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قصف ثالجة فواكه أدت إىل استشهاد وجرح 11 مواطناً بصعدة بينهم سوري:
استشهاد رجل وزوجته وبناتهما األربع بغارة لطريان العدوان استهدفت منزلهم يف الجوف

جرائُم السعودية بحقِّ الحجاج 
اليمنيين في تنومة وسدوان 

تفاصيل 
14المذبحة

سقوط طائرة حربية للعدو اإلماراتي ومصرع طياريها

الجيش واللجان يهاجمون موقَعي التبة البيضاء وسالطح بنجران والعدو يعرتف بمصرع أربعة من جنوده

األجهزة األمنية واللجان تلقي القبض على خلية رصد تابعة للعدوان بتعز و»المسيرة« تنشر نص اعترافاتهم

املنطقة العسكرية الرابعة تحتفل بتخريج 3000 مقاتل يمّثلون تشكيالت عسكرية مختلفة

البنيان املرصوص رهان اليوم
الرئيس الصماد: الدُّفع العسكرية المتخرجة 

أسهمت في إفشال مخططات العدو 

السعودية تبتلع 42.000 كم مربع من األراضي اليمنية يف حضرموت
 رفض سكان قرية الخراخير التنازل عن هويتهم اليمنية فهّجرهم 

النظام السعودي ونّكل بهم أبشع تنكيل
 شركة أرامكو تنفذ أعمال حفر واستكشافات نفطية ومد لألنابيب 

داخل األراضي اليمنية 
 سكان المنطقة: لم يتبق للنظام السعودي سوى بضعة كيلومترات 

لتحقيق حلمه في منفذ على بحر العرب

الخراخير

حضرموت



2
عمخلاو ءاعبرألا

عبادد

28ءحم 8ءم 2828
28ءوتكأل ءأ8282

)6أ2(
أخبارء

العدوان يعرتف بمصرع 4 من 
جنوده يف جبهة ما وراء الحدود

 : متابعات:
ءلأرصعء8ءحنءجنأده،ءلنريعنءعبجلشءاعبلجونء ععرتفءعباداعُنءعبساأديُّ

عبشابلةءيفءجبهةءحوءاخع ءعبمداد.
اتشفتءاسوئلءإعال8ءعباداعنءعنءوسأو ءعبقكىلءا8م:ء

حسنيءوحأدءعبضالفءعبشأ ي
ءفهدءف حونءلنءصألدءعمللهألي

ءعيلءلنءيملىءعيلءعبجذحي
ءاإصولةءخوبدءنوحيءعبسملأي

أبطال الجيش يصدون زحفاً على موقع الشبكة يف نجران ويردون 
بهجوم مضاد على موقَعي التبة البيضاء وسالطح

 : خاص:
تأّكنءولط2وُلءعبجلشءاعبلجونء
عبش2ابلة،ءحنءترسءزحفءحكثّفء
بجلشءعباداءعبساأديءاح تزقكهء

عىلءحأقعءعبشبكةءيفءنج عن.
إنء عس2ك ي:ء حص2دخء اق2ولء
عملط2ولءتأكنأعءحنءص2دءعبزحفء
لكفو ةءعوبلةءاتبّداعءجلشءعباداء
خسوئَ ءفودحةءيفءعمخاعحءاعباكود.
اوش2وخءعملص2دخءإىلءونءعبزح2فء
تزعحنءحعءغ2وخعتءجأيةءاتمللقء
حكثفءبسالحءعبجأءعبكولعءبلادا.

عبجل2شء ولط2وُلء يكك2ِفء اب2مء

اعبلج2ونءعبش2ابلةءلص2دءزح2فء
عبادا،ءللءنّفذاعءعىلءعبفأخءعأللًةء
عس2كهدفتء حض2ودًةء 8جأحل2ًةء

حأقَعءعبكبةءعببلضو ءاسالطح.
إنء عس2ك يء حص2دخء اق2ولء
عباأللةءعبكيءنّفذ8وءعملطولءتبّدتء
عباداءاح تزقكهءخسوئ ءفودحةءيفء

عمخاعحءاعباكود.
ايفءعبس2لوقءعس2كهدفءولط2ولء
عبش2ابلةء اعبلج2ونء عبجل2شء
تجأاوِتءجلشءعباداءعبس2اأديء
اآبلوتهءيفءُتلٍّءحنءحأقعءعبسأعدنلةء
لجل2زعن،ءاخلفءحأقعءس2بمطلء

لاسري.ء

ضبط خلية رصد تابعة للعدوان يف تعز 
و»املسرية« تنشر نص اعرتافاتهم 

 : خاص:
ضبطتءعمجهزُةءعمحنلةءاعبلجونءعبش2ابلةء
لأموفظ2ةءتا2ز،ءخلل2ةءخصدءحكأخط2ةءل فعء
إحدعثل2وتءبط2ريعنءعبا2داعنءاتمدي2دءحأعقعء

اتم توتءعبجلشءاعبلجونءعبشابلة.
اخاللءعالعرتعفوتءعبكيءلثكهوءقنوةءعملس2ريةء
حسو ءوحاءوق ءوف عُدءعبرللةءعبكيءتونءيقأد8وء
شرٌصءيُْدَعىءصودقءعببرتع ءخاللءعبكمقلقوتء
حعءعبجهوتءعمحنلةءل فاهمءإلحدعثلوتءحأعقعء
تأ ت2زءعبجل2شءاحأعق2عءعآلبلوتءعباس2ك يةء

اعبدلولوتءعبكولاةءبلجلشءاعبلجونءعبشابلةءيفء
عبمألونءلأموفظةءتازءلأعسطةءجأجلءإي ث.
اق2ولءحمأ2أدءعبدعبل2هءعببرتع ،ءوح2دءوف عدء
عبرللةءا8أءح2نءولنو ءحموفظ2ةءتازءحدي يةء
عبكازيةءق يةءعببرتع ءاعبذيءتونءياَأُلءحوخس2وًء
يفءحجأعءعباوئلةءعبكج2وخيءيفءعبمألون:ء»تنتء
حنءضأنءخللةءعمس2كوذءص2ودقءعببرتع ءب صدء
تم2 توتءعبجل2شءاعبلج2ونءعبش2ابلة،ءاق2دء
خصدتءعمطقمءاعمسلمةءاعبدلولوتءاعملدخعوتء
عبكيءتأ ءلوتجوهءجأبةءس2أفكلل،ءاقدءاعدانوء

لوبرتقلمءحعءعملقواحةءارصفءعب اعتب«.ء

تأوءععرتفءفوخسءعببرتع ،ءوحدءوف عدءعبرللة،ء
لأنهءقدءعس2كلمءحبلغوًءحوبل2وًءحقوللء8ذعءعباألء
يقدخءلأوئكنيءاخأس2نيءوب2فءخيول،ءلوإلضوفةء
إىلءععرتعف2هءلأنءعبدعفَعءعب2ذيءحثهءبلقلو8ءلهذعء
عباأ2لء28أءعنكأ2وؤهءبم2زبءعبكجأ2عءعبلأنيء
بإلص2الح،ءحضلًف2وءون2هءق2و8ءلكجنل2دءط2البء
حدعخسءدانءعل2مءآلوئهم،ءتأوءواضحءونهءتونء
يس2كرد8ءحعءوعضو ءعبرللةءوس2لأبءعبرتغلبء
توبأعأدءبهمءلأ تبوتءاوخقو8ءعس2ك ية،ءا8أء
عمح2 ءعب2ذيءتونءيس2هلءب2هءعس2كقطوبء8ذهء

عبانورص.

االحت��الل اإلمارات��ي يع��رتف بتحط��م 
طائرة ومصرع طاقمها أثناء مشاركتها 

يف العدوان على اليمن

 : متابعات:
عع2رتفءعالحك2اللءعإلحوخعت2يءلكمط2مءطوئ2 ةءح لل2ةءتولا2ةءب2هءوثن2و ء

حشوختكهو،ءوحاءعبثالثو ،ءيفءعباداعنءعىلءعبلأنءاحرصعءطلوَخيهو.
اقوبتءاتوبةءعمنبو ءعب س2ألةءعبكولاةءبنظ2و8ءعالحكاللءإنءعبطلوَخينءعيلء

عملسأوخيءالدخءعمل عشدةءبقلوءحرصعهأوءلكمطمءطوئ ةءولوتيشءيفءعبلأن.

تعز: إغارة على مواقع املرتزقة يف 
األربعني وتدمري مدرعة يف موزع

 : خاص:
نّفذءولطوُلءعبجلشءاعبلجونءعبش2ابلةءلأدين2ةءتاز،ءوحاءعبثالثو ،ءعأللَةء

إغوخةءعىلءحأعقعءعمل تزقةءيفءشوخعءعمخلاني.
اق2ولءحص2دخءعس2ك يءيفءترصيحءب22ء»ملس2رية«ءإنءعددعًءح2نءعنورصء
عمل تزق2ةءبق2أعءحصوخعهمءاوًصلبءآخ انءيفءعباأللة،ءُحش2ريعًءإىلءونءعنورصء

عمل تزقةءيكسوقطأنءلشكلءيأحيءلرضلوتءعملطول.
ءيفءعبسلوقءذعتهءتأّكنءولطولءعبجلشءاعبلجونءعبشابلةءحنءتدحريءحدخعةء
حمأل2ةءلاددءح2نءعمل تزقةءلصوخاخءحأّجهءغ بءحنطق2ةءعبهوحيلءلأدي يةء

حأزع.
اوشوخءحصدخءعسك يءإىلءسقأطءطوقأهوءلنيءقكللءاج يح.

قنص 2 مرتزقة يف الجوف وتدمري مدرعة بي إم بي يف نهم
 : خاص:

نّفذتءاحدُةءعبهندس2ةءعباس2ك يةءيفءحموفظةء
عببلض2و ،ءيأ8ءوحاءعبثالثو ،ءتألنوًءنأعلوًءبانورصء
عمل تزق2ةءيفءحدي ي2ةءقلف2ةءودىءإىلءحرصعءاج حء

عددءحنهم.
اقولءحصدخءعسك يءإنءعددعًءحنءعمل تزقةءبقأعء

حصوخعه2مءلونفجوخءعبأةءنوس2فةءيفءقلفة،ءفلأوء
وصلبءآخ انءلج احءخطرية.ء

يفءعبس2لوقءذعت2هءبق2يءوح2دءعن2ورصءعمل تزقةء
حرصعهءلنريعنءعبقنوصةءيفءنقطةءيفاونءلأنطقةء

ذيءنوعم.
ع2ىلءصال2دءحكص2ل،ءتأك2َّنءولط2وُلءعبجل2شء
اعبلج2ونءعبش2ابلةءحنءتدح2ريءحدخعةءل2يءإ8ءليء

لص2وخاخءحأّج2هءيفءح يبءنه2م،ءاافق2وًءملصدخء
ءطوقمءعملدخعةءبقيءحكفهءيفءعباأللة. عسك يءفإنَّ
تأ2وءبقيءوخلاةءحنءعنورصءعمل تزقةءحرصعهمء
يفء عبش2ابلةء اعبلج2ونء عبجل2شء ولط2ولء لن2ريعنء
حنوطق2ةءحكف قةءحنءحدي ي2ةءرصاعحءلأموفظةء
حأخب،ءفلأوءبق2يءآخ عنءحرصعهأوءلنريعنءولطولء

عبقنوصةءففيءحموفظةءعبجأف.

فصائل املرتزقة تتقاتل مجّددًا يف أحياء تعز
 : تعز:

عندبا2تءعش2كبوتوٌتءعنلفٌةءلنيءفصوئ2لءعمل تزقةءيفءحدين2ةءتازءاذبكء
يفءإطوخءعبرصععءعملس2كأ ءحن2ذءوتث ءحنءعوحنيءعىلءتدح2ريءعملدينةءانهبء

عملأعطننيءبصوبحءتموبفءعباداعنءعمح يكيءعبساأدي.

اقوبتءحصودخءحمللةءيفءحدنلةءتازءإنءعالشكبوتوِتءعندباتءنهوَخءوحاء
عبثالثو ءيفءعبق بءحنءسأقءنجدءقسلمءلنيءجأوعةءحأعبنيءبلأ تزقءحمأدء

عبدعبلهءعبسبئي،ءاآخ ينءحأعبنيءمل تزقءيُدَعىءعبطو8ش.
اوش2وختءعملص2ودخءإىلءونءعالش2كبوتوِتءودتءإىلءذع2 ءتب2ريءبلأأعطننيء

اتسببتءلإغالقءعملمالتءعبكجوخيةءيفءسأقءنجدءقسلم.
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لقاء تشاوري لقبائل مديرية عنس بمحافظة ذمار تحت شعار »معاً لرفد الجبهات باملقاتلني«
 : متابعات:

ءبقبوئلءحدي يةءعناء وقل2مءعرَصءوحاءعبثالثو ءبقوٌ ءتش2واخيٌّ
لأموفظةءذحوخءضمءعددعًءحنءعملش2ويخءاعبأجهو ءاعبش2رصلوتء

عالجكأوعلةءاجأعءغفريءحنءولنو ءعبقبللة.ء
عملش2وختأنءح2نءقبوئلءعناءوت2داعءخاللءبقوئهمءعبكش2واخيء
2عءعملناقدءي2أ8ءعمحدءبقبوئلء عب2ذيءُعقدءعىلءخلفل2ةءعبلقو ءعملأسَّ
عملموفظ2ة،ءاعبذيءتمءفلهءإعالُنءتجنلدءخأس2هءآالفءحنءعملقوتلنيء
ب ف2دءعبجبه2وت،ءتجوابءقبللةءعن2اءحعءندع ءعبجبه2وت،ءحبديةء
توحلءعس2كادعدءخجوبهوءبلكأن2أعءيفءعملمواخءعمحوحل2ةءبقكولءقأىء

عباداعنءاعالسككبوخ.

أبرز مؤشرات حملة )الطفولة اليمنية تقتلها طائرات 
التحالف( بعد 24 ساعة من انطالقتها

 : متابعات:
وطل2قءنوش2طأنءيأنل2أنءحأل2َةءتغ ي2دعتءتربى،ء
حألءج عئمءعبس2اأديةءلمقءوطفولءعبلأن،ءعىلءخلفلةء
عملسوعيءعبمثلثةءعبكيءيبذبهوءعبنظو8ُءعبساأدي؛ءبلر اجء
ح2نءعبقوئأةءعبس2أدع ءبقكلةءعمطف2ول،ءاوُطلقءلوبكزعحنء
ح2عءعبمألةءلن2كءتغ يدعتءيم2أيءص2أخعًءافلديأ8وتء

بج عئمءدالءعباداعنءلمقءعبطفأبةءيفءعبلأن.
عبنوش2طأنءيفءتغ يدعتهمءودعنأعءعبكموبَُفءاعبساأديةء

عملكم2دةء عبأالي2وتء عبرص2أص،ءاععك2رباعء ع2ىلءاج2هء
عمح يكل2ةءرشيكوًءوسوس2لوًءيفءجألعءج عئأه2و،ءاوتداعء
تأعُطَؤءعمحمءعملكمدةءاونءإدخعجهوءبلس2اأديةءيفءقوئأكهوء

عبسأدع ءبقكلةءعمطفولءجو ءبذخءعب حودءيفءعبالأن.ء
عبمأل2ةءالق2تءتفوع2الًءتب2ريعًءح2نءنوش2طنيءع2 بء
اوجون2بءيفءوتث2 ءحنء88ءدابةءااصلء8وش2كوقءعبمألةء
بلرتن2دءعباوملي،ءاظلءضأنءوعىلء ء8وش2كوقوتءحكدعابةء
عومللوًءمتث ءحنءس2وعكنيءاعس2كأ ءظهأَخهءيفءقوئأةءعب2ء
28ءح عت2زءعماىلءحك2ىءعرصءعبل2أ8ءعبكويلءح2نءعبمألة،ء

تأوءحوفظءع2ىلءعمل َتزءعمالءضأنءعملك2دعالءيفءعملنطقةء
عبا للةءبق علةء6ءسوعوت.ء

ا8ذهءول2 زءعمخقو8ءاعملؤرشعتءح2ألءعبمألةءملدةء28ء
سوعةءحنءاقتءعنطالقكهو:

عددءعبكغ يدعت:ء888,م28ءتغ يدةء)عىلءعمقل(
إعودةءعبكغ يد:ء88م,88ءختأيت

وقىصءتثوفةءبلكغ يد:ء2,288ء)تغ يدةءيفءعبدقلقة(
حش2و8دعتءعبهشكوقءلأكأس2طء8ءحالينيءا888ءوبفء

حشو8دةءيفءعبسوعة.

 استشهاد وجرح 11 مواطناً بينهم سوري يعمل كسائق 
ثالجة بغارة للعدوان يف محافظة صعدة

 : صنعاء:
عسكشهدء ءحأعطنأنءاوًصلبءمءآخ انءلج احءخط ةءج ع ءعسكهدعفء
ط2ريعنءعبا2داعنءعمح يك2يءعبس2اأديءبثالج2ةءزخععل2ةءيفءحدي ي2ةءحجزء

لأموفظةءصادة.
اقوبتءحصودخءحمللةءيفءحموفظةءصادةءإنءطريعَنءعباداعنءش2ن،ءيأ8ء
وح2ا،ءغوخةءإْج2َ عحل2ةءعىلءثالجةءزخععل2ةءيفءحنطقةءعبجاأل2ةءلأدي يةء
حجزءلأموفظةءصادة،ءحأوءوس2ف ءعنءعسكشهودءاإصولةء22ءشرصوًءحنء
للنهمءسأخيون.ءاوشوختءعملصودخءإىلءونءعملأعطنءعبسأخيءعبذيءعسكشهدءيفء

عبج يأةءعباداعنلةءتونءياألءسوئقوءبلثالجة،ءالفكوًءإىلءونء
عبس2أخينيءيكأعج2دانءيفءحدين2ةءصا2دةءيفءحأس2مءقط2فءعب حونءحنء
ُتّلءعو8ءتس2وئقيءنوقالتءايدخلأنءعبلأنءخس2ألوًءعربءحنوفذءعبس2اأديةء

اسلطنةءعأون.
اقدءحصلتءعبصملفةءعىلءوسأو ءعبشهدع ءاعبج حىءا8م:

عبشهدع :ءء1-ءعودلءحمأدءحسنءدعبش،ء25ءعوحوً.ن
2-ءسللأونءسوبمءحسنيءحنرص،ء22ءعوحوً.
3-ءحه عنءزع8 ءحمأد،ء25ءعوحوًء)سأخي(.
عبج حى:ءء1-ءوحنيءعيلءدعبش،ء25ءعوحوً.

2-ءيأسفءسوبمءلأخع،ء25ءعوحوً.
3-ءعأضءحمأدءحاأض،ء22ءعوحوً.
4-ءعأ ءحمأدءحاأض،ءأ2ءعوحوً.
5-ءخوبدءحمأدءحاأض،ء22ءعوحوً.

6-ءوحأدء8أالن،ء25ءعوحوً.
7-ءصوبحءحمأدءف حون،ء28ءعوحوً.

8-ءحمأدءعأوخءحمأدءعبمجوخ،ء5 ءعو8ء)سأخي(.

ومجزرة عدوانية أخرى بحق أسرة بالجوف 
ضحاياها 6 بينهم 5 نساء 

 : الجوف:
عسكش2هدءس2كةءحأعطن2ني،ءللنهمء5ءنس2و ،ء
لغ2وخةءبط2ريعنءعبا2داعنءعمح يكيءعبس2اأدي،ء

حسو ءوحاءعبثالثو ءيفءحموفظةءعبجأف.
اقوب2تءحص2ودخءحم2يلءإنءط2ريعنءعباداعنء
عمح يك2يءعبس2اأديءعس2كهدفءحس2و ءلغوخةء
إْج2َ عحلةءحنزَلءوحدءعملأعطننيءيفءحدي يةءخحأبء

لأموفظةءعبجأف،ءحوءودىءإىلءعسكشهودءصوحبء
عملنزلءازاجكهءالنوتهءعمخلع.

اوشوختءعملصودخءإىلءطريعنءعباداعنءعسكهدفء
عملسافنيءوُثنو ءحموابكهمءعنكشولءعبضمويو.

مودة التنموية تنفذ مشروع السالل 
الغذائية لعدد )2840( أسرة بمأرب 

 : خاص:
تس2كادءُحَؤّسس2ةءحأدةءعبكنأأيةءعبررييةءعمسبأعء
عبقود8ءبكنفلذءحرشاعءعبس2اللءعبغذعئلةءبألرسءعبفقريةء
عبق عحل2شء اح ي2بء لأدي ي2وتءرصاعحء اعملمكوج2ةء
الدل2دةءيفءحموفظةءحأخب،ءبا2ددء2888ءورسة،ءلكأأيلء

حنءُحَؤّسسةءلنلونءعبكنأأية.
اقولءحمأدءحسنءعملدعنيء-ءعملدي ءعبكنفلذيءمُلَؤّسسةء
لنل2ونءعبكنأأي2ة،ءإنءعمل2رشاعءعبررييءعملزح2عءتنفلذهء
عمس2بأعءعبق2ود8ءيفءعبث2الثءعملدي ي2وتءتبل2غءتكلفك2هء
عإلجأوبل2ةء)56(ءحللأنءخيول،ءحلثءيس2كفلدءحنهءعددء
2282ءورسةءفقريةءاحمكوجهءيفءحدي يةءرصاعحءا828ء

يفءحدي يةءعبق عحلش.ء
اوض2وفءعملدعن2ي،ءونء28ذعءعمل2رشاعءيأت2يءيفءإط2وخء
ل نوحجءُحَؤّسس2ةءلُنلونءعإلغوثيءاعبررييءبل لعءعمخريء
حنءعباو8ءعبجوخيءأ282ءعبكيءيسكفلدءحنهءعآلالفءعمرسء
عبفقرية،ءالءس2لأوءيفءظلءعبظ افءعالقكصوديةءعبصابةء

عبكيءتالشهوءلالدنو.
ح2نءجهكهءواضحءعبدعبلهءحس2نيءعبكب2يء-ءعملدي ء
عبكنفلذيءمُلَؤّسس2ةءحأدةءعبكنأأيةءعبرريية،ءونءحرشاعء
عبس2اللءعبغذعئلةءلأموفظةءحأخبءجو ءيفءإطوخءنش2وطء
ُحَؤّسس2ةءحأدةءعبكنأأيةءبدعمءاخعوي2ةءعمرسءعبفقريةء
اعملمكوجةءيفءحموفظةءحأخبءالأوءيأكنهوءحنءحأعجهةء
حكطلب2وتءعبملوةءيفءظلءعبظ2 افءعبموبل2ة،ءحؤتدعًءونء
عملرشاعءس2لنفذءخاللءعميو8ءعبقودحةءلادءونءتمءحرصء
عملس2كفلدينءح2نءعمل2رشاعءلأعس2طةءعملس2حءعمللدعنيء

عبدقلقءاعبذيءعسكهدفءعبثالثءحدي يوت.
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 : تقرير:
يفءعبأق2تءعب2ذيءتونءيا2ّألءعآلالُفءح2نء
اقطوعوته2وء عبصم2ةء ازعخةء حأظف2يء
عبصملةءاعبردحلةءعىلءحس2كأىءحموفظوتء
عبجأهأخي2ةءتثريعًءع2ىلءداخء»نقولةءحأظفيء
ازعخةءعبصمة«ءيفءإنقوذءحوءتبقىءدعخلءقطوعء
عبصم2ةءج ع ءعبا2داعنءاعبمص2وخءحنءجهةء
اتاطللءقل2ودةءعبأزعخةءمنش2طةءعبقطوعوتء
عملركلفة،ءإالءونهوءخ جتءلبلونءيسوِنُدءعبأزيَ ،ء
يفءتأجهءس2لويسءياززءصم2ةءحوءيقولءحألء
اج2أدءُحَرّططءبكم ي2كءعبنقول2وتءبكمقلقء
و8دعفءسلوس2لةءتكالقءلكاطللءُحَؤّسس2وتء
عبدابة،ءتأوءح2دثءيفءتم توتءنقولةءعبكاللمء
عبكيءيس2لط ءعللهوءوحدءعمحزعبءعبسلوس2لةء
عبلأنلةءابقلتءتجوالوًءتبريعًءحنءقبلءاس2وئلء

إعال8ءدالءعباداعن.
اعح2ٌدءح2نءوغ2 بءعببلون2وتءعبنقوللةءعىلء
عبس2وحةءعبلأنلة،ء8أءحوءج2و ءيفءللونءنقولةء
حأظفيءعبصم2ةءوحاءعمالءاعملؤخخءلكأخيخء
26ءوتكأل2 ،ءحلثء8ددتءلوبب2د ءيفءعبكصالدء
إلنهو ءعبأضعءعبقوئمءلوبأزعخةءلش2كلءنهوئيء
اإنقوذءعبقطوعءعبصمي،ءيفءإشوخةءإىلءعبرالفء
عبموص2لءلنيءازي2 ءعبصم2ةءااتال ءعبأزعخةء
عبذي2نءيم2والءعمالءإقصو 28مءاتهأل2شء
وداعخ8مءاعحك2كوخءعباألءتوحالًءدعخلءحككبهء
فق2ط،ءضوخل2وًءع2 ضءعبموئ2طءاض2عءوّيء
ععكبوخءبلرشعتةءعبأطنلةءلنيءحكأنوتءعبقأىء
عبسلوس2لةءعملأعجهةءبلا2داعنءاعبكيءُابدءحنء
خح2مء8ذعءعبكأعف2قءعملجلاءعبس2لويسءعمعىلء

احكأحةءعإلنقوذءعبأطني.ء
هوًءحنموزعًءبلأزي ء اوظه ءللوُنءعبنقولةءتأجُّ
ابل2اءملأظف2يءعب2أزعخة،ءخالف2وًءملجديوتء
عباأ2لءعبنقول2يءعبكيءيُف2رتَُضءونه2وءتمأيء
وعضوَ 8وءحنءويةءحأوخسوتءخوطئةءحنءقبلء

عبسلطة.
تهدي2ُدءنقولةءحأظف2يءعبصمةءلوبكصالدء
يفء28ذعءعبكأقلتءيُالُدءإىلءعمذ8ونءدعأَةءلاضء
عبنقولوتءعبكاللألةءاعبرتلأيةءخاللءعمسوللعء

لكأق2فء اعبكهدي2دء لوبكصال2دء عملوضل2ةء
عبكدخي2اءاح حونءعملالينيءح2نءعبطالبء
اعبطوبب2وتءعالبكم2وقءلأدعخس2همء8ذعء
عباو8،ءحالن2ةءعإلرضعَبءعملفكأحءلمجةء
تسللمءعمل تبوتءعبكيءتادءحطلبوًءحمقوً،ء
بكنءس2لأكءعبنقول2ةءاح عَاغكهوءيفءفكء
عإلرضعبءخغ2مءقبأبه2وءلوبملألءعبكيء
ُط حتءتشفتءعبغويوتءحنءعسكردع8ء
»عمل تب2وت«ءتغط2و ءبكمقلقءو8دعفء
تجو8ل2تء ونه2وء وخ2 ى،ءخصأص2وًء
تسبَُّبءعباداعنءلشكلءخئلاءيفءقطعء
عمل تبوتءلادءنق2لءعببنكءعمل تزيءإىلء
عدن؛ءبلكضحءعبهدَفءعبمقلقيءحنء
لءيفءظو8 ةء 8ذهءعببلونوتءعبكيءتمأُّ
لوطنه2وء عملطوب2بءعملرشاع2ةءايفء
تقديمءخدحةءحجونلةءبلاداعنءحنء

خاللءشقءعبصفءعبأطني.
احوالءللوٌنءصودٌخءعنءنقولةء
-حصل2تء عبصم2ةء حأظف2يء
»عملس2رية«ءع2ىلءنس2رةءحنه-،ء
تأزي2عءصك2أكءعبأطنل2ةءعىلء
عملس2ئأبنيءيفءعب2أزعخة،ءحكهأةء
»ج2و تء إنه2مء قوب2تء ح2نء
حقوع2دء إىلء عبظ2 اُفء له2مء
عبقل2ودةءدعخلءعبأزعخة«ءلأنهمء

»يفكق2دانءبلأطنل2ة«،ءحكجو8ل2ًةءعبق عخعتء
عبجأهأخي2ةءعبصودخةءعنءعملجلاءعبس2لويسء
عمعىلءلكالنيءحنءععكربتهمءوصموَبءعبظ افء
ا8يءنف2اءعبق2 عخعُتءعبكيءواصل2تءحمأدء

سوبمءلنءحفلظءازي عًءبلصمة.
احصل2تءعبصملف2ةءع2ىلءحالأحوتءحنء
22ةءتجو8ل2ْتءنقولةءحأظفيء حص2ودَخءَخوصَّ
َقءإبلهوءعربءللونهوءعبكصالديء عبصمةءعبكط2 ُّ
غ2ريءعملربخ،ءحل2ثءوثبكتءتل2كءعملالأحوتءلأنء
عبأزي ءلنءحفلظءالءيألكءخؤيًةءبكنفلذءل نوحجء
عبمكأحةءفلأوءيكالقءلوبجونبءعبصمي،ءفهأء
حك2ىءعبلمظةءالادءوتث2 ءحنءعو8ءانلفءحنء
تأبلهءزحو8َءعمحأخءيفءعبأزعخةءيفش2لءيفءتأفريء
حر2زانءتوفءٍح2نءعمدايةءعبالزح2ةءبموالتء

عمح2 عضء
فق2طء عه2دهء ايفء عملزحن2ة،ء

ش2هدتءعبلأ2نءوت2ربءتوخثةءصمل2ةءع فهوء
عبلأ2نءلادءعنكش2وخءح ضءعبكأب2ريعءاتفيشء
عمالئةءعبكيءوادتءلملوةءعآلالفءحنءعملأعطننيء

وغلبهمءحنءعبنسو ءاعمطفول.
تأ2وءعلأتءعبصملفةءح2نءحصودخءدعخلء
عب2أزعخةءونء8ن2وكءآالَفءعمطنونءح2نءعمدايةء
اعملس2كلزحوتءيفءعملروزنءي ف2ضءعبأزي ءحنذء

ق علةءعو8ءرصفهوءاقوخلتءعىلءعالنكهو !!.
اوحو8َءللونءنقول2ةءحأظفيءعبصمة،ءفإنء
8نوكءعبكثريَءحنءعمسئلةءعىلءبسونءعملأعطننيء
عببس2طو ءتط حءنفس2هو،ءحوذعءوضوفءازي ء
عبصم2ةءيفءحكأح2ةءعإلنق2وذءحن2ذءاصأب2هء

اتمس2نيء بكازي2زء عب2أزعخةء إىلء
عبردحوتءعىلءحسكأىءعالحدعدء
اعبط2أعخئء عبداعئ2يء عبطب2يء
اعإلس2اوف؟،ءات2مء28يءعددء
اح عت2زء عبصمل2ةء عمل عف2قء
عبطأعخئءاغ2 فءعباأللوتءعبكيء
ت2مءخفُد8وءادعأه2وءحنذءاصألء
عبأزي ؟ءاحوء8أءحجمءحش2وختةء
عب2أزعخةءيفءحش2دءعبدع2مءعب2دايلء
اعإلنس2ونيءبلنوزح2نيءحنذءتالنيء

لنءحفلظ؟
اتش2ريءعملالأحوُتءعبكيءحصلتء
علله2وء»عملس2رية«ءإىلءونءعبأزي ءلنء
حفلظءوص2َدَخءعدَةءق عخعتءحروبفةء
عملجلاء بق عخعتء بلقونأنءاحروبفةء
عبس2لويسءعمعىلءاخئوس2ةءعب2أزخع ء
اعبك2يءتكض2حءجللوًءخغب2َةءعبأزي ءيفء
تازي2زءعبف2أىضءعإلدعخي2ةءيفءعبقطوعء
عبصمي،ءضوخلوًءع ضءعبموئطءتاألمء
ق2 عخءعملجل2اءعبس2لويسءعمع2ىلءخقمء
)288(ءلكأخيخء5ءفربعي ءأ282ءلش2أنء
عبكاللن2وتءاعبككللفوتء إيقوفءجأل2عء
يفءجألعءعبأزعخعتءاعملنش2آتءعبمكأحلةء
تاأل2مء ات2ذعء اعملدنل2ة،ء عباس2ك يةء
عملجلاءعبس2لويسءخقمء)6م2(ءلكأخيخء6ء
حوخسءأ282ءلش2أنءتجألدءُتّلءعبق عخعتء
اعبكاللن2وتءاعبككوبلفءيفءجألعءعبأزعخعتء
الوبكج2وازء بلقون2أنء لوملروبف2ةء عبص2ودخةء
عملكس2ببةء عبكال2نيء اصالحل2وتء إلج2 ع عتء
لأجأدءإشكوبلوتءاخالفوتءوث تءعىلءعملهو8ء
عب ئلسلةءعبكيءُشّكلتءحنءوجلهوءعبمكأحة.

عبأزي2 ء 2دء تاأُّ إىلء عملالأح2وتء اتش2ريء
إث2وخَةءعبف2أىضءعإلدعخيةءدعخلءعب2أزعخة،ءعربء
عالنف عدءلوبق عخعتءاس2مبءعبصالحلوتءحنء
عبقطوع2وتءاعإلدعخعتءعملركلف2ة،ءحلثءلورشء
ف2ْأَخءاصأبهءلإص2دعخءعددءح2نءعبكاألأوتء
عبف ص2ةء لإتوح2ةء حجأله2وء يفء قض2تء
بلأنظأوتءاعب2رشتو ءاعبدععأ2نيءاعبقطوعء
عبردح2وتء بلكأل2صءح2نءتقدي2مء عبر2وصء

عبطبل2ةءعملركلف2ةءدانءعتروذءحل2ألءتضأنء
خفدءعب2أزعخةءلوببدعئلءحكىءعبلمظة،ءحكجوازعًء
توفةءعبقأعننيءعملوبلة،ءتأوءتجو8لءلنءحفلظء
عباديدءحنءحنوش2دعتءاندع عتءعالسكغوثةءحنء
عملسكش2فلوتءاحكوتبءعبصمةءلوملموفظوتء
اح عت2زءعبغس2للءعبكلأيءلش2أنءعحكلوجوتء

عمل ىضءاج حىءعبجبهوت.
اق2دءل2وتءاعضم2وًءونءعبأض2َعءعبصم2يء
28أءإح2دىءواخعقءعباداعنءعبكيءيس2كردُحهوء
بكمقل2قءحوءعج2زءعنهءيفءعملا تةءعس2ك يوً،ء
الءسلأوءاقدءصدحتءولأعقءعباداعنءااسوئلء
إعالح2هءعبم ل2يءاعباس2ك يءلوبكثريءحألء
عنكش2وخءعمالئ2ةءح2عءعس2كأ عخءإحاون2هءيفء
عبمص2وخءاف2 ضءعملاون2وةءل2لءاحجو8 ت2هء
لوب غبةءبالسكلال ءعىلءوتربءحلنو ءتوبمديدة.
االءي2زعلءازي2 ءعبصم2ةءحك2ىءعبلمظ2ةء
يكجو28لءتلل2وًءتنفلذءعبرطةءعبأزعخيةءبس2نةء
أ282ءعبك2يءخعع2تءح2وءيأ2 ءل2هءعبأطنءحنء
ع2داعنءاحص2وخءلوب غ2مءح2نءتس2لأهءتلكء
عبرط2ةءفأخءتاللنهءلادءعالنكهو ءحنءإعدعد8وء
ح2نءقبلءجأل2عءعبقطوعوتءلأأج2بءعبق عخء
عبأزعخيءخقمء)26/22(ءبسنةء2826ءعبصودخء
لديأعنءعو8ءعبأزعخةءلكأخيخء28ءنأفأربء2826ء
اعب2ذيءق2ىءلكش2كللءبجن2ةءإع2دعدءخطةء
عبأزعخةءبلا2و8ءأ282؛ءبكظلءلاد8وءحبلس2ةء

عمدخعجءحكىءعبلمظة.
افلأ2وءير2صءعبكج2وازعتءاعملروبف2وتء
عبقونأنلةءعبكيءعختكبهوءازي ءعبصمةءيفءتأقلعء
عالتفوقل2وتءح2عءعملنظأوتءعبدابل2ةءاعململلةء
اإىلءوي2نءيأج2هءعبدع2م،ءفق2دءذ28بءعبأزي ء
باق2دءعتفوقل2وتءح2عءقوئأةءح2نءعملنظأوتء
عبدابل2ةءعملونم2ةءاعباوحلةءيفءعبلأ2نءحنف دعًء
لدانءعب جأعءميءحس2ئألءحاني،ءتأوءللّنتء
عملالأحوُتءعباديَدءحنءعملروبفوتءعملوبلةءبلأزي ء
اعملكالق2ةءلوإلي عدعتءاعإلعف2و عتءعبجأ تلةء
اعبهبوتءعبالنلةءاعبنقدية،ءحوءوسهمءيفءغلوبء
عبلأعئ2حءعبكنظلألةءباألل2وتءتمصللءعملأعخدء
اعبك2يءتنظ2مءعألل2وتءعبكمصل2لءاعبكأخيدء

اتنألةءعملأعخدءعمل تزيةءبلأزعخة.

 نقابة موظفي الصحة هددت بالتصعيد وبيانها وّزع صكوك الوطنية على قيادتها

 نقابة الدفاع عن وزير الصحة.. 

ــة عن مخالفات بالجملة ارتكبها بن حفيظ وتجاهلتها النقابةو » « تكشف معلومات َخاصَّ

من يقف وراء تحريك النقابات لتعطيل ُمَؤّسسات الدولة؟
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عمخلاو ءاعبرألا

عبادد

28ءحم 8ءم 2828
28ءوتكأل ءأ8282

)6أ2(
أخبارء

 : خاص:

خف2ضءعبا2رشعُتءح2نءعمل تزق2ةءعبذي2نءينكأ2أنء
ملموفظ2وتءجن2أبءعبلأ2نءيفءحاس2ك ءتول2عءب2دالء
عباداعنءعىلءعبمدادءحعءعبنظو8ءعبس2اأديءحمواالِتء
إجبوخ28مءع2ىلءعبكأّج2هءبلقك2ولءنلولًةءع2نءعبجلشء

عبساأديءيفءجبهوتءعبمداد.
22ةء اقولءوف عدءحنءبأع ءحوءيس2أىءعبقأعتءعبَروصَّ
احكوفمةءعإلْخ28َوبءيفءعدن،ءلأنه2مءتا ضأعءباأللةء
غدخءح2نءقبلءقوئدءعبل2أع ءعباألدءعمل ت2زقءعودلءعيلء
لنءعيل،ءعب2ذيءوخرب8مءلأنهمءسلش2وختأنءيفءحفظء
عمح2نءلأموفظةءعدنءثمءعنقلبءعلله2مءاقولءلأنهمء

سلشوختأنءيفءحاوخكءعبمداد.
ءاحصلتءعملس2ريةءعىلءحالأحوتءتؤتدءونءح تزقةء

28ذعءعبلأع ءعملقدَّخءعدُد8مءلم2أعيلء2888ءجنديءتلقأعء
عبكدخيب2وتءيفءعباوصأ2ةءعبس2اأديةءعب ي2وضءقب2لء
حأعيلءش2ه ينءانصفءعبش2ه ،ءاونءعباأل2دءعمل تزقء
لنءعيلءوعطىءعباديَدءح2نءعبضأونوتءمف عدءاضبوطء
8ذعءعبلأع ،ءلأنهءس2لكمءتدخيبهمءاتس2للمهمءاحنءثمء

عباأدةءلهمءإىلءعدنءبمأويكهو.
اقوب2تءعملص2ودخ:ءإنءعبأعق2عءعخكلفءعن2دءبمظةء
عبهب2أطءيفءحط2وخءجلزعن،ءحلثءت2مءنقلهمءلموفالتء
تمتءح عس2ةءحشددةءإىلءحاس2ك ءيفءحنطقةءللشة؛ء

بضأونءعد8ءخ اجءويءف د.
ءارّصحءعمل تزقءعباألدءلنءعيل،ءلادءعأللةءعبكدخيبء
لأنهمءسلقوتلأنءيفءجبهوتءشأوبلةءيفءصادةءاحلديء
اصناو ،ءتمتءضغطءش2ديدءحنءعبقلودةءعباللوءبدالء

عباداعن،ءاسطءخفضءشديدءحنءوف عدءعمل تزقة.

ــة:  : ترجمة َخاصَّ
ءوّت2دءجرييأ2يءتأخل2نيء-خئل2ُاءح2زبء
عباأ2ولءعبربيطوني-,ءونءعبمكأح2ةءعباأوبلةء
سكاَأُلءعىلءحنعءتصدي ءعمسلمةءعبربيطونلةء
إىلءعبكموب2فءعبك2يءتق2أدهءعبس2اأديةءض2دء
عبلأ2ن,ءاذب2كءيفءترصيم2وتءنرشته2وءوحاء

حلدلءإيستءآيءعبربيطونلة.
حنءجونبهءق2ولءفوللونء8وحللكأنء-عضأء
عبربمل2ون-ءيفءوالءحقوللةءب2هءحنذءتاللنهءازي ء
عبسال8ءانزعءعبس2الحءعباو8ءعملويضء"يجبءوالء
نبلعءوس2لمةءمي2ةءدابةءتس2كردحهوءبلقأعء

عبدعخيلءوَْاءبلم ابءعبروخجلة".ء
اوضوفء8وحللكأنءب22ء"حلدلءإيستءآي"ء
ونءعبدع2أعتءعمخريةءعبكيءاّجههوءزعلمءحزبء
عباأ2ولءعبربيطونيءبأقفءحبلاوتءعمس2لمةء
بلس2اأدية؛ءلس2ببءقصفه2وءبللأنءس2لكمء
تأس2لاهوءبكش2ألءجألعءعبدالءعملشوختةءيفء

عبكموفءعبدحأي.
ال2نّيءونءعبرطأةءعماىلءعبكيءس2كقأ8ءلهوء
عبمكأح2ةءعباأوبل2ةءس2ككأنءإص2الحءنظو8ء
حبلا2وتءعمس2لمةءبضأونءونءتص2دخءفقطء
بل2دالءذعتءعبكأخي2خءعبطأي2لءيفءعس2كردع8ء

عمسلمةءمغ عضءدفوعلة.
اح2أَلءحبلا2وتءعمس2لمةءبلكموبفءعبذيء
تقأدهءعبساأديةءضدءعبلأن،ءقول:ءالءوعكقدءونء
ءشأنءبكأفريءوسلمةءبم بءلوبأتوبة،ء بدينوءويَّ
اعندحوءس2ئلءعأوءإذعءتونء28ذعءيانيءف ضء
حظ ءعىلءدابةءعإلحوخعتءاعببم ينءاعبكأيتء

َاحرص،ءوجوب:ء"عىلءعإلطالق".
اياك2ربءعبرشقءعماس2طءس2أقوًءخئلس2لوء
بصنوعيءعمس2لمةءيفءعملألكةءعملكمدةءلقلأةء
 .مءحلل2وخءداالخءوح يك2ي،ءاعبك2يءلوعتءحوء
يق بءح2نء .5ءحللوخءداالخءحنءعمس2لمةءإىلء
عبساأديةءحنذءونءلدوتء8جأوتهوءعىلءعبلأن.
ايفءعبش2ه ءعمل2ويض،ءاق2عءازي2 ءعبدف2وعء
حوي2كلءفوب2أنءعتفوقوًءعس2ك يوًءجدي2دعًءحعء

عملألكة،ءيفءإشوخةءإىلءتاألقءعباالقوت.
عبجدي2 ءلوبذت ءونهءبقيءوتث ءحنء28ءآالفء
حدن2يءحكفه2مءيِفءعب2رصععءعبدعئ2 ءيِفءعبلأن،ء
حلثءونء"عبس2ببءعب ئلي"ءبأفلوتءعملدنلنيء
اعمطف2ولء8أءتأعصلءعبغ2وخعتءعبجأيةءعبكيء

تقأ8ءلهوءعبساأدية،ءافقوًءبألحمءعملكمدة.
اح2ذختءعبلجنةءعبدابل2ةءبلصللبءعمحأ ء
حنءونءعدَدءحوالتءعبكأبريعءعملش2كبهءفلهوءقدء

يكجوازءحللأنءلنهويةءعباو8.
اياون2يءنص2فءحلل2أنءطفلءدانءس2نء
عبروحسةءحنءس2أ ءعبكغذيةءعبمود،ءاتأيفءحوء

الءيق2لءع2نء5 22ءش2رصوً،ءحاظأه2مءحنء
عمطفول؛ءلس2ببءعبكأبريعءيفءعمش2ه ءعبس2كةء

عملوضلة.
اتم2دثء8وحللك2أنءلغض2بءإزع ءفش2لء
عملألك2ةءعملكم2دةءيِفءعبدف2عءلق2أةءح2نءوج2لء
عبكأص2لءبم2لءدللأح2ويسءيفءعبلأ2ن,ءادع2وء
خئلسةءعبأزخع ءترييزعءحويءإىلء"ونءتكأنءوتث ء
نشوطوًءيِفءعمحمءعملكمدةءبلدفعءحنءوجلءإيجودء

حلءبأقفءعبم بءااقفءعباداعن".
اق2ولءإنءعبكوخث2ةءعإلنس2ونلةءعبكيءتمدثء
8يءحأسوةءتفأقءعبرلول،ءابلاءبدىءعبشابء

عبلأنيءصأت،ءاالءوحدءيكمدثءعنهم،ءابدينوء
حقادءيفءحجلاءعمحنءعبدايل،ءفلنسكردحه.

اذت ءنوئبةءيأختش2وي ,ءونءح2زَبءعباألء
ق2دءوج2 ىءلوبفا2لءحنوقش2وتءحفصلةءحعء
حأظفيءعبردح2ةءعملدنلةءحألءدع2أةءازعخةء
عبس2ال8ءانزعءعبس2الح،ءاونءجألعءصودخعتء

عمسلمةءيجبءونءلأأعفقةءبجنةءل ملونلة.
اواض2حءتأخل2نيءونءسلوس2ةءص2ودخعتء
عبدفوعءاعمس2لمةءيِفءعملألك2ةءعملكمدةءتكطلبء
ع2ىلء عبم2 بء جدي2دعً"،ءااص2فء "تفك2ريعًء
عإلْخ8َوبء"فشل،ءاحعءذبك،ءفإنءإنشو ءازعخةء

جديدةءبلس2ال8ءانزعءعبس2الحءحنءعمل جحءونء
تث2ريءعحكجوجوتءيفءلاضءعبداعئ ،ءاتذعءقلو8ء
نقولوتءعباأولءل فعءقضلةءفقدعنءعبأظوئفء
يفءصنوع2ةءعمس2لمةءعبك2يءتأظ2فءح2أعيلء

58,888 ءشرص.
اواضحء8وحللكأن،ءعبذيءتونءاعبدهءعضأعًء
222ةءعبكيءقوتلتءيفء يفءإدعخةءعباألل2وتءعبَروصَّ
ف نس2وءيفءع2و8ء 8م2،ءونءعب غبةءيفءعبس2ايء
إىلءنزعءعبس2الحءعبن2أايءاترفلضءحبلاوتء
عمس2لمةءالءيان2يءونن2وءناأُلءع2ىلءإضاوفء

عبدفوع.
اوضوف:ءبلاءعللكءونءتكأنءدععلوًءبلسال8ء
اضدءعالنكش2وخءعبنأاي،ءايجبءونءتدعفعءعنء
قلأكءاعنءدابككءعبقأحلة،ءابكنيءش2رصلوًء
الءوعكق2دءونن2وءيج2بءونءنبلَعءتلكءعمس2لمةء

بلدالءعالجنبلةءعىلءعإلطالق.
اتأت2يءترصيموتء8وحللكأنءلادءويو8ءحنء
عع2النءرشتةءليءإيءيسءسلس2كأزءعباأالقةء
عنءخفضء2888ءاظلف2هءحأوءعلط ءعألهوء

بطوئ ةءيأخافويرتءتلفأن.
بكنء8وحللكأنءيقألءلأنهءعس2كلهمءاتوبةء
جدي2دةءبلكنأيعءعبدفوعيءحن2ذءاقتءعألهءيفء
حصنعءيأختش2وي ءتطوبب،ءحل2ثءيقألءإنء
ص2بءعببالس2كلكءعب2ذيءتونءياأ2لءعللهءبمء
يس2كرد8ءفقطءيفءونظأةءتأجل2هءعبصأعخيخء
عببوبلس2كلةءابك2نءوَيْض2وًءيفءآبل2ةءتأقلتءآبةء

عبقلب.
اوش2وخءإىلءوحثل2ةءنظ2و8ءتمدي2دءعملأعق2عء
اشوش2وتءعبا2 ضءعب ئلس2لةءيفءعبهأعت2فء
لوعكبوخ28وء عبفوخ2 ةء اعبس2لوخعتء عبنقوب2ةء
بلككنأبأجل2وء عملدنل2ةء عالس2كردعحوتء

عباسك ية.
اق2ول:ءُتّلءعبككنأبأجلوءعبكيءتس2وعدءعىلء
قكلءعبنوس،ءيأكنءعسكردعحهوءإلنقوذءعمخاعح،ء
اجا2لءعبملوةءوفضلءاإنق2وذءعبكأتب،ءا8ذعء
8أءعبس2ببءيفءوننوءلموج2ةءإىلءاتوبةءبلكنأيعء
عبدفوع2يءعبك2يءس2كجذبءوفض2لءعباقألءيفء

عببالد.

 : خاص:
بأحظءيفءعآلانةءعمخريةءش2نءإعال8ءعباداءعبس2اأديءحْأَلًةءعىلءعمل تزقء
خوب2دءلم2وحءعبذيءالءي2زعلءيكبأوءحنصبءعملسكش2وخءبلفوخء28وديءعملقلمءيفء
عب ي2وض،ءاج ىءعس2كقبوبهءقبلءوش2ه ءح2نءقبلءايلءعهدءنظ2و8ءعباداعنء

عبساأديءحمأدءلنءسلأون.
ان2رشتءصملف2ةءعبأطنءعبس2اأديةءعب س2ألةءخاللء ءوي2و8ءحودتنيء
صمفلك2نيءتكضأنء8جأح2وًءحوّدعًءاعتهوحوٍتءتب2ريةءبلأ تزقءلموحءتونتء
عماىلءعبوخةءعنءبقو ءصمفيءحعءعمل تزقءعبدعمللكءعملراليفءعتهمءفلهوءلموحء
لوبرلونة،ءاعباألءبصوبحءعملجلاءعبسلويسءعمعىلءيفءصناو ،ءفلأوءتضأنتء
عمل2ودةءعبثونلةءاعبكيءجو تءعىلءش2كلءتق ي ءصمف2يءأءعتهوحوتءخطريةء

بلأ ت2زقءلموحءح2نءللنهوءعبكآح ءع2ىلءعبفوخء8ودي،ءاعبكنس2لقءحعءنظو8ء
عبداحةءاجأوعةءعإلخأعنءيفءقط ،ءاتذبكءعباألءبصوبحءعملجلاءعبس2لويسء

عمعىلءيفءصناو ءلوبكنسلقءحعءعمحمءعملكمدة.
انقلتءاسوئُلءإعال8ءعباداعنءعبس2اأديء8ذهءعبمألةءعىلءعمل تزقءخوبدء
لموحءلأوءيش2ريءإىلءتبنلهوءخس2ألوًءحنءقبلءعبنظو8ءعبس2اأدي،ءعمح ءعبذيء
يظه2 ءحجّددعًءحجمءعبكنوقضوتءيفءعبط حءعإلعالح2يءبدالءعباداعنءاعبكهمء
عبجو8زةءيفءقوحأس2همءميءط فءي ي2دانءحهوجأكه،ءفومل تزقءلموحء8أء
عبذيءظلءياألءءنوئبوًءبلفوخء8وديءاخئلسوًءبمكأحةءعمل تزقةءوتث ءحنءعو8،ء
تأوءونهءالءيزعلءياألءحسكشوخعًءبلفوخءايقلمءيفءإحدىءدالءتموبفءعباداعن،ء
تأ2وءونهءإذءيكهمءلوباأوبةءبجأوع2ةءعإلخأعنءياألءإىلءجونبءدابةءعالحكاللء
عإلحوخعت2يءالجكثوثءعإلخأعنءحنءعملموفظوتءعبجنأللة،ءايفءذعتءعبأقتءفإنء
نظ2و8َءعباداعنءعبس2اأديءيمكضُنءقلودعتءعإلخ2أعنءيفءعب يوض،ءايفءخوسء

عبه 8ءعبسلطأيءبلأ تزقة،ءتأوءيدعأهمءعسك يًّوءيفءحأخبءاعبجأفءاتاز.
وض2فءإىلءذبكءف2إنءعمحمءعملكمدةءعبكيءيكهأهوءتموب2فءعباداعنءلوباألء
بصوبحءعملجلاءعبس2لويسءعمعىلءيفءصناو ء8يءذعتهوءعبكيءتطوبُبءلكس2للمء
عملجلاءعبسلويسءحلنو ءعبمديدةءاحطوخءصناو ءبلكأنوءتمتءإدعختهو،ءا8يء
ذعتهوءعبكيءعألتءعىلءش2طبءعس2مءتموبفءعباداعنءحنءعبقوئأةءعبس2أدع ء
عبا2و8ءعملويض،ءانقلكهء28ذعءعباو8ءحنءعبقوئأةءعب ئلس2لةءملنكهكيءعمطفولء

إىلءقوئأةءحلمقة.
عبكنوقضءيفءإعال8ءاحأوخس2وتءتموبفءعبا2داعنءعمح يكيءإزع ءعمل تزقء
لم2وحء28أءذعت2ُهءعبكنوقضءيفءخط2وبءلموحءاحأوخس2وته،ءففلأ2وءينكقدء
س2لطوتءعبف2وخء28وديءايكهأه2وءلوبرلونةءاعبفس2ودءيمكف2ظءلأنصبهء
حسكش2وخعًءبلف2وخ،ءايقفءإىلءجون2بءتموبفءعباداعنءيفءتدح2ريءللدهءلأربخء

إعودةء8ذهءعبسلطوت.ء

أهالي شبام كوكبان يؤكدون يف ذكرى استشهاد جنوبيون يرفضون الزج بهم يف معارك الحدود
اإلمام زيد استمرارهم يف مواجهة قوى الطغيان

رئيس حزب العمال الربيطاني ووزير السالم ونزع السالح يدعوان إىل وقف تصدير األسلحة للسعودية

وسائل إعالم العدوان تنقلب على املرتزق بحاح

 : خاص:
نَظََّمءو8ويلءحدي يةءشبو8ءتأتبونءلأموفظةءعملمأيت،ء
وح2اءعمال،ءفاوبلةءثقوفل2ة؛ءإحلوً ءبذت ىءعسكش2هودء

عإلَحو8ءزيدءلنءعيلءعللهأوءعبسال8.
ايفءعبفاوبلةءعبكيءحرض8وءعددءحنءقلودعتءعبس2لطةء
عململلةءاعملش2ويخءاعبالأو ءاعملثقف2نيءاجأٌعءغفريءحنء
حمب2يءاعتبوعءعإلَحو8ءزي2دء)ع(،ءوبقلتءعددءحنءعبكلأوتء
اعبقصوئدءعبش2ا يةءعملاربةءعنءخاحءعملنوس2بةءاحكونةء
اش2جوعةءاعز8ءحللفءعبق آنءيفءق2ألءعبمقءاحقوخعةء

عبظلمءاعبطغلون.
اوشوخءعملشوختأنءإىلءو8ألّةءإحلو ءحثلء8ذهءعملنوسبةء
اعسكلهو8ءعبدخاسءاعبِارَبءيفءعبر اجءعىلءعبظوبمءاخفضء

عالسكبدعد،ءاحأعجهةءعبطغوةءاعملسككربين،ءحؤتدينءعىلء
عس2كأ عخ8مءيفءنهجءعإلَحو8ءزيدءعللهءعبّسال8ءيفءتجسلدهء
ملبودئءاقلمءعبدينءعإلس2الحيءعبمنل2فءاحأعجهةءعبظلمء

اعالسكبدعدءاعبدفوعءعنءِدينءعبلهءاعملسكضافني.
ابفك2أعءإىلءونءث2أخةءعإلَحو8ءزيدءاخ اج2هءعنءعبظوبمء
عملكأثلءيفءحكمء8ش2و8ءلنءعبدعمللكءعبذيءاصلءلهءعبموُلء
2ةءعبا للةء حنءعالسككبوخءاعبكجرّبءجو ءيفءاقتءتونتءعمُحَّ
اعإلس2الحلةءيفءوحّاءعبموجةءإىلءتلكءعبثأخة،ءا8يءتاكربء

حنوخًةءبكوفةءعبثأعخءاعمح عخءيفءعباوبم.
ايفءخكو8ءعبفاوبلةءجّددءو8ويلءشبو8ءتأتبونءتأتلَد8مء
ع2ىلءعالس2كأ عخءيفءحأعجهةءق2أىءعبظل2مءاعبطغلونءيفء
حركلفءعملج2والتءعبثقوفلةءاعبفك يةءاعبكيءتكأثلءحوبلوًء

لوباداعنءعمح يكيءعبساأديءعىلءعبلأن.
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 : متابعات:

حرض األخ صالح الصّماد، رئيس املجلس 

للق�وات  األع�ى  القائ�د  األع�ى،  الس�يايس 

املس�لحة، أمس، حفل تخرج دفع�ة البنيان 

املرص�وص يف املنطق�ة العس�كرية الرابع�ة 

بحض�ور نائ�ب رئي�س املجل�س الس�يايس 

األعى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء املجلس 

س�لطان الس�امعي ومب�ارك املش�ن وخالد 
الدين�ي وجاب�ر الوهبان�ي ورئي�س مجلس 
الن�واب األخ يحي�ى الراعي ورئي�س الوزراء 

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
كلم�ة  الرئي�س  األخ  ألق�ى  الحف�ل  ويف 
باملناسبة أكد خاللها عى أهميّة تزامن حفل 
التخرج مع ذكرى العي�د ال�55 لثورة الرابع 
عرش من أكتوبر، مما يدل عى حجم االرتقاء 
الت�ي يحمله�ا  والعزيم�ة والوع�ي واإلرادة 

أبن�اء ش�عبنا ويف مقدمتهم ابناء امُلَؤّسس�ة 
العسكرية واألمنية يف وزارة الدفاع. 

وأش�اد الرئي�ُس ب�األداء القت�ايل والزخم 
الكب�ر للدف�ع العس�كرية املتخرج�ة أثن�اء 
التدري�ب، مما يبعث ع�ى الفخ�ر واالعتزاز 
واإلرصار عى حتمية النرص لش�عبنا الذي ال 

خيار عنه.
 وق�ال الرئيس الصماد: م�ا نفتخر ونعتز 
أن نش�اهَد رج�اَل الجي�ش األش�داء وه�م 

يلتحف�ون العَل�م اليمن�ي ويرفعون�ه عالي�اً 
ويتدرب�ون عى ي�د إخوانه�م وزمالئهم من 
ضب�اط وزارة الدفاع، بينما نش�اهد الطرف 
اآلخر وهم يلتحفون بالعلم اإلماراتي والعَلم 
الس�عودي ويتدرب�ون ع�ى أي�دي املدرب�ن 
م�ن أع�داء اليم�ن األمريكين والس�ودانين 

والسعودين واإلماراتين.
وأش�ار الرئيس إىل أن العدوان كان يراِهُن 
عى مس�ارات خطرة يف تلك املرحلة لحس�م 

املعرك�ة لصالحه، لكن كان لتل�ك الدفع دوٌر 
أس�ايسٌّ وب�ارٌز يف إفش�ال تل�ك امُلَخّطط�ات 
وتلك املس�ارات، وها نحن الي�وم نراهن بكم 
بع�د الله س�بحانه وتع�اىل وأن هن�اك أموراً 
كثرة ستتغر وأنتم القدوة لغركم من أبناء 
الق�وات املس�لحة لالنط�الق إىل معس�كرات 
التدريب ومعسكرات التجميع لينطلق الناس 
إىل س�احة املعركة للدفاع ع�ن دين الله وعن 

كرامتهم وعزة هذا الشعب وكرامة أبنائه.

 أثناء حضوره حفل تخرج دفعة الُبنيان المرصوص:

 :»  أركان التوجيه المعنوي بالمنطقة لـ»

الرئيس الصماد: نعتز أن نشاهد رجال الجيش يلتحفون الَع�َل�م اليمني 
ويرفعونه عالياً بينما املرتزقة يلتحفون العَلمني اإلماراتي والسعودي

 : خاص:
َج ما يزيد عن 3 آالف مقات�ل ينتمون لعدة ألوية  تخ�رَّ
م�ن املنطق�ة العس�كرية الرابع�ة ومرَكُزها تع�ز، أمس 
الثالث�اء، م�ن دورة عس�كرية نوعي�ة، ونّف�ذوا عرض�اً 
عس�كرياً ومن�اورة كب�رة أظه�رت الق�درات القتالي�ة 
املتنوعة التي اكتس�بوها وعّبت ع�ن جاهزيتهم لخوض 
مع�ارك فاصلة مع تحالف العدوان الس�عودي األمريكي، 
يف حفل مهيب رعاه الرئيُس صالح الصماد وحرضه كبار 

قيادات الدولة العس�كرية واملدنية.
وأُطل�ق ع�ى الدفعة الكب�رة التي أعلن ع�ن تخرجها 
»البني�ان املرص�وص«، بحض�ور نائ�ب رئي�س املجلس 
السيايس قاسم لبوزة وأعضاء املجلس سلطان السامعي 

ومب�ارك املش�ن وخال�د الديني وجاب�ر الوهبان�ي ورئيس 
الوزراء عبدالعزيز بن حبتور نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 
الدف�اع واألمن اللواء الركن جالل الرويش�ان ونائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الدكتور حسن مقبويل ووزراء 
الدف�اع اللواء الركن محمد نارص العاطفي واملالية الدكتور 
صالح شعبان واإلعالم أحمد حامد واإلدارة املحلية عيل بن 
عيل القييس واالتصاالت جليدان حمود جليدان والس�ياحة 
نارص محفوظ باقزقوز والزراعة غازي أحمد عيل محسن 

ورئيس هيئة األركان اللواء محمد َعبدالكريم الغماري.
كما حرَضَ الحفَل وزيُر الدولة لشؤون مخرجات الحوار 
واملصالحة الوطنية، أحمد صالح القنع ومحافظ تعز عبده 
الجن�دي ومحافظ ذمار حمود عباد ومحافظ البيضاء عيل 
محم�د املنصوري ومحافظ إب َعبدالواحد صالح ومحافظ 
لحج أحمد حمود جريب ونائب رئيس هيئة األركان العامة 
اللواء الركن عيل املوشكي وقائد املنطقة العسكرية الرابعة 
الل�واء الركن عبداللطيف املهدي وقائد املنطقة العس�كرية 
الخامس�ة الل�واء يوس�ف املدان�ي وع�دد م�ن القي�ادات 

العسكرية.

ويف حف�ل التخ�رج الكبر، نّف�ذت الوح�دات املتخرجة 
عرضاً عس�كرياً مهيب�اً أعقبته مناورة تكتيكية عكس�ت 
مس�توى التدريب العايل الذي تلقاه املقاتلون املجاهدون يف 

الدورة التي تخرجوا منها.
األمريكي�ة  األع�الم  ف�وق  العس�كري  الع�رض  وع�ب 
واإلرسائيلية، يف إش�ارة عى إرصار أبطال الجيش واللجان 
الش�عبية عى هزيمة الرعاة الحقيقين للعدوان املس�تمر 

عى اليمن.
وأوضحت مصادر عسكرية أن املقاتلن املتخرجن تلقوا 
خ�الل الدورة العس�كرية فنوناً قتالية ومعارَف عس�كرية 
تواك�ب التط�ورات يف العلوم العس�كرية وطبيعة املواجهة 
الت�ي تخوضها اليم�ن حالياً مع قوى ال�رش املتحالفة عى 

الشعب اليمني.
وقال مصدر عس�كري باملنطقة العس�كرية الرابعة: إن 
الدفع�ة املتخرجة والع�رض واملناورة التي أدتها عكس�ت 
الحال�ة املتطورة التي وصل إليه�ا الجيش اليمني بعد أكثر 

من عامن ونصف عام عى العدوان.
وأوض�ح املص�در أن الخ�بات القتالي�ة التي اكتس�بها 
املقاتلون تعكس تغير املعادالت والحس�ابات العس�كرية 

التي كرست الرهانات وخيبت آمال دول العدوان.
وأش�ار املصدر إىل املناورة التي شهدها الرئيس الصماد 
وقيادات الدولة نفذت خالله�ا القواُت املتخرجة تطبيقاٍت 
التفج�ر  وأعم�ال  واملدفعي�ة  الحي�ة  بالذخ�رة  عملي�ة 
واالقتح�ام واجتياز الخط�وط الدفاعية للع�دو وتكتيكات 
أعمال الرصد واملتابعة والتقييم العملياتي وامليداني القائم 
عى التخطيط املس�بق ومواَجهة املتغ�رات املحتملة وغر 
املحتمل�ة وأعم�ال التموي�ه والتخفي م�ن الرصد األريض 
والجوي وتحّديات الحرب اإللكرتونية الحديثة والكامرات 
الحراري�ة وأس�اليب التغل�ب عليها وفق ابت�كارات وفنون 
تم تطويرها بمراكز الدراس�ات واألبحاث ومعامل الجيش 

واللجان الشعبية.
وأج�رت صحيفة املس�رة اتص�االً م�ع أركان التوجيه 
املعنوي باملنطقة العس�كرية الرابع�ة، العقيد عبدامللك عيل 
املهت�دي، وقال إن الدورة التي تلقته�ا الدفع املتخرجة من 
املنطقة اس�تمرت نحو 40 يومياً، مش�راً إىل أن املتخرجن 
ينتمون ألولوية املنطقة، منها اللواء 17 واللواء 19 واللواء 

39 واللواء 55 واللواء 119 واللواء 201.
املتخرج�ة تمثّ�ل مختل�َف  الدفع�ات  إن  أيض�اً  وق�ال 

التش�كيالت العس�كرية والقوات املتخصص�ة يف العمليات 
النوعي�ة والعملي�ات التكتيكي�ة واالقتحام�ات واإلس�ناد 
والدعم اللوجيس�تي والتغطية النارية وكذلك أعمال الرصد 

املختلفة.
وأوضح العقيد املهتدي أن العرَض العس�كري الذي أُقيم 
بحضور قي�ادات الدولة العس�كرية واألمنية والسياس�ية 
عى رأس�هم الرئيس صالح الصماد، أظهر املقاتلون خالله 
مدى اس�تيعابهم ملضامن الدورة التي تلقوها وأثبتوا ذلك 
بتطبيقات عملي�ة من خالل املناورة الكب�رة التي أعقبت 
الع�رض، مؤك�داً أن األب�واَب مفتوح�ة َدائماً له�م للقيام 

بواجبهم الوطني املقدس.
كما أكد أن معس�كراِت التدريب مفتوحة ألبناء الشعب 
اليمن�ي مم�ن يري�دون االلتح�اق بإخوانه�م م�ن ق�وات 
الجيش واللجان الش�عبية للدفاع ع�ن الوطن، موضحاً أن 
معسكراِت التدريب تحظى بقيادات ذات خبة عالية تنقل 
الخبات القتالية وترشف عى تلّقي املتقدمن للمعسكرات 
التدريب�ات القتالي�ة املتط�ورة التي تخوله�م االنضمام إىل 
رشف الدفاع عن اليمن والقي�ام بالواجب الديني والوطني 
يف ظل العدوان الوحيش عى اليمن من قبل قوى االستكبار.

 المنطقة العسكرية الرابعة تحتفُل بتخريج 3000 مقاتل يمثلون تشكيالت عسكرية مختلفة:

المتخرجون جاهزون لاللتحاق بجبهات الشرف بمواجهة قوى العدوان وأبواب 
المنطقة مفتوحة لمنتسبي األلوية لالنضمام إلخوانهم في الدفاع عن الوطن

البنيان املرصوص.. إىل الجبهات ربي يناديني
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 : متابعات 
ءيأح2وًءلا2دءي2أ8،ءتككش2فءعم28دعُفءعبرفلةء
ب2دالءعباداعنءع2ىلءعبلأن.ءفبا2دءونءعحكلءعباداء
عإلحوخعت2يءج2زخءوخخبل2لءس2قط ىءاحل2أن،ءإذء
تش2فءحأقعء"عبا ل2ي"،ءونءعبنظو8ءعبس2اأديء
علكل2عءح2أعيلء82.888ت2مءح ل2عءح2نءعمخعيضء
عبلأنل2ةءيفءحموفظةءحرضح2أت،ءخاللءعباداعنء
عب2ذيءلدوءيفءح2وخسء82825.ءحلثءعأ2لءعبنظو8ء
عبس2اأديءع2ىلءتطأيقءعملنطقةءاحن2عءعالقرتعبء
حنهوءلادءعسكمدعثءنقوطءجديدةءبم سءعبمدادء
انق2لءعبلهوءحئوتءعباأولءعبذينءياألأنءبللءنهوخء

حنءخاللءج عفوتءاشوحنوتءنقلءثقللة.
اوف2ودءعبا ليءونءعبنظو8َءعبس2اأديءعألءعىلء
طأاءحاسك ءعبر عخري،ءتأوءسأكهءعب يوضءيفء
صم2 ع ءعب لعءعبرويل،ءاعب2ذيءتونءعبمدءعبفوصلء
ل2نيءعبلأنءاعبس2اأديةءافقءحاو28دةءجدةءعو8ء
82888ءتأ2وءت2مءعقكالعءوعأ2دةءعإلس2أنتءعبكيء
ُاضا2تءتاالحوتءحداديةءلنيءعبلأنءاعملألكةءيفء
عبصم ع ءجأعخءحاس2ك ءعبر عخ2ريءيفءحموفظةء
حرضح2أت،ءانقلهوءحس2وفةء88أءت2مءإىلءحثلثء
عبش2لبةءعىلءحدادءعأون؛ءبكقأ8ءلغ س2هوءثونلةء
دعخ2لءحموفظ2ةءحرضح2أتءلاأ2قء68ءتمءحنء
عباالح2وتءعبمدادي2ةءعبس2ولقة،ءحقكطا2ةءلذبكء

82.888ءتمءح لعءحنءعمخعيضءعبلأنلة.ء
حغرتل2أنءيأنل2أنءق2ولءحأق2عءعبا ل2يءإنهء
يمكف2ظءلأس2أوئهمءعأل2أعءإىلءحوءقبلءش2ه ينء
تس2وئقيءش2وحنوتءاج عف2وتءح2عءعب2رشتوتء
عبس2اأدية،ءعبكيءتنفذءحرشاعءعبنظو8ءعبكأسايء
يفءعمخعيضءعبلأنل2ةءلمرضح2أت،ءوفصم2أعءعأوء
يمدثء8نوكءحنءقبلءسلطوتءعبنظو8ءعبساأدي.

الخراخري فقط الباقية
ش2وحنوتءتكقوط2 ءحنءغ بءنج2 عنءحمألًةء
لوبر سونةءالسكمدعثءط يقءيفءشأولءحموفظةء
ت ت2تء لادح2وء ت2م،ء 88أء لط2ألء حرضح2أتء
عبسلطوتءعبس2اأديةءخحولءصم ع ءعب لعءعبرويلء
تزح2فءع2ىلءعبط ي2قءعإلس2فلكيءعبس2ولقءحكىء
طأ ته،ءاقوحتءلكأزيعءع2رشعتءعبج عفوتءعىلء

عحكدعدءعبط يقءعبجديدءملأعجهةءزحفءعب حول.ء
ء المسبءعملغرتلنيءعبذينءعألأعء8نوك،ءبمءيكبقَّ
بلسلطوتءعبساأديةءحكىءتُرفيءحاوَبَمءج يأكهوء
يفءنه2بءعمخعيضءعبلأنلةءس2أىءق ي2ةءعبر عخريء
عبصم2 ع ،ء قل2بء يفء حس2وتنُهوء تنكِص2ُبء عبك2يء
ايقطنهوءوتث ءح2نء6ءآالفءيأنيءيكمدثأنءعبلغةء
عمله ي2ة،ءاينكأ2أنءباش2وئ ءعملنه2ويلءاعباأعح2 ء
اعمله ي.ءايكا ضءس2كونءق يةءعبر عخري،ءتأوء
8يءتس2ألكهوءعبلأنلة،ءملش2عءصنأفءعبكاذيبء

اعبكنكللءاعبكهجري.ء
َاحنا2تءعبس2لطوتءعبس2اأديةءس2كونءق يةء
عبر عخ2ريءح2نءلنو ءحس2وتَنءجدي2دة،ءاع ضتء
علله2مءعبكن2وزلءعنءحس2وتنهمءعبقوئأ2ةءحقوللء
حبوب2غءحغ ي2ة،ءاعالنكق2ولءإىلءحن2وزلءلديل2ةءتمء
تجهلز8وءبهمءتأدينةءس2كنلةءيفءحنطقةءعبشققء
لدعخ2لءنج2 عن،ءع2ىلءلا2دء228ءتمءح2نءعبق يةء

عبموبلة.
ف ف2ضءعبكث2ريءحنه2مءعبكنوزلءع2نءحنوزبهمء

اق يكهمءفلجأتءعبس2لطوتءعبس2اأديةءعبقأالةء
بهد8ءحدعخسءعبر عخريءعبثالث،ءاح حتءوطفوبهمء
ح2نءعبكاللم،ءاحنءس2بقءبهءعالبكم2وقءلوملدعخسء
582ء حس2وفةء ع2ىلء إىلءرشاخةء عبذ28وبء علل2هء
تمءغ2 بءق يكه2م،ءا8نوكءيمظ ءع2ىلءعملالأنيء
عبكم2دثءللغكه2مءعمله ي2ةءحك2ىءفلأ2وءللنه2م،ء
ايطلبءحنهمءعبكمدثءللهجةءعبنظو8ءعبس2اأديء

بغةءعبكاللمءيفءعملألكة.ء
بمءتفلحءحأوخس2وتءعبكاسفءيفءطأاء8ُأيةء
عبر عخ2ريءعبلأنل2ة،ءعبك2يءتظ2لءعباالح2ةءعمل زء
بلمدءعبفوص2لءلنيءعبلأنءاعملألكة،ءاس2طءخحولء
عبصم ع ءعملكَم2ّ تةءاافقءحاو8دةءجدة،ءبلصدخء
يفءحطلعءعباو8ء82825ءوح ءحلكيءعنمرصءتدعابهء
يفءنج2 عنءالا2ضءعبصم2فءعململل2ة،ءاقىءل2ء
"إبغو ءحموفظ2ةءعبر خري،ءانق2لءتبالةءعمل عتزء

عبكولاةءبهوءإىلءحأعقعءوخ ىءلأنطقةءنج عن".

تهجري بالقوة 
يمِأُلءس2كونءق يةءعبر عخريءاثوئقء8ُأيكهمء
عبلأنل2ةءعبك2يءتطل2بءس2لطوتءعملألك2ةءحنه2مء
عبكنوزلءعنهوءحقوللءحنمهمءعبجنسلةءعبساأدية.ء
خف2ضءعبغوببلةءحنهم،ءالس2ببءذب2كءُح حأعءحنء
عبمصألءع2ىلءوعأولءااظوئ2فءيفءعملألكة،ءا8مء
فق2 ع ءاحادحني،ءاتلءح2وءبديهمءفق2طءلطوئقء
تس2أى"تولالة"ءبلس2أوحءبه2مءبلكنق2لءا28يء
لطوئ2قءحنءعبدخج2ةءعبثونل2ةءيلزحه2مءتجديد8وء

نهويةءُتّلءشه .ء

مواجهات بالسكاكني
ايفءحطلعءعباو8ءعبمويلءأ8282،ءقّدحتءعرشعتء
عملدخعوتءاعمطقمءل فقةءحس2ؤابنيءس2اأدينيء
حنءعبدفوعءاعبدعخللةءاعبشؤانءعببلديةءاعبق ايةء
القكمو8ءق يةءعبر عخريءاتهجريءسكونهوءلوبقأةء
إىلءعبدعخلءعبس2اأدي،ءابمءترتعجعءعبمألةءإاّلءلادء
خ اجءعبنس2و ءملأعجهكهوءلوبس2كوتنيءاعمََدَاعتء

عبمودةءحنءعملطولخ.

حلم السعودية يف منفذ إىل بحر العرب 
لجأعخءعبق ية،ءيأجدءحاس2ك ءعبر عخريءعبذيء
ونش2أتهءعب يوضءيفءف2رتعتءضافءعبس2لطوتءيفء
جنأبءعبلأنءسولقوً،ءاعنشغوبهوءلوبرصععوتءقبلء
عبأحدة،ءبكس2لأهءبلق2أعتءعبلأنل2ةءيفءعب222ءحنء
يأبل2أء82888.ءانقلتءاتوبةءعمنبو ءعبس2اأديةء
عب س2ألة،ء"اعس"،ءحلنهو،ءخربعًءجو ءفله:ء"لنو ء
ع2ىلءتأجله2وتءصوح2بءعبس2أأءعمللك2يءعمحريء
س2لطونءل2نءَعبدعبازي2زءعبنوئبءعبثون2يءب ئلاء
حجلاءعبأزخع ءاازي ءعبدفوعءاعبطريعنءاعملفكشء
عبا2و8،ءاافقوًءملاو8دةءجدةءبرتس2لمءعبمدادءلنيء
عملألكةءاعبلأن،ءاذبكءعملأقفءعبكأخيريءعبش2جوعء
اعبموس2مءبفروح2ةءعمخءعب ئل2اءع2يلءَعبدعبلهء
صوبحءاوخلهءس2أأءايلءعباه2دءعمحريءَعبدعبلهءلنء
َعبدعبازيزءيأ8ءعبثونيءعرشءحنءش2ه ءيأنلأءعو8ء

.82888
قو8ءخئلاء8لئ2ةءعمختونءعباوحة،ءعبف يقءوالء
عب تنءصوبحءلنءعيلءعململو،ءحؤخ عًءلكسللمءحطوخء
عببدي2عءيفءعبر خ2ريءاحاس2ك ءعبق2أةءاعمل عف2قء

عباوح2ةءجنأبءخطءعبم2دادءعبجدي2دءإىلءعبجونبء
عبلأني،ءعبذيءيأثّلهءخئل2اء8لئةءعمختونءعباوحةء
بلقأعتءعملس2لمةءعبلأنلةءعبلأع ءعب تنءحمأدءعيلء

عبقوسأي.ء
اق2دءوقلمءعحكف2ولءلهذهءعملنوس2بة،ءلدوءلازفء
عبس2الحنيءعبأطنل2نيءبللأنءاعملألك2ة،ءاتمءإنزعلء
عبالمءعبس2اأديءحنءعملأقعءاتس2للأهءبقوئدءقأةء
رشاخةءات2مءخف2عءعباَل2مءعبلأن2ي.ءاإث 28و،ءتمء
تأقلعءعبأثلقةءاتس2للمءعملأعقعءح2نءقبلءخئليء

عبأفدين".ء
تس2ّلمءعبل2أع ءعبقوس2أيءحاس2ك ءعبر عخريء
احط2وخءعببدي2ع،ءاع2ّززءنظ2و8ءصنا2و ءلاد28وء
تأعُج2َدهء8نوكءللأع ءعس2ك يءح2دخعءحعءتوحلء
عك2ودهءاعددءح2نءعمل احل2وت.ءاعبلأ8،ءتكش2فء
عملص2ودخءب22ء"عبا ل2ي"ءخل2أءعملطوخءاعملاس2ك ء
ح2نءوّيءتأعجدءبلقأعتءعبلأنل2ة،ءعدعءضولطءا28ء
جنديوًءيكس2لأأنءاجبوته2مءعبغذعئلةءحنءعبنظو8ء
ع2ىلء عالع2رتعضء يس2كطلاأنء االء عبس2اأدًي،ء
عمش2غولءعبكأس2الةءعبك2يءتقأ8ءله2وءعبرشتوتء

عبساأديةءدعخلءعمخعيضءعبلأنلة.ء
تأ2وءتؤتُِّدءعملصودُخءونءعبس2لطوتءعبس2اأديةء
تأكن2ت،ءايفءوق2لءحنءعوح2ني،ءحنءعببس2طءعىلء
حس2وحوتءاعساةءيفءثأأدءاخ عخريءلمرضحأتء
اعمله ة،ءاب2مءيكبقءبل يوضءإاّلءلضاةءتللأحرتعتء

اسلكأنءبهوءحنفذءإىلءلم ءعبا ب.

ضم وإلحاق وسيطرة على الثروات
عىلءحس2وفةء68ءتمءح2نءعبط يقءعمس2فلكيء
اعبرشي2طءعبم2داديءعب2ذيءخس2أكهءعبس2اأديةء
حؤخ عًءدعخلءحرضحأت،ءيكأعجدءحاس2ك ءقأعتء
"عبنرب2ةءعبمرضحل2ة".ءبك2نءعملص2ودخءتؤت2د،ء
ب2"عبا ل2ي"،ءونءق2أعتءح2وءيس2أىء"عبنربة"ءالء
تَم22ّ كءس2وتنوً،ءاونءحهأكهوءتأكنيءعبس2اأديةء
اعإلح2وخعتءح2نءث2 اعتءاحق2دخعتءحرضحأت،ء
حضلف2ةءونءعبكث2ريءح2نءس2كونءعبق ىءش2أولء
حرضحأتءيرتددانءيأحلوًءعىلءح عتزءس2اأديةء
ُخصص2تءملنمهمءلطوئقء"تولالة"،ءاونءش2لأخء
عش2وئ ءيكفواض2أنءحعءحس2ؤابنيءس2اأدينيء
ع2ىلءضمءق ع28مءبلأألكةءلأبوختةءح2نءقلودعتء
حاس2ك ء"عبنربة".ءتأوءونءعإلحوخعتءتقأ8ءحوبلوًء

لأنحءعباديدءحنءولنو ءعمله ةءاثوئقءعبجنسلة.ء

أعمال حفر ألرامكو النفطية 
اح2نءحف2 قءرشاخةءلنج2 عنءإىلءخ عخريءإىلء
عمخعيضءعبك2يءعلكلاكه2وءعبس2اأديةءلمرضحأت،ء
حنوط2قءحم ح2ةءيأن2عءعبدخ2ألءإبله2وءحك2ىء
نق2وطء تكفمصه2وء لكصوخي2حء إاّلء بلس2اأديني،ء
عبكفكل2ش.ءتأ2وءيأن2عءعبكصأي2 ء8ن2وكءحك2ىء
لوبهأعت2فءعبنقوب2ةءملنءياأل2أنءلدعخلهو.ءوعأولء
حف ءاعسككش2وفوتءنفطلةءاحدءونوللبءتنفذ8وء
رشت2ةء"وخعحك2أ"ءعبكيءودخلتءحؤخ2 عًءعددعًءحنء

عبمفوخعتءإىلءشأولءحرضحأت.ء
اح2وءل2نيءرشاخةءاخ عخ2ري،ءتكأعج2دءقوعدةء
عسك يةءوح يكلةءبلطوئ عتءلدانءطلوخ،ءاح تزء
دعمءاإس2نودءاخدحوتءبأجسكلةءب2ء"عبكموبف"ء
عبذيءيرأضءح لهءيفءعبلأنءتمتءيوفطةء"إعودةء

عبرشعلة".ء

 رفض سكان قرية الخراخير التنازل عن هويتهم اليمنية 
فهّجرهم النظام السعودي ونّكل بهم أبشع تنكيل

 شركة أرامكو تنفذ أعمال حفر واستكشافات نفطية ومد 
لألنابيب داخل األراضي اليمنية 

 سكان المنطقة: لم يتبق للنظام السعودي سوى بضعة 
كيلومترات لتحقيق حلمه في منفذ على بحر العرب

األهداف الخفية للعدوان على اليمن تتكشف

النظام السعودي يقتطع حوالي 42.000 كم مربع من األراضي اليمنية يف حضرموت 
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)6أ2(
كتاباتكتاباتء

برَّع يا استعمار
يحيى صالح الدين

عأعح2َلء ع2دةء بكأف2 ء نظ2 عًء
تأكلُكه2وءعبلأ2نءاعبك2يءتأّكنهوء
اتجالهوءحؤ8ل2ةءمنءتكأنءقأةء
إقللألةءس2أعً ءح2نءحلثءعملأقعء
عملأل2زءجدعًءبللأنءاعبذيءيقعءلنيء
حفرتقءط2 قءعوملل2ةءاتقعءعىلء
و28َّمءحضل2قءتأ ءعربهءعبس2فنء
ح2ألءعباوبمءوتث ءح2نء%8أءحنء
ا%85ح2نء عبكجوخي2ةء عبس2فنء

عبسفنءعبنفطلة.ء
إىلءعملأخاثءعبمضوخيء إضوفًةء
يفء اداخ28وء بللأ2نء اعبكأخير2يء

نرُصةءعإلْس2اَل8ءان2رشهءعىلءإخج2و ءعباوب2مءُتّلءتلكء
عمحأخءحضوف2وًءإبلهوءعبقأةءعببرشي2ةءتونتءعأعحَلء
بلك2أنءعبلأ2نءحم2طءنظ2 ءعمع2دع ءاعبطوحا2نيء
الحكالب2ه؛ءابذبكءوقدحتءل يطونل2وءعبقأةءعباظأىء
يفءذبكءعبأقتءع2و8ء8 م82ءالحكاللءعبلأنءاعبنزالء
اعبس2لط ةءع2ىلءع2دنءالطبلا2ةءويءحمك2لءالءلدء

حنءعفكا2ولءاصنعءذخيا2ة،ءاتون2تءعبذخياةءعبكيء
عخكلقه2وءعملمكلءاعمل2ربخعتءعبأع8لةء
8يءونءس2كونءعدنءقوحأعءلوبسطأء
ع2ىلءس2فلنةء8ندي2ةءتمأ2لءعباَلمء
عبمأل2ةء قوئ2دء اق2و8ء عبربيطون2يء
عبربيطونلةءعبكولك2نء8ونزءلوالبكقو ء
لبا2ضءس2الطنيءاحش2ويخءع2دنء
بطل2بءعبكاأيضوت،ءابكنءس2لطونء
ع2دنءق2وَلءلون2هءبل2اءبدي2هءعل2مء
لوبمودث2ةءابكن2هءعضط2 ءإلعط2و ء
ُجز ءح2نءعبكاأيض2وت،ءابكنء8ونزء
طلبءعبس2لط ةءعىلءعدنءتكاأيٍضء
اق2و8ءلإغ ع ءعبس2الطنيءاعملش2ويخء
بلقب2ألءلذب2ك،ءابكنهمءب2مءيكأنأعء
عىلءش2وتلهءاعح2دة،ءفأنهمءحنءتأ2وىشءاخضعء
إلغ ع عتءاتهديدعتء8ونز،ءاحنهمءَحنءخفضءاقوا8ء
عالحكالل،ءاتونءعبسببءعبمقلقيءالحكاللءعدنء8أء
خغب2ةءل يطونل2وءلإيج2وِدءحمطةءتأأينءبس2فنهوء
عبقودح2ةءحنءعبغ2 بءاعب2رشق،ءَاحعءذبكءفش2لتء
وح2و8ءصأأدءعبش2ابءاعملقواح2ةءعب عفضءالحكاللء

ل يطونلوءاعبهلأنةءعلله.ء
اوت2دءونءعملمكلءيبق2ىءحمكالًءحكىءبأءعس2كأ ء
228عوح2وًءحكىءجو تءثأخةءوتكأل ءاعبكيءتادءو8ّمء

حمطةءتأخيرلةءسّط 8وءعبشابءعبلأني.
حكك2أٌبء عبن2رَصء ونء عم28مء عب2دخسء اتونء
بلش2اأبءحهأوءتونءحجمءاق2أةءعباداءاحهأوء
طوبتءح2دةءعباداعن؛ءابذب2كءزعدتءثأخةءوتكأل ء
عبش2ابءحوف2زعًءاإيَْأون2وًءالص2ريةءاعتدتءعىلء
ع8ألهءحأعجهةءتموبفءعبرشءعبساأديءاتزيدنوء
ثقهءلوبلهءعىلءونءعبنرصءحللفنوءاعبرلوخءعبأحلدء
28أءعالس2كأ عخءيفءعبصأ2أدءاعملأعجه2ةءاعح2وء
عبقوعدي2نيءاعملكروذب2نيء8مءعالءح2نءيرضلهمء
عباداعنءتأوءفالءعملمكلءعبربيطونيءلوبس2الطنيء
عبذينءعخكوخاعءحس2وندتهءاقاداعءيفءللأتهمءابمء

يأعجهأه.
تمل2وءث2أخةءوتكأل ءعملجل2دةءالّ عءبالس2كاأوخء
عبقديمءالّ عءوبفءل عءبلأس2كاأ ءاعملمكلءعبجديدء

عإلحوخعتيءاعبساأدي.
اس2لظلءش2اوخءُتّلءيأني:ءبنءعبدنلوءعىلءوخيضء

اصلو.

شجاعة وإيمان لم نشاهد مثلها حتى في أفالم السينما 
أحمد شمالن

عبش2هلُدءتأفلقءطنلنةءعبذيءعش2كه ءقبلءثأونءس2نأعتء
لفلديأءعبكمقلقءعملفربكءاعملزيفءبلنوبأعءحنهءاحنءعملس2ريةء
عبق آنلةءبكأتلَه2مءعبصفاةءعوجالًءغريءآجٍلءايظَهُ ءعبفلديأء

عبمقلقيءبلذ8لنوءجألاوً.
نا2مءت2كودءعبا2نيءتدحُعءا28ىءتش2و8دءعبش2هلدءعببطلء
ا28أءيقوخعءلكلءش2جوعةءافر ءَحنءعحكجب2أعءعنءونظوخء
عبكوحريعتءايمققأنءحاهءِحنءخلفءسكوخءفهمءلذَبكءوجبنء
ح2نءعبجبونةءنفس2هوءاتون2أعء8مءيفءعزءقأتهمءاس2لطكهمء
ابكنءخ8بكهمءاذبهمءاعضحءا8مءيمققأنءحعءلطلءحقدع8ء
ص2ودقءالقدخءحوءوخعداءإظهوخهءحذنبوًءوس2ريعًءبمءيظه اعءإالء
لأنهءوعطو8مءدخاسوًءيفءقأةءعإليَْأونءاعبازةءاعحكألتءقلألهمء
خع2بءاب2كلءحنءش2و8دهءيفءحلنهءح2نءق2ودهءيفءعبجلشءواء
عالسكربوخعت،ءفلمءنشو8دءحكىءيفءوفال8ءعبهأبلأدءعاءعبهنديةء

وثن2و ءعبكمقلقءحعءوس2ريءونءيقألءبهم:ءس2أظلءعىلءحبدئ2يءاإنءوطلقكمء

رسعحيءس2أعأدءوجو8دءُتّلءعأال ءوح ي2كوءاإرسعئللءابلاءبكمءحلءحايء
إالءلقطعءخويس..!!!..ء

ععكذخءع2نءاصفءحثلء28ذعءعملأقف،ءفقأعحل2اءعبلغوتء
ويضوًءقرّصتءلأصفهءلوبش2جوعةءاعإلقدع8ءاعبثبوت،ءفهذعءالء

يكفي,ءفأوءشو8دنوهءتأنهء8أءحنءيمققءحاهم.ء
فا2الًءالءوخاعءاوجأ2لءحنءعبازةءاعبك عح2ةءفهيءوغىلءحوء
نأل2كءاالءتق2ّدخءلثأنءاوَْصبَحءفلديأءعبش2هلدءحدخس2ًةءبنوء
نكال2مءحن2هءايذّت نوءلأأقفءعبش2هلدءعبدعبق2أيءعبجربيء

عملشولهءبه.
نامءفهأوءخ يجوءحدخسةءاعحدهءثقوفةءاعحدة،ءاتال8أوء

حنءخريةءشبوبءونصوخءعبلهءاعملسريةءعبق آنلة.
اوخكمءحق2ويلءلوبكذتريءلب2وبءحدينةءعبالمءب س2ألءعبلهء
صىلءعبلهءعللهءاعىلءآبهءاس2لمءعإلح2و8ءعيلءت 8ءعبلهءاجههء
عب2ذيءاصفهءعمعدع ءلأنهمءلمث2أعءعنءويءعلبءبإلحو8ءعيل،ء

فلمءيجداعءبهءعلب..
س2ال8ءخليءعىلءَحنءبمءيجدءوعدعؤهءبهءعلبوًءاعىلءُتّلءَحنءعتباهءاس2وخءيفء

نهجه.

أبو حرب َوأبو مسالم 
)من يضبط سوقه؟!(

إبراهيم عبداهلل الرحبي 
ولأءحس2وبم:ءإسَأعءيوءخبريء)حنء
غريءح2 توتءاتال8ءف2ويض(ءتابنوء
صأْأدءَاجاجا2هءاتمءحنء8لفأتء
عخرتجءحعءس2لأونءاعنكأعءجوبسنيء

تأكنأنوءصأْأدءصأْأد..!ء
ولأءح2 ب:ءيوءخجولءقلءعبس2ال8ء
عللكمءحوبكءتلأوءتشأفنيءتكقوخحء
حثلءعببوخادءيوءخبريءعسكميءعودءونوء

جلتءحنءعبجبهة.
ل2دلءح2وءتق2لءعبمأ2دءبل2هءعىلء
عبس2الحه،ءعوشءحنءشوفك،ء)تون..ء
لبلللل2ب(،ءط ق،ءورضبء8أن،ءدقء

لأخي.
طلبءتونءصلحءتكبري..!ءحثلءحوءياألءعبداععشءقبلءحوءيفج اعء

لكمءحنءحسلمءوحنءلأحونءعبلهءيوءوخيء)صلءعىلءطهءاآبه(.
ولأءحس2وبم:ءوفءحنكءجو ءيلءحجاأثءاعودهءييشءوقلهء8ويءتلفء
عفهأك..!ءالءت اعتبءَاالءحقء)إلنء8ودي(ءاالءيش ءشلأتمءعبجن..!ء

ولأءح ب:ء8هههههء)اعللكمءعببويءاعب حأه(ءحعءعبسالحة.
ولأءحسوبم:ءالءته بءونوءدعخيءعنكءجلتءحنءعبجبهةءَاجلبكءدعيف..ء

إينءعبهديةءحقي؟.
ولأءح ب:ءويء8دية..!ءواءونوءجلتءحنءجبهةءش2وخعءعبه 8ءاتنتء

حعءعملراليفءاجبوخيءيفءحرص.!ءاعنوءحشءدعخيءيو..ءعقاوق.
ولأءحس2وبم:ءعبصدقءاعبلهءحوءخعلمنيءإالءونكأعءيوءحجادبنيءحدخيء

حجو8دين؟.ء
ول2أءح2 ب:ءاع2زةءعبل2هءونكءص2ودق..ءح2وءخعل2حء8ذهءعالي2و8ءإالء
عملجو8دينءاعبن2وسءعبصول ينءا8مءعملس2كفلدينءيفءدنلوءَاآخ ةءمنء
عملجو8دينءعبذيءس2ألكهمءحجادبنيءلوع2أعءوخاعحهمءبلهءللعءصويفء

زاليل،ء)اعبلهء8أءعملشرتي(.
واءعن2دكءش2ك..؟ءونءويءاعحدءيق2دخءيزيدءعىلءعبل2هءيقدخءيغوبطء
حش2رتيءحث2لءعبلهءس2بمونهءون2تءدعخيءونءعملجو8دي2نءعملؤحننيءحوء
خ ج2أعءحنءللأتهمءبلجبهوتءإالءا8مءخعتننيءعىلءعبلهءس2بمونهءاالء

عحدءسأعه.
اعنتءدعخيءونءلالدنوءلوتاكزءبأءنرصنوءعبله؟

حثالً:-ءبأءيا ضءتوج ءلضوعهءقأاااهءبلنوس.!
ايال2نءبلأش2رتينءعببضوعةءبك2مءلوملجونءخذا28وءبكمءلنفاء
طلبهءا8أءعوخفءونءسا 8وءغويلءترللء8ذهءعبلمظة..ءتلفءينقلبء

عبسأقءعوبلهءسوفله.ء
اتل2فءملوءتبرصءتمءوس2دءحؤحنءيا ضءخاحةءبل2هءق لونءيقألء
يوءعبلهءلاكهوءبك.ءَاعملش2رتيء28أءعبك يم،ءعباظل2م،ءعب حلمءعبازيز،ء
لضوعةءعبلهءتش2رتطءصربعءعظلأوءَاتوج ءيأكلكءحهوخعتءعسكثنوئلةء

ابكنء8ذعءعبكوج ءبلاءتأيءتوج ء
توج ءدخسءيفءحدينهءعبالمءدخلءحنءلولهوء)عيل(ءلوبءحدينهءعلمء
)حمأ2دءلنءعبدعبل2ه(ءا8أءعبذيءجو8دءاتا2بءاصربءحكىءعبلمظةء
عبك2يءت2أىفءفله2وء)صلأعتءخل2يءعللهءاعبه(ءاس2ال8ءعبل2هءعىلءوحريء

عملؤحننيءعيل.ء
لا2دءُتّلء8ذعءعبكال8ءعس2أعءيوءوخيءوتأنءحجا2دلءاعنرصءعبلهءيفء

عبدنلوءوحسنءحنءحوءيجادبأنيءدعخلءجهنم.
ولأءحسوبم:ءعبلأ8ءعنتءضلفيءيوءولأءح ب.ء

ولأءح ب:ءقدءسبقكءخليءلضلوفكهءخوط ك.ء
عنكهتءعبقصة..

ا8ذهءعملقوخلةءحنءاحيءخلولءعبكوتب..

استراتيجية جديدة للسعودّية لحماية 
مناطقها الجنوبية

زين العابدين عثمان 
عملألك2ةء ونء يب2داء
تم2رّضء عبس2اأديّةء
عس2رتعتلجلةء بكنفل2ذء
جديدةءحنءوجلءحأويةء
حنوطقه2وءعبمدادي2ة«ء
نج عن،ءجوزعن،ءاعسريء
8جأ2وتء ح2نء اعبم2دء
س2لط ةء اتأس2لعء
عبجلشءعبلأنيءاعبلجونء

عبشابلةءعللهو.
28ذهء ونء ايب2داء
تكأث2لء عالس2رتعتلجلةء
عبس2اأديّةء إخس2ولء يفء

اح2دعتءح2نءعبم2 سءعبأطن2يءحس2لمةء
لأقوت2التءاح احل2وتءوحريتل2ةءحديث2ةء
بلأش2وختةءيفءعبقك2ولءعىلءط2ألءحداد8وء
عبجنألل2ةءح2عءعبلأ2نءاح2نءوج2لءحأويةء
حنش2آتهوءعبنفطلةءحلثءعنفقتءق علةء25ء
حلل2وخءداالخءعىلءرشع ءح احلوتء8جأحلةء
وحريتل2ةءعبصنعءبقأعتءعبم2 سءعبأطني،ء
خعفقه2وءل نوح2جءتدخيب2يءحكث2فءتنف2ذهء

احدعتءحنءعبطلوخينءيفءعبجلشءعمحريتي.ء
8ك2ذعء8أءعبمول،ءفوملألك2ةءتموالءقدخء
عس2رتعتلجلةء إيج2ودء عإلح2كونء
نوجا2ةءتأكنه2وءح2نءعبم2دءحنء
8جأ2وتءعبجل2شءعبلأن2يءع2ىلء
حنوطقه2و،ءاقدءس2بقءونءقوحتء
لإس2نودءحنء لأم2واالتءتب2ريةء
اعإلحوخعتلةء عبس2أدعنلةء عبق2أعتء
إاّلءونءجألاه2وءل2و تءلوبفش2لء

اعالخفوق.
ب لأ2وءونءعب2يش ءعبجديدءعبذيء
يبثءنأعوًءح2نءعمحلءبدىءعملألكةء
يفءخطكه2وءعبموبل2ةءاعبكيءت تبء
بهوءعبلأ8ء8أءاجأدءحسكش2وخينء
جأزي2فء توبجن2 علء وَح يكل2نيء
فأتل2لءخئل2اءعبقل2ودةءعمل تزي2ةءبلجلشء
عمَح يكيءاعبذيءقوحتءعملألكةءلوسكدعوئهء
يفءاق2تءس2ولقءإىلءغ فةءعأللوته2وءلوبمدء

عبجنألي.
اويض2وًءعب2يش ءعبجدي2دءعآلخ2 ءيفءخطةء
عملألكةءعبلأ8ءَاعبذيءيادءس2ولقًةء8يءعماىلء
حنءنأعهوء»إقدع8ءعملألكةءعىلءإخسولءقأعتء
ح2نءعبم2 سءعبأطن2يءعب2ذيءتونءحكلف2وًء
حنذءتأسلس2هءقبلءحأعيلءق2 نءحنءعبزحونء

لمأويةءعمرسةءعملوبكةءاعملنش2آتءعبنفطلةء
اتأفريءعمحنءملدينكيءحكةءعملك حةءاعملدينةء
عملنأخةءإىلءجبهوتءعبم2دءعبجنأليءحنءوجلء
قكولءاصدءعبجلشءعبلأنيءعبلجونءعبشابلة.ء
اتأوء28أءاعضحءفإنءإقدع8ءعبس2اأديّةء
ع2ىلءعلكا2وثءح س2هوءعبأطن2يءمالءح ةء
بلقك2ولءيفءجبه2وتءعبم2دادءيمأ2لءجألةء
حنءعبدالالتءاعملاودءحوءتش2ريءإىلءونء8نوكء

وسبولوًءُف ضتءعىلءعبساأديّة.
اب لأوءونءو8ّمء8ذهءعمسبوب:ء

واالً:ءقمطءعبطوقوتءعببرشيةءعبساأديّةء
عىلءجبهوتءعبمدءعبجنألي.

ثونل2وً:ءنف2أقءوع2دعدء8وئل2ةءح2نءجنأدء
ح2 سءعبمدادءعبس2اأدّيءيفءعملا2وخكءعبكيء
خوضه2وءح2عءعبجل2شءعبلأنيءحل2ثءقكلء
وَْتثَ ءحنء288ءجنديءس2اأدّيءخاللءشه ء

سبكأربءعملويضءفقط.
ثوبث2وً:ءنل2ةءعبس2اأديّةءيفءحأعجه2ةءويء
تصال2دءوَْاءحس2وخءعجكل2وحءاتأّغ2لءوَْتث2َ ء
حس2كقبالًء عبلأن2يء عبجل2شء ينف2ذهء ق2دء
ع2ىلءحنوطقه2وءلوبجنأبءجلزعنءاعس2ريء
انج عن،ءاخصأصوًءعىلءحدينةءنج عنءعبكيء
لوت2تءعىلءلادءعحكوخءحنءإس2قوطهوءتللًّوءيفء

قبضةءعملقوتلنيءعبلأنلني.

 محاربة الفساد فرع من الجهاد
علي عبداهلل أحمد صومل

ح2نءيبلدءعبش2ابءلاأالئهءاعك2ودهءالءيركلفءعنءحنءيبلدءعبش2ابء
لأزخعئهءافس2ودهءانرصةءعملظلأحنيءعىلءحنءيقكلأنهمءقصفوًءاحصوخعًء

8يءنفسهوءنرُصةءعملظلأحنيءعىلءيقكلأنهمءوث ةءافسودعً.
فالءف قءلنيءيس2وعدءعباداءعىلءقطعءعمعنوقءعنءحنءيس2وندهءعىلء
قط2عءعمخزعقءس2أىءونءعمالءيرك2صءلف2 يءعمادعجءلش2فوخءعبذل2حء
فلقط2عءعنًقوءاعبثون2يءيأكصءحوءتبقىءيفءعبا اقءلا2دءعبذلحءفلقطعء

خحقو
احنءوعونكم-ويه2وءعملجو8دانءعبثأعخ-ءعىلءحأعجهةءف ععنةءعبروخجء
حكىءعنكرصتءاالعككمءعىلءت س2ونكهمءس2لكأىلءإعونككمءعىلءحموخلةء
لالطج2ةءعبدعخلءحكىءتنكرصءنزع8ككمءعىلءخلونكهمءفأنءوحدءس2نونء
عبغضبءبلهءقأيءعىلءوش2دع ءعببوطلءبقدءعنكزعك2مءح يةءاحلوةءعبنوسء
حنءلنيءونلوبءعبذئوبءفلككألأعءجأللكمءلأنءتنكش2لأ8مءحنءلنيءل عثنء

عبفسود.
ادحكمءس2لأفوءقوطاةءمعنوقءو8لءعبطغلونءاخحوًحوءشوخعةءيفءتبدء

و8لءعباداعن.
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)6أ2(
كتاباتكتاباتء

بقايا من الصفحة األخيرة .. 

ويف اعتق�ادي أن الخطأ التأريخي القاتل 
الذي أرص الس�يد الربزاني وعاند يف اتخاذه 
بش�مول االس�تفتاء تلك املناطق التي ُعرفت 
باملناط�ق املتن�ازع عليه�ا والت�ي اس�تغل 
الظ�روف االس�تثنائية الخط�رة الت�ي َمرَّ 
ويمر به�ا العراق ليتوس�َع فيها ويس�يطَر 
عليها باملخالفة الرصيحة ألحكام الدس�تور 
العراقي وَمن طرف واحد، ولو أنه كان أكثر 
وعي�اً وحكمة واقترص اس�تفتاؤه عىل إقليم 
كردستان لالنفصال، برغم عدم دستوريته، 
لربم�ا تغر مس�ار األح�داث واتج�ه وجهًة 

مختلفة ملا آل إليه.
ولكن هذه هي النتيج�ة الحتمية لقرارات 
فردي�ة ديكتاتورية يتخذُه�ا الزعماء بمعزل 
عن املؤسسات والرأي الجماعي الديمقراطي، 
وما يخلفه من كوارث ومآيَس تدفع الش�عوب 

دائما اثمانها الباهظة واملروعة!

صرُّف حضاري من 
الجيش العراقي

سايكس- بيكو جديد.. اليمن
فضل عباس جحاف

حوئُةءعو8ءحضتءاالءتزعُلءس2ويكاء-ءللكأءحورضًةءيفء
عبذعت ةءعبا للةءحؤعح ةءحدلّ ةءاحمبأتةءعمط عفءحلكتء
خلأطهوءيفءظ2 افءعتكنفهوءعبغأ2أضءاعبرسيةءاوخفىء
حوئكأ8وءيفءحلنهءحكنأنءو8دعفهوءعبرفلةءعبكيءيككش2فء
حقلقكه2وءعملا2دءاصألءعبش2لأعلنيءإىلءس2دةءعبمكمءيفء

خاسلوءأ2م82ء
عبا2و8ءعبذيءوص2دختءفل2هءل يطونلوءاْعَدءللف2أخءعبذيء
وعلن2تءفلهءعنءتأيلد28وءإقوحةءاطنءقأح2يءبللهأدءعىلء
وخضءفلس2طنيءعبكيءاضا2تءتمتءعالنك2دعبءعبربيطونيء
لأأج2بءصكءعالنكدعبءعبص2ودخءيفء28ءتأأزء22م82ءعبذيء
وق هءعملجلُاءعمعىلءبقأعتءعبملفو ءاتضأنتءإحدىءلنأدهء
اْع2َدءللف2أخءاواىصءلكطبلق2ه،ءإالءونءذبكءظ2لءتمقلقهء
ح 8أن2وًءلكقس2لمءعبأطنءعبا ل2يءافقءفص2ألءحؤعح ةء
س2ويكاء-ءللك2أءعملموت2ةءخلأطه2و؛ءحنءوج2لءتمقلقء

عبهدفءعالسرتعتلجيءاعدءللفأخ.
اعبذيءلوتءح2نءعبأعضحءونءحجأَلءعمح2دعثءعملكزعحنةء
حعءس2ويكاء-ءللكأءاتملللءبس2لوقوتءعمحدعثءعبدابلةء
اعإلقللألةءعبكيءتلكهوءتثبتءونءحوءوحدثكهءحنءتغلريعتء8يء

نكوجءفايلءملؤعح عتءحوئةءعو8ءحنءعبصهلأنلةءعباومللة.
تأ2وءوش2وخءإبله2وءعبس2لُدءعبقوئُدءعبش2هلدءحس2نيءلدخء
عبدي2نءعبمأث2يءخضأعنءعبل2هءعللهءيفءحلزح2ةءعبرصخةءيفء
اجهءعملس2ككربينءلقأبه:ء))عبمديثءعنءعمحدعثءاتأنهوء
وحدعثءالءتانلنوءوَْاءتأنهوءوحدعثءجديدةءبمءتط قءوخبوخ8وء
حس2وحانوءوَْاءتأنه2وءوحدعثءابل2دةءيأحهوءفا2الءاعندحوء
نكم2دثءعنءقضويوءتهذهءتأنن2وءنكمدثءعنءيش ءجديد..ء
بل2اءجديدعًءإنهوءحؤعح عتءحوئةءعو8ءحنءعبصهلأنلةءاحنء

وعأولءعبلهأد((.
عبرشي2ُكءعبرف2يءيفءحلوت2ةءحؤعح ةءس2ويكاء-ءللكأء

اعملسكفلدءعمالءحنءنكوئجهو
2هلْدءعبَقوِئدءخض2أعنءعبلهءعلل2هءيفءتملللهء ايؤت2دءعبشَّ
عملنطق2يءبلأس2كقبلءيفءعملنطق2ةءداخءعبله2أدءيفءتم ي2كء

وحدعثهوءقوئالً:ء))خأسنيءعوحوًءحنءاجأدءإرسعئلل((.ء
صودفءإبقو ءعملمورضةءحيضءخأسنيءعوحوءعىلءاجأدء
إرسعئللءعبكيءشبههوءعإلحو8ءعبرألنيءلأنهوءغدةءرسطونلةء

2ةءيجبءونءتسكأصل((( يفءجسمءعمُحَّ
اخأفوًءحنءويةءحشوخيعءع للةءقأحلةءوَْاءدينلةءتساىء
إلزعبةءإرسعئللءاعسكئصوبهو..ءح صتءعبدالءعالسكاأوخيةء
عبك2يءتف دتءلوبس2لط ةءعىلءعبأطنءعبا ليءاتقوس2أتء
عباثأونل2ةءلا2دء عمل ي2ضءعإلحربعطأخي2ةء عب ج2لء ت ت2ةء
خس2وختهوءيفءعبم بءعباوملل2ةءعماىلءاعنهلوخ8وءعىلءإعودةء
تش2كللءعبروخطةءعبجلأسلوس2لةءبلأطنءعبا ليءلمسبء
حؤعح2 ةءس2ويكاء-ءللك2أءإىلءدالءت2مءتمدي2دءحداد8وء

اونظأةءعبمكمءفلهوءحنءعبروخج..ء
ابل2اءحنءقبل2لءعملصودف2ةءونءتق2أ8ءل يطونلوءلداخء

حم2أخيءيفءنش2أةءاتكأينءتلونءآلءس2اأدءعب2ذيءاف تء
ب2هءعبمأويةءاحنمكهءعبس2لطةءعملطلق2ةءيفءعبمجوزءانجدء
اعالعرتعفءلوبدابةءعبساأديةءقبلءنشأةءعبكلونءعبصهلأنيء
يفءإط2وخءخط2أعتءعملؤعح2 ةءبكل2كءعمل حلةءاإي2كولءتنفلذء
خطأعته2وءإىلءآلءس2اأدءاتص2بءيفءعتجوهءعبكأث2ريءعبقأيء
اعبفاولءع2ىلءعبدالءعبا لل2ةءبلقبألءلوبله2أدءعىلءوخضء

فلسطني.
عندحوءيصأتءعبساأديأنءسلصأتءعببوقأن

اَحنءث2َمَّءيكأىلءآُلءس2اأدءحأوي2َةءاضأونَةءعس2كق عخء
إرسعئللءلادءإْعاَلنءقلوحهوءتدابةءعىلءوخضءفلس2طنيءايفء
ح عحله2وءعماىلءاعباأ2لءعىلءتقأيضءويةءحش2وخيعءتهددء
اجأد28وءاتطأيقهوءحنءخاللءعس2كردع8ءث اعتءعبمجوزء
عبهوئل2ةءيفءرشع ءعملأعق2فءاعبأال عتءاعس2كغاللءقدعس2ةء
عبم ح2نيءعبرشيف2نيءحّك2ةءاعملدين2ةءيفءحأعجه2ةءعبقأىء

اعبدالءعملنو8ضةءبلصهلأنلة.
احن2ذءونءُاج2دتءإرسعئل2لءيفءقل2بءعبأط2نءعبا ل2يء
عأ2لءُحَرّطط2أءعبسلوس2ِةءعبصهلأنلةءع2ىلءإذتو ءنريعنء
عبرصعع2وتءيفءعملنطق2ةءاح2نءحنطلقءطوئف2يءاحذ8بي،ء
اح ص2أعءعىلءإيقوظءُتّلءحوءحنءش2أنهءإش2وعةءحزيدءحنء
وجأع ءعبكأت ءاعبكصالدءلنيءحكأنوتءدالءعملنطقة؛ءس2الوًء
حنهمءيفءإغ عقءعبدالءعبا للةءيفءحس2كنقعءح ابءدعخللةء
عىلءوساءديأأغ عفلةءبكقسلمءعملنطقةءإىلءدايالتءسنلةء

اشلالةءات ديةءا..ء
تسوِعُدءإرسعئلُلءيفءعملسكقبلءاتدَعُمءحأقفهوءيفءحطوببةء
دالءعملنطق2ةءيفءتطبلعءعباالقوتءحاهوءاتأصلهوءيفءنهويةء
عملطوفءإىلءعالعرتعفءلهوءتدابةءيهأديةءونشئتءعىلءوُُساء

دينلةءادابةءعظأىءيفءحملطهوءلوملانىءعبجلأسلويس.
اعبقطبءعبثولتءيفءحرشاعءعبرشقءعماس2طءعبجديدءوَْاء
عبكبريءإىلءجونبءوح يكوءعبكيءط حتءحبودئهوءاتصأخعتهوء

عنءرشقءواسطءجديدء))ديأق عطي((.
يبدوءلإبغو ءعبر عئطءعالسكاأوخيةءعبقديأةءعبكيءونشأ8وء
ط فوءس2ويكاء-ءللكأءل يطونلوءاف نس2وءيفءلدعيةءعبق نء
عبارشينءالنكفو ءعبموجةءإبلهو؛ءلسببءعملكغريعتءعبقأحلةء
اعبطوئفلةءعبجديدةءبلبلدعنءعملس2كهدفةءلوبكقس2لم،ءا8ذعء
8أءعملفهأ8ءعبمقلقيءاعبش2وحلءبرططءعبرشقءعماس2طء

عبكبري..ء
عبكبريءيفءضروحةءعبكغريعتءيفءخوخطةءعبجلأسلوس2لةء
اتب2ريٌءيفءحج2مءعبكاديالتءعبكيءس2كدخلءعللهءاوتربءحنء
نوحلةءعددءعبدالءعبكيءسكنش2أءفلهءابذبكءتونتءعبكسألةء
عبجدي2دةءعبك2يءوطلقكه2وء))تأندعبل2زعءخعي2ا((ءازي2 ةء
عبروخجل2ةءعمح يكلةءعبس2ولقةءوثنو ءعبا2داعنءعإلرسعئليلء

عىلءببنونء82886.

حمأدءعببوشوءصدىءعملسرية,ء]١٧.١٠.١٧ء١٩:٣٥[
عبرشقءعماس2طءعبجديد..ءا8ذعء28أءعبفوخقءلنيءعبكبريء
اعبجدي2د،ءااف2قء28ذهءعبكصأخعتءتب2داءعب2دالءعبا للةء

تقطا2ةءُجبن2ةءيقس2أهوءعمح ي2كونءلس2كنيءعبق2دخةء
عبسلوس2لةءاعالقكصودي2ةءاعباس2ك يةءالأي2ودَيءحمللةء
عبصن2عءاخخلص2ةءعبثأنءتأ2وءيمدثءيفءس2أخيوءاعبلأنء
عبكيءاجدتءنفَس2هوءيفءخضمءح بءتأنلةءوسقطتءفلهوء
ءعملاوي2ريءعإلنَْس2ونلةءاتكوببتءعللهوءعبق2أىءعإلقللألةء ُتلُّ
اعبدابلةءاعرشعتءعآلالفءحنءح تزقةءعبدعخلءالالكءاات ء
اعبجنجأيدءعبس2أدعنلةءاعبكنظلأ2وتءعبككفرييةءعباول ينء

بلقوخعت،ءبلاداعنءعىلءعبلأن.
اعسكردحتءفلهوءآالفءعمطنونءحنءعبقنوللءاعبصأعخيخء
عملمّ حةءعبكيءقكلتءآالَفءعملأعطننيءعبلأنلنيءادّح تءعببُنَىء
عبكمكلةءارضلتءحقأحوتءحلوةءعملأعطنءعبلأنيءاحوخلأهء
يفءبقأ2ةءعلش2هءعبلأحلة،ءاف ض2أعءعللهءحص2وخعًءلم يوًء

ال يوًءاجأيوًءجوئ عً.
ح2 ٌبءبلس2تءبهوءعالق2ةءلوبذخعئ2عءعبكيءتذخع2أعءلهوء

بلاداعنءعىلءعبلأنء
ح ٌبءوختونُهوءعبك2ذُبءاعبنفوُقءتقوطاتءفلهوءعملصوبحء
عبصهلأوح يكل2ةءاعبس2اأدية،ءاوابأي2ُةءتقوُط2ِعء28ذهء
عملصوب2حءتكُأ2ُنءيفءعببم ءعمحأ2 ،ءالوبذعتءل2وبءعملندب،ء
عبذيءعتضمتءفلهءعملصلمُةءعإلرسعئلللُةءاحددتهوءصملفةء
)يديا2أتءوح ن2أتءعإلرسعئلللة(ءعبك2يءتمدثتءعنءخطء
سريءته يبءعبسالحءحنءإي عنءإىلءغزةءتأ ءعربءلوبءعملندبء
اعبلأ2نءإالءإنءدخأَلءعبس2أدعنءيفءعبكموبفءعبذيءونش2أتهء
عبس2اأديةءبلا2داعنءعىلءعبلأنءخففءحنءات2ريةءعبكهديدء

عبذيءتأعجههءإرسعئللءحنءته يبءعمسلمة.
اخوىء)عبلكاءفلش2أونءعململلءعباسك يءيفءصملفةء
يدياأتءوح نأت(ءونءعبم بءعبكيءتش2نهوءعبساأديةءضدء
عبلأنءترد8ءحصوبحءإرسعئللءاتشكلءف صةءثألنةءبجنيء

ثأوخءعسرتعتلجلةءحلأيةءبألحنءعإلرسعئليل.
ايفءذعتءعبس2لوقءفكمتءعنأعنء)سوعةءعبلأنءتدق(ءيفء
عددء2825/ /أ2تمدثء)فلش2أون(ءقوئالً:ء)إنءإرسعئللء
تجدءنفس2هوءح2نءجديدءيفءنفاءعبجون2بءحنءعملرتعسءحعء
عب2دالءعملاكدب2ةءتوبس2اأديةءمنءس2لط ةءعبمأثلنيءعىلء
حلن2و ءعبمديدةءعبذيءياكربءعمللن2و ءعم8مءبللأنءعىلءعببم ء
عمحأ2 ءحكنهمءحنءعبكمك2مءلرطءعملالح2ةءعببم يةءاوث ء
عىلءحس2كأىءعبكأ8بءاعبم عسةءبلسفنءعإلرسعئلللةءعبكيء

تجكوزءحضلقءلوبءعملندب(.ء
اوضوفءفلش2أونء)ونءس2لط َةءعبمأثلنيءعىلءصناو ء
َدءنفأذ8مءإىلءعملموفظوتءعمُْخ2َ ىءيانيءحنءاجهةء اتأ2دُّ
عبنظ2 ءعإلرسعئلللةءعنهلوَخءعبنظو8ءعبذيءياكأدءعبس2اأديةء
اعبأالي2وتءعملكمدةءعمح يكلةءاإقوحةءنظ2و8ءجديدءياكأُدء

عىلءإي عن(ءويءحمأخءعملقواحةءاعملأوناة.
اإذعءحوءوس2قطنوءتال8ء)فلشأون(ءعىلءعبأعقعءسنا ُفء
وس2بوَبءعملر2وافءعإلرسعئللل2ةءعمح يكل2ةءح2نءعحكأ2ولء
عس2كاودةءس2لط ةءعبلأنءعىلءلوبءعملن2دبءونهوءنولاةءحنء
قل2قءإرسعئللءح2نءتاوظمءقأةءونصوخءعبل2هءعبذيءتاكرب8مء

إرسعئللءنسرةءيأنلةءحنءحزبءعبله.

اسلط ةءونصوخءعبلهءعىلءعبلأنءيانيءلوبنسبةءإلرسعئللء

يأّكنءإي عنءحنءنصبءصأعخيخءلم ء-ءلم ءعىلءعبسأعحلء

عبلأنل2ة،ءا8ذعءسلش2كلءتهدي2دعًءمحدءعملأ2 عتءعببم يةء

عبملأي2ةءجدعًءإلرسعئللءاوح ي2كو،ءاعبكموقءعبلأنءلأمأخء

عملقواحةءاعملأوناةءسلاززءحنءقأتهءيفءلوبءعملندب.

وفضلل2ٌةء به2وء عنط2القء عبلأ2نءنقط2ةء اق2دءتصب2حء

عس2رتعتلجلٌةءيفءل2وبءعملن2دبءقدءت2ؤّديءإىلءإعوق2ةءح تةء

عبقط2عءعباس2ك يةءعبكولاةءبلق2أعتءعببم ي2ةءعمح يكلةء

اح2نءعملكأقعءونءتش2كلءتهديدعًءعس2رتعتلجلوًءعىلءعبكأعُجدء

عباس2ك يءعمح يك2يءاعإلرسعئليلءيفءعبجه2ةءعمُْخَ ىءحنء

ل2وبءعملن2دبءاتمدي2دعًءيفءجبلأت2يءعبكيءتس2اىءوح يكوء

بكازي2زءنفأذ8وءيفءل2وبءعملندبءبكصبحءحمطةءوسوس2لةء

بلق2أعتءعببم يةءعمح يكل2ةءانقطةءعخت2كوزءتأكنهوءحنء

ف2 ضء8لأنكهوءاس2لط تهوءعىلءعملنطق2ةءلفالءعبكفأقء

عباس2ك يءبلقأعتءعببم يةءعمح يكلةءعب تلزةءعمسوسلةء

يفءتنفلذءعمُلَرّططوتءعمح يكلةءعإلرسعئلللةءعبكأسالةءعبكيء

تسريءثالثةءعتجو8وتءحكأعزيةءاعىلءعبنمأءعبكويل:ء

ُعءعالقكصوديءعباومليءحنءخاللءعبسلط ةءعىلء 2ء-عبكأسُّ

عببموخءاتصدي ءخؤاسءعمحأعلءاعالسكلال ءعىلءعمسأعق.

2ُعءعبسلويسءيفءعملنطقةءسلوس2ةءعسكاأوخيةء -2عبكأسُّ

نش2طةءبالسكلال ءعىلءعبدالءعبكيءبمءتقسمءلادءاإدخوبهوء

يفءرصعع2وتءدعخللة؛ءحنءوجلءتقس2لأهوءافقوًءبلأصوبحء

عمح يكلةءاعإلرسعئلللة.

 ء-تنفلذءعأللوتءعسك يةءعسرتعتلجلةءتاززءحنءقأةء

إرسعئل2لءاعبمفوظءعىلءحنوطقءعبنفأذءعمح يكلةءاعإلعدعدء

عملسكقبيلءبلهلأنةءاعبسلط ةءعىلءعباوبمءعنطالقوءحنءقلبء

عباوبمء)عبجزي ةءعبا للة(.

اعللن2وءونءن2دخكءونءعبف2 َزءعبجلأس2لويسءعمالءعبذيء

تأرض2تءعن2هءحؤعح2 ةءس2ويكاء-للكأءتونءس2ببوءيفء

اج2أدءإرسعئللءعبغدةءعبرسطونل2ةءعبكيءتونءحنءعملفرتضء

عسكئصوبهوءقبلءعسكفمولءخط 8و.

إرسعئل2لء28وء8يءعبل2أ8ءتاألءع2ىلءتفكلتءاتقس2لمء

عبأطنءعبا ليءحنءجديدءبلمفوظءعىلءلقوئهوء

اعب2دالءعبجدي2دةءسرتس2مءخ عئطهوءعبجلأسلوس2لةء

عالختب2وطء قأعع2دء اف2قء اعرسعئللل2ةء وح يكل2ةء لأي2ديء

لوالقكصودءعمح يكي،ءاسككأنءحأعبلةءمح يكوءاإرسعئللء

لمك2مءعبا ف2ونءلوبجأللءحنءعبان2ورصءعالنفصوبلةءعبكيء

س2كمكمء8ذهءعبدايالتءاوخعضلهوءسككأنءحمطءبلقأععدء

عمح يكلةءخلأوءبأللد.

االشتراكي يعود إلى ردفان! 
أنس القاضي

تونءغريَءعبطبلايءيفءحنطقءح تةءعبكأخيخ،ءونءيرُفَتء
عبصأُتءعالش2رتعتي،ءوحو8ءعأعصفءعب ح2ولءعب جالة،ءواء
ن ىءش2رصلوٍتءببستءش2كَلهءاتّدعيءعالنكأو ءبنهجه،ء
بن2دنء عب يوض-عبش2بلهءلأؤتأ2 ء حنمنل2ةءيفءحؤتأ2 ء
68م82-ءحكنوس2لًةءلذبكءعبكأخيخءعبنضويلءبمزبءابدءحنء
حروضءثأخةء28ءوتكأل ،ءاحثلءيفءح حلةءحالنةءدعينأأء
عبم ت2ةءعبأطنل2ةءعبديأق عطل2ة،ءيفءعبلأ2نءاعبجزي2 ةء

عبا للة.
عبرتعجعءعملأقفيءعبس2ولقءبلمزبءحن2ذءلدعيةءعباداعنء
عىلءلالدنو،ء8َأءحوءيجالءعآلنءحسكجدعًءونءيكمدثءعبمزبء
عنءعبس2لودةءعبأطنلةءاي فضءعبأصوي2ةءعمجنبلة،ءاإالء
فكل2كءقضوي2وهءاِش2اوخعتءفصوئلءعباأ2لءعبأطنيءعبكيء
تش2كلءحنه2وءحنذءخأس2لنلوتءعبق نءعمل2ويض،ءاقدحتء

قأعفلءعبشهدع ءيفء8ذعءعملج ى.ء
عأعح2ُلءذعتلهءتثريةءتؤث ءعىلءحأقفءعبمزبءح تبطةء
لطبلاةءعمزح2وتءعبلأنلةءاعبقضوي2وءعباوبقةءعبكأخيرلةء
عبك2يءب2مءتم2ل،ءابأض2عءعبم2زبءح2نءلادءح2 بء8مء
عباداعنلة،ءبكنءآخ ءحوءظهَ ءلِهءحنءحأقفءيفءللونءعبالدء
عبكوس2عءاعبرأس2نيءبث2أخةءوتكأل ،ء8َأءتط2أٌخءحبوخك،ء
يُالدءعبمزبءعالش2رتعتيءعبلأن2يءإىلءحأقاهءعبطبلايءيفء
جبولءخدفونءعبش2ّأو ءحنءعبقضويوءعبأطنل2ةءعباللوءعبكيء
تأخذءعبطولعءعبأطني،ءفلأ2وءيظلءعبمأعخءعبجودءعبأطنيء
دانءإحال ءخوخجي،ء8أءعبسبللءعمنجعءبمسمءعبرالفوتء
اعبكبوين2وتءاح2لءعبقضوي2وءعململل2ة،ءعبكيءتأخ2ذءطولعء

عبقضويوءعبديأق عطلةءاعالجكأوعلة.
ءح2وءياطيءللونءعالش2رتعتيءعمخري،ءعالس2كقالبلةء إنَّ

عبأطنل2ةءعنءسلوس2ةءحمأخءعبا2داعن،ء28يءحمددعتء
حالن2ةءاخدتءيفءللون2ه،ءفلأوءب2مءتُذت2 ءيفءللونوتءلقلةء

عبقأىءعملأعبلةءب2ء»برشعلة«ءعملزعأحة.ء
فف2يءحنوس2بةءلوبغ2ةءعم8أل2ةءتث2أخةء28ءوتكأل2 ء
عملجل2دة،ءُتّلءحف دةءت دءيفءخطوبءتُنكقىءلانوية،ءاتأثلء
حأقفوًءسلوس2لوًءاقضلةءسلوس2لة،ءيكبنو8وء8ذعءعبط فء

واءذعك.ء
اح2نءعملقوخن2ةءلنيءتلأ2ةءخئل2اءعملجل2اءعالنكقويلء
2هءإحوخعتل2ًّو،ءاتلأةءخئلاء عبجنأل2يء»عل2دخاس«ءعملأجَّ
حكأحةءعباأللء8وديء»لنءدغ «ءعملأجهءساأديو،ءاتلأةء
»28ودي«ءتاأللءعبا2و8.ءبمءتذت2 ءُتّلءتل2كءعبرطولوت،ء

حسأبَةء»عالسكادع ءعبروخجيءبثأخةءوتكأل «.ء
االء»قلأ2ةءعبكمدي2ث،ءعبكيءتألزتءله2وءدابةء-عبلأنء
عبديأق عطل2ة-ءعىلءحس2كأىءعملنطقة«،ءا28يءعملنطقةء
عب جال2ة.ءاالءع2نء»ط2 دءعالحربعطأخي2ةءعبربيطونل2ةء

عالسكاأوخيةءحنءعبرتعبءعبأطني«.ء
تأوءبمءيكأسكءوحٌدءواءيذت ،ءونءثأخةءوتكأل ء»حققتء
عس2كقالالًءنوجزعًءالءحش2ّأ8وً«ءافقء»عمُلنَىءعالس2كاأوخيةء
احرلفوتهو«،ءويءافقءعب توئزءعململلةءبالس2كاأوخ،ءعبكيء
تس2اىءحجددعًءبكقس2لمءعبجنأبءإلقللأنيءافقءتقسلمء

عملمألوتءقبلءعالسكقالل.ء
ءح2نءعببلونوتءإىلء»عالس2كنوخةءلقلمءثأخةء اب2مءيدُعءويٌّ
وتكأل2 ءيفءعبظ2 افءعب ع8ن2ة«ءملأعجهكه2وءا«تغلري28وء
عبثأخي2ةءاعبق2 عخءعبأطن2يء ملصلم2ةءعإلخعدةءعبش2ابلةء
عملس2كقل«،ءاالءعنءتأنء»عبلأنءاعبجنأبءلشكلءخوصء

وحأجءحوءتكأنءبهذهءعبقلم«.ء
ا28ذعءعبجأ28 يءاعبهو8ءيفءعببل2ون،ءاعب2ذيءيكأتدءيفء
حطوبب2ةءعببلونءحنء»حكأحةءعبرشعلة«ءلكمديدءعالقكهوء

ح2عءدالءعبكموبفءاف2قءعملصوبحءعملكبودب2ةءاعبنديةءلنيء
عببلدعن،ءايفءعسكهجونهء»ل ازءحظو8 ءعبكشظيءعبأطنيء
اعنكشوخءحكمءعباصولوتءعبكيءتسكأدءنفأذ8وءاتأأيلهوء
اتس2للمهوءحنءقبلءح2وءتكلُمهءحوبةءعبفأىضءعبس2وئدةء

اعبف عغءعبسلوديءالاضءعمجندعتءعبغوحضة«.ء
اتلء28ذهءعبقضوي2وءعملبدئل2ةءاعمخط2وخءعبمقلقل2ةء
ذُت2 تءيفءلل2ونءعالش2رتعتي،ءاثبّك2تءحأقف2هءحنهوءلادء
تجيلءعبصأخةءعبمقلقلةءبلكدخلءعباس2ك يءعبذيءتقأدهء

عبساأدية.
ءتأوءعخككمءعببلون،ءلوبش2اوخءعبنضويلءعبا يق،ء»عوشء
عبلأنءح عًءس2الدعً«.ءاعبك2يءت فاهءعمحزعُبءعبش2لأعلةء
عملقواح2ةءعبا عقل2ةءاعبس2أخيةءاعبلبنونل2ة.ءانذت ء8نوء
يفءحنوس2بةءعبمديثءعنء8ذعءعبش2اوخ،ءحوءقوبهءحؤس2اء
عبمزبءعبشلأعيءعبا عقيءعبشهلدء»فهد«ءيفءتق ي هءوحو8ء
تأنف2 سءعبم2زبءعمالءعو8ء88م82ءاتون2تءعبا عقءيفء
ظ افءتأخيرلة،ءتش2بُهءإىلءحدءتبري،ءحوء8أءعللهءشابنوء

عبلأنيءعبلأ8.ء
يقألءفهد:ء»عبشابءعبا عقيءعملجو8د،ءيهأهءعآلنءقبلء
ُتّلءيش ،ءإنهوُ ءعبم بءلوبنرصءعىلءجلأشءعبرشءيفءوق بء
اق2ت،ءاعبكرفل2فءحنءعبضوئق2ةءعبكيءخلقكه2وءظ اُفء
عبم2 ب،ءاجش2عءعملمكك ين،ءاعبكأكعءلمق2هءيفءعبالشء
تش2ابءُح ءيفءاط2نءح ،ءيألكءس2لودتَهءعبأطنلة،ءعبكيء
لدانه2و،ءالءيكأكنءحنءحلءعملش2وتلءعبكيءتكالقءلش2كلء
حكأ2ه،ءاح يوت2هءعبديأق عطلة،ءااضا2هءعالقكصودي،ء
اش2كىءقضويوهءعالجكأوعلةءاعبثقوفلة..ءاخالصةءعبقألء
ونءعبأط2نءعبم ءرشطءبس2اودةءعبش2اب،ءاءق2دءوصوبء
عبمزبءعبشلأعيءعبسأخيءتبدءعبمقلقةءيفءشاوخه:ءاطنء

ُحّ ءاشابءسالد«.ء
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــفـصـل الســادس
النتائج واآلثــار والتطورات المــترتِّــبة على المــجــزرة

حمود عبداهلل األهنومي 
- حركة آل الحاضري الشعبية: 

ء لأوءونءحاو8دةءعبطوئ2فء8 م82ءبمءتمِأْلءويَّ
ءواءإنصوٍفءبش2هدع ءقضلةءتنأح2ة،ءللءطَأِتء حلٍّ
عبقضلةءااوََدتْهوءسلوس2لوًءتمتءاط2أةءعالنكصوخء
عباس2ك يءاللنءس2اأد،ءاش2ا ءعبلأنلأنءعند8وء
املس2أعءخس2وخةء اعإلحب2وط،ء اعبمن2قء لوبغل2ظء
وخعضءيأنل2ةءطومل2وءوحلأعءيفءعأدته2وءببلد8وءعم8؛ء
به2ذعءفقدءتم2 َّكءعبجون2بءعبش2ابيءعبلأنيءمخذء
عبثأخءاعبقصوصءلنفس2ه؛ءففيءعبس2وعةءعبسولاةء
اعبنص2فءصب2وحءي2أ8ءعمضم2ىء28ءذيءعبمجةء
 5 2ه/ءأ2ءح2وخسء5 م82ءعن2ربىءثالثةءخجولء
حنءق يةءللتءحورضءعبس2نمونلةءبالقكصوصءحنء
علنءس2اأد،ءحلنأوءتونءيطأفءطأعَفءعإلفوضةءيفء

عبمَ 8ءعملكي.ء
وابئ2كءعبفدعئل2أنءعبثالث2ةء8مءح2نءورسةءللتء
و8ءحنءللتءحورضءيفءس2نمون،ءجديٌ ءلوبذت ء عبهجَّ
ءواخعٌقءيفءدفكله2وءحذت2ِّ عتء ون2هءاصل2تءإىلءي2ديَّ
حنس2ألةءإىلءعبفدعئ2يءعبش2هلدءصوب2حءل2نءع2يلء
نَْتءنسَبءورستهء عبهجو8)2(،ءتكبهوءبنفس2ه،ءاتضأَّ
آلءعبهجو8ءحنذءعبق نءعباورشءعبهج ي،ءاإنجوزعتء
ورست2هءعباس2ك ية،ءاوحدعث2وء8وح2ة،ءاحالأحوتء
خط2ريةءحصل2تءح2نءوالءعبق2 نءعب عل2عءع2رشء
عبهج2 يءإىلءس2نةء52 2ه،ءاواخدءفلهوءسلس2لةء
نس2بهءتوبكويل:ءصوبحءلنءعيلءلنءحزع8ءلنءصوبحء
ل2نءعيلءلنءحس2نيءلنءصوبحءلنءع2يلءلنءصوبحء
ل2نءقوئ2دءلنء28وديءلنءقوئ2دءلنء28وديءعبهجو8ء
2هءصوبحءلنء عمللق2بءعبنج2وخ،ءاذت2 ءفله2وءونءعأَّ
حزع8ءعبهجو8ءقوئدءصفءس2نمونءالالدءعب اسءيفء
بهء ح بءعبكم ي ءض2دءعمت عكءاونءعإلحو8ءيملىءبقَّ

ب)عبقوئدءعملنكرص(.

وهذه تراجم أولئك الفدائيني:
2-ءعبنقل2بءعيلءلنءعيلءح2زع8ءعبهجو8،ءاعبذيء
ع َّف2هءلل2ونءعبروخجل2ةءعبس2اأديةءلكأخي2خء25ء
ذيءعبمج2ةء 5 2ه/ء28ءح2وخسء5 م82ءلأن2ه:ء
"ضولطءل تب2ةءنقلبءيفءعبجلشءعملكأتيلءعبلأوني،ء
خقمءجأعزء8مءص2ودخءحنءجأعزعتءصناو ءلكأخيخء
28ءش2أعلء 5 2ه"،ءللنأوءاصفهءللونءعبمكأحةء
عبلأنل2ةءلأنه:ء"ب2مءيُالمءلنلكهءبلم2جءإالءيفءاقتء

حكأخ ".
ءاحأ2وءاخدءيفءحذت عتءعبش2هلدءصوبحءلنءعيلء
عبهج2و8ءعنءوخلهءعبش2هلدءعيلءلنءع2يلءعبهجو8:ء
ون2هءتونءيلقبءلنقل2بءعملجو8دين،ءاون2هءتونءقدء
عبكم2قءلوإلحو8ءيمل2ىءحألدءعبدي2نءيفءقفلةءعذخء
يفءع2و8ء 2 2هء/ء85م82ءاتدخَّبءعىلءعمس2لمة،ء
احنم2هءعإلحو8ُءختب2َةءنقلب،ءثمءتانيءقوئ2دءلُلُك)2(ء
22م82،ءاش2وخكء م2 2ه/ء عبم2ورضيءيفءع2و8ء
يفءح2 ابءعإلحو8ءضدءعمت عكءحك2ىءخ اجهمءحنء
ءقوئدعءبلأاسك ءعبجنأليءبصناو ،ء عبلأن،ءثمءُعنيِّ
اتونء8أءاوخأهءتوتبءعملذت عتءصوبحءعيلءحزع8،ء
احبرأتءلنءحبرأتءحسنيءعبنجوخ،ءاآخ انءحنء
للتءحورضء-ءولط2وَلءحا تةءعبكم ي ءضدءعمت عكء
حألءصناو ،ءفأطلقءعللهمءعإلحو8ُءيملىء)وس2أدء
عبنرص(،ءاحنحءتالءحنهمءختبةءنقلب،ءاحنحءعبقوئدء
ع2يلءلنءعيلءبقبءنقلبءعبنقبو ،ءاش2وخكءقوئدعًءيفء
حا ت2ةءلوقمءعبكيءعندح ءفلهوءعبجلشءعبس2اأديء
عءعإلحو8ءحاو8دةءعبطوئفءحعء عو8ء8 م82،ءاملوءاقَّ
علنءس2اأدءغضبءبذبكءغضبوءش2ديدع،ءاععكرب8وء
حاو8دةءُحْرِزيَةءس2لبتءعبلأنل2نيءوخضهمءبصوبحء

علنءساأد.
2-ءوح2وءثونلهأ2وءفهأءصوبحءلنءع2يلءعبهجو8،ء
اصف2هءللونءعبروخجلةءعبس2اأديةءلأنهء"حزعخع،ء
خقمءجأعزهء8 ءصودخءحنءجأعزعتءصناو ءلكأخيخء
ش2أعلء 5 2ه"،ءوحوءعب اعيةءعبلأنلةءفكقألءعنه:ء
"ش2قلقءعبضولطءعيلءقد8ءإىلءعبلأ2نءلادءونءتونء
حغرِتلوءيفءجلبأتيءبسنأعت،ءثمءعبكقىءلأخلهءاتونء
عإلرصعخءحن2هءعىلءوخل2هءعبضولطءع2يلءلوباز8ءإىلء

حكةءمدع ءف يضهءعبمج".ء
غ2ريءونءحوءتكبهءعب جلءعنءنفس2هءيفءحذت عتهء

ءونهءش2وخكءوخوهءيفءحا تةء عبكيءبمءتنرشءلاد،ءيبنيِّ
عبكم ي ءضدءعمت عك،ءاونهءتونءشولوءإذءتزاجءيفءعو8ء
م  2ه/ء22م82ءاح2رضءع س2هءعمحريءعبدعبلهء
ل2نءوحأ2دءعبأزي2 ،ءاعبذيءتون2تءورست2هءت تبطء
ءقوئدءرسعي2وءعبا ض،ء لهءلش2كلءاثلق،ءاون2هءعنيِّ
اتونءحدخِّل2وءبلجلشءع2ىلءعملدعفعءاعب شوش2وت،ء
اتذت2 ءونهءتونءعىلءخوسءلاثةءعلألةءحنءعبزيديةء
اعبشوفالةءشكلتءبكقيصءعبمقلقةءعنءعبأ8وللة،ء
اونهمءزعخاعءعبكأف2ةءاعبنجفءات لال ،ءثمءعبقدسء
اعملس2جدءعمقىصءاعبكق2أعءلالأو ءفلس2طني،ءثمء
خحلأعءإىلءحرصءاقوللأعءعلأو ءعمز8 ،ءاتونءجألعء
ح2نءيلكقأنءلهمءح2نءعبالأو ءيب2دانءقلقهمءحنء
ح تةءعبأ8ولل2ة،ءاونءل يطونلوءتدعأهوءلمس2بء
عتفوقءللنهوءالنيءعبدعبازيزءبلس2وعد8مءيفءإقوحةء
داب2ةءيهأديةءيفءفلس2طني،ءاونءحهأ2ةءعبأ8وللةء
تون2تءيفءإضاوفءعبقأحلوتءعإلس2الحلةء–عىلءحدء
ق2ألءعملذت2 عتء-ءعملنورِصةءبألخعيضءعملقدس2ة،ءثمء
َخَفَا2تءتلكءعبباث2ةءلذبكءتق ي2 عءإىلءعإلحو8ءيملى،ء
ا8ذعءيفءواعخ ءعو8ء52 2ه/ء  م82،ءلمسبءتلكء

عملذت عت.
تأ2وءذت2 ءعبنقل2بءصوب2حءفله2وءونءحاو8دةء
عبطوئ2فءتون2تءق2دءوغضب2تءقل2ودعتءعبجل2شء
يفء عجكأ2وعء باق2دء ودَّىء عملش2ويخ،ءا28ذعء اتب2وخء
صا2دةءضمءق2ودةءاحش2ويخءاعلأو ءدي2ن،ءتونء
ح2نءو8مءحر جوت2هءخفضءعتفوقل2ةءعإلحو8ءيملىء
ح2عءعلنءس2اأدءاح2عءعبربيطونلني،ءاع2د8ءإق عخء
عبنظو8ءعمللك2يءعبأخعثي،ءاتطأي2 ءعبجلشءعبلأنيء
اتسللمه،ءاحدءيدءعباأنءملشويخءاوعلونءااجهو ء

نجدءاعبمجوز.
ايذت2 ءفله2وءونءعملجكأا2نيءتأزَّع2أعءإىلءوخلعء
قل2ودعتء ضأ2تء عماىلء عملجأأع2ةء حجأأع2وت،ء
عس2ك يةءاقبللةءاعلأوئلةء8وح2ة،ءحنهمءعبنقلبء
عيلءل2نءعيلءعبهج2و8،ءاصوب2حءلنءع2يلءعبهجو8ء
اعلنءعأهأوءحبرأتءلنءحبرأتءعبهجو8،ءاتونتء
حهأكه2وءعس2رتجوعءحج2وزءعبلأ2نء)عس2ري(ءحنء
ذتء8ذهء قبضةءعبدعبازيزءلنءساأدءاوعأعنه،ءانفَّ
عملجأأع2ةءبقو عتءحعءحش2ويخءعبمج2وزءاوعلونهء
فأنه2مءحنءولدىءعس2كادعَده،ءاحنهمءحنءس2لط ء

عللهءعبرأفءحنءلطشءعبدعبازيزءاوعأعنه.ء
عش2لةءس2ف هءإىلءعبمج،ءتك2بءعبنقلبءصوبحء
لنءعيلءعبهجو8ءاصلكهء–ءلمس2بءتلكءعملذت عتء-ء
قوئالً:ء"بلالمءنمنءذع8بأنءملوءي يضءعبلهءاخسأبه،ء
اح2وءندخيءح2وءعبلهءق2ويضء)قوٍض(ءفل2ه،ءإنءقدخء
بن2وءعبنرصءفأ2نءعبلهءعبك يمءعبف2 ج،ءاإنءقدخءبنوء
ء عبش2هودةءفهيءعبفأزءحنءعبلهءبنوءلوبجنة،ءاالءح دَّ
بقضوئهءاحشلئكه"،ءاقول:ء"فهذعءحككأبءاحقدخء
بنوءحنءعبلهءعبمكلمءعبادلءونءنجو8دءيفءس2بللهءحعء
و8لءللتءخس2ألءعبلهءحنءوقو8ءعبادلءاعتبعءعبمق،ء
ا28ذعءحكأعَخٌثءفلنوءحنورصتهمءحن2ذءعبقد8،ءفهذهء
اصلكيءبك2مءلوإليأونءلوبلهءإيأون2وءحطلقوءاقأيوء
الأالئكك2هءاتكبهءاخس2لهءاعبقَدخءخ2ريهءارشه،ء
ات لل2ةءعملنو ءع2ىلءحبودئءعبدي2نءعبمنلف،ءالادء
ح2وءذِت2 :ءوش2هدءونءالءإبهءإالءعبلهءاح2دهءالءرشيكء
به،ءاوش2هدءونءحمأدعءعبدهءاخسأبه،ءاحبلبهءحنء

خلقه...ءإبخ") (.
 -ءوح2وءعبثوبثءفه2أءحبرأتءل2نءحبرأتءلنء
حس2نيءعبنجوخءعبهجو8،ءا8أءحنءنفاءعمرسة،ءالء
تذت ءعنهءعب اعيةءعبس2اأديةءسأىءونهءحصلءعىلء
جأعزءس2ف ءحنءجدة،ءوحوءعب اعي2ةءعبلأنلةءفكقألء
عن2ه:ء"فوّخءحنءعبجلشءقبلءاقتءغريءقصري،ءاونهء
سوف ءعىلءوخلهءعملقلمءلوبمجوزءاعغرتبءيفءعبجأعخ"،ء
وحوءحذتِّ عتءخفلق2هءعبنقلبءصوبحءعبهجو8ءفكذت ء
ونهءتونءرشيَكهمءيفءعبجهودءحعءعإلحو8ءيملى،ءاإنء

بمءيكنءبهءنفاءعبمضأخءعبذيءتونءبهم.
8-ءاتضل2فءعب اعي2ةءعبس2اأديةءبه2مءخعلاو،ء
اتس2أله:ء"حس2وعدءلنءعىلءس2اد،ءعس2ك يءيفء
عبجلشءعملكأتيلءعبلأوني،ءخقمءجأعزء 6ءصودخءحنء
وحريءعبمجءعبلأونيءلكأخيخء5ءذاءعبقادةء 5 2ه"،ء
للنأوءالءتاِ فءعنهءعب اعيةءعبلأنلةءش2لئو،ءاتذبكء
الءيأج2دءب2هءذت ءيفءتل2كءعملذتِّ عت،ءابال2هءعبكمقء
لوملجأأع2ةءيفءاق2تءالح2ق،ءاوحكن2هءعبف2 عخءحنء

قبضةءعبس2اأدينيءلادءعبمودثة،ءاخلأوءبمءيكنءبهء
عالقةءلوبمودثةءوصال.

خاىءعبس2لدءعيلءعملِ نَّةءونهءيفءذبكءعبمجءصودَفء
ونءبق2َيءوابئ2كءعبفدعئل2نيءحنءو8لءلل2تءحورض،ء
اونهمءقبللءعبمودثةءطلب2أعءحنهءعالنضأو8ءإبلهم،ء
فقوب2أعءب2ه:ءيوءعلنءعبجدَّي2ن)8(،ءعبلأ8ءي2أ8ءعبنقو ،ء
اعءع2ىلءعبنزالءبط2أعفءعإلفوضةء اتون2أعءق2دءورصُّ
لا2دءخحيءعبجأ2 ةءحب2ورشة،ءبالَّهمءيج2دانءعلَنء
أنءحن2ه،ءالوبفا2لءفإنهمءحوءإنء س2اأد،ءفلقكصُّ
خواهءيطأفءحألءعبم 8،ءاتونءخلفهءعلنهءس2اأدء
اح س2ه،ءحكىء8جمءوابهم،ءابالهءعبنقلبءصوبحء
لنءع2يلءعبهجو8ءقوئ2الً:ءونوءعبم2ورضيءاعبمورضء
عبل2ه،ءاوخ جءجنبلك2هءعبمودَّةءا28يءتلأعءا8جمء
عىلءعلنءساأد،ءثمءبمقءلهءعآلخ عن،ءغريءونءساأدء
لنءعبدعبازي2زءتونءقدءعتقىءعبطان2وتءنلولةءعنء
ولل2ه)5(،ءالمس2بءعب اعيةءعبس2اأديةءفقدءوصلبء
ايلءعباهدءس2اأدءلطانةءيفءتكف2ه،ءاوفودتءحقكلء
رشط2يءيدع2ىءوحأ2دءعباس2رييءطان2و،ءاحقكلء
رشط2يءآخ ءطان2وءويض2و،ءايدعىءحج2داعءلنء

8لثون.
ايقألءللونءعبروخجلةءعبس2اأدية:ءإنءعملهوجمء
عمالء"تونءحنكضل2وًءخنج ه،ءا8أءيصلحءلصأٍتء
ح تِف2عءال2كال8ءغ2ريءحفه2أ8ءتأوح2و"،ءابا2لء
عبس2اأدينيءبمءيفهأ2أعءتلكءعباب2وخةءعبكيءطوختء
يفءعآلف2وقءاعبك2يءوطلقه2وءعببط2لءعبس2نموني؛ءإذء
ق2ول:ء)ونوءعبم2ورضيءاعبمورضءعبل2ه(،ءايبداءونء
ءوطل2قءويض2وءعب2وخعٍتءوخ2 ى،ءاصفهوء عبفدعئ2يَّ
عبزختيلءيفءسلوقءتالحهءعنءعبمودثةءلقأبه:ء"فلأوء
تونء)عبدعبازي2ز(ءعندءل2وبءعبكابةءل زءخجلءحنء
فج2أٍةءيفءش2أويلِّءِحْج ءإس2أوعللءيأون2ّيءعبِبزة،ء
اقدءس2لءخنج2 ع،ءاصوحءصلموتءحنَك2 ة،ءفلهوء
تهديٌدءااعلٌدءاسبوٌب،ءاقفزءحنقضوًءعىلءعمللكءحنء
اخعئه"،ءاذت ءونءساأدءوبقىءنفسهءعىلءوللهءيقلهء
عبطان،ءاونهءدف2عءعملهوجمءللده،ءاونءح عسءعمللكء
وخداهءقكلال،ءاتذب2كءتونءعملهوجمءعبثونيءاعبثوبث،ء
غريءون2هءلقلَْتءبلثوب2ثءلقلةءحلوة،ءقب2لءحأتهءواء
عإلجه2وزءعلل2هءخلأوءتمققءبهمءح2نءخالبهء8أيةء
عملهوجأ2ني،ءارسعونءحوءتلقىءعلنءس2اأدءل قلةء
ح2نءعإلحو8ءيملىءيس2كنك ءحوءحص2ل،ءايكربوءحنء

عبمودثة)6(.ء

مءحدىءعبغلظءاعبمنَقء ايبداءونءعلنءساأدءتفهَّ
عبذيءتونءيجك2وحءعملجكأعءعبلأني،ءاونء8ذهءزف ةء
حنءزف عتءيأس2هءاإحبوطه،ءاون2هءوخذءعبداخءعىلء
عوتق2ه؛ءبذعءفإنهءحنيءوش2وختءوصول2عءعالتهو8ءإىلء
عإلح2و8ءيملىءيفءتدلريء8ذعءعبمودثءتونءعبدعبازيزء
واَلءحنءتص2دَّىءبهذهءعبكهأة،ءثمءوش2وختءوصولعء

عالتهو8ءإىلءابدهءسلفءعإلسال8ءوحأد)أ(.
اق2دءوثبتءعبكمقلقءونءعملهوجأنيءاللنءس2اأدء

ب2مءيكأنأعءحدفأعنيءحنءط فءحكأحةءعبلأن،ءللء
تونأعءيطلبأنءعبثأخءبباضءوقوخلهم؛ءابهذعءرسعونء
ح2وءوُْغِفل2تءعبمودثةءاتبودلءولن2و ءعببلدينءعبزيوخةء

اذ8بءعبلأنلأنءإىلءحكةءبلمج)8(.
اخغمءونءعملشهأخءعىلءوبسنةءعبنوسءونءعبموحلء
به2مء8أءعبث2أخءبلش2هدع ،ءغ2ريءونءتأخي2خءوابئكء
مكهءحذت2 عُتءوحِد8مء عبفدعئل2نيءعبثالث2ةءتأوءاضَّ
اتأنه2وءذت تءق لَهمءحنءعمح2ريءعبدعبلهءعبأزي ،ء
اعحكاوَضه2مءح2نءايلءعباه2دءوحأ2د،ءاإيقوفه2مء
ح2نءعباألءيفءفرتةءح2نءعبفرتعتءحنءِقبَلهءلس2ببء
عالقكه2مءلول2نءعبأزي ،ءاتذب2كءطبلاةءتفكري8مء
ااعلهمءعمحأيءاعإلس2الحي،ءااعلهمءلاالقةءعلنء
ساأدءلربيطونلوءالسالهمءإىلءإقوحةءدابةءيهأديةء
2حءونءعبدعفعءبهمءدعفعءش2ابي،ء يفءفلس2طنيءي جِّ
إس2الحي،ءينطلقءحنءعبدين،ءاعبمألةءعإلس2الحلة،ء
اعبا لل2ة،ءا8ذعءحوءوش2وختءإبلهءاصل2ةءوحد8م،ء
اعبكيءح ءذت 8و،ءاونءتلءتلكءعمسبوب،ءاعبكيء8يء
حج2زخةءتنأح2ة،ءاغضبهمءحنءعتفوقل2ةءعبطوئف،ء
اعنمبوطه2مءحنه2و،ءاعالق2ةءعلنءس2اأدءعملأعبلةء
بربيطونل2وءاحرططوتهوءيفءجالءفلس2طنيءاطنوء
قأحل2وءبللهأدء-ءتون2تءتلهوءحجكأا2ةءحكظوف ةء
قدءدفاكهمءإىلءعتروذءق عخءعبقضو ءعىلءعلنءس2اأدء

غللة،ءالكلكءعبط يقة.ء
اإذعءتونءبن2وءععرتعضءعىلءط يقةءعالقكصوصء
ح2نءعلنءس2اأد،ءا8يءعبغلل2ة،ءاتأنه2وءيفءعببلتء
عبم2 ع8،ءف2إنءبنوءوبفءعع2رتعضءعىلءحج2وزخءعلنء
س2اأدءيفءعبمجوزءانجدءاعبلأنءاعبا عقءاعبشو8،ء
احاظأهوءنفذءلط قءغودخة،ءااحشلة،ءاحقززة،ء
الال2دةءعنءتلءحاونيءعإلنس2ونلة،ءعىلءونء8ؤال ء
تم تأعءل2إخعدةءش2ابلة،ءالط يقةءن2ودخة،ءا8أء
اجلشهءااخعثءحألككهءنفذاعءوسأوءعملجوزخءلط قء

احشلةءاغودخةءاخسألةءحنظأة.
-ءاخغ2مءعس2كق عخءعباالق2وتءعبنس2بيءعب2ذيء
حققك2هءحاو28دةءعبطوئ2فءل2نيءعببلدي2نءإالءونء
حم2واالتءعبكدخ2لءيفءعبش2أنءعبلأن2يءق2دءل2دوتء
حن2ذءواعخ ءعباه2دءعمللكي،ءابكنءح2عءتاوظمءقأةء
آلءس2اأدءعملوبل2ةءاعس2كق عخءحكأه2م،ءيفءحقوللء
عالضط2 عبءعبلأن2يءعملس2كأ ءيفءعباهدي2نءعمللكيء
اعبجأه2أخي،ءفق2دءوتوحءبه2مءعبف ص2ةءبلكدخلء
اعبهلأنةءلش2كلءوت2رب،ءاعندحوءدعأ2تءعمللكلنيء
يفءعبم2 بءعم8لل2ةءيفءعبس2كلنوتءبل2اءحبوءفلهمء
ابكنءبجالءعبلأنءس2وحةءملاوخكءعبدفوعءعمحوحلةء
يفءحأعجه2ةءعبهجأ8ءعبنورصيءعب2ذيءتونءيجو8 ء
لس2الهءعبمثلثءبكغلريءعمنظأةءعمللكلةءيفءعملنطقةء
كهوءايفءحقدِّحكهوءعبنظو8ءعبس2اأدي،ءحكىءإذعء لُ حَّ
َاَجَدْتءيفءعبقأىءعبجأهأخيةءَحْنءياطلهوءعملسوحةء
عبكوفل2ةءيفءعبهلأن2ةءعىلءعبق2 عخءعبلأن2يءاوِحنَْتء
ح2نءخطأخةءح2رصءعبنورصيةءختض2تءحلفو 8وء

عمللكلنيءلالدعءعنءعبلأن.

حنءخ2اللءتلكءعبقأىءيفءعملاس2ك ءعبجأهأخيء
اعبس2لويسء عبس2لوديء عبق2 عخء لزح2و8ء وحس2كتء
اعالجكأوع2يءاعبفك يءاعبثق2ويف،ءاح َّتتءقأعفلء
عبدع2وةءعبأ8وللنيءعبذي2نءينكأ2أنءإىلءذعتءعبفك ء
عب2ذيءنّف2ذءعملج2زخةءعبأحش2لةءلم2قءعبمج2وج،ء
اعبذي2نءوُْاِتلءإبله2مءتغلريءثقوف2ةءافك ءعملجكأعء
عبلأني،ءاإغ عقءعبلأنءعبش2وفايءاعبزيديءعملاكِدلء
لأجأأعوِتءوف2كوٍخءحكط ِّف2ةءاتكفرييةءتدعأءإىلء
عبقكلءاعبأحش2لةءلمقءتلِّءحروب2ٍفءبهوءيفءعب وي،ء
فأثأ ءخلَقءقوعدٍةءتش2كِّلءعنرصعء8وحوءيفءعبقأىء
عبنوعأةءعبكيءلوتتءعبساأديةءتُْأِسُكءلهوءيفءعبلأن؛ء
ءاجأَدء8ذهءعبقأىءعباأللةء ا8أءعمح ءعب2ذيءيفرسِّ
عبكيءن ع8وءعبلأ8ءتقوت2لءيفءصفءعباداعن،ءايفرسء
8ذهءعملظو8 ءعبأحش2لةءعبككفريي2ةءعبكيءتظه ءيفء

حاسك ءعباداعنءلنيءعبمنيءاعآلخ .ء
وط2ََّ ِتءعبس2اأديةءعأالَ 8وءيفءتل2وٍنءعختزعقيء
تءيفءقأعئأهوءوسأوَ ء س2أيءلوبلجنةءعبروصةءضأَّ
حسؤابنيءاشلأخءقبوئلءاقودةءعسك ينيءاازخع ء
احثقفنيءاصمفلنيءاُتكّول2وءاوتوديألنيءحصلأعء
ع2ىلءح تب2وٍتءش2ه يةءاظل2ُّأعءعىصءعبس2اأديةء
عبس2م يةءعبك2يءحنءخالبه2مءتدي ءعبلأ2نءاتؤث ء
عبسلوس2لةء اتأجهوت2هء عملركلف2ةء ق عخعت2هء يفء

اعالجكأوعلةءاعبثقوفلةءاعبفك ية.ء
ع2ىلءونءف ي2قءعبس2اأديةءعبموت2مءيفءعبلأ2نء
تونءيَْظَه2 ءلأتث2 ءح2نءحجأهءعبطبلايءلس2ببء
قدخعتهءعبسلوس2لةءعبس2لطأية،ءاإحكونوتهءعملوبلةء
عبرتل2أيء عبق2 عخء ع2ىلء اس2لط تهء اعإلعالحل2ة،ء
اعبثق2ويفءاعإلعالح2ي،ءفأعط2ىءبنفس2هءحظه2 عء
ءيفءوحدعثء خودع2وءاغريءحقلقي،ءرسعونءح2وءتبنيَّ
ث2أخةء22ءس2بكأربء82828ءونهءوق2لءاوضافءحنء
ذب2كءعبظو28 ،ءعندحوءعترذءعملجكأ2عءعبلأنيءعبذيء
عسكفوقءفوسكاودءثقوفكهءعبكأخيرلةءاععكزءلرتعثهء
عبا ي2ق،ءاوخ2ذءق2 عخهءلوبث2أخةءاعبكص2ديءبه2ذعء

عملرشاعءعبأ8وليءعمح يكيءعملدحِّ ءيفءعبلأن.ء
بمءيؤح2ِنءعبنجديأنءيأحوءح2نءعميو8ءيفءوحقلةء
عبلأنلنيءلملوةءح ةءت يأة،ءالأطنءقأيءيسكفلدء
ح2نءإحكونوت2هءعبطبلالةءاعملككس2بة؛ءابهذعءظلأعء
دعئأوءحج2 ءعث ةءوحو8ءويءح2رشاعءاطنيءيلأحء
ابأءحنءلالدءونءفلهءحصلمةءعمحةءاقأتهو،ءابهذعء
عفكالأعءتثريعءحنءعمحدعثءعبكر يبلةءاحنهوءعغكلولء
عب ئل2اءإل ع8لمءعبمأدي،ءإىلءعبم ابءعبس2ت،ءثمء
عبم ابءعبكيءنش2أتءلوس2مءعبقبوئلءاعبس2لفلنيء
اآلءعمحأ ءاحج2أخءاعب ضأةءاعبجأفءاعأ عن،ء
اعبكيءتش2فتءاثوئقءايكللك2اءونهوءتونتءتلهوء

حدفأعةءعبثأنءحنءعبساأدية.
اوخريعءملوءعنهز8ءاتالؤ8وءيفءثأخةء22ءس2بكأربء
82828ءش2و تءعبس2اأديةءونءتظه2 ءتأصللءيفء
28ذهءعبم اب،ءاونءينكش2فءعداعنه2وءعىلءعبلأنء
عبذيءتونءيأوَخسءيفءعبرسءإىلءشكلءاعضحءالءيقبلء
عملأعخل2ةءاعبس2رت،ءفركأتء28ذهءعباالق2ةءعبظوملةء
ل2نيءعبلأنءانظوحهوءعبفكن2أيءلأوءلهءلدوت،ءفكأوء
ع فه2وءعبلأنل2أنءح2نءوالءيأ8ءعىلءإث2 ءحجزخةء
دعحل2ٍةءخكأكهوءلاداعٍنءقِذخءالأربخعتءش2لطونلةء
تضلللل2ة،ءاحجوزخءإل2ودةءجأوعل2ةءطوبتءعبلأنء

شأوالءاجنألوءارشقوءاغ لوءااسطو.
ا8ن2وءالءحج2ولءبللأ2نءإالءعملأعجه2ةءاعملنوزبةء
حكىءعالنكص2وخءبك عحكهءاعالقكصوصءبش2هدعئه،ء
ا8أءح2وءعألءعلل2هءعبجل2شءاعبلجونءعبش2ابلةء
ءلهءحؤرشعٌتء خاللء8ذهءعمعأع8ءعبثالثة،ءتأوءتبرشِّ
تث2رية،ءتُْظِه ءحلَلءحأعزينءعبق2أىءبصوبحءعبلأنء
تلأ2وءتقدحنوءنمأءعمحو8ءيفءعبقُدخعتءعباس2ك ية،ء
اعالصطف2وِفءعبش2ابي،ءللنأوءحاس2ك ءعباداعنء
يصوبءيأحوءإث ءآخ ءلوبكربُّطءاعبكأزُّقءاعبكش2كُّتء
اضبولل2ةءعب ؤي2ة،ءلأ2وءيان2يءعبفش2َلءعملمك2مَّ،ء
بءإعالَنءعباداعنءفش2َله،ءا8أء الوتءعبجألعءيرتقَّ

عبهزيأةءلذعتهو.ء

يكبعءيفءعبملقةءعبقودحة:ءعبفصلءعبسولعءعمدبء
عبلأنيءحألءعملجزخة.

14

)1( تضمنت معلومات مثرة وخطرة، ولهذا يعتزم الباحث إجراء دراسة لهذه 
املذكرات بالنقد التأريخي املنهجي، وتحقيقها، ونرشها.

)2( مصطلح تركي، وهو اسم وحدة من وحدات الجيش.
)3( اشتملت املذكرات عىل أخطاء نحوية ولغوية قليلة، وقد قمت بتصحيحها.

)4( لعلها كلمة ثناء وتش�جيع، ويقصد بالجدين، الرس�ول محمد صىل ال�ل�ه 

عليه وآله وسلم، واإلمام عيل بن أبي طالب عليه السالم.
)5( بع�ض هذه الرواية س�معتها من القايض عيل أبو الرج�ال حفظه ال�ل�ه، 
بتأري�خ 13/ 9/ 2017م، وهو يرويها عن الس�يد ع�يل املرنة يف كيفية 

وقوع الحادثة، وبعضها مشهور عىل ألسنة ال��ي��م��نيني.
)6( مجل�ة املنار، م�ج34، الع�دد 9، ذو الحجة 1353ه��/ إبريل 1935م، 

ص-9 12؛ والزركيل، الوجيز، ص-179 180.
)7( حميد الدين، اإلمام الشهيد، ج2، ص-221 222.

 PHILBY: :8( س�الم، تكوي�ن ال��ي��م��ن الحدي�ث، ص432؛ نقال ع�ن(
.SAUDI ARABIA, P188 - 189

• صورة للشهداء الفدائيين من آل الحاضري وقد صلبهم ابن سعود كما صلب هشام إمامهم زيدًا عليه السالم.
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عمخلاو ءاعبرألا

عبادد

28ءحم 8ءم 2828
28ءوتكأل ءأ8282

)6أ2(
كتاباتء

 القوات العراقية تسيطر على مدينة سنجار بالكامل 

 : متابعات:
قولءخئل2اءعبأزخع ءعبا عقي،ءحل2دخءعبابودي،ء
حسو ءعبثالثو :ءإنءعسكفكو ءت دسكونءعبا عقءعىلء

عالنفصولءعنكهىءاوصبحءشلئوًءحنءعملويض.ء
ادعوءعباب2وديءيفءتلأةءبه،ءت دس2كونءعبا عقء
إىلءح2أعخءيفءظ2لءعبدس2كأخءعبا عقيءبم2لءعمزحةء

عبك دية.
اح2ّذخءخئلاءعبمكأح2ةءعبا عقلة،ءويءجأوعةء
يفءت ت2أكءاعملنوطقءعملكن2وزعءعللهوءحنءويءعألء
تر يبي،ءحش2ريعًءإىلء»عننيءوللغ2تءعبقودةءعمت عدء
ونءعالس2كفكو ءس2لرضءلأصوبحءعبك2 دءيفءعملقو8ء

عمال«.
اوتدءعبابوديء»عننوءبنءندخلءيفءح بءدعخللة«،ء
حش2ريعًءإىلءونء»عبال2مءعبا عق2يءب2كلءعبا عقل2نيء
ايجبءونءي فعءيفءجأل2عءونمو ءعببالد«،ءالفكوًءإىلء

»عننوءس2نالنءتم ي ءجألعءعمخعيضءاعبس2لط ةءعىلء
عبمدادءحعءسأخيوءق يبو«.

اتونءعب ئل2اءعبا عق2يءف2ؤعدءحاص2أ8،ءدعوءإىلء
ح2أعخءعوجلءلنيءعبمكأح2ةءعمل تزيةءيفءلغدعدءاقلودةء

عخلللءبملءعمزحةءعبكيءسببهوءإج ع ءعالسكفكو .
ايفءس2لوقءعبكط2أخعتءعمخرية،ءس2لط تءعبقأعتء
عبا عقل2ةءيفءاقتءحبك ءصب2وحءوحاءعىلءحقيلءلويء
حس2نءاوفونوءعبنفطلنيءلادءعنس2موبءعنورصءقأعتء

عببلش2أ تةءحنهأو،ءلادءس2لط تهوءحسو ءعمالءحنء
عح2اءعىلءحدينةءس2نجوخءلش2كلءتوحلءَاعنس2موبء

حقوتيلءعببشأ تةءعبك دية.
انق2لءحأق2عء»عبس2أح يةءنل2أز«ءعنءحس2ؤالء
عملأص2لء عبك دس2كونيءيفء عبأطن2يء عالتم2ودء إع2ال8ء
غلوسءس2أخجيءقأبه:ءإنءعبق2أعتءعبا عقلةءف ضتء
س2لط تهوءعىلءح تزءحدينةءسنجوخ«،ءحبلنوءونء»تلكء
عبق2أعتءتأ تزتءيفءع2دةءحبونيءخئلس2ةءاحكأحلةء

دعخلءعملدينة«.

اعضوفءس2أخجيءونء»جألعءقأعتءعببلش2أ تةء
عنس2مبتءحنءعملدنلة«،ءالفكوءإىلءعنء»عملدينةءبمءتشهدء

ويءنزاحءاعماضوعءحسكق ةءعآلن«.
اتونءخئل2اءعب2أزخع ءعبا عق2يءحل2دخءعباب2وديء
اج2هءوحاءعالثن2ني،ءعبقأعتءعبا عقل2ةءلف ضءعمحنء
علله2و،ء عملكن2وزعء اعملنوط2قء ت ت2أكء حموفظ2ةء يفء
فلأ2وءوتدتءقل2ودةءعأللوتءف ضءعمح2نءيفءت تأك،ء
ف ضءعمحنءعىلءعأأ8ءحدينةءت تأكءاحؤسس2وتهوء

عبمكأحلة،ءلادءعنسموبءقأعتءعببلشأ تةءحنهو.

العبادي: االستفتاء أصبح من املاضي
مستشار المرشد اإليراني للشؤون الدولية: 

التي  ال��ب��ارزان��ي  م��ؤام��رة 
تستهدف املنطقة ُهِزمت

 : وكاالت:
ععك2ربء“عيلءوتربءااليكي”ءحسكش2وخءعمل ش2دءعإلي عنيءبلش2ؤانء
عبدابل2ةءونءتأك2نءعبمكأحةءعبا عقل2ةءحنءعبس2لط ةءعىلءت تأكء
اعملنش2أةءعبنفطلةءش2كلء8زيأةءملوءاصفهوءلأؤعح2 ةءخئلاءإقللمء
ت دسكونءعبا عقءحساأدءعببوخزعنيء“عبكيءتسكهدفءوحنءعملنطقة”.
اواض2حء“االيك2ي”ءيفءترصيموت2هءوح2اءعبثالث2و ،ءونء28دفء
عببوخزعن2يء28أءحصودخةءآل2وخءعبنفطءيفءت تأكءبصوب2حءإرسعئلل،ء

حشريعءإىلءونءخفعءعلمءإرسعئللءيفءعإلقللم.
ايفءعبس2لوقءنف2ىءااليك2يءونءيكأنءإلي2 عنءويءداخءيفءعأللوتء
ت ت2أك،ءحنأ8وءإىلءونءغوببلةءعبش2ابءعبك2 ديءيفءعبا عقءياوخضء

تأجهءعببوخزعنيءعالنفصويل.
انقل2تءاتوبةءتس2نلمءعبدابل2ةءبإلنبو ءعنءااليك2يءيفءترصيحء
بلصمفلنيءعىلء8وح2شءبقوئهءلأباأثءعب ئلاءعبف نيءعبروصء
إىلءس2أخيوءقأبهءإنهء»بمءيكنءبلجأهأخيةءعإلس2الحلةءعإلي عنلةءويء
داخءيفءحوءيج يءيفءت تأك«؛ءحش2ددعًءعىلءونء»غوببلةءعمت عدءتقفء
ض2دءحوءيقأ8ءلهءحس2اأدءلوخزعنيءخئلاءإقللمءت دس2كون«ءنوفلوء
عتهوح2وتءعبقودةءعمت عدءب2«إي عنءلأش2وختةءعبق2أعتءعبا عقلةءيفء
عبسلط ةءعىلءحدينةءت تأك،ءيفءعبهجأ8،ءعبذيءعنطلقءوحاءعالثنني.
اتونتءخئوس2ةءإقللمءت دس2كونءعبا عقءعدعتءيفءلل2ونءبهو،ءوحا،ءونء
»عبقأعتءعبا عقلةءعبكيءتهوجمءت تأكءيقأد8وءعبم سءعبثأخيءعإلي عني«؛ء

تأوءعتهأتءلاضءوعضو ءعالتمودءعبأطنيءعبك دسكونيءل2ء»عبرلونة«.

 مستوطنون صهاينة يدّنسون األقصى وجيش العدو يهدم منزلني بالقدس ويعتقل 13 فلسطينياً بالضفة
ععكقلتءق2أعتءعباداءعبصهلأني،ءفج ءوحاءعبثالثو ،ء 2ء

فلسطلنلوًءحنءعنمو ءحكف قةءحنءعبضفةءعبغ للةءعملمكلة.
ا8دحتءج عفوتءعباداءعبصهلأني،ءصبوحءوحاءعبثالثو ،ء
حنزبنيءفلس2طلنلنيءيفءللدةءس2لأعنءلوبقدسءعملمكلة،ءفلأوء

عسكهدفتءزاعخقهءعبصلودينءيفءلم ءغزة.
ايفءسلوقءحنفصلءفكمتءزاعخقءعباداءعبصهلأني،ءنريعنء
خشوش2وتهوءتجوهءح عت2بءعبصلودينءعبفلس2طلنلنيءيفءلم ء

غزة.
اافقءحص2ودخءصمفلة،ءف2إنءزاعخقءعباداءعس2كهدفتء

ح عتبءعبصلدءيفءلم ءحدينةءغزة.
اواضمتءوّنءلم يةءعبا2داءعبصهلأنيءوطلقتءعبنوخءعىلء
عبصلودين،ءللنأوءتونأعءيُأوخس2أنءعألهمءلوبصلد،ءابمءيبلغء

عنءاقأعءويةءإصولوت.
ع2رشعتء عقكم2مء عبصهلأنل2ة،ء عبج عئ2مء س2لوقء ايفء
عملس2كأطننيءعبصهوين2ةءلوح2وتءعملس2جدءعمق2ىصءعملبوخك،ء
صب2وحءوح2اءعبثالثو ،ءلمأويةءحش2ددةءحنءرشط2ةءعباداء

عبصهلأني.
اوفودتءاتوبةء»فلس2طنيءعمن«ءنقالءعنءحصودخءحمللة،ء
لأنءرشطةءعباداءنرشتءعبا2رشعتءحنءعنورص8وءاعنورصء
حنءعبقأعتءعبروصةءخاللءسوعوتءعبصبوحءعببوت ءيفءلوحوتء

عمقىص،ءاق بءعبجوحعءعبِقبيْل.
اوش2وختءإىلءونءرشطةءعباداءعألتءعىلءتفكلشءعملصلنيء
وثنو ءدخأبه2مءبألقىص،ءتأوءصودختء8أيّوتءلاضهمءبمنيء

خ اجهمءحنءعملسجد.ء

نهاية ُحكم »املطاوعة«.. الغضب يتصاعد 
علي فواز*

عنكه2ىءزح2نء8لئ2ةء»عمح2 ءلوملا2 افءاعبنهيءعنء
عملنك2 «ءخغ2مءعب2داخءعب2ذيءبابك2هءيفءإضف2و ءرشعلةء
دعخللةءعىلءعبمكمءعبساأدي..ءحأزقءعباهدءعبجديدءونهء
تلأ2وءعقرتلتءعبدابةءحنءجذاخ28وءعبكأخيرلةءعبكيءعىلء
وسوسهوءتأساءعمللثوق،ءتمأبتءعبهلئةءإىلءعب ءعللهوء

مجلءعتكسوبءعبرشعلةءعبروخجلة.ء
ع2أدةءقلل2الًءإىلءعب2أخع .ءعوح2ونءواءوتث2 .ءحوءتونء
لوإلحكونءترلّلءعبس2اأديةءح2نءدانء»حطواعة«.ء8ذعء
ع2ىلءعمقلءحوءتونءي2رتع ىءحنءلالدءايسكش2فءحكىء
ح2نءحأعطنيءعملألك2ةءاعملقلأنيءفله2و.ءنفأذء»ح عسء
عبفضلل2ة«ءتونءيبداءحكج2ذخعًءيفءللئ2ةءعجكأوعلةءنأوء

اتشّابءفلهو.
يفءح عح2لءحالن2ة،ءاتمدي2دعًءخاللءت2أيّلءنويفءلنء
عبدعبازي2زءازعخةءعبدعخلل2ة،ءتونءخج2ولء8لئةء»عمح ء
لوملا2 افءاعبنه2يءع2نءعملنك2 «ءياكربانءج2ز عًءحنء

عبكأعزنوتءعبقوئأةءلنيءوجنمةءعبسلطة.
لوعكبوخ28مءجه2وزعًءخس2ألوًءتولا2وًءبه2ذهءعب2أزعخةء
طّأخءنوي2فءعالقكهءلهمءحكىءلوتأعءحمس2ألنيءعلله.ء
لوملث2لءط2ّأخءش2قلقهءعبدعبلهءل2نءعبدعبازي2زءجهوزء
عبم سءعبأطنيءعأالًءلنصلمةءحسكش2وخهءعبدعبازيزء
عبكأيج2 ي.ءلوتء8ذعءعبفصللءعملؤب2فءحنءلضاةءآالفء
حقوت2لءقب2يلءق2أةءيفءي2ده.ءاخثءحكا2بءل2نءعبدعبلهء
عبم2 سءعنءاعب2ده،ءتأوءواخثءنوي2فءعبدعخللةءاحاهوء

»عملطواعة«ءاللنهءحمأد.
فجأةءحدثءحوءبمءيكنءيفءعبمسبون.ءعبصاأدءعبقأيء

غريءعملكأقعءملمأدءلنءس2لأونءخعفقهءعنقالبءوتث ءقأةء
يفءعملاودالتءعبكيءقوحتءعىلءوسوس2هوءعملألكة.ءتاّأقتء
نقأةءعملكش2ددينءحنءخجولءعبدينءاوتبوعهم.ءعتس2اتء
دعئ ةءوع2دع ءلنءس2لأون.ءف حءعبرصأ8ءاعس2كبرشاعء
خريعً.ءبقدءخلرلءعمحريءعبشوبءإحدىءعب توئزءعمسوسلةء
عبكيءقو8ءعىلءوسوسهوءعبمكم.ءقوعدةءعبرشعلةءعبدينلة.ء
8لءيانيءذبكءلوبرضاخةءونءعملبنىءلوتءآيالًءبلسقأط؟ء
الوبك2ويلءحوءعبذيءدفعءلنءس2لأونءإىلء28ذهءعملروط ة؟ء

عبجأعبءعىلءذبكءيسكدعيءلاضءعبكأضلموت.

الحّرية للّضالني
ع2ىلءح2دىءوتث ءح2نء88ءعوح2وًءش2ّكلء»عملطواعة«ء
صأخةءنأطلةءعنءعبس2اأدية.ءاجأهءحكجهأةءتجأبء
عبشأعخعءاعمسأعقءلمثوًءعنء»ضوبني«.ء8ؤال ءعبضوبأنء
ق2دءيكأنأنءحنءعملكرلفنيءع2نءعبصالةءيفءحأعد8و،ءبذعء
اجبءع2ىلء»ح2ّ عسءعبفضللة«ءونءيج ا28مءعنأةءإىلء
ذب2ك.ءق2دءيكّنءويض2وًءفكل2وتءيضانءط2ال ءوظوف ءاالء

يغطنيءاجأ8هنءيفءعمسأعقءعباوحة.
تاددتءوسأو ء»عملطواعة«.ءعباوحلأنءلشكلءخسأيء
8مءوعضو ء»8لئةءعمح ءلوملا افءاعبنهيءعنءعملنك «.ءيفء
عبصمفءعبغ للةء8مءعبرشطةءعبدينلة.ءيفءعبس2اأديةء8مء
ويضوًءخجولء»عبمسبة«.ءتدّلءعللهمءوثأعلهمء)عبدشدعشة(ء
عبك2يءالءيجأزءونءتطألءتثريعً.ءالءيضاأنء»عباقول«ءعىلء
غطو ءعب وسء)عبش2أوغ(ءوس2أةءلجألعءعبس2لفلني.ء8مء

لذبكءيقكدانءلوب سألءحسبءحاكقدعتهم.
ب2نءيطألءعبأقتءقبلءتنفلذءحكمءعإلعدع8ءلمقء8ذهء
عبهلئة.ءعبق عخءحكر2ذءخغمءعالبكبوسءعبذيءحصلءخاللء

جلسةءحجلاءعبش2أخىءعبشه ءعملويض.ءتقّد8ءلوقرتعحء
إبغو ءعبهلئ2ةءثالثةءوعضو ءيفءعملجل2ا.ءعمحونةءعباوحةء
نفتءاجأدء8كذعءعقرتعحءعىلءجدالءعمعأول.ءتبنّيءيأ8ء
عبجلسةءونءعالقرتعحءحأجأد.ءيفءعبنهويةءتمءتأجللءعببتء

لهءإىلءجلسةءتاقدءلادءحني.
لأا2زلءعنء28ذهءعملاللس2وتءيُأك2نءعبق2ألءإنءزحنء
»عبهلئة«ءعنكهى،ءإالءإذعءط وتءحفوجآت.ءحصلءذبكءفاللوًء
عباو8ءعملويضءعندحوءعنكزعتءصالحلوتهمءلق عخءحكأحي.ء
حنذءذب2كءعبأقتءبمءيادءلإحكونه2مءعملالحقةءواءعبكأقلف.ء

صوختء8ذهءعملهو8ءحنءحسؤابلةءعبرشطةءحرصعً.

تبعات خطرة
عملا2وخضءعبس2اأديءعملقل2مءيفءبندنءس2ادءعبفقلهء
يب2داءحكفوئ2الًءلإبغو ءعبهلئة.ءيفءاعح2دةءحنءحدعخالتهء
عمس2بأعلةءيبرّشءزعلمء»عبم تةءعإلسالحلةءبإلصالح«ء
ل2أنء28ذهءعبرطأةءس2رتتّدءعىلءل2نءس2لأون.ءينطلقء
عبفقل2هءح2نءقنوعةءلأنءعبهلئ2ةءبطوملوءاّف2 تءعبغطو ء
عبرشعيءعبدينيءبمكمءآلءس2اأد.ءلإزعبكهوءيهد8ءعمحريء
عبشوبءعأأدعًءوسوسلوًءحنءوختونءعبمكم.ء8أءويضوًءيزيدء
عتق2ودءعبقدخءعبذيءيمأيءرشعئحءحكبوينةءعالتجو8وتءيفء
عملجكأعءعبساأديءايقأدهءإىلءح حلةءعبغللون.ءعمل حلةء

عبنهوئلةءقبلءعالنفجوخ.
قدءيبداء8ذعءعالحكأولءش2ديدءعبكفوؤلءحقوللءسؤعلء
لس2لط:ء28لءحمأدءلنءس2لأونءله2ذعءعبغبو ؟ءس2ادء
عبفقل2هءحقكن2عءلذب2ك،ءإالءونءحجأأعةءعملسكش2وخينء

عململطةءلأيلءعباهدءتبداءونءبديهوءقنوعوتءحركلفة.
خ2اللءعبفرتةءعبك2يءتلتءق2 عخءتقلل2صءصالحلوتء

عبهلئةءبمءتسّجلءخدادءفالءخطرية.ء8ذعءعالخكبوخءشّجعء
وصموبءعبق عخءعىلءعمليضءلأرشاعهم.ءعملاللسوتءعبكيء
حصلتءيفءحجلاءعبشأخىءحنذءنمأءشه ءيصحءعبنظ ء
إبله2وءعىلءونه2وءعخكبوخءآخ2 ءبجاءعبنب2ض.ءنبضءبمء
يس2كق ءلادءيفءجسدءعملألكةءعبذيءيشهدءحوالتءضغطء
ح تفا2ةءاحنرفضة.ءعىلءضأ ءذب2كءيأكنءفهمءق عخء
إبغ2و ءحفلءعملط لةءعملرصيةءش2ريينءعب2دءعبأ8وبءيفء
عب يوضءوخ2ريعً.ءبمءتهضمءعببلئةءعالجكأوعلةءعبموضنةء
بلكلوخءعبدينيءعملكشددءعبق عخعتءعمخرية.ءتأوءبمءتهضمء
حوءحدثءيفءحاقلهوءعبكأخيريءلوب يوضء)حنطقةءنجد(ء
حنءعحكفوالت.ءتس2وخعتءعمحدعثءلشكلءحفوجئءقبلء

ونءيكوحءبهوءعسكلاوبءحوءحصل.
حوءتونءبهذهءعمح2دعثءونءتكرذءطولعءعبرطأخةءبأالء
ونه2وءجو تءدفا2ةءاعح2دةءالوبكزعحنءح2عءحرشاعوتء
وخ ى:ء8لئةءعبرتفلهءاحفالتهوءعملركلطة،ءحرشاعءعببم ء
عمحأ ءعبسلوحيءعبأععدءلوببكلنيءاعبرأأخ،ءعبالأونلة،ء
إبغ2و ءداخء»عملطواعة«،ءإقوب2ةءآالفءعمئأةء)افقوًءباودلء
عبجبري(،ءعبس2أوحءبلأ وةءلقلودةءعبسلوخة،ءإضوفةءإىلءحوء
يك2دعالءعنءعتجوهءإلبغو ء»8لئةءتب2وخءعبالأو «ءاإعودةء
تنظل2مءعملؤسس2ةءعبدينلةءلأتأله2و.ء8ذعءإذعءح2وءنملنوء
جونبوًءعبكمديوتءعالقكصوديةءاعمحنلةءاعباس2ك يةءعبكيء
ترتص2دءعملألك2ة،ءاخط2أعتءعبكطبلعءح2عء»إرسعئلل«،ء
اتنوحيءحوبةءعبنقأةءدعخلءعمرسةءعبموتأة.ءيفءظلء8ذهء
عمعبو ،ءحوءعبذيءيدفعءلنءس2لأونءإىلءعسكفزعزءعبقوعدةء

عملكش2ددةءعربءإبغو ءداخء»عملطواعة«؟

* امليادين نت



الطغي���اُن يح���اوُل أن يُخي���َف الن���اس، أن يُرهَب 
الناَس أن يثيَر حالَة الفزع ليدفَع الناَس لالستسالم 
ل���ه، فإذا استس���لموا فع���ل بهم األش���دَّ وحلق بهم 

األضر واألنكى وأكثر إيالًما ووجًعا..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة 
أخيـرة

عبدالوهاب المحبشي 
إخت2كوُبءعملج2وزخءعبجديدةءلوبنس2بةءبكموب2فءعباداعنء
عبس2اأديءعمح يكيءوصبحءحعءح اخءعبأقتءاعس2كأ عخء

عبصأأدءوسهلءط يقةءبكأتلدءعسكأ عخءعبمضأخ..!
تشا ءحألكةءق نءعبش2لطونءلأنهوءقلللةءعبمللةءوحو8ء
صأأدءش2ابءيأش2كءونءيكنوس2و8وءح2نءزعاي2ةءإعطو ء

عالعكبوخءالءحنءزعايةءعبثأخ..ء
حجزخةءثالج2ةءعبجاألةءيفءصادةءعبك2يءخعحءضملكهوء

عبارشعتءتأتيءيفء8ذعءعبسلوق..ء
ابذبكءنمنءنقألءوَيْضوًءحنء8ذهءعبزعاية:ء8لءنس2لكم؟ء

الءننسو8وءحنءجهةءعبثأخءاعبكَم2ّ كءيفءحلدعنءعملأعجهة.
ابكنء8يءتشا ءوالءوحدءيألُهءبهوءوَْاءياألءحسولهو..ء

ذ8ولُه2وءإىلءخاس2لوءتونءُخلَّأوءحنءلوبءتقديمءش2كأىء
لكالشلنكأفءاسكأدءاتأش2كوءا...ءحوءشوله،ءوَْاءلمثهوء
8ن2وكءعنءس2الحءخايسءيفهمءبغةءعبس2الحءعبذيءيمألهء
عملجو8دءعبلأني..ءخغمءتج يبهوءُتّلءحوءونكجكهءعبككنأبأجلوء

عبغ للة،ءابكنءعبذيءحوءحاهءعلدءيقلءعلدهءعباوفلة.
إنهوءتش2اُ ءلوبهزيأةءتلأوءش2ا ءعبلأنل2أنءلوبنرص،ء
اوح2و8ء8ذعءعبكجوازءاعالنكصوخءعبنف2يءاعملانأيءعبلأنيء
عب2ذيءيش2ا ءل2هءعبلأنل2أنءعبصوح2دانءتش2ا ءحألكةء
عبش2لطونءلوإل8ون2ةءا28يءعبك2يءقكلتءع2رشعتءعآلالفء
اج ح2تءَاوعوقتءحئوتءعآلالفءفق2طءبكؤتدءحضأخ8و..ء
َاوحو8ءش2اأخ8وء8ذعءلأالءوحدءيارب28وءوَْاءيألهءبهوءالءتجدء
اس2للةءبلكأتل2دءع2ىلءحضأخ8و.ءح2نءجدي2دءإاّلءحجزخةء

جديدة..ء
قأ2ةءللءقا ءعبس2وديةءاعبش2أفلنلةءاعبف عن2ة،ءإذءالء
قأ2ةءبالنم2دعخءونءيس2كلذَّءلقكلءعملس2كضافنيءإلش2بوعء
ن2زاةءعبمض2أخ..ءَابلكذتريءلأج2أده..ءونءيقألء)نمنءالء
ن2زعلء8نو(ءلأجزخة..ءَايفءعملقوللءقأ2ةءعبصأأدءَاعبكمديء

اعإليَْأونءونءتكموَحَلءعىلءج عحكءَاتبقىءاعقفوًءتنشد:ء
نطفيءعبكأقدءلوبلظى
ننىسءعمل عخةءلومل عخة

ابكننوءالءننىسءحأعسوةءعبلهءبنوء)فأوءا8نأعءملوءوصولهمء
يفءس2بللءعبل2هءاحوءضاف2أعءاح2وءعس2ككونأعءاعبلهءيمبء

عبصول ين(.

مملكة العار تلفت 
اصلكيءإىلءعم8لءاعمصدقو ءونءيلكمقأعءلأس2ريةءعبق آنءانتباه الغرابيب 

لهذهءعملس2ريةءعبق آنلةءعملبوختةءفإنهوءتأثّلء8دىءعبله،ءا8يء
عحك2دعٌدءب س2وبةءونبلوئه،ءف2الءيصّدتمءعنهوءزي2ُفءعملضللنيء
اعبظ2نءعبّي ،ءفهوء8أءعبق آنءعبك ي2مءاحأعقفءونصوخءعبلهء
عبك2يءيقفأنهوءلنيءويديكمءبككبلَّنأعءعبمقءحنءخالبه،ءإنءتنكمء

فاالًءصودقنيءحعءونفسكم.
خس2وبكيءإلخأعنيءعملجو8دينءونءنكقَيءعبلَهءيفءعسكش2اوخء
عظمءعملس2ؤابلةءعمللقوةءعىلءعأعتقنو،ءونءنكقَيءعبلَهءيفءعبثبوتء

يفءحأعجهةءعمَْعَدع .
خس2وبكيءبألَْعَدع ءونهءحهأوءحش2دتمءعبمش2أدءاجلّشكمء
عبجل2أَشءبقكوبن2وءفأعبلهءبنءترلَفنوءطوئ عتك2مءعبم للةءاالء
ءفلنوءذبكءش2ا ًة،ء عببوخجوتءاالءعمس2وطللءعببم يةءاالءيهزُّ

فنمنءاعبلِهءنأكلُكءعبس2الَحءعمقأىءاعبفكوكءس2الَحءعإليأون،ء
س2الَحءعبثقةءعملطلقةءلوبلهء-ُس2بَْمون2َُهءَاتََا2وىَل-ءيقألءعبلهء
اُت2ْمءإاِلَّءوَذًىءَاإِنءيَُقوِتلُأُتْمء -ُس2بَْمون2َُهءَاتََا2وىَل-ء)َب2نءيرَُضُّ

اَن(. يَُأبُّأُتُمءعمَُدلَوَخءثُمَّءالَءيُنرَصُ
خس2وبكيءإىلءعبس2لدءَعبدعمللكءل2دخءعبدينءعبمأث2يءوقأل:ء
إرضبءلن2وءوعدعَ ءعبل2هءاخس2أبِهءاوَْعَدعَ ءعملس2كضافنيءحنء
خلقه،ءفنمنءاعبلهءوتبوُعكءعمافلوُ ءيفءزحنءعبغدخ،ءاعملرلصأنء
يفءزحنءعبرلونة،ءفأعبل2هءبأءُخْضَتءعببمَ ءبُرضنوهءحاكءابنء
َدءبمظًةءاعحدًةءيفءذبك،ءاسأاعصُلءعبسريَءيفء8ذهءعملسريةء نرتدَّ

حكىءعبنرصءوَْاءونءي زَقنيءعبلُهءعبشهودَة.
عبل2ُهءوَْترَبء–ءعملأُتءمح يكوء–ءعملأُتءإلرسعئللء–ءعبلانُةءعىلء

عبلهأدء–ءعبنرُصءبإلسال8.

عباددء)6أ2(ءء

عمخلاو ءاعبرألا
28ءحم 8ءم 2828ءء-ءء28ءوتكأل ءأ8282

معاذ الجنيد
ُه��وي��ت��ه��ا ع���ن  ف��ي��ك��م  ت���ب���َح���ُث  األرُض 

ف��اح��م��وا ِح��م��اه��ا وم���ن أم��ج��اده��ا اغ��ت��رف��وا
بها ال��ع��اص��ف��ي��ن  ض���د  اآلن..  ت����ّوح����دوا 

اخ��ت��ل��ف��وا!!! ب��ه��ا  ش��ئ��ُت��م  كيفما  وب��ع��ده��ا.. 

ُجنيدياتُجنيديات

الشهيد املجاهد/ َعبدالكريم محمد عبده الَيندي
املحافظة عمران- األشمور 

عبداهلل سالم الحكيمي
 

ء ُفءعبمضوخيُّ بفتءعنكبو8يءعبكرصُّ
َفءلهء عب عق2يءاعملس2ؤالءعبكيءت2رصَّ
عبجلُشءاعبمش2ُدءعبش2ابيءعبا عقيء
يفءإنزعلءعلمءإقللمءت دس2كونءعبا عقء
ح2نءعملنوط2قءعبك2يءس2لط ءعلله2وء
ق2أعتءعبس2لدءحس2اأدءعبربزعن2يءيفء
اخونق2نيء ات ت2أكء طأزخ حوت2أء
اس2نجوخءاغري8وءح2نءعملنوطقءعبكيء
عصطلحءعىلءتسألكهوءلوب2ء)حنوطقء
عملكن2وزعءعلله2وءح2نءوخضءعبا2 عقء
وُن2زلءعبال2مء ل2نيءلغ2دعدءاعخلل2ل(،ء
عبك دس2كونيءاُطأيءلوحرتع8ءعىلءغريءحوءععكدنوءعللهءحنءفجوجةء
يفءللدعنن2وءاخف2عءلدالًءعنهءعباَل2مءعبا عقيءافقوًءمحكو8ءعبدس2كأخء

اعملؤسسوتءعبربملونلةءاعبكنفلذيةءعبا عقلةءعبرشعلة!

صالح الدكاك
 

إنءتكأيمءعبالئأةءيفءفشلءحكأحةءعإلنقوذء
عىلءخوسءحك2أنءدانءحكأنءوَْاءازي ءدانء
آخ ء28أءجبٌنءَاعجزءعنءعالعرتعفءلفش2لء
حجألءحكأن2وتءعبمكأحة؛ءتالفل2وًءبإلق عخء
لوبموج2ةءعمُللم2ةءبطيءصفمكه2مءجألاوًء
بجه2ةءإنك2وجءلديلءث2أخيءقوئمءع2ىلءحبدوء
)عبديبلأحوس2لةء الء عبثأخي2ة(ء )عبرشعت2ةء

عبثأخية(!
عبل2ه(ء )ونص2وخء ح ت2ةء تهّذل2تء بق2دء
لوالنض2أع ءيفءعبمكأح2ةءلص2أخةءب2مءتادء
حاهوءقودخًةءعىلءحقوخلةءعملش2هدءثأخيوً؛ءمنء
ذب2كءيانيءح حونءُجألةءازخعئهوءحنءعبك عيسءعبأثريةءلادءش2ظفءعباألء
عبث2أخيءاته2أفءاحاكقالتءعإلقص2و ءاملأعخلةء8ذهءعبمقلق2ةءاعبكأأيهء
عللهوءاإيهو8ءعبقلودةءعبثأخيةءلجس2وحةءعبداخءعب2ذيءيضطلاأنءلهءيلجأُء
ازخع ءعبم تةءاوُُطُ 8وءعبديبلأحوسلةءبالنر عطءيفءسجوالتءصبلونلةءحألء
عبفس2ود..ءس2جوالتء8يءحمضءدخونءتثلفءلالءنوخءتكسعءحاهوءعبفجأةء
ل2نيءعبثأخةءاعبش2وخعءعبش2ابيءعمل ع28نءع2ىلءجدعختهوءيفءت جأ2ةءآحوبهء

اعبكرفلفءحنءحاونوتهءعىلءعملدينيءعببالدءاعبق يب.
الءيأكنءبلقلودةءعبثأخيةءونءتقوحَ ءلش2وخعهوءعبثأخيءلوس2مءعبرش2لةء
ع2ىلءعبرشعتةءعبسلوس2لة،ءفرلوُخءعبرالصءحنءعبأصوي2ةء8أءخلوخءثأخيء
اخلوخءحأعجهةءعباداعنء8أءخلوخءثأخيءقبلءونءيكأنءسلوس2لوً..ءافقطء
لكرللقءرشعتةءثأخيةءتدي ءعببلدءلأوءتقكضلهءحأجبوتءعملأعجهةءيفءعب ع8نء
اتمقل2قءعبقطلاةءحعءزح2نءعبأصويةءحس2كقبالًءيأكنءبلث2أخةءونءتارّبء
لوآلحولءعبكبريةءبلش2ابءحنءخنوقءعملاضالتءعبصغريةءعب ع8نةءعبكيءياألء
ازخع ءعبم ت2ةءع2ىلءإغ عقهوءيفءش2ربءحوئهءإىلءضف2وفءعبكلنأنةءعبأطنلةء
عبأعزنةءبش2ابءينك2جءذعتهءاعحكلوج2وتءاجأدهءعبك ي2مءاالءيالشءعوبةء
ع2ىلءحوبلةءعالقكصودءعب يايءعبمكأحيءاالءيبددءطوقوتهءيفءطأعلريءعنكظوخء

فكواىءعبردحةءعملدنلة.
ازخعُ ءعمنص2وخءيفءعإلنق2وذءُعأل2ٌةءتوبفٌةءفق2دتءقلأكَهوءاع2ىلءعبقلودةء
عبثأخيةءَخْأُضءحا تةءعبكم ي ءل جولءيمبأنءعبلهءاعبشابءايمبهمءعبلهء
اعبشابءاحنءخاللءوُُط ءلديلةءبإلنقوذءاعبسلويسءح نةءاغريءلرياق عطلةء

تنهضءلمزحةءعبنقوطءعالثنكيءعرشةءعبثأخية.
..ءعبجديدء28أءعجزءعمنصوخء الءجدي2دءيفءونءتق2ألءثأةءفس2وٌدءحؤتأ يٌّ
اح عاحكه2مءيفءح لعءعبس2جولءن2زاالًءعندءنفس2لوتءازخعئه2مءعملكثوقلةء

بلك عيسءعبأثريةءاشهأةءعب سأخءيفءعملنصوتءاعمل عجءعباوجلة!

تصرُّف حضاري من الجيش العراقي

دخان حكومة اإلنقاذ

تدع2أءصملف2ُةءعملس2ريةءُقّ عَ 28وءعبك2 ع8َء
عبلأنل2ةءايفءعبر2وخج،ءإىلء ُتّلءعملموفظ2وتء يفء
عملش2وختةءيفءنق2لءعمحدعثءاعمخب2وخءاعبصأخء
عربءقنأعتءتأعصلءحفكأحةءعىلءحدعخءعبسوعة،ء
حل2ثءخّصصن2وءقنوت2َيءتأعصلءع2ربءعبأعتاء
عب ق2م.. ع2ىلء لونكظوخت2مء اعبكلللج2 ع8ء وبء
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