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الرئيس: نقل البنك املركزي وإغالق مطار صنعاء من قبل العدوان يهّدد حياة ماليني اليمنيني

ست عمليات هجومية على مواقَع عسكرية سعودية ومصرُع العشرات

في لقائه مديَر منظمة الهجرة الدولية:

األجهزة األمنية تلقي القبض على خلية رصد إحداثيات للعدوان بتعز

بالشرتعكءلأخبوخءعملسريةءحكلويل:ءبخسلءح فء)ش(ءل سوبةءنصلةءإىل:ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء66 4ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء1ك51ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء 4  

المرتزقة يعترفون بنهب 700 مليون دوالر و400 مليار ريال من نفط المسيلة

حصريًا للمسيرة:

تفاصيُل إفشال العملية االنتحارية يف دمت 
عالقة حزب اإلصالح بداعش

السيارة التي كان 
يستقلها االنتحاري 
تحطمت نوافذها 

جراء االنفجار

الحزام الناسف الذي 
كان بداخل السيارة 

معدًا لتفجير آخر 
وتمكن الخبراء من 

تفكيكه

أشالء االنتحاري 
الذي حاول أن 

يستهدف إحدى 
النقاط األمنية 

بدمت 

سحب الجنسية وهدم المنازل
نهاية خدمة الجنود السعوديين في الحد الجنوبي

جرائُم السعودية بحقِّ الحجاج 
اليمنيين في تنومة وسدوان 

تفاصيل 
4المذبحة

مؤسسة ُبنيان 
توّزع 8500 سلة 

غذائية للمحتاجين 
بالحديدة

بعد محاولة تنفيذه في 
العراق وسوريا واليمن

خطُر التقسيم 
األمريكي يجتاُح 

أوروبــــــــــا
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ست عمليات هجومية على مواقع الجيش العدو السعودي َومرتزقته ومصرُع العشرات 
 :يحيى الشامي

عباأللوُتءعباس1ك يُةءعمخريُةءعبتيءش1نهوء
عملقوتل1كنءعبلأنل1كنءع1ىءحكعق1عءح تزق1ةء
عبجل1شءعبس1اكديءيفءنج1 عنءاقبوب1ةءحنفذء
عبررضع ،ءحصدتءعرشعتءعبقتىءاعبج حى،ء
ايفءحدي1ثءخصءلهءحصدٌخءحلدعنيءُحش1وخكء
عملس1ريَة،ءفقدءُقت1لءع1رشعُتءعمل تزقةءاُج حء
بضاوُفه1مءحنّك14ًوءإىلءبنءعباألل1وتءس1بقهوء
قصٌفءصوخاخيءاحدفايءحكثفءعىءعملكعقعء
اعبتمصلنوتءعململطةءملكعقعءعبجبلءعمس1كدء
اسالطحءاعبتبةءعببلضو ،ءيُشوخءإىلءبّنءعملكعقعء
ءبلاَدءحدىءجغ عيفءللغهءح تزقُةء عملذو1كخةءتَُادُّ
عبجل1شءعبس1اكديءحن1ذءدخكبه1مءعىءخطء
عملكعجه1ةءيفءجبه1وتءنج1 عنءقب1َلءبوث ءحنء
عو4،ءالوب غ1مءحنءحجمءعإلعدعدءعباس1ك يء
اعبلكجستيءعبذيءتدفُعءلهءعملألكةءعبساكديةء
صكبء14ذهءعبجبه1وت،ءإالءبنءعباأللوتءفلهوء
ظل1تءت1 عاحءحكونهوءحن1ذءبش1ه ،ءاي تفُعء
حنس1كُبءعبرس1وخةءيفء4ذهءعبجبهوت،ءجوعالًء
حنهوءبح1دءبوث ءعبجبه1وتءعبت1يءيتلّقىءفلهوء

عبجلُشءعبساكديءخسوئَ ءلشكلءيكحي.

الوبتزعُحنءحعءعباأللةءعمخريةءيفءسالطحء
اعبجبلءعمسكدءاعبتبةءعببلضو ،ءشنتءقكعتء
عبجل1شءاعبلج1ونءعبش1ابلةء4ُُجكح1وًءع1ىء
ح تزقةءعبجلشءعبس1اكديءيفءجبلءعبش1بكةء
بلأس1ريةء حص1دخء ابف1ودء نج1 عن،ء قبوب1ةء
لأرصعءعددءحنءعمل تزق1ةءاإصولةءآخ ين،ء
حش1ريعًءإىلءبنءعباألل1ةءعبهجكحل1ةءس1بقهوء
قص1فءصوخاخيءاحدفايءعىءعملكقعءاعىء
عددءحنءعملكعقعءعململط1ة،ءحنءللنهوءحكعقعء
اتجأا1وتءعمل تزق1ةءيفءعملر1 اقءاعبطكيلء

اعبسدياءاعبفّكعزءاح تفاوتءخجال.
َاافق1وًءمل1وءذو تهءاح1دةءعب ص1د،ءفقدء
حققءعبقصفءعبصوخاخيءإصولوتءحبورشةء
يفءصف1كفءعبقكعتءعبس1اكديةءاح تزقتهو،ء
ابو1دءحصدخءآخ1 ءبنءعباألل1ةءتزعحنتءحعء
عباأللِةءعبس1ولقة،ءحوءبح1دثءحوبةءإخلوكءيفء
صف1كفءعمل تزقة،ءا4كءحوءتس1ببءلوختفوعء

بعدعدءعبقتىءاعملصولنيءعمل تزقة.
عبثوبث1ةء عباس1ك يّةء عباألل1ُةء ااقا1تء
ع1ىءحكق1عءعس1ك يءإىلءعبرشقءح1نءحكقعء
عبطلا1ة،ءاجو تءعباأللةءيفءس1لوقءعبتصالدء
حؤّخ1 عًء عب1ذيءش1هدتهء عبكب1ريء عباس1ك يء

جبه1وتءاحم1واخءعبقت1ولءيفءنج1 عن،ءاقبلء
عبهجك4ءعىءحكقعءرشقءعبطلاةءوونتءقكعتء
يأنلةءقدءش1نتء4جكحوًءحأوثالًءعىءحكقَايء
عبشبكةءاعبرشبو ءُقبوبةءحنفذءعبررضع ،ءايفء
عباأللتنيءسقطءعرشعتءعبقتىءاعبج حىءيفء
صفكفءعمل تزقةءاعبجنكدءعبس1اكديني،ءفلأوء

اق1عءعبهجك4ءعمخريءعىءحكقعءجنكبءحكقعء
عبطلاة،ءاُقتلءفلهءع1ددءحنءعمل تزقةءابُصلبء

آخ ان.
اتكعصل1تءيفءجل1زعنءعألل1وُتءعبقص1فء
عملدفا1يءاعبصوخاخي،ءحس1تهدفًةءتجأاوتء
عبجن1كدءعبس1اكدينيءاعملنوفق1نيءيفءحكقَا1يء

عب حض1ةءاعبط1كعل،ءخلفءعملنف1ذءعبجأ وي،ء
اعس1تهدفءعبقص1فءتجأا1وتءاتأكضاوتء
جدي1دةءبجنكدءعمل تزق1ةءعبس1اكديني،ءاوونء
عملكقا1ونءاحكعق1ُعءبخ1 ىءحملط1ةءلأكقعء
عبمثريةءشهدتءخاللءعبشه ءعملويضءعأللوٍتء
عس1ك يًةءُاصفتءلوبانلفة،ءافش1لتءقكعتء
عمل تزق1ةءيفءعخرتعقءحكعقعءعبجل1شءاعبلجونء

عبشابلة.
ايأت1يءعبقص1فءعملدفايءبق1كعتءعبجلشء
اعبلج1ون؛ءله1دفءتف يقءتجأا1وتءعمل تزقةء
عملكعق1عء ع1ىء عبهج1ك4ء ملا1وَادةء عبهودف1ةء
عملذوكخة،ءاإىلءعبجهةءعبغ للةءش1أولءصم ع ء
حلديءعس1تهدفتءعملدفال1ةءعبلأنلةءتجأاوتء

اخلو4ءعملنوفقنيءعدةءح عت.
ااعصلتءعبق1كعُتءعبلأنلةءتازيَزءحكعقاهوء
عبدفوعل1ةءش1أولءحدين1ةءعبركل1ةءارشقهو،ء
لوب غ1مءحنءعختفوعءعددءعبغوخعتءعبجكيةءعبتيء
يش1نهوءطريعنءعباداعن،ءفلأ1وءدّوتءعملدفالةء
صكعخي1خء لصلل1ةء عبلأنل1ة،ء اعبصوخاخل1ةء
عبجن1كدء ووتلكش1و،ءتمصلن1وِتءاتجأا1وِتء
عبساكدينيءاح تزقتهمءيفءجبلءسالءاحكقانيء
آخ ينءيقاونءإىلءعبرشقءحنءحدينةءعبركلة.

تفجرُي آليتني سعوديتني وقتلى وجرحى 
من جنود الجيش السعودي ومرتزقته 

بعمليات متزامنة يف ما وراء الحدود

قتلى وجرحى من املرتزقة يف 
عمليات عسكرية للجيش واللجان 

بالجوف وتعز وميدي والبيضاء

 :خاص
عس1تهدفءبلط1وُلءعبجلشءاعبلج1ونءعبش1ابلةءحكعق1َعءاتجأاوتءاتمصلن1وتءعبجلشء
عبس1اكديءاح تزقته،ءيك4ءبحاءعبثالثو ،ءلاأللوتءحتنكعةءتكبدءفلهوءعباداءخس1وئ ءحوديةء
لرشي1ةءيفءع1ددءحنءجبهوتءحوءاخع ءعبم1داد،ءضأنءعباأللوتءعالس1تنزعفلةءعملتكعِصلةءعبتيء

تنفذ4وءاحدعتءعبجلشءاعبلجونءيفءعمخعيضءعبساكدية.
يفءنج1 عن،ءبق1يءعددءحنءح تزقةءعبجلشءعبس1اكديءبحاءحرصعه1مءاج حءآخ انءيفء
عألل1ةء4جكحلةءنفذ4وءبلطولءعبجلشءاعبلجونءجنكَبءحكق1عءعبطلاة،ءاجو ءذبكءلوبتزعحنء
ح1عءإطالقءصللةءحنءصكعخيخءعبكوتلكش1وءاعددءحنءقذعئفءعملدفال1ةءعىءتجأاوتءبخ ىء
بلأ تزق1ةءقبوب1ةءحنف1ذءعبر1رضع ،ءابودءحصدخءعس1ك يءبلأس1ريةءبنءعبقص1َفءعملدفايء

اعبصوخاخيءبصوبءب4دعفهءلدقة،ءحكقاوًءخسوئ ءحوديةءالرشيةءيفءصفكفءعمل تزقة.
الوملثلءيفءعسري،ءحلثءبفودتءعملصودخءبلأسريةءبنءحدفالةءعبجلشءاعبلجونءرضلتءتجأاوتء
بجنكدءعبجلشءعبساكديءرشقءحدينةءعب لكعةءايفءحكقعءخقولةءعبزج،ءلاددءحنءعبقذعئفءبصولتء

ب4دعفهوءلدقةءابسف تءعنءسقكطءعددءحنءعبقتىءاعبج حىءيفءصفكفءعبادا.
ابح1وءيفءجل1زعنءفق1دءتأكنتءاح1دةءعبهندس1ةءعباس1ك يةءعبتولا1ةءبلجل1شءاعبلجونء
ح1نءتفجريءآبلتنيءعس1ك يتنيءبلأ تزقةءيفءعب1رجءعملدح ءلوب حضة،ءحوءبس1ف ءعنءحرصعء
طوقألهأوءجألاوً،ءوأوءدوتءحدفالةءعبجلشءاعبلجونءيفءعبكقتءذعتهءتجأاوٍتءبلأ تزقةءيفء

حنطقةءحثغنءلوبقطوعءنفسه.

 :خاص
تكب1ّدءح تزقُةءعباداعن،ءيك4ءبحاءعبثالثو ،ءخس1وئَ ءلرشيًةءفودحًة،ءاس1قطءحنهمءقتىء

ءحنءتازءاعبجكفءاعببلضو ءاحلدي. اج حىءيفءعأللوتءحتف قةءبلجلشءاعبلجونءيفءُولٍّ
حصدخءعس1ك يءبفودءبلأس1ريةءبنءاحدعتءعبجلشءاعبلجونءش1نتءعأللتنيء4جكحلتنيء
بح1ا،ءإحدع4أوءعس1تهدفتءحكعقعءعمل تزقةءيفءاعديءش1كقءلأدي يةءعبغل1لءلوبجكف،ءفلأوء
عس1تهدفتءعمخ ىءحكعقَاهمءيفءحدي يةءعبزع4 ءلوببلضو ،ءابودتءعملصودخءبنءقتىءاج حىء

حنءعمل تزقةءسقطكعءيفءعباأللتني.
ايفءعبس1لوقءذعته،ءس1قطءع1دٌدءآخ ءحنءعمل تزق1ةءقتىءاج ح1ىءيفءعأللتنيءحنفصلتنيء
بلجل1شءاعبلجونءيفءحموفظةءتاز،ءحلثءبفودتءعملصودخءلإفش1ولءحموابةءتس1للءبلأ تزقةء
يفءعبضب1وب،ءوأوءعنكرسءزحٌفءبهمءلوتجوهءتبّةءعبرزعنءاعبش1بكةءيفءحدي يةءحلفون،ءاتلقىء

عمل تزقةءخاللءعباأللتنيءرضلوٍتءحكجاًةءحنءاحدعتءعبجلشءاعبلجون.
إىلءجون1بءذبك،ءدّو1تءحدفالةءعبجلشءاعبلج1ونءتجأاوٍتءمل تزقةءعبا1داعنءيفءعبرللفنيء
لوبجكف،ءاوذعءش1أولءصم ع ءحلدي،ءحمققةءإصولوتءحبورشة،ءبس1ف تءعنءسقكطءعددء

حنءعبقتىءاعبج حىءيفءصفكفءعمل تزقة.

إعالُم العدوان يتهّرب من مصرع قائد جبهة »هيالن« 
 :متابعات

تلق1تءقكىءعبا1داعن،ءيك4ءبح1اءعمال،ء
صفا1ًةءوبريًةءلأقتلءقوئدءقكعتءعمل تزقةءيفء
جبهةء»4لالن«ءعمللقبءلأليءعبنكخ،ءحعءعثننيء
آخ ينءحنءعبقلودعتءعباسك يةءبهم،ءال غمء
بنءح1رصَعءبل1يءعبنكخءوونءخ1الَلءعأللوتء
زح1فءاعس1اةءبلأ تزق1ة،ءإالءبنءاس1وئَلء
عإلع1ال4ءعبتولاةءبلاداعنءاح تزقتهءبمءتذو ء
حت1ىءاقكعءعبزحفءبَْاءح1رصعءعبقوئد،ءحعء
بنءعباودَةءعإلعالحلَةءبقكىءعباداعنءاعمل تزقةء
يفءحث1لء14ذهءعملكعقفء4يءعفتا1ولءضجلجء
اعس1عءح1كلء»تقّدحوت«ءا4أل1ةءبلتغطلةء

عىءبيةءخسوئ .

»س1هلل«ءَا«عبصم1كة«ءفق1طءبش1وختوء
إىلءح1رصعءبليءعبنكخ،ءا4أوءاس1للتوءإعال4ء
تولاتونءبإلص1الح،ءابالءإش1وختهأوءوونتء
ح1نءل1وبءعبتش1فيءلأ1رصعءبل1يءعبن1كخء
عملا1 افءلتبالت1هءبإلح1وخعت،ءاح1عءذب1كء
وونتءتلكءعإلش1وخةءغوحضةءفقط،ءاعوتفتء
عبكس1للتونءلإي1 عدءخرءحرصعءبل1يءعبنكخء
دانءعإلش1وخةءإىلءحكونءحرصعهءبَْاءعملا وةء

تءبَْاءولفءبَْاءبينءبَْاءملوذع؟ عبتيءتأَّ
ايفرّسءذبكءحج1َمءعبرضلةءعبتيءتلقو4وء
عبا1داعنءحنءقب1لءبلطولءعبجل1شءاعبلجونء
عبشابلة،ءاعبتيءبمءيستطعءحتىءتمكيِ 4وء
يفءإط1وخءضجلجءإعالحيءآخ ،ءاإنأوءعوتفىء

لإخفوئهوء4يءاعملا وةءتأوحوً.

مصرُع 8 مرتزقة برصاص قّناصة الجيش واللجان يف مناطَق متفرقة

مصرع 2 من القيادات امليدانية للمرتزقة وعدد من مرافقيهم يف نهم والجوف

 :خاص
اعبلج1ونء عبجل1شء قنّوص1ُةء حص1دتء
عبش1ابلةءجأوِج1َمء8ءحنءح تزق1ةءعباداعنء
عب1دءيفءعأللوتءحتزعحن1ةءنفذتهوءيك4ءبحاء

عبثالثو ءيفءنهمءاعبجكفءاشبكةءاعببلضو .
حص1ودخءعس1ك يةءبف1ودءبلأس1ريةءلأنء
 ءح1نءعمل تزق1ةءبقكعءحرصعه1مءل صوصء
عبقنوصةءيفءاعديءقكيم1شءلأدي يةءعبغللء
يفءعبجكف،ءفلأ1وءبقيء4ءآخ عنءحنءعمل تزقةء
نف1اءعملص1ريءلاأللتَيءقن1صءحنفصلتنيء
يفءُولٍّءح1نءتب1ةءعبالون1يءاحكقعءعبش1بكةء
يفءحدي ي1ةءنه1م،ءوأوءبقيءح تزقءس1ودسء
حرصعهءلاأللةءبخ ىءبلقنوصةءيفءحدي يةء

ذيءنوعمءلوببلضو .
عثنونءآخ عنءحنءعمل تزقةءقضلوءل صوصء

ءحنء قنوصةءعبجلشءاعبلجونءعبش1ابلةءيفءُولٍّ
جبهةءعملرو ءلأموفظةءتازءاجبهةءعسلالنء
لأموفظ1ةءش1بكة،ءاقدءحصلتء»عملس1رية«ء

عىءعس1ألهأوءا4أو:ءعمل ت1زقءجول ءحمأدء
َعبدعبل1هءعبب1وخعيسءعباكبق1يءاعمل تزقءبحأدء

َعبدعبقودخءعبد4كيلءعملصابي.

 :خاص
يفءجديدءعإلنجوزعتءعمللدعنلةءعبلكحلةءملطولء
عبجلشءاعبلجونءعبشابلةءيفءعستهدعفءقلودعتء
ح تزق1ةءعبا1داعنءلأرتلفءعبجبه1وت،ءبقيء4ء
حنءعبقلودعتءعببوخزةءبلأ تزقةءحرصعهأوءيك4ء
بح1اءعبثالثو ءلاأللتنيءحتزعحنت1نيءيفءُولٍّءحنء

نهمءاعبجكف.
حص1ودُخءعس1ك يةءبف1ودتءبلأس1ريةءلأنء
عبقلوديءعمل تزقءخللعءعبغكيلءبقيءحتَفه،ءبحا،ء
ح1عءعثننيءح1نءح عفقله،ءبثن1و ءحموابةءزحفء
فوش1لةءملجوحلَعءحنءعمل تزقةءعىءاعديءشكعقء

لأدي ي1ةءعبغللءيفءعبجكف،ءحلثءتصدَّىءبلطولء
عبجلشءاعبلج1ونءبلزحف،ءاتأكنكعءحنءورسه،ء
حكقانيءعددعًءحنءعبرسوئ ءعببرشيةءيفءصفكفء

عمل تزقة.
وأوءبقيءعبقلوديءعمل تزقء)ل تبةءخعئد(ءعأ ء
َعبدعبل1هءعبكلأ1يءحرصَعهءل ص1وصءعبجلشء
اعبلج1ونءيفءجبهةءنهم،ءيفءعأللةءبخ ىءلوبلك4ء

نفسه.
اتش1َهُدءحرتلفءجبهوتءعبقت1ولءحنذءلدعيةء
س1بتأرءعبفوئ1تءعألل1وٍتءحتكعصلًةءيس1قطء
فله1وءع1ددءحنءق1ودةءق1كعتءعمل تزقةءلش1كلء

يكحي.
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خالل لقائه مديَر منظمة الهجرة الدولية في القصر الجهوري بصنعاء:

الصّماد: استمرار إغالق مطار صنعاء يهّدُد حياَة الكثري 
من املرضى املحتاجني للسفر للعالج بالخارج 

 القبُض على خلية مكّونة من 5 أشخاص تقوُم 
برصد وتحديد اإلحداثيات لطريان العدوان 

 :خاص
عملجل1اء –خئل1ُاء عبصأ1ودء صوب1حء عمخء بش1وخء
عبس1لويسءعمع1ى،ءإىلءح1وءيتا1 َُّضءب1هءعملغرتل1كنء
عبلأنل1كنءيفءعبر1وخجءح1نءعنته1وووتءاحضويق1وتء
1ةءيفءلاضءدالء اتهدي1ٍدءملصوبمه1مءاحلوتهمءَخوصَّ

عبرللج.
اباض1حءعبصأ1وُدءخ1اللءبقوئ1ه،ءبح1اءعبثالثو ،ء
لوبق1رصءعبجأه1كخي،ءايللو4ءاليسءس1كينجء-ءحدي ء
عو4ءحنظأةءعبهج ةءعبدابلة،ءبنءإغالَقءحطوخءصناو ء
عبدايلءحثّلءحشكلًةءإضوفلًةءيفءع قلةءاصكلءعرشعتء
عآلالفءح1نءعبلأنل1نيءإىلءاطنهمءعم4،ءحأوءتس1ببءيفء
تهديدءحلوتهمءاسالحتهمءفضالًءعنءافوةءعبكثريءحنء
عملمتوجنيءبلس1ف ءبلاالجءيفءعبروخجءبَْاءعكدةءعمل ىضء
إىلءعبدعخل،ءالفتوًءإىلءع قلِةءسف ءعبارشعتءحنءج حىء
ج يأ1ةءاحج1زخةءعبصوبةءعبك1رىءحنذءع1و4ءخوخجء

عببالدءلادءتلقلهمءعباالَجءاعد4ءقدختهمءيفءعباكدة.

ايفءعبلق1و ءع1ّرءخئل1ُاءعبس1لويسءعمع1ى،ءع1نء
ُش1كِ هءاتقدي1ِ هءبجه1كدءحنظأةءعبهج1 ةءعبدابلةء
عىءحس1تكىءعباوبمءاجهكد4وءيفءعبلأنءاتاددءباجهء
ةءيفءظلءعستأ عخءعباداعنء نشوطهوءعإلنَْس1ونيءاَخوصَّ
عبساكديءعىءعبلأنءاعبذيءتجوازء  ءشه عً،ءحسببوًء
عبكث1ريءح1نءعمرضعخءاعمذىءلم1قءعملدنل1نيءاعببُنلةء

عبتمتلةءانزاحءعملالينيءحنءحنوطقهم.
ان1ّكهءعبصأود،ءلومرضعِخءعبنوتج1ةءعنءعإلج ع عتء
عباداعنلةءعبتاسفلةءعبتيءتأثلتءيفءنقلءعببنكءعمل وزيء
عبلأن1يءاإيق1وفءرصفءخاعتبءحوءيزي1دءعنءحللكنء
احوئت1يءببفءحكظ1ٍفءياللكنءع1رشةءحالينيءنفا،ء
حأ1وءضوعفءح1نءعببطوب1ةءاعنتقولءبحوونءعبس1كنء
اعبالشءاعستأ عخءعمرضعخءعإلنَْس1ونلةءعببوبغةءج ع ء
إغ1الِقءحطوخءصنا1و ءيفءس1ولقةءاعنته1وكءبلقونكنء

عإلنَْسونيءعبدايل.
اش1ّددءع1ىءعبم1 صءلتس1هللءبعأ1ولءاحه1و4ء
حنظأةءعبهج1 ةءعبدابل1ةءاتجوازءعبصاكل1وتءعبتيء
يف ضه1وءعباداعنءعبغوش1مءاعبظوبمءع1ىءعبلأن،ءلأوء

ةء يكف1لءتنفلذءبنش1طتهوءال عحجهوءيفءعبلأ1نءَخوصَّ
ابنءعبلأ1نءوونءاالءي1زعلءعببلدءعملضلوفءعبذيءحققتء
فلهءعملنظأوتءعبدابلةءنجوحوتءغريءحس1بكقةءإىلءحوء
قب1لءعباداعنءاعبمص1وخءعبجوئ ءعبذيءبث1ّ ءعىءعبلأنء

اعبلأنلنيءابنشطةءعملنظأوتءعبدابلة.
حنءجونبهءبش1وخءقولءحدي ءع1و4ءحنظأةءعبهج ةء
عبدابل1ة،ءل1أنءحه1و4ءزيوخت1هءإىلءعبلأ1نء14كءلم1ثء
س1بلءتمقلقءبعىءدعمءحأكنءيفءعبجونبءعإلنَْس1ونيء
اخفعءوفو ةءعمعأ1ولءعملتالقةءلأس1وعدةءعبنوزحنيء
اعبالجئ1نيءاتقديمءعملس1وعدعتءملوءيق1وخبءحنءثالثةء
حالي1نيءنوزحءيفءعملموفظ1وتءعبلأنل1ةءاتقديمءعبدعمء

بلأتدفقنيءعىءعبسكعحلءعبلأنلةءحنءبف يقلو.
ابفتءإىلءعستأ عخءنشوطءحنظأةءعبهج ةءعبدابلةء
يفءعبلأ1نءاح1وءحّققت1هءعملنظأ1ةءحنءإنج1وزعتءعىء
عملس1تكىءعملميلءاعب1دايلءاتقدي1مءعبا1كنءبلنوزحنيء
اعبالجئ1ني،ءحا1رعًءع1نءعبش1ك ءاعالحتنونءمل1وءتلقوهء
عملنظأةءيفءعبلأنءحنءدعمءاحسوندةءاتسهللءبعأوبهوء

ابنشطتهو.

 :خاص
تأّكنءخج1وُلءعمح1نءاعبلجونءعبش1ابلةءلأموفظةء
تا1ز،ءحنءضب1طءخلل1ةءإج عحلةءتتككنءحنءخأس1ةء
بش1روصءيتبا1كنءح1زبءعبتجأ1عءعبلأن1يءبإلصالحء
ايقكد14وءعملدعكءش1وو ءنجل1بءعمث1كخيء-ءقلوديءيفء

عبمزبءافوخءحنءاجهءعبادعبة.
اق1ولءحصدٌخءبحنيءلوملموفظة:ءإنءعبرللَةءعملقبكَضء
علله1وءا4مء"ذعو1 ءنجلبءعالثكخيء–ءش1قلقءش1وو ء
نجل1بءعالث1كخيءقوئ1دءعبرلل1ةء-ءاعئلءثول1تءعمثكخيء
-ءعن1ونءحرت1وخءعب1دهءصوب1حء-ء4لوفءبحأ1دءصوبحء
عباب1يء-ءفوو1 ءنجل1بءعالث1كخي"،ءينتأ1كنءجألاوًء
ملدي ي1ةءحلفونءاياأل1كنءبصوبحءعبا1داعن،ءيفءخصدء

انق1لءعملالكح1وتءع1نءتم1 ووتءعبجل1شءاعبلج1ونء
عبشابلةءيفءذعتءعملنطقةءاتمديدءبحوونءتكعجدءعبجلشء
اعبلجونءعبشابلةءاتجأاوتهمءاتمديدءحكعقعءعمَسلمةء
لوالحدعثل1وتءبطريعنءعبا1داعن؛ءبلقك4ءلادءذبكءلش1نء

غوخعتهءعىءحوءتمءخصُدهءحنءقبلءعنورصءعبرللة.
اباضحءعملصدخءعمحني،ءبنءعبتمقلقوتءوشفتءعنء
قل1و4ءعنورصءعبرلل1ةءلإقمو4ءعبنس1و ءيفءعب صدءانقلء
عملالكحوت،ءحلثءاقدءس1بقءبانورصءعبرللةءعملشوخوةء
حعءح تزقةءعبا1داعنءعبقتولءيفءعدةءجبهوتءيفءحدي يةء
حلفون،ءبلأتيءلادءذب1كءضأهمءبلكع ء5 ءحدخعءعبتولعء
بلأ تزق1ةءاتكجلهه1مءلوبا1كدةءإىلءحنوطقه1مءاعبتيء
ترض1عءبس1لط ةءقكعتءعبجل1شءاعبلجونءعبش1ابلة؛ء
بلاأ1لءيفءعب صدءانق1لءعملالكحوت،ءحس1تغلنيءخاحلةء
عباف1كءاعبتس1وححءعبتيءيتم1ىءلهوءعبجل1ُشءاعبلجونء

عبش1ابلة،ءوأوءس1بقءبانرصينءحنءعبرللةءعبقتولءحعء
عبتكفريينيءعو4ء14 4ءضدءبنصوخءعبلهءيفءعبجكف.

ابو1دءعملص1دخءعمحن1يءلتا1ز،ءبنءعبرلل1ةءعملقبكضء
عللهوءعألتءعىءتجهلزءعمس1لمةءاعبابكعتءعبنوسفةء
لوبتنس1لقءحعءقلودعتءعمل تزق1ةءبلقكحكعءلوبزحفءعىء
حكعق1عءعبجلشءاعبلجونءعبش1ابلةءيفءحؤخ ةءعبجبهة،ء
اوون1تءعبرط1ةءتنصءع1ىءبنءيقكح1كعءلوبزحفءعىء
حكعقعءعبجلشءاعبلجونءعبش1ابلة،ءفلأوءتقك4ءعنورصء
عبرلل1ةءلنصبءعبكأوئنءيفءعبط ي1قءعملؤديءإىلءعبجبهة،ء
حأوءيؤديءبقطعءعالحدعدعتءاعبتازيزعتءبقكعتءعبجلشء
اعبلجونءعبش1ابلة،ءإالءبنءعمجه1زةءعمحنلةءتأّكنتءحنء
عبلق1و ءعبقبضءعىءجألعءعن1ورصءعبرللةءالمكزتهمء
بس1لمةءاذخوئَ ءاح1كعدءعبتفجريءابداعته1وءعبتيءوونكعء

يادانءبهو.ء

 :زكريا الشرعبي
بوث1 ءحنءعو4ءحنذءبنءبق1د4ءعبفوخء4وديء
لق عخءبَح يكيءعىءنق1لءعببنكءعمل وزيءحنء
صنا1و ءإىلءع1دن،ءلأزعع1مءعبمف1وظءعىء
عملكعخدءع1ىءعب غمءحنءعببن1كءعمل وزيءوونء
ياأ1ُلءلملودي1ةءتوحةءحنذءلدعي1ةءعباداعن،ء
ايقك4ءلرصفءخاعتبءعملكظفنيءإىلءُوّلءشرء

يفءعمخعيضءعبلأنلة.
احنذُءذبكءعبلك4ءاإىلءعبلك4ءتأتنعءحككحةء
عملكظف1ني،ء خاعت1بء ع1نءرصفء عمل تزق1ةء
ات ف1عءحزععَم،ءح1نءللنهوءبنه1وءتفتق ءإىلء
عملكعخد،ءللنأوءتف ضءسلط تهوءعىءجألعء
عملنش1آتءعبنفطلةءاعبغوزيةءاجألعءحكعنئء
عببم ءعبا ليءاحطوخعتءعدنءاحرضحكت،ء
وأوءتقك4ُءلنيءعبمنيءاعآلخ ءلطبوعةءبحكعلء

نقديةءدانءغطو ءحنءعباألةءعمجنبلة.
عمح1كعل؟ءيق1كلء تل1كء تذ14َُبء بي1نء إىلء

حستش1وخءعبف1وخء14ودي،ءاخئل1اءازخعئهء
عبس1ولقءعمل تزقءخوبدءلموح:ءإنءنوفذينءيفء
حككحةءعمل تزقةءنهبكعءحوءقلأتهءسباأوئةء
حلل1كنءداالخءحنءعوئ1دعتءنفطءعملس1للة،ء
لوإلضوف1ةءإىلء  4ءحلل1وخءيأنيءخاللءعو4ء

فقط،ءا4نوكءاثوئُقءتثبتء4ذع.
ايضلفءعمل تزقءلموحءبنءعبنهَبءالءيزعلء

حستأ ًّع.
الغ1ضءعبنظ1 ءع1نءحقوص1دءعمل ت1زقء
لّم1وح،ءف1إنءعب ق1مءعب1ذيءذو1 هءإلجأويلء
عمحكعلءعملنهكلةءحنءإي عدعتءنفطءعملس1للةء
بلستءإالءجز ءلسلٌطءحنءعإلجأويلءعبكيلءملوء
نهبهءعمل تزقةءحنءعمل1ولءعباو4ءطكعلءعوحنيء
انص1فءعو4،ءا14ذعءح1وءتؤودهءش1هودعتء

عمل تزقةءبنفسهمءيفءبوث ءحنءحكقف.
يق1كلءعمل ت1زقءعل1دخاسءعبزلل1ديءيفء
خطوبءبهءلشه ءيكبلكءعملويض:ءإنءحككحةء
عمل تزقةءس1اتءاتس1اىءإلنت1وجءحنظكحةء
عبمككح1ةء عبفس1ودءاعإلفس1ود،ءابنء14ذهء

اتاطل1َلء اعملمس1كللةء عبفس1وَدء بف1 زتء
عبردح1وتءعمََسوس1لةءبلأكعطنني،ءوأوءبنهوء
تكقف1تءع1نءدف1عءعب اعتبءيفءظ1لءعختفوعء

حستأ ءيفءبساوخءعبسلع.
اونأكذجءآخ ءحنءنأوذجءعبفسودءاعبذيء
ش1هدتءل1هءصملف1ُةءع1دنءعبغ1دءعبتولاةء
بلأ تزق1ة،ءانقلت1هءعنءحص1ودَخءاصفتهوء
لوملطلا1ةءيفءحنف1ذءعبكدياة،ءف1إنءحوءنهبهء
عمل تزقء4وشمءعمحأ ءابف عدءحنءبرستهءحنء
حنفذءعبكدياةءخالَلءعبرأسةءعمشه ءعماىلء
حنءعبا1و4ءك1 44ءللغء8ك6, 45,ك46,41ء
خيولءيأنيء)س1تةءاعرشينءحللوخعًءَاحوئتنيء
اس1باةءعرشءحللكنوًءَابخلاأئةءاخأس1نيء
ببفوًءاستأئةءاثأونلةءاسبانيءخيوالً(ءحنهوء
)ثالث1ةء يأنل1وًء خي1والًء 14 , 54, 65, 4ء
اعرشانءحللوخعًءاستأئةءاخأسكنءحللكنوًء
اخأسأئةءاثالثةءابخلاكنءببفوًءَاعثنوءعرشء

خيوالً(ءإي عدعًءسلوديوءعوحوً.
اإذعءوونءحوءذو هءعمل تزقءلموحءاذو تهء

صملف1ةءعدنءعبغدء4كءجز ءحأوءينهبءحنء
عملولءعباو4ءيفءعبرفو ،ءفإنءحككحةءعمل تزقةء
تأ1وِخُسءعبنهبءيفءحوءتبقىءح1نءعملولءعباو4ء
لط1 قءبخ1 ى،ءبل1 زءح1وءظه ءحنه1وء4كء

عبتزاي .
اونأكذجءعىء4ذهءعبموبةءحنءعبفس1ود،ء
يق1كلءعبصمف1يءعمل ت1زقءنبللءعمس1لديء
لأنش1كخءعىءصفمتهءيفءفلس1بككءش1ه ء
حوي1كءعمل1ويض:ءإنءحس1ؤابنيءيفءحككح1ةء
عمل تزقةءقوحكعءلإدخعجءبسأو ءا4ألةءضأنء

وشكفوتءعبطالبءعبدعخسنيءيفءحوبلزيو.
اعّززءعمس1لديءوالَح1هءلوبكثوئ1قءعبتيء
وش1كفوتء يفء عس1أوًء إدخعجء 45ء تكض1حء
عبطالبءعبدعخسنيءيفءحوبلزيوء,ءحشريعًءإىلءُوّلء
عس1مءحنء4ذعءعمس1أو ءعبك4ألةءسلستلمء
احبل1غء دخعس1لة،ء و س1ك4ء داالخء   5كء
إجأويلءبنفاءعمس1أو ءيس1وايء545ءببفء
َداالخ،ءبلك1كنءإجأ1ويلءعملبل1غءعبكوحلءبهذهء

عبموبةءاحدهءحللكننيءا  4ءببفءداالخ.

اح1نءلنيءحوالتءنه1بءعمح1كعلءعباوحةء
عبت1يءي تكبه1وءعمل تزق1ةءلش1كلءعلن1يءيفء
ح1وءيزعي1دانءلأاونوةءعملكعطن1نيءعبلأنلني،ء
رصفء4ءحالي1نيءش1ه يوًءحكوف1أةءبكب1وخء
حس1ؤايلءحككح1ةءعمل تزق1ةءتم1تءح1رخء
عإلرشعفءع1ىءعألل1ةءرصفء”عبج1كعزعت”ء
اعبتيءشّكلتءلق عخءحنءعبفوخءلنءدغ ءتمتء
حس1أىءعبهلئةءعباللوءبلج1كعزعتءلوإلضوفةء

إىلءخاعتبهمءعملاتأدة.
وذبكءعىءصالدءعبتجنل1د،ءاللنأوءيُقتَُلء
عبش1بوبءعملغ خءله1مءحعءتموب1فءعباداعنء
اخاعتبه1مءالءت1زعلءحمتجزًةءعن1دءحككحةء
عمل تزق1ة،ءيؤودءعمل تزقءلم1وحءبنءحككحةء
عمل تزق1ةءتّدع1يءبنه1وءجن1دتء"بخلاأوئ1ةء
اخأسةءاعرشينءببَفءعسك ي"،ءحوءيانيء
بنهوءتق1ك4ُءلنه1بءحبوبَغءطوئل1ٍةءتمتءلندء
عب اعتبءبهؤال ءاعبت1يءتتفوَاُتءلنيء 6ءببفوًء
ا  4ءببفءحنءغريءعباالاعت،ءللنأوءعبغوببلةء

عباظأىءحنءعمسأو ءا4ألة.

بّحاح: نافذون في حكومة المرتزقة نهبوا خالل عام 700 مليون دوالر و400 مليار ريال من نفط المسيلة فقط
صحيفة: إجمالي ما نهبه المرتزق األحمر من منفذ الوديعة خالل 5 أشهر من 2017م 26 مليار ريال

مكاشفاُت مسؤولي املرتزقة تكشُف الستاَر عن نهب مئات املاليني من 
الدوالرات ومئات املليارات من الرياالت من أموال الشعب

طريان العدوان يقصف منازل 
وسيارات املواطنني يف صعدة 

ويقتل عددًا من املواشي يف الجوف
 :خاص

اعصلءطريعنءعباداعنءعس1تهدعَفءحنوط1قءاحأتلكوتءاحنوزلء
عملكعطن1نيءيفءحنوطقءحتف ق1ة،ءح تكبوًءج عئَمءجدي1دةءتضوفءإىلء

سجّلهءعبطكيلءحنءعالنتهوووتءعإلنسونلة.
يفءصا1دة،ءبف1ودتءحص1ودُخءحمللةءبلأس1رية،ءبح1اءعبثالثو ،ء
بنءطريعَنءعباداعنءش1نءع1ددعًءحنءعبغوخعتءعىءحنوزلءاس1لوخعتء
عملكعطننيءيفءحدي يةءلوقم،ءحتس1ببوًءيفءخس1وئ ءحوديةءبلأكعطنني،ء
فلأوءقصفءلغوخةءعبط يقءعباو4ءبسفءجبلءح عنءلأدي يةءحلدعن،ء

ضأنءحألتهءعملتكعصلةءبتدحريءعببُنلةءعبتمتلةءبلأموفظة.
ايفءعبج1كف،ءعس1تهدفتءغوخٌةءبطريعنءعباداعنءيفءعبلك4ءنفس1هء
ع1ددعًءحنءعملقوخءلأدي يةءعملصلكب،ءحوءبدىءإىلءنفكقهو،ءيفءج يأةء
جديدةءضأنءحسلس1لءعستهدعفءحقدخعتءعملكعطننيءاحأتلكوتهمء

حنذءحوءيقوخبءثالثةءبعكع4.

الحراك الجنوبي: رشاوى سياسية 
لعقد جلسة للربملان يف عدن 

 :متابعات
وش1فءعبقلوديءلوبم عكءعبجنكلي،ءخعئدءعبجمويف،ءإنءحوءتسأىء
لمككح1ةءعبرشعلةءتس1اىءيفءعميو4ءعبقودح1ةءإىلءمللأةءحوءلقيءبهوء

حنءبعضو ءحجلاءعبنكعب،ءباقدءجلسوتءيفءعدن.
اقولءعبجمويف،ءيفءعتصولء4وتفيءحعء"سبكتنلك"،ءبحاءعالثنني:ء
إنء4ن1وكءحص1ودَخءحملل1ًةءبو1دتءتلق1يءبعضو ءحجل1اءعبنكعبء
عبلأن1ي،ءالوبذعتءعملكجكدينءيفءعبروخجءحبوبغءحوبلةءوبرية،ءاُطلبء
حنهمءعىءضك ءبقو عتءاجلس1وتءبهمءيفءعب يوضءقبلءعدةءبشه ء
ل1رضاخةءعبتكعجدءيفءع1دنءخاللءش1ه ءبوتكل ءعبج1وخيءبإلقوحةء

4نوك.
اتول1عءعبجم1ويف،ءبنءتلكءعملصودخءبودتءبنءبجن1ًةءخوصًةءتاأُلء
حنذءنهويةءش1ه ءيكنلكءعملويضءعىءت تل1بءباضوعءعبنكعبءيفءعدنء

لتكفريءحسوونءبهم.
4ذعءاتساىءحوءتس1أىءلمككحةءعبرشعلةءعملستأدةءرشعلتهوء
حنءعب يوض،ءتس1اىءحنءخاللءتل1كءعبرطكعتءإىلءتمقلقءعددءحنء
عم4دعف،ءحس1بءحوءبفودءقلوديءعبم1 عكءعبجنكليءعبجمويف،ءحنهو:ء
ءإع1النءعبدابةء إق1 عخءحرشاعءدس1تكخءيأنحءعملجل1اءعملناقدءحقَّ
عالتموديةءاتنفلذءحر جوتءحؤتأ ءعبمكعخءعبكطني،ءحسبءزعأه.
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ُمَؤّسسة الشهداء تواِصُل توزيع الحقيبة املدرسية املتكاملة
  : خاص

دش1نتءُحَؤّسس1ةءعبش1هدع ،ءي1ك4ءبح1اءعبثالث1و ،ء
ح1رشاَعءتكزي1عءعبمقلبةءعملدخس1لةءمَلْنَو ءعبش1هدع ءيفء
حموفظتَيءعأ عنءاحّجةءتمتءشاوخء»بو حكنوءآلوؤ4مء

لوببذلءفلنك 4ءبَلْنَوَ 4مءلوباطو «.
ابو1دءعبقوئأ1كنءعىءعمُلَؤّسس1ةءبنءتكزي1َعءعبمقلبةء
عملدخس1لةءعملتكوحل1ةءمَلْن1َو ءعبش1هدع ءيأتيءيفءإط1وخءَخّدء
عبجأللءبلش1هدع ءعبذينءلذبكعءبخاعَحه1مءادحو 4م؛ءحنء

بجلءاعستق عخءعبشابءعبلأني.
اوونتءعمُلَؤّسسةءقدءدّشنتءتكزيعءعبمقلبةءعملدخسلة،ء
يك4ءعالثننيءعملويض،ءيفءحموفظتيءحأخبءاعملمكيت،ءوأوء

ستدشنهوءيفءعملموفظوتءعمخ ى.

وقفة احتجاجية للرتبويني 
باألمانة تحّمل األمَم املتحدة 

مسؤولية توقف التعليم

من وحي عاشوراء.. ندوة ثقافية بجامعة الحديدة 
 : خاص

بقوحتءجوحا1ُةءعبمديدة،ءصبوحءبحاء
عبثالث1و ،ءن1داًةءثقوفل1ًةءلان1كعنء)ح1نء
اح1يءعوش1كخع (ءبتبلنيءب4أل1ّةءإحلو ء

ذو ىءعستش1هودءعبمس1نيء)ع(،ءاحجمء
عبتضملةءاعبف1دع ءعبتيءجّس1دهءلثكختهء
عللهءعبس1ال4،ءاعبدخاسءعملس1تفودةءحنء

احيءعوشكخع .
اق1د4ءعملش1وخوكنءيفءعبن1داةءباخعَقءعألء

تنوابتءث1كخةءعإلحو4ءعبمس1نيءعللهءعبس1ال4ء
ونأكذجءبث1كخعتءعالح عخ،ءاح1وءتأثلهءعإلَخعَدةء
عبت1يءجّس1د4وءعبمس1نيء اعبا1ز4ءاعإلرصعخء
)ع(ءح1نءنأكذجءبعىءملكعجهت1هءبقكىءعبظلمء

عبطغلون.

إعادُة تشكيل العالم: مشروع التقسيم األمريكي يتمّدد من الشرق األوسط إىل أوروبا
 : إبراهيم السراجي

عخت1وختءعمُلَؤّسس1ُةءعبرسي1ُّةءعبت1يءتمكمء
عبكاليوتءعملتمدة،ءدانوبدءت عحب،ءوش1رصلةء
حه ِّجةءاحث1ريةءبلجَدل؛ءبتج ل1ةءتكجهوتهوء
عبجديدةءعملتأثلةءبل1اءلتقكيةءبح يكوءاإنأوء
لإضاوفءاتقسلمءعباوبم،ءالوبتويلءعألتءتلكء
عمُلَؤّسس1ُةءعىءإلاودءعبسلوسةءعمح يكلةءعّأوء
يمُدُث،ءااضا1تءت عحبءيفءعبكعجهةءفأصبحء
عبمديُثءعملضلُلءعنء»سلوس1ةءت عحب«ءابلاء

»عبسلوسةءعمح يكلة«.
حالح1ُحءعبتكج1هءعمح يك1يءعب1ذيءيج يء
يفء ل1دبتء ت عح1بء لكعس1طةء علل1هء عباأ1لء
عبظهكخءلش1كلءوبريءخغمءبنءعمخريءبمءيكألء
عوح1هءعمالءيفءعببل1تءعملل1ض،ءبك1نء»ثكخةء
عالس1تفتو عت«ءل1دبتءترِضُبءباخالوءلش1كلء
اعضح،ءحنءخ1اللءعباألءعىءتفكلكءعالتمودء
عماخاليء)نجوحءعس1تفتو ءخ1 اجءل يطونلوء
حنءعالتمود(ءاتفكلكءعب1دالءعماخاللةءذعتهوء
)عس1تفتو ءإقللمءوتوبكنلوءعإلس1بوني(ءاوذبكء
و دس1تونء )عس1تفتو ء عماس1طء عب1رشقء يفء
عبا1 عق(ءاعبذيءيفرتضءبنءيأتدءإلقوحةءدابةء
قكحل1ةءبألو عدءتقتطعءحس1وحتهوءحنءت ولوء
اسكخيوءاعبا عقءاإي عن،ءالرطكعتءحتأخ ةء
ع1نءس1ولقتهوءنش1هد4وءيفءعبلأ1نء)إقلل1مء

حرضحكت(.
ءتلكءعملش1وخيعءظه1 تءيفءاقتءقلويسء ُولُّ
حنءعأ ءااليةءت عحبءابكنهوءتتكيجءبرطكعتء
بح يكل1ةءس1ولقةءعألتءعىءتقس1لمءعباوبمء
اعبتهلئ1ةءبتفكل1كءعبدالءحنءقب1لءبنءيرطَ ء
ع1ىءلولءت عح1بءبنءيك1كنءخئلس1وًءبلكاليوتء

عملتمدة.

االتحاُد األوروبي خطٌر على الواليات املتحدة
عس1تطوعتءعبكالي1وُتءعملتم1دةءحنءخاللء

داخ4وءيفءعبم بءعباومللةءعبثونلةءعبتيءعنتهتء
ع1و4ء45م1ءح1نءعحت1كع ءعب1دالءعماخاللةء
ع1ىء عبم1نيءاس1لط تء ذب1كء يفء عملنهك1ةء
عبسلوس1ةءعماخالل1ةءيفءعباق1كدءعبالحق1ة،ء
اوونءتش1كللءالا1دءذب1كءتكس1لعءعالتمودء
عماخال1يءيأثلءخط عًءعقتصوديوًءاسلوس1لوًء
اعس1ك يوًءع1ىءحكون1ةءعبكالي1وتءعملتم1دةء
وقطبءاحلدءيهلأنءعىءعباوبمءلادءتفكقهء
يفءس1بوقءعمقطوبءعىءعالتمودءعبس1كفلتي،ء

الوبت1ويلءاخغمءعبتنوغ1مءعمح يكيءعماخاليء
ع1ىءحدىءعباقكدءعملوضلة،ءإالءبنءاعش1نطنء
عبتيءت1 ىءيفءباخالوء)ق1وخةءعجكز(ءالءيمقء
بهوءقل1ودةءعباوب1م،ءبديهوءقنوع1ةءبنءباخالوء
عبضالف1ةءبفض1ُلءح1نءباخال1وءعبقكيةءابكء

وونتءحللفًة.
حنتص1َفءعبا1و4ءعبج1وخي،ءبصلب1تءدالء
عالتم1ودءعماخال1يءلنتلج1ةءعالس1تفتو ءعىء
خ اجءل يطونلوءحنءعالتمودءعماخالي؛ءوكنهوء

خطكًةءبحدثتءتصدعوًءوبريعًءيفءولونءعالتمود،ء
لوبتزعح1نءح1عءتمديوتءوبريةءتالُش1هوءدالء
باخالوءع1ىءعبصالدءعبدعخيلءبل1دالءذعتهوءبَْاء
عبتمديوتءعباوملل1ة،ءاحَدهءعب ئلاءعمح يكيء
دانوبدءت عحبءرّصحءقوئالًءإنءخ اَجءل يطونلوء
ح1نءعالتمودءعماخال1يءبح ءخعئ1ع،ءاعملثريءبنهء
بطلقءعبترصيحءحنءعس1كتلندعءعبت1يءحوءتزعلء
ضأَنءعملألكةءعملتمدةءعبريطونلة،ءاقدءيككنء
ت عحبءعقدءعجتأوعوٍتءلوبسوسةءيفءعسكتلندعء

ته1دفءبتقس1لمءل يطونل1وءذعته1و،ءفر جتء
لا1دءزيوختهءدع1كعتءحنءبحزعبءعس1كتلنديةء
تطوببءلإج ع ءعس1تفتو ءعىءعالستقاللءعنء

ل يطونلو.
حكعق1ُفءت عحبءتج1وهءعالتم1ودءعماخاليء
بلونتءلش1كلءاعضحءنكعيوءعبكالي1وتءعملتمدةء
عقتصودي1ةء وق1كةء عالتم1ودء جأ1وعء بكب1حء
حنوفس1ة،ءعمح1 ءعبذيءبث1وخءقل1قءعماخاللنيء
عّرتءعنهءعملستش1وخةءعمملونلةءبنجلالءحريولء
يفءحوي1كءعملويضءلقكبهوءإنءع1ىءدالءعالتمودء
عماخال1يءبنءتاَيءبنءعللهوءعد4َءعالس1تأ عخء
يفءعالعتأودءعىءعبكاليوتءعملتمدةءاعد4ءعبنظ ء

إبلهوءومللفءبالتمودءعماخالي.

استفتاُء إقليَمي كردستان 
وكتالونيا ليس مصادفة

قبَلءبي1و4ءقلللةءبج ىءإقللُمءو دس1تونء
عبا عقءعستفتوً ءعىءعستقالبهءعنءعبا عق،ء
احظ1يء14ذعءعالس1تفتو ءلدع1مءإرسعئليلء
حاَلنءادع1مءغريءحبورشءتأث1ّلءلوتصوالتء
ازيوخعتءحتبوَدبةءبلس1اكدينيءاعإلحوخعتلنيء
حعءبخلل1لءعوصأ1ةءعإلقللم،ءبح1وءعبكاليوتء
عملتم1دةءعبتيءطوبب1تءلتأجللءعالس1تفتو ء
خغ1مءُقدخته1وءع1ىءحناهءفه1يءعملت1كخُِّطء
ءلأرشاعءتقس1لمءعبا1 عقءاعبدالء عب ئليُّ

عملجواخةءعرءعمو عد.
اب1مءتأ ءس1كىءبي1و4ءقلللةءحت1ىءبج تء
س1لطوُتءإقللمءوتوبكنلوءاعوصأتهءل شلكنةء
عستفتوً ءحأوثالًءعىءعالستقاللءعنءبسبونلو،ء
ا14كءعالس1تفتو ءعب1ذيءخفضت1هءعبمككح1ُةء
عالس1بونلةءاعباكعص1مءعماخالل1ة،ءابش1وختء
بصولعءعالتهو4ءبلكاليوتءعملتمدةءلأنهوءتساىء
بتفكلكءعبدالءعماخاللةءاوذعءتفكلكءعالتمودء
عماخاليءعبذيءوونءخ اُجءل يطونلوءحنهءبَاىلء

تلكءعبرطكعتءعمح يكلة.

 : متابعات
نّفذءعبرتلكيكنءيفءبحون1ةءعباوصأةءاحموفظةءصناو ،ءيك4ءبحاءعبثالثو ،ء
اقف1ةءعحتجوجل1ةءبح1و4ءحق ءعمح1مءعملتمدةءتمتءش1اوخء»تكق1فءعبتاللمء

حسؤابلةءعمحمءعملتمدة«.
دعتهوء اطوببءعملشوخوكنءيفءعبكقفةءعالحتجوجلة،ءعمحَمءعملتمدةءلوبكفو ءتاهُّ

لرصفءخاعتبءعملالأنيءموث ءحنءعرشةءبشه ءلصكخةءعوجلة.
احّأ1لءعملش1وخوكنءيفءعبكقفة،ءعمحمءعملتمدةءحس1ؤابلَةءتكق1فءعبتاللم،ء
حش1ريينءإىلءبنءعس1تردع4ءعبا1داعنءبكخق1ةءقط1عءعب عتبءاإيق1وفءعبتاللمء
اتدحريءعملنش1آتءعبتاللألةءبنءيثنلَهمءعنءعبدفوعءعنءعبكطن،ءللءس1لزيد4مء

صأكدعًءاإرصعخعًءَاحقواحًةءبقكىءعالحتاللءَاعباداعنءاح تزقتهم.
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

 الــفـصـل األول: 
األوضاع السـياسية في اليمن ونجد والحجاز قبل المجزرة

حمود عبداهلل األهنومي 
وفــي نــجــد: 

وونءق1دءُاِبدءعب1ُدءعبازيزءل1نءَعبدعب حأنءآلء
عبفلص1لءآلءس1اكدءيفءعب يوضءع1و4ء م1414/ء
ءحعءبللهءإىلءعبككيتءلادءبنءعستكىلء 6ك418،ءثمءف َّ
آلءعب ش1لدءعىءعب يوض،ءث1مءوونءينِزعءداحوءعىلء
عس1تاودةءُحْلكءبجدعدهءيفءنجد،ءاقدءعستطوعءا4كء
يفءعبارشين1وتءح1نءعأ1 هءبنءيس1تالدءعوصأةء
بجدعدهء)عب يوض(ءيفءإحدىءبلويلءشه ءشكعلءحنء

عو4ءم1 41/ءينوي ء4 م41.ء
ابلاءحالكح1وءداُخءل يطونلوءيفء4ذهءعبم وةء
عبنجدي1ة،ءبك1نءعملال1ك4ءبنءَعبدعبازي1زءوونءلادء
1ل،ءابنهءوونءعبموومء ذبكءحللَفءل يطونلوءعملفضَّ
عبا ل1يءعبكحل1دءعب1ذيء"يقب1ضءإعونوت1هءح1نء
عإلي1 عدعتءعالحرعطكخي1ة")1(،ءابنهءوونءيس1تلمء
إعون1ةءش1ه يةءل يطونلةءلأقدعِخءخأس1ِةءآالفء
جنلهءعس1رتبلنيءلوإلضوفةءإىلءبسلمةءاذخوئ )4(،ء
اوونءحؤتأ1 ءعبقو4 ةءعملناقدءلتأخيخ41م41ءقدء
اضعءسلوسةءش1وحلةءإلعونوتءحلفو ءل يطونلوء
ح1نءعبا ب،ءاق1 َّخءزيودةءعإلعونةءاللنءس1اكدءعىلء
     1ءجنلهءسنكيو،ءاعقرتحءحسواعةءعبرشيفء

حسنيءلولنءساكد) (.
اقدءبَخس1لءعلنءساكدءيفء4ءبغسطاء 4م41ء
بهبوته1مء حس1تزيدعًء عبريطونل1ةء عبهلئ1وتء إىلء
ءعألء يق1كل:ء"عدعأكن1يءابن1وءبضأ1نءبك1مءبيَّ
عدعئيءبإلنجلل1ز"،ءايقكلءبيض1و:ء"بقدءبعطلتُمء
بصدقوَ و1مءعبرَكن1ةءببقول1وءابخعيَضءغنل1ة،ءابنوء
صديقك1مءعبمقلق1يءلقلُتءفقريعءبوث1 ءحنءذيء

قبل")4(.
ظل1َّتءعحتلوج1وتءاإعونوتءعلِنءس1اكدءبدىء
ل يطونل1وءُش1ْغَلءاثوئِقه1وءعبش1وغل؛ءابهذعءوونء
وت،ءاقدءبل قء عإلنجللزءِقبلَةءعلِنءس1اكدءعندءعمُلِلأَّ
عملندابءعبسوحيءيفءعبا عقءل يسءوكواءإىلءازي ء
عملس1تاأ عتءيفءينوي1 ء 4م41ءير1رهءلضوئقةء
عل1نءس1اكدءعملوبلةءابن1هءَحِدي1ٌنءلأبوب1َغءوبرية،ء
هءيفءتلكءعبرقلةءعىءت تلبءُسْلفةءباءق ٍضء احضَّ
لقلأةء 5ءببفءجنله،ءاتشريءعبكثلقةءبنءعملندابء
عبسوحيءعقرتحءإعطوَ هءعملبلَغءعمل غكَبءق ضوءحنء
عُتء ِقبَلءبصموبءعحتل1وزءعبنفط،ءعبذيءلدتءحؤرشِّ
ِق1هءيفءعبجزي1 ةءعبا لل1ةءيفءتل1كءعبس1نة)5(؛ء تدفُّ
حءبنهءبس1ولءباوبءل يطونلوء عمح ءعبذيءحنءعمل جَّ
ءعبكعِعد. فأغدقتءبحكعبهوءعىء4ذعءعبمللفءعبا ليِّ
تف َّدءَعبدعبازيزء-ءوأوءي ايءحؤخِّخهءعمُلْاَجُبء
ل1هءعمس1توذءخريءعبدي1نءعب1زخويلء-ءل1نيءبق عنهء
"لأزعيوءب4أهوءعملفوجآتءتصبلموءباء4جودع)6(،ءباء
حنءحلثءالءينتظ ءع1داُّهءعبهجك4َ،ءاوونءياتأدء
عىءعالس1تربوخعتءقبلءعملالق1وة،ءفكلأوءبغوخءعىء
بخٍضءيجهله1و،ءباءبلاءبهءع1نٌيءفلهوءيباثءإبلهء
لأخبوخ4و،ءايكث ءح1نءعالحتلوطءإذعء4مءلوبزحفء
ايف1رتضءيفءخصأهءحنءعبق1كةءبضاوفءحوء4كء

فله")ك(.
وونتء)نجُدءعلِنءس1اكد(ءاء)حجوُزءعمرشعف(ء
تتنوزعونءاعحت1يء)عبر ح1ة()8(ءا)تَُ لة()م(ءعىء
ءجلشءعلنءساكدء عبمدادءللنهأو؛ءبذعءفقدءعنقضَّ
لقلودةءس1لطونءلنءلجودءعبتألأيءحوومء)4ج ةء
عبغطغط() 1(،ءاعبرشي1فءعبك4وليءخوبدءلنءبؤيء
حوو1مء)عبر حة(،ءع1ىءجلِشءعبرشيِفءحس1نيء
حلكءعب11م11جوزءع1ىءحق لةءحنء)تَُ لة(ءفُأزِّقء
4نوكءجلُشءعبرشيفءحس1نيءلتأخيخء45ءشابونء

ك  141ء/م1م41)11(.ء

اووباودةءفإنءَعبدعبازيزءعلنءس1اكدءبمءيأِلكء
لا1دءبنءخبىءُجث1ثءعبقتىءووبت1اللءإالءبنءت ق قء
دحُعءعلنل1ه،ءعىءحدءقكلءخاعي1وتءحاجبله)14(،ء
احعءذبكءفإنهءبمءينفكءعنء4كىء4ؤال ءعملقوتلنيء
شني؛ءبذعءفإنهءبخسلهمء4مءلذعتهمءالقتمو4ء عملتكحِّ
حدين1ةءعبطوئف،ءالوبفالءت1مءعقتموحهوءيفءصف ء
 4 1141/ءس1بتأر44م41،ءا"عنطلقءعمع عبء
يقتلكنءاينهبكنءعىءعودتهمءيفءذبكءعباهد") 1(،ء
اعختُِكب1َْتءتل1كءعملجوزخءعببش1اة،ءابلاءبدىءعلنء
لءح1نءج عئأهم،ءوأوء س1اكدءغريُءعببكو ءاعبتنصُّ
14كءيفءُوّلءح ة،ءاب1مءيكنءلكوؤهءذب1كءلأونٍعءبهء
ح1نءبنءيَُكلِّفه1مءح ةءبخ ىءلوقتم1و4ِءح11ك11ةء

عملك حةءثمءجدةءاغري4أو.
عب يمون1يء بح1نيء عبا ل1يء عب حوب1ةء اص1فء
عملتشدِّدينءحنءعإلخكعنءعبك4وللني،ءسكونءعبِهَج ء
)جأ1عء4ج1 ة(،ءلأنه1م:ء"جل1ُشءعل1نءس1اكدء
عبقكح1يءعبديني،ءجلشءعبتكحل1د".ءاقدءجأاهمء
ءلقاةءحنء علنءس1اكدءيفء4َج1 ،ءحلثءوونءيا1نيِّ
عمخضءفلهوءحو ءبقبللة،ءفلنزحكنءإبلهو،ءايبنكنء
للكته1مءفلهوءلأس1وعدتهءبه1مءحوبلو،ءاي س1لء
إبله1مءعملطواعةءبتاللأهمءعبتكحلدءابسوس1لوتء

عبك4وللة)14(.
احكوي1ةءعإلخ1كعنءعبك4وللنيءحعءعلنءس1اكدء
قهوءعببوح1ثءعبغ ليءعمُلْاَجبء حكوي1ةءعتلدة،ءحقَّ
ل1هءالوإلخ1كعنءبيض1و،ءإنهءج1كنءحبل1ب،ءعبذيء
اص1فءتم ُّووِته1مءيفءعبجزي ةءعبا لل1ةءلقكبه:ء
"عوتس1مكعءعبجزي1 ةءعبا للةءوأبض1ٍعءبلج عحء
عب1ذيءيزيلءحوء4كءحؤب1ِمءباءخبلث،ءايرتكءحوء4كء
حا1وىفًءاصم1ي")15(،ءايفء4ذهءعباب1وخةءحوءفلهوء
ء حنءعالنمل1وزءبإلخكعنءعبك4ولل1نيءاعبتري ءعبفجِّ

بفظوئاهمءاحجوزخ4م.ء
اح1عءذب1كءفأ1نءعملهمءععتأ1وُدءتق ي1ِ هءعنء
1لءإبلهءلاَدءوثرٍيءح1نءعبانو ء عإلخ1كعن؛ءمنهءتكصَّ
اعالط1العءعىءعبكثوئ1قءعبريطونل1ةءاعمح يكلة،ء
احنه1وء كءاثلق1ة،ءا58ءوتول1و،ءا  ءحقوب1ة،ء
ابج ىء14ءحقوللةءش1رصلةءح1عءصنوِعءبحدعِثء
عإلخ1كعن،ءاخ1 جءلتق ي1ٍ ءبس1أوه:ء)جن1كدءعلنء

ساكدءعملموخلكنءحنءبجلءعإلس111ال4()16(.
4ذعءعببوح1ثءعبغ ليءعبذيءالءيُتَّهمءيفءعإلخكعن،ء
اقدءبثن1ىءعللهمءال1 َّخءفظوعوِته1مءيفءبوثَ ءحنء
1لءإىلءلا1ضءعبنق1وطء ح1كونءيفءوتول1ه)ك1(،ءتكصَّ

عبهوحةءعنهم،ءاحنهو:ء
بنه1مءبابئكءعبب1داءعبنجديكنءعبذي1نءععتنقكعء
عبك4وللةءعنءط يقءعبكعظءعبديني،ءالأس1وعدةء
علنءس1اكدءعملوديةءت وكعءعبملوَةءعببدايةءبلالشكعء
اتءتلكء يفء4َِج ءلنو4وءعلُنءس1اكٍدءبهم)18(،ءاتجأَّ
لتءل1)عبهج (،ء اوٍتءسكنلةءُسأِّ عملجوحلُعءيفءتجأُّ
اعبهج ةءتانيءعب حللءحنءاَسِطءغرِيءعملؤحننيءإىلء

عوبمءعإلس111ال4)م1(.
اجدءعبكوت1بءبنءحرتََلَفءحص1ودِخهءتتفقءبنء
علنءساكدء4كءعبذيءبنشأءح وةءعإلخكعن) 4(،ءابنهء
4كءعملس1ؤالءعنءقلوحهوءوأوء4كءعملس1ؤالءعنء

إسقوطهوءبيضو)41(.
ااج1دءبنءظهكَخ4مءفقطءلا1دءعو4ء14م41،ء
بيءلادءعس1تاودةءعلنءس1اكدءبنجد،ءا4ذعءيأكنء
فهأهءيفءإطوخءِخطةءعحتاللءعلنءس1اكدءبلمجوز،ء
ابنهءبمءيكنءتككينهمءحدثوءعوخضوءباءعس1تجولةء
مغ1 عضءعجتأوعل1ةءباءعقتصودي1ةءبخ1 ى)44(،ء
ل1لءالس1تردعحهمءيفءتمقل1قءحل1مءعلنءس1اكدء

عبسلويس.
لل1غءع1ددءعبِهَج1 ءوب1ريع،ءاب4أه1وء4ج1 ةء

عبُغْطُغ1ط،ءاعمخ1ريةء ث1مء4ج1 ةء ،ء عمخطواي1ةء
َس1تءيفءعو4ء14م41ءعىءي1ِدءبف عٍد،ءحاظُأهمء بُسِّ
ح1نءقبللةءُعتلبة،ءااصلءتا1دعدء4ج ةءعبُغْطُغطء
إىلء)   14(ءنس1أة،ءاتق1عءع1ىءلا1دء 5ءحلالء
جنكبءعب يوض،ءاحووُأهوء4كءس1لطوُنءلنءلجودء
عبتألأ1يءعب جلءعبذيءق1ودءعبغزاءنم1كءعبطوئفء
اشوخكءيفءعحتالبهو؛ءاصنَعءعب عبءعبذيءتألَّزءلهء

عإلخكعنءحنءجلشءعلنءساكد) 4(.
اوون1تءُوّلء4ج1 ةءتُْمَك1مءلكعس1طةءبح1ريء
احوو1مءإدعخي،ءاوال4أ1وءح تبطءحب1ورشةءلولنء

ساكد)44(.
اوونكعءيفءقتوبهمءتمدا4مءعب غبُةءيفءعبشهودةء
يفءس1بللءعب1ل1ه،ءوأ1وءوونتءتتس1مءتكتلكوتهمء
عباس1ك يةءلصنوعةءعبتكحشءاعب عبءحنءخاللء
ءعب جولءاعمطفولءيفءحاس1ك ءعبادا،ءايفء ذلحءولِّ

لاضءعمحلونءلذلحءعبنسو )45(.
اوون1تءبن1كععء4جكح1وتءعإلخكعنء14ي:ء-1ء
بم1ةءيفءس1وعوتءعبفج1 ءعماىل.ء-2ءعبغ1وخةء عبصُّ
اتك1كنءقبلءعبظه .ء-3عب عع1ةءاتا فءلوبرتايةء
اتم1دثءلا1دءعبظه1 ءاتتطل1َّبءقكًةءعس1ك يةء
إىلءدخج1ةءح1و،ءاق1كةءضوخل1ةءوأ1وءيفءعبصبمة.ء
-4عبهجدةءا14يءحنءغ ابءعبش1أاءإىلءطلكعء

عبفج )46(.
اوونءعبتكتل1ُكءعبا1و4ُّءملاوِخِوه1مءعب1وخًةءعنء
رضلٍةءباءخبطٍةءحبوِغتةءاحَ وَّزةءدانءبنءتاطَيء
بلرص1مءف ص1ةءبلتفك1ري،ءايفءحوب1ةءعبهج1ك4ء
1كنءعىءعبهدفءونس1لٍجء عملبوِغ1تءوون1كعءينقضُّ
1ٍشءح1نءعب ج1ولءع1ىءعبجل1ودءاعبجأ1ولء حتكحِّ
اعملش1وة،ءايمطِّأكنءولَّءيش ءيفءحاسك ءعبادا،ء
ايقتلكنءعبجنكدءاولَّءش1رصء4نوكءدانءعطٍفء

باءخحأة)ك4(.
ابهذعءوونكعء"عمدعَةءعبف يدةءعبتيءعس1تردَحهوء
عل1ُنءس1اكد"ءإلخض1وِعءش1بِهءعبجزي1 ةءعبا للةء
بمكأ1ه؛ءلدبللءبنءجألَعءعمحووِنءعالس1رتعتلجلةء
اعملهأ1ةءعبت1يءعس1تكىلءعلله1وءعلُنءس1اكدءفلهوء
س1قطتءيفءبيديه1م،ءاحنه1وءتَُ ل1ة،ءاعبطوئ1ف،ء
اح11ك111ة،ءاعب11أ11دي11نة،ءاحوئل،ءاعبجكف،ء
اوونءعبر1كفءحنءعنتقو4ءعإلخكعنء4كءعبذيءجالء
ُوّلءعملنوط1قءعبروضاةءاخوص1ةء)حوئل(ءخوبلةء

حنءعباصلونءباءعبتأ دءعبالني)48(.
اخغمءقضو ءعلنءس1اكدءع1ىءح وةءعإلخكعنء
عو4ءم4م41،ءملوءبوث اعءعملشوغبوتءعلله،ءاعنتهىء
عبداخءعمل س1ك4ءبهم،ءبكنءععرتعفوءلإس1هوحهمءيفء
تككي1ِنءدابتهءف1إنءعإلخكعنءعملررضح1نيءوونكعء
يمصل1كنءعىءحاوٍشءش1ه يءجلِّدءحنءحككحةء
علنءس1اكد،ءاعحتدَّتء4ذهءعملزعيوءبتشألءبلنو 4مء

عماعئلءاإنءلصكخةءبقل)م4(.ء

-نـجــد قـــرن الـشـيـطـان: 
14ذهءقضل1ةءحهأةءيج1بءبنءالءنغف1لءعنهوء
انم1نءنتم1دثءع1نءلا1ضءحظو14 ءعنم1 عفء
عبنجدينيءعبك4وللنيءعنءعإلس1111ال4ءاحفو4لأهء
عباودب1ة؛ءبنا1 فءحدىءعبرطكخةءعبت1يءيأكنءبنء
يشكِّلك4وءضدءعإلس111ال4ءاعب11أ11س11ل11أني،ء
اح1نءث1مءيج1ُبءعباألءلن1و ءع1ىء14ذعءعمُلْاَطىء
عبرط1ري،ءابل1اء4ن1وكءخ1ريٌءح1نءعبنص1كصء
عإلس1111الحلةءعملتَّف1قءعلله1وءتمللءبن1وءظو4 ةء
4ؤال ءعبتكفريي1نيءعبنجدي1ني،ءاطبلاةءداخ4م،ء

انكعلةءسلكوهم.
4ن1وكءحجأكع1ةءبحوديثءصملم1ةءيفءوتبء
عبصم1وحءاعملس1ونلدءح اي1ةءعنءخس1كلءعب1ل1هء

صىءعب1ل1هءعللهءاآبهءاسلم،ءتتمدَّثءعنء)نجد(ء
-ءعبت1يء4يءحنش1أءعبدعكةءعبك4ولل1ةءعبتكفريية،ء
ء4ذهءعبفت1نءاعملآيسءاعبم1 ابءعبتيء اس1ببءولِّ
تاصفءلوباوبمءعإلس1111الحيءعملا1ورصء-ءلأنهوء
ق11 نءعب1ش11ل1ط1ون؛ءفق1دءاخدءيفءعببروخيءيفء
وت1وبءعبفتنءعنءعبدعب1ل1هءلنءعأ ءلنءعبرطوبء
بنءعبنبيءصىءعب1ل1هءعللهءاآبهءاسلمءقولءح َّتني:ء
)عب1ل1ه1مءلوِخْكءبنوءيفءيأنن1و،ءعب1ل1همءلوِخْكءبنوءيفء
ش1وحنو(.ءقوبكع:ءايفءنجدنو؟ءق1ول:ء)4نوكءعبزالزلء
اعبفتنءالهوءيطلعءق1 نءعب1ش11ل1ط1ون(.ءاقولء
ص1ىءعب1ل1هءعلل1هءاآب1هءاس1لم:ء)بالءإنءعبفتنةء
4و4ن1وء-ءيش1ريءإىلءعمل1رشقء-ءح1نءحل1ثءيطلعء
ق1 نءعب1ش11ل1ط1ون(ءبخ ج1هءحوبكء)5/4كمء،ء
خقمءك5ك1(،ءاعببروخيء) / م14،ءخقمء 4  (،ء
احسلمء)4448/4،ءخقمء5 م4(،ءابخ جهءبيًضو:ء
بحأدء)141/4،ءخقمء1  6(،ءابلكءنالمءيفءعبمللةء
)48/6 (،ءايفءخاعية:ء)عإليأونءيأونءاعبفتنةءحنء
4و4نوءحلثءيطلعءق1 نءعب1ش11ل1ط1ون(،ءاعنء
علنءحس1اكدءعمنصوخي،ءقول:ءقولءخس1كلءعب1ل1هء
ص1ىءعب1ل1هءعللهءاآبهءاس1لم:ء)عإليأونءيأونءبالء
إنءعبقسكةءاغلظءعبقلكبءىفءعبفدعدينءعندءبصكلء
بذنوبءعإلللءحلثءيطلعءق نوءعبش1لطونءيفءخللاةء
احرض(ءبخ ج1هءبحأ1دء)118/4،ءخقمك 1ك1(ء
احس1لمء خق1م146 (،ء ) /4 4،ء اعببر1وخيء ،ء
)1/1ك،ءخق1م51(،ءابخ ج1هءبيًض1و:ءبل1كءعكعنةء

)61/1،ءخقم161(.
اعالختالف1وتء عالضط عل1وتء 14يء اعب1زالزلء
عملنوفل1ةءبلس1كلنةءاعبطأأنلن1ةءاعمح1ن،ءيقكلء
عب1ل1هءتا1وىل:ء)4ُنَوِبَكءعلْت1ُيِلَءعْبُأْؤِحن1ُكَنءَاُزْبِزبُكعء
ِزْب1َزعالًءَش1ِديدعً(ء)عمحزعب11(.ءاعبف1دعدان:ء4مء
عبذي1نءتالكءبصكعته1مءيفءح اثهمءاحكعش1لهم،ء

عد. حف د4و:ءفدَّ
اعباجلبءيفء4ذهءعمخب1وخءاعمحوديثءعبنبكيةء
بنهوءتتمدثءعنءنجدءلوعتبوخهءحقولالءحكضكعلوء
بللأن،ءفإذعءوونتءنجدء4يءق1 نءعب1ش1ل1ط1ون،ء
اعبقس1كةء عبفتن1ة،ء اح1كونء عبكف1 ،ء اخبسء
اغل1ظءعبقلكب،ءف1إنءعب11ل11أ111نء4يءحكطنء
عإليأ1ون،ءاعبمكأ1ة،ءاعب حأ1ة،ءاخق1ةءعبقلكب،ء
ابالء4ذعءإش1وخةءإىلءعملهأةءعبتيءس1لضطلعءلهوء
عب11ل11أ11نلكنءا4يءعبقض1و ءعىءذبكءعبكلونء
عبش1لطونيءعبنج1دي،ءاعبتيءخلأ1وءناويشءعبلك4ء

فصكالءحنءبحدعثهوءعملثريةءاعالستثنوئلة.
وونتءق1دءظه1 تءعبك4وللةءلظهكخءعبش1لخء
-ء )1115ء عبتألأ1يء عبدعبك14وبء ل1نء حمأ1دء
6 1414(ء)  ك41ء-ء1مك41(ءيفءنجد،ءاتموبفء
ح1عءنج1ديءآخ ء14كءعمح1ريءحمأدءلنءس1اكدء
)تمك65/11411ك41(ءاح1عءبلنوئ1هءحنءلاده،ء
بلنش1ئكعءبالءس1لطةءا4وللةءعختكب1تءوثريعءحنء
عبفظوئعءاعبش1نوعوتءلمقءعب11أ11س11ل11أنيء
يفءعب11م11ج1وزءاعب11ل11أ11نءاعبا1 عق،ءاوونء
إنش1و ء4ذهءعبدابةءعملتط ف1ةءعبتكفرييةءل عويةء

عستاأوخيةءل يطونلة.ء
ايفءعه1دءعملل1كءعبدعبازي1زءعلنءس1اكدءلذبتء
قصوخىءجهد4وءب عويةءدابته،ءحتىءإذعءبحىءبهمء
عب1ل1هءعزءاجلءيفءعبارصءعبمديثءلوبنفط،ءجنّداعء
وث1ريعءح1نءإحكونوتهمءعملودي1ةءبدع1مءعبك4وللة،ء
اخَل1َفءعمح يكل1كنءعبريطونل1نيءيفءخعويةء4ذعء
عبكلونءعبك4وليءحنذءبقو ءعبدعبازيزءعلنءس1اكدء
لوب ئلاءعمح يكيءخازفلتءعىءظه ءعبس1فلنةء
عبم للةءوكينيءعو4ء45م41ءيفءقنوةءعبسكيا؛ء
الاد14وءدبل1كعءع1ىءعباألءس1كيو؛ءعمح1 ءعبذيء

بنتجء14ذهءعبم ووتءعبتدحريي1ةءعبتيءتنترشءعىء
طكلءعباوبمءعإلس1111الحيءاع ض1ه،ءاعبذيءحنء
ب14مءخصوئصهوءبنه1وءتتصوبحءح1عءعبصهلكنلةء
عباومللةءاعإلحريوبلةءعمح يكلة،ءاتتَّسمءلوبادعئلةء

ءحوء4كءإسالحي.ء ءولِّ عملف طةءِضدَّ
لا1دءذبكءظه1 تء14ذهءعبك4وللةءيفءبش1كوٍلء
شةءا4أجلةءحلثءظه تءعبقوعدةءادععشء حتكحِّ
يفءبفغونستونءالووستونءاعب11ل11أ11نءاعبشو4ء
احرصءاعبصكح1ولءاعبا عق،ءابنصوخءعبرشياةءيفء
بلبلو،ءالكوكءح ع4ءيفءنلجرييو،ءاجبهةءعإلنقوذءيفء
عبجزعئ ،ءاحنءعملا افءبنءوالءحنء4ذهءعبم ووتء
قدءحوخس1تءاتأوخسءبش1كوالءقبلمةءااحشلةء
4أجلةءض1دءعب11أ11س111ل11أنيءذلموءاح قوء
اس1مالءجأوعوتءاف عدى،ءا4كءحوءينسجمءحعء

تأخيخء4ذهءعبجأوعةءعبنجدية.ء
اوأ1وءبصب1حءحالكح1وءرضاخةءب1كلءحتولعء
عبم1ز4(ء )عوصف1ةء يس1أىء ح1وء يفء عباوب1م،ء يفء
ض1دء حجوزخ14وء يفء عبس1اكديةء بظه1 تء فق1دء
عب11ل11أ11نلنيءبنهوءالءتزعلءتمألءذبكءعبفرياسء
عبش1لطونيءعإلغكعئيءعبتدحرييءعملض1لءاعبضول،ء
اعختكب1تءحجوزخءإلودةءجأوعل1ة،ءيفءُوّلءحنطقةء
يفءعب11ل11أ11ن،ءابغكتءعبكثريءلأحكعبهوءبلكقكفء
يفءصفهوءباءعبصأتءعىءج عئأهو،ءفكشفتءعنء
اجههوءعبش1لطونيءعبمقلق1يءاعبكحيش،ءاللنتء
بنهوءدععشلةءعبسلككءا4وللةءعبجذاخ،ءشلطونلةء

عإلغكع .
إنهءبجدي ءلأنءينتبهءعب11أ11س111ل11أكنءبنء
ء ق1 نءعب1ش11ل1ط1ونءحفهك4ٌءاعس1عءيشألءولَّ
حنءيؤحنءلأفكوخء4ذهءعملدخسةءعبنجديةءعبك4وللةء
عبتيءتأوخسءعبتضلللءاعإلغكع ءاعبقتلءاعبكحشلةء
اعبزبزبةءاعبَفتَْنءلمقءعآلخ ين،ءاحنيءنس1تق ئء
حر ج1وتء14ذهءعملدخس1ةءعبنجديةءعبش1لطونلةء
نج1دءبنهوءق1دءتك1كنءيفءص1كخةءش1رصلوتءباء
س1وتءباءجأوع1وتءباءبحزعبء جأال1وتءباءحؤسَّ
ءافك يء باءدال،ءجألاه1وءبه1وءعختب1وٌطءخاح1يٌّ
ااجدعنيءلهذهءعملدخس1ةءعبش1لطونلة،ءحتىءاإنء
ظه اعءلش1كلءعملصلمنيءباءعبدع1وةءإىلءعبرريءباء
عملمس1نني،ءفهمءحأ1نءالءخالقءبه1م،ءاالءاثكقء
له1م،ءايج1بءبنءالءيغ1رتَّءحغ1رتٌّءلأ1وءيقدِّحكن1هء
حأوءظو14ُ هءعإلحس1وُنءفهكءبلاءس1كىءُطْاِمء
عبش1لطونءإلضاللءاعقتنوصءف عئس1ه،ءحتىءإذعء
بس1ف ءعبصب1حءبذيءعلن1نيءورّشاعءع1نءبنلولهمء
1 ةءاعملأزِّقة،ءاحققكعءحقلق1ةءحاتقدعتهمء عملدحِّ
ًء اس1لكووتهمءابخالقهم،ءفالءي قبكنءيفءحؤحنءإالَّ
االءذح1ة،ءاحتىءيفءحوبةءعبر1الفءلنيءجأوعوتء
ق1 نءعب1ش11ل1ط1ونءبيضوءاعبتيءجألاوءتستندء
يقتل1كنء فإنه1مء عبك4ولل1ةء عبنجدي1ةء بلاقل1دةء
لاَضهمءلش1كٍلءقوٍسءاغللظءالدانءشفقةءاالء

خحأة.
يفء عبك1رىء عب11م11ج111وجء اح11ج111زخةء
ت1ن1كح11ةءب1مءتكنءس1كىءَج1َ سءحبك1ِّ ءبهذهء
عملدخس1ةءعبش1لطونلة،ءالاد14وءوونءيج1بءعىء
عب11ل11أ11نل1نيءبنءيككنكعءعندءحس1تكىءعبكعيء
عب1ذيءيأكِّنهمءحنءإعدعدءعبا1دةءتجوهء4ذعءعبادا،ء
ابكنه1مءغفل1كعءعنءذب1كءفا1ودتءحألكةءق1 نء
عب1ش1ل1ط1ونءبتأوخسءلمقهمءبقبَحءعبسلكووت،ء

ابسكبءعبترصفوت.
عملش1هدء عتض1حء عملرت1رصء عبا1 ضء اله1ذعء
عبس1لويسءعبذيءوونءي ِسمءعبموبةءيفءبجزع ءوبريةء
حنءعبجزي ةءعبا للةءعشلةءاقكعءعمل11ج11زخة.ء
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)1( صفوة، الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية، مج7، ص154.
)2( صف�وة، الجزيرة العربية يف الوثائق الربيطانية، مج7، ص156؛ وحبيب، 
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)7( الزركيل، خر الدين، الوجيز يف س�رة امللك َعبدالعزيز، ط5، 1988م، دار 

العلم للماليني-بروت، ص71. 
)8( تقع شمال رشقي مدينة الطائف وتبعد عنها مسافة 230 كم.

)9( توَص�ف بأنه�ا بواب�ة نجد ومفت�اح ال��ح��ج�از، وهي تبعد بمس�افة 
مس�تقيمة رشقا ع�ن مدي�نة الطائف 130 كم وع�ن مدينة الباحة 120 

كم.
)10( سيأتي التعريف بها.

)11( الزركيل، الوجيز، ص82.

)12( الزركيل، الوجيز، ص82.

)13( الزركيل، الوجيز، ص84.
)14( الريحان�ي، أمني، تأريخ نجد الحديث، ط6، 1988م، دار الجيل، بروت 

تأريخ نجد الحديث، ص258، 261، 262.
)15( حبيب، إس�هام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية الس�عودية، ص209-

.210
)16( حبي�ب، إس�هام اإلخوان يف توحي�د اململكة العربية الس�عودية ، ص8، 

مقدمة املرتجم النفيعي.
)17( ينظ�ر عىل س�بيل املث�ال ما ذكره يف إس�هام اإلخ�وان يف توحيد اململكة 

العربية السعودية، ص209، 210.
)18( حبيب، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، ص36

)19( الريحاني، ملوك العرب، ج1، ص261.
)20( حبيب، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، ص43.
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)22( حبيب، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، ص38.

الس�عودية،  العربي�ة  اململك�ة  توحي�د  يف  اإلخ�وان  إس�هام  حبي�ب،   )23(
ص79،80،81.

)24( حبيب، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، ص86.

)25( حبيب، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، ص94.

)26( حبيب، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، ص93.

)27( حبيب، إسهام اإلخوان يف توحيد اململكة العربية السعودية، ص96.
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عبادد

14ءحم 4ءم 1414
4ءبوتكل ءك1 44

)466(
تقاريرء

مواطن سعودي لم تشفع له خدمُته العسكريُة ألكثر من 35 عامًا بالحصول على الُهوية الشخصية
المملكة تكافئ جنوَدها في أرض المعركة بسحب جنسياتهم دون سبب وتهّدد عوائلهم بالطرد 

ايتض1ُحء14ذعءعبتربُُّطءعبذيءاص1لءإىلءبعىء
حس1تكيوتهءحنءخاللءقلو4ءعبنظو4ءعبس1اكديء
لسمبءعبجنسلةءعنءجنكدءيقوتلكنءيفءعمللدعنء
دفوع1وًءعنهءاع1نءحألكتهءعملتهوبك1ةءدانءبيء
س1بب،ءيفءعبكقتءعبذيءوونءيُفرتَُضءبنهوءتقد4ء
ءعب عويةءاعال4تأو4ءعملطلكبء بهمءامرستهمءُولَّ
نظ1ريَءح1وءيقدحكنهءح1نءتضملوتءيفءس1بللء

عبدفوعءعنءع شءبرسةءآلءساكد.
خء احصل1تء»عملس1رية«ءعىءتس1جللءحصكَّ
عبس1اكدي،ءل1دخءحأ1دعنء عبُجن1ديء ملنوش1دةء
عبان1زي،ءحنءعبم1 سءعبكطن1ي،ءإىلءحمأدءلنء
س1لأونءايلءعباهدءاازي1 ءعبدعخللةءاولءبح ع ء

آلءساكدءلإعودةءعبجنسلةءإبله.
ابودءعبان1زي،ءعبذيءظه1 ءيفءحقطعءفلديكء
ا4كءي تديءعببزةءعباسك يةءبلجلشءعبساكديء
عبتولا1ةء اخلف1هءبح1ُدءعملدخع1وتءعمح يكل1ةء
بلاداعن،ءبنءخس1وبًةءاصلتهءبثن1و ءح علطتهءيفء
عبمدءعبجنكل1يء»عبمدادءحعءعبلأن«ءتش1ريُءإىلء
بنهءتمءسمُبءعبجنسلةءعنهءاعنءبرستهءلدانء
بيءسبب،ءلوب غمءحنءتكعجدهءلأخضءعملا وةءيفء

باضوعءسلئةءالدانءخعتب.
ابضوفءعبجنديءعبس1اكديءيفءخس1وبته:ء»الء
بخيدءعب عتبءابكنءبعلداعءجنس1لتيءاجنس1لةء
بطفويلءابرستي«..ءحنوش1دعًءلنءسلأونءاازي ء
دعخللت1هءلإيج1ودءح1لءملكضكعهءح1عءعمحكعلء
عملدنلةءعبتيءصدخءق عخءسمبءعبجنسلةءحنهو.

افلأ1وءيب1داءظه1كخءحوب1ةءح1نءعبتذح1 ء
اعبس1رطءع1ىءاج1هءعبجن1ديءل1دخءعبانزي،ء
هءعتهوح1وًءرصيموًءبلنظو4ءعبس1اكديء فق1دءاجَّ
لأموخلت1هءعبجن1كَدءعمل علط1نيءيفءعبم1دادءحعء
بح1وخُبء 4ن1وء »بن1وء لوبق1كلء ابخدفء عبلأ1ن،ء
عبمكثل1نيءا4مءيموخلكن1يءايموخلكنءبرستيء
)يقصدءَحنءقوحكعءلس1مبءجنس1لته(«،ءحبلنوًء
يفء بلتكعص1لء )1 ك4   55 (ء جكعب1هء خق1مء
ح1ولءَخِغَبءعملس1ئكبكنءيفءعبس1اكديةءحاوبجةء

حكضكعه.ء
ايفءصكخةءبُْخَ ىءح1نءصكخءتف يطءعبنظو4ء
عبس1اكديءلجنكدهءاعد4ءعالو1رتعثءبكضاهم،ء
ظه1 ءعملكعطنءعبس1اكدي،ءعبدعبس1ال4ءحنواخء
عبدعبازيزءحمأدءعبش1أالنءعبانزي،ءيفءحقطعء
فلدي1كءآخ ءينوش1دءحنءخالبهءس1لأونءانجَلهء
لم1لءقضلتهءاحنمةءلطوق1ةءعبهكيةءعبكطنلةء

اإطالقءخعتبهءاحستمقوتهءعبتقوعدية.
اتأتيءحنوش1دُةءعملكعط1نءعبانزيءعببوبغءحنء
عباأ1 ء)55ءعوح1وً(ءلادءبنءق1ىءبَْوثَ ءحنء5 ء
عوح1وًءحنءعأ1 هءيفءخدحةءعبس1اكديةءلوملجولء
عباسك ي،ءابمءتشفعءبهءحتىءلوبمصكلءعىء
خعتبءش1ه يءياكلءبرستهءدعخلءدابةءتَُادُّءحنء

بغنىءدالءعباوبمءيفءإنتوجءعبنفط.ء
اوش1فءعبان1زيءعب1ذيءظه1 ءيفءعبفلدي1كء

حنوش1دعًءحنَمهءعبُهكيةءعبكطنلة،ءاتظه ءبحوحهء
عبارشعتءحنءعبش1هودعتءعباسك يةءاعماسأةء
اعمللدعبلوتءاعبنلوشنيءعبتيءحصلءعللهوءطكَلء
فرتةءخدحتهءعباس1ك يةءعببوبغةءبَْوثَ ءحنءثلثء
ق1 نءحنءعبزح1ن،ءاباضحءعملكعطنءعبس1اكديء
بنهءحنءحكعبلدءعب يوضءعو4ء84 1ء14ءاتر جء
حنءحدخس1تهءعاللتدعئلةءيفءحدين1ةءعبر جءعو4ء
كم 1،ءاعبتم1قءلأاس1ك ءعبم1 سءعبكطن1يء
مم 1ءلأكجبءش1هودةءعمللالد،ءايفءعو4ء  14ء
شوَخَكءيفءحودثةءعبم حنيءضأنءقكعتءعبجلش،ء
وأوءش1وخكءيفءح بءتم ي1 ءعبككيتء1411ءإىلء
جونبءخدحوتهءعباسك يةءيفءعبمدادءعبشأوبلةء

اعملدينةءعملنكخةءاعبقصلم.
ابف1تءعملكعط1ُنءعملتقوع1ُدءإىلءبنءحصكَب1هء
عىءاس1و4ءاش1هودةءتك يمءحنءعمللكءخوبدءلنء
عبدعبازيزءنظريءخدحوتهءيفءعبم سءعبكطنيءبمء
تس1تطعءبنءتأنَمهءحلوًةءو يأةءلادءبنءبحللء
إىلءعبتقوع1دءلدانءخعتبءبَْاءحقكقءبَْاءس1كنءبهء

اماالهءبسكةءلبقلةءعملتقوعدين.
ابضوفءعبانزي،ءبنهءيم1والءعبمصكلءعىء
عبُهكي1ةءعبكطنلةء»لطوقةءش1رصلة«ءحنذء  ء
عوحوً،ءفلأوءالءتزعلءعملاوَحلةءبدىءازعخةءعبدعخللةء
طللَةء14ذهءعبفرتةءاحت1ىءعبل1ك4،ءلوب غمءحنء
صداخءتكجلهوتءعملل1كءعبدعبلهءلنءعبدعبازيزء
عو4ء1448ءلوستكأولءحاوحلتهءاحنمهءعبُهكيةء
عبكطنل1ةءلا1دءبخ1ذءعببصأ1ةءاتأديةءعبقَس1مء
اعتر1وذءلقلةءعإلج1 ع عتءعبتيءتأكن1هءعبتأتعء

لجنسلتهءعبساكدية.ء
احن1ذءعنطالقءعباأللوتءعباس1ك يةءملطولء
دعخ1لء عبش1ابلةء اعبلج1ونء عبلأن1يء عبجل1شء
عباأ1قءعبس1اكديءاتمقل1قءووحلءعبس1لط ةء
اعالنتصوخعتءعىءحستكىءعبجبهوتءعبمداديةء
»نج عنءاعس1ريءاجلزعن«،ءفقدءتاأدءعباداعنء
تجو14َُلءُوّلءح1وءيبث1هءعإلعال4ءعبم ليءلش1كلء

حتك خءحكلءحشو4دءبرسىءعبجلشءعبساكدي،ء
عبت1يءل1دعءاوأنء14ذعءعبنظو4ءالءيك1رِتُثءلملوةء
ُقءللنهمءالنيء جن1كدهءيفءعبمدادءابصبحءالءيف ِّ

َحنءجَلبَهمءحنءعمل تزقةءحقوللءعملول.
ايفءفضلم1ةءبُْخ1َ ىءبلس1اكديةءاص1كخةء
ح1نءص1كخءعالحتهونءلم1قءبلنوئه1وءاجنكد4وء
اعبتريّلءعنهم،ءفقدءسوخعتءإىلءتكذيبءحوءلثهء
عإلع1ال4ءعبم ليءعىءقنوةءعملس1ريةءلتأخيخء44ء
س1بتأرءعبفوئتءحنءحشو4َدءحصكخةءبجندينيء
ساكدينيءتمءبرس4أوءيفءجبهةءنج عن،ءحؤودةء
بنءعمسريينءعبس1اكدينيءعبجنديءعمسريءذعوخء
حطلقءعباتلبيء-ءحنءوتلبةءعملشوةءعباللوءعبلكع ء
عبس1ودس،ءاعب قل1بءعمس1ريءعبدعبل1هءلنءعيلء
عبش1ليلءصوحبءعب قمءم4 466ءل تبةءخقلب،ء
قدءعستشهَدعءيفءعأللوٍتءسولقة،ءابنءظهكخ4أوء
عىءقل1دءعبملوةءعأللةءحفروةءاغريءصملح،ء
عمح ءعبذيءيجالءحنءجنكدءعملألكةءلالءقلأةءبَْاء
ازنءبَْاءععتب1وخءبدىءنظو4ءآلءس1اكدءيفءعبكقتء
4ُءجأوعُةءحزبءعبلهءعبلبنونلةءعرشعِتء عبذيءتقدِّ
عمرسىءعإلرسعئللل1نيءيفءصفقةءحقوللءعالف عجء

عنءجنديءاعحدءبلم وة.ء
عالجتأوع1يء عبتكعُص1لء حكعق1ُعء ء اتكت1ظُّ
لارشعتءعبتسجلالتءعملصكخةءبجنكدءساكدينيء
يلج1أانءبتكجلهءخس1وئَلءع1رءحقوطعءفلديكء
انرش14وءيفءتلكءعملكعقعءإلثوخةءقضويو4م،ءحنهوء
جنكٌدءعوداعءح1نءعبمدادءيفءإجوزعتءإىلءق ع4م؛ء
بلج1داعءبنءعبس1لطوتءعبس1اكديةءق1دءبزعب1تء
حنوزَبه1مءارّشدتءذايه1م،ءاآخ1 انءياونكنء
ح1نءخصمءبقس1وطءعببنككءح1نءح تبوتهم،ءثمء
ياج1زانءع1نءتكفريءعبق1كتءماالد14م،ءاحنء
تل1كءعبقضويوءبيضوًءجنكدءس1اكديكنءبمءتقبلء
بَْاء عملستش1فلوتءعباس1ك يةءتقدي1َمءعبا1الجء
إج ع ءعباأللوتءعبج عحل1ةءمحهوتهمءاآلوئهمء

عمل ىضءايمتوجكنءبتدخلءج عحي.

  مشاهد ظهور األسرى السعوديين يؤكد عدم أهميتهم لدى نظام ال يفّرق بينهم وبين المرتزقة 

جنوُد السعودية يف الحدود.. بال 
ُهوية تحميهم أو وطن يأويهم

تكعِصُلءعبساكديُةءتربَُّطهوءعملاتوَدءحنذءلدعيةءعداعنهوء
عبابثيءاغريءعملرخءضدءعبش1ابيءعبلأنيءحنذءحوءيقوخبء
عب11 ءبعكع4ءشهدتءخالبهوءعملألكُةءعبكثريَءحنءعبتمكالتء
عبهوحةءعىءعبش1أنءعبدعخ1يلءاعبروخجي،ءلا1دءبنءصوخء
عبس1اكديكنءيصنّفكنءح حلَةءتكيلءعمللكءسلأونءانجلهء
حمأدءزح1ونءعبمكمءوأس1كبءح حلةءعوش1ك4و،ءفللاء
4ن1وكءعنجوزعتءتُمَس1ُبءبه1ذعءعمللكءاعلن1هء»عملهفكف«ء
سكىءخفعءبس1اوخءعملشتقوتءعبنفطلةءاعبغذعئلةءاقطعء

عبمكعف1زءعبش1ه يةءبلأكظفني،ءإىلءجون1بءتاث ءعبكثريء

حنءعملشوخيعءعبردحلة؛ءلسببءعبنفقوتءعبكبريةءبم لهوء

عباداعنل1ةءعىءعبلأنءانفقوتءرشع ءعمس1لمةءاعمحكعلء

عببو4ظةءعبتيءتدفُاهوءبكس1بءخضوءعبغ بءاس1لد4وءيفء

عببلتءعمللضءعمح يكيءت عحبءاعلنتهءعيفونكو.

 : هاني أحمد علي
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تقاريرء

معلومات حصرية لـ »المسيرة«

كيف أفشلت األجهزُة األمنية العمليَة االنتحارية يف دمت وكشفت ُهوية املنفذين؟
تفاصيل عالقَة حزب اإلصالح و داعش بالعملية

 : خاص:
اعبلج1ونء عمحنل1ةء عمجه1زةء نج1وُحء وونء
عبش1ابلة،ءي1ك4ءعالثن1ني،ءيفءإفش1وِلءعألل1ةء
عنتموخي1ةءيفءحدي يةءدحتءلأموفظةءعبضوبعء
حجّ دءخوتأةءنجوحوتءبورءبمءيسلطءعبضك ء
عللهوءيفءاسوئلءعإلعال4ءخغمءب4ألتهوءعبكبرية؛ء
وكنه1وءتاكُاءحس1تكًىءوبريعًءح1نءعبكفو ةء
ب1دىءعملنظكحةءعمحنلةءحأثل1ًةءلأجهزةءعمحنء
اعبلجونءعبشابلةءاعمجهزةءعمحنلةءعبسلوديةء
اعملرول عتل1ة،ءفهن1وكءعبكثريُءح1نءعبتفوصللء
حكلءعباأللةءحصلتءعللهوءصملفةءعملسريةء

لشكلءحرصيءتاكاء4ذعءعبتفكق.
ابمءتكش1فءعبجهوُتءعملرتصُةءعنءلاضء
عملالكح1وتءمس1بوبءبحنل1ةءتتال1ُقءل1أرسعخء
4ذعءعباأ1ل،ءبكنءعبتفوصل1لءعمُْخَ ىءعبتيءتمء
وشفهوءلأوءيتنوسبءحعءع4تأوحوتءعبقوخئ.

عبزحلُلءحمأدءعبدعبقداسءعبرشعي،ءخعفقء
عباألل1ُةءحنءلدعيتهوءاحتىءعبنهوية،ءا4كءِحنء
حكقا1هءتلّق1ىءعتصوالًءح1نءعبجه1وتءعمحنلةء
بلتَم1ّ كءح1نءصناو ءإىلءحدي ي1ةءدحتءخفقَةء
بحدءعبقل1ودعتءعمحنل1ة،ءاباضحءب1ءعملس1ريةء
بنءعمجهزَةءعمحنلَة،ءلا1دءتم يوتءاحتولاوتء
حس1تأ ةءمنش1طةءعبجأوع1وتءعإلْجَ عحل1ة،ء
تكصلتءملالكحوتءحنءبحدءعملكعطننَيءعبرشفو ء
عبذيءوونءعىءعط1العءلتفوصللءعباأللة،ءابمء
يس1أحءب1هءضأ1ريُهءعبم1يءلوبتس1رت،ءاقو4ء
لإل1الغءعبجه1وتءعمحنلةءلنل1ةءتنظلمءدععشء
عإلْجَ عحيءتنفلذَءعأللةءعنتموخيةءيفءدحت،ءاتمء
تجهل1زءش1وبءيُْدَعىء"إس1أوعلل"ءبإلرشعفء
عىءعباأللةءاتكصللءعبشرصءعبذيءسلقك4ُء

لتنفلذ4وءيك4ءعمحدءإىلءحنطقةءعب يوشلة.

حعءعبال1مءبنء4نوكءحالكحوٍتءبمءيس1أحء
لنرش4وءتتالقءلومس1أو ءعملس1تاوخةءملنفذيء
14ذهءعباألل1وتءاعملرشف1نيءعلله1و،ءاولفء
يت1مءعبتكصلءمس1أوئهمءعبمقلقل1ة،ءاافقوًء
بلصمفيءعبرشعي،ءغريءبنءحالكحوٍتءاصلتء
تفل1دءلتأجل1لءعباأللةءمس1بوبءبمءيُكَش1ْفء

عنهو.
ابض1وفءعبرشع1يءحتمدث1وًءب11ءعملس1ريةء
ء"إس1أوعلل"ءاحا1هءعالنتم1وخيء بنءعملدع1كَّ

تَمّ ووءعىءحتنءس1لوخةءتكيء"عيكك"،ءظه ء
عالثن1نيءاوونءيمِأ1ُلءحزعحوًءنوس1فوًءصغريعً،ء
ايكجدءلوبس1لوخةءح1زع4ءآخ ءوب1ريءيمتكيء
عىءحتفج1 عتءبقكىءعىءبنءي ت1دَيءعبمزع4ء
عبصغريءإلحكونل1ةءإخفوئه،ءث1مءي تديءعآلخ ء
قبلءحس1وفةءقصريةءحنءعملكونءعملمددءبتنفلذء

عباأللة.
ءحنءنقطتنيء تكجهءعالنتموخيءإىلءدحتءاَح َّ
بحنلتنيءوونءبدىءبف عد4وءتاللأوتءلوبسأوحء

بالنتم1وخيءلومل1 اخءالصطل1ودهءيفءعبنقط1ةء
عبتوبلةءعبتيءتّأتءفلهوءعبرتتلبوتءعملنوسبة.

عبنقط1ةء يفء بن1هء عبرشع1ي،ء ايضل1ُفء
عبثوبث1ةءطل1بءح1نءس1وئقءعبس1لوخةءعبت1يء
تمأ1لءعالنتم1وخيءعبتكق1فءبلتفتلش،ءفقو4ء
عالنتموخيءلفتحءعببوبءاتكّجهءنمكءعمحنلني،ء
ابكنه1مءت عجا1كعءلرسع1ةءاحه1وخةءعوبلةء
ااّجهكعءإبلهءلنودقهمءابح اهءلوالستس1ال4،ء
بكن1هءخفضءاقو4ءلتفجرِيءنفس1هءلكعس1طةء

عبم1زع4ءعبصغ1ري؛ءوكن1هءب1مءيكنءق1دءعختدىء
عبمزع4ءعآلخ ،ءفقتلءدانءبنءيصلَبءبحدعًءلأيء

بذى.
بلأس1ريةء عبرشع1يء ذب1كءوش1فء الا1دء
ع1ىءحالكح1وٍتءتفل1ُدءبنءعبذيءت1كىلءتكصللء
عالنتم1وخيءيدع1ىء"إس1أوعللءحمأدءنوجيء
عبط1ريي"ءيتبعءعبقل1وديءلوإلص1الحءعبدعبلهء
بحأدءعبدعبلهءعبطريي،ءبحوءعالنتموخيءفلُْدَعىء
"عزعبدي1نءف1وخاقءعباب1دي".ءاخغ1مءعنتأو ء
عملنفذي1نءبلاألل1ةءبم1زبءعإلص1الح،ءإالءبنء
عملالكح1وِتءعمحنل1ةءبو1دتءبنءتنظلمءدععشء
عإلْجَ عحيء4كءَحنءاّجهءاجّهزءعباأللةءاعختوخء

عالنتموخيءعبذيءسلنفذءعباأللة.
وأوءتأكن1تءعبف ُقءعملترصص1ةءلادءذبكء
حنءتفكلكءعبمزع4ءعبنوسفءعآلخ ءعبذيءوونءيفء
عبسلوخةءعبتيءبقّلتءعالنتموخي،ءبتأثلءعباأللةء
لكلءتفوصللهوءخس1وبًةءاعضم1ًةءبلتنظلأوتء
عإلْجَ عحل1ةءعبت1يءتاأ1ُلءح1عءق1كىءعباداعنء
اح تزقت1هءل1أنء4ن1وكءَح1نءياأ1لءلش1كلء
حتكعصلءإلفش1ولءُوّلءعملمواالتءعبتيءتس1اىء
بلقض1و ءعىءعمح1نءاعالس1تق عخءيفءعملنوطقء

عبروخجةءعنءسلط ةءعالحتاللءاعمل تزقة.ء
اخاللءعوح1نيءانصفءعو4ءح1نءعباداعنء
عبس1اكديءعمح يك1يءع1ىءعبلأ1نءنجم1تء
عمجه1زةءعمحنلةءاعبلجونءعبش1ابلةءلنس1بةء
%ممءيفءإفشولءعرشعتءعباأللوتءعالنتموخيةء
اعبس1لوخعتءعملفررةءاعبابكعتءعبنوس1فة،ءيفء
إنجوزءب1مءيتمققءيفءبيةءداب1ةءبُْخَ ىءتتكعجدء
فله1وءعصول1وتءدعع1شءاعبقوع1دة،ءخغمءبنء
عبتنظلَأ1نيءيمظل1ونءلدعمءاعض1حءحنءقبَلء
عبا1داعنءاعمل تزق1ةءايتكعج1دءحقوتلك14مءيفء
جألعءعبجبهوتءجنبوًءإىلءجنبءحعءعمل تزقة.

السيارة التي كان 
يستقلها االنتحاري 
تحطمت نوافذها 

جراء االنفجار

الحزام الناسف الذي كان بداخل 
السيارة معدًا لتفجير آخر 

وتمكن الخبراء من تفكيكه

أشالء االنتحاري الذي حاول أن يستهدف 
إحدى النقاط األمنية بدمت 
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كتاباتكتاباتء

هل اإلضراب وإغالق المدارس هو الحل؟!
وفاء الكبســـي

ح1وءحَأَلنيءعىءعبكتول1ةءعبلك4ء4كءعمبمء
عب1ذيءععترصءقلبيءحنيءعلأ1ُتءلأنءنقولةء
عمله1نءعبتاللأل1ةءتق1ك4ءلتهلئةءحس1بكقةء
بلقل1و4ءل1إرضعبءش1وحل،ءاإغ1القءجألعء

عملدعخسءحتىءتسلمءعب اعتب!!
عب عت1بء14ذعء14كءعمس1طكعنةء بصب1حء
عملرشاخ1ةءعبت1يءيس1واحكنءل1هءِعبش1ابء
عبلأنيء؛ءبلتنوزلءاعب ضكخءاعالستس1ال4!!

فللاءبديهمءسكى:
بنسلمءعبمديدةءحنءبجلءعب اعتب!

ابنقد4ءحبودخةءعبتنوزلءحنءبجلءعب اعتب!
ابناطلءعبتاللمءحنءبجلءعب اعتب!
حنطقءغ يبءيدلءعىءعباأوبة!!

إنءعتبوعءعبملءعمعكجء»عإلرضعب«ءيفءحثلء
14ذهءعبظ افءبهكءح1نءعبمأوق1ةءاعبغبو ء

اخدحةءبلاداعن.
ءح1نءحقكقكمءعملرشاعةءاالء عب عتُبءحقٌّ
بح1دءينك1 ءذبك،ءابك1نءوونءعمح1 ىءلكمء
تقديمءحطوببكمءعملرشاعةءلأس1لكبءحكلمء

الءياطلءعبتاللمءاالءيؤديءإىلءعبفكىض..
14لءعإلرضعبء14كءعبملءعبذيءس1لجلبء

عب عتب؟!
بلنتب1هءجألعءعملالأنيءح1نء4ذهءعبدعكةء
اخصكصوًءح1نءتلكءعبفئةءعبت1يءبهوءحآخبء

حسأكحةءبردحةءعباداعنءالءغري..
إتق1كعءعبلهءيفءبنفس1كمءايفء14ذعءعبطوببء
ع4تأ1كعءلتاللأ1هءاالءتلاب1كعءع1ىءعبكخقةء

عب علمةءا4كء»عبطوبب«!
مل1وذعءعملالأكنءلوب1ذعتءدانءغري4مء4مء
حنءيطوبب1كنءلوب اعتبءلط يق1ةءيَلّءعبذخععء
حعءبنءعبش1ابءعبلأنيءلجألعءحؤسس1وتء

عبدابةءاقطوعوتهوءلغريءخاعتب؟!
بكءُوّلءجهةءحككحلةءبجأتءإىلءعإلرضعبء
اإغالقءعملؤسسوتءاعبداعئ ءعبمككحلةءحنء
بجلءعب اعتبء4نوءسلتكقفءرشيونءعبملوة،ء
س1لتكقفءعبتاللمءاعبصم1ةءاعبقضو ءا...ء
ا...ءاغريه،ءا4نوءستامءعبفكىضءعبكبرية!

بنتالمءحنءعبتج لةءعبلولونلةءولفءعونىء
عبشابءعبلولونيءبثنو ءعبم بءعباومللةءوثريعً،ء
حل1ثءعنترشءعبج1كعءَاعملجوع1وتءاعمالئةء
َاعمح1 عض..ءإبخ،ءاحعءذب1كءاقفتءعبلولونء
ع1ىءبخجلهوءحنءجديدءفأوث ءحوءس1وعد4مء
ع1ىءذبكء4كءتكحد4مءجألا1وًءإلعودةءلنو ء

»عبلولون«.ء
عبنأ1كء عبلول1ونءبا1رصء حت1ىءاصل1تء
عملد14شءلادءبنءبصبم1تءخحودعًءيفءعبم بء

عباومللةءعبثونلة.
بتتكح1دءجهكدن1وءح1نءبج1لءحقواح1ةء
عباداعن،ءالن1و ءعبلأنءالنو ءاتنكي ءعقكلء

بَلْنَو نوءجللءعملستقبل.

ل بييءعبش1ريصء»عباق1لءعببرشي«ء4كء
بقكىءعمس1لمةءيفءعباوبم،ءف1نمنءالءنمتوجء
إىلءقنوللءنكايةءباء4لدخاجلنلةءبكيءنأتلكء
عبق1كة،ءفقطءيكفيءبنءنأتل1كءقكةءعإليَْأونء
اعإلخعدةءَا«عباقكلءعبفذة«ءالذبكءس1نصبحء

بقكىءقكةءيفءعباوبم..
ب1نءيك1كنءعإلرضعبءيفء14ذهءعبظ1 افء
يفءظ1لء14ذعءعبا1داعنءعبكح1يشءعالج عحيء
ملصلم1ةءعملكعطنءاالءحت1ىءعبكطنءفهكءبنء

يرد4ءإالّءعباداعنءالوحتلوز.
عللنوءبنءنرجلءحنءجهكدءعملجو4دينءيفء
عبجبهوتءعبذينءيقدحكعءدحو 4مءابخاعحهمء
عبطو4 ةءيفءس1بللءعبلهءث1مءحنءبجلءعبكطنء

لالءحقوللءاالءجزع ءإالءحنءخبءعباوملني..
وأ1وءعس1تأ ءعبتالل1مءيفءعبا1و4ءعملويضء
لجه1كدءعملالأ1نيءعمافلو ءعبرشفو ءس1لتمء
عباألل1ةء اعتأ1و4ء عإلرضعبء 14ذعء و1رسء
عبتاللأل1ةءيفء14ذعءعباو4ءلجهكد14مءبيضوًء

-لإذنءعبله-
ء4نوكءعطو ءوبريء4نوكءتضملوتء4نوكء
لطكالتء4نوكءتأخيخءسلسط ءلم افءحنء
نكخءتضملوتءعملجو4دينءاعبرشفو ءعمح عخء
عبذي1نءاقف1كعءح1عءباطونهم،ءاسلس1جلء
عبتأخي1خءلم1 افءحنءنوخءاغض1بءتروذلء
اتنصلءبابئكءعباأال ءعبذينءخدحكعءعباداعنء

ااقف1كعءض1دءباطونه1م.

معًا للتعليم
عبدالمجيد إدريس

عبالُمءاعبتاللُمء4أوءعب ولزُةءعمسوس1لُةءيفءلنو ءعملجتأاوت،ءابذبكءفأيءبحةءتأتلكء
عبال1مءاتمتضن1هءوثقوف1ةءفهيءبحةءعزي1زةءاعظلأة،ءيم1قءبه1وءبنءتبو4يءعمحمء
اتنوطحءعبجبولءعبشأو ،ءابيءبحةءالءتأتلكءعبالمءاعبثقوفةءعبفك يةءاعبهكيةءعبكطنلةء
فه1يءبحةءتالشءيفءعبمضلض،ءايفءبدنىءعبدخووتءابقلهو.ءذبكءياكدءإىلءعظأةءعبالمء

اعظأةءحوحلله.ء
فاندحوءنتمدثءعنءعأللةءعبتاللمءفاللنوءبنءنتمدثءعنهوءوثقوفةءبصللةءاخولزةء
بسوس1لةءاعأ1ودءحتنيءابل1اءعىءبنهء4كعي1ةءباءحطلبءثونكي،ءعللن1وءبنءنفهمءبنء
عبتالل1مءبح ءرضاخيءاحوجتنوءإبلهءوموجتن1وءإىلءعملأولءاعملرشب،ءفكأوءبنهأوءغذع ء
بلجس1دءفوبالمءغذع ءعب اح،ءاعب احءإذعءحوءلقلتءجكفو ءخوبلةءاحج دةءحنءثقوفةء
عبال1مءفوملصلب1ةءعبكرىءبنءيملءيفء4ذهءعب احءعباظلأ1ةءعبجهلءاثقوفةءعالنم عف؛ء
بذبكءفأنءعبطبلايءبكلءف دءيهج ءعبتاللمءبنءينش1أءنش1أةءحنم فةءالءيا فءثقوفةء
االءيأتل1كءاعل1وءحقلقلو،ءانم1نءالمأدءعبلهءفديننوءعإلس1الحيءح1نءبعظمءعمديونء
ا4كءيمثءعىءعبتاللم،ءللءإنءبالءآيةءنزبتءيفءوتوبءعبلهءلمس1بءعبباضء4يءعق ب،ء
فأحتن1وءيج1بءبنءتككنءبح1ةءعق بءتاضءعىءعبتالل1مءلنكعجذ4وءاتهتمءل1هءع4تأوحوًء
وبريعًءللءتجالهءيفءبابكيوته،ءا4نوءيأكننيءعبقكل:ءإنهءيفء4ذهءعبظ افءعبتيءتالشهوء
عبلأ1نءاعمل حل1ةءعبرط1ريةءعبتيءتأ ءلهوءلالدنوءف1إنءبيءعألءيقك4ءض1دءعبتاللمءباء
يك1كنءحنءش1أنهءعبتريلءعنء4ذهءعباألل1ةءفإنهءعألءيرد4ءعباداعنءايس1وعدءعىء
تجهللءعملجتأاوتءارضلهوءيفءعباأق،ءفومل حلةءتتطلبءتكوتفوءحنءعبجألعءت لكينيء
احالأنيءاغري4مءيفءإنجوحءعأللةءعبتاللم؛ءابذعءبستطلعءبنءبقكلءلأنءعأللةءعبتاللمء
إذعءصلم1تءاعس1تقوحتءابعط1يءبهوءلا1ضءعبدع1مءاتكجهتءعبدابةءبدعمءحس1وخء
4ذهءعباأللةءفإننوءس1نجدءش1بولنوءقدءحققكعءعبنجوحءيفءجأل1عءعملجوالت،ءفوبجألعء
يتر جكنءحنءعملدعخسءاعبجوحاوت،ءعبدوتكخءاعملدخسءاعملهندسءاعبطلوخءاعبسلويسء
اغري14م،ءفنجوحءبيءعألءياتأدءعىءنجوحءعبتاللم،ءبذبكءفهكءحقءحكفكلءبلجألعء
الءف قءلنيءبحدءيفءتمصللهءاعحتالوهءصغريعءباءوبريعءخجوالءباءنسو ،ءذو عءباءبنثى.

أخبروا عياَل زايد بأن 
موعَدهم الصبح!!

زين العابدين عثمان 
ُجأل1ُةءعبتهدي1دعتءعالس1رتعتلجلةءعبت1يء
اضاه1وءاخس1مءإحدعثلوته1وءعبس1لُدءعبقوئدء
عبدعملل1كءعبمكث1يءع1ىءعبطواب1ةءعالقللألةء
اعبدابل1ةءب1مءتكنءبل1دعًءفضفضةءبس1ونءبَْاء
ح1 بءس1لككبكجلةءيت1مءغزبُه1وءح1نءعجلء
عبرت4لبءعالعالحيءضدءق1كىءعباداعنءللءإنء
اعقال1ةءتنفل1ذءتل1كءعبتهدي1دعتءالءتفصلهوء
س1كىءح و1ةءاعح1دةءح1نءس1بّولةءعبس1لدء

عبدعمللكءعبمكثي.
بح ي1كوءاعبكلونءعإلرسعئل1يلء4مءيالأكنء
ُوّلءعبالمءلونءحجألءعب1كال4ءعبتهديديءعبذيء
عف1وضءلهءعبس1لدءعبمكثيءبمءي1أِتءحنءف عغء
بَْاءفقوع1ةءععالحل1ةءاقتلهءل1لءبنءعبتهديدعتءتلكءعتتءحنءحاودالتءعس1ك يةء
حقلقلةءقدءحرضتهوءعبقطوعوتءعبتصنلالةءعبم للةءبلجلشءعبلأنيءاعبلجونء
عبشابلةءاعبتيءبصبمتءجو4زةءاتنتظ ءضك ءعالياوزءإلدخعجهوءضأنءعبسوحةء

عمللدعنلةءاعبسلوسلة.ء
عبق1كةءعبصوخاخل1ةءعبلأنل1ةءعبتيءلوتتءتأتل1كءصكعخيخءلوبلس1تلةءبخضء
-عخضءذعتءعمل1دىءعب1ذيءيص1لءإىلءبوث ءحنء   1ءوللكءحرتءس1بقتءتهديدعتء
عبسلدءال 4نتءلاأللةءنوجمةءعىءقدختهوءعباوبلةءيفءدكءب4دعفءحلكيةءيفءقلبء

عباوصأةءعإلحوخعتلةءعلكظبي.
وذبكءعبقكةءعببم يةءعبلأنلةءاعبدفوعءعبس1وحيلءعبتيءلوتتءعىءترك4ءعسدعلء
عبس1توخءعنءصكعخيخءلم يةءعول1 هءملنطقهءعببم ءعالحأ ءإىلءس1كعحلءعبدالء
عالف يقلةءعملقوللةءبس1كعحلءعبلأنءابقدءل 4نتءلتدحري4وءبوث ءحنء11ءسفلنةء
ح للةءعىءقدختهوءعملتنو4لةءيفءرضبءبيءسفلنةءح للةءبَْاءف قوطوتءلسهكبة.
عبقكعتءعبجكيةءاعبدفوعءعبجكيءا4كءعبقطوعءعبذيءش1لدءلهءعبس1لدءعبدعمللكء
بوث1 ءح1نءُوّلءعبقطوعوت،ءحل1ثءلوتءيفءحفلظت1هءعباس1ك يةءعجهزتءخصدء
اتاقبءخعدعخيةءحسوسةءاحنظكحوتءصوخاخلةءعخض-ءجكءطكختءلرطكعتء
حثلثةءادخعس1وتءلمثلةءعألقهءيفءعبتمديثءعباس1ك يءابقدءبصبمتءتأتلكء
عبق1دخةءعبكوفلةءعىءتمللدءحقوتالتءعبجكءبقكىءعباداعنءاقدءل 4نتءعىءذبكء
يفءعس1قوطهوءبوث ءحنءحقوتلهءلصكعخي1خءنكعلةءدقلقهءا4وء4يءعبلك4ءلتأخيخء
1/ 1/ك1 4ءقدءعس1قطتءطوئ ةءتجسس1لهءبح يكلةءط1 عزءع4ءولكءنوينءيفء
س1أو ءعباوصأةءصناو ءلص1وخاخءجديدءإىلءحدءلالدءبوث1 ءدقهءافوعللةءحنء
جللءحنظكحةءعنس1بوئهءعبس1ولقة،ءاتأتيء4ذهءعباأللةءعبنكعلةءيفءعطوخءتنفلذء

عبتهديدعتءعبتيءاضاهوءعبسلدءعبدعمللكءعبمكثي.
ح1وءعادءعبتنكيهءعبلهءبيضوًءيفء4ذعءعبس1لوقءبنءحكعدءعبقكععدءعإلحوخعتلةءلوتتء
عءاخلأوءيفءعاليو4ءعبقلللةءعبقودحةءستس1تق ءعبصكعخيخءعببوبلستلةء اش1لكهءجدًّ

عبلأنلةءيفءقلبءعإلحوخعتءفوخراعءعلولءزعيدءلأنءحكعد4مءعبصبح.
فل1مءيادء4ن1وكءحجولءبلش1كءبَْاءعب يبةءلتهديدعتءعبس1لد؛ءوكنهوءعس1بقتء
لرع4نيءحلدعنلةءُخُصْكصوًءلادءبنءعحتلكءعبجلشءعبلأنيءقكةءعس1ك يةءووفلةء
لهد4ءس1قفءقصكخءعلولءزعيدءاعلولءآلءساكدءاعمحأقءاعبسوذجء4كءعبذيءالء

زعلءيصدقءبُذُنهءقبلءعلنله.

هكذا عّلمنا القرآن بشأن العلم

األصواُت العاقلُة لحزب اإلصالح

صالح مقبل فارع 
»»إق بءلوس1مءخل1كءعبذيءخلق«ءءبْح1 ءإبهيءلكجكبء
عبق1 ع ةءحتىءابكءوونءعبطوببءوبريءيفءعبس1نءعلنء 4ء

سنة،ءفطلبءعبالمءاعجبءعىءولءصغريءاوبري.ء
»»4لءبتباكءعىءبنءتُالأنيءحأوءُعلأتءخشدع«

يتأدبءبحو4ءبس1توذهءعحرتعح1وءبالأهءحتىءابكءوونء
عبطوببءنبي.ء

»عحرتعح1وءبلالمءعبذيءيمألهءيقكلءعبله:ء»عس1جداعء
آلد4«ءحتىءابكءوونءعملروطبكنءاعبسوجدانءحالئكة..ء
»ي ف1عءعبلهءعبذي1نءآحنكعءحنكمءاعبذي1نءباتكعءعبالمء

دخج1وت.ءفوباوِب1مء14كءعبذيءيس1لط ءعىءعباوَب1مءاي تف1عءإىلءعبقأةء
لدخجوتءيفءعبدنلوءاعآلخ ة.ء

»قلء4لءيستكيءعبذينءيالأكنءاعبذينءالءيالأكن«ءسؤعلءعستنكوخيء
حكجهءبنبلنو،ءبلمثءبحتهءعىءعبتاللم.ء

»فوس1أبكعءب4لءعبذو1 ءإنءونتمءالءتالأكن«ءفبادءحكتءعب س1كلءبمء

يبقءبنوءإالءعبالأو ءاب4لءعبذو ءيقكدانء4ذهءعمحة.ء
»اق1لءخبءزدن1يءعلأو«ءءيطل1بءعملزيدءح1نءعبالم،ء
فالأهءقورصءحتىءابكءوونءحمأدءلنءعبدعبلهءفلجبء

بنءيطلبءعملزيدءاعملزيدءحنءعبالم.ء
»إنأ1وءير1ىءعبل1هءح1نءعب1ودهءعبالأ1و «ءفه1مء
عبكحلدانءعبذينءيروفكنءعبله،ءبحوءغري4مءفالءيروفكنء
عبل1هءللءيروف1كنءعبب1رشءمنهمءعظأك14مءاورا4مء

حتىءجالك4مءبندعًدعءبله.ء
»»ش1هدءعبل1هءبن1هءالءإب1هءإالء14كءاعملالئك1ةءابابكء
عبال1مءقوئأ1وءلوبقس1ط«.ءالءيا فءعبلهءح1نءعببرشءإالء
عبالأو ،ءفهمءعبكحلدانءعبذينءشهداعءبلهءلوبكحدعنلة،ء
الس1ببءعلأهمءق نهمءعبلهءلهءالأالئكتهءاخفاهمءإىلء

حصوّفهم،ءا4ذهءِخفاةءبلاءلاد4وءخفاة.ء
»احوءيالمءتأايلهءإالءعبلهءاعب عسركنءيفءعبالم،ءفهمءفقطءعملسأكحء

بهمءلتأايلءعبق آن؛ءمنهمءيالأكنءتأايله.ء
فل1وءبحةءعبق آنءحتىءس1تا فكنءعبق1 آنءاب4ألةءعبال1مءاتُاّلأكنء

عبنوس..؟!

يحيى صالح الدين 
خغ1مءعملكقفءعملر1زيءبقلودةء
ح1زبءعإلص1الحءعملتأث1لءلبلونء
عبر1زيءاعبا1وخءعملؤي1دءبتموبفء
عباداعنءعبساكديءعمح يكيءعىء
عبلأنءإاّلءبنء4نوكءبصكعتءعوقلةء
ح1نءعبم1زبءخعفض1ةءبلا1داعنء
اتدعكعءبمل1كلءاطنل1ةءاععداعء
بنق1وطءابق1و عتءتأهلديةءحعء

عنصوخءعبله.
س1ولقوًء لذب1كء رّصحء وأ1وء

زي1دءعبش1وحيءعبقلوديءعإلصالح1يءإاّلءبنهوءغلبتء
اعختف1تءلفالءفوعل،ءابكنءالءلدءبهذهءعمصكعتء
عباوقلةءبنءتتفوعلءحعءعماضوعءاعالحدعثءبصوبحء
بنفس1همءبااًلءابنءالءترتكءبحث1ولءصارتءبنءيؤز4ء
عمحكَخءايشبءنوخءعبم بءعوث ءحأوء4يءحشتالة.ء
الءزعلء4ن1وكءف ص1ةءمنءتك1كنء4نوكءف صةء
بألص1كعتءعباوقل1ةءيفءح1زبءعإلص1الحءبنءيجداعء
منفس1همءحكط1ئءق1د4ءيفءخن1دقءعبكط1نءابنء
الءي ون1كعءبكع1كدءلنيءس1اكدءصهوين1ةءعبا ب؛ء
من1هءح1نيءذب1كءس1لجدانءبنفس1همءيفءقوخعةء

عبهوخلنيء عبط يقءابلاتراعءح1نء
اعملط ادي1نءيفءفن1ودقءعب يوضء
ابلس1أبك4مءول1فءياوَحلكنءحنء
قبلءبذنوبءعبلهكدءلنيءساكد؟!.ء
ببمءنكنءنس1أُعءعنك1مءبنكمء
ونت1مءتقكب1كنءحوءبمءت1 اعءوف عء
ل1كعحءعبل1اء14ؤال ءياترانكمء
إخ4وللنيءمل1وذعءتروفكنهم؟!ءملوذعء
تقفكنءحاه1مءابنتمءتالأكنءبنء
االَ 14مءبللهكد؟ءمل1وذعءتبر ءُوّلء
والحكمءعنءعبله1كدءاعنكمءونتمء
تظه انءبنفسكمءح يصنيءعىء
عبدينءاوونءبديكمءحاو14دءاح عوزءولهوءتبر تء
مل1وذع؟ءمنءقودةءعبمزبءعخت1وختءعبكقكفءيفءصفء
ح1نءرضبءعبلهءعلله1مءعبذبةءعبله1كدءاعبنصوخىء
بذب1كءننصمك1مءلونءيك1كنءبكمءحكق1ٌفءلأنءالء
ترش1كعءش1لئوً..ءقكب1كعءولأ1ةءعبم1قءاقفكعءحعء

اطنكمءابكءعىءقودةءحزلكم.
عبذينءلوعكعءبنفس1همءبلشلطونءلسببءعبمقدء

عبدفنيءاعباصبلةءعبتيءبديهمءاحبءعبسلطة.ء
عنش1قكعءابعلن1كعء باء قف1كعءحكقف1وءحرشف1وء
تأس1لَاءحزبءجدي1د،ءفللاء4ن1وكءتقللدءعىء

عبم يوتءاعمفكوخءطوملوءوونتءحعءعبنهجءعبق آنيء
اتق1فءإىلءصفءعبكطنءخعفضةءبلكصويةءبلهلأنةء
عبساكديةءعمح يكلة،ءتقفءحعءعبثكعلتءعبكطنلة.
نمنءنالمءبنءوكعدخءعبمزبءبديهوءعس1تلو ءحنء
حكعقفءاترصيموتءعملدعكءصارت؛ءمنهوءتالمءبنء
بالءح1نءس1لمرتقءايترضخءحنء14ذعءعبكال4ء4مء
عبذينءالءزعبكعءلوقنيءاسطءعبشابءعبلأنيءياونكنء
ح1وءياون1يءعح1وءعابئ1كءعبركن1ةءعبذي1نءيقباكنء
يفءش1كعخعءابخصف1ةءعب ي1وضءفلل1اءبديهمءحوء
يررسان1هءابكنهمءحوق1دانءعىءعملمس1كلكنء
عىءح1زبءعإلصالحءاالءزعب1كعءيفءبخضءعبكطنءبمء
يغ1ودخاهءخعفضنيءبلا1داعنءعبس1اكديءاعملكقفء
عملر1زيءبقودةءعبم1زبءبكنءصكته1مءعب عفضءالء
زعلءخوفتوًءاعىءعستملو ءملوذعءندخيءعستأ عخ4مء
له1ذعءعبصأتءالءلدءبنءالءيس1تأ ءطكيالً؛ءمنءذبكء
بلاءح1نءحصلمتهمءاعىءعمص1كعتءعباوقلةءيفء
حزبءعإلصالحءحنءعص1دعخءللونءيكضحءحكقفهمء
ح1نءعباداعنءعبس1اكديءالكجهءبصكعتءعبنش1وزء
صارتءاحنءبفءبفهءبلنقذاعءبنفس1همءحنءعذعبء
عبلهءاغضبءعبشابءقبلءبنءتضعءعبم بءبازعخ4وء
فلطوبه1مءعبرزيءاعباوخءوأوءط1ولءَحنءعختأىءيفء

ُحضنءصهوينةءعبا بءلنيءساكد.
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من مدرسة الحسين.. دروٌس في الوحدة والوطنية 
علي عبداهلل صومل

عبثكخةءحدخس1ةءاعيء و لال ء
اخش1دءاوأ1ولءقب1لءبنءتك1كنء

حلمأةءعزءاحلدعنءجهود.
ءفل1مءيكنءبلكءعمح عخءاس1لدء
بلكءعبدعبلهءعبمس1نيء عبش1هدع ء
حقوت1الًءلط1الًءاحموخل1وًءجل1دعًء
فمسب،ءفهكءحنءحألءحشوعلء
عبهدعي1ةءاعبتنكي1 ءبلن1ريءط يقء
عبثوئ ي1نء ادخابء عبموئ ي1نء
احألءح1رشاعءاخؤيةءعإلصالحء

اعبتغلريءبلنقذءبحةءجدهءحنءس1لطونءعبجوئ ينء
اع1داعنءعملس1تكرينءفلأ1وذعءنتذو ءعبمس1نيء
نهويةءوأأس1وةءعزع ءبدحا1تءعبالكنءاباجاتء
عبقلكبءانن1ىءلدعيتهءوأرشاعءلنو ءش1رصء
عملشكلةءابخشدءبلملءالق ع ةءحكضكعلةءجودةء
اخعش1دةءيفءبس1بوبءاب4دعفءعبث1كخةءعبك لالئلةء
عملوجدةءيس1تطلعءعبقوخئءعملنصفءعبمصلفءبنء
يكتش1فءحاوبمءعبنهكضءيفءعبث1كخةءعبك لالئلةء
عب عئ1دةءعبت1يءتس1تأدءحرشاعلتهوءح1نءعبدينء
عإلْس1اَلحيءعبمنلفءتس1تندءيفءحتألتهوءإىلءعملبدبء

عإلنَْسونيءعبرشيفء
-1ءتكحل1دءعبصف1كفءاتظوف1 ءعبجه1كدءيفء

حكعجهةءعبرضخءعبقوتلءاعبرط ءعبشوحل.
ءفه1وء14كءس1لدءعبش1هدع ءاإح1و4ءعمح1 عخء
يروط1بءُوّلءح ءبهءنفاءبلل1ةءالءتقبلءلوبضلمء
)بيه1وءعبن1وسءإنءب1مءيكنءبك1مءدي1نءاونتمءالء
تروفكنءعملاودءفككنكعءبح1 عخعءيفءدنلووم(ءا4ذعء
دخسءلللغءيجبءبنءيس1تكعبهءعمح1 عخءيفءعببلدء
عبمبلبءفاندحوءنجدءعباداعنءاعبفس1ودءيأسونء
حل1وةءاو عحةءعبجأل1عءفإنءحس1ؤابلةءعبدفوعء

اعإلص1الحءتككنءع1ىءعبجألعء
االءيمص1لء14ذعءإالءلوح1رتع4ء
خصكصلوتءجألعءعمط عفءيفء
خندقءعبدف1وعءفالحجولءإلثوخةء
عبرالفء احسوئلء عبمسوسلوتء

ويءالءيمدثءعبنزععء
ء-2تضملةءعبف1 دءحنءبجلء

حصلمةءعبجألعء
حمأ1دء دي1نء وونء )إنء
فل1وء لقت1يلء إالء يس1تقلمء الء
س1لكفءخذين1ي(ءفأ1نءيفك ء
بَْاء عبش1رصلةء حصلمت1هء يفء
عبمزللةءفءسلصيلءخلفءعيلءايأولءحنءحكعئدء
حاواية(ءبَْاءيمألءخعيةءعبمسنيءلكفءاسلفءيفء

عبلزيدءيفءعبكفءعمخ ىء
-3إيث1وخءعملكتءيفءحلدعنءعبا1زءعىءعبالشءيفء

فنو ءعبذل.
ءيقكلءعللهءعبسال4:

بالءإنءعبدع1يءلنءعبدعيءقدءخو1زءلنيءعثنتني:ء
ل1نيءعبقتل1ةءاعبذب1ة،ءا4له1وتءحنوءعبذب1ة،ءبلىء
عبل1هءذبكءاخس1كبهءاعملؤحنكن،ءاج1دادءطولت،ء
احجكخءطه ت،ءابنكفءحألة،ءانفكسءبللة،ءالء

تؤث ءحصوخعءعبلئو4ءعىءحصوخعءعبك ع4،ء
فأنءيزعيدءلوبم يةءاعبكطنلةءاالءيرتوخءعملنلةء
عىءعبدنلةءفهكءعبذبل1لءلالنهء)حنءبحبءعبملوةء
ع1وشءذبلال(ءفا1ىءحنءيم1رضانءعندءعبطأعء
ايغلب1كنءعبف1زعءبنءي حأكعءج1دخعنءاطنلتهمء
عبهشةءابنءيجس1دا4وءعأللوءعىءبخضءعبكعقعء

اإالءفهيءعدعو ءووذبءاشاوخءزعئف
-4ءث1كخةءعبمس1نيءعبثوئ1 ءعىءس1لطةءيزيدء
عبفوج1 ءتؤصلءباقلدةءعبر اجءعىءعبس1لطونء

عبجوئ ء
اس1لدء عبل1هء خس1كلء إىلءس1بطء ابنس1تأعء

عبشهدع ءبليءعبدعبلهءعبمسنيءلنءعيلءسال4ءعبلهء
ا4كءيروطبءبحةءجدهءقوئال:ء

بيه1وءعبنوسءإنءخس1كلءعبلهءص1ىءعللهءاآبهء
اس1لمءق1ولء)ح1نءخبىءحنك1مءس1لطونوءجوئ عء
حس1تمالءبم 4ءعبلهءنووثوءعهدهءحروبفةءبسنةء
خس1كلءعبلهءياألءيفءعبودءعبل1هءلوإلثمءاعباداعنء
فل1مءيغ1ريءعلل1هءلفا1لءباءق1كلءوونءحقوًءعىء
بنءيدخل1هءحدخل1ه(ءالادءبنءعس1تدلءلهذعءعمث ء
عبنب1كيءعبرشي1فءبخ1ذءيص1فءعنم عفءفس1ودء
عملرتلانيءعىء4 4ءعبس1لطةءفقولءبالءاإنء4ؤال ء
قدءبزحكعءطوعةءعبشلطونءات وكعءطوعةءعب حأنء
ابظه اعءعبفس1ودءاعطلكعءعبمدادءابحلكعءح ع4ء
عبل1هءاح حكعءحالبهءالادءبنءتمدثءعنءفس1ودء
اإج ع4ءعملج حنيءعبظلأةءبمءيسبلءسرتهءايغأدء
سلفهءال..ءاإنأوءوونءحكقفهءعبذيءبعلنهءالأعىء

صكتهءابنوءبحقءحنءغري(.
افاالءفقدءخ جءحجو4دعءابقيءعبلهءش1هلدعء
لادءبنءصنعءحلمأتهءعباوشكخعئلةءعبف يدةءعبتيء
بصبمتءحدخس1ةءعمح عخءاحلهأ1ةءعبثكعخءابقدء
وون1تءث1كخةءحفلدءإح1و4ءعبثكعخءحلل1فءعبق آنء
عإلح1و4ءعمعظمءزيدءلنءعيلءعبمس1نيءلنءعيلءلنء
بليءطوببءعللهمءعبس1ال4ء14يءلووكخةءعبثكخعتء
عإلصالحل1ةءعبتصململ1ةءعبت1يءبعقب1تءعبثكخةء

عبك لالئلةءحتىءعبكقتءعبمورضء
اختوحوءنتكجهءلوبنصحءإىلءُوّلءحنءينتسبكنء
إىلءإحو4ءعملجو4دينءعبثكعخءاسلدءعبشهدع ءعمح عخء
اإىلءحفل1دهءحللفءعبق آنءفكعت1حءلوبءعبجهودء

اعالجتهود
وفوو1مءتكعخي1وءيفءرسعديبءعمع1ذعخءاتثوقالء
ع1نءحنوزب1ةءعمرشعخءالءيجكزءبك1مءلأيءحولءبنء
تش1و4داعءعبا1داعنءاعبفس1ودءيهل1كونءعباب1ودء
يدح عنءعببالدءثمءالءتفوخقكنءخطلئةءعبملودءاالء

تنهضكنءلف يضةءعبجهود.

المتربصون – سامريو 
هذا الزمان )2( 

إبراهيم َعبداهلل الرحبي 
بُابئ1كءعملرتلص1كنءبهمءبقناٌةءترف1يءُقبَْحء
بعأوبه1مءَاعنمط1وطءبفكوخ14مءا4كعنهمءلنيء
بس1لود4م.ءح1نيءصرّي14مءتموب1ُُفءعبا1داعنء
خدعح1وًءبهءاجن1كدعًءحجن1دةءابََدَاعتءيلابءلهوء
عملقوح ان،ءفالءازنءبه1مءاالءععتبوخ،ءفصوخاعء
حج دءبخقو4،ءيلا1بءلهمءعبغزعُة؛ءلهدفءت ولعء

عبشاكبءانهبءحقدخعِتءعبدال.ء
َاعملرتل1صءالءتانلهءبيةءخس1وئ ءيفءعمخاعحء
االءيط1 فءبهءجف1نءحنء4كلءعملج1وزخءحهأوء

وونءعددءعبضمويو.
-ءتل1كءعب1دالءباعزتءبه1ذعءعملرتلصءحهأةء
تذبل1لءعبصا1وبءاتمقل1قءب4دعفه1مءلأدن1ىء
عبتكوبل1ف،ءإحوءعرءتنفلذءسلوس1ةء)إس1قوطء
عملجتأع(ءيفءللتءعبانكبكتءاوأنهمءيقوح انءلهءبلظف اعءلث اعتءعببالدءايتلذذاعء
لتل1كءعبدحو ءَاعمش1ال .ءفإذعءحوءببقيءلهذعءعملرتل1صءبتنفلذءب4دعفهمءاحققءبهمء
حكسبوًءبخذاهءَاخحكهءحجددعًءيفءصكبجونءعبثهم،ءا4كءالءيالمءإىلءبينءيلقىءله.
اعببا1ضءحنءعملرتلصنيءوكخقءعبقأوخءللدءحقوح1 ءيم صءعىءإخفو ءاخقةء
َاير جهوءبلابءاقتءحوءيش1و ءالأج دءبنءتُكَش1فءابمءتادءبهءبيءقلأةءيدعسء
ايش1طبءح1نءقبلءبس1لودهءعملقوح ينء)حل1فءعوصفهءعبم1ز4(،ءاولءحرتلصء
بفهأ1هءعبتموبفءع1ىءبنهءعبكخقةءعب علمةءابنهء)عبجكو1 (،ءا4مءعمذولو ءللد4مء

بلكخقةءعب علمة.
ابكنهءيفءق عخةءنفس1هءيق ءايارتفءلأنهءقدءلوعءنفسهءلألراءثأن،ءاعملؤودء
بنءُوّلءحرتلصءي اجءببضوعةءمح يكوءاإرسعئللءا4كء)عبٌد(ءيفءس1كقءعبنروسةء

ببنيءساكدءاعلولءزعيد.
فلنطلقءبُابئ1كءعملرتلصكنءلنيءبَلْنَو ءللد4م؛ءبلُلبس1كعءعبمقءلوببوطلءايرخاعء
ج عئ1مءعبا1داعنءَايطبا1كعء4ذهءعبج عئ1مءبحو4ءعب1 بيءعباو4ءايقكح1كعءلوفتاولء
عبدس1وئاءل1نيءبف1 عدءعملجتأ1عءاتهكي1لءبلس1طءعملش1وولءاص1بءبحقود14مء
ابح عضه1م؛ءبتككنءالو ءيس1ترشيءيفءنس1لجءعملجتأع،ءبلن1رصفءعبجألعءعنء

حكعجهةءعبغوزي،ءايدي ءظه هءعنءعملمتلءعببوغيءابذنولهءعملزخقةءعمنذعل.ء
لغلةءعستنزعفءقكىءعبشابءعبلأنيءبلر ءحستسلأوًءبرعحللءنفطهمءايسجدء
تذبالًءباجلهمءعمح يكيء)ت عحب(؛ءويءيمتلبءعبلأنلنيءوأوءيمتلبءلنيءس1اكدء
عبل1ك4ءحنءقبلءس1لد4مء)ت عح1ب(ءاعبمككح1ةءعبريطونلةءَاحككح1وتءعبكلونء
عبصهلكن1ي،ءفأصبمكعءعج1كالًءعترذ4مءلنكءس1اكدءبخلولوًءبه1م،ءحتفكقنيءعىء

اَل4ُ-( عباجلءعبذيءصناهءعبسوح يءيفءزحنء)حكىسء-َعَللِْهءعبسَّ
عبق1وخئءعبك يمءالءتس1تغ بءح1نء4ذهءعبمقلق1ة..ءفلكءتتبان1وءولفءت لصء
عبسوح يءلقكحهءحنءلنيءإرسعئللءيفءزحنءنبيءعبلهءحكىسءَابخلهء4وخان،ءاولفء
عس1تطوعءذبكءعملرتلصءبنءتررتَقءقكحوًءعورصاعءعثننيءحنءعمنبلو ءاقدءش1و4داعء
ل1أ4ُّءبعلنهمءحاجزعتءح1كىسءَاذعقكعءاي1التءعباذعبءحنءظل1مءف عكنءاتجرهء
اع فكعءوذلهءاحك هءَاوونكعءش1و4دينءيفءإيَْأونءسم هءف عكنءل بءحكىسءحنيء
سجداعءحؤحننيءبلهءعبكعحدءعبقهوخءاعىءيقنيءلقدخةءعبلهءاقكتهءَاخحأةءاصدقء

خسوبةءحكىس.
َالا1دءتلكءعملاونوتءا4ذهءعملاجزعتءاعبناأ1ةءعباظلأةءحنيءنّجىءعبلهءحكىسء
اقكَح1هءحنءف ع1كنءاجنكده،ءفآحنكعءل بءحكىسءاوف1 اعءلف عكن،ءابكنهمءيفء
عختبوخءعبثونيءفش1لكعءبحو4ءحرتلصءاعحدءا4كعءبذلءابحق ءحنءف عكنءا4وحونء
َابفق1 ءحنءقوخانء4كءذبكءعب جلءعبذيءيُدعىء)عبس1وح ي(ءعب1ذيءوونءحنءبَلْنَو ء

جلدتهم.
عندحوءععتقدءلونهءعختوخءعبتكقلتءعملنوس1بءحنيءت1 كءحكىسءقكحهء 4ءبللة،ء
فوس1تغلءغلوبءنبله1مءَاصنعءعجالًءحنءذ4بءبرضبءعقل1دةءقكحه،ءاجألُانوء

يا فءعبقصَةءابكنءحنءبينءجو ءعبسوح يءلكلء4ذعءعبذ4ب؟ء
فقب1لءبنءيبورشءلصنوعةءذب1كءعباجلءقو4ءلرلرلةءلن1يءإرسعئللءَاإلهوخ4مء
اتقدي1مءعمحونيءَال1 ووتءعجلهءعملزع1ك4ءَاتركيفءعبنوسءلأس1تقبلءحجهكلء
ينتظ 14مءالتبوعه1مءدينءعبتكحلدءعبذيءج1و ءلهءنبيءعبلهءح1كىسءاوأنهءيصكخء
به1مءخط1كخةءذبكءعبق عخءعملصرييءعب1ذيءبقدحكعءعلله،ءلوب غ1مءبنءلنيءإرسعئللء
عندح1وءدخلكعءحرصءوونكعءعىءدينءعبتكحلدءاحوءوونءدخكبهمءيفءدينءف عكنءإالء
و هءعللهم،ءابكنءعبس1وح يءباحىءبهمءبنءدينءف عكنءبسهلءفوبتكحلدءدينءالء
يرد4ءلنيءإرسعئلل،ءفكونءعالءعملندفقنيءبهءَاعبذينءعس1تهدفهمءحنءيتولعءعبقللء
اعبق1ولءَاب1كءوونء)وذلوً(ءاحتلذذينءلنقلءقصصءعبس1وح يءلنيءعبنوسءَاععتأدء
عىءعس1تغالِلءنس1و ءلنيءإرسعئللءاخلرلءثقةءعبقك4ءلقوئد4مء)4وخانء-َعَللِْهء
اَل4ُ-(ءنوئبوًءبهءاقوئدعًءعللهمءفرتةءغلوله،ء اَل4ُ-(ءعبذيءعلّنهء)حكىسء-َعَللِْهءعبسَّ عبسَّ
افاالًءنجحءذبكءعملرتلصءفلأوءفشلءفلهءف عكُنءفجأعءعبذ4بءحنءقكحهءببلنيء

بهمءعجالءحنءذ4ب..!!
َاعبل1ك4ءتتض1حءبالعلبءعملرتلصنيءعبق1ذخة،ءاالءبحدءياتقدءبنهءيفءس1الحةءِحنء
ت لصهمءَات ايجهمءبتموبفءعباداعن.ءفوباداءي اجءبنءساودتنوء4دفه،ءاغويتهء
خس1مءعلتس1وحةءحرشقة..!ءا4ذعءوذبءاعفرتع ءح1نيءل1ّ خاعءبنءعبمكثلنيءبخذاعء
عمل تبوتءاحألكةءآلءساكدءتموخبءمجلءبنءينترصءعبنظو4ءجأهكخيءيفءعبلأن.

يوءعلبوهءبحوءيكفيءعستمأوخعًءيوءلنيءساكد؟
ا4ُن1وءيأت1يءعأ1لءعملرتلصنيءل1داخءيش1بهءحهّ ج1يءس1ريكء)عبملكعنوت(،ء
فباضهمءعختوخءبهءعمح يكيءبنءيلاَبءداخءعبق اد،ءا4نوكءحنءيلابءداخءعمسكدء

َاعآلخ ءبنءيككنءعبناوحة..!
فجألعءحلكعنوتءلهذعءعبس1ريكءتدّخبءلأيديءخبري،ءيدءتأس1كءلوبسلوطءايدء

ت حيءعبفتوتءبلملكعنوت!..
فتجدءجألَعءعملرتلصنيءدانءعس1تثنوٍ ءعندح1وءتاصُفءلهمءعب يوُحءرَسعوَنءحوء

تتكشفءعكخعتهمءَاتنتزعءتلكءعملاللاءعبتيءعحتأكعءلهوءحنءعبنوسءاعمشهود.

»إسرائيل«: إلنشاء تنظيم بديل من »داعش«… في سوريا
يحيى دبوق*

يفءعبسولق،ءحّذختء»إرسعئلل«،ءلشكٍلءخسأي،ء
ح1نءإبموقءعبهزيأةءلتنظلمء»دععش«،ءلوعتبوخهء
عبجه1ةءعبكحلدةءعبقودخةءع1ىءتأحنيءحصوبمهوء
احلفوئهوءيفءعملنطقة.ءبحوءعآلن،ءفتمّذخءحنءعبلك4ء
عبذيءي1يلء4زيأةءعبتنظل1م،ءلادحوءل1وتءلُمكمء

عملنتهيءعأللوً.ء
قل1قء»إرسعئلل«،ءعب1ذيءيدفُاه1وءإىلءعبرصعخء
عملتكعصلءيفءعبفرتةءعمخرية،ءيجدءبشكوالًءحتنكعوًء
حنءعبتابريعتءا»عمفكوخ«،ءعبتيءترسلهوءعملصودخء
عمحنل1ةءاعبسلوس1لةءإىلءعإلعال4ءعبا1ري،ءاعبذيء
وونءآخ 14و،ءعبدع1كةءإىلءإعودةءتش1كللءتنظلمء
»س1ني«ءجدي1د،ءيضطل1عءلوب1داخءعب1ذيءوونء
يضطل1عءلهء»دععش«،ءيفءتهديدءاإش1غولءاصّدء

بعدعئهوءعنهو،ءيفءسكخيوءاعبا عق.
حكقعء»اعب1ال«ءعباري،ءنقلءبح1اء»عمجكع ء
عبس1وئدةءيفء»إرسعئل1ل««،ءحكلءعبل1ك4ءعبذيءييلء
تنظل1مء»دعع1ش«.ءافقءحص1ودخءعملكق1ع،ءفإنء
»إرسعئل1لءت1 ىءبنء4زيأ1ةءعبتنظلمءس1ترّسعء
عبتس1كية،ءحعءتكقعءت عجعءعبقكىءعباظأىءعنء
عملنطق1ة.ءا4كءاعقعءحنءش1أنهءتظهريءعبتمديء
عبكبري:ءدخكلءإي عنءإىلءعبس1وحةءاإقوحةءقكععدء

صكعخيخءيفءس1كخيو،ءحنءش1أنهأوءتهديدءعبدالء
عملاتدب1ةءحث1لءعبس1اكديةءاإح1وخعتءعبرلل1ج)ء

عبفوخيسء(،ءابيضوًءعمخدن«.
ايؤو1دءعملكق1عءبنءعب س1وبةءعبت1يءاضا1تء
عىءطواب1ةءعبنق1وشءيفءحمودث1وتءحغلقةءحعء
حس1ؤابنيءخاسءخفلايءعملس1تكى،ءاوذبكءحعء
عبجون1بءعمحريو1ي،ءاعضم1ةءج1ّدعً:ء»الءترتوكعء
إي عنءتتس1للءإىلءس1كخيو،ءوأوءفالتءيفءعبا عق،ء
اعللك1مءإزعب1ةء14ذعءعبتهدي1دءاإخ عجه1مءحنء
4نوك«.ءالمس1بءعب س1وبة،ء»يج1بءعباألءعىء
إدخعجءعبس1نّةءيفءعبملءعملقبل،ءاحنمهمءحسوحةء
)جغ عفل1ة(ءاحس1ؤابلة،ءاوذب1كءعباأ1لءعىء
إنش1و ءتنظلمءيك1كنءحنوفس1وًءبدععش«.ءاترزء
حالح1حءعبرط1ةءعببديل1ةءح1نء»دعع1ش«،ءعبتيء
تمرضءاتدعكء»إرسعئلل«ءويءتككنء4يءبسوسء
عبترطلطءاعبتكج1هءبلأ حلةءعملقبلة،ءحنءخاللء
عس1تردع4ءحصطلموتء»عبس1لط ةءعبش1لالة«ء
عب س1وبةء تضل1فء إذء عبس1نلة«.ء ا»عملقواح1ةء
عملكجه1ةءإىلءعمحريولنيءاعب اس:ء»رضاخةءحنحء
عبس1نّةءيفءس1كخيوءإحكونلةءحن1عءعإلي عنلنيءحنء
ترسيعءحس1وخءعبسلط ةءعبشلالةءعىءسكخيو«،ء
ا14كءعب1ذيءيدف1عءإىلءعبتش1ديدءع1ىءرضاخةء
تشكللء»تنظلمءس1ني«،ءباءلابوخةءبخ ىءج ىء

عس1تردعحهوءيفءعب س1وبة،ء»ت حلمءتنظلمءسنيء
حنوفاءبدععش«.

ايفءعبسلوقءعبسكخيءنفسه،ءبشوختءحصودخء
سلوسلةءإرسعئلللةءبلأكقعءعباري،ءإىلءبنءفك ةء
اجكدءحنطقةءخوبلةءحنءعبكجكدءعإلي عنيءتأتدء
عرشعتءعبكللكحرتعتءع1نءعبمدادءعإلرسعئلللة،ء
4يءعبجكعبءعب ايسءعىءعملطلبءلإخ عجءإي عنء
حنءس1كخيوءلش1كلءووحل.ءاحنء4ن1و،ءتضلفء
عملصودخء»بنءعبتقدي ءيفءتلءبللبء4كءبنءخاس1لوء
تنكيءعبتس1للمءلوبكجكدءعإلي عنيءاعمللللش1لوتء
عبش1لالةءاعبت1يءيبلغءتادعد4وءح1كعىلء16ءببفء
حقوت1ل«.ءاتق1ّدخءعملصودخءنفس1هوءبّنءخاس1لوء
ستس1أحءإلي1 عنءلوبس1لط ةءع1ىءعبكثريءحنء
عملنوطقءاعملجوالتءعالس1رتعتلجلةءعىءحستكىء
عملط1وخعتءاعبقكعع1دءاعالتفوقوتءعملس1تقبللة.ء
انتلج1ًةءبذب1ك،ءيأحلكنءيفءتلءبلل1بءبنءتتدخلء
عبكالي1وتءعملتمدةءيفء14ذهءعبقضلة،ءاخوّصًةءبنء
بهوءحصلمةءيفءعملموفظةءعىءعالستق عخءعمحنيء
بلساكدية،ءاعإلحوخعت،ءادالءبخ ىءيفءعملنطقة.
ءعملصودخءعإلرسعئلللةءنفسهو،ءلأمداديةء اتق ُّ
بعأوبه1وء حكعصل1ةء ع1ىء »إرسعئل1ل«ء ق1دخةء
)عبادعئلة(ءيفءس1كخيو،ءيفءعبلك4ءعبذيءييلء4زيأةء
»دععش«ءالد ءحسوخءعبملءعبسلويس،ءحشريًةءإىلء
رضاخةءبنءالءتكتفيء»إرسعئلل«ءلوملكعقف،ءاإنأوء
عالنتقولءإىلءح حلةءعب سوئلءعبشديدةءعبتمذي يةء
لوتج1وهءدالءعملنطق1ةءاعب1دالءعباظأ1ى،ءلأنء
»إرسعئل1ل«ءبنءتس1لمءلوبكج1كدءعإلي عني.ءبكن،ء
يفءعملقول1ل،ءتقّ ء4ذهءعملص1ودخءلأنء»إرسعئلل«ءالء
تس1تطلعءبنءتهوجمءلوبكتريةءنفسهوءيفء»عبلك4ء
عبذيءييل«.ءابضوفءعملكقعءبنءعملش1كلةءعإلي عنلةء
تبقىءعىءخبسءسّلمءعمابكيوتءبدىء»إرسعئلل«،ء
بلاءفقطءلس1ببءعبتس1كيةءيفءس1كخيو،ءاإنأوًء
بيضوًءلسببءعملرشاعءعبنكايءاعستأ عخءتطكي ء
عبكس1وئلءعبقتوبلةءاعبصكعخيخ.ءابّودتءحصودخء
سلوس1لةءإرسعئلللة،ءيفءحمودث1وتءحغلقة،ءبنهوء
ب1نءتق1عءضمل1ةءعاللتس1وحوتءعإلي عنل1ةءافخء
عبمدي1ثءعمحريو1يءع1نءاج1كدءعس1رتعتلجلةء

حنّظأةءبكعشنطن،ءملكعجهةءطه عن.

* األخبار
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)466(
ثقافيةء

وأنت جندي تنطلق يف س�بيل الله س�رتى كم س�تواجهك من دعايات 
تثر الريب تثر الش�ك يف الطريق الذي أنت تس�ر عليه، تش�وه منهاجك 
وحركت�ك أمام اآلخري�ن، دعايات كثرة، تضليل كث�ر ومتنوع ومتعدد، 
وسائل مختلفة ما بني ترغيب وترهيب.]يفءظاللءدعو ءحكوخ4ءعمخالقء

عبدخسءعمالءص:4[ء

نح�ن إذاً نواج�ه بح�رب يف ُكّل امليادين، حرب ع�ىل مفاهيم مفرداتنا 
العربي�ة، إذا ل�م نتح�رك نحن قبل أن ترتس�خ ه�ذه املفاهي�م املغلوطة 
بمعانيه�ا األمريكية, بمعانيه�ا الصهيونية, والذي س�يكون من وراءها 
الرش، إذا لم نتحرك س�تكون تضحيات الناس كبرة، س�تكون خس�ارة 

الناس كبرة.]عإلخ4وبءاعبسال4ءص:8[
القل�م يعترب جهاداً إذا كان هو يصدر خطوط�اً تؤدي إىل القتال فهو 

جهاد، أما إذا كان يصدر س�طوراً تجمد األمة، وتخدع األمة فيعترب ماذا؟ 
يعترب منافيا للجهاد، يعترب حربا عىل ُكّل ما تعنيه كلمة ]جهاد[.]سكخةء

آلءعأ عنءعبدخسءعبثونيءص:5[
املس�ألة بالنس�بة للناس إما أن يحاولوا أن يكونوا هم أولياء لله فيتم 
عىل أيديهم رضب أعدائه، أو يقعدون فيتم رضبهم عىل يد أعدائه. ]آخ ء
سكخةءعببق ةءابالءسكخةءآلءعأ عنءعبدخسءعبثونيءعرشءص:16[

مقتطفات نورانية

اإلسالُم دٌين ودولٌة ونظاٌم كامٌل للحياة

املسئولية.. 
نتائج تحّملها.. وعواقب التفريط فيها

  : خاص
نتنوَاُلءعبلك4ء“عبُقْ آنءحرشاعءبلملوة”ءوانكعنءجديٍدءتمتء
عمل تك1زءعمالءبلأ1رشاعءعبُقْ آن1يء“عملنه1ج”؛ءبنكضحءعالقةء
عبدينءلوبملوة،ءابنءعإلسال4ءدينءادابةءانظو4ءحتكوحلءبلملوةء
لكلهو،ءاول1فءيقد4ءعبُق1ْ آنءعببصوئ ءاعبتاللأ1وتءعبمكلأةء

بلنوس.
اضأنء4ذعءعملكضكع،ءتمدثءعبش1هلدءعبقوئدءيفءحمورضتهء
]يك4ءعبكالي1ةءم14144[ءلأنءإيَْأوننوءلكاليةءعبله،ءإيَْأوننوءلأبدبء
عبكاليةءوأوءقّدحهءعبلهءيفءعبُق ْآنءعبك يم،ءاوأوءبعلنهءعب س1كُلء
يفءحث1لء14ذعءعبلك4ءعىءعملس1لأني،ء14كءإيَْأونءلكأ1ولءعبدين،ء
إيَْأ1ونءحنّوءل1أنءدينءعبلهءووحل،ءبنءعإلس1ال4ءدي1نءادابة،ءبنء

عإلسال4ءنظو4ءووحلءبلملوة.
حش1ريعًءإىلءبنءعإلس1ال4َءعبذيءقولءعبلهءعنه:ء}عْبل1َْك4َءبَْوَأْلُتء
َبُكْمءِدينَُك1ْمءَابَتَْأْأُتءَعَللُْك1ْمءِنْاَأِتيءَاَخِضلُتءَبُكُمءعإِلْس1ال4ََ{
)عملوئ1دة: (.ء4كءووح1ل،ءاحنءوأوب1هءبنءيش1ألءُوّلءجكعنبء
عبمل1وةءلوبنس1بةءبإلنس1ونءس1كعً ءعبش1ؤانءعبسلوس1لة،ءباء
عبش1ؤانءعالجتأوعل1ة،ءعبش1ؤانءعالقتصودي1ة،ءُوّلءش1ؤانء
عإلنس1ون؛ءمنء4ذعءعبدينءلمقلقت1هءلجك4 هء4كءنظو4،ءنظو4ء
يسريءعللهءعإلنسون،ءنظو4ءبملوةءعإلنسون،ءاشألءُوّلءجكعنبء

حلوةءعإلنسون.
قولءعبش1هلُدءعبقوئُدءيفءحمورضتهء)ُسنةءعبلهءيفءعبهدعية(ءإنء
عبدينءجو ءبلبنيءشرصلةءتاأ ءعبدنلوءافقء4دىءعبله،ءحاترعًء
بن:ءعبدينء4كءبلدنلو،ءبحوءعآلخ ةءفهيءدعخءجزع ،ءبيءعبدينءجو ء

بلبنيءش1رصلةءتاأ ءعبدنلو،ءاتاأ ءعبنف1ا،ءنفكسءزعوله،ء
عقكالًءزعولة،ءانفكسوًءطو4 ة،ءاتاأ ءعبدنلو.

ابش1وخءعبش1هلدءعبقوئدءإىلءبنءعإلحو4َءعبهوديءيؤودءعىء4ذهء
عبمقلقة..ءاإذءيقكلءعبلهءس1بمونه:ء}ُقْلءَحْنءَح1 4ََّءِزينََةءعبّلِهء
عبَِّت1َيءبَْخَ َجءِبِابَوِدِهءَاعْبطَّلِّبَوِتءِح1َنءعب ِّْزِقءُقْلء4ِيءِبلَِّذيَنءآَحنُكعْء
نْل1َوءَخوِبَصًةءي1َْك4َءعْبِقلَوَحِة{)عمع عف4 (،ءاوأنء يِفءعْبَمل1َوِةءعبدُّ
عآليةءتقكل:ءبنتمءعملانل1كنءلأنءتتم وكعءبنتم؛ءبتنتجكع،ءابلاء

تتم وكعءبتأولكع،ءزينةءعبدنلوءبنءتأولءفقط،ءبلستء4ذه.
حش1ريعًءإىلءبنءعإلح1و4ءعبه1وديءوونءي و1زءع1ىءتكضل1حء
عستغاللءعبرريعتءابنءعملؤحننيء4مءعماىلءلوستغاللءعبرريعت،ء
ح1وءبادعءعبلهءيفءعمخضء4مءعماىلءلهو،ءحتىءيمصلءبديهمءقكةء
حعءنف1كسءطو4 ةءاعقكلءزعولة،ءتجندء4ذعءعبيش ءيفءحوء4كء
صوبحءعمحة،ءفلأوء4كءح عدءبهءحنءعبلهءسبمونهءاتاوىلءودبللء
ع1ىءعبل1ه،ءباءبلصلءلومح1ةءإىلءاضالةءحالنةءحنءعبس1اودةء

عملنشكدةءبهم.
افلأ1وءيتالقءلاالقةءعبدينءلملوتنو،ءيقكلءعبش1هلدءعبقوئدء
)آي1وتءحنءس1كخةءعبكهف(:ءيجبءبنءنفهَمءعالق1ةءعبدينءلنو،ء
ابنءعبدي1نء14كءعبذيءيدعفعءعن1و،ءانمنءلموج1ةءإىلءعبدينءيفء
حلوتنوء4ذه؛ءمنهءعبدينء4كء4دىءعبله،ء4دعه،ء4دعنو،ءبيءخس1مء
بن1وءط يقة،ءا4دعنوءإبلهو؛ءبكيءنتم1 كءيفء4ذهءعبدنلو؛ءبنككنء
بقكيو ،ءبنككنءبعزع ،ءبنككنءس1ادع ،ءبنككنءعظأو ،ءيفء4ذهء

عبدنلو،ءايفءعآلخ ة.ء4ذعء4كءحانىءعبدين.
اباض1حءعبش1هلدءعبقوئ1دءبنءعبُق1ْ آنءيق1ّد4ُءبن1وءعببصوئَ ء
اعبتاللأ1وتءعبمكلأةءفقولءيفءحمورضتهء)عبثقةءلوبلهءحانىء

الءعب1هءعالءعبل1ه(:ءعبل1هءعبمكل1مءيفءُوّلءيش ،ءف1كلءتكجلهءحنء
تكجلهوت1ه،ءُوّلءإخش1ودءح1نءإخش1ودعته،ءُوّلءبح ءح1نءباعح ه،ء
ُوّلءنه1يءحنءنكع4لهء4كءينطل1قءلمكأة،ءينطلقءحنءعبمكلمء
سبمونهءاتاوىل،ءبيءبنء4ذعء4كءاحدهءعبذيءفلهءعبصالحءبك،ءالء
غريه،ء4كءاحدهءعبذيءفلهءعبفالحءبك،ءالءغريه،ء4كءاحدهءعبذيء
فلهءنجوحءافكزءبكءالءغ1ريه،ءاعبمكأةءحوء4ي؟ءاضعءعبيش ء

يفءحكضاه،ءبيءالءيصلحءإالء4ك.
اباضحءعبش1هلدءعبقوئدءبن:ءعملنهجءعبرتلكيءبكتولهءعبك يمء
يضعءعمش1لو ءعبكث1ريةءعبتيء4يءس1هلةءيفءحتنوابنوءفتجالنوء
لوبش1كلءعب1ذيءيأك1نءبنءنص1لءإىلء14ذعءعبيش ءعب1ذيءياترء
حس1تبادعًءبحوحنو،ءيجالءترشياهءلوبش1كلءعبذيءيهلئءلاضهء
بباضءايرد4ءلاضهءلاضوً،ءايسهلءلاضهءتطبلقءلاض.

ابضوف:ءاحعءبنءترشياهء4كءاحدهءعملنهجءعبصملحءعبذيء
الءتس1تقلمءحلوةءعببرشءإالءله،ءاالءتس1تقلمءعبدنلوءإالءلوبسريء
علل1ه،ءاحوء4دعنوءإبلهء4كءاح1دهءعبذيءالءحنهجءبقك4ءحنه،ءاالء
يش ءبفض1لءبلمل1وة،ءايفءعبملوةءحن1هءثمءيثلبن1وءعلله،ءفهذعء
14كءحنءبلل1غءحظو4 ءخحأت1ه،ءحنءبللغءدالئلءس1اةءخحأتهء
بابوده،ءبنكءالءتكودءتجدءش1لئوًءحأوءبخشدءإبلهءيفءوتولهءعبك يمء
إالءا14كءيؤودءبنءفلهءص1الحءعبملوة،ء4ن1وءيفءعبدنلو؛ءمنهء4كء
عب1ذيءخل1قءعبدنلو،ءاخلقءعإلنس1ون،ءا4كءعب1ذيءيالمءعبرسءيفء
عبس1أكعتءاعمخض..ءإذعًءفلأ1وذعء-ءبيضوًء-ءيضلفءإىلء4ذعءبج عًء
وب1ريعًءافكزعًءوبريعً،ءايأنمكءعبجن1ةءيفءعآلخ ة،ءعبنالمءعملدي،ء
عبنالمءعباظل1م،ءاعبدخجوتءعباوبلةءيفءعبجن1ة..ءببلاء4ذعءحنء

ساةءخحأته؟

نم1نءيفءاضالةءعملف اضءبنءعبنوَسءفلهوء
يتكجهكنءتكجه1وًءجديدعًءإىلءبنءيستش1ا اعء
حس1ؤابلتهمءحنءخاللءعبُق1ْ آنءعبك يم؛ءمنهء
الءحر1 جءبن1وءإالءلأنءناكدءإىلءعبلهءس1بمونهء
اتا1وىل،ءابنءينهضءعبنوسءلأس1ؤابلتهمءيفء
حكعجهةءعبلهكدءاعبنص1وخىءابابلوئهم،ءاولء
حنءيق1فءحاهم.ءاعملس1ئكبلةءالءلدءبنءتككنء
ع1ىءعبنمكءعب1ذيء14دعكءعبلهءإبل1هءيفءبدعئهو،ء
ايفءحأله1و،ءايفءتأثللهو،ءابنءتككنءعىء4ذعء
عبنمكءحنءعالبتزع4ءالءلدءبنءيككنءإيَْأونكءلوبلهء

قكيوً.

- ليس هناك ما يعيق عن تحمل املسؤولية 
ءح1وء4ن1وكءبح1دءس1لمكلءدان1كءبل1دعًءيفء
بنكءتتمأ1لءعبش1اكخءلوملس1ؤابلة،ء4لءبحدء
يس1تطلعءيس1لط ءع1ىءحش1وع ك؟ءال،ءيفء
حجولءحا فتكءبلهءحتىءتثقءله،ءاتا فءحوذعء
ياألءبلن1وسءإذعءوونءحاهم،ءعندحوءيككنكنء
سوئ ينءيفءط يقه،ء4ذهءقضلةءبيضوًءالءيكجدء
عوئقءبحوحهو،ءعببوخيءالءيجالءعكعئقءبلدعً.ءثمء
ت ىءبنهءإذعءعبنوسءس1وخاعءلهذعءعبشكلءوونكعء
ق يب1نيءح1نءعبتكحدءاولأ1وءاج1دتءبحوحكء
ح1نءعحتأ1والتءتبداءصاب1ةءتذو ءل1أنءعبلهء
4كءعب1ذيءياألءعملتغريعتءيج1بءبنءتنظ ءإىلء
بن1هءولفءيج1بءبنءتككنءعمش1لو ،ءاحوء4يء
عملس1ؤابلةءعملنكطةءلوبنوسءلشكلءعو4ءابنهوء
حس1ؤابلوتءولهو،ءحس1ؤابلوتءحنءعندءبورء

اعحدءإىلءعندءبصغ ءاعحدء

- تعظم كلما انتشر الفساد 
ءتتاوَظُمءعللكءعملس1ؤابلةءحعءُوّلءفس1ودء

ينت1رش،ءفلك1كنءولأ1وءعنترشءعبفس1ودءولأوء
ح1وذع؟ءتاوظأ1تءعملس1ؤابلةءعللن1و،ءاولأوء
خبين1وءعبس1كَ ءيفءحلوتنو،ءاولأوءخبينوءبنفس1نوء
الءنستطلعءبنءنؤديءش1لئوً.يفءعمخري،ءإحوءبنء
ن1 ىءعملهو4ءعبصابةءصابةءج1دعً،ءقدءالءيصلء
إبله1وءإالءعببا1ض،ءقدءالءيؤديه1وءإالءعبباض،ء
ق1دءالءي تق1يءإىلءبدعئهوءإالءعببا1ض،ءاتككنء
حاظمءعمح1ةء4وبكة،ءيهلكءعبن1وسءيفءعبدنلو،ء
ايقدح1كنءعىءعبل1هء4وبكنيءي1ك4ءعبقلوحة،ء
ايهلك1كعءلدخ1كلءجهن1م،ءنا1كذءلوبل1هءحنء

دخكلءجهنم.

* من نتائج تحملها 
-ءتنسفءحوبةءعبالحبوالةء

ءعملس1ؤابلةءيفءعبُقْ آنءعبك يمء4يءلوبشكلء
بنء يج1بء عبالحب1والةء حوب1ةء تنس1فء عب1ذيء
نستشا ءبنءعللنوءبنءنستأنَفءحلوًةءجديدة،ء
ابنءنقكلءبزح1نءعبالحبوالة،ءزحنءعبالإ4تأو4،ء
عبالشاكخءلأس1ئكبلة:ءيجبءبنءيكيل.ءاحهأوء
لدتءعبقضلةءوبريةءبحوحك،ءيموالءُوّلءإنسونء

بنءينسفءحنءذ4نلتهءعستثقولءبيءيش .

-ءلوبءحنءبلكعبءعملا فةء
ءعإلنسونءيموالءبنءتتكسعءحا فتهءلوبله،ء
ياألءعىءبنءيتمألءحس1ئكبلة،ءيككنءعندهء
قضلةءاحهأوءورتءيفءذ4نلتكء4كءبفضلءبك،ء
حهأوءخبيتهوءوبريةءيفءذ4نلتكءفهكءبفضلءبك؛ء
منه1وءباُلءيش ءتاترءلول1وًءحنءبلكعبءعملا فةء
عبكعس1اة.ءثونل1وًء14يءبفضلءحت1ىءالءت جعء

بذعتلتكءبنت.ء

إلنق1وذء عباأ1لء حلودي1نء يفء عالنط1القء -ء
ا4دعيةءعآلخ ينء

ءإذعءحوءبحسس1تءيفءنفس1كءلق1كةءعالقةء
لوبل1هءفالءتظنءبنء4ذعء4كءُوّلءيش ،ءابنء4ذعء
14كءعملطل1كب:ءبنءبخىءنفيءبو1ّ خءذو ءعبلهء
سبمونهءاتاوىل،ءابخىءقلبيءحأتلئوًءلمبءعبلهء
ثمءبختوحءبهذهءعبموب1ة.ءعفهمء4ذهءعبموبةءُوّلء
عملطل1كبءحنءاخعئهوء14كءبنءتنطلقءيفءحلدعنء
عباألءإلنق1وذءعآلخ ين،ءا4دعيةءعآلخ ين.ءبينء
وونءيتكج1هءإيَْأ1وُنءخس1كلءعبل1ه؟ءببمءيتجلء
ُوّلءذب1كءيفءح ص1هءع1ىءعآلخ ي1ن؟.ءا4ذهء
4يءخاحل1ةءعمنبلو ،ءاخاحل1ةءعبنبيءحمأدء
)صل1كعتءعبلهءعللهءاعىءآبه(ءاحتىءعنطلقتء
لهذهءعب احلةءحلنهوءستا فءقلأةءُوّلءيش ء

اب4ألةءُوّلءيش .

* آثار عدم تحمل املسئولية 
-ءعالستبدعلء

عندحوءترىءب14لءعبكتوب،ءعندحوءبصبمكعء
غريءجدي ينءلتمألءعملسؤابلة،ءعندحوءبصبحء
بوث 4مءفوسقني،ءاوونءعملؤحنكنءفلهمءقللل،ء
بخت1وخءعبلهءس1بمونهءاتا1وىلء14ؤال ،ءعختوخء
عبا1 بءبنءيككن1كعء14مءحنءيقكح1كنءلمألء
عب س1وبةءتمتءخعيةءخسكلءعبلهء)صلكعتءعبلهء

عللهءاعىءآبه(.ء

-ءعد4ءعبتكفلقء
حستش1ا ينء غ1ريء عبن1وسء وونء مل1وء ء
بلأس1ؤابلةءعباظلأ1ةءعلله1مءفلأ1وءيتالقء
لدينه1مءبنءيككن1كعءبنص1وخعًءب1ه،ءبنءيمألكعء
خاحل1ةءعبُقْ آنءل1نيءجنكله1مء-ءتق يبوًء-ءبمء

يكفقكع.ء

-عبف عغءاعبنظ ةءعبشرصلةء
ءإذعءح1وءعن1دءعبن1وسءحْأ1ُلءحس1ئكبلةءيفء
عمخ1ريءيال1ُشءيفءحوب1ةءف1 عغ،ءي ج1عءُوّلء
ء اعح1دءإىلءنفس1هءي ي1دءنفس1هء14ك،ءيك1رِّ
نفس1ه..ءإذعءع1وشءعإلنس1ونءيفءحوب1ةءف1 عغء
يككنءيفءعمخريءيككنءلوبش1كلء4ذع:ءبس1ئلةء
4وحش1لةءع4تأو4ءلقضويوءالءتأثلءش1لئوً.ءإذعء
حألءعبنوسءع4تأوحوءوب1ريعً،ءاقضلةءوبرية،ء
عس1تغ قتءذ4نلوتهم،ءعستغ قتءع4تأوحهم،ء
فرتفا1كعءعنءعمش1لو ءعبت1يءالءتفلدءيفءنفاء
عبكقت،ءعمش1لو ءعبهوحش1لةءيفءعمسئلة،ءباءيفء
عال4تأوح1وتءاإذعءحوءعندكءع4تأو4،ءحوءعندكء
حس1ئكبلة،ءبنءتس1تفلدءابنءيككنءميءيش ء

قلأةءعندكءنهوئلوً.

-ءضلوعءعمحةءيفءولءعملجوالتء
مّلوءبضانوءعملس1ئكبلةءببسنوءضوئانيءيفءُوّلء
حج1والتءحلوتن1و؟ءعمحةء4ذهءضوع1تءيفءُوّلء
حج1والتءحلوته1وءفأصبمتءبح1ةءحقهكخة،ء
حستضافة،ءحستذبة،ءحستسلأةءبادا4و.ء

-ءعبذب1ةءاعملس1كنةءاعس1تمقوقءعبغض1بء
عإلبهيء

ءبلا فءعبن1وسءلأنهمءحهأوءحظكعءلهءحنء
عنوي1ةءاخعوية،ءحهأوءحظ1كعءلهءحنءتفضللء
لأس1تكىء يككن1كعء اب1مء اتك ي1م،ء ارشفء
عملس1ؤابلةءعبت1يءبنلط1تءله1م،ءلأس1تكىء
14ذعءعب1رشفءفإنهوءس1ترضبءعلله1مءعبذبةء

اعملسكنة،ءايبكؤانءلغضبءحنءعبله.

مع اهلل

يحيى محمد االنسي
وال��ل��ه م��ا اق��ول غير احلق

ابالي  ما  ال��راس  يقرح  لو   
يحرق ب��دأ  ك��رت��ك  سلمان 

يا غالي   وصيتك قرح جو 
تُشنق  بها  وحبلك  حاصر 

العالي م��ن  ِح��م��ان��ا  وال��ل��ه 
يلحق معك  ه��ادي  والعبد   

 ألن��ك م��راه��ن ب��االن��ذال��ي 
حتى إبن محسن إذا صفق 

ترى من طباع الوفى خالي 
م��ن ب���اع رب��ع��ه م��ع امل��ره��ق 

طوالي  ال��وق��ت  م��ع  يفسل 
يا حلف داعش مع الزندق 

وس��ب��ط امل��اه��ي وم��ّوال��ي 
تلحق  ب��ا  ش��ب��ر  وال  تُ��ح��رم 

والعالي  التحت  ت��ب��ذل  ل��و 
تغرق وسطها  اليمن  أرض 

مالي  أو  ن��ف��ط  ينفعك  ال 
خندق  وال  ح��ت��ى  ق��ص��ر  ال 

ب��رك��ان ب��ع��������دك وزل��زال��ي
أعتق هم  صناديد  أمامك 

واأللي والصخر  امليج  من   
ك��ل��ه��ا فيلق  ال��ي��م��ن  رج����ال 

م��اه��م��ه��ا ح��ل��ف دّج���ال���ي 
تتبندق بالنفس  ال��ل��ه  م��ع 

ألطفالي  ال��ك��رام��ه  لعيش 
تُسحق  ول��و  يفنى  ف��احُل��ر 

اإلذاللي  عيش  وال  عظامه 
وت���أري���خ تُ��ّب��ع ل��ن��ا أص��دق 

أبطالي  واحفاده  اجّلد  ِمن 
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هآرتس: أمريكا مّهدت الطريَق مع أكراد سوريا.. 
وعلى »إسرائيل« التحرك 

 : خاص
حثتءصملفُةء4آختاءعباريةء»إرسعئلل«ء
اعبغ َبءعىءعس1تغالَلءحوءبسأتهء»عالنقسو4َء

عبفايلءعبقوئمءيفءسكخيو«.
اط ح1تءعبصملفة،ءعرَءحق1ولءبلكوتبء
عبصهلكني،ءتسفيء4وازخ،ءحقرتحوًءلكجكبء
تقدي1مءعبدعمءبلكلونءعبك1 ديءعبذيءتبلكخءيفء
ش1أوبهو؛ء»لأ1وءيرلقءرشعو1ةءحصوبحءعىء
عملستكىءعإلس1رتعتلجيءلنيءعمو عدءالنيءُوّلء
حنءي ىءيفءتقكيةءحمكخءإي عن-عمسدءتطكخعًء

سلبلوًءيفءعملنطقة«.
اإذءق1ولء14وازخءإنءعمو1 عَدءعبس1كخينيء
14مءعن1رصء14و4ءيفءعملنطقة،ءا14مءحلفو ء
بلكاليوتءعملتمدة،ءابلس1كعءبع1دع ءإلرسعئلل.ء
وش1فءع1نءبنءبح ي1كوءعس1تطوعت،ءخاللء
ح عح1لءعبم بءضدءدعع1ش،ءعبتقوطءعملنفاةء
عبكوحنةءيفءتقديمءعبدعمءبألو عدءعبس1كخيني،ء
اجال1تءحنهمءحلف1و ءبه1و،ءابقوحتءقكععدء
يفءحنوطقه1م،ءاخع1تءعأللةءإع1ودةءت حلمء

اتطبلعءحلوتهم.
اععترءنتوئجءعالستفتو ءيفءعإلقللمءعبك ديء
يفءش1أولءعبا1 عقءتط حءحنءجديدءعبس1ؤعلء
ح1كلءحس1تقبلءعمو عدءيفءعبرشقءعماس1ط.ء
ايفءعبكق1تءعب1ذيءيج يءفلهءت ول1زءعالنتبوهء
عىءو دس1تونءعبا1 عق،ءفإنهءحنءعملنوس1بء

عبنظ ءإىلءعمو عدءعملقلأنيءيفءش1أولءسكخيو.ء
فومو عدءيش1كلكنء%15ءحنءحجألءس1كونء
سكخيو.ءاغوببتهمءعملطلقةءتالشءيفءحنطقةء
تبلغءحس1وحتهوءح1كعيلء%15ءحنءحس1وحةء
س1كخيو،ءلوبق1 بءح1نءعبم1دادءح1عءعبا عقء

ات ولو.ء

وزير الدفاع اإلسرائيلي: األسد انتصر يف الحرب 
ودول أوروبية وعربية تريد االقرتاب منه 

 : متابعات

عع1رتفءازيُ ءعبدف1وعءعإلرسعئل1يلءبفلغ1داخءبلرحونءل1أنء»نظو4َء

عمس1دءعنترصءيفءعبم بءعبدعئ ةءيفءسكخيو«،ءحشريعًءإىلءبنء»داالءوثريةء

باخالل1ةءاع للةءس1نلةءحاتدبةءت يدءعإلقرتعبءحنء14ذعءعبنظو4ءا4ذعء

بح ءغريءحسبكق«.

اقولءبلرحونءيفءحقوللةءبج ع4وءحاهءحكقعء»اعاله«ء»ير جءعمس1دء

حنءعبم بءحنترصعً..ءبنوءبخىءطولكخعًءدابلوًءيتأددءخلفءعمسدءايشألء

داالًءيفءعبغ ب،ءايش1ألءعبدالءعبس1نلةءعملاتدبة..ءي يدءعبجألعءفجأةء

عبتق1 بءحنءعمس1دءالءحثللءبه1ذع..ءعبجألعءيصط1فءيفءعبطولكخءمنء

عمسدءينترص«.ء
اع1نءداخءعبكالي1وتءعملتم1دةءيفءس1كخيو،ءبح1لءبلرح1ونءبنءتككنء
عبكاليوتءعملتمدةءنش1طةءبوث ءيفءعبملبةءعبسكخيةءايفءعبرشقءعماسطء
وّل1ه،ءحضلفوًء»نم1نءحكجكدانءيفءعبجبهةءعبش1أوبلةءحقوللءعب اسء
اعإلي عنل1ني،ءاوذب1كءحقوللءعمت1 عكءاحزبءعبلهءا14ذهءحكعجهةءغريء

لسلطةءايكحلة«.
ابّو1دءعبكزي ءعإلرسعئليلءبنء»عبجأه1كخءالءيا فءُوّلءيش «،ءال بيهء

فإّنء4ذعء»بح ءجلد«.
اق1ولءبلرحونء»تكعجهءعبكاليوتءعملتم1دةءتمديوتءخوصةءلهوءبكنء
لش1كلءعو4ءولأ1وءوونتءعبكاليوتءعملتمدةءنش1طةءوونءعبكضعءبفضلء

لوبنسبةءبدابةءإرسعئلل«.ء

الحكومة الفلسطينية تتسلم وزاراتها رسميًا في 
غزة.. وفي الذكرى الثانية لالنتفاضة..

الجهاد: سالُح مقاومتنا سيبقى مشَرعاً 
بوجه االحتالل.. وحماس: لن نتخلى 
عن برامج املقاومة وال تحرير فلسطني

 : وكاالت
بودتء»ح وةءعبجهودءعإلس1الحيءيفءفلس1طني«،ءبح1اءعبثالثو ,ءيفءعبذو1 ىءعبثونلةءالندالعء
عنتفوضةءعبقدسءعملبوخوةءعنء»حقواحتنوءس1تبقىءحس1تأ ةءاسالُحنوءسلبقىءحرشعوًءيفءاجهء
عالحتالل،ءفالءيش ءيُأكنءبنءيشغلنوءعنءاعجبءعبدفوعءعنءشابنوءاحقدسوتنوءاالءيش ءيأكنء

بنءيُشتتءبابكيوتنوءباءيم فءلكصلتنوءعنءعبقدس،ءحهأوءعختلطتءعماخعقءحنءحكبنو«.
ادعتءعبم وةءبلنو ءبحتنوءاولءعمح عخءإىلء»عبثبوتءيفءحكعجهةءعبتمديوتءعبقودحةءاعبتأسكء
لونتأوئهمءعإلسالحيءاعبقكحي،ءابنءيمذخاعءحنءحأالتءعبتضلللءعبتيءت يدءبنءتدخلءعملنطقةء
يفءزحنءعبك4مءعإلرسعئليلءعبذيءسلتبددءلإذنءعبلهءتاوىلءلإخعدةءاعزيأةءعملجو4دينءاعملقواحنيء

الإسنودءادعمءبحتنوءاولءعمح عخ«.
ءحنءجهته،ءقولءعبقلوديءيفءح وةء»حأوس«،ءحمأكدءعبز4وخ،ءبلاء4نوكءحزجءلنيءل عحجء
عملقواح1ةءعبذيءتقكدهءحأوسءالنيءعبرعحجءعمحنيءعبذيءتق1كدهءفتحءحعءعباداءعإلرسعئليل،ء

حؤودعًءبنءح وةءحأوسءبنءتترىءعنءل عحجءعملقواحةءاالءتم ي ءفلسطني.
ايفءحقولل1ةءبج تهوءحا1هءاووبةء»حه1 ءبألنبو «،ءععت1رءعبز14وخ:ء»ءعملصوبمةءحكضكعوء
حرتلف1وءاالءيجبءبنءيرتلطءعمح ءعىءعبنوس،ءفهنوكءف1 قءلنيءتطبلقءحوءتمءعالتفوقءعللهء
يفء11 4ءال1نيءعملصوبمة،ءفللاء4نوكءحزجءلنيءل عح1جءعملقواحةءعبذيءتقكدهءحأوسءالنيء
ل عح1جءعبتا1وانءعمحنيءعبذيءتقكدهءفتحءحعءعبا1داءعبصهلكنيءانمنءبنءنترىءعنءل عحجء

عملقواحةءاالءتم ي ءفلسطني«.
ايفءسلوقءعبتطكخعتءعبالفتةءيفءعالقةءعبفصوئل،ءتسلمءازخع ءحككحةءعبكفوقءعبفلسطلنلة،ء
بحاءعبثالثو ،ءازعخعتهمءيفءقطوعءغزة،ءعستكأوالءبإلج ع عتءعبتيءتمءعبتفو4مءعللهوءلادءحلء

ح وةءحأوسءعبلجنةءعإلدعخيةءبفسحءعملجولءبتازيزءعملصوبمةءعبفلسطلنلة.ء
اوونءاف1دءعبمككحةءعبفلس1طلنلةءل ئوس1ةءخعح1يءعبمأدءعبلهءاصلءقط1وعءغزة،ءضأنء
عبرط1كعتءعباأللةءبتس1لمءحهوحه1وءيفءعبقطوع،ءفلأ1وءعنتهىءعجتأوعءعبمككح1ةءعبلك4ءدانء
عإلع1النءعنءعبرتعجعءع1نءعإلج ع عتءعباقوللةءلمقءقطوعءغ1زة،ءاعبتيءج ىءعتروذ4وءعقبء
عإلعالنءعنءتش1كللءبجنةءإدعخيةءيفءعبقطوع،ءاعبتيءبعلنتءحأوسءحلهوءقبلءبس1بكعنيءلادء

عالتفوقءحعءعملرول عتءعملرصيةءلوبقو4 ة.

 : وكاالت
ص1ّكتءعبرمل1ونءعبا عق1يءبح1اءعبثالثو ء
عىءصلغةءق1 عخءبكقفءعبتاوحالتءعملوبلةءحعء
إقلل1مءو دس1تونءيفءخدءعىءعس1تفتو ءصكتء
فلهءس1كونءعإلقللمءعىءعالنفصولءعمس1بكعء
عمل1ويض،ءدانءبنءيذو1 ءح1وءإذعءوونءعبق1 عخء
حلزًحوءبلمككحة.ءاقولءعبتلفزيكنءعبا عقيءيفء

للونءخسأيءبهء»ءإنءعبق عخءجو ءحعء»عبمفوظء
عىءحق1كق«ءعملكعطننيءعمو1 عد،ءالفتوًءإىلءبنء

عبتدعلريءستس1تهدفءعبقلودةءعبك دية«.
اوونءعبرملونءعبا عقيءقدءصكتءلغوببلةء
يفءس1بتأرءعملويضءضدءإج ع ءعستفتو ءعىء
عس1تقاللءإقللمءو دس1تون،ءاععترءخئلاء
عبرملونءس1للمءعبجب1كخيءذب1كءح ًصوءعىء

احدةءعبا عقءت علًوءاشابًو.ء

 : متابعات
ق1ولءحكق1ُعء“يديا1كتءبح ان1كت”ءإّنءخئل1اءعب1كزخع ء
عإلرسعئليلّءحنحءيك4ءعالثننيءابلأّ ةءعماىلءجكعئزءتقدي ءلوسأهء
ع1ىءعأللوتءانش1وطوتءعأالنل1ةءنّفذ4وءعن1ورصءاحقوتلكء

عملكسود،ءعىءحدءتابريه.
المس1بءعملكقع،ءعبذيءععتأدءعىءحص1ودخءبحنلّةءاصفهوء
لوملطلّاةءج1ًدع،ءفقدءبعطلتءعماس1أةءبطكعقمءابلاءمف عد،ء
اس1لصبحء“اسو4ءخئلاءعبمككحة”ءحنءعآلنءاصوعًدعءتقللًدعء

سنكيًو،ءلمسبءقكبه.
ابض1وفءعملكقعءعملذو1كخءبّنءنتنلو4كءقولءيفءعمل عس1مءعبتيء

شوخكءفلهوءبيًوءخئلاءعملكسودءيكيسءوك4ني،ءإّنء4نوكءعأللوتء
انش1وطوتءعس1تربوخعتلةءتاطيءجكعلًوءبلتهدي1دعتءعمل وزيةء
عبت1يءنكعجهه1و،ءعبل1ك4ءناطيءباس1أةءعىء14ذهءعباأللوتء

اعبنشوطوتءعالستربوخية،ءعىءحدءقكبه.
اخاللءعمل عس1مءتمّدثءخئلاءعملكس1ودءيكيسءوك4نيءعّأوء
بس1أو4وءعملروط1 ءعملتجددةءح1نءجهةءإي عنءعبت1يءتتأ وزءيفء
س1كخيّة،ءعبس1وحةءعبلبنونل1ّة،ءحأ1وس،ءحزبءعبلهءاعبس1الحء

عبدقلقءعبذيءينقلءإبله.
اتول1عءوك4نيءقوئالً،ءوأوءبفودءعملكقعءعبارّي،ءإّنءعملكس1وَدء
ينف1ذءحئ1وتءاآالفءعباأللوتءوّلءس1نة،ءقس1مءحنه1وءحاقدء

اج ي ءيفءقلبءداٍلءحاوديٍة،ءدالءعبهدف،ءافقءعدعوئه.

الربملان العراقي يصّوت على قرار لوقف 
التعامالت املالية مع كردستان 

 قائد »املوساد« الصهيوني: ُننّفذ مئات وآالف العمليات كّل سنٍة بالدول املُعادية

العدو الصهيوني يعتقل 11 وحارًسا لألقصى عقب االعتداء 
عليه وينذر عائلة منفذ عملية القدس باإلخالء

 : متابعات
ععتقلتءرشطةءعبا1داءعبصهلكني،ءبحاء
عبثالثو ،ءبحدءح عسءعملس1جدءعمقىصءعملبوخكء
عقبءععرتعضهءعىءععتدع ءحجندةءصهلكنلةء

لوبرضبءعىءبحدءعمطفول.
اذو ءحس1ؤالءعباالقوتءعباوحةءاعإلعال4ء
عبدل1ا،ءبنء لوماق1وفءعإلس1الحلة،ءف1 عسء
»رشطةءعالحت1اللءععتقلتءعبم1وخسءيملىء
لصلل1ةءح1نءحكونءعأل1هءيفءل1وبءعملجلا-ء
بح1دءبل1كعبءعمق1ىص-،ءلا1دءععرتعضهءعىء

تا ضءبحدءعمطفولءبلرضبءحنءقبلءحجندةء
إرسعئلللةءبثنو ءدخكبهءبلأسجد«.

اباض1حءبنءعبرشطةءا«ح1 سءعبمداد«ء
ععت1داعءلوبرضبءعىءعبم1وخسءلصللة،ءاتمء

ععتقوبه.
اوونء55ءحستكطنًوءعقتمأكعءصبوحءبحاء
عملس1جدءعمقىصءحنءلوبءعملغوخلة،ءلم عس1ةء
حش1ددةءحنءرشطةءعبا1دا،ءانظأكعءجكالتء
عس1تفزعزيةءيفءلوحوته،ءاحوالءلاضهمءبدع ء
صلكعتءاطقكسءتلأكديةءعندءلوبءعب حأة،ء

إالءبنءعبم عسءتصداعءبهم.
ععتقل1تء عالحت1اللء بج عئ1مء اتكعص1الًء

قكعتءعباداءعبصهلكن1ي،ءعبلللةءعملوضلة،ء11ء
فلسطلنلوًءخاللءحألةءحدع4أوتءيفءحدنءخع4ء

عبلهءاعبقدسءاعبرلللءاللتءبممءعملمتلة.
ايفءس1لوقءحنفصلءس1ّلأتءقكعتءعباداء
عبصهلكني،ءإخطوخعًءلهد4ءحنزلءعوئلةءحنفذء
عأللةءعبقدسءعبش1هلدءنأ ءعبجألءعبكعقعءيفء

للتءسكخيكءرشقءعبقدسءعملمتلة.
اوونءعبش1هلدءعبجأ1لءنف1ذءعأللةءق بء
حس1تكطنةء»14وخءبدعخ«ءلوبق1دسءعملمتل1ة،ء
اقت1لءخالبهوءثالثةءحنءجن1كدءعالحتاللءعىء
إح1دىءعبمكعج1زءفلأ1وءبصلبءخعل1عءإصولةء

لوبغة.

الطريان األمريكي يقتل 18 مدنياً يف الرقة السورية
 : وكاالت

قت1لء18ءحدنل1وًءع1ىءعمق1لءعبثالثو ءج1 ع ءغوخةء
بلتموبفءعب1دايلءلقلودةءعحريولةءعس1تهدفتءتجأاوًء
بلس1كونءق بءآلوخءبلألوهءيفءحدينةءعب قةءيفءش1أولء
س1كخيو،ءاف1قءح1وءعف1ودءعمل ص1دءعبس1كخيءبمقكقء

عالنسون.
اق1ولءحدي1 ءعمل صدءخعح1يءعبدءعب حأ1نءبكووبةء
ف عناءل سء“عنءطوئ عتءبلتموبفءعبدايلءعستهدفتء
عل1وخعًءبلألوهءعثنو ءتجأعءعبس1كونءق لهوءيفءش1أولء
حدينةءعب قة،ءحوءتسببءلأقتلء18ءحدنلوًءعىءعالقل”.



احلال���ُة الت���ي يريدونها الي���وَم في الع���راق ال تُخصُّ 
الع���راق أب���داً وال تُخصُّ في العراق منطقة كردس���تان، 
يري���دون املزيَد من التقس���يم في العراق ويس���َعون إلى 

التقسيم في بقية بلدان املنطقة ومنها بلدنا اليمن.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبد الحفيظ الخزان

 قرار.. باختزال الزمن!! 
حت1ىءعبزح1نءيأك1ُنءعختص1وُخهءلق1 عخ!ءيفء
ع1و4ء)ك4(ءقب1لءعمللالدءبع1ودء)يكبلكسءقلرص(ء
تنظل1مءعبتقكي1مءعب احون1يءعبقديمءعب1ذيءلنيء
بسوس1وًءعىءعبقأ ءاعبش1أاءاجالءعبش1أَاء
احَد14وء4يءعمس1وَسءبلتقكي1مءعبجديدءاثبتتء
ح1دةءعباو4ء)65.45 (ءيكحوًءاقس1أتءإىلء)14(ء
شه عًءاخصصءبلش1ه ءعمالءا4كءينوي ء)1 (ء
يَكحوًءاخصصءبلشه ءعبثونيءا4كءفرعي ء)  (ء
يكحوً،ءاتبودبتءعمش1ه ءعببوقلةءبيوحهوءلنيء)  ء
َا1 (ءع1ىءعبتتولعءاحلثءبنء4ذعءعبنظو4ءيجالء
عبا1و4ء)66 (ءيَكحوًءفقدءخفضءفرعي ءإىلء)48(ء
يَكحوًءفلأوءعدعءعبسنكعتءعبكبلسةءحلثءيزدعدءبهء
يك4ءاعس1تردع4ء4ذعءعبتقكي1مءقبلءيفءعو4ء)46(ء

قبلءعمللالد.ء
ارّشفءعبرمل1وُنءعب احونيء)يكبلكسءقلرص(ء
لتغلريءعسمءعبشه ءعبس1ولعءإىلءيكبلكسء)شه ء
يكبل1ك(ءاعندح1وءتس1لمء)بغس1طاءقل1رص(ء
حقوبل1دءعمح1كخءع1و4ء)44(ءقب1لءعملل1الدءبخغمء
عبرمل1ونءعب احون1يءعىءتس1ألةءبحدءعبش1هكخء
لوس1أهءفغريءعسمءعبش1ه ءعبثوحنءإىلءبغسطاء
ابكلالء))يبزه((ءيكبل1كسءبخذءيَكحوًءحنءفرعي ء
ابضوف1هءإىلءبغس1طاءحت1ىءيككَنءعبش1ه عنء
ء عملس1ألونءلوس1َأيءعبقلرصينء)1 (ءيَكحوًءبكلٍّ
حنهأوءابدتءعبشكواىءعبتيءبثريت؛ءلسببءعد4ء
تس1وايءبطكعلءبخلوعءعباو4ءعبروصءلأغسطاء
قل1رصءإىلءعألءتغلريعتءبُْخ1َ ىءفأخذءيَكحوًءحنء
س1بتأرءابضل1فءإىلءبوتكل1 ءابخ1ذءيكح1وًءحنء

نكفأرءابضلفءإىلءديسأر.ء
اع1ىءعب غ1مءح1نءُولِّء14ذعءفلق1دءوونءعو4ء
عبقل1ورصةءبط1كَلءحنءعب1الز4ءلم1كعيلء)14,5(ء
دقلق1ةءاتجأ1عء4ذعءعبف1 قءح1نءعبدقوئقءعىء
ح1 ءعبزحنءحتىءبصب1حءعددعًءوبريعًءح1نءعميو4.ء
فبملكلءع1و4ء)41584(ءت عومءعبرطأءحنءاقتء
عالتفوقءع1ىءتثبلتءعل1دءعبفص1حءاللغءحكعيلء
) 1(ءبي1و4ءفأص1دخءعببولوء)ج يج1كخيءعبثوبثء
ع1رش(ءح س1كحوًءلوس1تقطوعء) 1(ءبي1و4ءحنء
عبتقكي1م،ءفأاجبءبنءيككنءعبل1ك4ءعبتويلءعب علعء
حنءبوتكل ء)1854(ء4كء)15(ءبوتكل ء)1584(!!ء
ابك1يءيأن1عءتك1 عخء14ذعءعملكق1فءبص1دخء
ح س1كحوءآخ1 ءيقيضءلجا1لءُوّلءس1نةءق نلةء
تقبلءعبقس1أةءعىء)  4(ءس1نةءوبلسةءا4ذعء
يقل1لءعبرطأءإىلءحقدعخءصغ1ري،ءإذءيجبءبنءتأ ء

)   4(ءسنةءإلحدعثءخطأءقدخهءيك4ءاعحد!!

لمعلوماتك

كلمة 
أخيـرة

 بدون مزايدات

مؤّسسُة ُبنيان توّزع 8500 سلة 
غذائية للمحتاجني بالحديدة

محمد طاهر أنعم
4لءتالأكنءَحنءعبذيءيتصدىء
بقضلةءإيق1وفءخاعتبءعبرتلكينيء

اعباسك ينيءاغري4م!!!
عبدعع1نيء بلس1كعء إنه1مء

بإلرضعب!!
االءعملم ِّض1نيءض1دءعملجلاء
عبرتلل1ةء ازعخةء بَْاء عبس1لويسء
يفء اعبتالل1مء عبرتلل1ةء عدعخعتء بَْاء

عملموفظوت.
بتش1كيهء عملتفّ غ1نيء االء

عبتموبفءعبسلويسءعبدعخيل.
للء4مءبابئكءعبذينءيكعجهكن،ء

لُكّلءقكة،ءتلكءعبس1لطةءعبفوسدةءعباأللةءعبتولاةء
ءعىءقطعءخاعتبءعملكظفنيء بلساكديةءاعبتيءترِصُّ

لكلءُقبحءابؤ4.
4مءبابئكءعبذينءفهأكعءبنءجذَخءحشوولءلالدنوء
ابََس1وسءحؤعح ةءقطعءخاعتبنوءتنبُعءيفءحؤعح عتء
آلءس1اكدءاق1 عخعتءعأالئهمء14وديءاعلنءدغ ء

اعبقالطيءابحثوبهم.

4مءعبذينءيقفكنءيفءعبجبهوِتءعملتاددةءانقوطء
عالش1تبوكءعمخلانيءحعءعبس1لطةءعبفوس1دةءعبتيء
تطبعءحللوخعتءعب يوالتءعبلأنلةء
عبش1ابء لوس1مء غط1و ء دانء
عبلأن1ي،ءث1مءيأنا1كنءخاعت1َبء
عملالأنيءعبذينءبلستءبهمءعالقٌةء
لوبسلوس1ةءاالءغري14ِو،ءوأقبحء

ُسلطةءيفءعباوبم.
4يءتلكءعبس1لطُةءعملتأوسكةء
منص1وخءعبلهءاعملؤتأ ءعبش1ابيء
عبا1و4ءعبت1يءتموِفُظءع1ىءلقلةء
عمحنءاعالستق عخءيفءعملنوطقءغريء
اتموِاُلء بالحت1الل،ء عبروضا1ةء
عبملكلء عبُجُه1كدءاإيَْج1ودء مللأةء
إَدعَخةء تفتالُه1وء عبت1يء بلأش1وولء

4وديءعباأللة،ءاحنهوءعب اعتب.
ب1كءق1ّدخءعبل1هءازعب1تء14ذهءعبس1لطُةءح1نء
صنا1و ءب بينوءح1نءتفجريعتءاعغتل1والتءدععشء
اعبجأوعوتءعملس1لمةءيفءصنا1و ءاتقوتلهمءفلأوء
للنه1م،ءحوءيجالءعملزعيدينءعبلك4ءيقكبكنءحلنهو:ء
س1ال4ُءعبل1هءعىءبي1و4ءعمح1نءاعالس1تق عخ،ءحتىء

لأنصوفءعب اعتبءاعببطوئقءعبتأكينلة!.

  : خاص
بدأت مؤسس�ُة بنيان التنموي�ة، أمس، توزيع 
8500 س�لة غذائي�ة بمديري�ات الحجيلة وبرع 
واملنصوري�ة والس�خنة واملراوع�ة يف محافظ�ة 
الحدي�دة، وذلك ضمن امل�رشوع اإلغاثي "أغنياء 
من التعفف" الذي تم تدش�ينُه قبَل عيد األضحى 

املنرصم. 
ويف التدشني أشاد محمد عياش قحيم - وكيُل 
املحافظة، بَدْوِر مؤسسة بُنيان يف تخفيف معاناة 
املواطن�ني ج�راء الظ�روف التي تمر به�ا البالد؛ 

بسبب العدوان والحصار وتدمر البُنية التحتية.
م�ن جانب�ه أوض�ح إبراهيم الوري�ث - مدير 

مرشوع أغنياء من التعفف، أن املؤسس�َة دّش�نت 
مرشوعها الحايل الذي يشَمُل توزيع ٤٠ ألَف سلة 
غذائي�ة يف املحافظة قب�ل عيد األضح�ى بتوزيع 
٤٠٠٠ س�لة غذائي�ة يف مديرية الزه�رة، الفتاً إىل 
توزيِع ١٢٥٠٠ سلة غذائية خالل املرحلة القادمة 
يف مديري�ات املرب�ع الجنوبي بالحدي�دة ييل ذلك 

توزيع ١٥٠٠٠ سلة غذائية يف مديريات املدينة.
وأّكد الوريث، أن املؤسس�َة ته�دُف من خالل 
توزيع الس�الل الغذائية للمستهدفني هو الحفاظ 
ع�ىل كرام�ة اليمن�ي وتخفي�ف معانات�ه ج�راء 
الحص�ار، منوهاً إىل توزيع ٢٣ ألف س�لة غذائية 
مخصصة ألرس الش�هداء والجرح�ى واألرسى يف 

عموم املحافظات.

علي المحطوري 
يفءفلسطنيءحصوبمٌةءبزعجتءعباداءعإلرسعئليل،ءادفاتهءمنءيتطوالء
لوب1رشاطءوأنأوءعبفلس1طلنلكنءخعوي1وءيتباكنءول1ونءعالحتالل،ءاقولء
خئلاءحككحةءعباداءلأالءحصوبمةءفلسطلنلةءإالءلادءتريّلءحأوسءعنء
جنوحهوءعباس1ك ي،ءفكونءخد4وءلوبتأولدءعىءحصوبمةءي يُد4وءعبشابء
عبفلس1طلنيءبنءتك1كَنءخديفوًءبكفوح1هءانضوبهءابلبندقل1ةءابلاءعىء

حسولهو..ء
احوءتش1ّكلهء"إرسعئل1ل"ءحنءحوبةءتهديدءحس1تأ ةءبكح1دةءعبكلأةء
لنيءعبفلس1طلنلني،ءابكلءعملنطقةءفكذبكءعبساكديُةء4يءحوبةءحشولهٌةء
انس1رةءطبقءعمصلءحنءإرسعئلل،ءولتو4أوءذخعٌعءبح يكلةءبرضبءعمحةء
عبا لل1ةءاعإلس1الحلة،ءلوالحت1الل،ءلوبا1داعن،ءلولتزعزءعبنوسءيفءبلس1طء
حقكقه1م،ءالتاكريءصفكءحلوتهمءاحطوخدتهمءيفءبقأةءعلش1هم،ءوأوء
يمصلءذب1كءيفءعمل تبوتءوقضلةءالءلدءبنءتككنءبهوءحاوبجٌةءجودةءدعخلء

بط ءعبدابةءل احءاطنلةءتايلءجونَبءعبتدخياءلالدعًءعنءعبتسللا..ء
اإنصوفءعملدخسنيءوأقوتلنيءيفءجبهةءتاللمءالءتقلءب4ألًّةءعنءجبهةء
عبقت1ول،ءاعبتر1يلءعنهوءووبف عخءح1نءعبزحف..ءا4كءح1وءبدخوهءعملالأكنء
عمح1 عخءلكقفتهمءعبكطنلةءبحو4ءحبنىءعمح1مءعملتمدةءلوباوصأةءصناو ء
حمألنيءعملؤسس1ةءعبدابل1ةءعملنوفقةءاقكىءعباداعنءعببوغلةءحس1ؤابلةء
عبتآح ءعىءعباأللةءعبتاللألةءيفءللدءرضبءبخاعءعمحثلةءيفءعإللو ءاعبفدع ..ء
حنترصعًءلانفكعنهءاإيأونهءيفءعبجبهةءعباسك ية..ءاسلفالهوءيفءعبجبهةء

عبتاللألة..ءايفءولتوءعبجبهتنيءستبكُ ءقكىءعباداعنءلوبُررسعن.

ذراٌع أمريكية 
بُخِس1ُلء14ذهءعبكصل1َةءعبصكتل1َةءب1أل4ءعبمنكنءلضرب األمة

اعم14لء إخكعن1يء اإىلء اخعو14وء عبل1هء حفظه1وء
اعمصدق1و ءاُخفقو ءعب1دخبءاإىلءحش1ويخءاعقولء
ابعل1ونءعملنطق1ةءخوص1ة،ءاإىلءعبش1ابءعبلأن1يء
اعبا ل1يءاَحنءيس1أعءصكت1يءعوحة،ءل1أنءيتقكعء
عبلهءتاوىلءابنءيلتمقكعءلوملس1ريةءعبُقْ آنلةءعملاظأةء
عملبوخوة،ءفكءعبل1هءبنءننوَلءعبازَةءاعبك عحةءإالءلهذهء
عملس1ريةءابنءننهَجءدخَبءآلءللتءخس1كلءعبله،ءفإحوء
بنءنال1َشءبع1زع ءاإحوءبنءنس1ُقَطءو حو ءيفءبخضء

عملا وة.ء
ااعدنوءبنفَس1نوءااعدنوءعبلَهءبنّوءسكفءنضميء

لأحكعبن1وءابنفس1نوءحتىءآخ1 ءقط ةءح1نءدحوئنوء
انم1نءنق1كُلءمَلنءظ1نءبنءدح1وَ ءعبش1ابءعبلأنيء
تس1فحءفإنهءاع4ٌمءاخوطئٌ،ءللءإنءعبشاَبءعبلأنيء
يترعءلدحوئهءإىلءش1اكبءازعأ1وً ءع بءلوتتءلالء

دحو ء
إنن1يءبعلنءاالئ1يءبلهءاب س1كبهءانَْس1أُلءعبلَهء
ءش1ابَنوءعبلأنيءعباظلمءيفءتم ي ء عبقديَ ءبنءينرُصَ
ءعبلهمءاسلِّْمءعىء لالدهءيفءُوّلءشرءحنءاطنه،ءاَصلِّ

سلدنوءحمأدءاعىءآبهءعبطلبنيءعبطو4 ين.ء
عبل1ُهءبورء–ءعملكُتءمح ي1كوء–ءعملكُتءإلرسعئللء–ء

عبلانُةءعىءعبلهكدء–ءعبنرصءبإلسال4.

عباددء)466(ءء
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معاذ الجنيد

تصلُّبِه في  ِس��رٌّ   ) )التِّهاميَّ إن 
أس��راُر اهلل..  في  تصوُّفِه  وف��ي 

)حيدرٌة( الباغين  إذا واجَه  قوٌم.. 
)عماُر( والنِّصُف  )أشتٌر(  فِنصفُهم 

على قوى الظلم ثاروا واغتلوا حممًا
من ذا يُصدُّ )التِّهاميين( إن ثاروا؟؟

يديات
ُجن

يديات
ُجن

الشهيد املجاهد/ الرباء أحمد محمد أحمد الكميت
محافظة لحج مديرة القّبيطة منطقة الرماء 


