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  - خاص:
خيَصاَلاأ4طاُلايسج2شاخيسلجانايسشادب2ةاإحكاَ ا
سا2طرتهماعاىامديناةايسيي4ةايسقديخاةاخمجخ ا
يسدخاعاخثالثةامييق اعمكرية،اختقدمييايفامحاخظةا
يسحرثايسماديسيةا4خنطقةاج2زين،اخسا2طرخياعىا

مييق اعماكريةاجديادة،اخسمرخياميزنَياأسالحةا
تا4دةاسلددخ.

ختيّغالاأ4طااُلايسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةايفا
ج2ازينا 4خنطقاةا يسماديسيةا يسحارثا محاخظاةا
ختخكنييامنايسم2طرةاعىامييق اعمكريةاخسمرخيا
ميزناًاسألسالحة.اخ4حمبامصد اعمكرياتخكنتا

قييُتايسج2شاخيسلجانايسشادب2ةامنايسما2طرةاعىا
ميقَديايسشابكةاخيسمتحدثاخقامييا4تدمرياميزٍنا

سألسلحةايق اخلفاميق ايسمتحدث.
خيفاميقا ايسرمضةا4ج2زيناسّماراأ4طالايسج2شا
خيسلجانايسشادب2ةاميزناًاآخراسألسلحةانشبتاعىا
إثاراذسكاخالخاٌتايفاصفيفاقييتايسددخايسماديسيا

ختطيَّ تاإىلايشتباكات.اخ2خاامصاسُ اإعالم2ةاقاستا
إنايالشاتباكاتاجرتا4نياقاييتايسددخاخمرتزقةاتما
تجن2ُدلامايفايسيسيدةاسلقتالايفاصفيفايسددخ،اح2ثا
جرىايتهامهمامناقبلايسقييتايسماديسيةا4اسي2انةا
خنشابتاعىاإثراذسكايشاتباكاتاعن2فاةاسماتيضحا

تفاص2لها.

جااءتاتلاكايسدخل2ااُتايسنيع2اةا4داداقصافا
يالساناسا خحادةا قبالا مانا مكثّافا صا خخايا
يسصا خخي،اح2ثاأخضحامصد اعماكريا4ج2زينا
أناخحديِتايإلساناسايسصا خخ2اةاخيسدخد2ةاسلج2شا
خيسلجانايسشادب2ةاقصفتامح2طايسيي4ةا4أكثرامنا

للماصا خٍخاخقذيفةامدخد2ة.

  - خاص:
كشافتايمجهازُةايممن2اةاعاناحجما
يسدادخا ج2اُشا يد2ُشاها يساذيا يسضدافا
يسماديسياخذساكا4قبضهاااعاىامرتزقةا
عااسخياماناج2زينامانا4نياأعاديساكبريةا
جارىاتد يبُهامايفامدماكريتايسرتزقاةا
4خنفاذايسيسيدةا4إرشيفامبارشامنايسلييءا
يسفاا اعيلامحمانايمحخرايساذيايرشُفا
عىايستقدي ايسرتزقةامقا4لامباسغاماس2ةا

يقدمهاايسنظا ايسمديسي.
خقداتخّكنتايمجهزةايممن2ةا4خحاخظةا
يسب2ضااءاماناضباطاماامرتزقااًاكاناييا
يقاتلينايفاصفيفاقييتايسغزخا4خحاخظةا
سلقتاالا نقلهاما أنايجاريا قبالا ماأ با
4خنطقاةاج2زينا4داداأناتاماتد يبُهمايفا

مدمكريتايسرتزقةا4اسيسيدة.

يفا يسقتاالا يسرتزقاةا سهاؤالءا خسابلا
مأ باييلاجانبامناسابقهمامنايسرتزقةا
س2تجهاييايىلامنفاذايسيسيدةاثامايىلاج2زينا
سلخشاا كةام ايسدادخايسماديسي،اح2ثا
أكادخياأنايسلاييءايسفاا ايستقىا4هاماسرخ ا
مدنيياتهماخإ4الغهما4خنحاخخماةاآالفا
 يالاساديسياشاهرياًانظريايسهخةايستيا
سا2قيمينا4هاا4اسقتالان2ا4ًةاعنايسج2شا

يسمديسيايفاج2زين.
خأظهرتايسشاالُدايستاياخزعهاامركزا
يسماديسيا يسنظااَ ا أنا يممنايا يإلعاال ا
خأسخيتاهايقيماينا4اساتقطابايمطفالا
إلسحاقهامايفامدماكريتايسرتزقةاسلقتالا
يفامييجهاةايسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةا
ح2اثاكانا4داضايمطفالاضخانايسذينا
تماضبطهمايفايسدخل2اةايممن2ةاخقداجرىا

يستقديمهمامنامحاخظةاإب.

  - خاص:
حّقلاأ4طااُلايسج2شاخيسلجانايسشادب2ةا
تقدمااًالامااًا4خحاخظاةاتدازايفامييجهاةا
مرتزقةايسددخيناخسا2طرخياعىاعدةامييق ا
4اساريخ،اخ2خااقصفتايسقايةايسصا خخ2ةا
مييقا اسلخرتزقاةايفاذخا4اابا4استزيمنام ا

مقتلامرتزقةاأجنبياتا4 اسرشكةا4الكاخخترا
يممريك2ة.

ختقدماتاخحاديتامنايسج2اشاخيسلجانا
يسشادب2ةاتقدماتايفاجبهةايساريخ،ايفاظلا
لرخباجخاعاياسلخرتزقةامنا4دضايسييق ا
يستاياكاناييايتخرتسايناخ2هاا،اخقاداتختا
يسما2طرُةاعاىا4داضايستبابا4داداخري لما

منها.ا

خيفاتدزاأخضحامصد اعماكرياأناعدسيًا
منامرتزقةايسددخيناسقييامصا عهما4قصفا
صا خخيامناقبلاسج2شاخيسلجانايسشادب2ةا
يساتهدفاتجخداًاسرتزقةايسددخينايسمديسيا

يممريكياخلفاشبكةاذ4اب.
كخااسقيامرتازقاأجنبيامرصعها4نريينا
يسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةاح2اثاكشافا
مصد اعماكرياعانامرصعاأحادامرتزقةا

يسبالكاخختاراخيدعىايس2ياند خاتي ينيسايفا
يسقصفايسصا خخيايسذيايساتهدفايسرتزقةا

يفاذخا4اب.
كخااشهدتاجبهةايسضباباتقد اسلج2شا
خيسلجانايسشادب2ةاإىلامنطقهايسكماا ةا4ددا
خنادقايسحرمنياختمايسما2طرةاعاىايستبابا
يسح2طةا4هاخساطالرخباسرتزقاةايسددخينا

مناعنارصايإلصالحاخيسقاعدة.

  - خاص:
تعت�ر رشك�ة »ب�الك ووت�ر« واحدًة م�ن أبرز 
أمري�كا، وق�د  الخاص�ة يف  العس�كرية  ال�ركات 
تأسس�ت وف�ق القواني�ن األمريكي�ة التي تس�مح 
بمصان�ع ورشكات عس�كرية خاص�ة، وه�ي تدعم 
الجيش األمريكي وجنودها يخضعون للحصانة من 

المالحقات القضائية.
وبحس�ب ترصيح سابقة لرئيس الركة »غاري 
جاكس�ون« ف�إن »ب�الد ووت�ر« توّق�ع عق�وداً مع 

حكومات أجنبية، بينها حكومات دول مس�لمة لتقديم 
خدمات أمنية بموافقة حكومة الواليات المتحدة، كما أوضَح أن رشكته 
ال تمانُع وجود الش�واذ يف صفوفها، وتعرف بأنها جيش بوش الخفي 

يف العراق.
ودخ�ل إىل العراق عقَب غزوه من قب�ل أمريكا عام 2003، 48 ألفاً 
حس�ب ترصيحات صحفية أمريكية، وتصل أجرة الشخص الواحد إىل 

1500 دوالر يومياً.
ويؤكد رئيس الركة غاري جاكس�ون أن مهمتَهم األوىل هي »دعم 
األمن القومي والسياس�ة الخارجية ألمري�كا وال يمكن أن نقدَم خدمًة 

ألية جهة إذا كانت تعارُض هذا المبدأ«.
وأش�ار رئيُس الركة أنهم ال يبالون يف توظيف الشواذ والمثليين، 

مش�يراً إىل أن لديه�م عق�وداً مع حكوم�ة أجنبية وأنه�م يقدمون لهم 
خدم�ات أمنية لكن ذلك ال يت�م إال بموافقة أمريكا، مؤكداً أنهم يدعمون 
دوالً اس�المية حليف�ة ألمري�كا. وأمي�ط اللثام عن 
نشاط »بالك ووتر« )جيش الماء األسود( يف العراق 
ألول م�رة عندما أعل�ن يف 31 آذار/م�ارس 2004 
ع�ن قتل المقاوم�ة العراقية ألربعة م�ن جنود هذه 
الرك�ة كانوا يقومون بنقل الطعام. ويف نيس�ان/ 
أبريل 2005 قتل خمسة منهم بإسقاط مروحيتهم. 
ويف بداي�ة 2007 قت�ل خمس�ة منهم أيض�اً بتحطم 
مروحيته�م. واق�رف هؤالء العديد م�ن الجرائم يف 
العراق منهم ما حدث يف س�جن أبو غريب، وكذا قتل 

19 مدنياً بينهم أطفال يف الشارع بدم بارد
ويق�ول النائُب يف الرلمان العراقي عب�اس البياتي إن رشكة “بالك 
ووتر” كان عملها س�يئاً جداً مع العراقيين يف الس�نوات السابقة، وكان 
الخ�وف والقلق يدخالن يف نف�وس الناس بمجرد م�رور موكب لهذه 
الرك�ة، حتى أنن�ا كممثلين للش�عب العراقي عندما نس�ير يف موكب 
رس�مي نضط�ُرّ إىل إيق�اف الموكب ع�ى جانب الطري�ق حتى نتجنب 
المخاط�ر الت�ي تحيط بنا جراء وجود منتس�بي ه�ذه الركة بالقرب 

منها.
ويف ع�ام 2007 أطل�ق العامل�ون يف رشكة ب�الك ووت�ر الناَر عى 
مدنيين عراقيين بدون س�بب، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطناً بينهم 

أطفال وإصابة 20 يف ساحة النسور يف بغداد.

اإ�ضتباكات �ضعودية-�ضعودية يف موقع الرم�ضة بجيزان

700 صاروخ وقذيفة تدك مواقع العدو في جيزان مهدت الطريق للسيطرة على موقعين عسكريين وتدمير مخزني أسلحة

�ضبط 15 مرتزقاً عادوا من جيزان جندهم اللواء الفار مقابل املال

النظام السعودي يستنجد بالمرتزقة للقتال في جيزان 
بعد عجز قواته عن مواجهة الجيش واللجان الشعبية

م�ضرع مرتزق اأجنبي من بالك ووتر وعدد من املرتزقة بق�ضف �ضاروخي 

الجيش واللجان الشعبية يحققون تقدمًا ميدانيًا في جبهتي الضباب والمسراخ بتعز

شركة بالك ووتر.. جيش أمريكا الخفي شواذ ومرتزقة وفوق القانون!

بقية من الصفحة األخيرة

الختام: خارطة طريق )7( واألخيرة!
علي شرف المحطوري 

خ4خريجداةاخطاابايسما2داعبديسلاك،اخيختصا هامشااكَلايممةا
يفاثاالث:ايختااللايسيعي،اخيختااللايسق2ام،اخغ2ابايسارشخعا–ايُنزها
يإلساالَ اعناماايعرتىايسمالخنياماناضدفاخلييناخذساةا–اخيقدُ ا
4صخيسايس2خن،اخثباتاشدبهاسس2الاح2ااعىاأنايإلسال ايسحخدياخحدها
يسكف2ُلا4إخريجايممةامنامأزقهاايسحضا ياإىلا حابايسدزةاخيسكريمةا

خيسم2اسةاخيالستقالل.
خيفاجديادايسدقل2ةايسفذةاسلما2دايسقائداإشاا تُهايستخ2زةاخيستفرسةا
إىلاأنايإلساال انجاحامرتاني:ا»مرةاحانياُطبِّلاخدمايسيريُاخيسماال ،ا
خمارةاحانياُغ2ِّباعاناخيق ايمماة«اس2تضحاكاماليامحتاجاةاإس2ها
كحاجةايم ضايسدطىشاسقْطرايسماخاء،اخكأنيا4اسم2دايسقائدا-ااخليا
يماتنهضالخَمايسشادبايس2خنيا-اأنهاعاز اس2لاخقاطاعىاتحريرا
ماايحتلامناأ ضايس2خن،اأخايسماالخةايفاتحريراخلماطنيا–ا4لاليا
عازٌمدىاأنايمتنقذايإلسال امنا4ريثنايستاجرينا4ه،اخذسكا4اسي خساإىلا
منهلهايسحخدي،اس2قد اسلبرشيةاتجر4ًةامدارصةاعىاجدخىايإلساال ا

يفاتحريرايإلنمان،استكينايسرةايسثاسثةسنجاحايإلسال .
خإىلاأنايُتخهاايسلهاعىاخرياخنرص؛اسايفايُماجلاسلشدبايس2خنيا
أناهانرصاخينترصا4اإلساال امرتني:امرةايفامييجهاةايسجالل2ةايمخىلا
حانياتصدتاسهااقب2لتاايمخساخيسيز جايس2خان2تان،اخمرةايفامييجهةا
يسجالل2ةايسداارصةايستخثلةايفانظا ايسطاغيتايسماديسيايستكفرييا

يسديعيشاخيسطغ2انايممريكي.
خمااايزيادايمماراخضيحاا،امقا نةايسايشءا4نق2ضه،اكخااايقال:ا
خ4ضدلاااتتخايزايمشا2اء،اخأعنيا4ذسكاأنهاخخ2خااكانايسما2دايسقائدا
عبديسلكايقد اسلشدباخطا4ااخ2ها ؤيٌةامتكاملةاعنايسرصيعايسقائم–ا
كانامجللايسيز يءايسماديسيامندقدياسماخاعاكلخةايسلكاسالخان،ا
خيخكناسلقا ئاأنايديساإس2هاايفامظانهااس2كتشفا–ايفاعنرصايستزيمنا
–حجامايستناقاَضاخيستصااس ا4انيا ؤيةايس2خاناخيسماديسيةاسجخلا
يسرصيعايسقائمايفاكلايسنطقة،اخلذياماايؤكداأناتمدةاأشهرا-ااخنحنا
يفايسشاهرايسداارش،المااييماا(-اامنايسييجهةاإىلامااسايفايأتياإالا

4رخخة،اخأنايسحرباسماتبدأا4دد!

القوة الصاروخية تدك قاعدة الفيصل العسكري 
وشركة أرامكو بخميس مشيط بصاروخين 

باليستيين من طراز قاهر1
  - خاص:

أكادتايسقايُةايسصا خخ2ُةاسلج2شاخيسلجانايسشادب2ة،اجدياَةايسترصيحاتايستيا
أطلقهاايسناطُلايسرساخيا4اسامايسقييتايسمالحةاعنا صداللخالدفاساديسيايفا
َمرَمىايسصيي يخايس2خن2ة،اح2ثاجرىايساتهديُفاألديٍفاسديسيةاجديدةا4صيي يخا

4اس2مت2ة.
ختأك2ديًاسذسكاأطلقتايسقيُةايسصا خخ2ةاسلج2شاخيسلجانايسشدب2ةاأملاصا خخاًا
4اس2مات2اًامنانيعاقالرااعىاقاعدةايسف2صلايسدمكريةايفاخخ2لامش2طا4دمري،ا

خسفتامصد اعمكرياأناقيةايالستطالعا صدتاتحق2َلايسصا خخاسهدخها4دقة.
خقبالاذسكاخيفايي ايالثننياأطلقتايسقيةايسصا خخ2ةاصا خخاًامخاثالًايساتهدفا
رشكاةاأ يمكيايسماديسيةا4ج2زيناخيستايايدتخدايالقتصاسايسماديسيا4رمتهاعل2هاا

كينهااتديُرامب2داتايسمديسيةامنايسنفطاخمشتقاته.
خأكادتايسصااسُ اأنايسصاا خَخاأصاابالدخها غماإعاالنايسماديسيةايعرتيضا
يسصا خخاإالاأناناشاطنياساديسينيانرشخياصي يًاالحرتيقايسرشكاةاجريءاإصا4تهاا

4اسصا خخايسذياأطلقتهايسقيةايسصا خخ2ةاسلج2شاخيسلجانايسشدب2ة.
خكانايسناطُلايسرساخياسلقييتايسمالحةايسدخ2دايسركنارشفاغاسباسقخاناأعلنا
يمحدايسايضاأناللخالدفاعمكرياخمنشأةاح2ييةاسديسية،اأسخلتاضخناألديفا

قيةايإلسناسايسصا خخ2ةاسلج2شاخيسلجانايسشدب2ة.

رئيس اللجنة الثورية العليا 
يوجه باإلفراج عن 208 من 

السجناء المعسرين بمناسبة 
ذكرى المولد النبوي الشريف

  - خاص:
خّجها ئ2اُلايسلجنةايسثي يةايسدل2اامحخدا

عيلايسحيثيا4اإلخريجاعنايسمجناءايسدرينا

يسذياناينطبقتاعل2هارشخُطاخمدايريُايسلجنةا

يسدل2ااسرعايةايسمجناءاخمماعدةايسدرين.

خذكارتاخكاساةايمنبااءايس2خن2ةاسابأاأنا

يستيج2هااِتاأكدتاعىاأناتتايىلايسدخسةاسخَ ا

مبلغا

مخخامل2اينا يال،اخليايسبلغايسماتحلا

عاىايسماجناءايسدرينايسذيناتامايستيج2ُها

4اإلخريجاعنهاماخخقاًاسلخداياريايسحدسةامنا

قبلايسلجنة.



3 خطاب السيديسددسااماا     يسيخ2لالااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 24 ايمخلامخلالا

نحن ال نلعب دوراً ل�ضالح اأحد نحن لنا ق�ضية اأ�ضيلة نحن نقاتل ر�ضا هلل ودفاعاً عن قيم عن اأخالق 
عن مبادئ اأ�ضا�ضية عن حريتنا

 السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي  في خطاب ذكرى المولد النبوي الشريف 1437هـ:
نستعد أن نواجَههم إَلى يوم القيامة جياًل بعد جيل

بتحرك الجميع بمسؤولية يكون النصر
  - خاص:

أعيذُا4اسلِهامنايسش2طاِنايسرج2ِم..
4مِمايسلِهايسرحخِنايسرح2ِم..

ا ايسلُهايسلُكايسحلُّ ايسداسنياخأَشاَهاُداأناالاإسَهاإالَّ ايسحخُداسلهاَ بِّ
اااديًاعبُدهاخَ ُساااْيسُهاخاتُما يُسبني،اخأشاَهُداأناسا2َدنااُمَحخَّ
ةا يسنب2نياختخا اعدةايسرسالني،اأ سلهايسلُها حخًةاسلداسنياخُحجَّ
عىايسظاسني،ا4شرييًاخنذيريًاخسيع2اًاإىَلايسلها4إذنهاخرسيجاًامنرييً،ا
خبّلغا سااالتايسلهاخجَهاسايفاساب2لايسلهاصا4ريًامحتمباًاحتىا
ااداخ4ا كا ااداخعاىاآلاُمَحخَّ أتااهايس2قني،ايسلهماصلِّاعىاُمَحخَّ
ااد،اكخاااصل2اَتاخ4ا كَتاعىا اااداخعاىاآلاُمَحخَّ عاىاُمَحخَّ
إ4ريل2ماخعىاآلاإ4ريل2ماإنكاحخ2ٌدامج2د،اخي َضايسلهما4رضاكا
عناأصحا4هايمخ2ا امنايسهاجريناخيمنصا اخعناسائراعباسكا

يسصاسحني.
ااَلُ ا أيهاايإلخيُةاخيمخييت،اشدبَناايس2خنيايسملمايسدزيز،ايسمَّ
ااةا َعَل2ُْكاْماَخَ ْحَخاُةايسلاِهاَخ4ََرَكاتُاُه،اخنبا كاسكماخسكاخاةايمُمَّ
يإلْسااااَلم2ةاحلايَلالذيايسذكارىايسدزيزةاخيسناسابةايسج2دة،ا
اادا4اناعبديسلها4نا مناسابةاذكارىاميسداخاتمايمنب2ااءاُمَحخَّ
عبديسطلبا4نالاشام،اَصَلااَييُتايسلِهاَخَساَلُماُهاَعَل2ْاِهاَخَعَلاىا
آِساااِهايسط2بانيايسطالريان،اخنحاناخشادبناايس2خنايايسدزيزا
يحتفُلا4هذهايسناسابةايسدزيزةاخيسذكرىايسياسادةايسج2دةاإنخاا
ليايحتفاٌءا4ندخةايسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَسااىاختقديٌراسفضِلايسلها
ا4هاعىايسبرشيةاجخداءا ُسبَْحانَُهاَختََداَساىاخشكٌراسلهاعىامااَمنَّ
خعىايسمالخنياح2نخاا4دثاخ2هماَ ُساااْيالًامناأنفمهمايتليا
عل2هاماآياتهاخيزّك2هماخيدلُخهمايسكتاَباخيسحكخة،ااُقْلا4َِفْضِلا
اايَْجَخُديَن(،اخلكذيا يسلَِّهاَخ4َِرْحَخِتِهاَخِبذَِسَكاَخْل2َْفَرُحيياُلَياَخرْيٌاِمخَّ
امتخ2زاتخ2ََّزاعناساائرا يتجُهاشادبناايس2خنيايسدظ2ماعىانحيٍّ
يسشديبا4خدىايحتفائهاخيحتفاسهاخي4تهاجهاختفاُعلهام الذها
يسذكرىاخم الذهايسناسابةايسدزيزةامناخيق امحبتهايسدظ2خةا
سَرُسااْيلايسلهاَصَلَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاَخَعَلاىاآِسااِه،امناخيق اينتخائها

يمص2لاسق2َماخمباسئايإلْساااَل ايسدظ2خةاخيسدزيزة.
إناشدبَناايس2خنيايسذياليايخُنايمنصا ايخنايمخساخيسيز جا
يسذياناآخخياخنارصخياخحخلاييا يياَةايإلْسااااَل اعاس2اًةاخكانييا
ساباقنياإىَلايإليخاناخيسنرصة،ايسذيناتبيؤايسدي اخيإليَْخاان،الذيا
ليايسشادُبايس2خنيايسذيايحذخاحذَخاأساالخهاأخسئك،ا4استخمكا
4اإلْسااااَل اخ4ق2خهاخ4خحبةايسرَُّسااْيلاصىايسلُهاعل2هاَخَعَلاىا
آِسااِه،اخ4االلتديءا4ه،اخ4االحتفاءا4ه،اخ4استيقرياسه،اخ4استدظ2ما
ساهاخ4استقديلاساهاَصَلااَييُتايسلاِهاَخَسااَلُماُهاَعَل2ْااِهاَخَعَلاىا
آِساااِه،اخ4اسرغمامخاايدان2هاشادبُناايس2خنيايفالذهايسرحلةامنا
أحديثاِجَماٍ اخليايييجهالذيايسددخيَنايستجلايسغشي ايسظاسما
يساذياتكاسبتاخ2هاقايىايسرشايسداس2ةايإلقل2خ2اةاخيسحل2ة،اخيفا
طل2دتهاااأَمرياكااخإرسيئ2لاخمانايإلقل2مامنايسيطانايسدر4يا
نفِمه،ايسنظا ايسماديسيايسجر ايسدخيلايسيائناممتهاخسدينه،ا
خعىامماتيىايسبلدايسرتزقةايسذينا4اعيياأنفَماهماسلشا2طانا
خ4اعايياشادبَهماخ4اعايياخطنهام،اخ4اعايياكريمتَهاماخ4اعييا
حتىاإنْاَماان2تهم،اشادبُناايس2خنياخليايُدانيامنالذيايسحنةا
يسكباريةاخيسدظ2خاةاخليايُماتهَدُفا4ادخناأياحلا4ادخناأنا
يقرتَفاذنبااًايل امخسئكايسدتديناماايفدلينها4هاخماايرتكبينها
4حقاهامناأ4شا ايسجريئاماخأخضا ايالعتديءيت،ايماتهدخينا
يسح2ااَةاخيماتهدخينايمَْ ض،ايدخليناعاىاإذاللاخترك2 الذيا
يسشادبايسحرايسدزيزايسمالماخمناحيسهايسنطقةا4كلهااتد2ُشا
يمحديَثايسجمااَ اختد2ُشاخيقداًايستثنائ2اًامل2ئاًا4اسفتن،امل2ئاًا
4اسحارخب،امل2ئااًا4امزمات؛انت2جاةايالساتهديفايسكبرياسهذها
ااةاجخداءا يسنطقةاخسشدي4ِهاا4أجخدها،ايالستهديفاسهذهايمُمَّ
4هييتهااايإلْسااااَلم2ةايفاأَْخاَلقهااخيفاق2خها،اخيساتهديٌفاسهاا
أيْاضاًاكأُّماٍة؛ا4غ2ةاتفك2كهااخ4دثرتهااختخزيقهااخيسما2طرةا
يستاماةاسهااخيالخضاعاسهااخيإلذالِلاسهااخيالساتدباساسها،اخ4ُغ2ةا
يالساتغالِلاسهااإنْاَماااناًاخأ ضااًاخخرييٍتاخثرخًة،الاذيايسيقُ ا
ااةالذيايسييقُ ايسظلُمايسذياخصلتا يسمااخيايسذياتد2ُشاهايمُمَّ
اااُةانت2جَةاينحريِفايسكثريامنايسحماي4نياعل2هاامنا إس2هايمُمَّ
يمنظخاةاخمنايسقيىايسم2اسا2ةاخمناسيخلايسشاديب،اأيْاضاًا
ايمَْعاَديءاخ2اناًةاخعخاسًةاختآمريًاخك2ديًا ينضخاا ايسكثرياإىَلاصفِّ
ااةاخ4أ4نائهااخ4ُهييتهااخ4يجيسلاايسحضا يا خمكريًا4هذهايمُمَّ

4كله.
الاذهايسرحلُةايسظلخةاخلذيايسييق ايسظلماخيسأسااخياخلذها
يمحديثايسجماا ايستاياأّسختا4هاذهايسنطقةاخ4شادي4هااإنخاا
تدخدنااختدخ اُكّلايسماتنرييناخُكّلايسذينايحمينا4اسمؤخس2ةا
تجااهالذيايسييق اخُكّلايمخ2ا اخكلايمحري اخكلايسرشخاءايسذينا
اااةامنالذيايسأزقايسكا ثيايسذيا يتطلدايناإىَلاإخريجالذهايمُمَّ

تد2ُشاهايفاُكّلايسشاديباخيفاُكّلايسنطقة،اإنخاانارىاَجخ2ْداًايفا
لذهايسناسابةايسدزيازةاناخذًةاسلضاييءاخأخقاًاسلياالصاخني يًا
يبدثاعىايمملاخيُنريُايسدْ َباخيفماحايسجالاخييضءايسطريلا
سلجخ2 ،اأيناليايسحلاخأيناليايسيرجاخأيناحق2قُةايسشاكلةا

خأيناحق2قةايسحلاسهذهايسشكلة؟.
ايس2اي امناخاللالاذيايسييق انتطلُ اإىَلالاذهايسذكرىاسنرىا
خ2هاااُكّلايساد خساخكلايسِدَلايستيانحتاُجاإس2هاااني يًاخ4صريًةا
خخع2اًاخمرشخعاًاعخل2اًايقيساأمتنااإىَلايسيالصاَخإىَلايسفرجاخإىَلا
يستغ2ريامنايسييق ايسيسءاخإىَلايسييق ايسنشايسايسذيايخثلايسيريا
اادا اااة،انتطل اإىَلاَ ُساااْيلايسلهاُمَحخَّ خيخثالايسدزاسهذهايمُمَّ
َصَلاَييُتايسلِهاَعَل2ْاِهاَخَعَلاىاآِسااِهامناخاللالاذهايسذكرىاخليا
يسحارضاسخماً،انحناالانمتذكراغائباًاغاباعناخجديننااأَْخاغابا
عنامرشخعنااأَْخاعناخيقدنااأَْخاعنايلتخامنااأَْخاعناإيخاننا؛اِمَنا
ااديًاَصَلااَييُتايسلِهاَخَساَلُماُهاَعَل2ْاِهاَخَعَلاىا َ ُسااْيَلايسلهاُمَحخَّ
آِسااِهالياَ ُساااْيُلايسلهايساذيانؤمُنا4هالاسياًاخقائاديًامدّلخاً،ا
يفاصالتنااايفاُكّلايي اخيفاُكّلاس2لةانقُفا4نيايديايسلهاُسابَْحانَُها
َختََداَساىاخنشهداسها4اسيحدين2ةاخ4اسر4ي24ةاخنشهداسدبدهاخنب2ها
اادا4اسرسااسةايفاميقدهاَ ُسااْيالًاقائديًامر24اًاأُسيًةاُقدخًةا ُمَحخَّ
ني يًانقتديا4هاخنهتديا4هاخنتأىسا4ه،اخنمارياعىاس 4ه،اخهيا
يسحاارضاَسيئخاًايفاخجديننا،احبام اقديساةاعظ2خةايفاميقدها
يسدظ2ماَ ُساااْيلامناعندايسله،اخيفاكخاسهايإلنْاَماانيايسدظ2ما
انفلاسل2خةايفاخطرتها،ايسرَُّسااْيلايسحارضا يسذياتدشقهاُكلُّ
سخماًايفاإيخاننااخيفاخع2نااخيفاصالتنااخيفالديناايسذيانديُساإس2ه،ا
َلَدىامناعندايسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَسااى،اخيفامباسئنااخيفاق2خنا،ا
يسرَُّساااْيُلانماتحرُضهايس2اي ايفالذهايسناسابةاأمالًاسيالصا
يسبرشيةاُكّلايسبرشيةامناُكّلامااتدان2ه؛انت2جةال2خنةاخُطغ2انا
قايىايالساتكبا اخيسطاغايتايستياماألتايسداسماكلاها4رشلاا
خخماسلااخإْجااَريمهااخطغ2انهااخسيئهااخُقبحها،انتطل اإىَلا
يسرَُّسااْيلاَصَلَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاَخَعَلاىاآِسااِهايفاحركتها4اسرساسة،ا
نتطلا اإس2اها4خااأحدثاهامناتغ2ارياعظ2ما4خرشخعاهايإلَسهيا

يسدظ2مايفاخيقا ايسداسماآنذيكاي4تديًءامنايسنطقةايسدر24ة،اذسكما
يسارشخعايسدظ2مايساذياكانا4هاخالُصايسبرشية،اخاسرَُّساااْيلا
َصَلاَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاَخَعَلاىاآِساااِهاخلياخاتُمايسنب2نياختخاُ اعدةا
اإ ثايمنب2اء،اخيفاحركتهاخيفاذيتهالياخ2خاا يسرسالنيايحخلاُكلَّ
حخلاهامناق2ماخأَْخااَلقاقّد اسلبرشيةايفامرحلتهااايمخريةاُكّلا
خالصاةايسايضاخ2خاااأخسعهايسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَسااىامنب2ائها
خُ ُسلهاخسلبرشيةايفاجخ2 امريحلايستَأ يخامنالدًىاخنيٍ اخق2ما
ايسبرشيةاخكريمتهااخعزتُهاا خأَْخاَلقاختداس2مايرتتباعل2هااساخيُّ
خساداستهااختضخنايسحليلاسكلامشاكلهااختضخناسهاايسمريا
يفايالتجااهايسصح2حايفايسرصيطايسماتق2مانحايايسلهاخنحياماا
يريضايسله،اخيفايساتيالخهااعاىايمَْ ضا4خاايدخرالذهايسح2اةا

خ4اسددلاخ4اسحلاخسمداسةايسدن2ااخسمداسةايآلخرةاأيْاضاً.

بعثته صلوات اهلل عليه وآله أضاءت 
ظلمة الجاهلية

ايسرَُّسااْيُلاَصَلَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاَخَعَلاىاآِسااِها4دثهايسلهاخيسداَسُما
ا آناذيكايفاخيقا امظلمايفاجالل2تهايمخىلايستياتتشاا4هاإىَلاَحاادٍّ
كباريام اجالل2ةايس2ي ،اتلاكايسجالل2ُةايستياكاناعل2هاايسييق ا
عىامماتيىايسنطقةايسدر24ةاخعىامماتيىا4ق2ةايسداَسما4اتا
ُمَفرَّغاًامنايسق2مايإلنْاَمااان2ةاَخيمَْخاَلق2اةا4اتتاحاسُةايسضاللا
خيست2هايستيايد2شاهاايإلنْاَماانايفاشاتىاأ جاءايسدخي ةاآنذيكا
لايايسما2طرة،ا4ااتايإلنْاَماااُنايفتقاراُكّلايالختقاا اإىَلاماا
يحّقُلاإنْاَمااان2تهاكإنْاَمااناإىَلاماايمتنقذُهامناحاسةايست2ِّها
خيالنحطاطاخيسض2اعايستيايد2ُشهاايفاخيق ايسح2اة،ا4اتامفتِقريًا
خمتدطشااًاإىَلايسق2َامايسفطرياةايستايا4هااكريمتهاكإنْاَمااانا
ختََخ2ُّزهاكإنْاَمااناخسداستهاكإنْاَماانايفالذيايسيجيس،اخسذسكا
كانايسييقُ ايسدر4ياأخالًاكخااقالايسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَساى:ا»خإنا
كاناييامناقبُلاَسفياضاالٍلامبني«،اذسكايسَضاااَلُلايسبنُيايتخثلا

  اإلسالم بهديه العظيم والمبارك يعطي اإلنسان رؤية ونورًا وبصيرًة تجاه 
الواقع بكله فال يعيش أعمى قاباًل للخداع والتضليل يتمكن أي ضال أو مضلل 

أن يجره إلى المتاهات فالقرآن الكريم يعطيه أعلى مستوى من الوعي 

  األحداث الجسام التي 
يعاني منها شعبنا وهو 

يستهدف ومن حوله 
المنطقة بكلها تدفعنا 
وكل المستنيرين الذين 

يحسون بالمسؤولية وكل 
األخيار واألحرار والشرفاء 
لالحتفاء بهذه المناسبة 

العزيزة ألننا نرى فيها 
نافذة للضوء ونرى فيها 
أفقًا للخالص ونرى فيها 

نورًا يبعث على األمل 
وينير الدرب ويفسح 

المجال ويضيء  الطريق 
للجميع 
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خ2خاااكاناعل2هايسدرُبامنايالعتخااساعىايسُيريخةاخعىايسجهلا
ش،امظالُرا خعاىايسرشكاخعىايسُكفراخعىايسَيثَن2ةاخعىايستيحُّ
ذساكايسَضااَلِلاكانتايفاأنايسييقَ ايسذياكانايد2ُشاهايسدرُباكلها
خيقُ اض2اٍعاالاك2انايجخُدهم،االالدف،االاَمرشخع،االا سااسة،ا
ا الاقض2ة،اسايىاأماةامتفرقةامتبدثرةامتناحارةاس2لاسهااأيُّ
مارشخعاُمهمايفالذهايسح2اة،اتد2ُشايفاخيقدهاايسِدديَءايسشاديَدا
خيسنهَباخيسمالباخيستيلُّفاخيسجهلا4كلاأشاكاسه،اخسذسكاكانييا
يماتندخناإىَلايسُيريخةاعق2دًة،اخأياَضااَلٍلاسإلنْاَماااناح2نخاا
يجدُلامانايسُيريخةاعق2دًة،اخدبدخيايمصنااَ اخأرشكييا4هاام ا
يسلاهاُسابَْحانَُهاَختََداَساىاخجدلاييامنايمحجا ايستاياكانيياُلما
يقيماينا4نحتهاااأَْخا4رشيئهااأَْخا4ب2دهااجدلاييامنهااآسهًةام ا
اختدبّدخياسهاا يسلهاُسبَْحانَُهاَختََداَساى،ايعتقدخياخ2هاايسنفَ اَخيسرضَّ
ختيجهيياإس2هااكرشيكة،اأرشكيلاام ايسلهاُسبَْحانَُهاَختََداَساى،ا
كذساكاكانييايفاخيقدهامايسدا ا4د2ديناعنايسييق ايإلنْاَمااانيا
ش،اسد جةاأنايسبدَضامنهماسما عىامماتيىاخظ2 امنايستيحُّ
يكاناأ4ديًاس2تحااىشامناأنايقايَ ا4قتلاي4نهاإذَياُخساداسهاميسيٌسا
خليايد2ُشاظرخخاًاصدبًةاأَْخاخقريً،اخ2قتُُلاي4نَهاخش2َةايإلمالق،ا
إماااعىاي4ناهاأَْخاماناخيقدهايسذيايد2شاهاكظارفايقتصاسيا
صدب،اكخااقاالايسلهاُُسابَْحانَُهاَختََداَساى،ااَخَكذَِساَكاَزيََّناِسَكِثرٍيا
َكاُؤُلاْماِسرُيُْسخُلْماَخِس2َْلِبُماييا ِكنَياَقتْاَلاأَْخالِسِلْمارُشَ ِماَنايْسُخرْشِ
َعَل2ِْهاْماِسينَُهْم(،اكذسكاقالاسهمااَخالاتَْقتُلُايياأَْخالَسُكْماِمْناإِْمالٍقا
نَْحاُنانَْرُزُقُكاْماَخإِيَّاُلاْم(،اخَلكاذياكانايسدر4يايساذياينظراإىَلا
خيقا ايسح2اةامناحيسهانظرًةاساي2فًةاتدتخُدايسيريخةاخنظرةا
زيئفاةاالاتماتنداإىَلايسحق2قاةاخالاإىَلايسيعاي،اكانامتيبطاًايفا
خيقا ايسح2اة،ا4هذهايسنظرةايتداطىام اُكّلامااحيسه،اينظراإىَلا
يسرأةانظرةايحتقا ا4اسغة،اينظراسهااإىَلاأنهاامجرساسيأةاخعا ،ا
اأََحُدُلْما َ خاكاناأحدلماكخااحكىايسُقااْرآنايسكريام،ااَخإِذَيا4رُشِّ
ياَخُلاَياَكِظ2ٌم،ايَتََييَ ىاِمَنايْسَقْيِ اِمْنا اَخْجُهُهاُمْماَيسًّ 4ِاْمُنْثَىاَظلَّ
َيِب(،ايقتلا ُهايِفايسرتُّ ا4ِِهاأَيُْخِمُكُهاَعَىاُليٍناأَْ ايَُدسُّ َ ُسايِءاَماا4رُشِّ
ي4نتاهاخلياطفلةاخلايايفامنتهىايسصغرايفامقا ايماتجلبا
منايإلنْاَماااناخيكمابامنايإلنْاَماااناعاطفتَاهاخمحبته،ا
اَخإِذَيايْسَخْيُءخَسُةاُساِئَلْتا*ا4ِأّياذَنٍْباُقتَلْت(،ايَأُكلايس2تة،ايتناحرا
يسجخ2 اعىاأتفهايمسباباخأ4مطايسمائل،اخ2قتتليناعرشيتا
يسمانني،اس2لاسهمالدفايفايسح2اةاخالامارشخعايفايسح2اة،اُكّلا
خيقدهاماعبا ةاعناض2اعا4كلامااتدن2هايسكلخة،اأماايسييق امنا
حيسهماخهناكايمليطي ياتاقائخةاخسكنهاامتيحشاةاالا خحا
سهاااخالاق2اماخالاأَْخااَلقاخالاعدلاتقتتل،اخيق اعاسياأشابهاماا
يكينا4ييق ايسغا4اة،اُكّلايلتخاماتايسناسامنصبٌَّةاإىَلاأنايأُكُلا
4دُضهاما4دضاًاخأنايقتالا4دضهما4دضااًاخأناينهبا4دضهما

ايسضد2َفاخَلكذياكان. 4دضاًاخأنايضطهدايسقييُّ

نور اإلسالم يغير واقع المنطقة 
العربية

ااٌداَصَلَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاخعىا اسكناعندمااأتىايسرَُّسااْيُلاُمَحخَّ
يسلها4رسااسةايسلهايسياتخاةا4خباسئهاايسدظ2خةاغارّيتاُكّلالذيا

يسييق اي4تديًءا4اسييق ايسدر4يانفمه.
اذساكايسدر4ايايسجاللايسبدخيايستيلفايسذيايرَكُ اخيماجدا
سلحجارايستايانحتهاااأَْخايشارتلااخيساذيايقتلاي4نتاهاخيئدلاا
خلاياطفلةاخيساذياالايد2اُشايسرحخاَةايفاخجديناهاخالاك2انها
خيساذيايحخالايسُيريخةاتجااهاخيقده،اخيسييق اماناحيسها4د2ٌدا
عانايسحق2قاة،اخيساذياس2الاساهالادفاخالامارشخعايفالذها
يسح2اة..ا4فدلايإلْسااااَل اخ4فدلامباسئايإلْساااَل اخ4فدلاني ا
لاإىَلاعر4ياآخر،ا يإلْسااااَل اخ4فدلاحركةانبيايإلْسااااَل اتحيَّ
إىَلاعر4يا يٍقامؤمٍناميّحداسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَساىايحخلايسق2ما
خيرتخَّ اعناسفاسفايممي ايحخلا ساسةايسيرياخإ يسَةايسيري،ا
ااةايسبدثارةايستفرقةا خيتََحااّرُكاإلقامةايسحالاخيسدادل..ايمُمَّ
يستناحارةايسقتتلاةايستهاسكاةاعاىاعقالا4دارياأَْخاعاىاقل2لا
مانايسغنماأَْخاعىاقل2لامانايمَْ ضاأَْخاأيةايعتباا يتاأُْخااَرى،ا
تحيَّستاإىَلاأمةاميحدةاتجتخ اكلختُهااعىاأرشفا سااسة،اعىا
أعظامامبدأاعىاأرشفاق2م،اعىاأزكاىاأَْخاَلق،اختََحاّركتا4ددا
الذيايسييق ،ا رصيعامريار،اخ4دداجهيساكبريةامناخالسهاااتغريَّ
سامايكنا4اسيشءايسماهلاخالا4اسيشءايسبما2طايساذياتخّكنا4ها
يسرَُّساااْيُلاَصَلاَييُتايسلاِهاَعَل2ِْهاَخَعَلااىاآِسااِهاماناتغ2ريالذيا
يسييقا ،اتََحاّركايبّلُغا سااالتامنذ يًاخمبارشيًاخلاسياًاخصا4ريًا
عاىايسناساخمحتماباًايفاذسك،ا4كتابايسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَساى،ا
4آيااتايسلهايسب2ناتاحتىاغرّيالاذهايسنظرة،الذهايسرخح2ة،الذيا
يستفكريايسمطحياخيسماذجايسذياكانايحُكُمايإلنْاَمااناآنذيك،ا
خكاناتاحركةايسنبياصلييتايسلاهاَخَعَلاىاآِسااِهامتجهًةاإىَلالذيا

يإلنْاَمااانايسجاللايسغبيايستيلفاستغ2رياخكرهاستغ2ريانظرتها
يسماذجةاستزك2ةانفمهاستزك2ةا خحهاستدديلاختقييماسليكه،ا
4امخذا24ادهانحيامدا جايسكخالايإلنْاَماااني،اخلذسكاقالايسلُها
ُسابَْحانَُهاَختََداَساىايساذيا4فضلهاخ4رحختاها4اسبرشيةاجخداءا
خ4رحختاها4اسب2ئاةايمخىلاسهاذيايسديانا4اسنطقةايسدر24اة،اُلَيا
2ِّنَياَ ُساياًلاِمنُْهْمايَتْلُاياَعَل2ِْهْماآيَاِتِهاَخيَُزك2ِِّهْما يسَِّذيا4ََدَثايِفايْمُمِّ
ااةايستياسماتكناترتبطاالا َخيَُدلُِّخُهُمايْسِكتَاَباَخيْسِحْكَخَة(،اتلكايمُمَّ
4كتابامناكتبايسلهاخالا4هدىامنالدىايسلهاُسبَْحانَُهاَختََداَساى،ا
يتلايياعل2هاماآياتهاخيزك2هم،اخِعخاُسايساتقامةايإلنْاَمااانايفا
يسح2ااةاخصالحاهايفايسح2اةاخنفداهايفايسح2اةاخعالجامشااكلا
ُكّلايسح2اةايستياليامنشاألاايإلنْاَماااُناخعىايدايإلنْاَماان،ا
زكاُءايإلنْاَمااان،ازكاءانفمهاإىَلاتدنمتايسنفُلايإلنْاَماان2ة،ا
ختتحايلاإىَلامنباٍ اسلارش،اختكيُناليامنشاأاُكّلايسشااكلايفا
لاذيايسداسام،اايَتْلُياَعَل2ِْهاْماآيَاِتِهاَخيَُزك2ِِّهاْماَخيَُدلُِّخُهاُمايْسِكتَاَبا
َخيْسِحْكَخَة(،اختتحيلاإىَلاأمةايسكتابايستياتتغرياُكّلامااسديهاامنا
 ؤىاساي2فةاخأخكا اظاسةاخمنحرخةاإىَلا ؤىامنشاألاالدىا
يسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَساىامنشألااكتابايسله؛استكيناأمةايسكتابا
أمةايسُقااْرآنايستياترىا4ني ايسُقااْرآن،اتق2ّمايمش2اءامناخاللا
يسُقااْرآن،انظرتهااإىَلايسييق امناحيسها،اإىَلايمحديثامناحيسهاا
مناخاللايسُقااْرآن،اختحخلا سااسةايسُقااْرآناخلدىايسُقااْرآنا
ااةا خأَْخاَلقايسُقاااْرآن،اخيدلخهمايسكتاَباخيسحكخة؛استكينايمُمَّ
يسحك2خةاتحخلايسحكخةا ؤيًةاختحخلايسحكخةاسليكاً،اختحخلا
يسحكخةامييقاف،اختتََحاّركاعىاأََسااااسامانايسحكخة،اأمةا

متزنةايفاترصخاتها،احك2خةاقائخةاعىاأسلاصح2حة.
اأياةانقلةامناذساكايسييق ايسظلمايسذياكانايد2شاهايسدرب،ا
الاحكخاةاخالازكاءاخالالادىاخالامارشخعاإىَلاأماةا4انيايديهاا
يسحكخةايستياقّدمهااَ ُساااْيلايإلْسااااَل امناخاللايسُقااْرآن،ا
مناخاللاتلكايستداس2مايسدظ2خة،ايسحكخةايفايسماليك،ايسحكخةا
يفايسترصخات،ايسحكخاةايفايسييقف،ايسحكخةايفايسقيلاخيسحكخةا
ااةا4هاذهايسكريمةايسدظ2ما يفايسفدال،الكاذياأكر ايسلهالذهايمُمَّ
4هاذيايسهدىايسدظ2م،اخإناكانييامناقبالاسفياَضااَلٍلامبني،االا
حكخاةاخالازكاةاخالاني ،اتيلفاخينحطاطايفاُكّلاخيق ايسح2اة،ا
يأكلينايس2تة،ايفاخيقدهمايسح2اتيايد2شينا4ؤساًاخض2داًاجديً،ا
اايَْلَحُقييا4ِِهْم(اسكلايمج2الايسالحقةا ختناحريً،ااَخآَخِريَناِمنُْهْماَسخَّ
ااةا ااة،اخاسُقااْرآنا4اٍقايفاأخساطايمُمَّ لدًىا4اٍقايفاأخساطايمُمَّ
خيسرسيلاَصَلَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاَخَعَلاىاآِسااِهاأسيٌةا4اق2ةامناميق ا
يمسايةامناميقا ايسهديية،اخ2خاااتركهاخ2خااقدماهامنالدىا
خ2خاااقدمهاامناتداس2م،اخ2خااُعرفامناساريتهاَصَلااَييُتايسلِها
اايَْلَحُقييا4ِِهْما َخَساَلُماُهاَعَل2ْاِهاَخَعَلاىاآِسااِه،ااَخآَخِريَناِمنُْهْماَسخَّ
َخُلاَيايْسَدِزياُزايْسَحِك2ُماذَِسَكاَخْضُلايسلَِّهايُْؤِت2ِهاَمنايََشااءاَخيسلَُّهاذُخا

يْسَفْضِلايْسَدِظ2ِم(،اخمااأعَظماق2مالذيايسدين.

مشكلة األمة نظرتها إلى اإلسالم 
نظرة ناقصة

امشاكلتُناايس2اي اأيهاايإلخيةايمعازيء،امشاكلةايسكثريامنا
ااةاأنانظرتَهماإىَلايإلْسااااَل ا ااةاخجخالاريايمُمَّ أ4َْانَاااءايمُمَّ
خإىلا ساسةايإلْساااَل اخإىلايسرَُّسااْيلاَصَلَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاَخَعَلاىا
آِساااِهانظرٌةاناقصاةاينقصهاايسكثرياخيسكثري،ايسماائدايس2ي ايفا
يسذلن2ةايسدامةاأنايإلْسااااَل اليامجارساتلكايسطقيساخقط،ا
ااةايستيا4قياسهاامناإْساااَلمهاا خأمةايإلْسااااَل الياتلكايمُمَّ
صاالةاخصاي اخزكاةاخحاجاخيشءايماريامانالاماشالاذيا
يإلْسااااَل امنالنااأَْخالنااك،ا24نخااُغ2َِّبامناخيق ايإلْسااااَل ا
أََساااسا2اٌتالايايستياتُدطاياق2خًةاحتىاسلصاالتاخخاعل2ةا
سلزكاتاخخاعل2ةاسلخماجداخق2خةاساا4قي،اخح2نخااأض2دتامنا
ااةاتلكايمََساااسا2اتا4قياسهااإْساااَلٌ االاطدماسهاا خيق ايمُمَّ
الا خحاساهاالاأثراساهاالانف اسهاالايحلاحقااًاالايبطلا4اطالً،االا
نرىاأثَرهايفايسكثريامناأ4َْانَااءايإلْساااَل امناأ4َْانَااءالذيايسدينا
ااة،االانرىاسهااأثاريًايفازكاءايسنفيساخالا مناأخسااطالذهايمُمَّ
يفايسق2اماخالايفايمَْخاَلق،اإْسااااَلٌ اُجرَِّسامانايسددل،اخيسددُلامنا
أََساااس2اتايإلْسااااَل ،اخماايسذياحلا4ديالًاعنه؟،اليايسظلم،ا
ااةاسألسفايسشديدامل2ئاًا4اسظلماخيستظاسم. خكاناخيقُ الذهايمُمَّ
ااةا اخيس2ي اُكلٌّايشكيامخاايدان2هامنايسظلمامناأ4َْانَااءايمُمَّ
ااة،اثمانأتياإىَلا خعىايدامنالمامحماي4يناعىاأنهمامنايمُمَّ
زكاءايسنفايسانجداظالرةايستيحشايس2اي ايفاخيقدناايسذياليا
خدالًاجالل2ةاأُْخااَرىاتحدثاعنهاايسرَُّسااْيُلاخ2خااسبلاح2نخاا
امناأخاللخا«؛اِمَنالذها قال:ا4ُدثتا4انياجالل2تنياأُخريلخاارشٌّ
يسجالل2اةاخ2خاايختلُكاهاقاستهااخخ2خاايختلكاها جاسهااخخ2خاا
تختلكهاج2يُشاهااخخ2خاايختلكهاأ 4ا4هااخأصحا4هاالياأسايأا
خأكثاراخطي ًةاخرضيًاخرشيًاعىايسبرشياةامخااكانتايسجالل2ةا
يمخىل،ايسجالل2اةايمخىلاسمايكنايسجالل2ايناخ2هاايختلكينامنا
يإلْمَكاناتايسدماكريةاخيإلْعاااَلم2ةاخغريلااامثلاماالياقائما
يفاخيقدناايس2ي ،ايس2ي ايسماأسةا4شاكلاكبرياجداخطريةاخخصلا

سيؤلااإىَلاحدٍّاخض2 ،اخمداناتايسبرشيةامناخيالتهااخكيي ثهاا
االاييفىاعىاأحاد،ايفاجالل2ةايس2ي انرىا خمآسا2هااعىانحايٍّ
يستيحشايسذياكانايفاجالل2ةايمملاقبلامبدثانبيايإلْساااَل ا
اااداَصَلَييُتايسلِهاَعَل2ِْهاَخَعَلااىاآِسااِه،انرىايس2ي ايمطفالا ُمَحخَّ
خيسنماء،اخيإلنْاَمااانا جالًاأَْخايمرأًة،اكبرييًاأَْخاصغرييً،اشا4اًاأَْخا
ش2ياًاالاق2خةاسح2اته،ايقتلايآلالفا4كلا4ماطة،اإذَياكانايسدر4يا
يفايسايضا4ُخديتهاأَْخا4ما2فهاأخا4ينجرهايقتل،اخجالل2ةايس2ي ا
تختلكاأعتىاخأختكاأَنَْييعايمسالحةايستياتتخكنامناخالسهاامنا
تنف2اذايإل4اسةايسجخاع2ةاخيسقتالايسجخاعياسآلالفامنايمطفالا
خيسنماء،اخسإلنْاَماانايسُقد ةاعىاأناييخَناأَْخايقدَ ايم قا امنا
قتىايسبرشيةامناخيالتاجالل2ةايس2ي ا4اساليني،اأطفاالًاخ جاالًا
خنمااًء،اكبا يًاخصغا يً،انت2جةاإْمَكاناتاجالل2ةايس2ي ،اجاليلا
يس2ي اأَمريكياأَْخاإرسيئ2يل،اسديسياأَْخاإَماَ يتياأَْخاغريه،اجاليلا
يس2ي ا4يحشا2تها4تجرُّسهامنايإلنْاَماان2ةايمتيد ايسطائريت،ا
يماتيدُ ايسقنا4لايسحرمةاخيمسالحةايسحرمةاسخس2اً،ايمتيد ا
يختكاأَنَْييعايمسلحة؛اس2قتلايآلالفاخيآلالفامنايمطفالاخيسنماءا
اأناتقيَلاإنايسذيايفدلا 4طريقةاخحش2ةا4شدة،االاتمتط2 اإالَّ
ذساكامتجرساماناُكّلايسشادي ايإلنْاَماااني،ايد2اشاتََخاااماًا
اخحشاأياح2يينامتيحش،االا يسحاسةايسغريزيةايستيايد2شهااأيُّ
خرَقا24نهاخ24نه،ا4لالماأضلا4لاحتىامنايسح2يينات،اقداترحما

تلكايسح2ييناتامااالاترحخهاتلكايسيحيُشايسبرشية.

اإلسالم منظومة من القيم تؤسس 
للروابط اإلنسانية بين المجتمع البشري

ايسلََّهايَأُْمُرا4ِاْسَدْدِلا ايإلْسااااَلُ الياسيُنايسق2ماسينايمَْخاَلقااإِنَّ
َخيإْلِْحَمااِناَخإِيتَااِءاِذيايْسُقْر4َىاَخيَنَْهىاَعِنايْسَفْحَشااِءاَخيْسُخنَْكِرا
َخيْسبَْغاِيايَِدُظُكاْماَسَدلَُّكْماتَذَكَُّرخَن(،اخيس2اي اأيناليايسددلاخأينا
ليايالحمااناأينالياق2مايسدطاءاخيسبذل،ايفايسقا4لايسذيانريها
سائديًايفاخيق ايسقيىايستجلةاخيستخكنة،احتىايسحمي4ةامنهاا
عىايإلْسااااَل ايفالاذهايمنظخةايستياتتظالُرا4استدينايسماائدا
خيسنكراخليايسبغُيا4أقىساخأ4ش اأشكاسه،ايسبغُيايفايستددياعىا
يسشاديب،ايفاقتلايسنااس،ايفايالنتهاكاسلحرمات،ايفايالساتهانةا

4اسدماءاخيسرتخاصاإزلاقاأ خيحايسناس.
يإلْسااااَلُ ايساذيالايامنظيمةامانايسق2مايستاياتر4طا4نيا
يسبرشيةاختحممهاا4أنهااأرسةاخيحدةامنانفلاخيحدة،ايس2ي ا
يتََحاّركايسبدضاحتىامخنالمامحمي4يناعىالذيايإلْساااَل ا
4دكاِلالذياتََخاااماً،ايفايإلْسااااَل ايقيلايسلاهايفاقرآنهايقيلا
ُسابَْحانَُهاَختََداَسااى،اايَااأَيَُّهااايسنَّاُسايتَُّقيياَ 4َُّكاُمايسَِّذياَخَلَقُكما
اِمنُْهَخااِ َجااًلاَكِثريًيا انانَّْفٍلاَخيِحَدٍةاَخَخَلَلاِمنَْهااَزْخَجَهااَخ4َاثَّ مِّ
َخِنَمااًء(،ايقايلاُسابَْحانَُهاَختََداَسااىاايااأيهاايسنااس(اخطاٌبا
سلبرشياةاكلها،اايَااأَيَُّهااايسنَّاُساإِنَّاااَخَلْقنَاُكْماِمْناذََكاٍراَخأُنْثَىا
اأَْكَرَمُكْماِعنَْدايسلَِّهاأَتَْقاُكْما َخَجَدْلنَاُكْماُشُدي4ًااَخَقبَاِئَلاِستََداَ ُخيياإِنَّ
ايسلََّهاَعِل2ٌماَخِبريٌ(،الذياليايإلْسااااَل ايسذيايؤسالاسلرخي4طا إِنَّ
يإلنْاَمااان2ةا4انيايسجتخا ايسبرشيا4كلاهاخيقاد اسلخجتخ ا
يسبارشيامنايسبااسئاخيسق2ماخيمَْخاَلقاماايكفالاسهاخيحقلاسها
أنايد2َشالذيايسشادي ايمخاييايمرسى،اأنايد2شايستضامن،ا
أنايد2اشايستدااخن،اأنايد2اشايستفالم،اأنايد2شايسييسااة،ا
أنايد2شايستداضاد،ا4دالًاعنايستظاسماخيستناحراخيالساتهديف،ا
عاىاماالاياقائمايس2اي ايفاخيق ايسبرشياة،ايإلْسااااَل ا4هديها
يسدظ2ماخيسباا كايسذيايدطيايإلنْاَمااانا ؤيةاخني يًاخ4صريةا
تجااهايسييق ا4كله،اخاالايد2شاأعخىاخالايد2اشاقا4الًاسليديعا
خيستضل2لاخسااذجاًايفاتفكاريهايتخكناأياضاالاأَْخاأيامضللا
4امساليبايإلْعاااَلماياأَْخا4امساليبايسثقاايفاأَْخا4امساليبا
يسفكاريامناأنايجارهاإىَلايستالات..ايسُقاااْرآنايسكريمايدط2ها
أعىامماتيىامنايسيعي،اقاالايسلُهاعناهااِكتَاٌباأَنَزْسنَااُهاإَِس2َْكا
ِستُْياِرَجايسنَّااَساِماَنايسظُّلَُخااِتاإىَِلايسنُّيِ (اإىَلايسناي اخلكذياليا
ااةاإىَلاأمةاسهاا ساسةاتنشدا يإلْسااااَل ايسدظ2مايسذيايحيلايمُمَّ
اتمدىاإىَلايسيري،اختحخلاإَ يَسةايسيرياختمدىاسنرشايسيريا يسحلَّ
يفايسداسماأجخ اخإحقاقايسحلاخإقامةايسددل،ايإلْسااااَل ايسذيا
لياسيُناأسفةاَخإخاءاختداملاختفالم،ايقيلايسلهاخ2هااَختََداَخنُييا
َعاَىايْسِلِّاَخيستَّْقَيىاَخاَلاتََداَخنُيياَعاَىايإْلِثِْماَخيْسُدْدَخيِن(،ايقيلايسلها
خ2اهااَخيْعتَِصُخييا4َِحبِْلايسلَّاِهاَجِخ2ًدااَخاَلاتََفرَُّقيي(ايقيلايسلهاخ2ها
اُقلُي4ُِكْم(،ا اَخيذُْكُرخياِنْدَخاَتايسلَِّهاَعَل2ُْكْماإِذْاُكنتُْماأَْعَديًءاَخأَسََّفا4نَْيَ
لذيايإلْسااااَل ايسدظ2امايسذياأثخرايفايسييقا ،اتجر4ةامدطاءةا
عظ2خاةامارشخعاخيقداياكانتاتجر4اًةايسييقد2اةاخحرضخها
يسفدايلايفاخيق ايسنااساخسلاتغ2ريه،اسمايكانامجرسامرشخعا
مثاايل،اس2بقىامجرسانظرياةاتقالاأَْخاتد ساخقاط،اال،انزلاإىَلا
ااداَصَلَييُتايسلاِهاَعَل2ِْهاَخَعَلاىا يسييقا اعىايدايسرَُّساااْيلاُمَحخَّ
آِسااِه،اخسمتاعظخةالذيايإلنْاَمااناخغرّيَايسييقَ اتََخاااماًاخمثَّلا
خداالًاأ قىامرحلةايفاتَأ ياخايسبرشيةاخ2خااُعرفاعناتَأ ييها،ا
يفاُكّلامااُعرفاعناتَأ يخايسبرشية،اخأ قىاخيق الياذسكايسييق ا
يسذياصندهايإلْسااااَل اخدالًايفايسنطقاةايسدر24ةاخيمتدتاآثا ها

  نتطلع إلى هذه الذكرى 
لنرى فيها كل الدروس وكل 
العبر التي نحتاج إليها نورًا 

وبصيرة ووعيًا ومشروعًا 
عمليًا يقود أمتنا إلى الخالص 

يقود أمتنا إلى الفرج يقود 
أمتنا إلى التغيير من الواقع 

السيء إلى الواقع المنشود 
الذي يمثل الخير ويمثل العز 

لهذه األمة

  نؤمن برسول اهلل هاديًا 
وقائدًا ومعلمًا ومربيًا وأسوًة 

نهتدي به ونتأسى به ونسير 
على دربه، فهو الحاضر في 

وجداننا

  الواقع الذي كان 
يعيشه العرب كله ضياع ال 
كيان يجمعهم ال هدف ال 
مشروع ال رسالة ال قضية 

سوى أمة متفرقة متبعثرة 
متناحرة ليس لها أي مشروع 
مهم في هذه الحياة تعيش 
في واقعها العداء الشديد 

والنهب والسلب والتخلف 
والجهل بكل أشكاله

  حول اإلسالم ذلك 
العربي الجاهل البدوي 

المتخلف والذي ليس له هدف 
وال مشروع في هذه الحياة 
إلى عربي راٍق مؤمن موحد 

هلل سبحانه وتعالى يحمل 
القيم ويترفع عن سفاسف 

األمور يحمل رسالة الخير 
وإرادة الخير ويتحرك إلقامة 

الحق والعدل

  األمة التي صنع منها اإلسالم بمنظومته 
المتكاملة أمة واحدة اليوم متفرقة وتستمر 
عملية التفريق والتجزئة وتلقى ساحة قابلة 

ومهيأة فينجر الكثير من المحسوبين على 
األمة بكل بساطة إلى تلك العناوين التي تسوق 

وتشغل وتفعل لتفرقتها وتجزئتها وإثارة 
العداوة والبغضاء بين أوساطها 

خطاب السيد
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ااداَصَلَييُتايسلِها إىَلاُكّلاأ جاءايسدخي ةا4فدلاحركةايسنبياُمَحخَّ
َعَل2ْاِهاَخَعَلاىاآِسااِها4تلكايسق2ما4تلكايسبااسئا4تلكايمَْخاَلقا4تلكا

يستداس2م،اخلذياماايجُباأناند2َهاج2ديً.

يالنحريفامكناأمريكااخإرسيئ2لامنايستدباسايممة
اثاما4ددايالنحريفاعناتلاكايسق2ماعناتلاكايمَْخاَلقاعناتلكا
يستداس2ام،اعاناذسكايسهدى،اخيالقتصا اعىاشاكل2اتاخس2ماتا
حتىايفاممتيلاايسنقي،اتطّيعاسيدمةايسجائريناخيسمتكلين،ا
ُعاسيدمتهماأصبحاتايسجباياتايساس2ةا أصبحتايسمااجداتُطيَّ
عاسصلحتهم،اخلكذياأصبحتا4ق2ةايسهامش2ات،ا4استثناءا تُطيَّ
ااة،ا يمخساطايستياتماتخرايفايتجالهاايسصح2حاكأخساطايمُمَّ
اااةاملخايساخكا ثيا خسكانانتائاجايالنحاَريفايفاخيقا ايمُمَّ
خمأساخيياجديً،اخاسدينايإلْسااااَلميايسذياجلباسألمةايسحريةا
خأ يساسلبرشياةاكلهااأناتكيَناحارة،اعندمااغاباعنهالذيايسبدأا
ماالياخيقدناايس2ي انحنايسمالخني،اتأتياقيىايسداسمايستجلَةا
يسمتكلة،اخيفاطل2دتهااأَمريكااخمدهااإرسيئ2ل،اخيأتيايسبدُضا
مناسيخلايسمالخنيامنايسدخالءاخيسييناةاخيسجرمنيايسنقلبنيا
عىامباسئايإلْسااااَل ايسدظ2خةاخيسطاعنانياممتهمايفايسظهر،ا
ااة..ايسشكلةايستياتدانيامنهاا ياتينامناجديداالساتدباسايمُمَّ
يس2اي اأمتنااليامشاكلةايالساتدباسايساذيايرياُدهايمَمريكيا
خيإلرسيئ2ايلا4أمتنا،اليايالساتدباساممتنااخيستحكمايفاُكّلايشءا
يفاخيق اأمتنا،اخلذياليايالساتدباس،اأنايفارَضاعل2كماثقاختَها
اماايريداخالا خس2اساته،اأنايتحكَما4كايفاُكّلاشاأنك،االاتفدلاإالَّ
ا4خاايريد،اخأنايحكماح2اتاك،اأنايحكماخيقدك،اأنا تتََحااّركاإالَّ
يتحكما4كلاشاأنك،الذياليايالستدباس،اخسينناالياسيُنايسحريةا
يسذياتدلخنااخ2هاخنتدلمامنهاأناالانقبلاأ4ديًا4أنانُماتدبدامحدا
اسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَسااى،اسيننااليايسذيا خأناالانكايَناعب2ديًاإالَّ
علخنااايسلهاخ2هاخقاالايفاقرآنهااُقْلايَااأَْلاَلايْسِكتَااِباتََداَسْيياإىَِلٰا
َكا4ِِهاَشا2ْئًاا ايسلََّهاَخاَلانرُْشِ انَْدبَُداإاِلَّ َكِلَخٍةاَساَييٍءا2َ4ْنَنَااَخ2َ4ْنَُكاْماأاَلَّ
ناُسخِنايسلَِّه(،ايإلْسااااَل ايدّلخناا َخاَلايَتَِّيذَا4َْدُضنَاا4َْدًضااأَْ 4َا4ًاامِّ
كخملخنياأناالانتجهانحناالستدباساأحداخأناالانمتدبدا4دضناا
يسبدضاخأناالانقبلامناأحدامنايسبرشيةاأنايمتدبدنا؛اِمَنايسلها
سامايريدامحداأنايتيذايسدبااَساأ 4ا4اً،اأنايجدلامنايسدباساعب2ديًا
سه،اَخأنايجدلامنانفماها 4اًاسهم،احتىايسالئكةاس2لاسهااذسك،ا
خحتىايمنب2اءاس2لاسهماذسك،اخخاا4اسكا4اسجرمنياخيستيحشانيا

خيسقيىايالنتهازيةاخيسطامدةاخيستجر4ة.
اخللايسلهاأسيأاعباسايسله،ا ااةاأنايأتياإس2هااأرشُّ مأسااُةايمُمَّ
قايىاطاغ2ةامتجلةاظليمةامتيحشاةاالاأَْخااَلقاسهااخالاق2ما
خالاتُدطاياأيايعتبا اخالامكاناةاسلبرشيةاخالاسحقيقايسبرشيةا

ختمتدبدلااقهريًاختمتدبدلااإذالالًاخلييناًاخظلخاً.
اإنايسلاهاُسابَْحانَُهاَختََداَسااىاح2نخاااخّجاهاعبااسهاسطاعتها
خعباستاهاإنخاايف2اُضاعل2همامنا حختاهاخيف2ضاعل2همامنا
كرماه،اإنخااايخنحهماماناعزته،اأماااأخسئكاخهاما4طغ2انهما
خإْجااَريمهاماخخحشا2تهماخالاإنْاَمااان2تهماخخليلامامانا
ُكّلايسق2اماماناُكّلايمَْخاَلقاماناُكّلايسدانايايسنب2لةاخيسرشيفةا
لمايماتدبدخنايسناسا4اإلذاللا4االضطهاسا4اسظلما4اإلخمااسا

4اسهيين،اخلذيامااالايجيزاخالايخكنايسقبيلا4هانهائ2اً..

األمة الواحدة وأسباب تفرقها
اااةايستاياكاناقداصن امنهااايإلْسااااَل ا4خنظيمتها ايمُمَّ
اعخل2ةايستفريلا يستكاملاةاأمةاخيحدةايس2ي امتفرقة،اختماتخرُّ
خيستجزئ2اةاخيسبدثارة،اختلقاىاسااحًةاقا4لةاخمه2ئاة،اخ2نجرا
ااة،اينجرا4كلا4مااطةاإىَلاتلكا يسكثريامنايسحماي4نياعىايمُمَّ
ااةا لاختفّدلاستفرقةاختجزئةايمُمَّ قاختشاغَّ يسدناخينايستياتميَّ
ااة،ايسدديءيتاخخقاًا خإثا ةايسدديخةاخيسبغضاءا4نياأخسااطايمُمَّ
سلدناخيانايسطائف2اةاخيسذلب2اة،اتلقاياتجاخ4ااًا4نياأخسااطا
ااةاخ2حخلينا ااة،اينجارايآلالفاخيآلالفامناأخسااطايمُمَّ يمُمَّ
يسدديخةاخيسبغضاءاخإَ يَسةايسرشاخيسحقداَخيسكريل2ةاخيتََحاّركينا
س2قتلايياأَْخاس2دّمارخياأَْخاس2اأذخيايسكثريَاماناأ4َْانَااءايإلْسااااَل ا
تحاتاعناخياناطائف2اةاأَْخامذلب2اةاعناخيان،اتفرقاةاعاىا
يسماتيىايسناطقاياتلقىاتجاخ4اً،اخ2أتايايسبدضامخنايحخلا
يساماإْسااااَل اخينتخياإىَلايإلْسااااَل اخليايجهلامباسئالذيا
يإلْسااااَل اخق2مالذيايإلْساااَل اخلياُمفَرغاِمناأثراتلكايسباسئا
يسدظ2خةا4اإلْسااااَل ايفانفماهاخ4حقدامناطقيايتيذاميقفاًا
ماناأخ2هايسمالم؛اِمَنهامناتلاكايسنطقة،اأناامانامنطقةاكذيا
خاكارهايسذيامانامنطقةاكذي،اخأ يداأناأقتالايسذيامنامنطقةا
كذياخالاأ يداأناأقبلا4ه،اأياينحطاط؟،اأياتيلف؟،اأيةامأسااةا
ااة،ايسلهايقيلاايَااأَيَُّهاايسنَّاُسا لذهايستياخصلتاإس2هااالذهايمُمَّ
إِنَّااَخَلْقنَاُكْماِمْناذََكٍراَخأُنْثَٰىاَخَجَدْلنَاُكْماُشُدي4ًااَخَقبَاِئَلاِستََداَ ُخي(ا
يس2ي اتيّظفاحاسةايالنتخاءيتالاذهايالنتخاءيتايسناطق2ةايستيا
لياسلتدااُ فاسلتحا باسلتقاتلاسلتباغاضاسلكريل2ةاسلدديخيتا

خيسبغضاء.
ااةامأسااخياخأناأ4رزامشااكلا اخلكذيانلحظاأناخيقَ ايمُمَّ

ااةايس2ي اتتيلصايفاثالثاإشاكاالت،اكلهاانت2جةاينحريفا يمُمَّ
عناأََساااسا2اتايفالذيايسدين،ايفالذهايسرسااسة،ايفانهجايسنبيا
اااداَصَلاَييُتايسلاِهاَعَل2ْاِهاَخَعَلااىاآِسااِه،اأخسهااايالختاللا ُمَحخَّ
يسرل2بايفايسيعي،اخبدداأناقّد ايإلْسااااَل ا4قرآنهاختداس2مانب2ها
خإ شااسيتهاماايكفلايإلنْاَماااناأنايكيناعىاأ قىامماتيىا
منايسيعياخيسبصريةاخيسني االايحخلايفاخكرهاخالايفاتصي يتهاالا
ساذيجاتاخالامفال2مامغليطةاخالاأخكا يًاسطح2ةاخمغليطةا
خالانظاريٍتاغاريَاخيقد2اة،اخأنايكايناعاىامماتيًىاعظ2ٍم،ا
محصناًاالايتأثرا4يديعايآلخريناخالاتضل2لايآلخرينا4أياشاكلا
كاناسعايةاإْعاااَلم2ة،انشااطاتثق2في،اخكري،اأصبحايسمالما
يس2اي ايفاكثريامنايسبلدينامجرَّسيًامنايسيعياقا4الًاسلتأثري،اخنجدا
مظالَرايالختاللايسرل2بايفايسيعىا4أش2اءاكثريةايس2ي ،اأالايجدا
ااةايسكثريامانايسناسايسذينا يست2اا ايستكفرييامناأخسااطايمُمَّ
ينيدعيناسهايتأثرخنا4ه،اخيماتغلهماسد جةاأنهايدخ ا4اسكثريا

س2فّجرخياأنفمهماخيقتليياأنفَمهم؟!.
الذهايسمذيجةالذيايسغباءالذيايسفريغايستا امناعخل2ةايسيعيا
خيستحصانايسفكارياخيسثقاايفايجدالايسبدَضاضح2اًةاإىَلالذها
يسد جاةاإىَلاأناينجاراس2كايناأسيًةا24دايستكفرييان،اخقدايذلبا
خيفّجرانفماهاخيقتلايسكثريامنايمطفالاَخيسنمااءاخيمتهدفا
تجخدااٍتا4رشياةامتنيعة،الاذهايسقا4ل2اةاسلتكفرييانيايستيا
جاّرتامدهماختجراييم2اًايسددسايسكباريامنايسناسايفامجتخدناا
يإلْساااَلميالياتدلا4كلاخضيحاعىايختاللا ل2بايفايسيعي،ا
ااة،ايالنم2اقاخ يءاأَمريكا،ايالنم2اقا يالنم2اقاخ يءاأَْعاَديءايمُمَّ
ااة،ايالنيديعا4شادا يتهما خ يءاإرسيئ2ل،ايس2لانحياأَْعاَديءايمُمَّ
خعناخينهمايستيايرخدينها،اح2نخاايأتيايمَمريكيا4كلاضغائنها
يسييضُحا4كلارشهايسذيامألايسدن2ااس2تحّدَثاعناحقيقاإنْاَماانا
أَْخاس2تحادثاعاناسيخقريط2ةاأَْخاس2تحدثاعاناحريةاثماينيدعا
يسبدُضا4هاخيتأثرا4كالمهاخيصدِّقهاأَْخايصدقاإرسيئ2لاأنهااتريدا
يسماال اختنشادايسماال اأَْخاغرياذسك،الذيامنامظالرايالختاللا
اااةاعنَدمااانلحاظاأنالناكا يسرل2ابايفايسيعايايفاَخيقا ايمُمَّ
اااةاجخالريَاخيسادةاخأعديساكباريةايفاحاسةامنا يفاخيقا ايمُمَّ
يسجخيساأما اُكّلالذيايسييق ايسأسااخي،اخيسكلايشاهدا4أنالذيا
ااةاخأنهايُفرتضاأناتمدىا خيق امأساخياخكا ثياخضا ا4امُمَّ
ااةاسلتغ2رياخسليرخجامنه،اخرتىايسكثريايسكثريايفاحاسةامنا يمُمَّ
يسجخيساينتظرخنايسجهيلاخينتَظرخنايسييقَ اس2تغريامناتلقاءا

نفمه،الذيايسشالدامناشييلدايالختاللايسرل2بايفايسيعي.
ايإلشاكاس2ُةايسثان2اةايختالٌلاكباريايفايسق2ماَخيمَْخااَلق،اخلذيا
ااة،االاتجدايس2ي ايسفرقا4نيا ملحيظا4شاكلاكبريايفاَخيقا ايمُمَّ
يسكثريامخناينتخياسإلْسااااَل اخ4نَياغريهامناأياأمماأُْخااَرى،ا
ينددي اسكلايسق2ماخيمَْخاَلق،اتيحش،اإْجااَري ا4شكلا4ش اجديًا
جديً،ايسحاسةايستيانشاالدلااسدىايستكفرييناخسدىاآخرينامخنا
ااةا ااةاخيقهرخنايمُمَّ ااةاخيظلخاينايمُمَّ يفتكينايس2ي ا4امُمَّ
للاتجداخاا ٌقا24نخااعل2هايسنظا ايسماديسياخ4نياإرسيئ2لاأَْخا
4انياأمريكااأَْخا4نياأيةاخئةامتيحشاةايفالاذهايمَْ ض؟،ام اأنا
لؤالءاينتخيناسإلْسااااَل !!،اأينالياق2مايإلْساااَل ؟،اللاتجدا
سهاااأثريًايفاأخداسهمايفايس2خناخيفاأخداسهماَخمؤيمريتهمايسفظ2دةا
يسرل2بةايسدمرةايفا4ق2ةاشاديبايسنطقة،الذيايالختاللايسرل2با
يفايسق2اماخيمَْخااَلقاليانت2جةاينحريفاعنا سااسةايإلْسااااَل ا
خق2مايإلْساااَل ،ا4كّلا4ماطةايقتلينايسناس،ايظلخينايسناس،ا
ااة،ايحتلاينايمَْ ض،اينتهكاينايسدرض،ا ينهبايناثارخةايمُمَّ
يهتكاينايسكريماات،اتجااخزخنايسحرمات،االاحادخساخالاق2يسا
ا خالايستزيمااتاخيعتباا يت،ايترصخايناكخااسياسمايكاناسهماأيُّ
ي تباطاسهذيايسديناخالاأياينتخاءاإس2ه،اخلذهاحاسةاسائدةا4شكلا
عج2ب،اعندمااتجدايسكثريامنايسناسايب2ُ انفَماها4خال،ايفدلا
أيايشءامهخااكاناإْجااَريم2اًاأَْخاخحش2اًامقا4لاأنايحصلاعىا
يسالامناأجلايسال،ايب2 انفماه،ايب2 اخطنه،ايب2 اشدبه،ايب2 ا
أمته،ايب2 اق2خه،ايب2 اإنْاَمااان2ته،ايب2ا اأَْخاَلقهاساذي؛اِمَنهما
سا2دطينها4دضاًامانايسال،اخلذيايساالاليامخااانهبيهاعل2ها
خأخاذخهاعل2ه،الذيايختااللا ل2بايفايسق2ماخيمَْخااَلق،اخسنااأنا
نتصي اكماينشاأامناخااللاذسكامنامشااكَلاخمآيَسايفاخيق ا

ااة. يمُمَّ
اثامايإلشاكاس2ةايسثاسثاةايسكبريةاغ2ااُبايسارشخعايسحق2قيا
ااةا ااةاُكّلامشاكلايمُمَّ سألمة،اخهذياليامنشاأاُكّلامشاكلايمُمَّ
سهاامنشاأايدايساإىَلاثالثةاأسابابايالختاللايسرل2ابايفايسيعيا
خيالختاللايسرل2بايفايسق2ماخيمَْخاَلقاخغ2ابايسرشخعايسحق2قيا
ااة،ايُفرتضاأنا سألماة،اخيسحليلاخيسبديئلاليامَْعاَديءالذهايمُمَّ
سهاا سااسًةاَخمرشخعاًاَخلدخاًاتبنياخيقدها؛استكيناأمةاعظ2خةا
قيية،اتقد ايسنخيذجايسداسياكأمةاحضا يةا يق2ةاخيقدهااقائما
عاىايمَْخاَلقاخعىايسق2اماَخعىايسددلاختنارشايسحلاخيسيرياإىَلا
أ جااءايسداسم،اختتخ2زا4يع2هاا4اسدخ ايالساتياليفاسإلنْاَمااانا
يفايمَْ ض،اك2افايدخارايمَْ ضاخيدخارايسح2اةاخيبنايايسح2اةا
عىاأََسااااسامنايسق2َماعىاأََسااااسامانايسباسئايسدظ2خة؛ا
4هادفامقدسايماريُانحيايسلاهاُسابَْحانَُهاَختََداَسااى،اخح2نخاا
غاابايسارشخعايسحق2قياسألمةاحّلتا4ديئلاعنهاليامشاا يُ ا

اااُةاَلكذيامجرساحاسةا يمَْعاَديءاخلايامؤيمريتهم،اسماتبلايمُمَّ
ااةاَختمتهدخهاا خريغ،ايس2ي اتتََحاّركامشاا ي ايمَْعاَديءايفايمُمَّ
ااةاسصاسحا 4اسد جاةايمخىل،امشاا ي اتتََحاّركايفاأخسااطايمُمَّ
اااة،ايسبدثارةاخيستفك2اكايس2اي امارشخعا ئ2يسا أَْعااَديءايمُمَّ
ااةاعىاأيديامحماي4نياعىا سألَْعااَديء،ايتََحاّرُكايفاسيخلايمُمَّ
اااة،اأنظخاةاكاسنظا ايسماديسيايسجائرايسماتكلا لاذهايمُمَّ
يسغبايايسجاللايسيسءاإىَلايسماال اخيىلا سااسةايإلْسااااَل اخيىلا
نبيايإلْساااَل ،اَخيسجخاعاتايستياينتجهااخخّرخهااخصندهاام ا
يسغاربام اأَمريكااخما اإرسيئ2لايفاَخيق الاذهايممةايفاسيخلا
اااة،ايسبدثرةاخيستفك2كاسهذها ااةايفاأخسااطالذهايمُمَّ لذهايمُمَّ
ااةاإىَلاأسايأاحال،اثمانجداأنايسمادياُكّلايسماديامناُكّلا يمُمَّ
ااةاخيداسلددخايفا لؤالءايسذيانالماصن2دةايسددخايفاسيخالايمُمَّ
ايفاخرضاتبد2ةاعخ2اءاخغب2ةا ااةاُكّلاُجهدلماينصبُّ سيخلايمُمَّ
اااةاسدديئهااختمايريلاا4كلامااتخلاكاسصاسحا ستطييا ايمُمَّ
أَْعاَديئهاا،ايس2اي ايريساسألماةاأناتتفككاحتاىاالايبقىاسهااأيا
ك2اان،ا4دثرةاختجزئة،امناطق2ةامذلب2ة،ايسدريقايس2ي ايفكك،ا
يس2خاناياريساسهاأنايفاكك،ايريساساكلايسنطقاةاأناتُبدثر،اخ4ددا
عخل2اةايستفت2تاخح2نخااالايبقاىاأياك2اناسألمةاتكينايمَْ ُضا
سلدديء،اتكينايمَْ ضاسألَمريكياخسإلرسيئ2يلاخَسنامدهم،ايكينا
يإلنْاَماانايسدر4ياماا4قيامنهامطيعاًاسصاسحايمَْعاَديءاستُقاِتَلا
اعادخاسهاايفاأياقطارامناأقطا ايسداسم،اساييٌءا 4اهاأَمريكااأيَّ
ضادايسصانياأَْخاضدا خسا2ااأَْخاضاداأيةاقيىامناخماةاسهاايفا
يسداسام،اخيريساسلثرخةايسدر24ةاأناتكيناحكريًاسلدديءاخأناتفللا
ااةاأماًةاسهاامرشخعا اااة،الكاذيا4ادالًاعناأناتكاينايمُمَّ يمُمَّ
أص2لامماتقل،اخسانايكيناسهاامارشخعاأص2ال،اتد2شاخ2ها
خيق ايستبد2ةامعديئها،ايماتح2لالذي،ايماتح2لاأنايكيناسهاا
مرشخعهااايمص2لاختد2شاخيقَ ايستبد2اةامَْعاَديئهااكخاايفدلا
يسنظا ايسماديسيايسذيايتخظهارا4اإلْسااااَل اخ4طقيسامنا
هاتهاَخمييقفها%للا  يإلْساااَل ،اثماينجرايفاس2اَسااتهاختيجُّ

يفاأثراماايريُدهايمَْعاَديءاخيفاأثرايمَْعاَديء.
اااةاأَمريكاا ايسييقا ايس2اي امأسااخياسد جةاأناعادخايمُمَّ
ااةا4دخنا َخإرسيئ2الاتحا بايسرشخااءاخيمحري اختماحلايمُمَّ
ااةاأخسئكايمغب2اءا أيةاتكلفة،ا4لا4ر4ح،اتمايرامناسيخالايمُمَّ
يسذياناينقلبيياعىاأمتهماخعىامباسئاسينهاماخأَْخاَلقهماخق2ما
ااةا  سااسةايسلهاُسابَْحانَُهاَختََداَساى،اتشاغلهمالماسرضبايمُمَّ
ختتََحاّركامدهما4خقا4ال،اأَمريكاايس2ي اتحا بايفايس2خناخسكنا
مقا4لاأناتكماباحتىايسالاخحتىاق2خةاساالحهاايسذيايُقتَُلا
4اهايس2خن2يناكخااايفاأيةا4قدةاأُْخااَرىاتفدلاذسك،ايسماديسيا
اااةايتََحاّركيناُلما يس2اي اخيإلَماَ يتياخغريلامامناسيخلايمُمَّ
جنايسيًامجنادًةامَمرياكااَخإلرسيئ2الاخديماًاط2دانيامذعنني،ا
يتفانينايبذسيناُكّلايسجهد،ايميرخناُكّلايسطاقات،ايحشدخنا
ُكّلايإلْمَكاناات،ايبذسايناُكّلايسجهيساستنف2ذامؤيماريتاأَمريكاا
خإرسيئ2لايفايسنطقة،اخيفايسقا4لاأيْاضاًايقدمينامَمريكااخ2خاا
تفدلهامدهاماسصلحِتهاالي،ايقدميناسهاايسالاحتىاالاتيرا
أيايشءاخالاتقاد اأَْخاتياراسخال يًاخيحديً،اتقد اسهمايسماالحا
ااةايفايس2خناخيفاغرِيايس2خن،ا ختشاا كامدهمايفاقتلاأ4َْانَااءايمُمَّ
خسكناتكمابايسال،اكلامااقدمتهاتكمبامقا4لهامكاسبالناا

أَْخالناكاماسيةاخس2اس2ة،الذهامأساة.

الخالص من مشاكل األمة بالعودة إلى 
اإلسالم كمنظومة متكاملة

اإذَيًاأماا اُكّلالذيايسييق ا4كلامشااكلهاخ4خنشاأامشااكلها
يستياندانيامنهاانارىاأنهاالا4داأنايتجَهاُكّلايمحري اَخيسرشخاءا
ااة؛اِمَنهاالايزيلايسيرياقائخاًايفاأخسااطا خيسبق2ةايسباق2ةايفايمُمَّ
اااةا4قياسلحلاصيتهاخ4قيا اااة،اخعىايمتديساتَأ يخايمُمَّ يمُمَّ
سلدياناألله،اخ4قياسلخبااسئاخيسق2مامنايحخلهااايفاُكّلاعرصا
خإناكاناييامضطهدياناَخإناكانييامظليماني،اخيس2ي اخ4حخدا
اااةاختزسيساأعديسا يسلهاتتما الذهايسديئرةايفاأخسااطالذهايمُمَّ
يستطلدانياخيسناشاديناسلتغ2اري،اخيستغ2رياليا4اسدايسةاإىَلاتلكا
يسبااسئاخيسق2م،ايستغ2ريايبدأامنايسنفيس،اثقايفاخخكري،اتغ2ريا
ُكّلايآل يء،اتغ2ارياُكّلايسفال2امايسغليطاةايستاياعّخختهاااتلكا
يسجهااتايسظاسةاخيسطاغ2اة،ايس2ي االاتحتااجاإىَلاأناتبحَثاسهاا
عاناتجر4ةاخعناطريلاسلَيالص،ايستجر4اةامدرخخة،اماالناكا
ايسديسةاإىَلالذهايسق2ماإىَلايإلْساااَل امنظيمةا مناسب2لاسألمةاإالَّ
متكاملاة،اس2لايإلْسااااَل اعىايسنخيذجايسماديسيايمَمريكيا
يإلرسيئ2ايلاأ4اديً،ايإلْسااااَل ا4خنظيمتهايستكاِملة،ايإلْسااااَل ا
4ق2خهاخمباسئه،ايإلْساااَل ا4يع2ها4ني ها4هديها4بصريتها4ددسها
4ق2خها4أَْخاَلقها4إنْاَمااان2ته،ايإلْسااااَل ايساذياكانايفاَخيق ا

  بعث اهلل بفضله 
ورحمته محمدًا في األميين 
ليزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ليتحولوا إلى أمة 

الكتاب التي تغير كل ما 
لديها من رؤى سخيفة وأفكار 

ظالمة ومنحرفة لتكون أمة 
القرآن التي ترى بنور القران 

تقيم األشياء من خالل القرآن 
وتنظر إلى الواقع واألحداث 
من حولها من خالل القرآن، 

وتحمل رسالة القرآن وهدى 
القرآن وأخالق القرآن.

  األمة الحكيمة تحمل 
الحكمة رؤية وتحمل الحكمة 

سلوكًا وتحمل الحكمة 
مواقف وتتحرك على أساس 
من الحكمة أمة متزنة في 
تصرفاتها صحيحة حكيمة 
قائمة على أسس صحيحة

  أكرم اهلل هذه األمة 
بأن نقلها من واقعها 

المظلم الذي كان يعيشه 
العرب ال حكمة وال زكاء وال 

هدى وال مشروع إلى أمة بين 
يديها الحكمة التي قدمها 

رسول اإلسالم من خالل القرآن 
والتعاليم العظيمة الحكيمة 

في سلوكها وتصرفاتها 
ومواقفها وأفعالها 

  مشكلة األمة اليوم 
نظرتها إلى رسول اإلسالم 

ورسالته نظرة ناقصة وأصبح 
اإلسالم مجرد طقوس وُغيب 
من واقع اإلسالم األساسيات 

التي تعطيه قيمة وعندما 
أضيعت تلك األساسيات بقي 

لها إسالم ال طعم له وال روح 
وال أثر ال يحق حقًا وال يبطل 

باطاًل 

  مشاكل األمة اليوم تتلخص في ثالث 
إشكاليات نتيجة انحراف عن أساسيات الدين 

والرسالة أوالها: االختالل الرهيب في الوعي 
وثانيها: إختالل كبير في القيم واألخالق وثالثها: 

غياب المشروع الحقيقي لألمة

خطاب السيد



يسيخ2لالااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 24 ايمخلامخلالا     يسددسااماا6

ااداَ ُساااْيلا ااداخحَركةاُمَحخَّ ااداختجر4ةاُمَحخَّ تطب2لاُمَحخَّ
يسلهاَصَلااَييُتايسلِهاَخَسااَلُماُهاَعَل2ْاِهاَخَعَلاىاآِسااِه،ايإلْسااااَل ا
يساذياأثباتاخدل2اًانجاَحهامرتاني:امرةاييَ اُطبِّالاتغرّيايسييق ا
تََخااامااًاإىَلاَخيقا اعظ2مامتخ2ازاميتلف،اخمارةايي اخيسفا
خينحرفاعناأََساااسا2اته،اخرأيناايسييقَ اسا2ئاًاأسيَسامظلخاًا

خقاتخاًاإىَلاحداخظ2 ،اأثبتانجاَحهايفاكلتاايسحاستني.
اسألماةاخيسي2ا اسألماةاأناتديساإىَلايإلْسااااَل ا ايس2اي ايسحالُّ
كخنظيماةامتكاملةاإىَلالديهايسدظ2ام،اإىَلايسُقااْرآنايفاثقاختها
ااةاخ4نيا ُ اسألمةايسبصريةاخيسيعي،اخالايُفصلا4نيايمُمَّ يستياتقدِّ
ذساكايسصي ةايسشايَّلةاسلدينايستاياقدمهاايستكفريياين؛اِمَنها
يكفيايستكفريينياخيسقيىايستياتحمابانفَمهااعىايإلْساااَل ا
كاسنظا ايسمديسيايكف2هماخيكفيايسناساعنهماأنهمايفاجبهةا
أَمريكااخظهرخياعلناًاخ4اسيضيحاحلفاَءاإلرسيئ2ل،المايفاجبهةا
ااة،اثمايفاخيسييق ،الناكاخضيح،ايسماأسةاس2ماتا أَْعاَديءايمُمَّ
خف2ًة،ا4شااعةاماايدخليناخسايُءاماالماعل2هاخسايُءاأثرلما
يفايسح2ااةاخماانتاجاعنهماخعناأَْعااَخااسهماخعناس2اسااتهما
خعاناترصخاتهماخعناثقاخاتهم،امااصاد اعناذسكاخنتجاعنها
ماناآثاا اكا ث2ةايفاخيقا ايسح2اةاكاٍفايفاأناناد كاأنهما4اطلا
يسباطلاخرشايسرشاخأسايأايسمايء،االاينبغيايالنياديعا4هماَخالا
يسنظارةامناخالسهاماإىَلاحق2قةايإلْسااااَل اخإىلاحق2قةاني ها
خُلاديه،اخالايُنتظراأيْاضاًاأنايتجهايسجخ2ا اأَْخايصلحايسجخ2 ا
أَْخايتََحاّركايسجخ2ُ انحيايستغ2ري،ايس2ي الناكايسكثريامنايسقيىا
يستطلدةاسلتغ2ري،ايسقيىايسماع2ةاإىَلايستحرُّ ،ايسقيىايستياتد كا
خطي ةايسييق ،اخ2هاايسيرياخخ2هاايسلَكة،اعندمااتنشطاعندماا
تطاي اأسيءلااعندمااتتداخناأكثراعندمااتفّدلالذهايسماا يتا
يسثالثاةايفاإطاا اُصن ايسيعي،اأناتتما اسيئارةايسيعي،اتدزيزا
ااةانحيا يسق2اماخيمَْخاَلقايفايسنفايس،ايسدخلاعىايسدخا ا4امُمَّ
مرشخعهااايسحق2قي؛استكايناأمةاسهاامرشخعاسهااالدفاسهاا
 سااسةاسهااسخ ايفايسح2اةاتمادىاستحق2قه،الناايسلهاُسبَْحانَُها
ااة،الذهامناألمايسد خسايستيا َختََداَساىاس2كيناإىَلاجانبايمُمَّ
يخكناأنانماتف2َدلاايفالذهايسذكرى،اخم اأنهاينبغياأنايكينا
لناكاَسيئخاًايفاُكّلايسناسباتاخعىايسدخي ،ايفايسد خس،ايفايسدخلا
يستثق2في،ايفايسدخلايسفكري،ايفايسنشاطايستيعيياَسيئخاً،اتقديما
يساد خسامناحركةايسنبي،اعناحق2قةايإلْسااااَل اعناحق2قةا
ق2خاه،اعناحق2قاةامباسئه،اعاناحق2قةاأَْخاَلقاه،امااتحتاجا
ااةاخلاياتييجهاُكّلالذهايستحدياات؛اِمَنامناعظخِةا إس2اهايمُمَّ
يإلْساااَل اأنهاقهراآنذيكاُكّلاأَْعاَديئهايسذيناكانيياأَْعاَديًءاسق2خها
خسباسئهايسدظ2خةاَخيإلنْاَمااان2ةاخأَْخاَلقهايسفطريةاختغلباعىا

ايستحدياتاخخيجهاُكّلايستحديات. ُكلِّ

سنصمد ولو عبر األجيال
ُثا4اسشاأنايسحايلاعنا4دضا يفاختاا الاذهايسكلخاةانتحدَّ

يسييض2 :
اأخالً:اخشادبُناايس2خنايايييجاُهايسددخيَنايإلجريمايايسجاللا
يسماديسيايمَمريكايايإلرسيئ2ايلايسصه2يناي،ايس2ي اشادبناا
يس2خنايايسدظ2مايييصُلامدركتَها4كلاعزا4كلاثباتا4كلاصخيسا
مماتف2ديًامنا ص2دهايسق2َخياخيمَْخاَلقياخيسبدئيايسذيايمتخدا
ا 4هامنايسلهاعزماًاخيمتخدا4هاعزيًاخيمتخدا4هاصليً،ايس2ي اتجىَّ
ماايريدهايسدتدخنايفا4السناامناخاللاأشا2اَءاكثريٍة،اخحش2تهما
إجريمهما4شااعةامااعخليها4هذيايسشادب،ا4حلالذيايسشادب،ا
كشافهم..اخأيضاًايسنخيذجايس2ي ايسقائاماخيسيجيسايفاعدناخيفا
أ4انياخيفاسحجايتضاُحامناخالسهاماذيايريدالاؤالءا»يسرشع2ة«ا
يستايايأتيا4هااايمَمريكاياخيإلرسيئ2ايلاخيسماديسي،اعبدلما
يسطائا اخيسيانا الياسيعشاخيسقاعدةايستياأتاييا4هااإىَلاعدن،ا
ليايسفايىضايسدا مةايستيانشاالدلاايس2اي ايفايسجنيب،الذيا
يسنخايذجايسيجايسايس2ي ايفايسجنيبا4حضاي اسيعشاخيسقاعدةا
خينداَدي ايممناخيالساتقري ،اخيسفيىضايسماائدةاخيسغاسبةاعىا
ُكّلايشء،الذياليايسنخايذجايسذيايريدخنهايفا4السنااسرحلة؛اِمَنا
يسادخَ ايسذيايريساسديعاشاخيسقاعدةاأناتؤسيَهالاياسخٌ امرحيلا
يشاّيهايإلْسااااَل اخييسءاإىَلايإلْسااااَل ،اخيخّكناسلما2طرةا

يسفدل2ةايسبارشةايسقبيسةامنايمَمريك2نياخيإلرسيئ2ل2ني.
اإناألاماسخ اسديعشاخيسقاعادةايفامنطقتناايسدر24ةالياأنا
ااة،اأناتماتنزفا تقيضاُكّلايسك2اناتايسقائخة،اأناترضَبايمُمَّ
ااة،ا ااة،اأناتكّرهايإلْسااااَل اسدىايمُمَّ ااة،اأناتضدفايمُمَّ يمُمَّ
خيفايسنهايةاأناته2ئَاأ ض2ةاقا4لةامَمريكااخإرسيئ2لاالحتالسهما
يسباارشاخسا2طرتهمايستاماةاخغلبتهامايسطلقاةاكخنقذيانا
مقبيساني،الاذيالاياسخُ اسيعشاخيسقاعادةاخلذيامااياريساسها،ا
خسذساكا أينااماايريادهاأخسئكايفا4لدناا..ا4الكاخختارايمَمريك2ةا
لياخجاهاأَمرياكااخلاياإَ يَسةاأَمريكااخليامارشخعاأَمريكاا

م اسيعاشاخيسقاعدةايفايس2خناخيفايسبلادينايسدر24ة،ا4الكاخخترا
ماخ2اايسياد يتاخيستيحشاينايستكفريياينايسجرمينالماماا
تقيسهاأَمريكااعنايسُحريةاخيسديخقريط2ةاخحقيقايإلنْاَمااان،ا
لذهالياحقيقايإلنْاَماااناعىايسطريقةايمَمريك2ة،الذهاليا
يسحريةاعاىايسطريقةايمَمريك2ة،الذهالايايسديخقريط2ةايستيا
تددناا4هااأَمرياكا،اسيخقريط2ةاأَمريكااخحقيقايإلنْاَمااانايفا
قاميسهااليالذه،اليا4الكاخختر،اليايسجانجييدايستيحشينا
يسجرمين،امرتزقةايسيد يتاماخ2ااايسيد يتايسجرمينايسذينا
يُطلقينهمامنايسماجيناخيأتينا4همامناأقطا ايسداسماس2قتلييا
يسنااس؛اسريتكبيياأ4شا ايسجريئما4حلايسنااس؛اس2فقدخيايسناسا

يممناخيالستقري ؛اس2نهبييايسثي ةاخيحتلييايمَْ ض.
الاذيالاياإْسااااَلُ ايسماديسيةاخسيخقريط2ةاأَمرياكا،الذيا
لايايسنخايذجاسلنظا ايسماديسيايسماتبدايستفرعانايسطاغ2ةا
يإلجريماي،اخلياأيْاضااًايسيجهايسحق2قياسااتقيساهاأَمريكا،االا
حرياةاأ4اديًاخالاسيخقريط2اةا4خفهيمهاايسصح2احاخيسحق2قيا
ختريدلاااأَمرياكااسلخنطقة،الالايخكناأناتكايَناأَمريكااخأنا
يكاينامرشخعهااايسحق2قاياسلديخقريط2اةايفايسنطقةاخأكلا
عباٍداسهااايفايسنطقةاخخااس اسهااايفايسنطقةاخمقارٍبامنهاايفا
يسنطقةاخخس2داغريارشعياسهاايفايسنطقةاليايسنظا ايسمديسيا
يسماتبد؟!،اأيانايسديخقريط2اةاخأينايسحرية؟،انحاناندرفاماا
يحصلايفايسمديسيةامناعقي4اتايسجلداخيإلعديماتاعىايسفكرا
عاىايسثقاخة،اعاىامقالايُكتاباأَْخاكلخةاتقالاقادايحكماعىا
يإلنْاَمااانالنااكا4اإلعدي !!،الاؤالءالماجخاعاةاأَمريكاالما
أَْخاَلسلاااغاريايسرشع2ني،الاماتالمذتهاالماأتبااعانهجها،الما

يسذينايتََحاّركيناسصلحتهاايفايس2دين.
اإناماناألماماانماتف2دهامناحق2قةايمحاديث،اخيمحديثا
ُ ايسكثريَامنايسحقائلاأنهايفا4ابايسندبايفارض4ةايستيشاكاا تقدِّ
يفارض4ةاذسكايسصا خخايمتزجالناكايسدُ ايمَمريكياَخيإلرسيئ2يلا
خيسماديسياخكذسكايإلَماَ يتياخيسديعايشاخيسقاعدي،ا4الكاخخترا
يستايالياأسيةاأَمرياكااُجنداأَمرياكاامرتزقةاأَمرياكااتدّلاعنا
حضاي اأَمرياكاايسفديلاخعناُحضاي اإرسيئ2لايسفدايل،اخُقتلا

إرسيئ2ل2ينايفا4ابايسندب.
النااكاكانيياَجخ2ْدااًامجتخدنيايفاخنادقاخيحدايفامرشخعا
خيحادايفايتجاهاخيحد،اُقتلامنهماَجخ2ْداًاخيمتزجاسُمهماَجخ2ْداً،ا
خيختلاطاذساكايسد ايفايسينادقايسييحاداخيسيقفايسييحاد،ايسد ا
يمَمريكاياخيساد ايإلرسيئ2ايلاخيسديعايشاخيسماديسي؛اِمَنهاما
َجخ2ْداًايشٌءاخيحٌداختيجهاخيحداخكلهماسرشخعاخيحد،اثماخيق ا
يسييناةايفايسديخلاخلياخيق امؤسافاخأ للايسبلداَكثرييً،احاسةا
يالساتقطاباخيسنشااطايسكبرياسرشيءايسذمماخيسيالءيتاإنخااليا
مأسااةايفايسنطقةاعخيمااًاخكذسكايفايسبلدايقاد اخدمةاكبريةا
ايستطي يتا سألَْعااَديء،اخلياألماعاملاممااعداسألَْعااَديءايفاُكلِّ
يستياحدثتايفايسبلد،ايسشاكلةاأنايسيَينةاطب ايسلُهاعىاقلي4هما
خهاماالايفقهايناخالايفهخايناخإالاخصفقتهماخاارسة،الما
أغب2ااءا4اكلامااتدن2اهايسكلخة؛اِمَنهاما4اعيياأنفماهماخ4اعييا
أخطانهماخ4اعيياإنْاَماان2تهماخ4اعيياشدبهماخ4اُعيياشدبهم،ا
خ4اعيياكريمتهمامقا4لاماذي؟،امقا4لاقل2لامنايسال،ايسمديسيا
ح2نخاايُدطيا4تيج2هامنايمَمريكياَخيإلرسيئ2يلاسشايصالناا
أَْخاشايصالنااك،اسجخاعاةالناااأَْخاجخاعةالنااكاقل2الًامنا
يساالاخهياالايُدطياتلُّعاًاخالا4فدالاإَ يَسةاخري،اإنخااِمَنهايدتلُا
كاساباًا4أكثرامخااأعطى،اإذَيايشارتيكاخأعطاكايسالاخهيايدتلا
أنهاكمبايسكثريايسكثرياخأعطاكايسقل2ل،اإنهايشرتىاثرختكايستيا
لياأكثرا4كثريامخااأعطاك،ايشارتىانفماكاخق2ََخكاخأَْخاَلقك،ا
خصفقاةايسييناةالياصفقةاخاارسة،امااقدمايهاعظ2ٌماخماا

حصليياعل2هاقل2لاخيمري.
إنناايفالذيايس2ي ايسدظ2ماخيفالذهايسذكرىايسقدَّساةاخيسج2دةا
خيسدزيازةانؤكداعىاُجخلةامنايسييقافاأخالً:انؤكداعىاميقفناا
يسثا4تايسبدئياخيسدينياخيإلنْاَماانياخيمَْخاَلقيايفايستضاُمنام ا
شدباخلمطنيايسظلي اخحقهايفايسُحريّةاخيالستقاللاخيستداسةا
ااةاخعىا أسهاايمقىصا كاملاأ ضهاخيساتداسةامقدساتايمُمَّ
يسرشياف،اخيعتباا ايسددخايإلرسيئ2يلايسغاصباسفلماطنياعدخيًا
ااةاخخطريًاعاىايممناخيالساتقري ايفايسداسماأجخ ،ا ساكلايمُمَّ
خيعتبا اُكّلاأشاكالايستطب2ا اسلدالقاتامدهامناكاخةايمنظخِةا
يسحماي4ةاعىايسمالخنياخ2انًةاخنفاقاًا4كلامااتدن2هايسكلخة،ا

خخخلايسصطلحايسُقااْرآني،اخرشيكةامدهايفاُكّلاجريئخها:
ثان2ااً:اندعاياشاديَباأمتناااكاخاةاإىَلايس2قظاةاخيستََحاّركا
يسجاساخيسماؤخلاتجاهايسؤيمريتايمَمريك2اةاخيإلرسيئ2ل2ةايستيا
تماتهدُفايسجخ2اَ ا4االايساتثناءامناخااللاأسخيتهااايسدخل2ةا
خأياسيهاايإلْجااَريم2ةايستخثلةا4بدضايسحكيمات،اخيفامقدمتهاا
يسنظا ايسماديسياَخيسجخاعاتايستكفريياةايستياتتََحاّركاضخنا
ااةا مارشخعالدي اختدماريي؛ا4هدفاتفك2اكاُكّلامكيناتايمُمَّ
خيسيصايلا4هاااإىَلايالنه2اا ايستاا اخيسيضيعايسطلالامَمريكاا
خإرسيئ2لاختشييهايإلْساااَل اخيسرَُّسااْيلاخيسُقااْرآنايفايسنطقةا

خيفاأُخُ خ4ااخيفاسائرايسداسم.
ايمحري اخيسرشخاءايفا4لدنااايسدزيزايسظلي ا اثاسثااً:اأسعاياُكلَّ
ايسماؤخلايفا اخئاتايسشادباإىَلامييَصلةايستََحارُّكايسجاسِّ ماناُكلِّ
يستصادِّياسلُغزيةاخيسدتديناخيالساتنهاضايسماتخّرايفاأخسااطا
يسشادباسدعمايسي2ا يتايالسارتيت2ج2ةاختحريراُكلِّاشلامحتلا

منايسبلد،ا4استايكلاعىايسلهاتداىلاخ4اسدخلاخيسجهاساخيستضح2ةا
يفاساب2لهاتدااىلاحتاىايتحقاَلاسشادبناايسدزيازان2اُلايسحريةا
خيالساتقاللاخينداَما4اممناخيالساتقري ،اخالانض2ا اخقتَناايفا
يسرلااناعىاأياأحد،االا لاناعىاأممامتحدة،ايمَُماامايستحدةا
تاؤسياسخَ لااخنشااطهااخخقاًاسلم2اسااتايمَمريك2ة،احتىايفا
يسفاخضااتايمخريةايفاساييريايسمافريايمَمريكايايتصُلاإىَلا
مبدايثايمَُماامايستحدةاخيقيلاساه:اكفىامفاخضات.اخ2قيل:ا
كفاىامفاخضاتاخيسيعداسفارتةاأُْخاااَرى؛اِمَنايمَمريكيايريُدا
اخيريداسلغزخاأنايماتخراخيريداأنايماتخرا سلحرباأناتماتخرَّ
نزياُفايسد ايس2خنياخأناتُمافكايسزيدامنايسدمااءايس2خن2ة؛اِمَنها

يداسيالذيايسشدباخيداسياُكّلايمحري اخيسرشخاءايفايسداسم.
ايسماؤخس2ةاكبارية؛اِمَنايسدركاَةاس2الاخقاطاسخاعااًاعانا
أ ض،اصح2ٌحاأنايسماتهَدَفايحتالُلايمَْ ضايس2خن2ة،اخيحتاللا
يس2خانا4أجخدهاالدٌفامَمريكااخلادٌفامغٍراإلرسيئ2لاخمطخٌ ا
اسخ يًاسآلخرياناخإالاس2الاسهااا سلماديسية،اخلاياالاتاؤسياإالَّ
مارشخٌعايفايسطللانهائ2اً،اس2لاسهاااأيامرشخعاعىايإلطالق،ا
لياتتََحاّركايفامرشخعاأَمريكااخمرشخعاإرسيئ2ل،اسكنايسمأسةا
أكل،ايسماأسةاممأسةاحرية،المايريدخنايستدباَسالذيايسشدب،ا
اخيكينامنا خسانايُماتدبداسهماأحاداخيقبلا4اسدبيسياةاساهاإالَّ
يسيارسين،اييراإنْاَمااان2تهاخكريمتَهاخييراسينه،اييرا
اإنْاَماااناخائٌباخخارسا ُكّلايشء،االايخكاناأنايقبَاَلا4هذياإالَّ

خغبياخجالل.
امياطُرايستقصارياكبرية؛اِمَنايمَْعااَديءايتََحاّركينا4أقىصا
تحق2الا يفاساب2لا يماتط2دينا مااا ُكّلا يبذساينا ُجهدلام،ا
أَْلااَديخهمايسشؤخمة،اماايمتدعيامناُكّلايمحري اخيسرشخاءايفا
ايالتجالاات،ايفايسجبهةايسثقاخ2ة،ايفايسجبهةايإلْعاااَلم2ة،ايفا ُكلِّ
يسجبهةايستدبيية،ايفايسجبهةايسدماكرية،ايفايسجبهةايممن2ة،اأنا

يتََحاّركييا4جداخأنايضاعفييامنايسُجُهيس.
ايسصخيس،اطاسااأنايسدركةا اخالاخ2اَ اسنااَجخ2ْداًاخسشادبنااإالَّ
ايالساتدباسا مدركاةاحرياةاخكرماة،االا4ديالاعانايسثبااتاإالَّ
خيسض2ااع،اأنايخلاؤخيايس2خانا4بالكاخختار،ا4خرتزقاةاأَمريكا،ا
خ4استكفرييني،ا4ذ4حايس2خن2ني،اسقتالايس2خن2نياإلخقاسلمايممنا
خيالستقري ،احتىايصلايسحالا4اسناساإىَلايالستمال ايسطلل،اثما

يأتيايإلرسيئ2يلاخيمَمريكيامبارشةاالحتاللايسبلد.
اخالاينبغايايسيلاناأ4ديً،امهخااكاناحجاُمايستطي يت،امهخاا
طاساتايمحديثاالاينبغيايسيلن؛اِمَنايفاقديساةاميقفنااخنحُنا
يخن2ايناممالخينامؤمنيناسنااق2اٌماسناامباسئاسناااأَْخاَلقاسناا
ينتخااءاسنااالييةاسنااقض2اةاعاسسة،االاخلاناأ4ًاديً،ايخكنُنااأنا
نصُخاَداخسياعلَايمج2الاخس2لاخقطاعىامماتيىالذيايسج2ل،ا
خنحنانرىاحتىايفايمج2الايسصاعدةامنايسَدْز اخيسثباتاخيسيعيا
ةاخيسشاجاعةاخيسفتيةاخيسقيةاماايبدُثاعىايمملايسدظ2ما خيسهخَّ

خماايمددنااخيطخئننا.
االاينبغاياأ4ديًايسيلاُنامهخااطاستايسحرب،امهخااكاناحجُما
يستحّدياات،امهخااكاناحجُمايسأسااة،اخالايالكرتيثا4اإل جاف،ا
يال جافاعاىايسماتيىايإلْعاااَلماياأَْخاعىامماتيىاَمْرىَضا
يسقلايبايسذياناتفرغيياماناإنْاَمااان2تهماخق2خهام،اخالا4أيةا
تطايُّ يتامهخااكانت؛امننااحاارضخناأنانحا بامهخااكانتا
يستطاي يت،اأنانييجاهايسدتديانايسذيانايريادخناأنايمالبيناا
حريتَناااخكريمتناااخأنايه2نينااخأنايحتلايياأ ضنااخأنايهتكييا

عرضنااخأنايض2ديناامناصفحةايستَأ يخ.
انماتدداأنانييجُههماإىَلايي ايسق2اماةاج2الًا4دداج2ل،اس2لا
ايكرتيثا4أيةاتطي يتاعاىايمَْ ض؛اِمَنايستطيُّ يتاإنا لنااكاأيُّ
حدثاتالنااأَْخالناكايفا4دضامنايسجيفاأَْخايفا4دضامنامأ با
أَْخاأياةامنطقةاأُْخااَرى،اساالمايفاذساكايستقصريُامنايسبدض،ا

خسالمايفاذسكاحاسُةايال تزيقاخرشيءايسذمماخيسيالءيت.
ايمحاري اخيمخخ2اءاخيسثا4تانياأنايسنت2جةا اخسكاناأطخنئاُكلَّ
يسحتخ2ةايستياخعدا4هاايسلُهاعباَسهايسصا4ريناخيسثا4تنياخيستقنيا
لايايسنارُصاخأنايسداقبةاسلختقاني؛اخسذسكانحانا4اسلهايمقيىا
تحخاالًاخيمعظُماُقاد ًةاعىايالساتخري ؛اِمَنايسصخايَساخيسثباَتا
خ2اُ ناااخَقَدُ نا،اخمننااأصحاباقض2ةاخسماناايفاميقفايسبغيا
خالايستداّدياخالايسفضايل،اخنحاناالانلداباسخ يًاسصاساحاأحد،ا
نحاناسناااقض2ةاأص2لة،انحانانقاتلا ضااسلاهاسخاعاًاعناق2ما
عناأَْخاَلقاعنامباسئاخمباسئاأََساااسا2ة،اعناحريتناا4كلاماا
تدن2اهاحريتنا،اخخهخااكانتايمحديُثايستجا ُباأثبتتاخيسمانُنا
يإلَسه2ةاخيسكين2ةاأثبتتاختجا بايسشاديباأثبتتاأنايسشاديَبا
يسصا4ارةاخيسصامدةاتنترُصايفايسنهاية،اخأنايسداقبَةايفاخعدايسلها
ُسابَْحانَُهاَختََداَسااىاسدبااسهايستقنياخيسثا4تانياخيسصا4رين،اخالا

اعىايسظاسني. عدخيناإالَّ
َقناااالتباعالدىانب2ها انماألايسلَهاُسابَْحانَُهاَختََداَساىاأناييخِّ
اكا4خباسئايإلْسااااَل اخق2َخاهايسدظ2خاة،اخأناييخقناا خسلتخمُّ
ايستحدياتا َجخ2ْدااًا4شادبناالذياسلثبااتاخيسصخيسايفاخجاِهاُكلِّ
خيسؤيمريتاخمكائدايمَْعاَديء،اخأنايرَحَماشاهديَءنااخأنايشافَيا
اشادبناايسظلي ،اإنهاسخ2ُ ا جرحانااخأنايفكاأرسينااخأناينرُصَ

يسدعاء.

ااَلُ اَعَل2ُْكْماَخَ ْحَخُةايسلِهاَخ4ََرَكاتُُه. اخيسمَّ

  الجاهلية اليوم فيما 
يمتلكه قادتها ورجالها 

وجيوشها هم أسوأ وأكثر 
خطورة وضرًا وشرًا على 

البشرية مما كانت الجاهلية 
األولى 

  جاهلي اليوم أمريكي 
أو إسرائيلي ، سعودي أو 

إماراتي أكثر إجرامًا يقتل 
آالف األطفال والنساء بطريقة 
وحشية بشعة متجردًا من كل 

الشعور اإلنساني ويعيش كأي 
حيوان متوحش ال فرق بل هم 

أضل.

  االسالم هو دين 
القيم واألخالق يأمر بالعدل 

واإلحسان وينهى عن 
الفحشاء والمنكر واليوم ما 
نراه سائدًا في واقع القوى 

المتجبرة حتى األنظمة 
المتظاهرة بالتدين هو 

المنكر والبغي بأقسى وأبشع 
أشكاله في التعدي على 

الشعوب وقتل الناس 

  اإلسالم منظومة من 
القيم التي تربط بين البشرية 

وتحسسها بأنها أسرة 
واحدة من نفس واحدة، وهو 
يؤسس للروابط اإلنسانية بين 
المجتمع البشري كله ويقدم 

له المبادئ والقيم واألخالق 
ما يحقق هذا الشعور األخوي 

األسري ليعيش التفاهم 
والمواساة والتعاضد بدل من 
التظالم والتناحر واالستهداف

  في باب المندب في ضربة التوشكا ُقتل 
إسرائيليون وامتزج هناك الدم األمريكي 

واإلسرائيلي والسعودي واإلماراتي 
والداعشي والقاعدي في خندق واحد في 

مشروع واحد واتجاه واحد

خطاب السيد
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  - خاص:
َةا لناأايسجلُلايسما2ايسامنصاا ايسلاه،ايمُمَّ
يسدر24ةاخيإلسالم2ة،اخيفامقدمتهاايسم2داعبديسلكا
4د ايسدينايسحيثي،ا4حليلامناسبةايسيسدايسنبييا
عىاصاحبهااخآسهاأخضُلايسصالةاخأتمايستمل2م.

خقد ايسجلُلايسما2ايسامنصاا ايسلهايفا24انا
سهايستليكاتاإىلاأ4ناءاشادبناايس2خنيايسكريمام ا
يمحري اماناأ4ناءايممتانيايسدر24ةاخيإلساالم2ةا
4ذكرىاميسدانبيايسرحخةايستياتماتخداعظختهاا
ماناعظخةاصاحبهاااعل2هاخآسهاأخضاُلايسصالةا
خيسماال امنا4دثاهايسلها حخًةاسلداسنياخأ سالها
4اسهدىاخسيانايسحلاس2يرجايسناسامنايسظلخاتا
إىلايسناي ..امشارييًاإىلاأناميسادايسنبايامحخادا
صلييتايسلهاعل2هاخعىاآسهاكاناإيذيناًا4دهداجديدا
سلبرشياةايستياليايس2ي ايفاأمّلايسحاجةاإىلاذسكا
يسهادىاختلكايسق2اماخيستداس2امايإلسه2ةاسليالصا
ماناعنائهاااخشاقائهااخيالندتااقاماناخيقدهاا
يسأسااخياح2ثايسظلاماخيسظال اختمالطاأ 4ابا

يسرشاخيسضالل.
خأخضاحايسب2اناأنايممةايس2اي ايفاظلاتكاسبا
يمعديءاعل2هاامناُكّلاجانباخساد2هماختآمرلما
يسمتخرايفاساب2لاإضداخهااختخزيقهااختفت2تهاا
مانايسديخلالياأحايجاماايكايُناأناتجدَلامنا
لذهايسناسبةايسدظ2خةايستياتجخ ايسجخ2 احيلا
شيص2ةا سايلايسلهامحخداصىايسلهاعل2هاخآسها
داخجخا ايسكلخةا خسالما–امنطلقااًانحايايستيحُّ
خخحادةايسصف،اخنحيايسهدفايمساخىايسذيامنا
أجلهاُخجدنااعخا ةاسأل ض،اخنرشيًاسلددلاخيإلخاءا
خيسرحخاةاخيسمااخية،اخ خضاًاسلظلاماخيسددخين،ا

خمجالدةاسلنفل،اخخقيخاًا4يجهايسباطل.
خأكادايسب2ااُناأناغ2ااَباتلاكايسداناياعانا
خيقا امجتخدناااخأمتناااطيياالًاجدلنااانارىا
تكاسابايمعديءامناقايىايالساتكبا اخيسطغ2انا
خمحاخالتهامايسماتخرةايفاتدخدايإلسااءةاسلنبيا
يمكار ،اختحط2ماصي تاهايسناصداةايفانفيسا
يسمالخنياس2صاا اإىلاتحط2مايإلساال ايسحخديا
يمص2ال،اماناخااللايسدخا اإىلايسَييجهاةا4تلاكا
يسنخااذجايستياتّدعيايالنتخاءاإىلايإلساال ا–ازخ يًا
خ4هتاناًا–اسرضبايإلساال اخإعاقاةاتحركايممةا
يستطل اإىلايستقد اخيسددلاخيسحريةاخيالندتاقامنا

يالستدخا اخيسطغ2ان.
خأضاف:اإناأعديءايممةايدخليناعىاتشاييها
يإلسال اخرض4هامنايسديخلاخ4أيٍداتنتخياسإلسال ا
خيسنارصةا يسقاعادةا نخااذجا ختفرياخا 4رعاياةا
خسيعاشاخغريلااامانايسجخاعااتايإلجريم2اةا
يستياتد2اثاخمااسيًايفايم ض،اخكاناتاخالاتزيلا
سبباًايفايساتدعاءايسقيىايالساتدخا يةايسغر24ةا
خيسصه2ين2ةاسلتدخلايفاشؤخنايسنطقةا4زعماماا

يمخينهامحا 4ةايإل لاب.
خ4نّيايسجلُلايسم2ايساأناأ4ناءاشدبناايس2خنيا
يسدظ2اماخ غامايسدادخينايسماديسيايممريكايا
يسغشاي اخيسحصاا ايسجائاراعاىا4السناااجريءا
مييقافاأ4نائاهايسرّشخاةاتجااهانب2هاماخسينهما
ذكارىا يس2ايَ ا يماتقبلينا خخطنهاما خأمتهاما
ميسادانبيايسرحخاةاخيإلنماان2ةاخيسدديسةا4لهفةا
خشايق،اخ4قلايباملؤلاايإليخااناخيسثقةا4نرصا
اخيإلخالصاخيسيالءا يسلاه،اخ4نفيساملؤلاايسحابُّ
سرسايلايسله،اخيتبااعالديه،اخيالساتدديساسلخزيدا
ماناتحخلاتبداتالذيايسحباخلاذيايسيالءاسلنهجا
يإل4ريل2خايايسحخادي،امماتخدينامنهااايسدزةا
خيسصخايساخيإل4اءاخعد ايسينايعاسألعديء،اخكلناا
خياٌرا4أنانكينانحنايس2خان2انياجديرينا4حخلا
ذسكايسيسا ايسدظ2مايسذياقّلدهاإياناايسنبيامحخدا
صاىايسلهاعل2هاخآسها4قيسهايسياسداايإليخانايخانا
خيسحكخةايخان2ة(،اخلنجدسايسدهدا4أنانكيَناأ4ديًا
خسيئخااًاألالايإليخاان،اخأللايسحكخاة،اخمكا  ا
يمخاالقايستياعّلخنااإيالاايسنبايامحخدايسبديثا

 حخةاسلداسني.
خيفانهايةايسب2اناسعاايسجلُلايسما2ايسايسيىلا
عزاخجلاأناتكيَنامناسبةايسيسدايسنبييايسرشيفا
سهاذيايسدا اخاتحةاخارياخعزاخكريماةاخينتصا ا
سل2خناخكاخاةاأ4ناءايممةاعىايمعديءايستأ يي2نيا
سهااامناقيىايالساتكبا اخيالساتدخا ،اخذييسهاا

خحلفائهاايفايسنطقة.

متنى اأن تكون منا�ضبة املولد النبوي فاحتة خري وكرامة وانت�ضار لليمنيني

المجلس السياسي ألنصار اهلل: أعداء األمة يعملون على تشويه اإلسالم 
عبدالملك العجريوضربه من الداخل برعاية وتفريخ نماذج القاعدة والنصرة وداعش

4ديياًةاننبّاُهاإالاأنايسما2َداعبديسلاكا
يسحيثياس2الامحلالًاأخاخبرييًاس2اسا2اًا

ننتظُرامناهاأنايقدَ اسناا
قريءًةاتحل2ل2ةا4اني يم2ةا
سلخشهدايسم2ايسايسحيلا
س2متا ختلكا خيسيا جي،ا
مهخةايسم2داعبديسلكاخالا
ليايسيظ2فاةايسطب2د2ةا
سيطا4اتهايسجخالريية.

عبديسلاكا يسما2دا
ثاي يا قائاٌدا يسحيثايا
جخالارييا خزع2اما
يسيق ا خلاذيا خشادبي،ا
ليايسذيايحدسايسيظائفا
خيسدرخ2اةا يسنفما2ةا

سيطا4ااتايسما2دايسجخالريياة،اخعاىا
أساسهاايقاسانجاحهااخخداس2تها.

تثيياُرا لايا يمساسا2ةا يسيظ2فاُةا
يسجخالرياَخيستحشا2داخيستدبئةاخيستيع2ةا
خيستيج2اهاخيستحذيراخيستنب2اهاخيسدرضا
يسما2ايساخيسشييلدا سلخشاهدا يإلجخايلا
ماناتجاا بايمماماخيسادخلايفايساايضا
خيسحارض،اخيسكشافاعنا4دضاكييس2لا
يسم2اساةا4حماباماايقتض2اهايسقا ،ا
خمناغريايسيي ساأنايحشَيلاايسم2دا4أكلا
كامٍّامانايسدليمااتايستصلاةا4تفاص2لا
يسشهدايسم2ايساخمزيعماأطريفايسددخينا
ختفن2دلاا4اسحججاخيسليلنياخيسشييلد،ا

خلهذيامقا اآخر.
خطاُبايسما2داعبديسلكاممااءايس2ي ا
ايم 4داء(ا4خناسبةاذكرىايسيسدايسنبييا
خطاباثاي يايحفازايسجخالاريايرخ ا
مانامدنيياتهماخيشاحناماناإ يستهما
خيماتنهضامانالختهاماخيصلبامنا
عزيختهام،اخييلالايسطخأن2ناةاخيسثقةا
يفاأنفماهماخيصاّيباأنظا لامانحايا
يسرت4صانيا4هاماخ4اس2خناخيحماماسهما
خ4همانت2جَةايسدركاةاخيحّصناجبهتهما
يسديخل2اة،اخاسهزيخاةالايامانانص2با
يسهزخمانيايسرعاسياداخالاحاّظاسهاااعنَدا
منايتمالحينا4اسيعياخصال4اةايإل يسةا
خقايةاياليخان،اخيس2قانيا4دديسةايسقض2ةا
خيسثقاةا4اسنفل،اخيالساتدديساسلتضح2ةا
4اعتبا لااألمايسدنارصايسالزمةاسحماما

يسدركةام ايسددخين.ا
خيستيق اكخااليايسداسةاأنايسجخالريَا
يستايايحتشادتايس2اي اخكلاَماناتا4ا ا
خطاابايسما2داسا2نتهينامناَساخاعا
يسيطاباخقداحماخييانت2جَةايسدركةايفا
نفيساهماكخقدمةاسحماخهاايفايسييق ،ا
خصاا ايق2نُهاما4اسنارصاك2قانياَمانا
عايناه،اخإ يسةاصلبةاخعزيخاةاخيالذيةا
تماتدذُبايستضح2اةايفاساب2لايملديفا
يسماام2ةاختصخ2ماعىامدانَدةايسصدابا
خقهارايستاعاب،اخثقاُةايسجخالارياليا
سيئخاًامناثقةاق2استهاااخطخأن2نتهاامنا
طخأن2ناةاق2استهاااخيق2نهااامانايقنيا
ق2استهااختصخ2خهاامناتصخ2ماق2استهاا
خصال4تهاامناصال4ةاق2استهااخعزيختهاا
ماناعزيخاةاق2استهاا،اخعظختهااامانا
عظخاةاق2استهاا،اخليامهخاةاس2لاأيا
شيصاقاس يًاعىاأسيئهااخالاعىاتيس2دلاا

يفانفيساخخعيايسجخالري.
لاذهايسدناارصايستيايمادىايسما2دا
خخعايا نفايِسا يفا سيلقهااا عبديسلاكا
يسجخالارياعناارصامدنيياةاتفايُقايفا
قيتهااخحمخهاايسدنارصايساسيةايسالزمةا
سلخدركاةاتتغلُباعىايسفاا قايفامييزينا

يسقيى.
لاذيايسبُددايسنفايسايساتغرقايسجزَءا
يمكالايأتايا4داَدُهايفايسد جاةايسثان2ةا

يسدرضايإلجخايلاسلخشهدايسم2ايس.

يسما2داعبديسلكايفالذيايسيطاباخ4ددا
مرخ اتمدةاأشاهرامنايسددخينايسل4ريا
يسذيايتايىلايسنظا ايسماديسياِكاَلَهاالا
يازيلاخصخاهايمخلاخيسلادخسايسياليااتا
يستحادةايممريك2اةاغريَا
آ4اها4اسرساائلايسريخغةا
يستاياتحااخَلاأناتيحَيا
يممريك2اةا يإلسي ةا 4هااا
عانا نفماهاا إل4دااسا
يسددخين2اة،اخيفا يسحاربا
لاذيايسما2اقايشارياإىلا
يسادخ ايسمالبياسمافريا
يفا يممريكايا يإلسي ةا
جن2افا  محاسثااتا
خإ جائهاااإىلامنتصافا
ينايراطخداًايفايسزيدامنا
يسيزينةا إلنداشا يممييلا
يممريك2اةاخ غباةايفاإسحااقاأكلارض ا
4اسشادبايس2خنيايسذياتخرساعىاإ يستهاا
يسقالارة.اخغارياذساكايسرساائلايسقرخةا
يُسثرياسلغث2انايستيايبدثهاا4نياحنياخآخرا
مماؤخلا إىلا يممريك2اةا يإلسي ةا سافريا
يسدالقاتايسيا ج2ةايمخاحمنيايسدزي.

يستطاي ايساذيا 4خااطرأاعاىايسنظا ا
يسماديسياأناأصباحايقاُفاعاىاقاد ا
يسمااخيةام اإرسيئ2ل،اخيجخدهمايسم2دا
يفاسالةاخيحادةاما اسيعاشاخيسقاعادةا
خ4االكاخختاراكأسخيتاخظ2ف2اةايفاإطا ا
يسارشخعايممريكيايستفت2تاياسلخنطقة،ا
مؤكاديًاأنايسنظا ايسماديسياالايخلكاأيا
مرشخعاسا2ايساأخاثقاايفاأخايقتصاسيا
مماتقلاعانايإلسي ةايممريك2اةايؤللهاا

مايسنطقة. ستزعُّ
يسنظاا ا عاىا يفارتيا الا يسما2ُدا
يسماديسي،اخهاذيايمخاريامناذاتأسالا
مرتبطااًاخظ2ف2ااًا4لاملتحاما4اسرشخعا
يالمليايلايسغر4يايفايسبدييةام ا4ريطان2اا
خمنا4ددلااايسياليااتايستحادةايسي يثا
يسرشعاي،اخأكثرامنالذيايضدهاايسما2دا
يفامنزسةاأحطامنامنزسةاإرسيئ2ل،اميق ا
الايؤللهماالساتحقاقاصفةايسحلفاءا4لا

عخالءاخز4ائنامتيلفني.
يتطارقايسما2داسلرشع2اةايسيعايسةا
يستياخعدا4هاايسنظاُ ايسماديسياخيإلسي ةا
يممريك2ةاز4ان2تهامايفايس2خن،امؤكديًاأنا
يسرشع2ةايستيايخكناأناتقدمهاايسيالياتا
يستحدةاخيسنظا ايسماديسياليايسفيىضا
خيسقاعدياة،ا يسديعشا2ةا خيسرشع2اةا
خخرشخعاأمريكاايفايسنطقةاليايسفيىضا
يستفت2ت2اة،اخيسنظا ايسماديسيايسرشخعا
يسيح2دايسذيايماتط2ُ اتصديرهايفايس2خنا
أخاغريلااايسارشخعايسديعايش،اخلياماا
ناريهاماثالًاأمامناايس2اي ايفاعدناخيفاغريا

منطقةايفايس2خن.ا
خيد2ُبايسم2داعىايسقيىايس2خن2ةايستيا
 لناتانفَماهااسلرياضاخيشانّ اعل2هاا
يستداملايسالمماؤخلام ايسحنةايس2خن2ة،ا
يسشايص2ةا يسكاساُبا كاناتا خمهخااا
يستايايخكاناأنايقبضيلااامانانظاا ا
يسريااضاس2ماتاأكثارامناُطداماخثخنا
4يالايفامقا4لايسيماا ةايسكبريةايستيا
ييرخنهااخيسكاسابايستايايحققينهاا
م 4ابايسداصفةاخيستدمريايسذيايلحقينها
4اسشدباخيسيطنايسذياينمبيناأنفَمهما

إس2ه.
إنهاما4هاذيايسصن2ا اإنخاااينزساينا
أنفَماهمايفاممتنق اسح2لامنايسيّمةا
خيسحقاا ةاخيسنذيساةاالايخكاناأنايقباَلا
اشايصاَساِييايسنفالاخيسدقلا 4هااأيُّ

خيسضخري.
إنهماس2ميياأكثرامناحجرانَْرسايقذُفا
4هااانظاُ ايسريااضايفايالتجاهايسذيايريُدا
خيتدامالامدهاماكشاّغاالتاييدمنايفا
4الطايسلكامقا4لاأجرازل2داخثخنا4يل.ا

خطاب السيد عبدالملك 
الحوثي.. جرعة من اليقين!

نص البيان:
24انامنايسجللايسم2ايسامنصا ايسله

4ممايسلهايسرحخنايسرح2م

يحتفُلاأ4ناُءايسشادبايس2خنيايسكريماخيممتنيايسدر24ةاخيإلسالم2ةا4ذكرىاميسدانبيا
يسرحخاةامحخداصىايسلهاعل2هاخآسهاخسالم،اخ4هذهايسناسابةايسدظ2خةايتقد ايسجللا
يسما2ايساَمنصا ايسلها4أزكىايستهانياخيستليكاتاإىلاقائدايسثي ةايسما2داعبديسلكا4د ا
يسدينايسحيثي،اخإىلاأ4ناءايسشادبايس2خنيايسكريماخيممتنيايسدر24ةاخيإلسالم2ة،ا4حليلا
لذهايسناسابةايسدظ2خةايستياتماتخداعظختهاامناعظخةاصاحبهاااعل2هاخآسهاأخضلا
يسصالةاخيسمال امنا4دثهايسلها حخةاسلداسنياخأ سلها4اسهدىاخسينايسحلاس2يرجايسناَسا
مانايسظلخاتاإىلايسني اخكاناميسدهاإيذيناًا4دهداجديداسلبرشيةايستياليايس2ي ايفاأمّلا
يسحاجاةاإىلاذساكايسهدىاختلكايسق2اماخيستداس2مايإلسه2ةاسليالصامناعنائهااخشاقائهاا

خيالندتاقامناخيقدهاايسأساخياح2ثايسظلماخيسظال اختملطاأ 4ابايسرشاخيسضالل.
إنايممةايس2ي ايفاظلاتكاسبايمعديءاعل2هاامناُكّلاجانباخسد2هماختآمرلمايسمتخرا
يفاساب2لاإضداخهااختخزيقهااختفت2تهاامنايسديخلاسهياأحيجاماايكيناأناتجدَلامنا
لذهايسناسابةايسدظ2خةايستياتجخ ايسجخ2 احيلاشايص2ةا سايلايسلهامحخداصىا
يسلاهاعل2هاخآسهاخسالما–امنطلقاًانحيايستيحاداخجخ ايسكلخةاخخحادةايسصف،اخنحيا
يسهدفايمساخىايسذيامناأجلهاخجدنااعخا ةاساأل ض،اخنرشيًاسلددلاخيإلخاءاخيسرحخةا

خيسماخية،اخ خضاًاسلظلماخيسددخين،اخمجالدةاسلنفل،اخخقيخاًا4يجهايسباطل.
ماناأجلاتلكايسدانايايستياُغ2ِّبتاعناخيقا امجتخدنااخأمتنااطيياالً،ا أينااتكاسَُبا
يمعديءامناقيىايالساتكبا اخيسطغ2اناخمحاخالتهمايسماتخرةايفاتدخدايإلساءةاسلنبيا
يمكار ،اختحط2اماصي تاهايسناصدةايفانفيسايسمالخنياس2صاَ اإىلاتحط2مايإلساال ا
يسحخاديايمص2ل،امناخاللايسدخا اإىلايسييجهةا4تلكايسنخاذجايستاياتّدعيايالنتخاءاإىلا
يإلساال ا–ازخ يًاخ4هتانااًا–اسرضبايإلساال اخإعاقةاتحاركايممةايستطلا اإىلايستقد ا

خيسددلاخيسحريةاخيالندتاقامنايالستدخا اخيسطغ2ان.
إناأعديءايممةايدخليناعىاتشييهايإلسال اخرض4هامنايسديخلاخ4أيداتنتخياسإلسال ا
4رعاياةاختفريخانخاذجايسقاعدةاخيسنرصةاخسيعشاخغريلااامنايسجخاعاتايإلجريم2ةا
يستياتد2ثاخمااسيًايفايم ض،اخكانتاخالاتزيلاسابباًايفايساتدعاءايسقيىايالستدخا يةا
يسغر24ةاخيسصه2ين2ةاسلتدخلايفاشؤخنايسنطقةا4زعماماايمخينهامحا 4ةايإل لاب.

خيفاظلاعدخيناساديسياأمريكياتحاسفياغشاي اخحصا اجائاراعىا4السنااجريءا
مييقافاأ4نائهايسرشخةاتجااهانب2هماخسينهماخأمتهماخخطنهم،انماتقبلايس2ي اذكرىا
ميسادانبايايسرحخاةاخيإلنماان2ةاخيسدديسةا4لهفاةاخشايق،اخ4قليباملؤلااايإليخانا
خيسثقاةا4نرصايسلاه،اخ4نفيساملؤلااايسحباخيإلخالصاخيسيالءاسرسايلايسلاه،اخيتباعا
لديه،اخيالساتدديساسلخزيدامناتحخلاتبداتالاذيايسحباخلذيايسيالءاسلنهجايإل4ريل2خيا
يسحخدي،امماتخدينامنهاايسدزةاخيسصخيساخيإل4اءاخعاد ايسينيعاسألعديء،اخكلنااخيٌرا
4اأنانكينانحنايس2خان2نياجديرينا4حخلاذسكايسِيساا ايسدظ2امايسذياقّلدهاإياناايسنبيا
محخاداصىايسلهاعل2هاخآسها4قيساهايسياسداايإليخانايخاٍناخيسحكخاةايخان2ة(،اخلنجدسا
يسدهدا4أنانكايناأ4ديًاخسيئخاًاأللايإليخان،اخأللايسحكخة،اخمكا  ايمخالقايستياعّلخناا

إيالاايسنبيامحخدايسبديثا حخةاسلداسني.
إنايسجللايسما2ايسامنصا ايسلهاخ4هذهايسناسابةاس2ماأَلايسيىلاعزاخجلاأناتكيَنا
مناسابةايسيسدايسنبييايسرشيفاخاتحةاخرياخعازاخكريمةاخينتصا اسل2خناخكاخةاأ4ناءا
يممةاعىايمعديءايستأ يي2نياسهاامناقيىايالساتكبا اخيالستدخا ،اخذييسهااخحلفائهاا

يفايسنطقة،اإنهاسخ2 امج2بايسدعاء.ا

خكلاعا اخيسجخ2 ا4يري

صاسٌ اعنايسجللايسم2ايسامنصا ايسله
يي ايسثالثاءايسييخلااا/اا/مالا 
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عبده عطاء:

يحتفالايس2خن2اينا4اسيسادايسنباييا
مخلاالااا يسرشيافاسلداا ايسهجاريا
يسجخهي ياة،ا محاخظااتا عخاي ا يفا
ُمماتلهخنيامانايسماريةايسنبيياةاق2ََما
يسدازةاخيسكريماةاخيسدديساةاخيسشاخيخا

خيإل4اءاخ خضايسض2ماخيالستدباس.
خ4السنااا يسذكارىا لاذها ختأتايا
ا4خحناةاعظ2خاة،اجارَّيَءاتكاسابا تُخارُّ
يمعديءاعىايسشادبايس2خناياخمحاخسةا
خنهابا خيحتالساها عل2اها يالنقضااضا
ثرخيتاهاخمقد يته،اخقصفاخحيشاطالا
ُكّلامقيمااتايسح2ااةاعىامدىاتمادةا

أشهرامضت.
تََدااااٍلاعاىا محاخظاةاصدادة..ا

يسجريح
خيسيجا ا يسغائارةا يسجاريحا خ غاما
يسكباري،ا4دتامحاخظُةاصددةايفا4هائهاا
يسب2ضااءا 4امسايينا مزسيناًةا يسجخ2ال،ا
خيسيارضيءاخعاىايمنقاضاخيسمااكنا
يسدمارة،اكتبتاعباا يتايسادحاخيسثناءا
سلرسايلايسحب2ابامحخادا–اصاىايسلها
عل2اهاخعىاآساه-اخسمااناحاالاأللهاا
يسصامدينايقيل:ا»نحناأعزيُءاكخااكانا
يسرسايلاعزيزيً،اأقيياءاكخااكانامحخدا
قيياً..اسنانقبلايسذلاخيسض2ماخسنانرىضا

يسهيين«.
خأكاداأ4نااءامحاخظاةاصدادةاقيَةا
ساما يساذيا يسدادخينا أماا ا صخيسلاما
يماتِط اأنايثن2َهماعنايالحتفالا4هذها
يسناسبة..امدتليناأناأيةاأمةاالاتدّظُما
نب2هاااخ سايسهااالاتماتحلايستدظ2ما
اَكهما4نهجا خيستكريام..امؤكدياناتخمُّ

يسنبايايمعظاماخجهااسهاخيسمارياعىا
ُخطااهايفامقا عةايسظاسانياخيسجرمنيا
خيسطغااةامهخاااكاناتايستضح2اات..ا
مثخنانيايسدخل2ااتايسبطيس2اةاسلج2شا
خيسلجانايسشادب2ةايفاميتلفايسجبهاتا
خم2اسيانايسرشفاخيسبطيساة.اخيفاأمانةا
يسداصخةانّظختايممانةايسدامةاسجللا
يسيز يءايسثالثااء،احفالًاخطا24اًايحتفاًءا
4ذكارىايسيسادايسنباييايسرشيافاعاىا
صاحبهاأخضلايسصالةاخأزكىايستمل2م.
خأسق2اتايفايسحفالاكلخااٌتاتحدثتا
يفامجخلهاااعاناعظخةالذهايسناسابةا
خسالالتهاايسدين2ةاخيإلنماان2ةاخمكانتهاا
يسماام2ةايفاخجاديناخقليبايسمالخنيا

عامةاخيس2خن2نياخاصة.
خقالايستحدثين:اإنايسرسايل-اصىا
يسلهاعل2هاخآسهاخسالم-اش2ّداسخسةايسددلا
خيسمااخيةاخأنايس2خن2نيايس2ي ايمريخنا
عاىالذيايسنهاجاسبناءاسخستهامايسداسسةا

يسلتزمةا4تداس2ماسينهاايسحن2ف.
خأشاا خيايفاسا2اقاكلخاتهاماإىلاأنا
يمعخاَلايإلجريم2ةايستيايقيُ ا4هااأعديءا
يممةاخيسحماي4يناعل2هاامناتشييشا
ختشهريا4اسدينايإلسالمياخماايقرتخينها
ماناأعخاالاأسااءتاكثرييًاإىلايإلساال ا

خيسملخني.
مداا كا إىلا يسكلخااُتا ختطرقاتا
يسدازةاخيسكريماةايستيايييضهاااأ4ناءا
يس2خانايم4طاالايفامييجهاةايسدادخينا
يسظاسماسقيىايسه2خنةاخيالساتكبا اخماا
يحققيناهامناينتصاا يتاأضحتاأمالًا

سلخمتضدفنيايفايسداسم.
4اسيساداا يالحتفاالا خإب..ا صندااءا

اسلددخين تَحاادٍّ
خيستدل2اما يسرت24اةا مكتاُبا خنّظاما
4خحاخظاةاصنداءايحتفااالًايحتضنتها

مد ساةايسشاه2دايسز4رييا4بنيا4هليلا
4خديريةاسنحان،اخيعتلايسشا كيناأنا
يالحتفاءا4ذكارىايسيسدايسنبييايسرشيفا
4خثا4ةايستحدياسدخلايسددخينايسغاشم.

ماناجانبهاأح2اىامكتابايمخقافا
خيإل شاسا4خحاخظةاصنداءاذكرىايسيسدا

يسنبييايسرشيف.
محاخاظاصنداءاحنانياقط2نةاقالا
إناذكارىايسيسدايكتمابتاألخ2تهاامنا
كينهاامناسابةاسلتيقفاأماا ايمخالقا
يسدظ2خةاخيسق2مايستياأ ساالااخأّسالا
ماناخالسهااايسرسايلاعل2اهايسصاالةا
خيسماال اسخسةايسددلاخيسمااخية..االختاًا
إىلاأنايالحتفاالا4ذكارىايسيسادايسنبييا
يسرشيافايأتايالاذيايسداا ايفاظالاماا
غاشاما عادخينا مانا يس2خانا يشاهدها

خحصا اجائر.
خ4انّيايسحاخظاأنها4قد اماايشاكلها
يسزخامايسشادبياخيسفرحاةا4اساتلها ا
يسماريةايسطالرةاخماايداززهايفايسقليبا
مانايختيا اخعازةاخُصخيساخشاجاعةا
خمناُحّباسلنبيايمعظما4قد اماايشكلا
عاَمالاقلالاخ عاباخخيفاخينكماا ا
معديءايالساال اخأعديءايس2خانايسذيناسما
يريعيياحرمةايسديناخالايسجيي اخي تكبييا
أ4ش ايسجريئما4حلايسنماءاخيمطفال.

مكتاُبا انا سشَّ إب،ا محاخظاةا خيفا
يمخقافاخيإل شاسا4اسحاخظةايسفداس2اتا
يستيعييةاخيإل شااسيةا4خناسابةاذكرىا
يسيسادايسنباييايسرشيفاعاىاصاحبهاا
أخضلايسصالةاخأتمايستمل2ماتحتاشدا ا

اخإنكاسدىاخللاعظ2م(.
خضخانايسفداس2اتايسمانييةاسكتبا
يمخقافاخيإل شاسا4خحاخظةاإباختزيمناًا
م اذكارىايسيسدايسنباييايسرشيفانفذا
خيسنادخيتا يسحاارضيتا مانا سلمالةا

يال شاسيةايفاعدسامنايسماجدا4داصخةا
يسحاخظاةاخعدسامانامديرياتهاااخذسكا
يحتفاًءاخيجالالًاختدظ2خاًاسهذهايسناسبةا
يسدظ2خةاعىاقليبايسملخنيايجخدني.
يسحديدةاخذماا :اصامدخناخثا4تينا

خسنانتيىاعناق2مايإلسال 
خيفامحاخظةايسحديادةاأق2ما4اسركزا
يسثقاايفامهرجانااًايحتفائ2اًا4خناسابةا
ذكارىايسيسادايسنباييايسرشيافاعاىا
صاحباهاخآسهاأخضلايسصالةاخيستمال2ما
خسطاحضي اكبريامناأ4ناءايسحاخظة.
ختيللايسهرجاَنايسدديُدامنايسكلخاتا
خيسشا كاتايسيطا24ةاخيسشدريةاأكدتا
يفامجخلهاااعاىاي تبااطايس2خن2نيا4نيا
يسرحخاةامحخداصلييتايسلاهاعل2هاخآسها

خسلم.
كخاااأق2خاتايفامحاخظاةايسحديدةا
ز24اد،ا مديريااتا يفا سين2اةا يمما2اتا
يسد يهخي،اخيسريخعاة،اخيسحيكاخغريلاا
منايسديرياتاخساطايحتفااءاكبريامنا
أ4ناءايسحاخظةاكتدبرٍياسحبِتهماسنب2ِّهم،ا
 غمامااتُخرا4هايسبالسامنامحنٍةاعص2بةا

خعدخيٍناغاشم.
محاخظاةاذما اليايمخرىايحتفتا
4هذهايسناسابة،اح2اثاأق2امامهرجانا
4اسذكارىا يحتفااًءا خخنايا خطا4ايا
يسمانييةاسلخيسدايسنباييايسرشيفاعىا
صاحباهاأخضلايسصاالةاخأتمايستمال2ما

سلدا امخلالا.ا
خيعتلايسشاا كينايفايسفداس2ةايستيا
تيللهاايسدديدامنايسشا كاتايإلنشاسيةا
يسدلةاأناإح2اءالذهايسناسبةايسدظ2خةا
يستياأتتالذيايسدا ا4استزيمنام ايسددخينا
يسماديسيايممريكيايسماخراعىايس2خنا
تددا سااسةاقيياةاسقيىايسدادخينا4أنا
يسشادبايس2خنياصامداخثا4تاخالايخكنا

  -  خاص

شاهداملدُبايسثاي ةا4اسديناةايسرياض2ةايفا
يسداصخاةاصندااء،اأمالايم 4داء،امريساَما
يالحتفالايسجخالريياخيسرسخيايفاذكرىايسيسدا
يسنبييايسرشيافاعىاصاحبهاأخضلايسصلييتا
خأزكىايستمال2ماخعىاآسه،ا4حضي اجخالرييا
مألامد جاٍتاخأ ض2ةايسلدباخمح2طه،اخيسذينا
شّكلييا4اسريياتاخيسالختاتاسيحًةاعظ2خةاتدّلا

عناي تباطهما4نب2هماخ ساستهايسياسدة.
خ4رغامايسُددخينايستياتشانهاقيىايسطغ2انا
يسماديسيايممريكاياإالاأناذساكاسامايخنا ا
يالحتفالاخكاناالا4داماناإقامةالذيايالحتفالا
الساتنهاضايسهخاماختجديادايسدهاداخيسايالءا
سرسيلايسلهاصلييتايسلهاعل2هاخعىاآسهاخيسذينا
يماتخدامناهايس2خن2اينايستداس2امايسجهاسياةا
خيسرت4يياةاخس خسايالنتصاا اسدحارايسغازيةا
خكرايسددخينايسماخراعىايسشدبايس2خني.ا

خ4هتاخااتااسب2اكايااا سايلايسلاه(ايستيا
كانتاتارسسا4أصييتاقيياةاخمزسزسةامناقبلا
يسحارضيانايسذيانايكتظاتا4هامامد جااتا
ملدبايسثاي ةاخخا جاه،ايحتفاًءا24اي اميسدا
يسرسايلايمعظامامحخداصلاييتايسلاهاعل2ها
خعاىاآساهاخ4تنظ2ماعااٍلاخمتخ2ازاتناغمام ا
خعياسدىاض2يفا سايلايسلاهايسذيناكاناسهما
يسادخ ايسكبريا4االستزي استداس2مايسلجنةايسنظخةا
خ4امعاال اخيسريياتايستياُ خداتاي4تهاجاًا4هذيا
يس2ي ايسدظ2ماخلذهايسناسبةايسكبريةاخيسهخة،ا
تفاص2لاعديدةاتيللهاايالحتفالايسذياتنيَّعتا
خقريتاهاماا4انياخقاريتايساتدريض2ةاخخن2ةا

خثقاخ2ةاشدرية.
يسجاناُبايستنظ2خاياخيممنايايساذياخيكبا
يالحتفاالايسجخالرييايسكبرياكاناسهاسخ ا4ا زا
يفانجااحالذيايسحفل،اخمنايسشايي عايسجاخ ةا
ساكانايالحتفالاكانايالنتشاا ايممنيايسكث2فا
ختملمالايمحزماةايممن2ةايستاياكانتاتقي ا

4دخ لاا4شاكلاعااٍلاأسىاإىلاعاد احدخثاأيةا
إشكاس2اتاتدكرايالحتفال.ا

أيضااًانتكلماعانايسالختااتايسدخالقةايستيا
ُكتبتاعل2هااعبا يتايسرتح2با4ض2يفا سيلا
يسلاهاخعىاخق اُطبيلاخ قصاةا»يسلعا»ايستيا
يسبيي4اةا يفا يسحارضيانا يساتقبالا يفا كاناتا
يسرئ2ما2ةاخ4اقايايسبيي4اتايسؤسياةاإىلامكانا

يالحتفال.
كلايسشيي عايكتظتاخكلايسخريتا4ض2يفا
 سايلايسلهاصلييتايسلاهاعل2هاخعىاآسه،اخعندا
تييخدلماكانتاطائريتايسددخيناتحّللاخيقهما
إالاأناصفاةايسصخايساخيسشاجاعةايستياتالز ا
شادبناايس2خنيايسدظ2ماحاساتاسخناأنايدريخيا
أزيزلااأيايلتخا ،امييصلنياساريلمالاتفنيا
»سب2كاياا سايلايسله«ا4شكلايدكلاعنامدىا
يسثبااتاخيسصخايساخيسصالايساذيايحخلهالذيا

يسشدبايسدظ2م.
»صدىايسمارية«اكانتاحارضةايفاتغط2ةا
يالحتفالاخحصلتاعىاترصيحامنايمستاذا/ا
أحخاداحامدا ئ2لايسلجناةايسنظخةاسالحتفالا
خيسذيا4دخ هاتكلماعنايسناسابةاخعنايسرساسةا
يستاياييجههااشادبناايس2خنايايسدظ2ماسقيىا
يسددخينايفالذهايسناسابةايسجل2لاة،اح2ثاقالا
»نهنئايممةايإلسالم2ةاخيسداسماأجخ ا4اعتبا ا
يسرسايلا سايلايسداسني،ا4خ2السايسني اخم2السا

يسهدىايسذياأتىاسلداسنياجخ2داً«.
خأضاافاأنايسرسايَلاصلاييُتايسلاهاعل2اها
خعاىاآساهاليا سايُلايسناي ،اخ سااستُهاليا
يسني ا»خنحناأحيُجاماانكيناإىلالذهايسرساسةا
خيفالاذهايسظارخفا4اساذيتاسنيارجامنالذها
يسيضد2اةايستياندانايامنها،اخنقايُلاسألعديءا
الايخكاناأناتد2قيناااعانايسرسايلاصلييتا
يسلهاعل2هاخعىاآسهاخسالمامهخااتآمرتمامهخاا
مكرتامامهخاالدستمامهخاااأ عبتم،االايخكنا
أناتفصليناااعانانبيايسلهاخعنا سااسته؛امنا
يسرسايَلاصلييتايسلهاعل2هاخعىاآسهاخ ساستها
يسقارآنايسكريماليامصدُ اعزتنااخالايخكناأنا

تفصلينااعنالذيايسصد ايسرئ2يساسنا«.
خ4اسنمابةاسادخلايسدادخينايقايل:ا»مهخاا
عخلتهامامهخاااتآمرتامامهخاامكرتامامهخاا
لدستامامهخاااأ عبتاماالايخكاناأناتي2فيناا
خالايخكاناأناتهزخياخ2نااشادرةاخالايخكناأنا
تُبِددخناااعنا سايلايسلاهاصلييتايسلاهاعل2ها
خعىاآساه؛امناحباهاثا4ت،اخي تباطنااا4هاليا
ي تبااطا خحياخسينايامنذايسقد ،اخيسرسايلا
صلاييتايسلهاعل2هاخعىاآسهاقال:ايإليخانايخانا
خيسحكخاةايخان2ة،انََفُلايسرحخانامنايس2خن،ا
إذيايشاتدتايسفتناخدل2كما4اس2خان..اخلااليا
جخايُعايسؤمنانيايس2خان2انيا غماماااندان2ها
خ غمايمىسا غمايسجريحاتا غمايسُددخيناأ4ىا
يس2خن2ايناإالاأنايحرضخياس2لبّيياسعيَةا سايلا
يسلهاصلييتايسلهاعل2هاخعىاآسهاخسلماخس2دلنييا

خالَءلماسه«.
خ4ادأايالحتفاالا4حضاي اعادسايسيجالاتا
خيسدلخاءاخعدسامنايسمؤخسنيا24نهمامحخداعيلا
يسحيثيا ئ2لايسلجنةايسثي ياةايسدل2ااخصاسحا
يسصخااسا ئ2لايسجللايسما2ايساأنصا ايسلها

خعدسامنامخثيلايسكيناتايسم2اس2ة.

4اسي2ايلا 4اساتدريضا يالحتفااُلا ُسابلا
خيسفرسانايسذينايلبمينازيايسحا بايس2خنيا
يسقديماس2ُد2دخياإىلايسذيكرةا خَحايسقاتلايس2خنيا
يساذياسحارايسغزيةامانايسدثخان2انياخغريلم؛ا
سريسالييا4هذها سااسةاأخرىاسقايىايسددخينا
خيسغزيةايسجدساأناأجديسناايسذيناأخرجييايسغزيةا
يسدثخان2انياالازيلاأحفاسلامايحخلاينانفلا
يسدزيخاةاخيسجهاساخنفالايسرخح2ةاخيإلرصي ا
إلخريجايسغزيةايسجدساعىا أساهماجا ةايسميءا

يسنظا ايسمديسياخيسش2طانايمكلاأمريكا.
خ4ادأتايسفداس2ةا4تالخةايسقارآنايسكريم،اتالا
ذسكاقص2دةاأسقالاايسشااعرامداذايسجن2دايسذيا
تناخلايسناسابةاخي تباطايس2خن2نيا4ها،امدّرجاًا
عاىاصخيسلامايفاخجاهايسددخينايسماديسيا

يممريكي.
4داداذساكاأطلاتاكيكباةامانايسنشادينا
يس2خن2انيايسبدعانيايفاخاصلاإنشااسيا4دنيينا
»سب2اكاياا سايلايسله«اكاناسهاااخقُدهاايسريئُ ا

عىاأسخاعايسحارضين.
ثاماأطلايسما2داعبديسلكايسحيثايامناعىا
شاشاةاعخالقاةايفاخيجهاةاماكانايالحتفالا

خيسذياتحيستاإس2هايمنظا ،اخ4دخ هالنأايممةا
يإلساالم2ةاخيسدر24اةا4ذكارىايسيسادايسنبييا
يسرشيفايستياجااءتالذيايسدا ا24نخاايييصلا
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أنايتيىاعنامقدساتهاخق2خةاخمباسئها
يستياتدلخهاامنا سيلايسلهامحخداصىا

يسلهاعل2هاخعىاآسهاخصحبهاخسلم.
4خحاخظاةا جهارينا مديرياةا خيفا
ذماا ،اأق2امامهرجاٌنايحتفااًءا4ذكرىا
يسيسدايسنبييايسرشيفاعىاصاحبهاخآسها

أخضلايسصالةاخأتمايستمل2م.
خيفايسفداس2اةايستاياحرضلاااعادسا
منايسدلخاءاخيسشايص2اتايالجتخاع2ةا
ُقدمتاخ2هاااخقريتاخطا24اةاسعتاإىلا
نباذايسفرقةاخيسدصب2اةاخأناتكيَنالذها
يسناسابةاخرصاًةاسيحادةاأ4نااءايمماةا
يإلساالم2ةايقتديءا4خانايُحتفلا4خيسدها
يسمالخنيايفاأصقاعايسدخاي ةاخمدرخةا

يسددخايسذياأصبحاخيضحاً.
كخااسشانامكتُبايسرت24اةاخيستدل2ما
4خحاخظةاذماا ايسفداس2اتايالحتفائ2ةا
4ذكارىايسيسادايسنباييايسرشيافاعاىا
صاحبهاأخضلايسصالةاخأزكىايستمال2ما
يفاميتلافايسكاتباخيسادي سايفاعخي ا

يسديريات.
يحتفائ2ٌةا أق2خاتاخداس2ااٌتا ح2اثا
4هاذهايسناسابةايسدظ2خاةايفامديرياتا
مديناةاذماا اخمغارباعنالاخيسحديءا
خضي ين،اخأكدايسشا كينايفايسفداس2اتا
أناإح2اءالذهايسناسابةايسدظ2خةايفاظلا
يسددخينايسمديسيايممريكيايسظاسماعىا
يس2خناتدتلا ساسةاقييةاسقيىايسددخينا
أنايسشادبايس2خناياصاماداخثا4تاخالا
يخكاناأنايتيىاعنامقدسااتهاخق2خها
خمباسئاهايستاياتدّلخهاامنا سايلايسلها
محخداصىايسلهاعل2هاخعىايسهاخسلم.

حجةاخ يخةاخيسحييت:اخريلاخيحدا
سلتصدياسلددخيناخيسمليك2اتايسياسفةا

سمنةايسرسيل
خنّظامامكتابايمخقاافاخيإل شااسا

4خحاخظةاحجةاحفالًاسين2اًاخإنشااسياًا
4هاذهايسناسابة،اتحاتاشادا ا»اميسدا

يسنبياميسداأمةا».
خيفايسحفلاأخضاحاقالاعا ايسجللا
يسحايلا4اسحاخظةاخهداسلشايشا»إنا
يفا مرخايضا ساليكا خيسغلايا يستشادسا
سينناايإلساالميايسحن2فاخيجبايستحيلا
4أخاالقاخصفااتانبيايإلساال امحخدا
عل2اهايسصالةاخيسماال «..امشادسيًاعىا
رضخ ةايالقتاديءا4خاااجااءا4ها سايلا
يسبرشياةاخخاتامايمنب2ااءامانامباسئا
خساليك2اتاستدزيزايستماامحاخيسحبةا
4انياأ4ناءايمماةاخيالصطفااِفاكفريلا
خيحداسلتصدياسكلايسمليك2اتايسياسفةا

سلقرآنايسكريماخيسمنةايسطهرة.
خ2خااأشا امديراعا امكتبايمخقافا
خيإل شااسا4اسحاخظاةايح2اىاجحاافا
إىلاأناإح2ااءايسيسادايسنباييايسرشيافا
يأتايايفاإطا امااتكتمابهالذهايسذكرىا
ماناألخ2ةاخمكاناةاعظ2خاةايفاقليبا
يسمالخني..امشارييًاإىلاألخ2ةايالحتفالا
4اسيساداخمااأ سااهايسنبايايمعظمامنا
مبااسئاخق2ماإنماان2ةا خ2داةاخنرشها

سلخحبةاخيسمال ا4نيايسبرشية.
َقاإىلامااايتدارضاساهايس2خنا ختطارَّ
ماناعدخيناخحصاا ..امؤكاديًارضخ َةا
يصطفافاأ4ناءامحاخظةاحجةايفاخجها
يسددخينايسغاشاما4كاخةايسمابلاخيسدخلا
عاىانرشاق2امايسحباةاخيستآخاياخ2خاا

24نهم.
أق2خاتا محاخظاةا يخاةا خيفا
يسفداس2اُتا4خناسبةاذكرىايسيسدايسنبييا
يسرشياف،اح2اثانظَّاَمايسدهاُدايستقنيا
يستجاا يا4خديرياةايسجبانيامحاخظاةا
 يخةاخداس2ةايحتفائ2ةا4اسناسابةاتحتا
شدا ا»يسشديباح2نخااتتحركا4دزيخةا

خصل..ا4اإ يسةاصاسقةاختصخ2ماخإنهاا
تنترص«.

كخاانّظمامكتُبايسشاباباخيسرياضةا
يحتفائ2اةا خداس2اًةا 4خحاخظاةا يخاةا
4اسيسادايسنبييايسرشيافاتيللهاايسدديُدا
مانايمناشا2دايسدين2ةاسطالبامد ساةا
يسفتح،اختطرقتاإىلاسريةايسرسيلاعل2ةا
أخضلايسصالةاخيزكيايستمال2ماخك2ف2ةا

يالقتديءا4صفاتهاخسليكهايسنبيية.
خيستدل2اما يسرت24اةا مكتابا خنظاما
4خحاخظاةا يخةانادخةاسين2اةايحتفاًءا
4اسيسادايسنباييايسرشيفاعاىاصاحبها

أخضلايسصالةاخأزكيايستمل2م.
ختطّرقتايسندخُةاإىلامنهج2ةايسرساسةا
يسحخديةاخك2فايساتطاعاخاتمايسنب2نيا
خيسرسالنيانرشا سااستهايستياأخرجتا
يسنااسامانايسظلخااتاإىلايسناي اخمااا
خيجههايسنبياصىايسلهاعل2هاخآسهاخسلما
مناتحدياتاسنرشايسرسااسةايسماخاخيةا

إىلاميتلفا4قاعايم ض.
خيفامحاخظةايسحيياتانُّظما4قرصا
يسثقاخاةامهرجااٌنايحتفاايلاخخطا4يا
كباريا4خناسابةاذكارىايسيسادايسنبييا
يسرشيافاعاىاصاحبةاأخضالايسصالةا
خأتامايستمال2ماتحتاشادا اايسرسايلا

يجخدنااخيسددخيناخّحدنا(.
يسثقاخ2اةا يسجبهاةا نّظخاتا كخااا
يسرت24اةا خكل2اةا يسدادخينا سييجهاةا
4خحاخظةايسحيياتامهرجاناًايحتفاس2اًا
4خناسابةاذكرىايسيسدايسنبييايسرشيف،ا
ختنديديًا4جريئمايسحربايسيحشا2ةايستيا
يرتكبهااايسددخينايسماديسيايممريكيا

يسغاشما4حلايسشدبايس2خني.
خيفامديرياةايسرجاما4اسحييتاأق2ما
ذكارىا 4خناسابةا يحتفاايلٌّا مهرجااٌنا
يسيسادايسنباييايسرشيفاعاىاصاحبهاا

أخضلايسصالةاخأزكىايستمل2م،اختضخنا
قّدمهااا ينشااسيةا خقاريتا يسهرجااُنا
نيبٌةامنايسنشادينايسشادب2نياخيسفرقا
يإلنشااسيةاتيللهاااعدسامانايسقصائدا
يسشادريةايسداّلةاعاناعظخاةاإح2ااءا

ذكرىايسيسدايسنبييايسرشيف.ا
عخاريناخيسب2ضاءاخيسجايف:احربا
يإل4ااسةاسلشادبايس2خنياتتداا ضام ا

يسق2مايسحخدية
يمخارىا لايا عخارينا محاخظاةا
يحتفاتاقارىاخعازلامديريةامماي ا
4ذكارىايسيسادايسنباييايسرشياف،اكخاا
نّظاماملتقىايسطاسبايسجامديا4جامدةا
عخاريناخيسقمامايسثقاايفامنصاا ايسلها
4خحاخظاةاعخارين،احفاالًا4خناسابةا
ذكارىايسيسادايسنباييايسرشيافاعاىا
صاحباهاخآساهاأخضالايسصاالةاخأزكىا

يستمل2م.
نظخاتا يسب2ضااءا محاخظاةا خيفا
جامداةايسب2ضااء،اخيسيحادةايسرت4يياةا
4اسحاخظاة،اندخًةا4دنيينا»محخدايسنبيا
يمسايةايسحمانة«ايفاإطاا ايالحتفااءا

4اسيسدايسنبييايسرشيف.
كخااتناخساتايسندخُةامااايتدرضاسها
يسشادبايس2خنيامناحرباإ4اسةاشاملةا
ختدمرياسلبُن2ةايستحت2ةامناقبلايسددخينا
يسماديسيايسغاشمايسذياالايريعيايسق2ما

خيمخالق.
خيفامحاخظاةايسجايفاناقاشاسقاٌءا
ميّسٌ ا4رئاسةامديراعا امكتبايإلعال ا
4اسحاخظةاعبديسغنياسا2الن،اسددسامنا
يالجتخاع2اةا خيسشايص2اتا يسشاايخا
خيسصحف2انياخيسناشاطنياخجْخا امنا
يسييطنني،اآس2َةايسرتت2باسالحتفالا4اسيسدا
يسنباييايسرشيافاعاىاصاحباهاخآساها

أخضلايسصالةاخيستمل2م.ا

يسشادبايس2خنايامدركتاها4اكلاعازاخثبااتا
خصخيس،امماتف2ديًامنا ص2ادهايسق2خيايسذيا

يمتخدا4هامنايسلهاعزماًاخنرصيًاخصليً.ا

مجخالا خطا4اها يفا يسما2دا تنااخلا كخااا
يسقضاياايستدلقةا4تصح2حامما ايممةاختبنّيا
مرشخعهااايمتاديسيًاسلرسااسةايسياسادة،اح2ثا

تنرشاصدىايسمريةايسنصايسكاملاسليطابايفا
صفحاتايسددس.
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خاللاشاهرياسبتخلاخأكتي4رايساض2نيا صدتا
منظخاةال2يمنا ييتلاخختاشايفاتقريرلاايسجديدا
حيلا6اغا يتاشانتهااطائريتايسددخينايسماديسيا
عاىا6األاديفامدن2اةا4اسداصخاةاصندااءاخ يحا

ضح2تهاال6امدن2اً.
خخصفتايسنظخةاتلكايسغا يتا»4غريايسقانين2ة«ا
24نخاااخثقتا4نياماا ساخأغماطلايساض2نيالا 
غاا يتاشانهااطريينايسدادخينايفامحاخظااتا:اإبا
خعخاريناخحجاةاخيسحديادةاختدزاخصندااء،اأخستا
4ح2ااةامااالايقلاعنا9لخامدن2نياخأصا4تاأكثرامنا

لالاآخرين.
خيعتلتايسنظخاةاخمقرلاان2ييي كاأنايسيالياتا
يستحادةاطرخااايفايسنزيعاخ أتاأنهاااإىلاجانباقييتا
يستحاسفايسمديسيامطاسبةا4إجريءاتحق2قاتايفاتلكا

يسهجخاتاسكناذسكاسمايحدث.
خأكادتايسنظخةاأنهااسماتجدا»أسسةاعىاخجيساأيا
لدفاعماكريايفايسغا يتايستيايساتهدختاصنداءا
يسقديخاةاخعاىاحيايمصبحايايفاسابتخلايسايضا
خيسرض4ااتايسجيياةايستياأستاسيماائرايفاصفيفا
يسدن2انياعىا24يتايفاشاا عاماأ باخأح2ااءاحدةا

خيسحصبةاخضاح2ةاضبية«.
خأشاا تايسنظخةايفاتقريرلااإىلاأنايسغا يتا»سما
تخ2ازا4نيايسدن2انياخيملاديفايسدماكريةاخأستاإىلا

خمائراغريامتناسبةايفاصفيفايسدن2ني«.
جياساتي كانائبايسديرايستنف2ذياسقممايسرشقا
يمخساطا4اسنظخةاتمااءلاقائال:ا»كامامنايسدن2نيا
يجاباأنايخيتاييايفاغا يتاغرياقانين2اةاعىايس2خنا
قبلاأنايحقلايستحاسفاخحل2فتهايسيالياتايستحدةايفا

يمخطاءايسرتكبةاختحديدايسمؤخسنياعنها؟
خأشاا اتقريارايسنظخاةاإىلاأنامدظامايسضحاياا
يسدن2نيايسذيناسقطييامنذا4دءايسددخينا4حمبايممما

يستحدةاقتلييا4غا يتاجييةاسلتحاسفايسمديسي.
خخ2خااسماتدارفايسنظخةايناكانتاسخلايستحاسفا
يسماديسياقاداقدماتاتدييضااتاسلضحاياااخإنا
يستقريارايارىاأنا»يسياليااتايستحادةا–ا4تنما2قهاا

خممااعدتهاايسدخل2اتايسدماكريةاسلتحاسفا4شكلا
مباارشا–الياطرفايفايسنزيعاخماناثماخهياُملزمةا
4استحق2لايفايسهجخاتاغريايسقانين2ةايستياشاا كتا

خ2ها«.
خأشاا ايستقريراإىلاأنايسنظخةاخأطريفاحقيق2ةا

أخارىامنذا4ادءايسدادخينايفاما سايساايضاخثقتا
»ينتهاكاتاجم2خةاسقييننيايسحرب«اح2ثاخ4حمبا
يستقرياراخثقتال2يمنا ييتلاخختشا4اسفدلايفالا 
غاا يتاجييةاسلتحاسافايظهرا4يضايحاأنهاا»غريا

قانين2ة«.

ايفايسفرتةامناأ4ريلاإىلاأغماطلايفاإباخعخرينا
خحجةاخيسحديادةاختدزاخصنداء،اأخستاتلكايسغا يتا
–4حماباتقريارايسنظخاة-ا4ح2ااةاماااالايقلاعنا
9لخامدن2انياخأصا4تاأكثرامانالالاآخرين«،اخيفا
جخ2دهاااسماتجدايسنظخاةاأياسس2لاعىاخجيسالدفا

عمكري.
كخااأشاا ايستقرياراالنتهااكاتاخثقتهاامنظخةا
يسدفيايسدخس2ةاختشارياإىلاخقيعاغا يتاغرياقانين2ةا
يستهدختامدي سايفاحجةاخصنداءاخيسحديدةاخ يحا

ضح2تهاامامدن2نياخأص2بالااآخريناعىايمقل.
كخااطاسبتايسنظخةامجللايممنايسدخيلا4اإلعالنا

4شكلاخيضحاخ2خااييصايالنتهاكاتا4اس2خن.
اخقاساتاإنايسماؤخسنياعاناينتهااكاتاسلقانينا
يسدخيلايإلنماانياأخايسقانينايسدخيلاسحقيقايإلنمانا
يجباأناييضديياسلخحاسابة،اخأنهماقداييضدينا

سحظراسفراختجخ2دايمصيل.
اخطاسبتايسنظخاةامجللايمممايستحدةاسحقيقا
يإلنماانا»إنشااءاسجناةاتقايامماتقلةاخسخس2ةا

سلتحق2لايفامزيعماينتهاكاتاقييننيايسحرب«.
خطاسباساتي كانائابامديرايسنظخاةايستنف2ذيا
يسادخلايسقاس ةاعاىامنا ايستحاسفايسماديسيامنا
ي تاكابايسزيدامانايالنتهااكاتاخخاصاةايسيالياتا

يستحدةا4اسضغطاسن اذسك.
خقالاساتي كا:«تكار ارضبايستحاسافا4ق2اسةا
يسماديسيةاسلب2يتاخيسدي ساخيسمتشاف2ات،اح2ثا
الاتيجاداألاديفاعماكريةاقريباة،ايسادخلايمكثرا
قد ةاعىامن ايستحاسفاماناتنف2ذالذهايالنتهاكاتا
يسرخعةا–االاس2خاايسيالياتايستحدةاخيسخلكةايستحدةا
–اعل2هاايسضغطا4قيةاخإالاخجدتانفمهاامتييطئةا

يفالذهايالنتهاكات«.
خخثقاتايسنظخةا4ييساطةاخريالام2دينياتا4 ا
سهاايسهجخاتاخعدسلاا6ايستيايساتهدختامدن2نيايفا
يسداصخاةاصندااء،اح2ثانقلتاشاهاسيتايسضحاياا
خذخيهامايسذيانا4دخ لاما خخياتفاص2الاتدرضهما

سغا يتايستحاسفايسمديسي.
خيفايستقريارا صادتايسنظخاةا6ارض4اتاجييةا
يستهدختامنازلامييطننيا4اسداصخةاصنداءاح2ثا

يستشهدال6امييطنا.
اخأكدتايسنظخةاعد اخجيسالدفاعمكرياح2ثا
نقلتاشاهاسيتايسضحاياايسصا4نياخذخيايسشاهديءا
خجريينهماخيستاياأكدتايفاجخ2دهااأنايسقصفايسذيا
تدرضايياساهاسمايكانامال يًاخيدلاعنايساتهديفا

مقصيساسلخدن2ني.

ا�ضت�ضهاد 7 مدنيني يف ق�ضف على مناطق متفرقة بتعز

تحليق مكثف للطيران في سماء 
العاصمة وسلسلة غارات متواصلة 

على صنعاء وحجة والمحويت
  - خاص:

حلالاطريينايسددخينايسماديسيايممريكايا4كثاخةاممااءايسثالثاءا4أمانةا
يسداصخة،اخظلايستحل2لاممتخريًاسماعاتامتأخرةامنايسل2ل.

خجاءالذيايستحل2لاقبلاياي اخيحدامنايالحتفالايسكبريا4اسيسدايسنبييايسذيا
أق2مايفايسدلبايسريايضا4أمانةايسداصخة.

خ4اسقاربامانايسداصخةاقصفاطاريينايسدادخينايي اأمالا4غا تنياعىا
مديريةالخدينا4خحاخظةاصنداء،امماتهدخاًامنطقةاضالعامااأسىاإىلاأرضي ا

يفايم ييضايسز يع2ة.
خيفاس2اقامتصلايستشهدامامييطننياخأص2باماآخرينايي اأملايم 4داءا
يفاغاا يتاسطريينايسددخينايسماديسيايممريكيايساتهدختاسايقاَاشادب2اًايفا

منطقةاييتلا4اسحاخظة.
كخااايستشاهدامييطنانَياإثنانيايفاغاا ةاسلدادخينايسماديسيايممريكيا
يساتهدختاسا2ا ةايفايسنطقةانفمها،ا4استزيمنام اذسكاشاناطريينايسددخينا

يسمديسياسلملةاغا يتاعىامنطقةايسريخا4ذيتايسحاخظة.ا
خاشاناطريينايسددخيناسلمالةاغا يتايي اأملاعىامناطلامتفرقةامنا

محاخظةاتدز،اممتهدخاًامديريةايسريلدةاخح2فان،اكخاايستهدف
4درشاغا يتامنطقةايسقب2طةاخخخلاغا يتامنطقةايسرشيجة.

خقصافاطاريينايسدادخينا4ثخاناغاا يتاكل2اةايسجتخ ا4اسهجارامنطقةا
يسقب2طاةاماااأسىاإىلاتدمريلاا4اسكاملاخليايسكل2اةايسيح2دةا4اسنطقةاخكانتا

سكناسلنازحني،اكخاايستهدختاغا يتايسددخينايسمكنايسقديماسلكل2ة.
خشاناطريينايسدادخيناعادةاغا يتاعاىاقريةايسيطايةاأعارخقاخيسدهدا
يسصناعياخيسهنيايفامنطقةاح2فانا4تدز،اكخااشاناأيضااغا تنياعىامنطقةا
يسرشيجة،اخغا يتاأخرىاعىامنطقةاخيحجةايفامديريةاذ4اب،اخأسقىايسددخينا

قنا4لاعنقيسية،امااأسىاإىلايستشهاسامييطناخجرحايسدرشيت.
خيفامحاخظاةاحجةاشاناطريينايسددخينايسماديسيايممريكياعدةاغا يتا

مماءايسثالثاءاعىامنطقةايسجرا4خديريةاعبل.
خيستشهدامييطناخأص2باآخريناإثراغا ةاسطائرةا4دخناط2ا اعىامحطةا

خقيسا4خديريةا24حانايستا4دةاسحاخظةاشبيةايسثالثاءايسايض.
خأخضاحامصد امحيلاسيكاسةايمنباءايس2خن2ةااسابأ(اأناطائرةا4دخناط2ا ا
يستهدختا4غا ةامحطةاقشييناسلخحرخقاتايفامنطقةايسدل2اا4ب2حان،امااأسىا

إىلايحرتيقهااخيستشهاسامييطناخإصا4ةايثننياآخرين.
خأشاا ايسصاد اإىلاأنايسغا ةاتماببتايفاترض اعدسامنايسحاالتايستجا يةا

يسجاخ ةاسلخحطة.

الطريان يق�ضف بئر مياه برازح ويدمر �ضبكة االت�ضاالت ب�ضحار

استشهاد أسرة بأكملها مكونة من 19 شخصًا في قصف 
لطيران العدو على منزل مواطن في مديرية كتاف بصعدة

  - صعدة:
يسماديسيا يسدادخينا خيصلاطاريينا
يممريكاياقصفاهاسناازلايم4ريااءايفا
محاخظاةاصدادة،امرتكباًاياي اأملا
مجز ةاجديادةا4حلاأرسةايسييطناعبدا
يسكرياماحخايساحخ2دايسدازيا4خنطقةا
إىلا أسىا مااا كتاافا 4خديرياةا أملاحا
يستشهاسايمرسةا4اسكاملاخعدسلما9ا 

مييطناً.
خقاساتامصااس امحل2اةا4اسديرياةا
إنا4دضااًامناأخاريسايمرسةاظليياتحتا
يمنقاضاسماعاتاطييلةانت2جةاتدمريا

يسنازلا4اسكاملاعل2هام،اخأنايسييطننيا
خيجهيياصدي4ةا4اسغةايفاإنقاذايسضحاياا
خإخريجهامامنا4انيايمنقااضانت2جةا
يستحل2لايسمتخراسلطريين.اخيي ايسثالثاءا
يسايضاقصفاطريينايسددخينايسمديسيا
يممريكايامنازلامييطانايفامديرياةا
يسصفريءا4صددةامااأسىاإىلايستشاهاسا

مامييطننياخإصا4ةا6اآخرين.
ختضاافالاذهايسجريئماإىلايسماجلا
يإلجريمياسلنظا ايسماديسي،ايسذياسمرا
ُكّلامقيماتايسح2اةايفامحاخظةاصددة.
خمانايسحادخسايسماديسيةاتدرضتا
صددةاخااللايس2يمنيايساض2نياسقصفا

مدخداياخصا خخياعن2ف،ايساتهدفا
منازلايسييطننياخقريلاماخمختلكاتهما

يسدامةاخيسياصة.
خشناطريينايسددخيناسلملةاغا يتا
جييةاعىامديريةاشاديامااأحدثاسما يًا
كبرييًايفامختلكاتايسييطننياخمزي عهم،ا
كخااقصفايسددخا4اسصيي يخاخيسدخد2ةا
مديريتايايسظالراخشاديا4أكثرامنالل 
صا خخااًاخقذيفاةايساتهدختامناازلا
يسييطننياخيسطرقاتايسدامةاخيسزي ع.

خيستهدفاطريينايسددخينايسمديسيا
يممريكايايسثالثااءا4رئام2ااها4خديريةا
صدادة،ا 4خحاخظاةا يسحدخسياةا  يزحا

محدثاًاأرضي يًا4اسبرئاخمزي عايسييطنني.
خشاناطاريينايسدادخاغاا ةاأخرىا
عىامنطقةا4ناياص2احا4اسديرية،اكخاا
تدرضتامناطلامتفرقةا4خديريةاغخرا
يسحدخسيةاسقصفاصا خخياسديسي.ا

خيستهدفاطريينايسددخينايسمديسيا
يممريكيايسغاشاماياي ايالثننيايسايضا
ساحا ا 4خديرياةا يالتصااالتا شابكةا

4خحاخظةاصددة.
4أ 4ا ا يسدادخا طاريينا خيساتهدفا
غا يتاشابكةايالتصااالتايفاجبلاعنما
4خديريةاساحا ،اماااأسىاتدمرياأجزيءا

كبريةامنها.



11 كتاباتيسددسااماا     يسيخ2لالااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 24 ايمخلامخلالا

ياسر محمد العزير
تأتياذكرىاميسدايسحب2بايسصطفىاصىايسلُهاَعَل2ْهاخآسهاخسلمالذيايسدا ا
خيمماُةايفاترشذ اخخصا احاّدايسفجي ،اخصلايممُراإىلايسمااسا4اسكل2اتا
يسيخال،اخاالاعقيلاُمصلحةاتمادىاسلمايسشاخلاخ ّصايسصافاختيح2دا
يسكلخاة،اخالاسيانا4قياعىايعتديسهاخخساط2تهايّستياأُنازلاعىاخريايسليةا
4لاشاا4هاخمااسايسدلخاءاخجهاسةايسُدباس،اخسماتددايسرغبةايفايسحكماخسا2لةا
سيدمةايإلْسااَل ا4لاغديايإلْسااَل اخسا2لةا ي4حةاسبليغايسحكماخأسيًةاسجخ ا
يساالاخطريقاًامدباديًاسلغنى.اخ4اتاتايسنفلايسبرشيّةا خ2صةامماتباحةا
تتقاذخهااأياسيايإل لابايستياتتمارتاخلفايسديناختتيطفهااساكاك2نهما
ختخزقهاامفيياتهماخعخل2اتهمايالنتحا ية،اخيستب2حتايمعريضاخختحتا
سهاايمساييَقاخرشعنتايسدبيسية،اخ4هذياأصبحايإلْسااَل اكرتاًايفايداساساةا
يسغارباقبلايسرشقاخ4اتايسيقيسايمخلايسذيايلتهباَعَل2ْهايسرصيعايسديئراعىا

ثرخيتايسرشقايمخسط.ا
تأتيامناسابُةايسيسادايسرشيفاستذكرايسبرشيةاعامةاخيسمالخنياخاصةا
4اسرَُّساااْيلايسهااسياخيسنبيايسيتا اصاىايسلهاعل2هاخآسهاخسالماَمناجاءا
متخخااًاساكا  ايمخالقاخ حخاًةاسلداسنياخمحققااًاسلددلاخحامالًاشادا ا
يسحرياةاخمحا 4ااًاسلظُّلماخمجماديًاسا2اسةايسقانين،اختذكرلما4اإلْسااَل ا
يسحق2قايايسذيايُدنَىا4اإلنماان،اخينباذايإل لاباخيستطارُّف،اخيحر اقتلا
يسنفالايسبرشيّة،اخيرخضايسياريَباخيدعياسلدخاريناخيستدايُشام ايآلخرا
يسيتِلافايفايسدياناخيسليناخيسثقاخاةاخيسرأي،اخسهذيايحتفُلايسمالخيناعىا
يختالفامذيلبهماخمشاا 4هما4اسيسدايسنبييامنايسقرنايسياملايسهجريا
4شاتىاأنييعايسُقُر4اتامناإطدا ايسطدا اختالخةايسقرآناخيمذكا ،اخإنشااسا
يمشدا اخيسديئحايفاَ ُسااْيلايسلهاصىايسلهاعل2هاخآسهاخسلم،اخإظهاِ ايسزينةا
خيسرخ ،اإح2اًءاسُمنتهاختذكرييًا4ُيلقهاختدامالته،اخقداخ ساذسكاعناعلخاءا
يسملفاأمثال:اي4نايسجيزياخي4ناحجرايسدمقالنياخي4ناكثري،اخيإلما اجاللا
يسدينايسم2يطي،اخيإلما ايسقرطبي،اخيإلما اأ4ياشامةاش2خايإلما ايسنيخي،ا
اادا4ناإساخاع2لايسصنداني،اخي4نايسحااجايساسكي،اخيإلما ا خيإلماا اُمَحخَّ
يسماياخي،اخكذسكاختاخىاعلخاءايسدرصايسحديثاكاسش2خامحخيساخطابا
اادا ااداساد2دا مضانايسبيطي،اخيسشا2خاُمَحخَّ يسمابكي،اخيسدكتي اُمَحخَّ
متييلايسشدريخي،اخيسش2ينياجاسايسحلاخعبديسحل2مامحخيساش2يخايمزلر،ا
خش2خايإلخييناييسافايسقرضاخياخيسش2خايسُكب2يس،اخيسش2خاعيلاجخدةا
انةاخغريلمايسكثري،اخقداشاذا مفتيايسديا ايسرصية،اخلؤالءامناعلخاءايسمُّ
يستشادسخنايسيلا24ينايفاُحرمةايالحتفالا4هذهايسناسبةاختكفريايُسحتفلنيا
4اهاخيسدّظخنياسنبيايممةاخمدلخهاااخريَخنا4نظرةاقارصةاغرياخاحصةاأنا
خدلاذسكا4دعةامنايسبدعايسذميمة،اخمحدثايفايسدين،ا24نخاايدظخيناكثرييًا
مانايسحدثاتايستياترخقاسهام،ايفاتناقضاعج2باخمناذسكاجخ ايسصحفا
ختنق2طهاختشاك2له،اختدخينايسحديث،اخصالةايسرتيخيحايفاجخاعة،اخيمذينا
يمخلاياي ايسجخدة،اخزيااسةايسصالةاخريامنايسنّي ،اخزيااسةاقيلا» 4نااسكا
يسحخاداحخاديًاكثرييًاط2بااًامبا كا«اخ2ها4دداقيلاساخ ايسلاهاسناحخدهايفا
يسصاالة...اإسخاُكّلالذهاأعخالاخرياسمايفدلهاايسرَُّساااْيلايسكريماخسمايأمرا

4فدلهااسكنايسدلخاءايد جينهااضخنايسبدعةايسحمنة.ا
خيس2خن2يناكمائراأ4ناءايممةايفايسبلدينايإلْساَلم2ةايُح2ينالذهايسناسبةا
4إقاماةايالحتفااالتاخيسفداس2ااتايسدين2ةايفايسمااجداخيسناازلاختدظ2خاًا
سهاذهايسذكرىاُجدالامنهاايي ا يحةاخإجازةا ساخ2ة،اخسماتتيقفامظالرا
يالحتفاالاإالا4داداسخيلاخينتشاا ايسفكارايسيلا4ياإىلا4السناااعلايسهلكةا
يسماديسيةاخسماتلَغايالجازةايسرسخ2ةاإالا4دداحرباعا ال99ا ا4دداخصيلا
يسيلا24ةامخثلةا»4تنظ2مايإلخيينايسمالخني«اكحزباسا2ايساخيسمالف2نيا
كجخاعاةاسين2اةاإىلامصد ايسقاري اختخكنهمامنايسما2طرةاعىاكثريامنا
يسمااجدا4اسقاية،اتخه2ديًاسماد2هماسالساتحييذاعىامقاس2ادايسحكماخإنا
زعخايياأنهمايماديناإلقامةايسديناخإح2ااءايسيالخة،اخسكنهامايفاحق2قةا
يمماراذيقييايسدن2ااخيساتخرأخلا،اخعلخيياأنايسشاديباتحايلا24نهماخ4نيا
ماايتخرغيناخ2هامناشاهييتهماخسن2الم،اخمااكاناسهماساا4قةايفاخدمةا
يإلْسااَل اخحخايةايمخطانايمتحقينا4هااثقةايسشديب،اخالايسياليةاعل2هم،ا
خالاعرخاتاقلي4همامناخشا2ةايسلهامااايحخلهماعىايتباعايسحال..اخإنخاا
يياسعينايسناسا4زعخهماأنهمايماديناإلقامةايسديناخإح2اءايسيالخةاخماا

يريدخناإالاأنايكينيياجبا4رًةاخُمليكاً.
خلااالامايس2اي ايشانيناحر4ااًاعدخين2اةاعاىايس2خاناأ ضاًاخشادباًا
خيتحاسفينام ايسماديسيةاأ ايستطرفاخيإل لاابايسداسياس2يينيياخطنهما
خأللهمامناأجلاحفنةامنايسالايسماديسياخسالطةازيئلةايرخناأنهماأحلا
4هااامناغريلماخيتماا4قيناعىاإصادي اختاخىا4جييزايسدادخينا4حججا
خيل2اةاخأكاذيبامفضيحةاختأخيلامكشايفاسلنصيصا4خاايدززايسرصيعا
يسهيياتايايسطائفياس2اسا2اًاخسين2ااًايسذياتتبناهامخلكتهام،اخالايدخرخنا
جهديًايفامخا ساةايإلجاري ا4حلايس2خن2نيا جاالًاخنمااءاخأطفااالًا4اسقتلا
خيسماحلاخيستخث2الاخيستخااسيايفايستدمارياخيسياريباسلخختلاكاتايسدامةا
خيسياصةا4درشيتايآلالفامنايسصيي يخاخيمسالحةايسحّرمةاسخس2اً،اخكذسكا
خرضاحصا اشااملا4ريًاخ4حريًاخجييًاعىاخخماةاخعرشينامل2يناآسمي،ا
كخااأجازخيايالساتدانةا4اسكاخرا4تداقدلمام ارشكةا4الكاخخترايممريك2ةا
خمشاا كةامرتزقاةاماناكيسيمب2اااخ4ريطان2اااخيم جنتاني،اخيسارتيس2اا
خأمريك2اااخيسكما2كاخخرنماااضخاناقييتهماضاداخصيمهماماناأ4ناءا

يسج2شاخيسلجانايسشدب2ة.ا
إنامناسابةايسيسدايسنبييالياخرصةاسكلامناضلاأخاغر ا4هاسلديسةاإىلا
ااداصىا منب ايسدينايإلْسااَلمياخيسصي ةايسرشقةايستاياقدمهاايسنبياُمَحخَّ
يسلاهاعل2هاخآسهاخسالماسلداسماأجخ ،الياخرصاةاسريجدةايسنفل،اخيسديسةا
سلرُّشداختصح2حايسصي ةايسشيلةاسلدينايستياتتبنالاايسيلا24ةايسمديسية،ا
لاياسعيةاسكلايس2خن2نيا4خيتلفاينتخاءيتهماسصدايسددخيناخخقفايإلجري ،ا
خإح2ااءامدانايايمخاّيةاخيسرحخةاما اأ4نااءايسذيلبايمخرىايسشااخد2ةا
خيسزيديةاخيإلساخاع2ل2ة،اخيستيللا4أُخللايسنبياصىايسلهاعل2هاخآسهاخسالما
يساذيا4دأاح2اتهايفايسدينةايسني ةا4اسؤيخاةا4نيايسهاجريناخيمنصا اَخخض ا
سساتي يًايضَخُنايستدايشايسمالخيا4انيايسجخ2 ا4خناخ2هامايس2هيساخ4هذيا
كاناسهماخسغريلمامااسلخملخنيامناحقيقاخعل2همامااعل2همامناخيجباتا
ساييءا4ماييءام اتأك2ادارصيحاعاىايختالفايمسياان،اخك2افا4تدايشا
يسمالخنيام ا4دضهم؟.اخهلايتيقفالؤالءاعنايسلهثاخلفايسدن2ااخزينتهاا
خيسمالطةاخجلختها،اخعنايساتغاللايسديناستحق2لامآ 4همايسم2اس2ة؟،ا
4خااايدززايممناخيسمالمايالجتخاعاياخييّحداصفايسمالخنياعىايختالِفا
مذيلبهاماختنيعاثقاخاتهماخيد2اداسألمةاعزتهااخمكانتهااا4نيايممما4دالًا
عنايالساتخري ا4اسرصيعاعىايسمالطةاخيسيالخاتايسم2اس2ةايفايسرأياحيلا
ا4تييلامقاس2ادايسحكمايستياتخثلايسمابَبايسرئ2لايفايستفرقا ماناليايمحلُّ
خيستخزقاخيستكفرياخيسزندقةامصحابايسفكرايستحر اخيسصلحنياخيسفالسفةا

خأصحابايسذيلبايسفقه2ة.

 المولد النبوي 
وحال األمة

االحتفال بالمولد النبوي جزٌء من الثقافة المجتمعية لدى اليمنيين

محمد.. الضوء الساطع من أكواخ الفقراء

جمال األشول 
يسرَُّساااْيلا 4خيسادا خيالحتفااُلا يالحتفااُءا يُدتاَلُا
يمعظاماَعَل2ْهاخعىاآساهاأَخضلايسصالةاخأتمايستمال2م،ا
سادىايس2خن2نياجزٌءامناح2اتهامايالجتخاع2ة،اكخاايددا
يساتحقاقاًاآلخارايمنب2اءاخيسرسالاتيي ثتهااايمج2الا
يح2اًءاسذكرىاميسدهاصالةا 4ياعل2هاخعىاآسهاخسالم،ا
خاسجتخُ ايس2خنيامدرخٌفاعىامدىايستأ يخا4االحتفالا
4خيسادايسني اخيسرحخة،اح2ثاينقماُمايسجتخُ ايس2خنيا
إىلاطائفتانياسين2تنياازيديةاخشااخد2ة(،اخكٌلامنهخاا

ااداخآلا24تهايسطالرين يرتبطا4ُخَحخَّ
ايس2خنايسذيايشاتهرا4االحتفاالا4ذكرىاميسدايسنبيا
اااداصاىايسلهاعل2هاخآسهاخسالم،اخيفايسمانييتا ُمَحخَّ
يمخريةاعخلتاأمريكااخيسمديسيةاسز عاجخاعاتاسيخلا
يس2خاناتحخالاعقائداسخ2لاةاعىايسنما2جايسجتخديا
ااديةا يس2خنيامناخاللاتشييهايسُهييةايإلْساَلم2ةايُسَحخَّ
ختجما2دايسركيسايسديناياخدمًةاسلم2اساةايسصل2ب2ةا
ااديةايستيا يسماتهدخةاسدينايإلْسااَل اخثقاختاهايُسَحخَّ

يستهديفاشيص2ةايسرَُّسااْيل،اخكّر تالذيايسم2نا ييا
مناخاللاخساائَلامتددسةاخعلاسخلايدتخدايقتصاُسلاا
عىايساتهالكامنطقةايسرشقايمخسطاأياايسملخني(ا

خدمًةاسلخرشخعايممريكيايسصه2يني.ا
خمناتلكايسجخاعااتايسدخ2لةاعىايس2خناايإلخيين،ا
خيسمالف2ة(اخقدامثّلاحزبايإلصاالحاجخاعةايإلخيينا
مناخاللاإنشااءامادي ساخمريكازاستدل2امايسيلا24ةا
خإنتااجاجخاعااتاإ لا24اةاميسداةا4اسقتالاخيسذ4احا
خ4صي ةا4شادةاتمادىاإىلاطخلاثقاخةايسرَُّساااْيلا

يمعظماختشييهايإلْساَل .ا
خمخااايكشافاأ4دااساتلاكايسم2اساةايسيا ج2اةا
يسفرخضاةاعاىايس2خناليايخت2ااُ اتلكايسادخلاخمنهاا
اأمريكا،ايسماديسية(امشاياصاتمايخت2اُ لما4دنايةا
تامة،اح2اثاتمايخت2ااُ اعبديسج2ادايسزنديناياس2كينا
 يئاديًايفاإنتااجايسجخاعااتايإل لا24اةايفايس2خاناسخنا
شادي ايسدامةا4ذسكاخحجمايسيطارايسذياتخثلايفالذها
يسجخاعاتاالساتهديفايسشادبايس2خنايسرتبطا4ثقاخةا
ااديةاساييٌءايسشاييخ اأخايسزيايس،اخكانايسهدفا ُمَحخَّ

لياطخلاثقاخةايسرَُّسااْيلايمعظماخيستبديلا4ثقاخةا
خلا24اةاخينتهاجاثقاخةاقط ايسرؤخساخحلايسحرماتا
خيالعتديءاعىاشادائرايسلهايستياتكشفاحق2قةاتقيىا

يسقليب(.
خما اُكّلالاذياخشالتاأمرياكاا4تنف2اذامرشخعهاا
يإلجريميايفايس2خنايسذياسادىاسطخلامداسمايسرساسةا
خنمافاأخالقهاااخإضاعاةاق2خهاااتهادُفاإىلاإغريقا
يممةايفامشااكلاخحرخباخأزمات،استنحرَفاعناطريلا
يسهديياةاخيسثقاخاةايسقرآن2ةاخترتباطاثقاخةاصه2ين2ةا
أمريك2اة،اخَسكنهااايفايس2خاناخشالتايفاتنف2ذلااالذيا
يسرشخعا4دداإساقاطها4ثي ةااااسابتخلايسشادب2ة،ا
خ4دداأناحماتاقيىايسطغ2اناأنامرشخعهاايإلجريميا
سقطاقامتا4شاناعدخيناغاشماعىايس2خنايستهدفا
يمخرضاخيس2ا4لامنذا6ااسابتخلاإىلايس2ي ،اخم اذسكا
خشالت؛امنهااخيجهاتاشادباًايخن2اًاعظ2خااًامدرخخاًا
4أًصاساةاُلييتهاخعظ2امامحبتهاخي تباطاهايسيجدينيا
ااداصلييُتا خيإليخانيايسريساخا4حب2ابايسياسالاُمَحخَّ

 4ياخسلماعل2هاخآسه.

أنس القاضي 
حانيانحتفاُلا4اسيسادايسنبيياخاالانحتفاُلا4ذكارىازمن2ةا
سشايٍصاُخساداقبلاأ 4دةاعارشاقرناًاخماىضاخينقىض،اخس2لا
4دصب2اةانقلناايسحريفاسقيسةا»س2دلمايمعديُءا4أننااأمٌةاتتخماكا
4نب2ها«اخلديهماأنب2اؤلماكختديننياخسديهماآسهتهمايسرأسخاس2ةا
كاساتدخا يني،اتُقاا اآالفايالحتفاالتايسدين2اةايفايسداسماخخاا
يساذيايجدلامنايحتفالايُسمالخنيا4اسيسدايسنبيياشا2ئاًامخ2زيًا
الاتكاري يً،اخسيخلايسدينايإلساالمياماايسذيايجدُلامنايحتفاسناا
كثي يانياُمخ2ازيًاعاناُطقيسا4ق2اةايسذيلاباخيسِلالايسُطرقا
يإلساالم2ةايستياتحتفلا4اسيسدايسنبيياما اتجاللنااسنايُخان ا

يالحتفالا4ِه.

• الدين والدولة 
عىاعكلا4ق2ةايمسياناايسمخاخية(ايُسخ2زايفايسدينايإلسالمياأناُمخا ستَُها
يستدبديَّةاس2متاتديناًاخرسياًاكإ شاسيتاأخالق2ةاختصيخ2ةاختأمل2ةا4نيايإلنمانا
خيإلساهايكينا4ِهايسؤمنامؤمنااًاعندا 4ِها4خدزلاعنايسجتخ اخقضاياه،ا4لاإنُها
سياناُمجتخدياُمخا ساتُهايستدبديةاتُقاا اعىاأ ض2ةايسدالقااتايالجتخاع2ةا
يالقتصاسياةايسم2اسا2ة،اخ2كينامناغاريايسدلخ2ةايسطاسبةا4دازلايسديناعنا
يسم2اَسة،اكخاايتحدثايسذلُباايسدلخاني(ايسذيانجحايفالذيايستطب2لام ايسدينا
يسما2حيايسذيايُدتلاإ شاسيتاأخالق2ةاأكثرامنهاتيج2هاتاعخل2ة،اأماايسدينا
يإلساالمياخاسم2ايسايالجتخاعيايغلباعىايسرخحيايسفرسيايفامجخلاأسمها
خق2خهايستايايقيُ اعل2ها.اخ2كينايسطلباكخااسيصهايسشاه2دايسدكتي اأحخدا
رشفايسديانايفا ؤيةاأنصا ايسلهاسؤتخرايسحايي ااأنايسدخسةاسينهاايسقانين((ا
ختكينايسري4طةا4نيايسفرساخيسدخسةاليايسييسايسقانين2ة،ايسماتخدةامنايإلسال ا
خغاريهامناقييننياحخي ي4اياخيسقييننيايسمابأيةامثالًاخيستجر4اةايستأ يي2ةا
ايسُدرف(اخمنايستجر4ةايإلنماان2ةايستياقنناتاقييننيايفاصاسحايسبرشيةاسخنا
يسقييننيايستياُقننتايفاأيانظا اسقهرايسشاديباخسحلايإلنمان2ة،اخكخااقالا
يسدكتي ايكينااايسديناسينايسشادب((اخيفايسدالقااتايالجتخاع2ةايستياتجدلا
مانايمخريساشادباًاخ2كينايسديناميجايسيًاخميجهاًاسهماس2اسا2اًاخيقتصاسياًا
خأخالق2اااتتبنااهاأحازيٌباس2اسا2ةاخحاركاتايجتخاع2ةاخحمابامنطقهاا
خنضيجاخكرلااخ قيامخا ساتهاايتقبلهاايسشادباخيقاُفامدهاايفايسدخل2ةا
يسم2اسا2ةايسديخقريط2ةاأخايسثي ةايسشادب2ة،اإذايحلاأنهااتُدلاعنُه،اخ4هذها
يسطريقةاتُحلاأزمةايإلساال ايسم2ايساخإقصاؤهاخيستهربامنهاخعد ايالعرتيفا
4حقهاالاينفاياخجيسهايسيضيعيايفالذهايسجتخداات،اخقخدهايدخ ا4ِهانحيا
يستطرف،اكخااأناتفص2لايسدخسةاكخاايشاتهيالذيايسحزبايإلسالميايسم2ايسا
يُسدانيايُدتلانمافاًاسديخقريط2ةايسشادباخشاخيس2ةاالاتيتلافاعناتفص2لا
يسدخسةاكخاايُريداحزٌباقيمياأَْخايما ياأَْخاس2لييل،اخيفاحاستناايس2خن2ةاحكختا
سالطةايستجا اخيسايكالءايالحتكا ياناخيسطف2ل2نيايسرتبطانيا4أمريكااخسخلا
سيل2جامنال9اإىلالالااكرميزاعمكريةاخقبل2ةاخسين2ةاعىايسيطابايسدينيا
يسيلا4ياخكانتايسشاكلةاس2الاخطا4هااخمخا ساتهاايسيلا24ةايستياجرختا
جازًءامنايسجتخ اس2صباحاخلا24اًامقتنداًا4يلا24ته،ا4لاكانتايسشاكلةاأنهاا
جدلاتامنايسدخسةاخلا24ةاخسايرتاإمكان2اتايسدخسةاسدعامايسيلا24ةامريكزا
خمدالاداخجخد2ااتاخقامتا4كلايسحارخبايسددخين2ةاخ4ر تاُكّلايالساتغاللا
خيالساتبديسامانامنطللاخلا4ياخلاجخاتا4ق2ةايمخكا اخيست2اا يتاخيستياالا

تدينا4اسيلا24ةاأَْخاسّجنتها.ا

• الدين والمجتمع اليمني 
منايسديَنايإلساالميايخلاكاميزخناًاكبارييًامنايسيجهااتايسدخل2ةاسرخضا
يسطُّغاةاخق2ماتحر ايإلنماانامناعبيسيةايسطييغ2تاخيُسماتكليناخيسدتدين،ا
خخاازيستايُسخا سةايسثي يةايسنضاس2ةايفايسجتخ ايس2خنياتمنُداإىلالذيايسي خثا
يستقدُّميايفايسدينايإلساالميايفاكثريامناجيينبهاا،اسهذياتأخذايسثي ةاخيسقامةا
خمنالضاةايالساتدخا اطا4داًاإساالم2اًاخجهاسيااًا4اسارضخ ةاخهياتدكلا
يسيجهااتايستيايساتنهضتايسجتخا اخحركتاهاسلدخل/ايسنضاال/ايسجهاس،ا
خاسثقاخةايسمائدةايفايسجتخ ايس2خنياثقاخةاسين2ةاإسالم2ةانظريًاسييق اتطي ها
يستأ يياياكأحدايسادخلايسنام2ةاخحنيايثاي اخخناسيخلالاذهايسثقاخةاالامنا
خا جهااخمنايسثقاخةايسدين2ةايفايسدينايسييحداخيسجتخ ايس2خنيايسييحداس2متا

خيحدةا4لاتقدم2ةاخ جد2ةاخم2ثي ايسجتخُ ا4اسشلايستقدمياخيسيضءامنها.ا
يسييقاُ ايستأ ييايايالجتخاعياسلشادبايس2خناياَمنايجدلاطا4ا ايسنضالا
إساالم2اًاخس2لايإلساال امنايفدل،اخسا2أخذايسنضالاخيسثي ةا
خيسقاخمةاطا4داًانقا24اًاحنياتتيسا ايسقاعادةايساسيةاسإلنتاجا
يسصناع2ةاخيسز يع2ةاختزسلرايسحركةايسنقا24ةاختصبحايسثقاخةا
يسنقا24اةاخيسدخاس2اةالايايسثقاخاةايسشادب2ةايمخىلاختدكالا
طا4دهاايفايسنضال،اخساتأخذايسثي ةاطا4داًا4ريمج2اًاس2اسا2اًا
حنياتنضاجايستجر4ةايسم2اسا2ةاسألحازيبايس2خن2اةاخيصبحا
سادىايسجخالرياثقةا4هذهايمحزيباختتبنىايسليمجايسم2اسا2ةا
يمحازيبايسثي ياةاختناضلاتثاي اعىانهجها،اخلاذيايسنضيجا
يسما2ايساسنايتماإالا4ددايستطي ايسصناعاياخيسز يعياخح2نهاا
ساتكينايسرصيعااتايسم2اسا2ةاعاىايسليماجاخعىاشاكلا
يالقتصاساخمااساتتيللاسدىايسجتخا امناحاجاتاجديدةا4ددا
أنايُشاب احاجتهاسلطدا اخيسمكناخساتكينايسثي ةامناأجلا
تحق2الالذهايسليمجاخساتأخذاطا4داًاس2اسا2اً،اسكنايفاخيق ا
يس2اي اح2اثايسييق ايالقتصااسيامتيلف،اخح2اثايسحركةايسنقا24اةاالاتُذكرا
خس2ماتايسطبقاةايسداملةاليايسجازءايسكبريامنايسجتخ ،اخح2اثاأنايسجر4ةا
يسم2اسا2ةايسديخقريط2اةايستاياتختدامناعا اتمادنياماازيساتاتجر4ةاغريا
ناضجةاخسلب2ةاخس2لاسدىايسشا عاثقةا4امحزيبايسم2اس2ةاخكانتايسملطةا
يسماتبدةاضدايسديخقريط2ة،اخالايُخكناأنايكينايسنضاُلايسجخالرييايسثي يا
إالاممتنديًاعىايسشلايستقدمياخيسثي يايفايإلسال امنايسثقاخةايسشدب2ةايمخىل،ا
خمنايسدبثاخغريايسدلخ2ةاتجاخزاخيق ايسجتخ اخخرضاعل2هاأشاكالانضاس2ةا
أَْخامطاساباغريبةاعناخيقدهايستأ يييايسذياند2شاهاخاكاسحايخنيايفاأقىصا
يسريفاأخا4ائٌلايفاأزقةايسدينةاسناتمتط2َ اأناتمتنهَضهاسلثي ةاخيسدخاعاعنا
يسيطناخيستضح2ةا4رخحِها4بالغانقا4هاعخاس2ة،اخالاتماتط2ُ اأناتدعيها4ب2انا
حزباس2ايس،اسكنهاسيفايقي احنياستنهضها4يطاباسينيايتلخلاخيقدها
خحاجاتهاسلتحر ا4أنهاُمماتضدفاخلناكاطغاةاخممتكلخنايأمرهايإلسال ا
4اأنايثي اعل2هماس2د2َشاح2اةاكريخةاخأنايسلهاسا2نرصهاحنيايثي اخيتحركا
خيجالدايفاسب2لة،اخ2تحركاخدالًاخيدخلاخيناضلاخس2نترصامااسيمتاقض2تُها
عاسسهامااسيمتاجخالريامماحيقةاكباريةاتناضلاإىلاجانبه،اخسناينترصامنا
ينظارامنايسقايالاخيسقصي ايسداج2ةاخ4انيايسكتبايسحز24ةاس2الا24نهاخ4نيا
يسشاا عاأياةا خي4طاخس2ماتايسجخالريامماتددةاأناتبذَُلا خحهاايفاساب2لةا
خك2فاإذياكانايمبالذهايسجخالرياخيميرامنهااخ4ؤسهااكخاايفدلارشيحةا

يس2ما ينياخيسدن2نياخيسلليس2نياخيسدلخان2نيايفايس2خن!

• حاجة الشعب دولة ديمقراطية ال مدنية 
خيسحاجاةايسفدل2اةاسلخجتخ ايس2خنياس2الايسدخسةايسدن2اةايستياتحفظاسها
4دضايسحقيقايفايسحرياتايسشايص2ةاسخنايسحقيقايالجتخاع2ة،ا4لايسحاجها
إىلايسدخساةايسديخقريط2ةايستياتكفلايسحقيقايسشايص2ةامناحلايسرأيايسفكرا
خيسدتقاد...اإسخاخ4جانباذسكاتلتاز اأناتحفظاسهايسحقايقايالجتخاع2ةاحلا
يسدخلاخيسمكناخيسح2اةايسكريخةاخحلايسنضالايفاسب2لالذهايسحقيق،اخ2خكنا
أناتكاينايسدخسةامدن2ةاخمماتبدةايفانفلايسيقت،اسكانايسدخسةايسديخقريط2ةا
تحقالايسحقايقايسدن2ةاسرشيحةايسدن2انياخ4نفلايسيقتاالاتكينامماتبدةا
تكفالاحقيقاساييسايسشادباخحالايسنضالايفاساب2لالذهايسحقيقا4شاتىا

يشكاسها،ا4دخنايستبديساخإقصاءاخيالستقييءا4اسيا جاعىايسشدب.ا

• المولد النبوي في مواجهة العدوان السعودي األمريكي 
ا4ذكرىا ا4اسيسدايسنبييايفالذيايسدا اخهياالايحتفلُّ خيسجتخُ ايس2خنيايحتفلُّ
زمن2ةاكاالحتفالا4خ2السايسم2دايسم2حاعل2هايسمال اعندايسم2حني،ا4لايحتفلا
4خ2االسانبياخقائداخثاي ياصلباجاءاسينهاس2حضايسماتضدفنياعىايسثي ةا
خيسقاخمةاخساحلاسُطغااة،اخ2تحركايسجتخا ايس2خنياخيحتفالايس2ي اخكأنا
يسرساسةايسحخديةا4دأتايس2ي ،اخيحلا4أنالذيايسنبياخيسقائداميجيساإىلاجانبها
يفامرتيسهاخخندقهاخأنُهاالايتياطبام اشيصاغائباحنيايرصخ:ا»سب2كاياا
 سايلايسله«،اخماازيلايسرسيلاميجيسيًاحقاًاخمشا كاًام ايسجتخ ايس2خنيايفا
دا مييَجهةايسددخينايسماديسيايممريكياخاسيعيا4خااسعااإس2هايسرسايُلايتجمَّ
ماسيااًايفاأ ضايسدركاةاخمنايُخماكايسبندق2ةاعىامااأخصاها4اِهامحخداخهيا
الايُخمكايسبندق2ةاخخقطا4لاخيخمكا24دامحخداعل2هاخآسهايسصالةاخيسمال .
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في اليمن كل شيء ينادي: لبيك يا رسول اهلل 
رضوان سبيع

اخ2هاخالاجاديَلاخالاييتلاُفايثناِنايفا مخااالاشاكَّ
خاريسِةاختخ2ُّاِزايَخاِنايمنصاا ايفاترجختاهايسفدل2ةا
ختجما2دهايسييقدايااللتخاا ايسا2َاَخان2انيايسكبريا
اااِكهما4َيالئهما خحْرِصهمايسشاديداعىاإثباتاتخمُّ
سلهاخسَرُساااْيسهاخرضخ ةايقتفااءاأثرهاخيالقتديءا4ها
4تجما2دايسق2َماخيسبااسئايمخالق2ةايسماام2ةايستيا
ا رَشَعهااخَ َساَماخطيَطهاايسدريضَةاسينُناايإلسالميُّ
ايسُهَدىاقيالًا ايسذياتخثَّلايفامااجّمادهانبيُّ ااديُّ يُسَحخَّ
خخدالًاختقريريًاخكخااجّمادهامانا4ددهاأعالُ ايسُهَدىا
يمطها اماناعرتتهاألالا24تهاعل2اهاخعل2هماأزكىا

يسصلييتاخأتّمايستمل2م.
خكاسدتااساخمنا4دييةاشاهرا 24ا ايمخلامناُكّلا
عا اتقاُ ا4خناسبةايسيسدايسنبييايسرشيفايسدديُدامنا
يالحتفااالتاخيسفداس2اتايسثقاخ2اةاخيسفن2ةايستيايتما
إح2اؤلاايفاميتلفايسحاخظااتايسا2َاَخان2ةاُخُصيالًا
إَساىايالحتفاالتايسكلىايفاااامنا 24 ايمخلاخيستيا
لاااحشايٌسامل2ين2اةاتتييَخُداإَساىاسااحتنيا تحرُضُ
 ئ2ما2تنيايمخىلايفايسداصخاِةاصندااءاخيسثان2اةايفا
محاخظاةاصدادة،اخيفاذساكايس2اي اتكايُنايم4صاُ ا
شااخصًةاعاىايسماتيينيايسحيلاخيسادخيلايفاترقبا
اخ2هاايسما2ُدايسقائاد/اعبُديسلكا سلحظةايستياسا2طلُّ
4نا4د يسديانايسحيثياإلسقاءاخطابامتيقَّ ايتحدُثا
خ2هاعنايسناسابة،اخكخاايتطارقا4اسحديثاعناآخرا
يسماتجديت،امييصاالًاخ2هاخمناخالساهاق2اسَةاثي ةا
يسييحاداخيسدرشينامناسابتخلايسج2ادةا4خريحلهاا
يإلسارتيت2ج2ةاخ سامايسيطيطايسدريضةاخماايسذيا
يجباأناتتحرَكاعىاأََسااااساهاجخالريُايسشادبا
يسثائاراحتاىايتخكاَنايفانهايةايسطاافاخ4َدينايسلها
تدااىلامنايسُيُصايلاإَساىاسااحلايممااناختحق2لا
يسَهاَدِفايسنشايساخيستخثالا4استحاّر اخيالساتقاللا

يسيطنياكامالًاغريامنقيص.

يمانيون في رحاب المصطفى
نااس ٌةاليايسحااالُتايستيايجدايسرءانفَماهاخقدا
أصبحاأسارييًايفاقبضةاطيخانايالنبهاِ اخخاضداًاالا
يرتسساأخايأ4ىامماتنكفاًامناإعالنايالستمال اأما ا
جحاخِلايسدلشةايسغازيةاخيُسرّصةاعىايحتاَللاك2انها
خيسات2طاناُكّلاأحاس2مهاخمشاعرهاخأنفاسهاخكلا

يشءايفاأعخاقهاَخخجدينه.
ميتلفاٍةا خسخيعاَيا خمسابابا أناها خ4اسطبا ا
خمتفاختٍةامناشايصاآلخراقدايشُدااُرايسرُءا4خثِلا
لذهايسحاالتايسريئداةاخيسناس ةايفاأيامكاناأخازمانا
إالاأنهااا4استأك2اداسناتبلَُغاذ ختَهااخسانايصَلامديلاا
إَساىاممتيىاذ خةاخمدىايسحاسةايستياقدايشُدُرا4هاا
إنَْماااٌناتييَجَدايفايسا2َاَخانايفاخرتةاأيا اخسااعاتا
خسحظااتامااقبلاخجرايسثاناياعرشامنا 24 ايمخلا
ذكارىاميسِدايسصطفىاصلييُتا 4ياخساالُمهاعل2ها
خعىاآساهايسطالرين،اخذسكاحنيايماتختُ ا4ختا4دِةا
ااقاخمادىاسْهفتهما سحظااتاينتظاا اأخسئاكايسُدشَّ
خشيقهماإَساىاسحظةا4ُُزخغاخجراذكرىاميسدايسني .
حقااًاإنَّهاااسحظااٌتايجاُداح2نَهااايسرُءانفَماها
ُلامنهاا مماكيناًا4كمٍّالائٍلامنايسشااعرايستياتتدخَّ
ينا24اُ ايإلطاريءاخيإلعجابا4اتجااهاحديئاَلامل2ئٍةا
4اي خساخأزلاا ايإلكباا اخيإلجااللام4نااءايسشادبا
يسا2َاَخانايايسدظ2م،اح2ثاالايما اَمنايط2ُلايسنظَرا
خيخداُنايفايستأمالاإَساىاماايصنُدهاأحفااُسايمنصا ا
خلامايدادخناخيماتددخناسالحتفاءا4ذكارىاميسدا
خارياخْلالايسلاه،اخ4اسرغمامانايسظرخفايسقاسا2ةا
ا4هاا4لُدلما خيالساتثنائ2ةاخيسرحلةايسحرجةايستيايخرُّ
يفاظالايساتخري الَخج2ةاخإجري اخحصاا اتحاسفا
يسدادخينايسصه2يمتصهانياعاىايسا2َاَخاانايم ضا

خيإلنَْماان.

المولدُ النبويُّ وأعيادُ جلوس األمراء 
والملوك على عُرُوش الممالكِ 

الوهابية.. الحالُل والحرامُ
سمايُداِدايممُراغريبااًايفازمناتصاّد اخ2هاأسع2اءا
يستديانايسخيَّسينامناخزيئنا4ريم2الايسبرتخسخال اإنا
اسعٍيامتلبلا4اسديناخمصاٍبا أتاىامهرخالًانحَيكاأيُّ
4جريث2ماخأخ4ئةاترساباتايسفكرايسيلا4يايستكفرييا

4خفال2خاهايسغليطةاخأخكا هايسهديمةاكيايدلناعنا
 خضهاخيساتنكا هاإلقديمكاعىايسشاا كةايفاإح2اءا
ذكرىايسيسدايسنبييايسرشيفاخأنتاتنظراإَساىامالمحا
لاذيايستظالارا4اسغريةاعىايسدينايبادخاسكاك2فاأنا
رش ايسغضاباخيسحقدايتطايراماناع2ن2ها4اتجالكا
خيفايسلحظةايستيايحدثكاخ2هااعنامحبتهاسك،امؤكديًا
عاىاذسكا4تكري اقَماخهاأنهاسكامانايسناصحنياخأنا
مااايريُدهامنكالاياأناتتيىاعنالذهايسخا سااِتا
يسرشك2اَةاخيستاياماااكاناساكاأناترتكبهاااسايالاأنا
ذساكاكانانت2جاةاالنيديعكا4خدتقاديتايسجخاعاتا

يسرشك2ةايسضاسة!!!.
خ غماذسكانقايلاسكلاأخسئكايسي4يءينا4اسفال2ما
خيمخاكا ايسنكارةا_يستايارشعهااخسانَّهااسهماقرنا
اادا4ناعبديسيلاابايسنجدياخيستيا يسشا2طاناُمَحخَّ
عاىاإثرلااخماناميلفاتهاااماااتازيلايسجخاعاُتا
يستكفريياةايإلجريم2ةامماتخرًةايفامييَصلةاي تكابا
دةاخيسخنهجةاسق2َما جريخةايستشييهاخيإلساءةايستَدخَّ
خمباسئاخأخالق2اتايسدينايإلساالميايسحن2فا4شتىا
يسطُرقاخيسيساائل_:اك2دخياك2َدكماخيساديياسد2َكما
خناصبايياجهَدكم،اخييسلهاالاتخحيياذكرنااخالاتخ2تييا
خح2ناا،اخللاأيامكماإالاعادساخجخدكماإالا4دس.اخقدا
كشافاأمُركماخ4انتاحق2قُةاإسااءتكماخعديئ2تكما
خمداسيتكماسإلساال اخيسمالخنياحتىاخإناخيصلتما
يستخظُهَرا4استدينايساكاذباخقدايتضحاسلجخ2 اأنكما
4االاأخالقاخالاسياناخالامارخءةاخإناكاناسكما ي4ٌطا
أخاعالقاٌةا4ديانامنايمسياناخل2لاسايىامااسديكما
مناعالقةاخينتخاِءا4دينايسقتلاخيسذ4حايستفجري،اخهيا
سينكمايسيح2دايسدرخفاخيسشاهي ا4اا»سيناخرشيدةا

4ريم2لايسبرتخسخال «.
خخاناكانالذياسيناهاخلكذيالايارشيدتهاتب2ُحا
ختماتب2ُحايسقتَلاخيسذ4َحاخيسماحَلاخي تكاباجريئما
دااتا يستجخُّ 4اساتهديِفا يسجخاع2اةا يإلعديمااتا
خيسمااجدا4استفجارييتاخقتلايسئاتامنايسمالخنيا
ٌداأثناءا 4امحزمةاخيسُدبْييتايسناسافةاخلماُ كٌَّ اُسجَّ
يسصالةاخأنّىاسهاأنايتدخلايفاشؤخنايسملخنياخخ2خاا
يجباخمااالايجباعل2هماخدلهامناأمي اسينهم؟؟!!!!
ك2افاسنالاذهاأعخاسهاخلكاذيامخا سااتهايسالا
أخالق2ةاخيسالاإساالم2ةاخيسالاإنَْمااان2ةاأنايمتنكرا
ق2اا ايسمالخنيا4إح2اءاذكارىاميسدانبايايسرحخةا
خلااسيايمماة.اخ4اكلاخقاحاةايارصاعىاتشان2 ا
ختماف2هاخدلهما4دعيىاأنها4دعاةاخمنايسرشك2اتا

يستيايجبايسقضاءاعل2ها؟؟!!!!
ثماعىاأياأََساااااساياامدرَشايسيلا24ةاأجزتما
منفماكماأناتطلقاييايسدناانايحتفااًءاخي4تهاجااًا
4خناساباتاأع2ااساجلايسايمماريءاخيسلايكاعاىا
عرخشايسش2ياتاخيسخاسكايسيلا24ةاخإىلايسحدايسذيا
 أيناايسكثريامنامشااييكمايتناخمايناعىاإصدي ا
يسفتااخىايستاياتج2زاختحاثاالا4لاتجاز ا4يجيبا
يالحتفاالاخإ4اديءاُكّلامظالارايسحفااخةاخيال4تهاجا
24اي اجليسايممرياأخايسلكاعاىاعرشالذهايإلما ةا

يسصحريخيةاأخاتلكايسخلكةايمعري24ة.
تخامااًاكخاااجااءايفاإحادىاختاخىاحف2اداقرنا
يسشا2طانايسنجادياعبديسدزيازاآلاساديساخيستايا
يحتفاتا4هاااُكّلاخساائلايإلعال اخنرشتهاااجخ2 ا
يسصحفايسمديسيةاح2ثاقالاخ2هااإنايالحتفالا4خاا
ساخاهايس2ي ايسيطنيا_ايقصدايي اجليسايسلكاعىا
يسدرشا_اأمٌرارضخ ياخ4اسغايملخ2ة؛اكينهامظهريًا
مانامظالارايسطاعاةاخيسشاكراسلهاتداىل،احمابا

زعخه.!!!!!
سكناهاخيفاختايًىاأخرى،اخلاذهامانايسفا قاتا
يسدج2باةاخيسغر24اة،اُخجدامتلبمااًا4إصادي اختيىا
تكفرييةايشان اخ2هااخيماتنكراماايمخ2هاي تكابا
جخاعاتاخخَرقارشك2ةاضاسةاجريخةاإقامةاخإح2اءا
مناسابةاذكرىايسيسادايسنبييايسرشيافا4اعتبا لاا
خيالحتفااءا4هااامناأ4شا ايسبدعايسرشك2اةايسضاسةا
خيستايايجُباعىاجخ2 ايسمالخنياتجااهالكذيا4دعا
أنايبااس خياإَسااىاتفد2لاسخ لماخيسق2اا ا4ييجبهما
يفايسنهاياعاناي تاكابالذيايسنكارايسشان2 اخيسذيا
يتخثلايفايسمخاحا4انتشا امثلالذهايسبدعاخيسنكريتا

يسرشك2ة.ا
خأكداعىارضخ ةايسمادياخ4كلايسيساائلاإَساىا
يسقضااءاعل2هااخمن اخمالحقةامنايفكراخسيامجرسا
تفكريا4إقامتها،احماباماايدن2اهامضخيَناختيىا

مفتياعا ايسخلكةايسيلا24ةايسمديسية.

كلُّ األجواء تشدو فرحًا ومظاهرُ الحياة 
تزداُن بحُلَّة المناسبة

يدلُشاكايسنظُراخأنتاتشاالدايسا2َاَخان2نياخلما
يتما4قيناخيتناخمايناعىاتدظ2ماختكريمايسنبيا
يفاذكارىاياي اميسادهايسرشيافامناخااللاإظها ا
ميتلفايإل4ديعاتاخيسفنينايتما4قيناإَساىايستدبريا
عناي4تهاجهماخخرحتهماخحبهماخينتخائهماخخالئهما
سنب2هما4إ4ريزامظالراختشك2التامتنيعةاخ4امسيينا
يسجخ2لاةايسزيل2ةاعاسًةاماايشاُدُراخيتخااسىايسناظُرا

إس2هاايفايستختاعها4رخعتهااخجخاسها.
خكخااايدالايسا2َاَخان2ايناعناحق2قاةاخالئهما
خعخالاي تباطهاما4نب2هماختخج2دلاماسهاخخرحهما
خرسخ لما4حليلاذكرىاميسدهايسرشيفا4أسااس2با
خطرقاشاتى،اح2ثايحرصايناعىاطبا اختدل2لا
يسالختااتاخإسصااقايسلصقااتاخكتا4اةايسدباا يتا
يسلهخاةاخيسهاسخاةاخيسدّلةاعىاُجاد ينايسنازلاخيفا
خيجهاتايسؤسماتاخيسنشاآتاخيسشيي عاخيمح2اءا

يسدامةاخيسهخة.
خحانياتتا4اُ امظالاَرايسح2اةاخيمجاييءايسدامةا
تشادرا4اسفاجاأةاخيإلعجااباخقاداتما2ّديايسيقفا
4داداأنامزجتهخاا خعةايسشاهداثماتحدثانفماكا
متمائالًاعناك2فايستطاعايسا2َاَخان2يناأنايحيسييا
يسح2اةاخيمجاييءايسدامةاخاللاأيا ايالحتفاءا4ذكرىا
يسيسادايسنبييايسرشيفاإَساىاح2ااةاخأجييءاخريئح2ةا

خ4هذيايسشكلايسبدي اخيسدج2ب.
ح2ثاتدجزاأسمانةاأ 4اابايسفصاحاةاخيسبالغةا
عانايسيخاءاسذسكايسشاَهدا4خااايماتحقهاخيل2ُلا4ها
خخااذياعاىسايسرءاأنايقيَلاخليايشاالدايالنتشااَ ا
يسييسا اسألعاال اخيسريياتاذيتايسلايناخلياترخرفا
عاس2اًا4شدا ايسناسبةايسكتيباعل2هاا4اسلينايم24ضا

»سب2كاياا سيلايسله«.
يفايسا2َاَخااناخيفاأيا ايسيسداتجداُكّلايشءايحتفلا
4َرُساااْيلايسله،ايسبرشاخيسشاجراخيسحجر،اخاسنازلا
خيسحاالتايستجا ياةاخكذيايسما2ا يتاخكلاخساائلا
يسنقلاترتديازينتهاايحتفااالًا4خيسداني ايسهدىاكخاا
تتزينايسحيي ياخيسشايي عايسدامةا4أسيينايسناسابةا

يمخرضاخيم24ض.
يفدلايسا2َاَخان2يناُكّلاذسكاتدظ2خاًاسنبيايإلسال ا
خي4تهاجاًا4خيسدهايسرشيفاكخملخنياأخالًاخك2خن2نيا

أحفاساأنصا انبيايممةاخخاتمايسنبية.

االحتشادُ ال�يَ�مَ�ني الكبيرُ في حضرة 
المصطفى.. صفعٌة مدويٌة لعبيد 

األمريكان ومرتزقتهم
ااَقايسصطفاىامناأ4ناءا مخااالاشاكاخ2هاأناُعشَّ
يسشادبايسا2َاَخانايايسدظ2امايد كيناج2اديًامدىا
ألخ2ةاإح2اءامناسابةاذكرىايسيسدايسنبييايسرشيفا
لاذيايسدا ،اح2ثاأناإح2اَءلااخيالحتفاءا4هاا4شاكلا
خيس اخ4حشاداكبرياخمنقط ايسنظري،اخصيصاًايفا

ظلامااتد2ُشاهايسا2َاَخاُنامناعادخيناصه2يأعري4يا
يساتهدفاخيساتباحاُكلَّايشءايفايسا2َاَخاان؛اخمنايفا
يالحتفاءا4اسناسابةامناقبَلايسا2َاَخان2نياخ4حضي ا
خيس اخحشداكبرياس2بدثايسا2َاَخان2ينامناخالسها
 سااسًةامفاُسلاااأنهامايفاميعاداإلعاالنايستفاخهما
خيجتخاعهماحيلاَ ُسااْيِلايسلهاختحتا ييتهاسلُخيضا
قدماًاعىاس 4هاخكيايمالكيياساب2َلهاخيمريخياعىا
نهجهاخيقتفيياأثره،اتخاماًاكخاايفامماريةاخمنهاجا
منايقتفىاأثرهاخسا اعىاس 4هامناعرتتهاأللا24ته.
خهذهايسناسبةاس2متاعبا ةاعناخداس2ةاس2اس2ةا
خالاخسا2لةاسلكمبايسم2ايساكخاايتيلمايسكثريامنا

يسحاقديناخيسرىض.
خمااايجباعاىاُكّلايسرشخاءاخيمحاري امناأ4ناءا
يسشدبايسا2َاَخانيايسدظ2ماليايستشدا ايسمؤخس2ةا
يسجخاع2اةاخأنايمادىايسجخ2ا ايسنمااءاخيسرجالا
خيسدلخاءاخيسشايخاخكلايسنيباخيسثقفين،امد سنيا
خمهندسانياخأكاسيخ2نياختجا يًاخ جالاأعخالاخكلا
يسشايص2اتايالجتخاع2اة،اخس2تحاركايسجخ2ا اكلٌّا
مناميقدهانحيايسدخ اخيسحشاداخيسحثاعىاألخ2ةا
إح2ااءاذكرىايسيسدايسرشيفالذيايسداا اخيسذيايأتيا
خاللاظرخفايساتثنائ2ةايخرا4هااايسا2َاَخانايفاظلا
يسددخيناعل2هامناقبلاتحاسفاسخلايستيلفايمعري4يا

يسدليايسغر4يايسجبان.
خسااايخثالايسحشادايسكبارياخيالحتفااُءامنقطُ ا
يسنظاريا4اسيسادايسنباييايسرشيافامناإسيناةاقييةا
خصفدةامدخيةاسدب2دايممريكاناخعب2دلماخأذياسهما
مانامرتزقاةايسديخالايسذياناتجاّرأخياعاىايقرتيفا
جريخةايساتهديفايسا2َاَخااناأ ضاًاخإنَْماااناًامنا
خاللالذيايسددخينايسغاشماخيسحصا ايسظاسم،ا4اسرغما
مناكيننااجزءيًامنالذهايممةايالساالم2ةايستياحقنا
يسصطفاىاسمااءاخأعريضاخأماييلاأ4نائهاا،اإالاأنا
لؤالءايمعريبايسذينايساتيطنتاعقيَسهماخأخئدتهما
يسصه2ين2ةاخصلفها،اأرصخياعىاأنايشانييايسددخينا
عل2نااخأناييجهيياأسالحتهماالستهديخناايفاخقتاماا
يزيلايسفلمط2ن2ينايقاخميناإجري اترسانةايسك2انا
يسصه2ينايا4اسحجاا ة،اخقاداكانايمخىلاخيمحارىا
خمخاسكهاما خمشا2ياتهما يمعاريبا 4دصا4ااتا
يسصحريخيةاأنايتيجهييا4داصفةاحزمهماخترسانةا
يسحجاا ةا مقاخماةا خممااندةا سدعاما أسالحتهما
يسفلمط2ن2ة.اكياتتخكَنامناسحرايالحتاَللاخيإلجريِ ا
يسصه2ينيايسمتخرامنذاماايزيداعنايسمبدنياعاماً،ا
خسكناأنّىاسهماينايفدليياذسكاخلماَمناشنييايسددخيَنا

عل2نااخلدخهمامناذسكاأصالًاحخايةاإرسيئ2ل.
+++++

الغاية من االحتفاالت الدينية
يسجادخىامانايالحتفاالا4اسناساباتايسدين2اة،ا
يفا خيسدينايا يسما2ايسا 4انيا يسيضيعايا خيسفارقا
يالح2اءيتايسحاشادة..ايسم2داعبديسلكايسحيثيايُجيلا
لذهايسلتبمااتاأخامااياريهايسبدضاكذسك،ايفاإجا4تها
عىاسؤيلاطرحتهاصح2فةايسناساعل2هاقاستاخ2ه:
يالحاظايسريقبايناأنايسحيث2انيانشاطيياخاللا
يسدين2اةا يسناساباتا يساتغاللا يفا يمخاريةا يآلخناةا
يسيتلفاةاسلق2ا ا4جخ ايسحشايسايسكباريةاختنظ2ما
يالحتفااالتايسجخالريياةاكنايعامنايالساتدريضا
يإلعالمي،اخمحاخسةاإظها ايسثقلايسجخالريياسكمايفا

محاخظةاصددة،امااتدل2قكم؟
يسما2د:ايسناسباتايسدين2ةاتماهماإسهاًمااكبريًيا
يفاتيع2ةايسجتخ ،اخسهاااق2ختهاايسكبريةايفايسحفاظا
عاىايسحرياةايسدين2ةايستاياألد تهاايسمالطة،اكخاا
سهاااق2ختهاااأيًضاا4قاد اماااتتدللا4اه،اخسهاصلةا
4خضام2نها،اخخناسبةاذكرىاميسدايسرسيلاصلييتا
يسلهاعل2هاخعىاآسهاسهااثخرتهاايسكبريةايفاخقتاتتكر ا
خ2هايإلسااءيتاإىلايسرسيل،اخيفاخقتاتحتاجايممةاإىلا
يالساتفاسةامنايسرسايلايفاميق ايسقادخةاخيسق2اسةا
خيسرحخاةاخيسحكخاة،اخ2خاايف2داخيماهمايفاإصالحا
خيقا ايممةايسريلناإىلاغرياذساك،اخيفايسفرتةايمخريةا
حاخساتايسمالطةا_ا4غ2ًاااخظلًخاا_امن ايسناساباتا
يسدين2اةاسخنامل ،اخنحنانق2خهاا4طريقةاسالخ2ةا
خ4إمكاناأياشايصاأنايتأكداعالايسحضي اسديناا
خ2هاا،اخالاصحاةاسبداضايالخارتيءيتايستاياتّدعيا
أنناانقي ا4إطاالقايسنا اخ2ها،اخهايامجرساأكاذيبا
خ4هتانامناجهاتاالاتماتحيامانايستخرغايفاخحلا

يسدجلاخيالخرتيء.

قالوا 
وقلنا:

  - خاص:

ساؤيلاطرحتاهاصح2فاةايسناساعىايسما2دا
عبديسلكايسحيثياقاستاخ2ه:

يالحاظايسريقبيناأنايسحيث2نيانشاطيياخاللا
يآلخناةايمخاريةايفايساتغاللايسناساباتايسدين2ةا
يسيتلفةاسلق2ا ا4جخ ايسحشايسايسكبريةاختنظ2ما
يالحتفاالتايسجخالرييةاكنيعامنايالساتدريضا
يإلعالماي،اخمحاخساةاإظها ايسثقالايسجخالرييا

سكمايفامحاخظةاصددة،امااتدل2قكم؟

يسما2د:ايسناساباتايسدين2ةاتماهماإساهاًماا
كباريًيايفاتيع2ةايسجتخا ،اخسهااق2ختهااايسكبريةا
يفايسحفااظاعاىايسحرياةايسدين2ةايستاياألد تهاا
يسمالطة،اكخااسهااق2ختهااأيًضااا4قد امااتتدللا
4ه،اخسهاصلةا4خضام2نها،اخخناسبةاذكرىاميسدا
يسرسايلاصلييتايسلهاعل2هاخعاىاآسهاسهااثخرتهاا
يسكبريةايفاخقتاتتكر اخ2هايإلساءيتاإىلايسرسيل،ا
خيفاخقتاتحتاجايممةاإىلايالساتفاسةامنايسرسيلا
يفاميقا ايسقادخةاخيسق2اسةاخيسرحخاةاخيسحكخة،ا
خ2خاايف2داخيماهمايفاإصالحاخيق ايممةايسريلنا
إىلاغرياذسك،اخيفايسفرتةايمخريةاحاخستايسملطةا_ا

4غ2ًااخظلًخاا_امن ايسناساباتايسدين2ةاسخنامل ،ا
خنحانانق2خهااا4طريقةاسالخ2ةاخ4إماكاناأيا
شايصاأنايتأكداعلايسحضي اسديناااخ2ها،اخالا
صحةاسبدضايالخارتيءيتايستياتّدعاياأنناانقي ا
4إطالقايسنا اخ2ها،اخهايامجرساأكاذيباخ4هتانا
مناجهاتاالاتماتحيامنايستخرغايفاخحلايسدجلا

خيالخرتيء.
خسلدلماخبددايسحربايسثان2ةامندتايسمالطةايفا
صدادةاحتىايالحتفالا4ذكرىاميسدا سايلايسلها
محخداصلييتايسلهاعل2هاخعىاآسهاخكانتاتحتفلا
حتاىا4خناساباتاالاق2خاةاسهااخسكناالاتماخحا

4االحتفالا4خناسابات،اسهاااألخ2ةاكبرية،اخسكنا

كاناماناثخا ايستحاركايسجخالرييايسييسا اأنا

يكاراتلكايسحااخالتايسظاسةايستاياتخلاحريةا

يسجتخا اخلامايددا4اإلماكاناأناتقي ايسمالطةا

4إسقاءايسقبضاعىامئاتايآلالفايسذينايحتفلينا

4اسناساباتايسدين2ة،اخالاأناتقتلايسجخ2 ،اخكانا

محرًجاااسلمالطة،اخسجاأتاإىلاأسااس2باأخارىا

سدرقلاةايالحتفاالت،اماناإثا ةامشااكلاأمن2ة،ا

تكفريياة؛ا خيعتقااالتامحادخسة،اخمنشاي يتا

سكنهااسماتنجحاخخشلت.
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في حضرة النبي األكرم

»الكون يموتُ بال لغةٍ«
عبدالحفيظ الخزان

ق��������ْه ال�������ف�������وض�������ى اخل���������اّ ع�������ص�������ِر  ف��������ي   
ي��������ح��������ت��������اُج ال����������َع����������ال����������ُم إش�������������َراَق�������������ْه 

ُع������لْ������ي������ا  ل�������ب�������ل�������َس�������م�������ٍة  ي���������ش���������ت���������اُق   
أع�������م�������اق�������ْه  يُ���������������������������دِرَك  أن  وإل�����������������ى 

لُ��������غ��������ٍة ب�������������  مي�������������������وُت  ال��������������ك��������������وُن   
ي�������س�������ت�������ن�������ِط�������ُق ف������ي������ه������ا أش�������������واَق�������������ْه 

ب�����س�����م�����ت�����ِه ح�������ق�������ي�������ق�������ُة  ال�������������ع�������������دُل   
ب�����������ال�����������ع�����������دِل ي��������������رتِّ��������������ُب آف������������اَق������������ْه 

وج�����������ٍع ف�����������ي  ي������غ������ل������ي  ال�����������ع�����������الَ�����������ُم   
���������ُب أح������������داَق������������ْه  وال��������ظ��������ل��������م يُ���������ش���������طِّ

س������������وَءتَ������������ُه ي��������������������واري  ��������ل��������ِم  ب��������ال��������ظُّ  
ُك أش�����������داَق�����������ْه  ���������ح���������ُت ي�����������ح�����������راّ وال���������سُّ

َك���������َم���������ٍد ف����������ي  ال��������ع��������ال��������م  ي�������ت�������دل�������ى   
ف���������ي َوَه���������������������ٍن يُ��������ح��������ِك��������ُم إط�������ب�������اَق�������ْه 

ال����نِّ����ف����ط����ي ال������ش������ي������ط������اِن  ف��������ي ع�����ص�����ر   
وم�������������س�������������وٌخ ت���������ش���������ت���������اُق ِع���������ن���������اَق���������ْه 

ال�����ع�����ظ�����م�����ى األم��������������������������واِل  وب������������ن������������وُك   
ت�������ت�������ب�������ناّ�������ى ش���������ي���������ك���������اِت ال���������ف���������اَق���������ْه 

ك���������رام���������ت���������ُه امل�������������������������رءُ  ي����������ب����������ت����������اُع   
�����������������ُع ل�������������ل�������������ذلِّ ب���������ط���������اَق���������ْه وي�����������������وقِّ

ك�������ان�������وا ك�������م�������ا  األع�������������������������راِب  وب��������ن��������و   
ع�����������َق����������ْه  أي  م������������ن  ِح��������������������لٍّ  ف������������ي 

ِت�������ه�������م ن�������ب�������وَّ ب������������رم������������ِز  ي���������ل���������ه���������وَن   
ف���������ي ُس���������خ���������ٍف أق���������ب���������ُح وَص���������َف���������اَف���������ْه 

»ب������ي������زن������ط������ا« ي���������وال���������ي  »غ������������س������������اُن«   
������اَق������ْه  ل������ل������نَّ يَ��������ْك��������ُم��������ُن  »امل������������ن������������ذُر«  و 

ال�����ن�����ف�����ط�����ي اإلس�������������������������ِم  وض����������������������ُل   
ق����������د أه�����������������دى ل�����ل�����ك�����ف�����ر ال��������ط��������اَق��������ْه 

ال�������بُ�������ش�������رى أم�������������ل  ي����������ا  ي����������ا »ط����������������ه«   
ل�������������ه�������������داَك ال���������دن���������ي���������ا م�������ش�������ت�������اَق�������ْه 

م������ن������ت������ه������ٌك ش�����������ع�����������ٌب  وب���������������������������دي   
أورث�����������������������ه ال����������������ع����������������دوان إع������������اَق������������ْه 

م�������ن�������تَ�������ِح�������ٌل ع��������م��������ي��������ٌل  أدم���������������������������اهُ   
وض���������م���������ائ���������ُر ع��������وج��������ا ِزْق����������������َزاَق����������������ْه 

ت�����ع�����ش�����ق�����ه�����ا ب����������������������ٌد  ت����������ش����������ك����������وَك   
���������اَق���������ْه  ���������بَّ م�������������ازال�������������ت ف��������ي��������ك ال���������سَّ

������������اٍر« »ع������������ماّ م������������راب������������ُع  ت��������ش��������ك��������وَك   
ب�����������دم�����������وِع ال�����������وج�����������ِع ال����������رق����������راَق����������ْه 

ت����ش����ك����و م������������ازال������������ت  »س���������م���������ي���������ٌة«  و   
اَق������������ْه  ف���������ي ش��������م��������ِس ال������ظ������ه������ر احل������������راّ

م�����وط�����ن�����ه�����م أس�������������������رى  أن�������������ص�������������ارك   
ف�����������ي زم������������������ٍن ي���������ش���������ك���������وَن ن�������ف�������اَق�������ْه 

األش������ق������ى »أب��������������و احل���������ك���������م«  م�����������������ازال   
����������ُئ أب��������������واَق��������������ْه  ب����������ال����������ل����������ؤم ي����������ع����������بِّ

ال������ك������ب������رى ����������ِت����������َك  ب����������أمَّ ي��������ح��������ت��������اُل   
»بُ�����������راَق�����������ْه«  و  »األق����������ص����������ى«  وي������ب������ي������ُع 

أمٍم ف�����������ي  ل���������دي���������ن���������َك  وي���������ك���������ي���������ُد   
ق����������د ص����������������ارت تُ����������دع����������ى أس�����������واَق�����������ْه 

ون���������ص���������ارى ه��������������������وداً  أرض�����������������ى  ق����������د   
َق�����������ْه  وب�������������رخ�������������ٍص أس�����������خ�����������َط خ������������اّ

ال�������دن�������ي�������ا اد  ش�����������������������ذاّ ي����������س����������ت����������ورُد   
����������������اَق����������������ْه  األفاّ األمِم  وب����������ق����������اي����������ا 

ع������روب������ت������ن������ا ت����������ل����������َك  »ط�������������������ه«  ي������������ا   
ق�����������د خ������ل������ع������ت دي�����������ن�����������اً وع������������راَق������������ْه 

األم�������ري�������ك�������ي اجل��������ه��������ل  ع�������ص�������ر  ف����������ي   
اَق��������������ْه  ودع����������������������������اةُ ح������������ق������������وٍق ب��������������راّ

م�������م������ح������ه أه����������������������مُّ  ب������������������ُح  ال������������������ذاّ  
ودم�������������������������������اءٌ ش���������ت���������ى م�����������ه�����������راَق�����������ْه 

»م�����س�����ي�����ل�����م�����ٌة« ف�������ي�������ه  ع��������ص��������ٍر  ف����������ي   
 !! ب������������أن������������اَق������������ْه  ل��������ك��������ن  اٌب  ك���������������������������ذاّ

�����م�����ن�����ي ت�����يَّ ح����������باّ����������ك  »ط��������������������ه«  ي������������ا   
اَق���������ْه  واس��������ت��������ه��������وى املُ������������َه������������َج ال���������ت���������وَّ

ى ح������������راّ ب����������أن����������ف����������اٍس  أش���������������������������دوَك   
وب���������������������������روٍح يُ������������ه������������دي أش��������������واَق��������������ْه 

ذاك����������رت����������ي ���������ُح  ي���������س���������طاّ اجل�����������������������رُح   
وح�������ن�������ي�������ن�������ي ج�����������������������اوَز أط�������������واَق�������������ْه 

م�����ح�����ٍن ف����������ي  أُغ����������������������رَق  ف����������ي وط�������������ن   
وب���������������ن���������������وهُ ت�������������ول�������������وا إغ���������������راَق���������������ْه 

ال�������دن�������ي�������ا م����������ي�����������د  أج����������ل����������ك  م�����������ن   
وجن����������������������وُم ال��������ف��������ل��������ك ال��������ع��������م���������َق��������ْه 

أزك�����������ى ي�����������ا  ب���������ش���������ٍر  أس���������م���������ى  ي�����������ا   
م����������ن ي��������رج��������و ال���������ع���������ال���������ُم أخ�����������َق����������ْه 

ف����������ي دم�����ن�����ا إس����������م����������َك  ف����������ي دم��������ن��������ا   
ف���������اَق���������ْه  وه���������������������داَك ال���������ِه���������َم���������ُم ال���������داّ

ع������ي������ٌد ل��������ن��������ا  أن���������������ت  »ط�������������������ه«  ي������������ا   
اَق�����������������������������ْه  وط����������ب����������ائ����������ع ع�����������ش�����������ٍق ذواّ

الجانب القتالي في حياة الرسول األعظم

 بشرى عبدالرحمن

ثقافة مغلوطة عن حياة رسول اهلل: 
تغاَخاَلاكثاريٌامانايسؤ خانيايسجانابايسدماكريايفا
ااداصىايسلاهاعل2هاخآسها ح2اةايسرَُّساااْيلايمعظاماُمَحخَّ
خسالم،اخصّي خهاسناااخكأناهااس خيش(اينصاحايسناس،ا
يحلامشااكلهم،ايقرأاسهمايسقرآن،امنا24تهاإىلامماجده،ا
خمانامماجدهاإىلا24تاه،اخلكاذي..اخقط!!!احتاىاخصلا
يممرا4اسبدضاإحماساهماخإيخانهما4اأنايسقرآنايسكريما
ختداس2خهايسدماكريةا4اسذيتااااإذياصحايستدبريااااكانتا
حاساةاخاصةاسذساكايسزمان،االايجايزاتطب2ُقهااعىاح2اةا
يسمالخنيايفايسدصي ايسالحقة!!اخأناجهاَسايسكفا ،اينتهىا

4خيتاَ ُسااْيلايسله،اخ4اسفتيحاتايإلْساَلم2ة!!
خينترشتاثقاخُةاأناَ ُساااْيَلايسلهاصىايسلهاعل2هاخآسها
خسالماسمايكناينتارُصاإالا4اسدجزيت،اخيمماي ايسيا قةا
سلداسة،اكينهانب2اًامناعندايسله،امثلاإ سالايسالئكةاتقاتلا
ما ايسمالخنيايفاغزخةا4اد اخغريلا،اخ4ذسكاجاّرسخهامنا
مدانيايسفرخس2ةاخيإلقدي اخيسشاجاعةاخيسحنكةاخيسذكاءا
خغريلااامناصفاتايسقائدايسدماكريايسدظ2ام،اخيفالذيا

ظلماسلنبياأيخااظلم.
خلاذهاماناأكالايسجناياات،اخماناأ4شاِ ايسثقاخاتا
يسماائدةاعندايسبدضاعناح2اةايسرَُّسااْيلايمعظم،اخيستيا
كاناتاعكلاذساكاتخاماً،اخ4مابباتفيشالاذهايسثقاخةا
ماتاتايفانفيساشابا4ناانزعةايسجهاساضداأعاديءايسدين،ا
ختفشاتاخ2هما خحايالستماال اخيسمالب2ةاتجاهاأحديثا
جماا اتخرا4هاايممةايإلْسااَلم2ة،ا4رخساخض2 ،اخالمباالةا

أخض ،ايإلْساَل اخَ ُسااْيلايإلْساَل ا4ريٌءامنها.
نداماكانتالنااكامدجازيتاخأماي اخا قاةاسلداسة،ا
خخ ستايفايسقارآنايسكريام،اخيؤمنا4هااُكّلاممالم،اخسكنا
كاناإىلاجانبهاااشايص2ةانب2نااايسدظ2امايسقيياة،اقائدا
عماكرياناجح،اعخلا4كلامباسئايسحربايسدرخخة،اسهذيا
ينتارصاعىاأعديئه،اخسياأغفلاشا2ئاًامنايسحذ اخيسح2طةا

خيالستدديس،استبّدلايسحالاغريايسحال،اخسكنايسلهاسّلم.
سااذياكاناإذياأ يساغزخةاخّ ىا4غريلا؟اخساذياكانايأخذا

4خبدأ:ا»يسحرباخدعة«؟
مااذياكانايحدثاسياتارّسساقبلامدركةاا4اد (،اعندماا

 أىايسرشكنيامتفّيقنياعىاأصحا4ها4اسددساخيسددس؟
ماذياكانايحدثاسيايستمالماسل2اأسايفامدركةااأحد(ا
4دداأناطّيقتهاقييتايسرشكنيايستفّيقةامناُكّلاجانب؟

ماذياكانايحدثاسياضدفتامقاخمتهاسألحزيبايفاغزخةا
يسيندق،اخ4ياصاةا4دداخ2انةايهيس،احانياأصبحامهدسيًا
ماناخا جايسدينةايسنّي ةاخماناسيخلها؟اماذياكانايحدثا
ساياسمايثبتايسرَُّساااْيلاصّىايسلهاعل2هاخسالمام اعرشةا
خقطامناآلا24تهاخيسهاجرينا4دداخري ايسمالخنيايفاغزخةا

احنني(.

إناسريَةايسرَُّساااْيلاصّىايسلهاعل2هاخسلمايسدمكرية،ا
تثبتا4شاكلاجاز االايتطّرقاإس2هايسشك،اأناينتصا هاكانا
سشاجاعتهايسشايص2ةاخسا2طرتهاعىاأعصا4هايفاأحلكا
يسييقف،اخسقري يتاهايسريدةايسجازمةايفاأخطرايسظرخف،ا
خسدزماهايمك2دايفايستشابثا4أسابابايسنارص،اخستطب2قها
ُكّلامبااسِئايسحربايسدرخخاةايفاُكّلامدا كه،اتلكايسدييملا
يسشايص2ةايستياجدلتهايتفّيقاعىاأعديئهايفايس2دين،اخسيا
سماتكاناتلكايسصفاتايسشايص2ةايسدعيمةا4قيةايإليخانا

4اسله،اسااكتباسهايسنرص.
جهاسهاصىايسلهاعل2هاخآسهاخسلم،اخيسهدفامنه:اااا

إناح2اَةايسرَُّساااْيلايمعظاماكانتايفامدظخهااجهاس،ا
حرخب،اخغزخيت،امناأجالانرشالذيايسدين،اخيستصدياسنا
يحااخلايسمااسا4ه،اأخامن انارشها4نيايسنااس،اسمايكنا
يقار،اأخايهادأاسها4اال،اجالادايفايسلهاحلاجهااسه،ا جالًا
عصام2اًا4خااتدن2هايسكلخةامنامدنى،اأنشاأاقيةاخج2شا،ا
خسخساةاعظ2خة،اخأمةاعظ2خاةامناالايشء،احتىاقالايسلها
عنها:ا]كنتماخرياأماةاأخرجتاسلناس[..اختداس2مايسجهاسا
يفايإلْسااَل ،اتنصاعى:ايسيخاءا4اسدهيس،اخيحرتي ايسييث2ل،ا

خيسرتخ اعنايسظلماخيسددخين،اخإقري ايسمال .

خخنذانزخلايسيحياعل2ه،ا4دأاسعيتها4اسحشداسلخؤمننيا
ااااإناجاازايستدباريااااخسامايكنامأماي يا4اسقتاال،اثما
4دادايسهجارةاإىلايسدينة،اكاناتايسح2اةاحاخلاةا4اسجهاس،ا
َخيسغزخيتايسكثرية،ايستياأ ىسا4هااَ ُسااْيسناايسكريماسعائما
لذيايسدين،امنا4د ،اإىلاأحد،اإىلايمحزيب،اإىلاقتالايس2هيس...ا

إسخ.ا

تربيته العسكرية ألمته:
ااداصىايسلهاعل2هاخآسها خقداغرساقائدناايمعظماُمَحخَّ
خسالمامفال2ماإ يسةايسقتالاإلعالءاكلخاةايسله،ايفانفيسا

يسملخنياخعقيسهم:ا
•ا4اسحثاعىايسطاعةااَخقاسُيياَساِخْدنااَخأََطْدنااُغْفرينََكا

َ 4َّنااَخإَِس2َْكايْسَخِصريُ(.
اَ 4َّاَكاِمْنا4َْدِدلاا •ااخيسصال:ااثُمَّاجاَلاُدخياَخَصَلُخياإِنَّ
َسَغُفايٌ اَ ِح2ٌم(،اايْصِلُخياَخصا4ِاُرخياَخ ي4ُِطيياَخيتَُّقييايسلََّه(،ا
يِءاَخِحنَيا َّ ا4ِِرياَنايِفايْسبَأْسااِءاَخيسارضَّ خقاالاتدااىل:ااَخيسصَّ

يْسبَأِْس(.
•ااخغرسايإلْسااَل ا خحايسشاجاعةاخيإلقادي :اايااأَيَُّهاا
يسَِّذياَناآَمنُايياإِذياَسِق2تُاُمايسَِّذيَناَكَفاُرخياَزْحفاًاَخاالاتَُيسُّيُلُما
اُمتََحرِّخااًاِسِقتاٍلاأَْخا يْمَْس4ااَ .اَخَمْنايَُيسِِّهاْمايَْيَمِئٍذاُس4ُاَرُهاإاِلَّ
ُمتََح2ِّازيًاإىِلاِخئٍَةاَخَقاْدا4اَءا4َِغَضٍباِمَنايسلَّاِه،اَخَمأْخيُهاَجَهنَُّما
َخ4ِئْاَلايْسَخِصريُ(،اخيستاييلايي ايسزحفامانايسكبائر،اكخاا
ناصاعىاذسكاحديثاَ ُساااْيلايسلهاعل2اهاأَخضلايسصالةا
خيسمال .اخأمرايإلْسااَلُ ا4اسثباتايفام2دينايسقتال:اايااأَيَُّهاا

يسَِّذيَناآَمنُيياإِذياَسِق2تُْماِخئًَةاَخاثْبُتُيي(ا
خسعااايإلْسااَلُ اإىلايسجهااسا4امماييلاخيمنفالاإلعالءا
كلخاةايسله:ااإِنََّخاايْسُخْؤِمنُيَنايسَِّذيَناآَمنُييا4ِاسلَِّهاَخَ ُساااْيسِها
اَسْمايَْرتا4ُيياَخجاَلُدخيا4ِأَْمييِسِهْماَخأَنُْفِماِهْمايِفاَسِب2ِلايسلَِّه،ا ثُمَّ
اِسُقيَن(،اخقالاتداىل:ااينِْفُرخياِخفاخاًاَخِثقااًل،ا أُخسِئَكاُلُمايسصَّ

َخجاِلُدخيا4ِأَْمييِسُكْماَخأَنُْفِمُكْمايِفاَسِب2ِلايسلَِّه(.ا
•اخ4انيايإلْسااَل اأنايُسثُاَلايسدل2اااالا4اداأناتكايناسهاا
يمسابق2ةاعاىاُكّلايشءايفايسدن2اا،ااُقالاإِْناكاَناآ4اُؤُكاْما
َخأَْماييٌلا َخَعِشاريَتُُكْما َخأَْزخيُجُكاْما َخإِْخيينُُكاْما َخأ4َْناُؤُكاْما
يْقرَتَْختُُخيلااَخِتجاَ ٌةاتَْيَشْيَناَكماَسلااَخَمماِكُناتَْرَضْينَهاا
اإَِس2ُْكْماِمَنايسلَِّهاَخَ ُسااْيسِهاَخِجهاٍسايِفاَسِب2لِِهاَخرَت4ََُّصييا أََحبَّ
َحتَّىايَأِْتَيايسلَُّها4ِأَْمِرِه،اَخيسلَُّهاالايَْهِديايْسَقْيَ ايْسفاِسِقنَي(.

•اخجدلايإلْسااَل امقاَ ايسشاهديءامناأعظمايسقامات:ا
يِقنَيا دِّ اَخأُخسِئَكاَمَ ايسَِّذيَناأَنَْدَمايسلَُّهاَعَل2ِْهْماِمَنايسنَِّب2ِّنَياَخيسصِّ
اِسِحنَي(،اخقالاتداىل:اَخالاتَُقيسُيياِسَخْنايُْقتَُلا َهديِءاَخيسصَّ َخيسشُّ
يِفاَساِب2ِلايسلَِّهاأَْمييٌتا4َْلاأَْح2اٌءاَخسِكْناالاتَْشاُدُرخَن(،اخقالا
تداىل:ااَخَمْنايُقاِتْلايِفاَساِب2ِلايسلَِّهاَخ2ُْقتَْلاأَْخايَْغِلْباَخَماْيَفا

نُْؤِت2ِهاأَْجريًاَعِظ2خاً(.

التصدي للحرب النفسية:
حتىايسحربايسنفما2ةايلتما4هاااخ4خداسجتهاايسقرآنا
يسكريم،اخَ ُساااْيسناايسقائد،اخيستياماناألماألديخهااليا
يستيييفامنايسيتاخيسفقراخمنايسقيةايسضا 4ةاسلخنترص،ا
خمحاخساةاجدلايسنرصاحاساخااخيسدعيةاإىلايالستماال ،ا
خ4ثايالشااعاتاخيم يج2ف،اخإشاعةايالستدخا ايسفكريا
4اسغازخايسحضاا ي،اخإشااعةايس2اأساخيسقنايط،اخر4ىا

أصحا4هاعىامبدأ:ا-ا
•اأنايسؤماناحقاًاالاييىشايسايت:ااإِذياجاَءاأََجلُُهْماَخالا
يَْمتَأِْخُرخَناسااَعًةاَخالايَْماتَْقِدُميَن(اخقالاتداىل:ااأَيْنَخاا
تَُكينُييايُْدِ ْكُكُمايْسَخْيُتاَخَسْياُكنْتُْمايِفا4ُُرخٍجاُمَشا2ََّدٍة(،اخقالا
تدااىل:ااُقْلاَسْياُكنْتُاْمايِفا2ُ4ُيتُِكْماَساَلََزايسَِّذيَناُكِتاَباَعَل2ِْهُما
يْسَقتُْل(،اإنايسؤمناحقاًايدتقداإعتقاسيًا يسياً،ا4أنايآلجالا
24دايسلهاسابحانهاختداىل،اخ4ذساكاُكّلايم يج2فاسناتي2فها

أ4دي،اخسهذياس2نترص.
•اأنايسؤماناحقااالاييافايسفقار،امنهايدتقدايعتقاسيا
 يسيا،ا4أنايم زيقا24دايسلهاسبحانهاختداىل:ااَخيسلَُّهايَْرُزُقا
َماْنايَشااُءا4َِغرْيِاِحمااٍب(،اخقالاتدااىل:ااَخَمْنايَتَّاِلايسلََّها

يَْجَدْلاَسُهاَمْيَرجاًاَخيَْرُزْقُهاِمْناَح2ُْثاالايَْحتَِمُب(..
•اأنايسؤماناحقاًاالاييىشاقاييتايسددخايسضا 4ة،اخخاا
ينترصايسمالخينايفاأيا ايسرَُّساااْيلايسقائاداعل2هاأَخضلا
يسصالةاخيسماال اسددساأخاعدة،ا4لاكاناينتصا لماينتصا ا

يسؤمانايسييثلا4اسله.اقالاتداىل:ااقاَلايسَِّذياَنايَُظنُّيَناأَنَُّهْما
ُمالُقييايسلَِّهاَكْماِماْناِخئٍَةاَقِل2َلٍةاَغَلبَْتاِخئًَةاَكِثريًَةا4ِِإذِْنايسلَِّه،ا
اَحرِِّضا ا4ِِريَن(،اخقالاتداىل:ااياااأَيَُّهاايسنَِّبيُّ َخيسلَّاُهاَمَ ايسصَّ
خَناصا4ُِرخَنا يْسُخْؤِمِنانَياَعَىايْسِقتااِل،اإِْنايَُكْناِمنُْكْماِعارْشُ
،اَخإِْنايَُكْناِمنُْكْماِمائٌَةايَْغِلبُيياأَْسفاًاِمَنايسَِّذيَنا يَْغِلبُايياِمائَتنَْيِ

َكَفُرخيا4ِأَنَُّهْماَقْيٌ االايَْفَقُهيَن(.
•اأنايسؤماناحقاًاالايقرا4انتصا اأحاداعل2هامااسي ايفا
حخاياةاعق2دته،اسذسكاخهيايدارفاأنايالنتصا ايفامدركةا
قادايدخ اسااعةاخسكناهاالايدخ اإىلاق2اا ايسمااعة:ااإِْنا
ايْسَقْيَ اَقْرٌحاِمثْلُاُه،اَخِتْلَكايْمَيَّاُ ا يَْخَمْماُكْماَقْرٌحاَخَقاْداَملَّ

ايسنَّاِس(.ا نُديِخسُهاا4نَْيَ
•اأنايسؤمناحقاًاالايمتمالما4دادالزيخته؛امنهايدلما
4أنا4ددايسدرايري:ااَخِسلَِّهايْسِدزَُّةاَخِسَرُسااْيسِهاَخِسْلُخْؤِمِننَي،ا
ايْسُخناِخِقانَياالايَْدَلُخايَن(اخقالاتدااىل:ااَخالايَْحُزنَْكا َخسِكانَّ

ِخ2ُ ايْسَدِل2ُم( ايْسِدزََّةاِسلَِّهاَجِخ2داًاُلَيايسمَّ َقْيسُُهْماإِنَّ
•اأنايسؤماناحقاًاالايصدقايسشاائداتاخيم يج2ف:ااياا
أَيَُّهااايسَِّذيَناآَمنُيياإِْناجاَءُكْماخاِساٌلا4ِنَبَاٍإاَختَب2ََّنُيي(،اخقالا
اَسْمايَنْتَِهايْسُخناِخُقيَناَخيسَِّذياَنايِفاُقلُي4ِِهْماَمَرٌضا تدااىل:ااَسنِئْ
َخيْسُخْرِجُفايَنايِفايْسَخِدينَِةاَسنُْغِريَنََّكا4ِِهْم(،اخقالاتداىل:ااَخإِذيا
جاَءُلاْماأَْمٌراِماَنايْمَْمِناأَِخايْسَيْيِفاأَذيُعييا4ِاِهاَخَسْياَ سُّخُهاإىَِلا
يسرَُّسااْيلاَخإىِلاأُخيِلايْمَْمِراِمنُْهْم،اَسَدِلَخُهايسَِّذيَنايَْمتَنِْبُطينَُها

ِمنُْهْم(.
•اأنايسؤمناحقااًاالايقنطاأ4ديًاخالاي2أسامنانرصايسلها
ايسلََّهايَْغِفُرايسذُّنُيَبا خ حخته:ااالاتَْقنَُطيياِمْناَ ْحَخِةايسلَِّه،اإِنَّ
ا َجِخ2دااً(ا»ا«،اخقالاتداىل:ااَخَمْنايَْقنَُطاِمْناَ ْحَخِةاَ 4ِِّهاإاِلَّ
َمْتا اسُّايَن(،اخقالاتدااىل:ااَخإِْناتُِصبُْهْماَسا2ِّئٌَةا4ِخااَقدَّ يسضَّ
ا ُّ اُهايسرشَّ أَيِْديِهاْماإِذياُلْمايَْقنَُطيَن(،اخقالاتداىل:ااَخإِْناَممَّ

َخ2َُؤٌساَقنُيٌط(.

اإلعداد المادي للمواجهة:
سمايهخلايسرَُّساااْيُلايسقائُداصىايسلهاعل2هاخآسهاخسالما
يالساتدديسيتايساسيةاسييجهةايسددخ،اخر4ىاأمتهاعىاعد ا
يالساتهانةا4اسددخاأخالً،اخيإلعديسايسحر4ياتد يباًاختمل2حاًا
ختنظ2خاًاختجه2زيًاخق2اسةاثان2اً.اسقدايساتهانايسمالخينا
4ددخلاماياي ااحنني(.اخغلبايياعىاأمرلامايفايسصفحةا
اإِذْا يمخىلامناصفحااتاذسكايس2ي ايسدص2ب:ااَخيَاْيَ اُحننَْيٍ
أَْعَجبَتُْكْماَكثَْرتُُكْم،اَخَلْماتُْغِناَعنُْكْماَشا2ْئاً،اَخضاَقْتاَعَل2ُْكُما

اَخس2َّْتُْماُمْد4ِِريَن(.ا يْمَْ ُضا4ِخااَ ُحبَْتاثُمَّ
خيسحذ اخيس2قظةامنامظالراعد ايالساتهانةا4اسددخ:ا
اَخِس2ُنِْذُ خياَقْيَمُهْماإِذياَ َجُديياإَِس2ِْهْماَسَدلَُّهْمايَْحذَُ خَن(،اخقالا
اَخاْحذَْ ُلْم(،ا تداىل:اايَْحَمبُيَناُكّلاَص2َْحٍةاَعَل2ِْهْماُلُمايْسَدُدخُّ
خقالاتداىل:ااَخأَِط2ُدييايسلََّهاَخأَِط2ُدييايسرَُّسااْيلاَخيْحذَُ خي(.ا
خيإلعاديسايسحر4ياإعاديسيًامتكاماالً،ايرخا ايسدنيياتا
خيقاييايسثقةا4اسنفلاخيلهابامزياةاإ يسةايسقتال،اقالا
تدااىل:ااَخأَِعادُّخياَسُهْماَمااايْساتََطْدتُْماِمْناُقيٍَّةاَخِماْناِ 4اِطا
ايسلَِّهاَخَعُدخَُّكْم،اَخآَخِريَناِمْناُسخنِِهْما يْسَي2ْاِلاتُْرِلبُيَنا4ِِهاَعُدخَّ
ٍءايِفاَساِب2ِلا الاتَْدَلُخينَُهاُمايسلَُّهايَْدَلُخُهْماَخمااتُنِْفُقيياِمْنايَشْ

اإَِس2ُْكْماَخأَنْتُْماالاتُْظَلُخيَن(.. يسلَِّهايَُيفَّ

ختامًا:
نلحظامناخاللامااسابلاك2افاأنانب2ناايسياتماصىا
يسلاهاعل2اهاخآسهاخسالماكاناقائديًاعماكرياًامانايسطريزا
يمخل،ا4الاأعظماقائداعىامارايستأ يخ..ا 4ّىاأمةاتحرصا
عىايسشاهاسةاحرصاغريلماعىايسح2اة،اايسَِّذيَناقاَلاَسُهُما
ايسنَّاَساَقاْداَجَخُديياَسُكاْماَخاْخَشاْيُلْم،اَخزيَسُلْما يسنَّااُساإِنَّ
إِيخاناًاَخقاسُيياَحْمابُنَاايسلَُّهاَخِنْدَمايْسَيِك2اُل.اَخانَْقَلبُييا4ِِنْدَخٍةا
ِمَنايسلَِّهاَخَخْضٍل،اَسْمايَْخَمْماُهْماُسيٌء،اَخيتَّبَُديياِ ْضييَنايسلَِّه،ا
َخيسلَّاُهاذُخاَخْضاٍلاَعِظ2ٍم(،اخخااأحيجناااتحتالذهايسحربا
يسكين2ةاعىا4لدناايسحب2بايس2خنايسديسةاإىلاَ ُساااْيلايسلها
خيالقتاديءا4اهايفاُكّلاجيينبايسدظخاةايفاح2اتهاحتىاننالا

يسنرصايمك2د..ا

مفارقة:
ااٌداصىايسلهاعل2هاخآسهاخسالماقدا اُمَحخَّ إناكانايسنبايُّ
أح2ااأمةامناالايشء،اخإنايسحمانيا4نا4د ايسدينايسحيثيا

كذسكاقداأح2ااأمةاخليايفايسرَملايمخرياسها..ا



يسيخ2لالااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 24 ايمخلامخلالا     يسددسااماا14 عربي ودولي

االفتاء المصرية تدعو لالحتفال بالمولد النبوي الشريف وتجاهل الفتاوى الوهابية
  - وكاالت:

أكادتاسيُ ايإلختاءايسرصيةاأنايالحتفااَلا4ذكرىاميسدا
يسنبايامحخادااص(ا»جائزارشعااً«،ا4الاخيعتلتها»منا
أخضلايمعخاالاخأعظمايسقر4ات«،ا4اعتباا اأنهايدلاعنا

»يسفارحاخيسحباسلنبيااص(«.اجااءاذسكايفا24اناسهااعىا
خلف2اةا صداسي ايالختاءاسفتايىاخلا24ةاتحر ايالحتفالا

4اسناسبةايسدين2ة.
خ سيًاعىاتلكايسفتيى،اذكرا24اناسي ايإلختاء،اأنا»محبةا
يسنبايااص(اأصالامناأصايلايإليخان«،اخشادساعىاأنا
يالحتفاالا4خيسدايسنبايامحخدااص(الايا»أمرامقطيعا

4خرشخع2ته؛امنهاأصلايمصيلاخسعامتهايمخىل«.
خأخضحتاسي ايإلختاءاأنا»جخالريايسدلخاء،امنذايسقرنا
يسري4 ايسهجاري،اأجخديياعىامرشخع2ةايالحتفالا4اسيسدا
يسنبيي«،اخأضاخت:اأناإح2اءاس2لةايسيسداتكينا4ا«شاتىا
أناييعايسقر4اات،اماناإطداا ايسطداا ،اختاالخةايسقرآنا
خيمذكا ،اخإنشاسايمشدا اخيسديئحايفا سيلايسلهااص(«.

خيدعاياكباا اعلخااءايسدينايفايسادخلايإلساالم2ة،اإىلا
تجالالايسفتااخىايستكفرييةاخيستشادسةايستايايصد لاا
4دُضايسشا2يخايسيلا24ةا4ُحرمةايالحتفالا4اسيسدايسنبييا
يسرشيف،اخإىلانبذايسِفكرايسظالميايسيلا4يايسذياترخجاسها
يسنا4رايإلعالم2ةايستا4دةاسلت2ا ايسدينيايستشادسايفايسنظا ا

يسمديسي.

السيد نصراهلل: راية فلسطين والمقاومة لن تسقط لو ُقتل من قتل 
وأسر من أسر وستظل جياًل بعد جيل وسنرد على اغتيال القنطار

وصية الشهيد القنطار: الجوالن المحرر سيكون هديتي على شاهدة قبري

  - محمد الباشا:
أكدايممنُيايسدا ُّاسحزبايسلهايسما2داحمانا
ايإلرسيئ2يلالايايسذيانّفذا نارصايسلهاأنايسدادخَّ
عخل2اةايالغت2االا»يسصاخباة«ايستاياطاخستا
يسق2اسيايسشاه2داساخريايسقنطاا اخمقاخمنيا
سي ينياآخرين،امشدسيًاعىاأنا ييَةاخلمطنيا
خيسقاخمةاسناتمقطاسياُقتلامناقتلاخأرُسامنا

أرساخستظلامناج2لاإىلاج2ل.ا
خيفاكلخاةاسه،اممااءايالثنانيايسفائت،اعلا
يسشاشاةاشادسانارصايسلاهاعاىاأنا»ساخريا
يسقنطاا اخيحدامنااخقداقتلاهايإلرسيئ2يلاخمنا
حقناااأنانرساعىاذساكايفاأيامكاناخأيازمانا
خ4اسطريقاةايستيانريدلااخنحانايفاحزبايسلها
سنخا سالذيايسحلا4دينايسلهاخيسجخ2 اعل2ها

أنايدخلاعىالذيايمساس«.ا
خأكداأنايإلرسيئ2ايلاكانايقيُلاإنهاسنايرتكا
ساخريايسقنطا اخيسشاه2داكانايد2شايفاقلبا

يستهديدايسذياكاناقائخاًامنايس2ي ايمخل.
خعاناخارضاعقي4اتاأمريك2اةاعىاحزبا

يسلاه،ا أىانرصيسلاهاأنايممريكايايفاقري تاها
يهادُفاإىلامحارصتناااخيستض22الاعل2نااعىا
أكثارامناصد2دايسايلاأَْخايسما2ايساأَْخايسدنييا
خحزبايسلهاميضيعاعاىاالئحةايإل لابامنذا
يستماد2ن2ات،االختااًاإىلاأنايممريكايايحااخُلا
يسضغَطامناخاللاتصن2افايإل لاباسكناذسكا
الايؤثرامناحزبايسلهاغرياميضيعاعىاالئحةا
يإل لاابايفايممامايستحدةاخيالتحااسايمخ خ4يا
خض ايسجناحايسدمكرياخكثريامناسخلايسداسما

الايدتلناامنظخًةاإ لا24ة.ا
خيعتالاأنايممريكايايحااخلايسضغطامنا
جدياداعلاقاري اأصاد ها4اعتبا احازبايسلها
منظخًةاإجريم2ةاعلايتهامها4تجا ةايسيد يتا
أَْخاغما2لايمماييلاخيالتجاا ا4اسبارشاخ«لذيا
غرياصح2احاخيتهاماتاظاسةاخسماناامدن2نيا
أنانقاد اأسستنااعاىايسليءةامنايساذيايتهخناا
يجباأنايقاد اأسسةاإذياكاناسديهماخلذيايتها ا
سا2ايسايفاسا2اقامدركاةاس2اسا2ةاخأمن2ةا
خعماكريةايفايسنطقةالدخهااتشاييُهاصي ةا

حزبايسلهاأََمااا اشديبايسداسم«.ا

خإذاأشاا اإىلا»أنناااس2لاسدينااأياةاتجا ةا
خالايساتثخا اخالاييجداسدينااأمييلام اأحد«،ا
قالانرصيسلهاإنهاما»يضغطيناعىايسصا فا
خيسبنكايسركزياسلتشادساعىايسؤسماتاخيخاًا
مناأتباعاحزبايسلهاخيجباعىايسرصفاعندلاا
يتياذايجريءيتهاخسكنانحناس2لاسدينااأمييٌلايفا

يسصا فايسلبنان2ةاسكياالانحرجاأحديًاخالاسديناا
أمييلانضدهاايفايسبنايكاخالاننقلاأمييسنااعلا
يسصاا فايسلبنان2ةاخس2لالنااكاسيٍعاأناييجَدا

قللاأَْخاخيفايفايسصا ف«.
خأضاافاأنهمايريادخنايسضغاطايآلناعىا
أيةاخسا2لةاإعالم2ةاتديخ اعانايسقاخمةاختتما

محاسابتُهااخمحاكختهاا؛امنهاااتديخا اعنا
منظخةاإ لا24ة،االختاًاإىلاأنايسمبَبايسحق2قيا
الساتهديخنااليامدااَسيةاإرسيئ2الاخمييجهةا
يسرشخعايسصه2ينيايسذيالياأساُسايسرشخعا
يممريكايايفايسنطقاةايفامقا4الامنا اثقاخةا
يسقاخمةاخإ يسةايسقاخمة،امشارييًاإىلاأنناايجبا
أناالانمتمالماخسنانمتملماخيجباأناندخلا

إليصالاصيتامقاخمتناا4أيةاخس2لة.ا
خيعتالاأنايسدخاَلايممريكايالايايعرتيٌفا
4تأثريَنااس2الامتييضداًاخ4أناحزَبايسلهايلدبا
سخ يًاكبارييًايفامييَجهاةايسارشخعايسصه2ينيا
مشاا ي ا خمييَجهاةا يممريكايا خيسارشخعا
يسه2خناةاعاىامنطقتناااخنماقطاكُجزءامنا
محي ناايسؤيمريتاعىامنطقتنا،اختيّجهاسلذينا
يغتاسييايسشه2داسخريايسقنطا ا4اسقيل:ا»ك2دخيا
ك2َدكاماخيساديياساد2َكماخلناتخ2تايياخح2َناا
خسناتخحايياذكَرناا،اخلذياماااقاستهايسما2دةا
زينباسانةاا6اسلهجرةاخمحارصتنااخيسحربا
عل2ناااسناتغارياشا2ئااخساتنتهيا4هزيختهما

خينتصا نا«.ا

  - متابعات:
ُجثخااُنا يسفائات،ا يالثنانيا سبنااُن،ا شا2َّ ا
يسشاه2داساخريايسقنطا ،ا4حضي اجخالرييا
حاشداخمشا كةاشيص2اتاس2اس2ةاخسين2ةا
خيجتخاع2ةاخق2اسيتايسقاخمة،اخينطللاميكُبا
يستشا22 امانا خضةايسشاه2دينايفايسضاح2ةا
يسجني24اةاسباريخت،اخخ يايسثارىاإىلاجانابا
يسشاهديءايفا خضاةايسحاي يءازيناباعل2هااا

يسمال .
ايسجالديانايفايسثغاي اضداقيىا خكخاااكلُّ
يسارشايفايسداساماخأياسيهمايفايسنطقاة،ايتيقُ ا
كلُّامجالادامنهاماأناينااَلايسشاهاسَةايفاأياةا
سحظاة،اخ2دخداإىلاكتا4ةاخص2ته،احتىاقبلاأنا
يغاسَ ا24تهاخييسَّعاألله،اكتبايسشه2دايسجالدا
ساخريايسقنطا اساخريايسقنطا اخص2ته،ايستيا
أخ ساخ2هاااُعصاا ةاإيخاناها4اسقض2اةايستايا
عانىايسشااقاطييلاح2اته،امجالديًاأخاأسرييً،ا
ماناأجلها..اخقاداأخ سا4دُضا خاقاهاأنهاكانا
ييص2هاماأنايكيَنايسجيالنايسحر الديتهاعىا

شالدةاقله.
خقالايسقنطا :اسماأعدامناخلمطنياإالاسكيا
أعايَساإس2ها.اخأكداعخ2ادايمرسىايسحر يناأنها
خلباعخَرهاسفلماطنيا»خيس2اي األباعخريا

سلجيالن«.
خخ2خااييلانصايسيص2ةايسكتي4ةا4يطايده:

4ممايسلهايسرحخنايسرح2م
اأُذناسلذيانايُقاتَلينا4أنهماُظلخيياخأنايسلها

عىانرصلماسقدير(اصدقايسلهايسدظ2م
منذايخت2اا ياسطريلايسنضاالاخيسجهاسايفا
سب2لا خ ايسظلماعناخلمطنياخأللها،اخسدخ ا
يسظلاماخيسايتاعاناأللناااخشادبناايفاسبنان،ا
كناتاعىايقنياأنالذهايسطريالايسذيايخرتتها
4قناعةاتامةانهايتهاايسنرصاأخايسشهاسة،اخمنا
يسنارصايسكاملاخإزيسةالاذيايسك2انايسصه2ينيا
مانايسيجايسايحتااجاإىلاتضح2ااتاأكثرامنا

يستياقدمتاحتاىايآلن،اخ4استايلاإنايسدخلاعىا
تحق2لالذيايسهدفايحتاجاإىلاسانييتاطييلةا
إضاخ2ة،اخإنايسشاهاسةاعىايم جحاليايستيا
ايسؤمننيا ستمابلايسنرص،اخمننياعالدتاُكلَّ
4ُحريةاخلماطنياأنناياسماأعدامناخلماطنيا
أالاسكاياأعايساإس2ها،اخإننياأرّصياتاأناأكخلا
لاذيايسطريال،اطريالايسجهااساخيستضح2اة،ا
خعلاأ قىايشاكاسهايسذياليايسنضالايسمالحا
خيسبندق2ة،اخقداأعّزنايايسلهاعزاخجلاخجدلنيا
خيحديًامانا جاالايسقاخمةايإلساالم2ة،اخ4نيا
إخيةاأخذخياعىاعاتقهمايسقتالا4دناساخ خضا
يسمااخمةاخيسرتيج .اخيس2اي اأعزنيايسلها4هذها
يسشهاسةايستياأسأسهاأنايتقبلها،اخإننياأميضا
خأنااعاىاثقةاأنالاذهايسماريةايسجهاسيةاسنا
تتيقافاخسناترتيج اخسناتح2اداعنا4يصلتهاا
خلماطني؛امنايسلاهاأعزالاذهايسقاخمةا4قاسةا
طاسااازخسخناا4اسثقاةاخيإليخانا4اسنارصا4دءيًا
مانا4اعثايسنهضةايإلساالم2ةايسدارصةا خحا

يسلهايسيسييايسيخ2نيااقدسا
يفا خخ يثاها يسرشياف(ا رسها
حخالا يياةايسحالاخيلاأمارا
يسيامنئيا يإلماا ا يسمالخنيا
اسي اظلاهايسرشيف(اخقائدناا
يإلساالم2ةا يسقاخماةا يفا
ساخاحةايممنيايسدا ايسم2دا
يساذيا يسلاها نارصا حمانا
أشاكرهاماناأعخااقاقلبيا
عاىايسرعايةايستياأحاطنيا
4هااخي اتحر يامنايمرسا
حتاىاسحظاةاشاهاستي،ا
خعادها عاىا خأشاكرها
4فضالا يساذيا يسصااسقا
يسلاهاخ4فضلاهاتحار تا
مانايمرس،اخأساألايسلها
عزاخجلاأنايديخهاسهذها
يسقاخمةا اةاخسهاذها يمُمَّ

يإلساالم2ةايسباسالة؛امنايفالذيايسزمناالاأحدا
قااس اأنايديضناااعاناشايص2ةاخحضاي ا
خحكخةاخشجاعةاسخاحةايممنيايسدا ايسم2دا
نرصيسلاه،ا حمانا

أساألايسلهاأناأكيَناقداخخ2اتاعهدياخخعديا
سشاهديءايسيعادايسصااسق،املالاخلماطني،ا
سجخهاي ايسقاخماةايفاسبنانايساذيالياعنيينا
سلكريماةاخيسدازةاخيسصخيساخيسارشف،اخأقيلا
سكلايسحبنياسهذهايسقاخمةاأناشاهاستيا
خشاهاسةاأياأخايفالاذيايسياطاعاىايدا
يسدادخايسصه2ينياتدتلاسيخدااًاإضاخ2اًا

سهذهايسمريةاإىلايمما .
ا ايتيلماأنها4قتلنااقدايجرُّ خلذيايسدادخُّ
يسقاخماةاإىلامييَجهاةاليايختاا ازمانهاا
خمكانهاااخمانالناااأؤكاداساكلامحبايا
يسقاخماةاأنايالنتقاا اسدمائنااايكينامنا
خاللايستخماكا4هاذهايسماريةاخمناخاللا
تناماياقيةايسارسعايستياتختلكهااايسقاخمةا
خمناخااللاأيضاًايساتخري ا خ اجهيزيتناا
يستاياتضخناتحق2لايسنارصاعىالذيايسددخا
يسصه2ينيايفاأيةامييجهةاقاسمة.اإنايسنرصا
عاىالاذيايسددخالايايالنتقا ايمكالاخيملما
سكلايسدماءايسظليماة،اخق2اسةايسقاخمةاخعىا
 أساهااساخاحةايممنيايسدا ايسما2داحمانا
نارصايسلاهاتدارفاخ4دقاةامتاىاخك2افاترسا
عاىاجريئمايسدادخاختد كا4خماؤخس2ةاتجنبا
يالنجري اسدركةايسدادخاحدسازمانهااخمكانها،ا
خالاأحدايشتبها4جديةايسقاخمةاخ4أناُكّلاسماءا
يسقاخمانياعزيازةاخغاس2ةاخينايسارساخيالنتقا ا
يسفي يايكيناخقاطاإذياأضافاإنجازيًاسرص2دا
يسقاخمةاخجنّبهاايالنجري اسدركةاحدسازمانهاا
خمكانهااايسدادخايسغاصاباخقصادامانالذيا

يالغت2الاذسك.
سماؤناامتمااخيةاخق2استناااحك2خةالكذيا
أثبتاتايستجاا بايساض2اة،اسنرسساسيئخااانديءا
سب2كاياانرصايسلاهاخع2يننااتنظراإىلايسبد2د،اإىلا
تحق2لايسهدفايمكلاسنرصايسلهاسنااعىاعدخناا

يسظاسم.
أساتيسعكمايسلهاخيسماال اعل2كاماخ حخةا

يسلهاخ4ركاته.

القنطار..  مقاوم 
وأسير وشهيد

سحر اخيسشه2د،ا
ضلاخيالسارياخي

يسقاخ اخيسنا

قاخمةاخخ2ا لاا
سامناياليخانا4اس

4ددانحيالاعقي

يسحي ياةا ض2اةا
4اسق خيالستازي ا

خمماا لا،ا

يايعتقلامجلها.ا
خلمطنياخليايسذ

عب2اها 4لادةا يفا
ا96ا ا يفا يسقنطاا ا ا

ُخساد

جهاةايالحتاللا
بنان2اةاآمانا4ارضخ ةاميي

يسل

يإلرسيئ2يل.ا

الًاخمقاخماًة،اخاصةا
خترجاماإيخانهانضاا

ياايفاأ4ريلاعا ا9م9ا الياخيسناضلنيا
ف2ذهاعخل2ةانها 

تن

ؤيداخيحخدايال4ارص.اخيستيا
صاالناخمهنااايس

عبادايسج2داأ

رسايسقنطا اخيم4رص.ا
ينتهتا4استشهاساأصالناخيسؤيداخأ

ا4اسؤ4اداعاا الا9ا ،اح2اثاقىضااا 
س2ُحكاماعل2اه

طاسبااًاسلدلماكخاا
ضاالًاخمكاخحاًاخ

يفايالعتقاالامنا
عامااًا

ايسجمادياخيسنفيسايسذيا
غماأسيينايستدذيب

كاناخا جه،ا 

تدرضاسه.ا

ايفاح2اةاعخ2دايمرسى.ا
امحطًةامحي يًة

عا االلااكان

لا4دَدامااخعدايممنيايسدا ا
ساجينايالعتقا

ح2ثاتحر امنا

لها4دد اتاركايمرسىايفا
سما2داحمانانرصيس

سحزبايسلهاي

ارجايسقنطا اإىلا
يسماجين.اخعُداصادقايفااااييس2اياس2ي

رصاخسقاءايسما2دانرصيسلهايسذيا
سليناةا4طدمايسن

يسحريةاي

جني24ةاسبريخت.ا
يستقبلهاشيص2اًايفايسضاح2ةايس

 ايساذياقاتلاخناضالاخقاخ ا
لاذيالياساخريُايسقنطاا

احتاىاساياكانا
ارياآ4اها4اسثخان

خحَصاَدايالنتصاا يِت،اغ

عىايدايسك2انايإلرسيئ2يل.
يستشهاسها
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في ذكرى مولد النور
نتقدم بخالص التهاني القلبية إلى

السيد عبدالملك الحوثي
وكافة أبناء الشعب اليمني واألمة العربية واإلسالمية

بمناسبة ذكرى مولد الرسول األكرم -صلى اهلل عليه وآله وسلم-
سائلين اهلل عز وجل أن يجعل هذه الذكرى فاتحة خير للجميع



الشهيد سمير القنطار.. وجائزة 
نوبل لتحسين صورة اسرائيل

كلمــــــة أخـــــيرة 

إبراهيم السراجي
كلخااقا ايسك2انايسصه2ينيا
عر24اةا أ ضا عاىا 4اعتاديءا
تجاداأنايسشايص2اتايستياتما
تناليا خصناعتهااا تلخ2دهااا
ستال اذساكايالعتاديءاختبدادها
عانامماا هايسحق2قاياختلي ا
كلايشءاماعادياتلاكايسيطايةا
يسصه2ين2ةاخذسكاس2لامناسدىا
أخسئكاقض2ةايماديناإل4ريزلاا
4لامنهاماياؤسخناسخ يًامحدسيًا
يصبايفاتغ2ارياصي ةاإرسيئ2لا

يفايسيعيايسدر4ي.
قبلاأياا ايستشاهدايسدخ2دا
يسناضلاساخريايسقنطا ا4غا ةاإرسيئ2ل2ةايستهدختهايفاسي يااخكانا
سهاماااأ يسا4اسشاهاسةايفامييجهةايالحتاللايإلرسيئ2ايلا4دداأناقىضا
عخرهايفاسجينايالحتاللالخاعاماًاس2كيناعخ2دياسألرسىايسدرب،اخقدا
عارفاعنهاأنا4دداإطالقارسيحهاقا ا4تأسا2لايسقاخمةايفايسجيالنا
يسحتالاخقالايفاآخارامقا4لةاسهاأنايسقاخمةايفايسجيالناقداترسايتا

خستبقىاسييءايغتاستهاإرسيئ2لالياخ خاقهايخاسماتفدل.
عىاخق ايستشاهاسايسقنطا اخرجتايمصييتايستياتحدثتاعنهاا
يفايسبدييةا4شاكلامنظماخمد خساستشايهاصي ةايسقاخمةاخيسشه2دا
ختشايهايسقض2اةايسدر24ةايفامييجهاةايالحتاللا4هادفاخللاصي ةا
جديادةاسلك2اانايسصه2يناياتبدادهاعناميقا ايسدادخايمخلاسلدربا
خيستاءاكثريخنامنا سخسايمخدالاتلكاغرياأنهماسمايد كييايسغايةامنا

خ يءاي4ريزاتلكايمصييتاسييقفاتصبايفامصلحةاإرسيئ2ل.
خعىاسب2لايالستداللاالايسحرصاكتبتايسق2اسيةايفاحزبايإلصالحا
ماناترك2ااتيكلاكرمااناعىاصفحتهااعىايسف2مابيكاقائلةا:«ااإذيا
ي ستامايناتدرخاييامالياسايءايسياتخةاخانظرخيايىلامرصعاساخريا
يسقنطا ،اقتلتهايرسيئ2لايفاساي يااخليايقاتلاي4ناءايسشدبايسمي يا

!!«اا
يسدعايةاتايكلاكرماناكتبتاذساكاخلياعىايقنياينهااساتتلقىا
يسشتائمامنايسدلقنياعىاصفحتهااختد كاأنهااستكشفاجزًءاجديديًا
منايسصي ةايستيانتحدثاعنهااختد كاييضاًاأناكثريينامنايسبماطاءا
سا2غريخنانظرتهماسهاا4اعتبا لااحاملةاسجائزةاني4لاسلماال اخهلا
كاناتاليا4شاكلاشايياتحتااجاسهذهايسيماا ة؟اندامامنهاسما
يجارياتلخ2دهااخمنحهاااني4لاإالاستلدبالذيايسادخ اخ4دخنهاسمايكنا
4خقدخ لااأناتكيناش2ئاايذكر،اثماإنامنايتا4 انشاطهاامنذايسبدييةا
خل2يلنااعناممااعيايسماال ايستيا4ذستهااستنالاجائزةايسمال اخكلا
مااتكتبهايخاترصحا4هايبدثاعىايسكريل2ةاخيالنقما اخيسالسال ؟؟

خ4اسدايسةاساااكتبتاهاكرمااناخيمصييتايسنشاازاحيلايسشاه2دا
يسقنطا ،انتمااءل:اللالياحريصةاعىايسشدبايسمي ي؟اخيإلجا4ةا
يخكانايساتيريجهاامخااكتبتهايفايسددخيناعىاغازةاعندمااقاستاأنا
مااقتلهايإلرسيئ2ل2ينامناساكاناغزةايسفلماط2ن2ةاس2لاإالانمابةا
4ما2طةامخااخدلاهايسرئ2لايسارصياعبديسفتاحايسما2يساخيسج2شا
يسارصيا4حالايسدتصخنيايفاسااحةا ي4داةايسددخياةا4اسقالرة،اثما
عااستاستح2يايسج2اشايسرصيامنهاقبالا4اسشاا كةا4اسددخيناعىا
يس2خان،اخسذسكاخهياعندماااكتبتاعناحاسةايسشاه2دايسقنطا اأ يستا
أناتقد اإرسيئ2لا4اعتبا لااقداخلصتايسشدبايسمي يامناقاتلهم،ا
خس2لامنا»يسشه2دايسقنطا «ايشاكلاخطرياعىايسك2انايسصه2يني،ا
خليايفاحاسةا ي4دةايسددخيةاتريداأناتقيلاأنايسج2شايسرصياأسايأا
منايسج2شايإلرسيئ2يلاخيفايسحاستنياسماتكناحريصةاعىايسماي ينيا
خالاعاىايسرصيني،ا4لالياحريصةاعىاتحمانياصاي ةاإرسيئ2لايفا

يسيعيايسدر4ي.
خلياكتبتاعنا»يسشاه2دايسقنطا «امنهااامكلفةا4كرايسصي ةا
يسمايسيخيةايإلجريم2ةايسرسيمةايفايسيعيايسدر4ياعناإرسيئ2ل،اخليا
4ذسكاتماالماكخاايفدلايسكتابايسماديسييناخيسيل2ج2يناخيالعال ا
4شاكلاعا استتالىشاتلكايسصي ةايسميسيخيةايسبشدةاعناإرسيئ2لايفا

ذلن2ةايسدرباييماا4ددايي .
صح2احاأنايسقنطاا اس2لا4حاجاةاسثلالؤالءاس2ؤكدخياشاهاستها
خهياسمايقما4دخل2تهاضداإرسيئ2لااعندمااكانايفايسماا4دةاعرشامنا
عخرهاثماقىضايفاساجينهااثالثنياعاماامنايجلايناتشهداسهاكرمانا
خيمثاسهااالياخدلاذسكاس2دخلاحاساةايسقاخمةاضداإرسيئ2لاخس2بق2هاا
يفايسيعيايسدر4ياا4اعتبا لاايسك2انايسحتلايسذياقتلامئاتايآلالفامنا
يسدارباخكانارشفاسهاأنايكينايفاقائخةاأمريكاايسمايسيء،اخأمريكاا
لايايسماانداخيسحل2فايمخلاسلك2اانايسصه2ينيايساذيايخنحاجييئزا
ني4لاسنايماتحقهاانظريياسجهيسهايفاتحمانياصي ةاإرسيئ2لاخ2خاا
يخنحايسلهايسشهاسةاسلقنطا انظريامقاخمتهاسذسكايسك2انايسصه2يني.

لقطة أخيرة:
يسح2اةايسما2ئةاخيسياتخةايالسيأاسنايقفايفاخندقايسددخيناح2ثا
يلقاىايالرسيئ2ايلامنا4الكاخختارامرصعهايفاتريباتدازاخليايديخ ا
عانارشع2ةاتيكلاخيخيتهااأماايسشاه2داساخريايسقنطاا اخقدا خىا
أ ضايسدرخ4ةا4دمهاخكاناشايكةايفاحلالاإرسيئ2لامنذاكاناختىاإىلا
أناسقيايسلهاخسا2بقىاسمهاسدنةاتطا ساإرسيئ2ل،اخ2خااستبقىاسماءا
يإلرسيئ2يلاخيممريكياخيالسرتييلاخيسفرنيسايفا4ابايسندباخصخةاعا ا

يفاجبنياأ4ناءايسداصفة.

اس2اس2ة-اشاملة
تصد اكلايثننياخخخ2ل

ندعو ش���عوب امتن���ا كافة إلى اليقظة والتحرك اجلاد واملس���ؤول جت���اه املؤامرات 
األمريكية واإلس���رائيلية التي تس���تهدف اجلميع م���ن خ�ل أدواته���ا العملية املتمثلة 
ببع���ض احلكومات وف���ي مقدمتها النظ���ام الس���عودي وباجلماع���ات التكفيرية التي 
تتحرك ضمن مش���روع ه���دام وتدميري لتفكيك كل مكونات األم���ة والوصول بها إلى 

االنهيار وتشويه اإلس�م والرسول القرآن في املنطقة وفي العالم.
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علي شرف المحطوري 
سابلايلايفالاذهايسمااحةا
يسصغريةاكتا4ةاساتةامقاالتا
تمترشفاطب2دةايسرحلةايستيا
ي4تادأتاعناخينهااايف«ذكارىا
يس2االسيا يسداا ا أخلا يسيساد«ا
يسحاايل،اختيسادتا4اختتاا ا
يسدا انفماها»4ذكرىايسيسد«ا
خماا24نهخااخااضاخيييضا
يفا مدركاًةامصريياةا يس2خانا
مييجهاةاحلافامختادامانا
يسرياضاإىلاخيشانطن،امرخ يا

4تلاأ24ب.
خيفالذيايسقاال،اخمناخحيا

خطابايسما2دايسقائداعبديسلكا4د ايسدينايسحيثيايكيناختاَ ا
مرحلة،اختدشانيامرحلةاجديدةاسرصيعاعاس22ييضهاشدبا
تداديسهاااامل2ينامنا4نياكتلةاإساالم2ةاتصالاأعديسلااإىلا
مل2ا اخنصافامل2ا اممالم،امتددسةايالتجالاات،امتيزعةا

يالنتخاءيت،اسمايدداير4طهاا4خحخداإالا ي4طاشكيل.
خيس2خنا4رصيعهايسفرخضاعل2ها4ددخيناسديسياأمريكي،ا
خيسفرخضاعىايممةا4غ2ابامرشخعهاايسحضا يا–ايزيحُما-ا
عاناخعياخيقنياختحديداسق2لاسطب2دةايمعديءا–انحياتقديما
يسنخيذجايمخضلاسرساسةامحخديةامتكاملةايم كان،اإنمان2ةا

يسجيلر،اأمخ2ةايستطل .
خيس2خاناإىلايآلناخ4احتفاسهايسدلاشاخيسكبرياخيستخ2زايي ا
أمل-اخض امدماكااقييا،اخأساساا يسيااالنتصا ايتجاخزا
4ُدَدهايسدماكرياإىلاينتصاا امنظيمةاخيسادةامنايمخالقا

خيسق2ماخيسثقاخةاخيسفكرايسمتنري.

الختام: خارطة طريق )7( واألخيرة!

صالة النصر
معاذ الجنيد

تُعرِبُد الضروُس  واحلرُب  ��ُدلبيَك  ووالؤن�����ا ل���َك ب��ال��دم��اِء ُم��ع��مَّ
رؤوس��ن��ا ف��وق  وال���غ���اراُت  ُدلبيَك  املُتجدِّ حليفنا  فيَك  والنصر 
نهجنا ودي��ن��َك  قدوتنا،  وليحشدوام��ادم��َت  قواتهم  فليجمعوا 
!سحقاً ألسلحة الدمار وقد غَزْت محمُد  النبيُّ  س�حهُم  قوماً 
يُ��ؤيَّ��ُدال��ي��وم نُ��ث��ب��ت ل��ل��وج��ود ب���أن من ال��ع��زي��ز  بالنصر  وااَلَك 
��ن��ا يَُدال���ل���ه ب��ال��ف��ت��ح امل���ب���ن ي��ُح��فُّ  .. أيدينا  تُشدُّ  الرسول  ومن 
فت ُشرِّ واخل�ئُق  أشرَق،  يولُدالكون  املشيئة  رح��م  م��ن  وس��ن��اهُ 
ك���ُرم���ت م��ك��ان��ُة آدٍم أو )قال ربَك للم�ئكة اسجدوا(ل����واله م���ا 
وهدايًة رحمًة،  فأُرسَل  تهتدواسجدوا،  تُطيعوا  إن  ن��وٍر  وس���راَج 
تُ��ق��دس��وه، تُ��ع��ظ��م��وه، تُ��م��ج��دوال���تُ���ع���زروهُ، تُ���وق���روهُ، تُ��س��ب��ح��وهُ
قدومه ب��ي��وم  ال��دن��ي��ا  ت���ف���ردوافلتحتفي  ف��ي��ه  ال��ي��م��ان��ي��ن  إن 
جِند ول��م   ، النبيَّ منا  وحكاّ يشهُدثرنا  وربُّ����َك  وسلاّمنا  ح��َرج��اً، 
ح����االً، وب���ن أُك��ف��ن��ا م��ا يُ��س��ِع��ُدمل��ا وج��دن��ا أن��ن��ا أش��ق��ى ال���ورى
بدينهم امل��س��ل��م��ن  وج���دن���ا  ُمعباُّدمل���ا  بالشموخ  ودربُ���َك  ه��ان��وا، 
فت ُحرِّ بعدك  اإلس���م  ُمستورُدومبادئ  أحبارهم  من  فالديُن 
رتهم حراّ من  األوث��ان  إلى  يُعَبُدع��ادوا   ) مكة  ب�)  صنٍم  فكْم  منها، 
وتُجلُدي��ا س��ي��دي ع����ذراً ف��ب��ع��دَك أم��ة تُضاُم،  خانعٌة،  اإلس���م 
تُ��خ��م��ُدامل���ذه���ب���ي���ُة ت��س��ت��ب��ي��ح دم���اءه���ا ف��ت��ن��ٌة ال  وال��ط��ائ��ف��ي��ة 
فت تكشاّ النفاق  أرب���اب  جتحُدووج���وه  بدينك  زال��ت  ال  فقريش 
بنفوسهم ي���زل  ول���م  وحدوااألدع���ي���اءُ  مهما  التسليم  من  شيئاً 
عرفاته ف��ي  الله  ضيوف  صدوا عن البيت احلرام وأوصدواقتلوا 
بربهم امل��ش��رك��ن  رب  وتسعودواال��ن��ف��ط  تصهينوا،  يديه  فعلى 
) ميٌن ( وأنصاٌر لنصرتك افتدوال��ك��ن��م��ا اإلمي�����ان ب����اٍق م���ا بقت
نبيهم دي��ن  األع����راُب  ضيع  ت��ت��ب��دُدإن  ف��م��ب��ادئ األن���ص���ار ال 
)أح��م��ٍد( ب��أم��ة  تسمينا  أحمُدش��رف��اً  ه��و  مب��ا  ضحينا  وإل��ي��ك 
سيدي املذلة  نرضى  أن  يُستعبُدهيهات  ال  اإلس�����م  دي��ن��ُه  م��ن 
وأرعدوالو لم نكن بُخطاك منضي ما اغتلت الطغاةُ  حرٌب، وال ضجَّ 
حراً، عزيزاً، مصلحاً ما أفسدواهم يرفضون يرون شعباً مسلماً
حليفنا فهو  ال��ق��ران  م��ن  واحل�����قُّ ف���ي أع��م��اق��ن��ا ي��ت��وق��ُدجئنا 

قلوبنا عليك  صلت  س��ي��دي  ويقعُدي��ا  احلنن  بها  يقوم  شوقاً، 
ورجالنا س�حنا،  عليك  من ناصروك، وجاهدوا، واستشهدواصلى 
وصمودنا ثباتنا،  عليك  األوح��ُدصلى  الطريق  وه��و  وجهادنا 
وصغارنا نساؤنا،  عليك  وم�����ن�����ازٌل أح���ج���اره���ا ت��ت��ع��ب��ُدصلت 
وم��ج��ازٌر م��ذاب��ٌح،  عليك  كانت تفتش عن رضاك وتصعُدصلت 
صلى عليك الصامدون ليصمدواصلى عليك الناس في أنقاضهم
جبهاتنا في  البأُس  عليك  يتجسُدصلى  وجل��ان��ن��ا  جيشنا،  م��ن 
وتُبعُدص��ل��ت ع��ل��ي��ك س���واع���ٌد مي��ن��ي��ٌة الظ�لة عن هداك  تُردي 
َمن األح��رار  وآل��ك  عليك  رسموا التحرر للشعوب وأبجدواصلت 
نُجدُدصدَقت لنا رؤيا الرسول مجددا احل��رام  البيت  فسندخل 
يحثنا فاحتن،   ) مكة   ( ع��ش��ٌق ق�����دمٌي، وات���ب���اٌع س��رم��ُدسنزور 
موعٌد اليماني  ال��رك��ن  م��ع  ننشُدولنا  وللزوامل  الكتاب،  نتلوا 
وصلنا ترقب  اخل��ض��راء  فالساعة اقتربت، )وطيبة(  تُقصُدالقبة 
مسجُدسنزور مسجدك الرحيب وأنت من قلٍب  بكل  حبيب  يا  لك 
ما ال��ل��ه  عليك  صلي  س��ي��دي  دواي��ا  ف��ُش��رِّ ال��غ��زاةَ  ال��ي��م��ان��يُّ  البقية << ص2دكَّ 


