
أقول ذلك واقصد به أن القوة المميتة والقادرة على القتل الى حد االبادة 
والقادرة على التخريب الى حد الدمار الشامل للبنية التحتية تصبح عند 
احساس من يقودون هذه اآللة عاجزة عن االستمرار في القتل شعورًا 
بعذاب الضمير وقد يكون خوفًا من عذاب القبر.. في وقت يتحول فيه 
الضعف أو العجز الى قوة مقاومة للعدوان الخارجي وما ينطوي عليه من 
التحدي الذي يقابله استجابة ثورية تفضل الموت على الحياة الراكعة 
لغير الله من أولئك الذين يتمادون في االستجبار واالستكبار وتكريس 

النزعات االستعمارية البائدة..
نعم يا خالد يا بن بحاح لقد أسأت الحساب وألحقت العار والخزي بحق 
هذا الشعب اليمني األبي، الشعب الذي وصفه الرسول األعظم بأنه شعب 
الحكمة وااليمان، والبلد التي وصفها الله- جلت قدرته- بأنها بلدة طيبة 
ورب غفور، وأنــت تقبل أولئك الجرحى المعتدين على اخوانك وابناء 
وطنك- إْن كان فيك ذرة من الوطنية والشرف- استرضاء لسادتهم وتقلب 
لشهداء اليمن وجرحاها ظهر المجن بصورة لم تصدر من مسئول يمني 
قبلك ولن تصدر من مسئول يمني بعدك من المسئولين الوطنيين الذين 

يقدسون شرف الوطنية ونبلها العظيم..
ال أعتقد أن سادتكم أو من تعتقد أنك قد أرضيتهم بهذا السلوك 
االنتهازي سوف يرتاحون في اعماق انفسهم بحكم ساللتهم الملكية 
النبيلة بما تقوم به من ممارسات مستفزة لشعبك ولوطنك الذي تحدثت 

ـــات الــتــاريــخــيــة والكتب  ـــرواي عــنــه الــقــصــص وال
السماوية بأجمل وأسمى الممارسات ذات القيم 

االخالقية الرفيعة والنبيلة.
منذ متى يا خالد يا بن بحاح كان العمالء الخونة 
لشعوبهم يــجــاهــرون بــهــذا الــنــوع مــن الحقارة 

المرفوضة بإجماع االعداء واالصدقاء؟
ال ابــالــغ اذا قلت بــأن الطيارين الــذيــن يقتلون 
المدنيين يعانون، هم فريسة لمعاناة ومخاوف 
مزدوجة تتأرجح بين عذاب الضمير وعذاب القبر 
من مشاعر ومخاوف كلما تذكروا ما أقدموا عليه من 
عدوان جوي بحق شعب يعاني من الفقر والقمع بما 
نتج عن عدوانهم من قتل المدنيين احياء كانوا أو 
أمواتًا في حالة معاناة شديدة بين عذاب الضمير 
في الحياة وعذاب القبر بعد الحياة، ألنهم يدركون 

سلفًا أنهم كلفوا بمهام قتالية عدوانية غير وطنية وغير قومية تتناقض 
مع كل ما لديهم من المقدسات والمحرمات التي اقسموا على مراعاتها 
بعد تخرجهم من الجامعات والكليات العسكرية للطيران والدفاع الجوي 

في العالم بأسره.
من هذه المحرمات:

- االعتداء على بلد ال وجود فيه لقوة عسكرية مماثلة أي أن أبناءها عزل 
من سالح الجو وال يمتلكون من سالح البر والبحر ما يمكنهم من الدفاع 

عن أنفسهم في التصدي لهذا النوع من السالح القاتل.
ْتل االطفال والنساء وكبار السن من الشيوخ والمسنين العاجزين 

َ
- ق

عن القتال.
ْتل المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة والمدنيين العزل عن السالح.

َ
- ق

- االعــتــداء على المساكن الخاصة وعلى المستشفيات والــمــدارس 
والجامعات والمعاهد العلمية والمهنية ودور العبادة وآبار ومعدات 

المياه وكل ما له عالقة باألمور الحياتية واالنسانية.
- االعتداء على المخيمات ومعسكرات الالجئين التابعة للمنظمات 

والهيئات المعنية باإلغاثة والرعاية االنسانية.
- االعتداء على اآلثار والمدن التاريخية والمتاحف والقبور واألضرحة 

الخاصة بأولياء الله الصالحين.
- االعــتــداء على صوامع الغالل والُبنى التحتية والمراكز الثقافية 

ة والمسموعة. والصحفيين ووسائل االعالم المرئية والمقروء
- االعتداء على المقابر والساحات المخصصة لدفن الموتى.

- االعــتــداء على الموانئ والمطارات والجسور والطرقات ووسائل 
المواصالت واالتصاالت الخدمية.

هذه المقدسات المحرمة على القصف الجوي والبري والبحري كلها 
انتهاكات تندرج في نطاق جرائم االبــادة الجماعية والتدمير الشامل 
ويقوم بها أولئك العسكريون الذين ال يحترمون قوانين الحرب ويسيئون 
استخدام مسئولياتهم في تحقيق انتصارات ترضي قادتهم وسادتهم 
وأولياء نعتمهم الزائفة، رغم علمهم بما تخلفه لهم وألبنائهم واحفادهم 

من عقوبات مادية ومعنوية عاجلة وآجلة..
أقول ذلك وأقصد به أنه تحت وطأة االحساس 
بعذاب الدنيا والخوف من عــذاب اآلخــرة يصبح 
هؤالء المقاتلون المعتدون على الحياة والحرية 
والحق بحق من يعلنون ضعفهم وعدم قدرتهم 
على الدفاع عن انفسهم بهذا النوع من السالح 
والدفاعات الجوية المتطورة، يصل هؤالء القتلة 
الى مرحلة يطلق عليها عجز القوة المميتة ذات 
األسلحة الجوية الفتاكة الى العجز عن االستمرار 
في القتل، بيد أن االعداد من الضحايا قد تجاوزت 
المئات الــى اآلالف وعــشــرات اآلالف التالية، ألن 
التجاوز الى مئات اآلالف يفتح المجال الى دخول 
الماليين وما بعدها من األرقــام المهولة.. هؤالء 
الطيارون قد يكونون سعوديين وقد يكونون عربًا 
وقد يكونون مسلمين وقد يكونون انسانيين الشك 
أنهم يشعرون بفداحة اخطائهم  وانعكاسها على أدائهم العملياتي 
من عواقب وخيمة تجعلهم عرضة لعذاب الضمير العاجل وما بعده 
من عذاب القبر اآلجل على نحو يجعلهم غير فاعلين ومترددين عن 
االستمرار في قتل عدواني له بداية وليس له نهاية فال يجدون قوة 
روحية وأدبية على االستمرار الذي يجعل القوة عاجزة عن القتل، تاركين 
مهمة االستمرار في القتل للمرتزقة األجانب الذين ال تربطهم بهذا 
الشعب المعتَدى عليه أية روابط وطنية أو قومية أو اسالمية أو حتى 
انسانية، في وقت تكون فيه عملية التحدي قد ولدت لدى المعتَدى 
عليهم من العاجزين عن قتال المعتدين استجابة حولت ضعفهم الى 
قوة اسمها قوة الصمود والتصدي لألعداء والمعتدين من جبابرة القوة 
الذين أصبحوا عاجزين عن االستمرار والديمومة في العدوان خوفًا من 
عــذاب الضمير وعــذاب القبر تشبه الى حد كبير ما وصفه «تيونبي» 
بالصراع بين التحدي واالستجابة وتشبه الى حد التطابق ما أورده فالسفة 
الجدل من صراع بين السالب والموجب بصورة ديالكتيكية لها بداية 
وليس لها نهاية، ال تستطيع فيها القوة العاجزة أن تتمكن من الوصول 
الى صنع االنتصار المطلق الذي يلحق بعجز القوة الهزيمة المطلقة على 
نحو يجعل الدور لرجال السياسة ورجال الصحافة.. رجال الصحافة في 
قدرتهم على مراقبة وتقييم األداء القتالي واالداء الدفاعي للرأي العام.. 
ورجال السياسة في قدرتهم على استبدال األساليب والوسائل القتالية 

بأساليب ووسائل حوارية سلمية قابلة لالستمرار والديمومة على قاعدة 
تحكيم الديمقراطية والشراكة في السلطة وتحكيم العدالة والشراكة 
في الثروة وتسوية االسباب التي تؤدي الى استبدال االساليب القمعية 
العنيفة باالساليب السلمية الناعمة على ما بينهما من تناقض وتضاد بين 
رحمة االختالف ولعنة الكراهية والحقد، بين الرغبة المجنونة للحرب 
والرغبة العقالنية للسالم، بين القوة التي أصبحت عاجزة عن القتل وبين 
العجز الذي أصبح له قوة من المخالب واالنياب، مع اختالف في المقاصد 
واالرادات التي تمثل المشروع وغير المشروع، نطلق عليها في الحالة 
الثانية العدوان غير المشروع، ونطلق عليها في الحالة األولى حق الدفاع 

المشروع عن النفس.
وهكذا يتضح مما تقدم أن الحروب عبارة عن 
صراع بين قوى الخير وبين قوى الشر ال يمكنها 
أن تكون حًال لتصفية الحسابات السياسية لكنها 
في الجانب المقابل حسابات خير أو شر ال يمكن 
استبعادها مهما بدت محببة أو مكروهة سلفًا 
من الناحية النظرية على األقل إّال أنها من الناحية 
العملية تعكس طبيعة االنسان الــذي يقف في 
منطقة وسط بين المالك وبين الشيطان يتكون 
بحكم تكوينه النفسي والفيسيولوجي من مقادير 
متباينة ومتناقضة من الخير ومن الشر ومن المالك 
ومــن الشيطان فــي مجمل عواطفه ومشاعره 
وسلوكياته وانفعاالته المتأرجحة بين االرادة 
وبين العقل التي تحدد اخالقياته المعقولة وغير 
المعقولة والمقبولة وغير المقبولة من ابناء شعبه 

ووطنه.
أعود فأقول إن الطيارين الذي يقودون عاصفة الحزم- بما تنطوي عليه 
من االستضعاف واالستجبار، ومن االستكبار والظلم- قد بدأوا يشعرون 
بخطورة ما يقومون به من مهام قتالية يتضرر منها الشعبان الجاران 
اليمني والسعودي على قاعدة الجوار والشراكة في االنتماء الى العروبة 
ات  واالسالم، وفي هذا االطار يمكننا القول إن الطيارين الذي شدتهم والء
مهنية ومتهورة للقصف الالمعقول والالمقبول لما وقع تحت طيرانهم 
من أهداف أغلبها مدنية واقلها عسكرية لم يعد لديهم من دوافع قتالية 
محركة لتهورهم وجنونهم ما يجعلهم يستمرون، بعد أن بدأت حقائق 
المأساة تظهر للعيان من خالل ما تكشف عنه بعض وسائل االعالم 
القليلة التي استطاعت كسر الحواجز والقيود االعالمية التي فرضتها دول 
العدوان على جميع وسائل االعالم الوطنية والعربية واالسالمية والعالمية 
بما لديها من االمكانات والعالقات ألن الحقيقة أكبر من أن يتم التعتيم 
عليها وحجبها عن الرأي العام في عالم يقال عنه إنه تحول مع تطور 
وسائل االتصال واالعالم والمواصالت الى قرية واحدة.. في وقت اصبحت 
فيه المعلومة ملكًا لجميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية 
الباحثة عن حقوق االنسان وما تتعرض له من االنتهاكات التي يفرضها 
االقوياء على المستضعفين الذين يناضلون من أجل االرتقاء بمجتمعاتهم 
الى المستوى المعقول والمقبول الذي يمثل الحد األدنى من الحقوق التي 

تنص عليها القوانين السماوية والوضعية الوطنية والقومية واالسالمية 
واألممية واالنسانية..

وكان هؤالء الطيارون المقاتلون الذين نفذوا تلك األوامــر العدوانية 
الصادرة عن سادتهم المعتدين يقولون لهم إنه لم يعد لديهم أهداف 
عسكرية أو حتى مدنية موجبة للقصف وأنهم قد افسحوا الطريق 
أمــام العدوان البري القادر على تحقيق أهدافهم المعلنة في عودة 
القيادة والحكومة الى عاصمة الدولة اليمنية أو حتى الى مدينة من 
مدنها الرئيسية الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية أو الغربية، لكنهم 
ينصحونهم بأن هؤالء المستضعفين الذي كانوا يعانون من عدم وجود 
ما هم بحاجة اليه من القوة الجوية والدفاعية قد أصبحوا في وضع 
مختلف يمتلكون قوة العجز في مواجهة القوة العاجزة عن االستمرار 
والديمومة لتحقيق األهداف المعلنة للعدوان وأنهم يفضلون التحول 
من االساليب العسكرية المكلفة التي ال تحقق ما هو مطلوب منها من 
انتصارات مطلقة تفرض االستسالم والهزيمة المطلقة على الشعب 
المعتدى عليه، وأن األفضل للطرفين استبدال القوة العاجزة وعجز 
القوة باالساليب والوسائل السياسية والحوارية السلمية من أجل الوصول 
الــى حلول سلمية يقبل بها جميع االطــراف على نحو يحقق الشراكة 
الوطنية في السلطة والثروة وصوًال الى إعمال الديمقراطية في السلطة 
والعدالة في الثروة عمًال بما يحدث في جميع الديمقراطيات الناضجة 
والناشئة والمستقلة التي بدأت تجاربها بهذا النوع 
من الصراعات والحروب الدامية والمدمرة وانتهت 
الى نبذ الحروب واالحتكام لما لدى شعوبها من 
ارادات حرة ومستقلة في انتخاب ما هي بحاجة 
اليه من قيادات تشريعية وتنفيذية تعكس ما 
لديها من القناعات في عملية ديمقراطية تقوم 
على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي 
للسلطة وحرية الصحافة وحقوق االنسان وتعددية 
اقتصادية قائمة على تعدد القطاعات االقتصادية 
العامة والخاصة والمختلطة تقوم على المنافسة 
الحرة وتفاوت العائدات الحكومة بجوهر العدالة 

االجتماعية.
لقد آن األوان لهذا الــعــدوان أن ينتهي ولهذه 
الحرب أن تضع أوزارهــا ولألطراف المتحاربة أن 
هــا، وتتراجع الــى حوار  تراجع اطماعها وأهــواء
سياسي برعاية األمم المتحدة، ولمؤتمر جنيف أن يشرع في التشاور 
الذي يتفق فيه على الحوار بين جميع االطراف على قاعدة ال غالب وال 
مغلوب وال منتصر وال مهزوم وعلى عودة جميع االطراف الى مواقف 
مسئولة تضع النقاط فوق الحروف وتحدد بصدق الجهة المسئولة عما 
لحق بالوطن األرض واالنسان من الخراب والدمار ومطالبتها بتعويض ما 
ألحقته بالشعب اليمني من االبادة الجماعية والدمار الشامل بعيدًا عن 
التضليل والتدجيل والمغالطة التي تقوم بها جهات محسوبة على أبناء 
الشعب اليمني اختارت أن تعيش على ما دفعه من الدماء والدمار والدموع 
فأكلت لحمه حيًا وميتًا وبوقاحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العماالت 

والخيانات القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة على االطالق.
أخلص من ذلك الى القول أن عجز القوة عن مواصلة القتل والتدمير 
تجد نفسها مضطرة الى التقارب مع قوة العجز المتمثلة بالتضحيات 
االسطورية وما رافقها من الصبر والصمود واالستعداد المطلق للمقاومة 
حتى النصر أو الشهادة، ألن المعتدين تحكمهم مخاوفهم على ما لديهم 
عونه من حرص  من المصالح السياسية واالقتصادية، وال يحكمهم ما يدَّ
على االشخاص الذين جعلوا انفسهم أوراقــًا متساقطة بوجه العدوان 
القاتل لوطنهم وشعبهم بدافع الطمع في السلطة والثروة ال عالقة له 

بالمثل والمبادئ وبالقيم الثورية واالخالقية.

هل كان نائب رئيس الجمهورية رئيس حكومة المنفى محقًا أو منافقًا في زيارته للجرحى السعوديين وتقبيلهم    
فــي رؤوســهم وهو الذي لــم ينطق بكلمة مجاملــة بحق اآلالف من الشــهداء والجرحى اليمنييــن الذي قتلتهم 
عاصفة الحزم بمباركة بل قل بطلب منه ومن رئيســه في المنفى والذي يســعى جاهدًا للعودة لحكمهم من خالل بحثه 
عن منطقة آمنة في طول اليمن وعرضها وبســكانها الذين يقربون من ثالثين مليون نســمة.. وهل فكر بلحظة صدق 
أن المبالغة في االعتماد على قوة الحديد والفوالذ من الجو والبحر اقتربت من اللحظة التي تصبح فيه اآللة عاجزة عن 

االستمرار في القتل لمجرد الرغبة في القتل؟
في وقت أصبحت فيه االرادة المســتضعفة والعاجزة ذات قوة قادرة على االنتصار لحقها في الحياة والحرية والحق 

والعدل واالستقالل والديمقراطية التي تكفل لها حق انتخاب حكامها..

الت
النف

د ا
صا

ح

موقف العدد:  
(١٧٦٣)
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 بقلم/ عبده محمد الجندي

 مع قوة العجز؟
ً

ما الذي نعنيه بالقوة العاجزة مقارنة

٢٤مايو ٢٠١٥م
ــعــدوان على منطقة  ـــارات جــديــدة لطيران ال -غ

النهدين ودار الرئاسة.
- غــارات على عتق بشبوة ومــعــارك بين الجيش 

ومسلحي هادي شرق المدينة.
-الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع مطلة 

على "نخال والسحيل" بمأرب
-تجدد المواجهات بين مسلحي أنصار الله ومسلحي 

حزب االصالح بالجوف.
- طائرات العدوان على اليمن تواصل قصف قيادة 

(الحرس الجمهوري) بالسواد.
-العدوان السعودي يستهدف مجددًا منزل الرئيس 

صالح وحصن عفاش في صنعاء.
-ابناء القبائل يقتحمون موقع "عليب" السعودي 
جنوب شرق نجران ومقتل عدد من الجنود احدهم 

أردني الجنسية.
-استشهاد مواطن وزوجته وإصابة ٤ من أبنائه في 

انفجار عبوة بوادي حضرموت.
-غارات جديدة على ذمار تستهدف مركز تدريب 

الشرطة.
- إصابة ٣ من ابناء عمران جراء القصف السعودي .

٢٥ مايو ٢٠١٥م
- الغارات السعودية تستهدف للمرة األولى محافظة 

"ريمة" وتقصف مبنى ادارة االمن .
-احتدام المعارك بين الجيش ومسلحي االصالح في 
مناطق مــأرب.. والجيش يستعيد جبل "المصالب" 

االستراتيجي .

- استشهاد ٣ أطفال وإصابة ٦ بينهم امرأة جراء 
قصف الحديدة.

-الطيران السعودي يدمر متحف ذمار .
-. غارات سعودية تستهدف قلعة "باجل" األثرية 

ومعسكرين للجيش بالحديدة.
ــســعــودي يقصف مــديــنــة عـــدن ..  ــطــيــران ال - ال
ومواجهات متقطعة بلحج بين الجيش ومسلحي لجان 

هادي والقاعدة.
-اشتباكات متقطعة بمدينة تعز بين الجيش 
ومسلحي االصالح.. وقناصة ينتشرون بحي الجمهوري 

في المدينة.
- الطيران السعودي يقصف منزل السفير احمد علي 

عبدالله صالح بصنعاء.
٢٦مايو ٢٠١٥م

-  استشهاد ٩ من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال 
بتعز.

-الطيران السعودي يقصف موقع جبل العروس 
بتعز.

- طيران العدوان يقتل ويصيب ٧ مواطنين في 
عمران.

-١٤ شهيدًا وجــريــحــًا بينهم طفل فــي غــارات 
سعودية على قيادة محور تعز ومنزل الوكيل البحر.

- القبائل اليمنية تدمر ٣ آليات عسكرية سعودية 
في نجران.

-مقتل اكثر من ١٠ جنود سعوديين في كمين 
نصبته القبائل اليمنية في الحدود.

- الكشف للمرة األولى عن منظومة صواريخ "النجم 

الثاقب" محلية الصنع استخدمت في قصف المواقع 
السعودية.

-طــائــرات الــعــدوان على اليمن تــدمــر ٧ منازل 
لمواطنين في صعدة.

٢٧ مايو ٢٠١٥م
-طائرات العدوان على اليمن تغير على معسكر 

للجيش ومدرسة في الحديدة.
-غــارات على العريش ومعسكر الصولبان ومطار 

المدينة بعدن.
- تهدم وتضرر منازل وسقوط ضحايا جراء قصف 

طائرات آل سعود مؤسسة المياه بصنعاء .
- غارات متتالية وقصف عنيف على العاصمة صنعاء.
-تجدداالشتباكات بين قــوات الجيش المسنودة 
باللجان الشعبية ومسلحين قبليين ومتشددين موالين 

لحزب االصالح بمدينة تعز .
- استشهاد اللواء  قاسم حسين الروحاني، مدير 
دائرة التأمين الفني السابق في غارة استهدفت منزله 

بتعز.

-شهيد وجرحى من زوار مقبرة "العمودي" بذمار 
جراء استهدافها بـ ٤ صواريخ.

-اكثر من ٦٠ شهيدًا وحــوالــى ٣١٨ جريحًا في 
غارات على األمن المركزي بصنعاء.

- الغارات السعودية تستهدف "معسكر الدفاع 
الساحلي" ومبنى كلية الطب بالحديدة.

٢٨ مايو ٢٠١٥م
-القصف الــســعــودي يستهدف محطة الكهرباء 

ومخزن منظمة الغذاء العالمي بحرض الحدودية.
-الجيش اليمني يتقدم إلى مدينة مأرب من ثالثة 

محاور.
-قصف طائرات آل سعود يطال مقرًا للمؤتمر 
الشعبي ومــزرعــة بمنطقة "السبعين" في 

صنعاء.
- الطيران السعودي يقصف القنصلية الروسية 

بعدن وديوان الجامعة.
-٢٢ قتيًال و٤٥ مصابًا جراء المعارك في مأرب.

-تنظيم الــقــاعــدة يستحدث ثــانــي أكــبــر نقطة 
عسكرية غــرب المكال.. ومــوالــون له يطلبون دعم 

التجار.
- عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف السعودي 
على حجة واستشهاد ٣١ شخصًا من اسرة واحدة و٨ 

اشخاص من اسرة اخرى .
-استشهاد ٣ مواطنين في غــارات على مديرية 

"دمت" بالضالع.
-استشهاد وإصابة ٢٣ مواطنًا بينهم طفالن جراء 

القصف السعودي على صنعاء.

٢٩ مايو ٢٠١٥م
- الطيران السعودي يقصف مركزًا صحيًا وعدة 

مناطق بصعدة.
- ٥٢ شهيدًا وجريحًا في غارات العدوان السعودي 

على صنعاء.
- قــوات األمــن والجيش تتمكن من إفشال عملية 
انتحارية كانت تستهدف قبر نبي الله هود بحضرموت.
-اشتداد المعارك بين الجيش ولجان هادي في عدن 

ولحج.
-غـــارات مكثفة على صنعاء تزامنًا مع محاوالت 
اقتحام لـ"األمن الخاصة" بتعز من قبل مسلحي االصالح.
-الجيش يستعيد تأمين الصعيد بشبوة.. وتفجير 

منزل قائد المسلحين "العولقي".
٣٠ مايو ٢٠١٥م

- استهداف قيادة قوات االمن الخاصة بصنعاء للمرة 
الثانية بصاروخ من طائرات آل سعود.

- غارتان جويتان تستهدف مواقع السواد ودار 
الرئاسة.

-٤ شهداء في غارات سعودية على مأرب.. 
وقــصــف مــدفــعــي واشــتــبــاكــات عــلــى مــداخــل 

المدينة.
- معارك بين الجيش ومسلحي هــادي في أبين.. 

والطيران السعودي يواصل الغارات.
-الطيران السعودي يقصف المسبح األولمبي وفندق 

المنتخبات بصنعاء.
- هيومن رايــتــس: تؤكد وجــود أدلــة باستخدام 

السعودية ذخائر عنقودية في اليمن.

قد يتحول الضعف 
والعجز إلى قوة 
مقاومة للعدوان 

ل الموت 
ّ

بتحدٍّ يفض
على حياة الذل

الحروب صراع بين 
قوى الخير وقوى 
الشر وال يمكن أن 
 لتصفية 

ً
تكون حال

الحسابات السياسية


