ ل ل«ا2شاا1عا»أن ال2 تس«ا
إيفاشاا1عا»1محال«اإساطانيدنإة،اح ثاأص باأحدلما2جرنحاخطرة،اإ إاااأص بتا»إرسنئ ل تان«ا

2جرنحاطف فة.ا
إنصبتان رطاةا»ننرسنئ ل ة«ان حننجزاينخلانيدنإةاإخا1جهاا2دداإ1إياأنباءاعناإجنيامهاجما

آخرا2ايدنإة.ا
إتدإ1ان شبهاتا دىان رطةا2أناإحدىانيصا2اتا2ا شا1عاأص بتاعىاندامهاجماآخر.

طالب جامعيون في جنوب أفريقيا 
يقاطعون »إسرائيل« اكاديميًا 

تدّهاداأكثُرامناللااطا باجامديامناجإنباأإرنق اا2دْعمانيقاطدةا
نثكاينإ اةانرسنئ ال.اإقاالان طالبايفاإعاالنا هما»أنهما انانقبلنناأنةا
يعننتا زنا1ةامؤسثااتاأكاينإ ةاإرسنئ ل ة،اإأنهما نانشارِتكننايفاأنةا

مؤتإرنتانتماتإظ إهااأَْإايعإهاامناقبلاإرسنئ ل«.
إجااءايفان ب اناعىا ثاانان طالب،ا»ساإبقىاعىالاذنانينقفاحتىا
تلتز1ايإ ةا»إرسنئ ال«ا2ا قانننان دإيلاإتحرت1انيباايئان داي ةا حقنقا

نننثان«.ا
إتقنلانيجإنعة،اإن تياتضماأنضاًاأسااتذًةاجامد لاإىلاجانباطالبا
يفامدالدانث2حاثاإمؤسثااتان تفكراإن رأي،ا2أنهاا»تشادرا2االنزعاجا
ن شدندايننَصلةاإرسنئ لانحتاللانث1نيضان فلثط إ ة،اإتننصلاننتهاكاتا
حقانقانننْاَثااانا2حالاجإ ناطبقاتان شادبان فلثاط إياإعزمهاا

ن ننضحايفامقاإمةاأنةاتثننةامإكنان تنصلاإ  ها«.ا
إتقن1ُانيجإنعةا2إعالنهاالذنا2ر2طانفِثاهاامنامباي1ةاتإتا2ا فرتةا
نثخارةاماناقبالالل6اأكاينإيامانانيإلكاةانيتحادةاإلاااأكاينإ اًا

إنر إدناً.
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العبادي يهدد القوات التركية في 
العراق بخطوات تصعيدية

  - وكاالت:
جاّديا1ئ اُسان انز1نءان درنقياح اد1ان دبايي،اتأك اَدهاعىا1إضا
ن حكنماةان درنق ةا تننُجدان قننتان رتك اةايفان درنق،امهّدينًا2ا تصد دا

إذنا ماتثإحاأنقرةاجإنيلاامنانينصل.
إأضافان دبايي،اخاللامؤتإرا»ن دإلان تطنعي«ان ذياأقامتهاإزن1ةا
ن شباباإن رناضةان درنق ة،ان ثبت،اأنان درنَقا نانثإحا2بقاءان قننتا
ن رتك اةاعىاأ1نض ه،ا»إ دنإاان ددندامنان خطننتانيتخذةاتباعاًاإن  ن1ا
ن حالامدإااإن دا مامدإااإن بدضانحاإلاإضدافان درنقا2دداأناحصلا

عىانحرتن1ان دا مامناخاللاننتصا1هاعىانن1لاب«.
إحاّذ1ان دباييامإااأساإالاا2إحااإالتاجهاتاتدإالا2ا«أجإدنتا
مدرإإاةانثا1ةان فتان«ايفان دارنق،اإإ إااأكداأناحكنمتها ناتثاإحا
2بقاءان قننتان رتك ةاعىانث1نيضان درنق ة،اأ1جنا1إَضاأنقرةاساحبا
تلاكان قننتاإىلا»خشا ة«انيثاؤإ لانثترنكاماناننقدن1اعاىاذ كا اا

»يإنعَياينخل ةا».
إجديان دباييايعنتها رتك اا اا»نالنثاحابامانانث1نيضان درنق ة؛ا
ثنانيثاؤإ لانثترنكانبدإاأنهمانخشنناننقدن1َاعىالذنانثمرا دإنعيا
ينخل اة،ا كانامنانثلا2شادبهاعل اهاأناالانخافاثنالاؤالءانقن ننا
 إااإنإااسإإثاحباإقا انناأنضاًا ألمركانا2أنهماس إثاحبننا كإهما

نتخنإننامناإعالنه«.

أزمة سوريا في طريقها للحلحلة.. إجماع أممي على خارطة طريق تبدأ مطلع 2016
  - وكاالت:

صااَيَقامجلُسانثمنان ادإيلان جإدة،ا2انجإاعا
عاىاقارن1اندعماخا1طاةاطرنالا تثاننةانثزمةا
ن ثان1نةاتبادأُامطلنانإانارانيقبلاإإ1سااءاإقفا

نطالقان إا1.
إإ إاااأكدان قرن1اأنان شادبان ثان1يالنامنا
نقار1امثاتقبله،ا1ّحباتايمشالا2ا قارن1ان دإيل،ا
إأعر2اتاعانانساتددنيلاا نقافانالشاتباكاتايفا

مإاطلانيثلحلان ثن1نلاإقط.
إ1إضاتامنساكنان بحاَثايفامصاران رئ اسا
ن ثان1ي،اإذاأكاداإزنراخا1ج ةا1إسا ااسارغيا

الإرإفاخااللامؤتإراصحايف،اأنامنقفامنساكنا
2هذنان شاأنا مانتغر،اإلاياتدتلاأنان قرن1َايفالذها

نيثأ ةانجباأنانكننا2أنديان ثن1نلا نحدلم.
إقاالاالإارإف:ا»إحادهاحانن1اإنسانانقانيها
ن ثان1ننناأنفُثاهما2إمكاناهاأنانَضَناحادنًاآلال1ا

ن شدبان ثن1ي«.
إكانان رئ سان ثن1ياحّذ1ايفامقا2لةامناشبكةا
تلفزننن ةالن إدنةا2ثتامثااءان خإ س،امناتدإلا
نيثالحلاإتثال حهماإقاال:ا»إذنانتخاذتان بلدنُنا
نيثاؤإ ةان تدن2اران الزمةا نقفاتدإالانن1لا2 لا
إن دعامان لنجثاتياأساتط ناأناأضإاَناأنانثمَرا

س إتهياخاللاأقلامناعا1«.

إن قارن1ان اذياتبإااهامجلاُسانثمانا2إجإااعا
أعضائهان خإثةاعر،ا2إااإ هما1إس ا،ايفاجلثةا
ُعقدتاعىامثاتنىاإز1نءان خا1ج ة،انإصاعىاأنا
تبدأايفامطلنانإانرامفاإضاتا2لاحكنمةايمشالا
إنيدا1ضةاحنلاعإل ةاننتقالاس ايساتإهيان حربا

يفاسن1نا.
كإااانإاصان قارن1اعاىاأنانتزنماَنا2ادُءالذها
نيفاإضااتامانارسنااناإقفاإطالقانا1ايفاساائرا
أنحاءاسن1نااتُثتثإَىامإهان جإاعاُتانيثلحةاإعىا

1أسهااجإاعةا»ينعش«اننجرنم ة.
إ1ّحاباإزناران خا1ج ةانثمركاياجنناكريا
ن اذياتارأسان جلثاةا2ا قارن1،امدتلنًاأنهانرسالا
»1ساا ةاإنضحاةاإىلاُكّلانيدإ لا2أناهاحانان نقتا

 نقفان قتلايفاسن1نا«.
إإذاأكداكرياأنا  ثاتا دنها»أنةاأإلا1«ا2شأنا
صدن2اةاتإف ذالاذهان خطةان طإنحة،اأشاايا2هذنا
»ن قد1اغرانيثبنقامنان نحدة«ا2لان دإلان كلىا

2شأنارضإ1ةاإنجاياحلا ألزمةايفاسن1نا.
إخااللامؤتإاراصحاايفَاأعقباجلثاةامجلسا
نثمناقاالاكري:ا»يفانإانرانأمالاأنانكنناقاي1ننا
عاىاتطب لاإقفاإطالقانا1اكامال،اأياالامزندامنا
ن لنم لانيتفجارةاإالامزندامنان قصافاأَْإاإطالقا
ن إا1اأَْإان هجإات،االامنالذنان طرفاإالامناذنك«.

ماناجهته،ا2دنامبدنُثانثممانيتحدةاإىلاسان1ناا
ساتاإاناييام ثاتن1نا»إنقد ااً«ا2شاأنان جادإلا
ن زمإايانيإصنصاعل هايفان قارن1،امض فاًانأملاأنا

نتإكنايفانإانرامناإطالقانيفاإضات.
كذ اكا1ّحبانثملان دا1ا ألمامانيتحدةا2اناكيا
مننا2ا«أإلاقرن1انركزاعىان ثابلان ث اس ةا حلا
نثزمة«ان ثن1نة،امشدينًاعىاأنا»لذهاخطنةا2ا غةا
نثلإ ةاتت حا إاانييضاقدماً«انحناحلانإهيان إزنع.
إأكدانثمالان دا1اأنانثممانيتحدةا»مثاتددة«ا
ثينءايإ1لاايفاتإظ مامفاإضاتان ثاال1اإننرشنفا
عىاتطب الاإقفاإطاالقان إا1انيإصانصاعل هايفا

ن قرن1.

إنطلبان قارن1امنانثممانيتحادةاأناتدداضإنا
ُمهلاةاشاهرا»خ اا1نت«ان1سااءا»آ  اةامرنقباةا

إتحقل«امناحثناتطب لاإقفاإطالقان إا1.
كإاانطلُُبامإهااأنا»تجَإَنامإثللاعنان حكنمةا

ن ثان1نةاإنيدا1ضةاماناأجلاأنانبادآامفاإضاتا
1ساإ ةاحنَلاعإل ةاننتقالاسا ايسا2شكلاعاجل،ا

عىاأناتبدأانيباحثاتايفامطلنانإانرا6الا«.

حزب اهلل ينعي استشهاد عميد األسرى اللبنانيين 
سمير القنطار بغارة إسرائيلية قرب دمشق

نيويورك تايمز: السعودية أنشأت »التحالف ضد اإلرهاب« لتغطية هزيمتها في اليمن 

  - متابعات:
أعلناحازُبان لهاصبااحاأمسانثحدا
عنانستشهايانثساران لبإانيان ثا2لا
يفاساجنناإرسنئ لاساإران قإطا1ايفا
غا1نتاشاإتهاا  الًاطائارنتاإرسنئ ل ةا
رشقا جإانبا جرماناا،ا مدنإاةا عاىا

يمشل.ا
إأإاايان حازُبايفا2 ااناندايا“عإدا
ن ثااعةان داارشةاإن ر2انامنامثااءا
ن دادإا طائارنتا أغاا1تا ا ا ن ثابتا
ن صه ننياعىامبإىاساكإيايفامدنإةا
جرمانااايفا1نافايمشال،اماااأيىاإىلا
نستشاهاياعإ ادانثرسىان لبإان لايفا
ن ثاجنناننرسنئ ل اةانثسارانيحاّر1ا
نثخانيقااإ1اإنيجالداساإران قإطا1ا
إعديامنانيننطإلان ثان1نل”.اإندىا
2ثاا1ُان قإطا1اشق َقهاساإر،اإكتََبا
يفاتغرنادةاعاىامنقاناتننارتاصبااحا

نثحادا“2دازةاإإ2ااءانإديانستشاهايا

ن قائدانيجالداسإران قإطا1اإ إااإخُرا

ننضإامإااإىلاقاإلةاعننئلان شهدنء“.ا

ن ثان1يا حقانقا نيرصاُدا إأكادا

نننثااناماناجهتاهامقتاَلان قإطا1،ا

إنصفاًاإناها2اا”قائدانيقاإمةان ثن1نةا

 تحرنران جانالن”ان تياأّسثاهااحزبا
اعإل اتايفا ن لهامإاذانحَناعاملا شانِّ
مإطقةان جنالن،امشرنًاإىلاأنا“ن طرنَنا
ننرسنئ يلانساتهدفان قإطا1ايفاأإقاتا
ساا2قةاإيارنتاعادةاينخالانث1نيضا
ن ثن1نةامنايإناأنانتإكنامناقتله”.ا
إأشاا1انيرصُداإىلامقتلاق ايياآخرا
منان قإطا1اإلنامثاعدهايفانيجإنعةا
ن شادالن.ا إرحاانا إندعاىا ذنتهااا
اساا2ٌلايفا إن قإطاا1ُامدتقاٌلا بإانايٌّ
إرسنئ ل،اكانانقيضاعقن2ًةا2ا ثاجنا
نيؤ2َّداإ هااا2تهإةاقتلاإرسنئ ل لاعا1ا
9ث9ااقبلاأنانفرجاعإهايفان دا1االلا 
يفاإطاا1اصفقةاتباُيلاعاا1االلاامنا

حزبان له.ا
سابتإلا اا يفا أمرناكاا إأي1جاتا
ن قإطا1اإثالثًةامناقايةاحركةاحإاسا
“ إل1لا2الا ن ثانينءا الئحتهااا عاىا

ن دإ  ل”.

  - وكاالت:
عّلقتاصح فُةا»ن ننن1كاتانإز«انثمرك ةاعىا
ن تحا ُافان دثاكريان جدندان ذياشاّكلتهان رناضا
يحا21َاةانن1لااب،اإتحاتاعإانننا»شاكنٌكاحنلا
ن تحا افان ثادنييايحا21اةانن1لااب«،انعتالتا
ن صح فةاأنامناأكلانقاطان ضدفايفان حربان تيا
تقنيلاااأمركااضدانن1لاباتتإثالايفاغ اباقننتا
إقل إ ةامقتاد1ةانإكناأناتإضمَّاإىلامدركةالزنإةا
نيثالحلانيتطرإالاخاصةاقننتا2رناة،اإ1أتاأنا
نيخطَطان ثادنييا2تإظ ماتحا فاعثكريامكننا
مانالإا2لدنًاضدانن1لاابانإكناأنانكانناننجازنً،ا

 كإإاانشكُكا2إدىاإدا  ةالذهان خطة.ا
إتحدثتان صح فاةاعناعد1اإضنحامهإةالذنا
ن تحا اف،اإنصفًةامحإدا2ناسالإاناإيلاإيلان دهدا
إإزنران دإاعان ثادنييا2ا ددنامان خلة.اإتنقفتا
ن صح فاةاعإداكال1انثخرا2اأناجهنيان تحا فا نا
تإحرَصا2إحا21ةاينعشاإقطا2لا2إحا21ةانن1لابا
يفاُكّلاأنحاءان دا ماننساالمي،اإارأتاأنامغزىالذنا

ن كال1اغراإنضحاإهناندطيا1خصةاننجايانثعدنءا
يفاُكّلامكان.ا

إشديتان صح فةاعىاأنهامنان صدباأنانإظرا
إىلان ثادنينةاكرناكاجاياضداينعاشاإالايفاحالا

أإقفتاتإننالانيدن1سان دنإ ةان نلا2 ةاإأساكتتا
1جالان دننان ذننانإرإنانيدتقدنتانيتطرإةان تيا

ليايفاقلباأندنن نج ةاينعش،اإ فتتاإىلاأنان قايةا
ن ثادنينلاحتاىانآلنانركزإنا2شاكلاأكلا2كثرا
عاىان تصدياننارننا»ن شا د ة«ان تاياندتلإنهاا

ن خصمانثكل.ا
ن صح فاةا1أتاأنان ثادنينة،ان تياتإلكاإحدىا
أحدثان رتسااناتان دثاكرنةايفانيإطقاةا ماتلتز1ا
2شاكلاجاايا2إحا21اةاينعاش،اإأكادتاأناإعالنا
ن تحا افالانا1ياجزئاياعاىاضغانطاإنتهاماتا
ن رئ اسانثمركايا2اا1نكاأإ2امااا2أنان ثادنينةا
إغرلاامنا»ن دإلان ثاإ ة«اكانتامقرّصةا2شاكلا
كبرايفالزنإةاقنةاتشاكلاتهدنادنا هااأكثرامناأيا

أطرنفاأُْخااَرى.ا
كإاااتنقدتان صح فاةاأنهايفان قرنابان داجلا
ستإكشافاحق قاةالاذنان طارحان ثادنييان ذيا
ندتلامجاريامحاإ ةا تحننلانالنظاا1اعنان تدخلا
ن دثاكريان ثادنييان كا1ثايايفان  إاناإتأج الا
تصف ةان حثابانيتأخرةامنانيإلكةا2ثببايإ1ِلاا
يفاإنتااجانيتطرإلان ذننامنانيفارتضاأنانتصّدىا

 همان تحا ف.

سوريا: ال فرق بين ما يفعله تنظيم 
»داعش« وما يفعله النظام السعودي

  - متابعات:
اأعلنانائُباإزنران خا1ج ةاإنيغرت2لاإ صلانيقدني،ا1ْإَضاسن1نةانيشا1َكَةايفاأنةاتحا فاتاإْلإ ةا

ذنتاطا2ناطائفياأإاينإيا2ُحّجةامحا21ةانن1لاب؛اثنانن1لاَباالايننا هاإالا نن.ا
إقالانيقدنيايفامقا2لةامناإكا ةاننإنستيان رإس ةا“  سالإاكاإرقا2لاماانفدلهاتإظ ما“ينعش”ا
نن1لا2ياإماانفدلهان إظا1ان ثادنييان ذيانقُفاخلَفاتإننلاإتثال حاإيعامان جإاعاتاننجرنم ةايفا

سن1نة،اإ2ا تايلاالانإكناأنانكننالذنان إظا1اجزءنًامنان حرباضدانن1لاب”.
إأشاا1انيقدنياإىلاأنا“نالجتإاَعان ذياأقامهان إظا1ُان ثادنييايااسّإالاانيدا1ضةان ثن1نةاشا1كتا
إ هاإجنهاالاتإثُلانيدا1ضة،اإضاإةاإىلامجإنعاتاإ1لا2 ة”،اإقالا“إنالؤالءانن1لا2 لاالانإكنان لقاءا
مدهماإالّايفاسااحاتان قتال،اإإحنامنان حنن1امناقنىامدا1ضةاحق ق ةامنجنيةاعىان ثااحةاإ هاا
تأثر،اإالاندتقداأنان ثدنينةاكانتامؤللًةا دقدامثلالذنان لقاء؛اثنهااتدعما2شكلامكشنفانيجإنعاتا

نن1لا2 ةانيثلحة”.
إأضافانيقدنيا“إذناكاناماانثاإىان ج شان حراقااي1نًاعىاتغ راطب دتهاإن تداُإنامنان قنىان تيا
تإاضلاضدانن1لاب،اإهذنانجباأنانكنناأمرنًامدَلإاً،اإنجباأنانتنقَفالذنان طرفاعناتنج هان ثاالحا
إىلانيدن الاإنث2رنااءاإتدمرانُيُدناإإعاايةانيختطفل،اعلإاًاأنالذنان تإظ اماان ج شان حر(ا مانددا ها

إجنياعىانث1ض”.
إأعلانانائُباإزنران خا1ج ةاإنيغرت2لا“ترح َباسان1نةا2أياجهدا1إيساتحديهان ق ايةان رإسا ةا
يفاإطاا1امكاإحةانن1لاب«،امشارنًاإىلاأنا“ن دعمان رإيسا ثان1نةاحتىانآلناغاّران نقائناعىانث1ضا

إسالمايفانالنتصا1نتان تيانحققهاان ج شان در2يان ثن1ي”.
إأشاا1اإىلاأنا“سان1نةاتتداإنامناإنرنناأنضاًايفامحا21ةانن1لاباإلإاكامثتشاا1إناعثكرنننا

إنرنن ننانقنمننا2تقدنمانيشن1ةا لج شان در2يان ثن1يايفان حربانيشرتكةاضدانن1لاب”

نتنياهو يأمل االنضمام لتحالف السعودية الجديد!!
  - وكاالت:

إعتلتاصحیفاةایدیدنتاأحرإننت،اإعالَنان ثادنينةاعنا
تشاك لاتحا فاعثاكرياجدندامانالإايإ اةا2ق ايتها،ا2أنها
مثرٌا اللتإاا1،اإأّكدتاأّنا1ئ َسان انز1نءاننرسنئ يلّ،ا2إ املا
نتإ الن،انُدّلُلانآلماَلاعىانْثِجان دالقات،ا2لاإ21ّإااأنضاًاحلٌفا
منان ثادنينة؛اإذ اكا نجنيامصا حامشارتكةا2لان جانبل،ا

کإااجاءايفاصح فةا1أيان  ن1.
إ1أتان صح فاةان دلناة،انقاالًاعانامصااي1َاس اسا ّةا
إصفتهااا2أنّهااعل إٌةاجدنًايفاتلاأ2 اب،اأّنالذهان خطنةاتُدتلا
إنجاازنًاي2لنماسا اًاكبارنًاجدنًا لثادنينةاحتىاعاىان صد دا
ن دايّي،امتثائلًةاعنايإ1اإمكانةا“إرسنئ ل”امنالذهان قصة.

إ فتتان صح فةاإىلاأّنان ثادنينّةان تياتقنُياجبهَةاتخف ضاأسدا1ان إفط،ا
،اَإتا2دت،اأّناذ كا تُلحلارض1نًا2كلٍّامنا1إسا ااإإنرنناإإإزإنالا2شاكٍلاخااصٍّ
نأتيايفاإطا1امداقبةا1إسا ااعىامثاعدتهاا لرئ سان ثن1ّيا2شا1انثسد،اكإاا

أنّهااتُضدفاإنرنناإليامصلحةانسرتنت ج ّةا لثدنينة.
عاالإةاعىاذ اك،اأّكدتاعاىاأّنا1ئ سان انز1نءاننرسنئ يلّ،ا
2إ املانتإ الان،انُدّللانآلمالاعىانثاجان دالقات،ا2لاإ21ّإاا
أنضاًاحلف،امنان ثادنينل،االإتًةاإىلاإجنيامصا حامشارتكةا
2الان جانبل،ا2اكّلامااانتدّللا2إحا21اةامااساإتهاان ه إإةا

نننرنن ةاإمرإعاإنرننان إنإّي.
إأضاإاتاإنّاهاتنجداأنضااًامصا احامشارتكةايفامحا21ةا
ن تطرفاإنن1لابا“ننساالم ل”،اإمشارًةاإىلاأنّهايفانثساس،ا
“إرسنئ ل”ا2حاجٍةاأنضاًاإىلامرإع ةايإ  ّةاإإساالم ّة،اإمنا

شأنان ثدنينةاأْناتنإراذ كانرسنئ ل.



عن جنيف 2 وأداء 
وفد القوى الوطنية

كلمــــــة أخـــــيرة 

آزال الجاوي
أثبتاإإاُدان قنىان نطإ ةا
أنهاصداُبانيرنساإذإانقتدن1ا
يفاننتازنعا2داضانالنجاازنتا

2ايفاإضاتاألإها:
ا-اإساقاطان قارن1ان دإيلا
6ااااأإاعاىانثقالاننتازنعا
إكرةان تإف اذانآليلاإن تلقائيا
 هامناخااللاإجباا1ان طرفا
حانلا ن حانن1ا عاىا نآلخارا
ك ف اةاتطب قاهاإمااان اذيا
إ2ننساطةا تطب قاها نإكانا
مصاد1ان قرن1انفثاهاانثمما
نيتحادة(اأيانعرتنإهاااأنضاًا
2دد1اصالح ةاتإف ذهاآ  اًاإ21إااأكثرامناذ كاسإكتشافهاخاللا
ن  نم الان قايملا2دداجلثاةامجلسانثمنايفاااامنان شاهرا

ن جا1ي.
ا-انعرتنفاإإدا»رشع ة«ان رناضا2ا نإداكثالطةاأمراإنقنا
2 دلاازما1انثمن1امناخاللاتنج هان طلباتاإنيطا باتا هاايإنا

قد1تهماأيااإإدان رناض(اعىاتقدنمايشءاعإيلا.
إ-اأثباتاإإادان قانىان نطإ اةاأناإإاداحلفااءان رناضاالا
نإتلكانناصالح اتاأإاقرن1اننقافان حرباإإنإااذ كان قرن1ا2 دا
ن تحا فان ثادنييا2إااندإياأنان حربا  ثاتاألل ةاكإااكانننا

نزعإنناإإنإااعدإنناخا1جياعىان  إنا.
ل-اتإ َّزاإإُدان قنىان نطإ ةاأنهاالانإثلاطرإاًاإنحدنً،ا2لاقنىا
إطإ ةامتدديةاإ2ا تايلاأساقطاإكارةاتإث لاجهةاإنحدةانإكنا
إصإهااا2االنقال2 ةاإنثبتاأنضاًاأنا اهامرجد ةاإطإ ةامتدديةا
إحثاإاًاإدلنناعإدمااأطلقننانساماإإدان قانىان نطإ ةاعل هايفا
حلاماانثإىا2نإدا»ن رع ة«اكانا2كاملهامدلا2قرن1ا1ئايسا

إرييا.
ث-اتإاغماكل اًاإإدان قنىان نطإ ةامنانفثهاأثإاءانيفاإضاتا
إماناإنقانانيقاتللاني دننايايفاحلاتإاقضاإإاُدان رناضامنا
نفثهاإ2دنا2د دنًاإغرامرتبطا2ا دإل اتان دثكرنةايفاني دننا.

إأش اءاأخرىاكثرةاسإكتباعإهااالحقاًا.
إالاأناألمَّايشءاعىاننطالقاكاناخاللالذهانثنا1الناتحق ُلا
ننتصاا1نتاعاىاني دننالان ثا ايساإن قتاايلا لقانىان نطإ ةا
إننكثاا1نلاسا ايساإعثاكريا تحا افان رنااضاإأتباعهما

إإلن هما.
إن قاي1ا2إذنان لهاتداىلاأإضل.

اس اس ة-اشاملة
تصد1اكلانثإلاإخإ س

محم����د ذلك الرجل العظيم الرحي����م الكرمي كان عزيزاً يأبى أن يخضع لباط����ل، ويأبى أن يَُذل، ويأبى 
ألمت����ه أن ت����ذل، وربى أمته على أس����اس العزة ومفاهي����م العزة، أالَّ يك����ون لديها القابلية ل����إذالل والقهر 
واالس����تعباد، وحترك على أس����اس العدل، وواج����ه الطاغوت عند الع����رب وعند اليهود وعن����د النصارى، 
ك فرق اجليش اإلس����امي في الس����رايا والغزوات واحلروب حتى رست  وخاض املعارك تلو املعارك، وحرَّ

راية احلق، وحتقق العدل، وعمَّ اخلير، وانتشر نور الله؛ فأصبح واقع أمتنا العربية واقعاً عظيماً،.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		

ن ددياالاا ننثإلااااينثإلاثالا1اانيننإلالاا21 نانثإلاثإلالا

علي شرف المحطوري 
تثادةاأشاهرا2ا تإا1اإن كإال..إ2ا  ان1اننثإلااثا 
ننماااندخالان شاهران داارشاعىاعادإنناضادان  إنا ما
تشاهدامثلهان جزنرةان در2 ةاإنيإطقةامث الايفاإحشا تها
إيمننته،اإيفاحجمان تحا فااتان تيانجتإدتاخال هاضدا

أإقرا2لداعر2ياحثباأي2 اتانثممانيتحدة.
إ1غماكلاذ كااإقداشكلاصإنيان  إنامفاجأةا ماتكنا
تخطاراعىا2الامخططيان ددإنن،اإ ناأنهماعلإنناشا ئاا
مناذ كاَ َإااتجرأإنا لحظةاإنحدةاعىاشنالكذناعدإنن.

إيفاظالالاذهانيإاز اةان تأ1نخ ةاتقرتباذكارىانين دا
ن إبنيان رنفاحاملةاتباشراأعظماننتصا1اسنفاتكننا
 اها2صإتهاعىامثاا1ان تأ1ناخانننثاانياككل،اإن  إنا
نحتالا-امنا2لان شادنبا-ن بلدانثكثاراكفاحااإنضااليفا
ساب لاتقد1ان برنةاإعدن ةانننثاانا2د ادناعنارشندةا

ن غابان تياتثنيان دا م.
إيفالذنان ث اقاتحراجإلةامنانيننقفان تا  ة:

إذناكانا شادباأنانفتخارا2ايشء،اإهنان شادبان  إإايانحلا هاأنا
نفاخاراكلان شادنبا2اعتبا1هانيتقد1ايفاإح اءامن ادان إبيامحإداصىا
ن لاهاعل هاإآ هاإسالم،اإماانزندانثمراتإ زناإإارنيةاأناذ كانأتيايفاظلا

مدركةاتحر1اإطإي.
أناصإنياتثدةاأشهرانددا2حداذنتهالزنإةاماحقةا لإظا1ان ثدنيي،ا

إ كلاتحا فاتهاننقل إ ةاإن دإ  ة.
أنان شادبان  إإاياأماا1ان تحا فاتان ثادنينةانجاديا2إح اءامن دا
»ن رسنلانثعظم«احلفهامنا»ن رسا ةانيحإدنة«،اعىامإننلامااصإدتها
قب لتاانثإساإن خز1جان  إان تانايفاإجراننسال1ا2إرصتهإاا1سنلان لها

يفامننجهةاطغاةاذ كان درص.
أنان شادبان  إإيانقد1انإنذجااح اا» إلسال1«ان غراقا2لا النهزن1،ا
خاالفامااتصإدهاأمرناكاا2اخرتنعاجإاعاتامتأسالإةالاعالقةا هاامنا

قرنباأإا2د دا2انسال1انيحإديانثص ل.
سا إثلاننتصا1ان  إناطنقانجاةا كثرامنان شدنبان تننقةا لحرنةا

إن كرنمةاإن ث ايةاإنالستقالل.
ننتصاا1ان  إناسا كننامثاإا1نايفانداشان ه إإاةانثمرنك ةاعىا
ن جزنارةان در2 اة،اإمقدماةا خرإجهاامانانيإطقةاكإاا

خرجانيا1نإزانثمرنكيامنان داصإةاصإداء.
ن جغارنيفا ينقداها نالعتباا1ا سا د دا ن  إانا صإانيا
نالسارتنت جيا جهةاإطال تهاعىا2ابانيإدباأخطرانيإاإدا

ن بحرنةايفان دا م.
إأخارناإ  ساآخرناإإدركةان  إنان حا  ةاس ثاجلهاا
ن تأ1ناخا2أنهااألمانيدا1كاإأخطرلااان تياعبّدتان طرنلا

نحناتحرنراإلثطلاكلاإلثطل.
إعاىاذكاراإلثاطل...،اإإنهااان قض اةان تاياتإدبا
نيإاضلان در2يان لبإانيان كبراسإراقإطا1،اإن ذياقىضا
ثالثالاعاماااثالثالاعاماايفامدتقالتان دادإاننرسنئ يل،ا
إ2دادان لهان حرناةاأعلناجإلتهان شاهرةاأناهاخرجامنا
نيدتقالتايفاإلثاطلا  دنياإىلاإلثاطل..اإقداعاياإ  هاا
2استشاهايهامثااءانثحادا-اننثإلايفاسان1نااعىاطرنالانثقىص....
مرسىا1سانلان لهاصىان لهاعل هاإآ هاإسالما...اَماناتإتظرانثمةا2ددا
ثالثاةاأنا1انالحتفااَلا2إن دهان رنفاحامالامدهاثحارن1ان دا ما2رىا

ن إرصإان فتحانيبل.
إمااأتذكارهاعىان صد دان شاخيصاعا1االلاأنإاياإمجإنعةامنا
ن رإااقاكإاايفان ثاجنانيركازيا2صإداءاعىاخلف ةان حرإبان ثاتا–ا
إح إهاااتا2دإااعىاشاشاةان تلفاازا حظةتحر1ا»عإ ادانثرسى«امنا
ن ثاجنناننرسنئ ل اةايفاصفقاةا»ن رضاننن«ايفاشاهرانن  انااللا،ا
إشاكلتاح إهاانق إاا دنإاا2أنإااسإإالان حرنةاكإاانا ها،اإأنان قض ةا
ن تيانإاضلايفاساب لهااليان قض ةان تيانهضا هاان  إناشدباا2أكإلها
إ  سامجرياأإرنياأإاجإاعات،اإأنهااقض ةاالاتخصان فلثط إ ل،ا2لا
لاياقض ةاكلان درباإنيثالإل،اإنالنحرنفاعإهااا–اكإاايفاتحا فاتا

ن ثدنينةا–اخدمةامجان ةانرسنئ ل.
إأخرناإ  ساآخرنا..مبا1ٌكا شادبإاانحتفا ها2إن دان رسانلانثعظما
صاىان لاهاعل هاإآ هاإسالم.إإىلامزنادامنان تقاد1انننثاانياإن تأ لا

ن حضا1ي..انااشدبإاان  إإيان دظ م.

قبل الوداع: الختام مولد! )6(
حروب الهدنة!

ضيف اهلل الشامي 
ن دادإننا يإُلا حققاتا
إمرتزقتهماتقدُّماًاعىانث1ضا
خااللان ُهدناةان تاياأُعلإاتا

نهانَةاشهرا1مضان..!!
إذ كانت جةان نإاءاإن تزن1ا
ماناقبَالان ج اشاإن لجاانا
ن شادب ةا2نقفاإطالقان إا1،ا
إمإهج ةانيكاراإن خدنعا دىا

نثعدنء.
إ2ايثلاأُعلاناإقُفاإطالقا
َيا ن إا1ايفانثنَّاا1انياض ةا  جدِّ
انيكاراإن خدنعاكإااليا ن ددإُّ

عايتاه،ا كنان  قظَةاكانتاأكثراإن فض حاةاأعماإُخُصنصاًا2ددا
نعارتنفاإإدان رناضاأناهاالانإلكاقرن1َاإقفاإطاالقان إا1ا  ثبتا

حق قَةاتبد تهان كاملةا لرناضاإقطاإإقط.
ن  ن1انجاديانثعدنءاإن خننةانيكاراإن خدندةامناجدنداإذ كا
عالاإعالنان بنقاعبدنيلكانيخاليفاتجدندان ُهدنةامناجدندانت جَةا
إشلهمايفاتحق لاأنةامكاسَباس اس ٍةاإم دنن ٍةا  ننصلننانيكرا

إن خدنعامناجدند..!!
أنهاان حإقىاإنيغفلل..

إناكاناتاق َُإإاااإأخالق اتُإااايفان حربالنانال تازن1اإن نإاءا
إل اسامدإاىاذ اكاأنانُلدََغامانامكركماإخدنعكمامارةاأخرى،ا
إإحانا2ا لهاأقانىاإثقتُإاا2هاإنعتإاُينااعل هاستثاقطامكَركما

إخدنَعكم.
إث2إاءاشادبإاان  إإياإج شاإااإ جانإاان شادب ةاأنانكننننا
عاىاي1جاٍةاعا  ٍةامانان نعاياإن  َقظاةاإن حاذ1َامانان خدنعا

إن تطب لايكرلماإ2اطلهم.

ن شه دا2ثا1اصايقاأحإداعزان دننانثصبحي

مناإ دنهاأحإداإجإالاقبلاإ2ددانستشهايه

نَّتَُهْماَإَماا نَّتُُهْما2ِِإنَإااٍناأَْ َحْقإَاا2ِِهاْماذ1ُِّ اَإن َِّذناَناآَمإُانناَإنتَّبََدتُْهاْماذ1ُِّ

انْمِرٍئا2َِإااَكَثَبا1َِلٌل( ٍءاُكلُّ أََ تْإَاُلْماِمْناَعَإِلِهْماِمْنايَشْ

]سن1ةان طن1ااا[


