
 األفتتاحية
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 لكاء العدد .....يوضف احلاضسي

 اضتًداف الطعودية مستصقتًا

 املطريةقهاة  علىيف حواز احلوثي  ةمحص 

 زئيظ اللجهة الجوزية يوجًٌ بسضالة لباى كينوى
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 جهيف وأحالم الػعب الينين
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 اجليؼ واللجاى يف عنل جنساى عطري جيصاى

 ماذا بعد؟ 

 الجكافة والجوزة يف الينو

 اضتيطاى الجكافةو مفًوم العكلالفكس بني  

 لوحة جوزنيكا ,تطلل األمل

 ثكافتٌوحدة الينو وتهوع 

 األدب يف مواجًة العدواى

 الجكافة الوطهية

 واضتبطالجًاد وصنود 

 الكنيص الينين

 ملف العدد .............ناشحوى يتصازعوى مع احلياة

  

 داءميو العطاء والف

 أطفال صعدة املهطيوى

 إىل أنصاز اهلل واجليؼ الباضل 
 يا صػريتي نامي وال ختايف!

 خطوزة يػاغة العضام

 دوائك يف غرائك

 تػطية إخبازية

 املساءة أضاع اجملتنع

                                     مػازكات

            فيطبوكيات 

 ختاما...    
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الينهية 

تواجٌ 

 العدواى

 

دزاما 

.....غعبية

.......مع 

حضية  

 ومبخوت

 



 

 ثقوا بنصر هللا وإن 

 وجدتم هؤالء

 بالبالد  المعتدين محيطين 

 من كل جانب فاهلل معنا     

 وهو ناصرنا وهو حسبنا  

 ونعم الوكيل وكفى باهلل 

 وليا وكفى باهلل نصيرا .

 
    

 السيد /حسين بدر الدين الحوثي 
  



 ميحرلا نمحرلا هللا بسم 

 

 .المنتجبينهلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آل بيته األطهار وأصحابه الحمد 

نتاتادا  لمجتمعنتا اليمنتق بء صتام وتهمتيأ المترأة اليمنيتأل بستبب األعترا  والعتادا   ِن كثيراً ما وجهت  ا
 .والتااليد

تل امتمتام المترأة الكاتبتأل  وكثيراً ما اتهم  المرأة اليمنيأل بأنها ِ تستطيع أن تكون سياسيأل ناجحتأل وأن جل

فشعرنا أن منتا  فرااتاً يجتب أن يمتس ورستالأل يجتب , إن وجد  فق الجانب اِجتماعق والاضايا األسريأل
 .أن تصل وثاافأل يجب أن تتغير

لم نكت ن فاط بالتفكير وإلاام اللوم علتى أ  جهتأل وتبرن تأل أنفستنا فكتان ِبتد متن وضتع البتخرة أو ال طتوة 
 .األولى فعادنا العزم وتوكلنا على هللا وبدأنا بفكرة تأسيس مجلأل يديرما كادر نسا ق

وبءخن هللا تسعى المجلأل لرفع مستوى التوعق السياستق والثاتافق والصتحق وتعزيتز الهويتأل الوطنيتأل بتين 

أن عال تأل الرجتل انتشتر  وتأكيتد أفراد المجتمتع ومواجهتأل التضتليل امعالمتق والثاافتا  المغلوطتأل التتق 
 .بالمرأة مق عال أل تكامليأل  وليس  عال أل صراع مثبا  من مو األفضل وخل  كما جام فق الاران الكريم 

ومتتن أمتتدا  المجلتتأل أن تكتتون منبتتراً معتتالن ا رام ومعرضتتاً لنشتتر األفكتتار فتتءخا صتتلح  النوايتتا وصتتح  
 .العزا م سهل كل صعب وتيسر كل عسير

مي أل تحريرما صتدراً منشترحاً لكتل ناتد بنتام ونزيته وتظل وستجتهد مخه المجلأل لنال المعلومأل الصحيحأل 

حتوام وتاتارب م تلت  األفكتار  ِن ولكل ماترح يساعد فق تطوير المجلأل ورل يها وتكون إن شام هللا ميداناً 
 .والمخامب وميداناً للتسامح والمحبأل الوطنيأل

 .فنتمنى نحن أسرة المجلأل من أرباب األ الم فق جميع المجاِ  أن يمدوا المجلأل بأطروحاتهم وأفكارمم

أعمالنتتا  الصتتأل لوجهتت  الكتتريم وأجتترن ال يتتر علتتى ألستتنتنا واجعتتل اللهتتم اشتترح صتتدورنا ويستتر أمورنتتا 
 . وأ المنا

  

 فريق مجلة الهدهد

 والمجتمعمستالأل تعنى باضايا الفكر والسياسأل   
   

   

 مجلة

    

  

 ال اشبالمل  أمأل      

 أحالم شر  الدين     

  

 إشراف عبم

 ردينه جحاف/ أ

 هيئة التحرير

 الشري    انسجام  

 الكبسقر يأل  

 االفتتبحية



  
  

 

والن طاااا    الكتاااا   ماااا  الكاااا ر هناااا   مباااا    

 علاا   لعاااوا ب املب لياا  غاار إياانا  مواقاا  علاا  الشاا ي  

 و نهااا  ب إله ااا   يته ونهااا  بااا  يزع اااو  ك ااا  الاااي  

 يزع ااو  ك اا  للااي    طااي   تفعاا  ومل الي نااي  يااتل 

 حتاا ل  قاا    بهاا  حتجاا  الااي النئيشاا  العاااوا  ذريعاا    

 الف رسااا  الت اااا  حم ربااا  هااا  الاااي   علااا  العااااوا 

 ففكاان  هاا    طاانعي  إعاا    ج ناا  إىل رئاايص كشااب 

 الاااف   بصااا ولشاا   نظاان  ووجهاا  قناءتاا   كتاا    

 . حا ب سم ن طق   و  ول     ع 

 يقاااو  وهاااو طاااعبن   صاااوا  حبااا  العااااوا  وقبااا   واَل:

 يكااا  ومل الاااي    يف إينانااا  لتااااي  وجاااو  الللعااا مل 

 قيااا   قبااا  الي نيااا  راضااا األ يف إينانااا  سااافر هنااا  

 قباا  األمنيكاا  الشاافر كاا   نفشاا  الوقاا  يف العاااوا  

 الناا ه  اآلماان الااي    وهااو   ئمظاا  طااي  هااو ساابت ر21

 املنااا طو  ويلتقااا   ك فااا  يف حنيااا  بكااا  ويتحااان 

 القصاان ويف سااف رت   يف امله اا  الظخصااي   ماا  ب لعايااا

  زماا   لفاا  ماابر  مبظاا ي  يلتقاا  كاا   باا  اجل هااور 

 ع لاا  حاااو  كاا  متجاا وزا يفتعلونهاا  كاا نوا الااي الغاا ز

 21 وبعااا الااي    يف لاابه   ساافر ك جاان  الابلوم ساا 

 والظاااناك   و الشااالم اتف قيااا  توقيااا  وبعاااا سااابت ر

  ولاا  ب كاا طهاانا   وإىل ماا  اجلوياا  الاانحه  اتف قياا  

 بنئ سااا  التحااا ل   و  قااا    كااا    اخللاااي   و  مااا 

توقياا     اتف قياا   للي نااي  حيااو ال  ناا ياانو   الشااعو ي 

   م   ول   ينى  و 

 

  هفوجااو  امل ضاي   العقاو   مان  علا   تعاو وا  ك   إليهم والعو  إذنهم 

 لكا   سنوا   منت ل  خم  ُ  ك   غ طم عاوا  لظ  من سب  ذريع 

 حتا   امل ضاي   العقاو   يف عااوانهم  كا   إذ  املن سب  التريع  جياوا مل

 يف حصال   الاي  اإلره بيا   الع ليا    ك  ياينو  ك نواوالكواليص 

 مب طن. غر بظك  الي  

 )ع صاف   ما  يشا     بع ليا   الي   عل  باء العاوا  و م رض 26ا  وبع

 نااا  ماا   و  هاا  اإلينانياا  اإلسااهمي  اجل هورياا  ك ناا  ( احلااز 

  سابو   ثا ن   يف ئ  اخل منا  اإلم   وصنح العاوا  ذل  و  ا  واستنكن

الااا     يف  نفها   وساي ن   الاي     يف ستهز  الشعو ي     العاوا  م 

 املظاها  يتنا و   زا يا  وال العا مل  بقنا    مما ه  اإلينانا   اإلعه  وك  

 العااوا   جانائم  فطا   وياتم  يوميا    يبث ي ص بنن م  يف يومي  الي ين

 اجلاايع انتصاا را  تغ ياا ب ك اا  يقااو   للعاا مل وكظاافه  الشااعو  

 الفطا ئي   الي   قن ت  بث العاوا  ق      بعا حت  الظعبي  واللج  

 جانائم  للعا مل  ينق  م  ه  الع مل قن   ك ن  س   الن ي  م  واملشر 

 قنا    اف  فا  احلنبا    عاه  اإل مظا ها  وتنق  الي ني   حبو سعو  آ 

 ينش . ال موق  املظلوم  و احلو ع  الع مل

 إيانا   ها    هاتا   ما    ك ن مواق  م  الن قاو  هؤالء ينيا ف  ذا       

 احلكي   سي سته  هل  إينا   وقف   مم   ك ن معهم تق  بب  ملزم 

 ا  نظ      اليق  علم وتعلم الشعو   النظ   يف غب ء وليش  واملاوي  

 بني  نيا    يلفه ا   وما   وإسانائي   ألمنيكا   واجها   إال م  هو سعو 

ك نا     طنيقا   بب  إينا  استفزاز حت و  األنظ   تل     تعلمك   

 للعا مل  لت با   وجنها   املن قا    يف صانا   يف إلقح مه  األينى تلو من 

 ال الفانض  الظيع  م  يابصهم ق    الت  احلقيق  اخل ن    اإلسهم 

 !!! إسنائي  م 
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 مىىىً ّكىىىاٌ ،هلىىىاا ال ىىىاو احلىىى  يف حصىىى   الىىىي ميىىىٙ كارثىىى٘ حتىىىٙ

 ت  ىىه ّع نىىاٛ، دب ْماسىىٌْٔ فىىَٔه اإلٓىىناىٔن احلجىىا  مٝىىا  ضىىيآاٍا

 حىىن  فتكىىْو ٓىىندّا ل  ىىَه ّمت نىىرٗ، تسىىتهما ٍه  مىىربنٗ َىىاأى إٓىىناٌ

 السىىي٘، ٍىى أ - املسىى نن ىظىىن يف - متثىى  الىىي السىى ْدٓ٘ بىىن طاٜهٔىى٘

 إسىىنأٜ  تتنيىىاِ مىىا غآىى٘ ٍّىىاِ إٓىىناٌ متث ىىَه الىىآً الشىىٔ ٘ ّبىىن

  كافىىى٘ مىىىًا سىىىَٔ ْ املسىىى نن  مالٓىىىن أٌ ٓ  نىىىٌْ ألىَىىىه  ّأمنٓكىىىا

 اهلل، فتكىىٌْ بٔىى  ّعىىً احلىىنمن أرض عىىً الىىرفا  حبجىى٘ ال ىىام أحنىىاٛ

 ّإىَىىىا  الضىىىيآا مىىىً اآلتف مٝىىىا  إسىىىنأٜ  حت ىىىه كنىىىا اليتٔجىىى٘

 !!!مً؟ مص ي٘ يف ّك ُ لطنفنا ّإض اف

 إٓناٌّ قطن بنال ينٓ٘  احلرّد تنسٔه_تهاقٔ٘ا

 حلنكىى٘ النّحىىٕ ّاأل  الىىنٜٔ  الىىراعه ٍىىٕ قطىىن أٌ اثيىىاٌ خيت ىى  ت

 ال القىىى٘ مىىىرٚ اجلنٔىىى  ّٓ  ىىىه ال نبىىىٕ الىىىْطً يف املسىىى نن اإلخىىىْاٌ

 ذرٓ ىى٘ أٌ ٌْٓ  نىىكنىىا  !!ّقطىىن إسىىنأٜ  بىىن تىىنب  الىىي ٘احلنٔنىى

 يف املسىى نٌْ ّاإلخىىْاٌ التيىىال ، قىىادٗ ٓنددٍىىا الىىي الىىٔنً ع ىىٙ ال ىىرّاٌ

 الٍْابٔىىى٘، سىىى ْد آل ّقيىىىْا  عنبٔىىى٘ دّل عىىىرٗ ّيف مصىىىن، الىىٔنً، ّيف 

 ّاملىىر ّاجملىىْ  الىىنّاف  حماربىى٘ ٍىىٕالٍْىىابٕ  بىىالهكن متشىى   ّكىى 

ٓمعنىىٌْ  نىىاك سىىالواإل ع ىىٙ خطىىْرٗ ٓشىىك  الىىاٖ الهارسىىٕ الشىىٔ ٕ

 سىىىطْاى٘األ ٍىىىاِ رددّا ّلطاملىىىاأىهسىىىَه  الَٔىىىْد خطىىىن مىىىً أشىىىر أىىىىُ

 ّٓ ىىرٌّ ٓصىىرقْىَه الىىآً ال سىىطاٛ ل  امىى٘ حهظٍْىىا املشىىنّخ٘ الىىي 

 .احلنمن حامٔ٘ الس ْدٓ٘

 كىى  سىىكط  ّقطىىن، إٓىىناٌ بىىن ال ينٓىى٘ احلىىرّد تنسىىٔه اتهاقٔىى٘ ب ىىر

 ّم اترض، بكىىىا  شىىىتٙ يف املسىىى نٌْ اإلخىىىْاٌ الىىىاراٜ . ّأجحىىىن   ت ىىى 

 ذكٔىى٘ إٓىىناٌ فسٔاسىى٘ مجاعىىاتَه أمىىاو بىىُ ٓىىارّا مياسىى ا مىىارا جيىىرّا

 الىىىٔنً يف حمىىىاربي ٓىىىرعٌْ الىىىآً ٍىىى تٛ أٌ ل  ىىىام تث ىىى  أٌ ّأراد 

ِ  ّٓىىارٌّ ٘  بئىىتَه الٔنيىىٔن ّتىىرم   آتف قتىى   الارٓ ىى٘ بَىىا  التيتٔىى

 ٌ ٕ  جيىىنّ  تصىىىرقٍْه فىىىالذلىى    مىىىيَه أرد  متىىىٙ ّٓىىىنتٌْ حتىىى  قىىرم

 أبرا!!

 محآىىى٘ إٓىىىناٌ حىىىل ال  ىىىرًٓ فنىىىً اتهاقٔىىى٘ تْقٔىىى  فَنىىى  ٍكىىىاا

 ٘  حيىىاّل سىى ْد آل فىى ٌ ىظىىاو  الىىٔنً ع ىىٙ ل  ىىرّاٌ مصىىاحلَا ّباليسىى 

 أمنٓكىىىىا ملصىىىىاح خرمىىىى٘ ال ىىىىرّاٌ يف ّإقيامَىىىىا إٓىىىىناٌ اسىىىىتهما 

ت  شىىىٔ ٔ٘ طاٜهٔىىى٘ سىىىئ٘ حىىىن  أسىىى ه ، إلشىىى ال كنىىىا ّإسىىىنأٜ 

 احلن !!!! ٍاِ ستكٌْ مً ملص ي٘ ّحنً ع ٙ ع ه تيتَٕ

 

 

 حيككَىىىا الىىىي السىىىاحك٘ اتىتصىىىارا  ب ىىىر أىىىىُ امل كىىىر فنىىىً

 راضىىىىٕاأل عنىىىىل ّيف الراخ ٔىىىى٘، اجل َىىىىا  يف الىىىىٔني املكاتىىىى 

 ال ىىىىام تهاجىىىىن ّجٔىىىىماٌ ّجنىىىىناٌ عسىىىى  احملت ىىىى٘ يف الٔنئىىىى٘

 األسىىىى ي٘، أىىىىىْا  بنحىىىىر  امل ىىىىم  السىىىى ْدٖ اجلىىىىٔ  بضىىىى  

 َُٓىىىمو أٌ لىىىُ فكٔىىى  سىىى ْد كىىىث ًا لآ ىظىىىاو أحىىىن مىىىا  ٍّىىىاا

 بَىىىه سىىىت  ا لطاملىىىا مستضىىى هن مييىىىٔن رجىىىال أٓىىىرٖ ع ىىىٙ

 ّأسىىىىى ي٘ الش صىىىىىٔ٘ سىىىىى يتَهأ سىىىىىْٚ ت مي كىىىىىٌْ ٍّىىىىىه

 ّأمىىىاو  شىىى ْبَه  أمىىىاو ٓىىىارّا  أٌ هلىىىه  كٔىىى ّ جىىىرا  قرميىىى٘

 )املىىىادقن  الغىىىا الشىىى   ٍىىى تٛ ٓىىىر ع ىىىٙ ٍممىىىْا أىَىىىه ال ىىىام

 ؟!!!ٓسنْىَه كنا

 

 بط كىىى٘ ّلىىىْ إٓىىىناٌ تتىىىرخ  أٌ سىىى ْد آل ىظىىىاو لىىىاا ٓطنىىى  

 ال ىىىىام ّلشىىىى ْ  ّلشىىىى ْبَه ألىهسىىىىَه ٓىىىىارّا حتىىىىّٙاحىىىىرٗ 

 أّ إٓىىىناٌ تىىىرخ  بسىىى   ٍممىىىْا اإنىىى َٓممىىىْا م أىَىىىهأمجىىى  

 ٍىىىىاا ّكىىىى  إلٔىىىىُ ٓسىىىىتطٔ ْا الْ ىىىىْل مىىىىام ٍّىىىىاا غ ٍىىىىا

 ٌأ ٍَٔىىىا  لكىىىً الظ ىىىه ع ىىىٙ ّات ىىىنار اتسىىىتك ار بسىىى  

 يفْفَه أىىىىىى ّمتىىىىىن  اهلل ّسىىىىىَٔممٌْ بىىىىى ذٌ مىىىىىنادٍه ٓيىىىىىالْا

 الٔنىىىىاىٔن أٓىىىىرٖ ع ىىىىٙ الشىىىىٔطاٌ قىىىىنٌ ّٓكسىىىىن الىىىى ا 

 حتكىىىٕ فَكىىىاا شىىىرٓر بىىىن  ّأّلىىىْ قىىىْٗ أّلىىىْ ٍىىىه الىىىآً

 تْحىىىىرّا ٍىىىىه إٌ ل نستضىىىى هن اليصىىىىن أٌ الكْىٔىىىى٘ السىىىىيً

  ّال. إىل الطغاٗ مص  ّأٌ
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 سذتمَتط ٗلىاذذع٘زٝ  ٍذذِ ٗلىعشذطِٝ ثذ٘ض  لىاذذ ز  ٍْذص

 فذذٜ جٖذذسل   ى٘لأتذذ فيذذٌ ىٖذذ  عَذذ   عذذِ ٍاذذمَط بحذذ  فذذٜ

 تذطلٌٕ ٍٗذِ بمجْٞذسٓ لىفطصذ  ىٖذ  سذْح  ٍذِ مو تجْٞس

 أٗ سٞ سذذذذِٞٞ مذذذذ ّ٘ل سذذذذ٘ل  ٗٗضذذذذ ع  حقذذذذ ض  أمثذذذذط

 تجْٞذذس أجْذذستٖ  ضذذَِ ٍذذِ ٗمذذ ُ ٍثقفذذِٞ أٗ عاذذنطِٝٞ

 فذٜ ٗميَذ  سذية  ٍذِ ىٖذٌ ىَ  ىٖ  عَ   لىقت ئو شٞ٘خ

 مذ    ٗلإلمطلٍٞذ ت لىَطتت ت ىٌٖ صطف ف لىَْٜٞ لىَجمَع

 ٗذاذذذمٔ عَ ىمذذذٔ ٗبحاذذذ  لالجمَذذذ عٜ ٍ٘قعذذذٔ بحاذذذ 

 .ى٘طْٔ ٗذٞ ّمٔ

 ٍْحذ  لىرّ٘ذ  ٕذإال  ّظط فٜ أصتح  لىمٜ لىعَ ى  ٕصٓ

 لىصذسٝق  ّٞطلّٖ  ٕٜ ٕ  بٖ ، ٝمت ُٕ٘ ٗفرطٝ  تشطٝفٞ 

 لىٞذذذً٘ ٕذذذٜ ٕذذذ  ٗسذذذ ّسٕٗ  ىٖذذذ  صذذذفق٘ل بذذذ  ٍ  لىمذذذٜ

 حََذ    ضؤٗسذٌٖ فذ٘  ٍ٘جعذ  ٗتْٖذ ه ضطب ت تضطبٌٖ

 .لىرتٞث  ضٗلحٌٖأ ىمقتض بطم ّٞ 

 

 لىعسٝس لىاع٘زٛ لىعسٗلُ طٞطلُ شِ عِ ل ذت ض تم٘لىٚ

 لىَح فظذ ت ٗبذ قٜ ٍذأض  فٜ ٍطتزقمٔ عيٚ لىغ ضلت ٍِ

ٝثٞذذط  بشذذنو ٍذذٌْٖ لىنثٞذذط ٗٝ جذذط  ٝ قمذذو حٞذذ  لىَْٞٞذذ ،

 2015ً ٝ٘ىٞذذذ٘ شذذذٖط ّٖ ٝذذذ  ٗلىماذذذ ؤه، فَْذذذص لىحٞذذذط 

 شذذِ حٞذذ  سذذع٘ز آه ٍطتزقذذ  عيذذٚ لىغذذ ضلت ٕذذصٓ بذذسأت

 لسذذمٖسف  ِٞغذذ ضت ل ٍطٝنذذٜ لىاذذع٘زٛ لىعذذسٗلُ طٞذذطلُ

 أُ ٍحيٞذذذ  ٍصذذذ زض أمذذذست ئش ىحذذذ  بَح فظذذذ  ٍطتزقمذذذٔ

 ٍذذذِ ٍطتزقمذذذٔ عيذذذٚ ِٞغذذذ ضت شذذذِ لىاذذذع٘زٛ لىةٞذذذطلُ

 ٗىذذٚ لسذذمٖسف  ل ؛ٕذذ زٛ ٍٗٞيٞشذذٞ ت لىق عذذس  عْ صذذط

ئثط  ٍْٔ ٗسقظ ب ىقط  ذطٙ لٗ لى٘طْٞ  ئسَْ  ٍصْع

 ٗجطٝح. صطٝع بِٞ لىعشطلت شىل

 ٝذذذطٙ مَذذذ  ذٞذذذط  ل الٗ ٗىذذذٚ ل ىٞاذذذ  لىح زثذذذ  ٕٗذذذصٓ

 عسز فٜ لىَطتزق  ٍِ لىعسٝس لسمٖسلف تٌ حٞ  ٍطلقتُ٘

 لضتنتٖذ  لىمذٜ لىَجذزض  ٍْٖٗذ  لىجْ٘بٞذ  لىَح فظذ ت ٍِ

 ٗضل  بيح ، لىصتٞح  بَْةق  شٖطِٝ ٍْص لىعسٗ طٞطلُ

 لىجَٞع لسمْنطٕ  لىمٜ لىَطتزق ، ّٗا   أطف ه ضحٞمٖ 

ال  لىعذسٗ ٕذصل مذُ٘ لىَْٞذٜ لىَجمَذع شذطلئح ٍرميذ  ٍِ

 لىجَٞع. بِٞ ٝفط 

 

 ٕذذصٓ لىعذذ ً لسذذمنَي  ٕذذصل سذذتمَتط ٍذذِ شذذٖط ٗفذذٜ

 شذذِ حٞذذ  سذذع٘ز آه ٍطتزقذذ  عيذذٚعَيٖذذ   لىغذذ ضلت

 فذٜ لىجذسع ُ بَْةقذ  ج٘ٝ  غ ضلت ذَ  لىمح ى 

 لإلصذذ   ٍاذذيح٘ فٞذذٔ ٝمَطمذذز ٍ٘قذذع عيذذٚ ٍذذأض 

 لىاع٘زٛ. ىيعسٗلُ لىَا ّسُٗ ٗلىق عس 

 غذذ ضتِٞ لىعذذسٗلُ طٞذذطلُ شذذِّفاذذٔ  لىشذذٖط ٗفذذٜ

 لىقصذذ  ٗعذذ ٗز ٍطتزقمذذٔ قٞذذ زلت  حذذس طقذذٌ عيذذٚ

 .لىجطحٚ ئسع ف عَيٞ ت ذ ه

 ٍ٘لقذع لىعذسٗلُ طذ ئطلت قصذف  ممذ٘بطأ شٖط ٗفٜ

 لىعذسٗ ٍطتزقذ  ٍذِ ٍجَ٘عذ  فٖٞ  عانطٝ  ٝم٘لجس

 .ٍأض  فٜ

 فذٜ لىَطتزقذ  قٞذ زلت  حذس تعذ٘ز عذزل  ذَٞ  ٗفٜ

 ٍَ  عيٖٞ  غ ضلت عس  لىمح ى  طٞطلُ شِ لىج٘ف

 لىنثٞطِٝ. ٗجط  شرص    ث ثِٞ قمو ٚأزٙ ئى

 لىعذذسٗلُ طٞذذطلُ قصذذ  ّذذ٘فَتط شذذٖط بسلٝذذ  ٗفذذٜ

 م٘فذو ٍْةق  ٍِ ب ىقط  ىيَطتزق  تجَع  لىاع٘زٛ

 قميذذذٚ سذذذق٘طّٗذذذم  عْذذذٔ  صذذذطٗل  ٍسٝطٝذذذ  فذذذٜ

 . ٗجطحٚ

ٍذذِ ِ ٝلىعشذذط تذذ ضٝد فذذٜ م ّذذ  لىغذذ ضلت تيذذل ٗآذذذط

 لىاذذذع٘زٛ لىعذذذسٗلُ طٞذذذطلُ قصذذذ  فقذذذس ّذذذ٘فَتط،

 ٍَذ  م٘فذو ٍعانط شط  ىيَطتزق  تجَع    ل ٍطٝنٜ

 .ٗجطحٚ قميٚ بِٞ ٌٍْٖ عسز سق٘ط ئىٚ أزٙ

ىَعاذنط  لىمحذ ى  قصذ  ٕذ٘ أمثذط لىجذسه   ٝثٞذطٍَ

 لىَ٘لىذُ٘ لىجْ٘ز فٞٔ ٝمسض  لىصٛ ٍٞن ، 23 لىي٘ل 

 لىقطٝذ  حضذطٍ٘ت فذٜ لىعتذط ٍْةقذ  فذٜ ىيشطعٞ 

 لىج ّذ  ٕصل فٜ لٟضل  تعسزت فقس لى٘زٝع  ٍْفص ٍِ

 (لىرةذأ) ططٝق عِ م ُ لىقص  أُ ضأٙ ٍِ فْٖ ك

 ب إلفصذذ   عذذِ ٍتذذ ضك بذذِ عذذ٘  ٗلتٖذذٌ م ىعذذ ز 

 ىإلٍذذ ضلت أُآذذذطُٗ  لعمقذذس فذذٜ حذذِٞ لإلحذذسلثٞ ت،

ُ   قذذذذ ه ٍذذذذِ ْٕٗذذذذ ك ،َذذذذ  حذذذذس فٞ زٗضل    غذذذذ ضلت ئ

 ٍ٘لجٖذ  لىيذ٘ل  قٞذ زلت ضفذض عذِ ّ تجذ  لىمح ى 

 لىاذذ بق ٗىيذذطئٞ  هللا  ّصذذ ض ت بعذذ  عاذذنطٝ  قذذ٘ 

 لىذصٛ لىشذطعٞ  عيذٚ ٗلّق بذٔ صذ ىح هللا عتذس عيٜ

  ٗضل  ضحٞ   شٖطِٝ ٍِ أمثط قتو ىٖ  تأٝٞسٓ أعيِ
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ْذا انقصف خًسٌٕ ضبثطب ٔفٙ رصرٚحبد أخرٖ يبئةخ 

 ضبثظ.

 سةٕا  رسةزًر فقة  األخٛةرح ْةٙ انغةبااد ْةذِ ٔنٍ ركةٌٕ

 سةةٕا  فكهٓةةب ٚرضةةْٕى نةةى أو أسةةٛبمْى انًررزقةةخ أاضةةٗ

 .سعٕم آل عُ 

رشةع  نٓةى  فهى انسعٕمٚخ يررزقخ عهٗ ٔرٕاصم انغبااد 

 ْبَةةذ فًةةٍ أخطةةأا ٔإٌ عُةة ْب نٓةةى رغعةةر ٔنةةى عًةةبنزٓى

 ْةٕ عسةةٛر٘ فٓةب ؛أْةٌٕ انُةب  عُة  أصةج  َعسةّ عهٛةّ

 ٔٚقٕل إَّ يجرم خطا نٛس أكضر. يررزقزٓى قصف ٚجرا

 يسةةزع ٌٔ فةةٙ اسةةزٓزا  أَٓةةى سةةهًبٌ اثةةٍ ٚصةةر كًةةب  

ٔرضٛةر  انًةبل يٍ ثبنكضٛر ٔانجرحٗ انقزهٗ أْبنٙ زعٕٚضن

 انًررزقةخ ثحة  نخؤٔيسةغٛةر ان انٓزٚهةخ انزصرٚحبد ْذِ

 عهةةةٗ قصةةةف يةةةٍ ٚحةةة س نًةةةب انزعسةةةٛراد يةةةٍ انع ٚةةة 

 نهزحةةف يحةةبٔهرٓى كةةم فةةٙ انًررزقةةخ يجةةبيٛعٓى فعشةةم

 ٔخسةبئرْى انشةعجٛخ ٔانهجةبٌ انجةٛ  يٕاقة  ثعةض عهٗ

 قةةٕاد قجةةم يةةٍ انكضٛةةف انجةةٕ٘ اإلسةةُبم ثةةر ى انعبمحةةخ

 ٔٚزهقٕا انطبٔنخ فزُقهت انًًهكخ  ضت ٚضٛر نٓى انزحبنف

 .انًٕجعخ انضرثبد

 انًٛزاَٛةةخ فةةٙ كجٛةةر ٔعجةةز نخسةةبئر انًًهكةةخ زعةةر ٔر

 األيةةٕال ضةة  عةةٍ رزٕقةةف ٚجعهٓةةبيًةةب  يخٛةةف ثشةةكمٔ

 اسةبنخ ركةٌٕ ٔقة  ؛يةُٓى انةزخه  ثة   ٔيٍ صى نعًالئٓب

 كةةم فةةٙ يررزقزٓةةب نجقٛةةخ يٕجٓةةخ انًًهكةةخ يةةٍ رٓ ٚ ٚةةخ

 ه اصُةةٍٛ خٛةةباٍٚ أيةةبو أَٓةةى يعبمْةةب انًُٛٛةةخ انًحبفظةةبد

اهَزصةبااد   ٔٚحةرؤا ٚزقة يٕا أٌ إيةب ْٔةٕ نًٓب: صبنش

 .انزحبنف طبئراد نقصف ٚزعرضٕا أٌ ٔإيب

 انعة ٔاٌ يررزقةخ قٛةبماد ثةٍٛ انخالفبد انقباا ُٚسٗ ٔه

 ٚة ف  يًةب انسعٕمٚخ ٔاأليٕال األسهحخ رٕوٚ  آنٛخ ثسجت

 ياسةةٕ   ٛةةر انعةةٕا عهةٗ يةةُٓى انةةزخه  إنةةٗ انسةعٕمٚخ

 (.اأ  ٔج  )ثال ٚقٕل حبنٓب ٔنسبٌ عهٛٓى

 انًررزقخ فصبئم َعسٓب ثٍٛٔق  َشجذ ْذِ انخالفبد  

 إح ٖٔجب د  نهزحبنف اإلح اصٛبد نزق ٚى أح ْب مف  يًب

         

 قجةم يةٍ انًعةٍٛ انًحةبف  ثٍٛ كاليٛخ يشبمّاد إصر انغبااد ْذِ 

 يبمٚةخ يشةبكم خهعٛةخ عهٗ ثحٛج  ٔانشٛ  انعرامح سهطبٌ ْبم٘

 انعةرامح انًحةبف  ثقٛةبمح (اإلصةال ) حةزة ثٍٛ انخال  أٌ حٛش

 ثسةرقخ نًحبف ا انقجبئم ثع  ارٓبو َشت ق  كبٌ يرام قجبئم ٔثٍٛ

 ثًجهةة  إسةةكبرٓى ٔيحبٔنةةخ انزحةةبنف يةةٍ انً فٕعةةخ يسةةزحقبرٓى

إه  أثةذ انقجبئم أٌ إه سعٕم٘  اٚـبل أنف ثـخًسٍٛ  ٚق ا وْٛ 

 فةٙ يٕقعٓةب رُخهةٙ جعهٓةب انةذ٘ األيةر  يسةزحقبرٓب كبيةم رسةهّٛى

 انعة ٔاٌ قٛةبمح إثةال  إنةٗ انعةرامح انًحةبف  مفة  يب ْٕٔ حرٚت 

 ْٔةٕ ثٛةُٓى  نهحسةبثبد رصعٛخ ثحٛج  جًبعخ قصف يُٓب طبنجب  

 .ثبنععم انع ٔاٌ طبئراد ثّ قبيذ يب

 يةااة هسةًٛب فةٙ انصةرا  ثةذٔا رغذٚخ عهٗ انًًهكخ عًهذ نق 

 ٔمعةةى رسةةهٛ  عهةةٗ رعًةةم حٛةةش نٓةةب انًٕانٛةةخ انًٛهٛشةةٛبد ثةةٍٛ

 يًةب ؛رسة  فةر  سٛبسةخ يزّجعةخ األخةرٖ حريةبٌ يقبثةم إح اًْب

 فزسةةعٗ أَعسةةٓى انًررزقةةخ ثةةٍٛ ٔانصةةرا  انحةةرة َٛةةراٌ ٚشةةعم

 ثةٍٛ يٕاجٓةبد األا   فزحة س عهةٗ َعٕذْةب ثسظ إنٗ األخرٖ

 أكجةةةر عهةةةٗ نهسةةةٛطرح يزعرقةةخ يُةةةبط  فةةةٙ انًسةةةهحخ األطةةرا 

 ٔإعةةةبمح ثٓةةةى اهعزةةةرا  عهةةةٗ انًًهكةةةخ ٚججةةةرٔا كةةةٙ يسةةةبحخ

 انًبنٛخ. يخصصبرٓى

 ه أَٓى عهٗ منٛم فٓذا يررزقزٓب انًًهكخ رقصف ٔعُ يب

 نهٕصٕل إنٗ يطٛخ فًب ْى سٕٖ َظرْب  فٙ شٛئب ٚسبٌٔٔ

 ُْبك انكضٛر فهٛس ٚكهعٓب نٍ يُٓى فئٌ انزخه  يٍ صى   أْ افٓى

 َٓبٚخ ؛عهٛٓى سٛزرحى يٍ ٔه قزهٓى عهٗ سٛحبسجٓب يٍ

 !انٕطٍ كسجٕا ْى ٔه انسعٕمٚخ كسجٕا ْى فال يخزٚخ

 

  



 

 

 
 

خط     وة  ت ، كان     م2014س      ال ر ية            21ورة ث     
يةس اس    ص ية        يالن     ري ةألل    ام  ط    ص يط    ار ا         

 .كان لافاقلا  طص طارة لا   د لؤالر ية وير
 
 يةلوجه        ن      ار ه ويالاهال     اتكث     رت ي س          

نق    ا  وطن    ص ي س     م إ    دم يس    ريإهم ةا     ك    كول      
وكث     ر ية      د   إ     ن  ق ق       ل     ا        د  ل     ن وري  

اه     م  ن      ار ه       النهم       د رون ية       د يو يةك     وية  
لدروس        وةه       ي  يس      اريا ج  دون لس       وة   ودون 

 ل    ة  عا       يةا   ص  جراه   ا قن   اة يةلس    رة ل   كان   ت يةلق
ية    وثص إا   و يةلج      يةس اس   ص  ن    ار ه  لثا      
وا    ع يةنق    اط إ     ح ية     رو  ط     ر  ط ه    ا افا        

  و ق   ر  ط   ون وخ   اي ط   ص  إل   ا  ي إل   ا يةافا      ،
و   دور ط  ص  ل  ا دير   و  ك     اي    دي  ة س  اخره ة ه  

طل    ا ي ق    ا   وية     وير، ويةاف    اوي، يةس اس     ،ل     دين 
ه    ي يةس اس   ص ية    ارر ل   ن  س   رير ك   وية   يةس اس     

 ية لن   ويإلق  ل  ؟
 

ال )ل         دين يةس اس          وس        ا ات يةث        ورة          نوين 
 ( نف  ن

 
ال ق    ا  ين       ويةث   ورة؟ل   ا ي ق    ا  إ   ن إ ق      يةس اس      

 ن نا     د  إ    ن لس    ار ية ل        يةس اس       ط    ص   لك    ن
        ك   ر  ،يةث   ور د دون  ن نا    د  إ   ن يةلس   ار ية     

س     ال ر 21 ن يةوا    ع ي لن    ص ك    ان ه     ا ق       ث    ورة 
ة    ة   لك   ن  ن نن    ر  اخارج     اوك       ن هن   ا  دإل   

ية      ح ية       ورة ويةل       هد ط      ص يةلنطق                         ام 
 يالس     اك اريس     اهديطها       الدويت يةقاإ     دة       دإم ق     و  

ية    اةلص  ل   ا  لك   ن يةخ   اره ل   ن ية   ا كم ويةه لن     ط   ص 
  .يةلنطق 

 
 

 
رة   خليجيااااأ ااااا أى  اااا    اااا   أنااااد الاااا      اااا   وأضاااا  

 ؤس ااااا ى اااااا ألح  ااااا  نا     ااااا  و ااااا     ااااا    ثااااا رة  

 ياااض وضااا  سااا     سااااف      ااا فس   ؤس ااا ى    و اااأ

و يااا    شااا ر أ أن ااا ر ؤ مااال  اااؤل      ااا  ر   ااا   ل

ألااا    ااا ر و خ مااا ى    اااؤل    و الن ااا     ال افااا  لاااح 

 .وا ألح خ رمل     ل    الض   ق ى     ليأ 
 
  ي (ري...    أل      ل   ل   ر       ال      ر   ث  (

 

وأوضاااا    سااااا ل   اااا ة    اااا ثل أ  أن اااا ر ؤ أل اااا    

شااا ر    مااال  اااؤل      ااا  ر   ااا   ل  ااا    ااا  فح   ااا   

  ااا   لااايخي  مااال لشاااريق  ج اااأ        اااأ   اغييااا   و  ااا   

  اااا  ر  وأل اااا    شاااارلة ا   قااااأ  خلااااأ أللاااا   خ ماااا ى  

أن ااا ر    نلاااأ  ااا   شااا ر أ   ااا    ااا ى الاااض    ااا   

مااال  اااؤل      ااا  ر   ااا   ل  ااا    للااا   ألااا    ااا   ؤ

و أصاااااا     اااااا ر   ل ليااااااأ   غاياااااا ا  ثلاااااايفح  ل لياااااا ى 

 ااااؤل      اااا  ر   نافاااا  الاااا   ااااا ن       ي ساااايأ   ااااي  

لااا  أ  وصااالة    لااا  م ااا     ااام   ااا و  ل ااا       ااا ر وا

 ااااايف ً م      ثاااا ري   اااا ي ألاااا   ااااا ورة  ا ل فاااا     لاااا 

   شااااا وو   ثااااا ري    اااااق ل قيااااام     ااااا ى   شااااال  

  ال ا اااا  يأللاااا      ااااا ى   الساااااق  ر  ي  اااال ول قياااام 

   لااااأ ساااا ا    وصااااق م اااا   21و    اااال و   ضاااا    ااااق 

أ   ااق  اا      اا  أوضاا   !خ ياا ة ال   راا    اغ ضاال أل فاا

  اااااال لل ااااا لف  الاااااض   قااااا ى  و ال اف مااااا ى     رسااااا ى 

وضاااالة   شاااال    ي  اااال و اااا         يااااأ   شاااا  فأ أ اااا   

خياااا ر و  اااا  و اااا  ضاااا ورة  سااااا   ر   ا اااا     شاااال ل 

 .()  فلق   ث ري
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 اااارا ر تت21تنإتوقااااألستاذ اااااأليتامزىأل ااااهت  اااا  تام اااا  ه

ل ثااايتتاااهتل ااا لتاميااا  تامى  اااهت ااا تتااتكرىااا تكاااألنتل ااا  ات

زاااأللتامثااا لنتم اااألت اااأل تامرمااا تام صاااألولتامجألل ىااالتتمااا  تام 

 اااا ت اااارا ر تت21إماااامتام زااااأللتام اااا ىمتو ااااألتلاااا  تواااا  ت

امزااااامشتواميااااا اكلتوكأللااااا تقىاااااأل  تامثااااا ل تتالفاااااأل با قىااااا ت

 ؤكاااا ات نتالفااااأل تتامياااا اكل ل اااا ىت ماااامتل  ااااى ت راااا  ت

ولضااا  تل ااا ىمتتبأل اىاااأل  امزااامشتواميااا اكلتإلناااأل تو  اااهت

 وا قا أل ول.ام زأللاتتامزىأل ىلتواذ  ىلت
اإل ااااااا نتت نتتاذ ااااااااأليت  ااااااا  تام ااااااا  هك اااااااألت و ااااااامت

ام  اااا لنت لااامت نزااا اتمم ا اتةاااألتتاذومىااالتامااااهتكأللااا تقااا ت

وتب اااا تباااا نتام اااا وانتت ل صاااام تإمىألااااألتاذ اااا ا تامزىأل ااااىل

 ىأل ااااهتبااااى تتالفااااأل كااااألنت  ااااأل ت  ااااألو تتمما صاااايتإماااامت

امفااا التام  اااا لنت ضاااىفألتتمزااا امةااا لتام  أل ضااالتمم ااا وانت

 اااا تإلنااااأل اتتاما اااا  تامثاااا لنت لااااا ت فاااا ت ؤ زااااألتتت ن

ومااا  تو ااا  ت ااا لتامثااا ل تم اااألت مااا تت ا لألىاااأللام ومااالت ااا ت

م زاااأللتتاااهتا ؤ زاااألتتام ومااالت زاااا   تتاااهتامةىاااأل تبااا ول ألت

ام اا ىمتوت كاا ت لاا تتااهت ااألست ااألستل  اايتامةاا لتامزىأل ااىلت

امفااا الت رااا تتمزااا ووصااا ستامرمااا تإمااامت   مااالتامضااا ول ت

وب ااا ت نتت ااا لتزاااىاشتتام  ااا لناإل ااا نتوتأللتامثااا لنام زاا

امرماااا ت اااا تبةىاااالتنتلةاااا  ت باااا  تام اااا وانتا ااااا أل  تامثاااا ل ت

  اااأل ت ؤ زاااألتتت تصااا   تومااا تكأللااااميااا  تامى  اااهتتاااهت

 نتل ااا  تتا اااا أل  امافاااأل تيااا رهت  مألاااألتم اااألتت ون ومااالت

و ااألتو اا  ت اا ت اانى ت  ااألت وت  ااأل تتااهتت  ااأل ت اا اتام اا وان

ت  ألومااااالتم ااااا  تاذلياااااأللت ااااا تامزاااااىأل تام ااااا ىمتامااااا ن

امثاااا ل تتا اااااأل ا ت  ااااا تامثاااا ل تتألاااا تواااا لهتتااااهتإ ااااأللت

 ااا ت ااارا ر ت وت اااألتت21وإ اااأل  تام  ااا تإمااامت اااألتقرااايت ااا ل ت

وت نت نت اااانى تو  اااايتواااا لهت اااا تت 2011قراااايت اااا ل ت

قرااايتقااا لتام ااا وانتتاااهت  ألومااالت    ااالتامنرألااالتام  ا ألااالت

 .مم  وان

ألااااشتولراااا ست واممنااااألنتامث لواااالتام قألبىاااالتلضاااا م تباااا ولتت

امفزاااأل تةااا تلاااشتإكااا  تامبثىااا ت ااا ت بااا ا تتت  ألااا  اات راااألل 

 تام ف ىاااالتباااا ولتاممنااااألنتام قألبىاااالتو كاااا ت نتام اااا الت يااااى ا

أل ااأل ت  ااأللت ااأللضتلا اا  تتتمىزاا تل اا ت ااى   تام وماال

 امرم .تم ت

تام   كاااالتاماااااهتك ااااألت  و اااامتاذ اااااأليت  اااا  تام اااا  هت نا

وج  اااألألتامرمااا ت اااهت   كااالتتاااهتإ اااأللتامث ابااا تام   ىاااالت

لا اااا  تتامزااااىأل  تام   ىاااالوتا ااااا ستممرماااا وأل ااااأل تكاااا وتت

 لأل ىكت  تاماض ىألتتامبرى  تاماهتلر مألألتق لتتم لاألأل 

 

وام  وةاااالتاماااااهتت؛امثاااا ل تإماااامت أللاااا تامياااا  تامى  ااااه

 اااأل نتوب اااأل تكأللااا تلؤكااا ت نتلماااكتتا ااااةألملقااا   تبألاااألت

ألاااااأل نتقااااا  تتتامج ااااا  تلااااا لهتكج ااااا  ت ومااااامتمم ااااا وان

ا ااااةألما تم نمااااتام ااا ا تو ااا تو ااا  ت نتام نمااااتماااشت

و اااا تم واااا تامةاااا ل تتااااهتامراااا تتااااهتا اااااةألما تذنت نمااااات

ام اااااا ا تكااااااألنت  ب  ااااااألتبااااااألما اتضتب زاااااا تام رااااااأل ل ت

امجمىنىاااالتوتكأللاااا تامج اااا  تاماااااهتل  كاااا تتىألااااألتقاااا لت

امثاااا ل ت  اااا  ت اااا ولولت  راااا تت ماااامتاما اااا  تتىألااااألت

ت  ااااااة الواتألمرمااااا تامىااااا  توجااااا  ت   كااااالتاما ااااا لت

وام اااايت اااا ت نتلةاااالتكاااايتامةاااا لتام   ىاااالتام نا  ىاااالت

تام ااا وانتو نوامزىأل اااىلتتاااهت  ااا  توا ااا تم  ا ألااالت ااا ات

وباااااا نت  ااااااأل ت اااااا ىتوو ااااااهتول زااااااكتبألم ياااااا و ت

لناااااأل اتتومااااا  لتم اااااألتامثااااا لنتامااااا نت ةاااااضت ااااا لتاإل

ا اااا أل تامرمااا تل ةىاااضت ااا لتاإللناااأل اتتتاااهتام فاااأل ت مااامت

 ا لألىألل.امرم ت  ت
 

ت تكىااا بااايتوا قااالت  ااا تام ةىةااالتتاألاااه تو وام ااا و ت .

تام  اياااااهتوام ياااااأل  ق  ااااالتتام ااااا التكيااااال ضااااا  نتت

 ومااالتامنااا التوبم رااااألشتام   ألنااالتتامااا و ت اااشت ااا تصااا ى 

تواقاااا  ماااامتت ام  لو اااالتبااااألم ج يتاذ  وبااااهتول رىةاااا

  قماااالتام زااااأللاتتامث لواااالتتامزاااا ى تلكااااشامااااى  تت ل 

ول كى اااا تامياااا  تامى  ااااهتتإل ضااااأل تاولباااا التاات اااا ال

مااااشتتألااااشتت شبغرااااألن تىاما كىاااا توامان واااا توا ةااااتبزىأل ااااىل

 نتون ماااا اتامياااا  تتنت ااااألوم اإوو ن اااا اتب ج  ااااأللألشت

!تمبااا تاميااا  تامى  اااهت  رااا توالألىاااأللتاااهت ألمااالتلااا   لت

  اللااا تب ااا   لتولأل  ااا تت تيااايت يااا و ألشتوكيااالت

تل  اااا  لوتالا ااااأللات ةااااضت  يااااشتول اوااااأل شتام  ى اااالت

تااا   تتىألاااألتام ياااأل تو نااا تام  اياااه تولجاااريتام ااا و ت

 ت اااا وانتباااا توام  نألىاااال  والاااا تامأل نىاااالتتتااااهتاوباااا 

 نتاميااا  تو اااى تت ااا اتإ و   اااألتتم  ااا انتإمااات ااا  تو 

  ت.ا لا ألل ألملتام   توامب ا لتو ألملت

 

امةااا ستإ ت نتاميااا  تامى  اااهت زاااا  تت توزااا  ه األ اااأل؛ت

تتااااهتل ةىااااضت   اتاااا تم ىاااايتام  واااالت اااا م ت  للاااا تااااهت

 ت اااا ات اااا تامياااا  تامى  ااااهتامياااا  تاذبااااهتوا  اااااة س

بااااا  تتو   ااااا توك اااااألام اااااأل  تامغىااااا لت مااااامت ل ااااا ت

 ت ناااألستتامبااا  تو ةىةاااا ت نتجىااا زااا  ت ااااشتبام ااا التبألم

 م  از  .
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 الطآفٌ مسًُ /حاوره

  

لةةوا احلةةىار يف  ةة    ثراْبدايةةُ كعةةكر كبةةىلك  لةةوه  الةةد ىَ  ةة   اليف 

العةةةرل والعةةةسَ يف معركةةةُ الظةةةرول الةةةه  ةةةر  اةةةا   ةةةدكا احلبًةةةب 

األمريكةةٌ اليةةاًىكٌ والعةةخىو واا ةةاْ  مةةاو الالةةسو وال عةةداْ الصةةعىدٍ 

  .  ِ صفحاتاا فاوتععرل جم ُ اهلدلد  ن تكىن ضً

حمخةةةد ِ  صةةة  ال الةةةرحي الةةةرحً  واليةةة َ والصةةة و   ةةة     

 و متنةةةةِلةةةةٌ   شعضةةةةا عكل اظةةةةكر, و  ةةةةِ الةةةة  األ اةةةةار

                 جمل ُ اهلدلد العطىر والزدلار

 ر يك  ل  العاشع تقريبا  دوان لخذٌ  ر رٍ   ِ الًخي دخ  ظاره 

خطُ مصبقُ لالسو الًخي؟                            تنفًو   ي  َلوا العدوان  بار

                                       

  ةةدوان مجةة  لةةوا العةةدوان  عىكًعةة     حنةةي  نةةدما كةةعك    ةةي   

را ةجًةةة ةةد كةذةةةةعاد اا كةةةةةه يصةدال الةةة ةةةةةراح   واأللةمةةةو 

عىآًُ .. ةعًك ومةةةا  ةةةني  ةةةةةةةةني تكةةةةةناكضات مةةةا  ةةةةةاملع مةةةي

دّ ودراشةةةةةةات ةطًط  ىيةةةةةة  املةةةةةةة البةةةةةةدْ كةةةةةةان  ع ةةةةةة

 ًاةةةةةا دوى  ظخةةةةةِ كالىليةةةةةات    اظةةةةةيك  شةةةةةياتًذًُإ

كًةةةادَ الةةةى ي وثةةةىرَ   ي لكةةةيوغريلةةة ,رآً  و ريطاكًةةةاةوإشةةة

الةةةى ي كصةةةف  كةةة  لةةةوه امل ططةةةات واأللةةةدال يف  كةةة  مةةةي   

ٌ  ر عةةةةةني   عةةةةةىآٌ  يىمةةةةةا لًنعق ةةةةةىا إي تكعًةةةةةك حلظةةةةة

لعةةةةدوان   ةةةةِ الةةةةًخي االنًةةةةُ   ن مبعنةةةةِ  ًةةةة ومصةةةةعخرون 

 ً  اكاكةةةة  منظخةةةةُ وكات تكعًةةةةك  ومصةةةةار العةةةةدوان  عةةةةىآ

                                            .   لدل

 

 ((         شبعخرب(( 21 وى تطاري ل ًخي  د  يف ثىرَ 

احملا ظةةةات ابنى ًةةةُ ول تىادةةةد  ملةةةاكا شةةةًطر العةةةدوان   ةةةِ  عةةة    

مةةي ثةة    ل ذةةًغ وال ذةةان  ًاةةا؟ لةة  الص ةةر يف ضةةعف ابةةًغ وال ذةةان     

طقةةةُ  و  ن لنةةةا  شةةةببا اخةةةر  املقاومةةةُ   ةةةِ املن ِمةةةا يصةةةخشةةةًطرَ 

                                  ؟ ر يك 

 

ملىضةةةةىئ ظةةةةآك  كةةةةجري مةةةةي  ا ؛ابنةةةةىا ومةةةةا  درا  مةةةةا ابنةةةةىا 

شةةةةقىه لةةةةوه   إي العىامةةةة  ابالرا ًةةةةُ واا  مًةةةةُ البعةةةةريُ  دت  

 دون , ًةةة  دوى العةةةا   ادعخعةةة  فةةةٌ صةةةدكا لعةةةدوان    ,احملا ظةةةات

ع كةةةة   ةةةة ن احلةةةةرا النظامًةةةةُ  و  من دكةةةةِ غطةةةةاْ دةةةةىٍ  عةةةةاى  

  ُ ترشةةةةاكُ  املكعةةةةى ُ غالبةةةةا مةةةةا تكةةةةىن خاشةةةةرَ  مةةةةاو ترشةةةةاك

تصةةةة ًحًُ  ظخةةةةِ كيشةةةةاكُ العةةةةا    ةةةةع لةةةةًض الصةةةةعىديُ      

ٌ  يضةةةا  , حصةةةب  ا  ًعةةة الةةةوٍ  دةةةد  ن    امةةة  العضةةة ً  اا  مةةة

 ينةةةةاْ ابنةةةةىا و كجةةةةرل  مةةةةي  ةةةةني  بقةةةةات املةةةةجقفني واملةةةةعع خني 

و كجةةةر  , شةةةرئ امةةةنا  يف حما ظةةةات العةةةخاى يعطةةةٌ تةةة ثري   كجةةةر 

مةةةي منط ةةةت مةةةدكًعا  الةةةه ى خةةةىن  اةةةا حعةةةِ إن كةةةان احل ةةة        

 عةةد كةة    واملةةادَ كاك ةةا ألكةة  فةةد كفصةة  درط و ةةرل  ةة يي املةةاى     

 الةةةرل  إ ةةة و العةةةدوان الةةةوٍ دع ةةةا     ؟لةةةوه الصةةةنني مةةةي العع ةةةً   

    ُ   قًخةةةُواجملعخعًةةةُ  ,يصةةةعبدلىن كةةة  القةةةً  الدينًةةةُ وااكصةةةاكً

َ  يف األشةةةاط ولةةة  املةةةاى الةةةوٍ   يكةةةي        .مةةةال  ةةة  دا ةةةغ والقا ةةةد

                        

3 

كجرت اآلراْ والعح ً ت الصًاشًُ ملا فرٍ يف الةًخي مةي  حةداخ منةو     

اليحف الصادط والععريي مي مارط, حًح تيدرت  خبار الًخي  ناويي 

لولك كام  جم ُ اهلدلد  اشعضا ُ  حد  والقنىات واملىاكع االكيوكًُ ,

الكعاا والناظطني الصًاشًني يف الصاحُ الصًاشًُ ل ىكىل   ةِ  عة    

 ...احملاور والنقاه الصًاشًُ

  

 



  
 

 

أٓضا عامل التكتٔك ّالتخطٔط احلسبٕ لضناٌ احملافظة٘ عىةٙ   

ّباب  ,ّاملخا,ّمأزب ,متاضك عدٗ جبَات مَن٘ جدا كجبَ٘ تعص

كةةاٌ لصامةةا  ّعطةةر ,ّزلةةساٌ ,جبَةةات جٔةةصاٌ اامليةةدب, ّأٓضةة

التضةئ٘ ببعضةةَا لكةةً مْلةةْل الذبةْل بَةةرا الْلةة   ةةر ّاز    

إطالقا  فبنجس  ما ىيتَٕ مً جبَات اخلةاز  ّقطة   ابةس الةرًٓ     

 شعىٔيةةا ضةةٔته إعةةا ٗ تطَةةر الةةٔنً كامىةة٘ مةةً  اعةة  اعتةةدّا

ٍّا ٖ ّكل رلةسب   أز  الةٔنً    اإلصالحّالذاعدٗ ّمىٔشٔات 

                              و.       2014ضةةةةةةبتنر 21ثةةةةةةْزٗ عذةةةةةة   بعةةةةةةد أّل تطَةةةةةةر 

            

ىيا كيا ىظيَا أملاذا حتالفت   ّل عسبٔ٘ عدٓدٗ لد الٔنً ز ه 

كجس الدّل قسبا ّحبا لىٔنً ّز ه أٌ إضسأٜل أعىيت أٓضا أمً 

؟                                        ىَا لنً التيالفأ  

 البةةةا الذٔةةةا ات ا متجةةةل الشةةةعْب متجةةةٔال حذٔذٔةةةا حتةةةٙ إٌ 

عةةً ذةةاذل أّ   املطةةاز قٔةةا ٗ  ّلةة٘ مةةا ىا ةة   اسلةةسا كةةاٌ أٖ 

قٔةةا ات  دلةةعف أّ تضةةىٔل ٍةةرِ الشةةعْب لةةرا ضألةة  زأٓةةٕ عيةة  

ا ضةةٔنا كسضةةَٔا ّثباتةةُ  حتةةرزالةةدّل  فةةدّل لتضةةف تةةسٚ أٌ 

ٌ  ا  بدآةة٘ مشةةْازِ زٍٔيةة    مةةا ٓةةصال    ملصةةاا الةةدّل   باازتَةةا

)  الكةةرٚ الةة  ٍةةٕ   املضةةاة املعتدٓةة٘ عىةةٙ الةةٔنً أعةة        

أمسٓكةةا ّبسٓطاىٔةةا ر فلزضةةال جٔةةْ  ّبةةْاز  ّطةةاٜسات لةةً       

الةةةجنً  طةةةىهتحتةةةٙ إٌ ت قتةةةل جيةةةْ ِ فذةةةد  ٝأٓكىفةةةُ  ةةة

   -ٍّةةٕ الةةٔنً عىةةٕ ا ضةةٔنا مذةةدما مةةً مةةال اخلىةةٔ  ال صٓةةس  

 ِ لٔطةت تىةةك الدّلة٘ الة  ضةةٔج  ميَةا ثباتةا لكسضةةُٔ أّ       -ىظةس

 اإٌ تعةةاطف معَةةا  ّبعةةل الةةدّل ت لةةٕ ذزاعَةة زصةةٔدِشٓةةا ٗ   

بذةةةسازات أ ٔةةة٘ ّذلكنةةة٘ ا يآةةةات    امطةةةبذا ّتكتٔفَةةة 

اليصةةازٚ  ٛالدّلٔةة٘ كةةٕ ٓةةتخى  ميَةةا عىٔةةُ أٌ ٓطةةَه    ّا  

ّأزضةةةىْا قةةةْاتَه لبىةةةد  ّفككٍْةةةا بىةةةداىَه جةةةصأّاحتةةةٙ إٌ 

عْلةةا عةةً اٌ  ّل   ,إضةةسأٜل ذاتَةةا   زآةة٘س حتةةت عسبةةٕ   ةة 

اخلىةةٔ  متصةةدزٗ العةةدّاٌ عىةةٙ الةةٔنً الةة  متتىةةك مةةاا كةةجرا  

مةةً  ال ةةه دلابَةة٘ زجةةال الةةٔنً    تطةةتطٔ ا متتىةةك زجةةاا  

 .أقْٚ ّأعص زجال املز  قاطب٘

 ٌََأه  مةةأزب ّتْاجةةد ال ةةصاٗ ّاملستصقةة٘ ز ةة جبَةة٘  س بذةةاٛ ضةة مةةا

ّمةةا ! ٔنً ٓةةتكىه كةةل حلظةة٘ عةةً تطَةةر ّ حةةس  إعةةالو الةة

                         ؟ بَ٘ ا ْ  هتذٔٔنك

اهلل ٓؤكةةد ّٓعةةد بةةأىَه أٖ الظىنةة٘ ضةةٔيفذٌْ     ,فطةةٔيفذْىَا

ّٓصزعةةْا  ّٓةةدمسّا, لٔصةةدّا عةةً ضةةبٔل اهلل لٔخسبةةْا  ,أمةةْا ه

لةةرا مصةةر بذةةاَٜه   مةةأزب ّجبَةةات أ ةةسٚ  ةةر مةةأزب   ,الشةةس

مصةةر إلىفةةا   ,كعةةدٌ, ّأبةةن امليةةاطا ا يْبٔةة٘حتةةٙ  كتعةةص

ّ    اٍهما معَه مةً مةال كةجر  تة     عىَٔةا   ااهلل إٓةاِ حتةٙ ٓتيطةس

ذٔىةةٕ  ةةاب   ,ّضةةٔته تطَةةر الةةٔنً مةةيَه  ,عيةةدٍا ضةةٔ ىبٌْ

ميةة  مةةً ا ةةٔش ّالىجةةاٌ الشةةعبٔ٘ قةةا ز عىةةٙ صةةد كتٔبةة٘    

مستصقةةة٘ ّ ةةةصاٗ بعتةةةا ٍه ّأضةةةىيتَه ّكىنةةةا ت تطَرٍةةةا  

مةةيَه كىنةةا أمةةدٍّا ٍّكةةرا حتةةٙ تيتَةةٕ أمةةْا ه ّعيةةدٍا   

ْ   ,سْٓلةةٌْ الةةدبَ  ّ ضةةٔ ى  ا نةة   ملٌ  ٌأمةةا زجاليةةا فةةال ٓيتَةة

 ازتباطيةةةابالعةةةدٗ ّالعتةةةا  لكيَةةةا  ذةةةداز  ْلتيةةةا لٔطةةةتزج

-لجةةّعةةص  -بةةاهلل   ّمشةةآ أمةةا جبَةة٘ ا ةةْ  فأبيةةاٛ ّزجةةال   

املبطةةةال كفٔىةةةٌْ بةةةأٌ حمنةةةدّا أٖ ذلاّلةةة٘  املبةةةاْٗ  ا ةةة

ٗ  أفتيةة٘  ّمستصقتةةُ فةةال قىةةا     ,ّ جبَةة٘ ٓذةةدو عىَٔةةا ال ةةصا

.                                                 ٍرا ا اى   شٔٝ٘ اهلل  

ىل جاى  إ اعش ّالذاعدٗ   احملافظات ا يْبٔ٘  اىتشازاحظيا 

                          ؟ضب  ااىتشاز قْٚ العدّاٌ فنا

فلضةةةذاس بطةةةٔط عنةةةا حصةةةل   رلك إطالقةةةالةةةا تطةةةت سبْا 

ضةةْزٓا ّلٔبٔةةا ٓكشةةف كةةل املضةةساز     ّ  ّحيصةةل   العةةسا  

 ؟ظَْزٍةةا ّتْقٔتَةةا  أضةةبابّمةةا  ؟ّاملٍةةدا  ّمةةً ّزاٛ  اعةةش 

الطةةعْ ٓ٘ ّاإلمةةازات ّقطةةس ّمةةً  ىفَةةً إضةةسأٜل ّأمسٓكةةا   

مشةةةسّعًَ ّاحةةةد ٍةةةْ متكةةةن مةةةً ميكةةةً مةةةً  ال ةةةه  

 ٕ  الطةةةةٔطسٗ عىةةةةٙ املز  ٍّةةةةدو أّاصةةةةس الةةةةدًٓ اإلضةةةةالم

ّتفكٔةةةةةك ادتنةةةةة   ا ىٔةةةةةا كنةةةةةا ت تفكٔكةةةةةُ   

                                    .دلتنعات  ّل اخلىٔ 
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تفكيكككلمجتمعتمكككيم جمايكككتمكمكككتمتكككممتفكيكككك م ككك ممعتم كككت مو 
 . ولمجتمايج

مكككتممكككونفكمممكككحمييكككيجحمتم يككك جم ككك مككككلمموجنف كككتم ككك م كككلم
جت ككك وجحم اكككنمجتكككيمحممنكككيجميمتكككممف كككت  م يكككيجحممونككك م

 يذكيمسوىمب ضمجتمطتبت م؟

 ))جت النيمبيحميييجحموجتيمحم النيمف ييم((

يغكككممأحمأمككك مم؟أيكككحمييكككيجحممكككحمجتكككيمحموم اوميكككيمجتكككيمح
ييكككيجحم وتكككيمم!!جتم افكككيمتاتمكككتت مجتتمككك  مج ييجفككك جألسكككبت م

مثكككلمب يكككيمجتككك ولمتككك ي تممنكككتتم تمجتمتنكككيمجتتككك متسككك نم
يحمتكامفكككتم اكككنممالمسكككيمتمتتعفيككك ممكككحمأ م وتكككيمأوممونككك 

مككككتمنيت ت ككككتمجتسيتسككككييم  كككك متا كككك مسيتسككككيتمب كككك  مأويج م
مب كككككتمكككككيمجتكككككيمحمتتعفيمجتونكككككو مجتتاكككككويكمبيمكتفيكككككيمحبكككككي

فككككككوو موجتمنككككككتيمجالتفككككككت مجتأيبتمككككككتم  يكككككك  مأ م ككككككتم
وتمفيكككككك مجتىككككككهطم اككككككنممايفت ككككككتمموتنكككككك ييمجتبتككككككيول

الميوعككك ميبكككطميتبكككت  م يكككيجحم ككك م كككوغيكككيمذتكككلممم,سكككوييت
م21ب ككك مثكككوي مالمسكككيمتمجتكككيمحموجت النكككيم ككك م النكككيمف يكككيم

سكككبتمبيممتكككنميحمنكككتلمجتكككذيحمييتمكككوحم ككك مأمىكككتف تممكككتم
تكككككومتتكككككتبيمييكككككيجحمب ككككك مىكككككمتيت تم ككككك ممفكككككنممي وتكككككوح

ميثالثمتئكككككوجتمكككككيميحمجتكككككذيحمونكككككلم ككككك   ممألكثكككككيممكككككحم
عككك جيت تمت يكككت  مباككك  تموجتمفكككت م اكككنمم  ككك ي متككككوحمأثبتككك

أبفتئ ككتمبكك الممككحم  كك مجتنككف ت متاككومجتنككف ت متكككحم فكك متم
وجت ككك  م كككيف مممت كككتطفوحممفتمككك نم كككحمجت يكككت  مجت يفيكككي

نممطتبككككت مب كككككلمكبيككككيممككككيمجتككككيمحمومنككككافتممككككف مم اكككك
أ ىكككككلممكككككحم ولمكفكككككتمم  ككككك و بكككككتيج موتف يككككك مالمأكثكككككيم

 .محمجألميتيمتف ف 

ستمفيمميو   م المسيمتممتممبييمييستلم ت  ميتنم  حم
سوجءم  م  حمجتممتايمأوم  معب يمت زممجت يو مثلم ذهم

 جت  وجحم؟مجفكستيج يتنمميىي مجفكستيججتذ م

 

 

 ككككت  مكككككتحمومككككتزجلموسككككيب نموينككككيمجت كككك وجحم كككك مكككككلم
ممططتتكككك مسككككوجءم اككككنممسككككتوىمت ككككطييمجتككككوطحمألعككككزجءم

أوممجتمتيعيككككي ب ككككتءمجتككككيمحمتمكككك مجتونككككتييممأوممتفككككتمي 
وييسكككككتت مميجتتميييكككككيمجت ككككك بي ممكككككت مجتميككككككيمجتثوييكككككيم

 كك ج مي الميككيمأتككيلمتاككتماهممفكك مكمككتمي ككتلمأبكك جمبككلمتكك م
ولميت تمكككلممكككيمجألألحمجت ككك وجحممكككحميومككك ميئيسكككيمب يعكككيم
بكككككلممتكككككنمجتكككككيأ مجتمكككككتيع مو ككككك ب موميتزنتككككك ممأتبت ككككك 

يمفكككككتءمعيجئمككككك مأوموي الميكككككتممكككككزويجموكتذبكككككتمتاتىكككككايلم
  كككيجغمبهىككك موم ككك همجألزتككك م اكككنمجت ككك  مجتيمفككك مومكككحم

جتتىككايلمج  المكك مسكك ي ممتكسكك مترييكك مكبيككيممككحمنبككلممذتككل
 .(2عفي ) ولم تتمييمماللمأكذوبيممتمتسمنم

 

مككحممكككاللمجالفتنكككتيج مجتمتوجتيككيمتاعكككي موجتاعكككتحم ككك م
ممت  ككككيمت ككككز,مبككككيأيكمممككككتمسككككيمتهيككككيمجتموجنكككك متكككك ىم

 أبفتءمت زم؟؟

يحمم,زمعا كككككمموطفيكككككوحمومكككككوجنف مميجئ كككككيأبفكككككتءمت ككككك
سكككككككتثفيفتمتاكككككككلمجتزمكككككككيمجتميتزنكككككككيمأومجتمىكككككككاايمأومج

تككككذتلم  ككككيم كككك مجتنككككوي م كككك مجتب جيككككيمتاككككلمم,جتمهيبككككي
جتنكككوي مجتم يتكككيمتاممت  كككيم ككك م كككلمسككككو مجتسكككوج م

أمككك جنممكككتممنكككلمويمنكككلم ككك ممجتكككذ م ككككلمجأل  كككم
جتعمت كككككت مج ي تبيكككككيممجالمكككككتاللموجفت كككككتي كككك حمب ككككك م

مج مع كككلمكثيكككيوكككك ج  موجت ت ككك  موماي كككيت مج نكككال م
جفتفىكككوج,مجتفئكككيمجتنكككتمتيممالمسكككيمتمكككحمأنكككمت مت كككزم

جت كككك ومجتمككككتيع مالميككككرت مبميككككيممأحموأ يكككككوجمجوت امككككو
ب ككو متاعككي موجتاعككتحممكاكك م تفىككموجتاككيمحمبككلمبتت ككيم

 . ت تم حمجتوطحموجت يضجت  بييم 

 

مي ككك حمأنكككبم ممسكككيمتمتاعكككيجئمموجالغتيكككتال مموممتاككك
مكككحمكت كككيمجتفنكككتئلم كككلمسكككفالم م ككك مجأليكككتممجت ت مكككيم
جفتنككككتيج متاعككككي موجتاعككككتحمونككككمو متكككك ىمأبفتئ ككككتم

 ؟؟متمم نم  مت زم انمغيجي

 

كتفككك ممتأنكككبم م ككك حمكمككك؟  ح كككممكككت يجلمأ ككك حمومكككتم
كتفككك موبكككففلمنكككوىمجت كككيمجتتككك ممم2012نكككف تءم ككك م

مجفت كككككتيم,وب ككككككلميكككككوم مجغتيكككككتال م؛تككككك ييمنكككككف تء
ج فسكككككككتف متا ت ككككككك  مو ج ككككككك موبفككككككككي ممجتو كككككككتب م

 ستسكككككتم وىكككككتم كككككحمتككككك  ويمجتمككككك مت أموج سكككككالم 

جألستسككككييميغككككممتوجعكككك مجتممتككككلمج مككككتيجت مجتسكككك و  م
 ككككككيطتحميالمتو كككككك  ممومفككككككت ممومككككككتمي كككككك  ممجمجتككككككذ 

جت كككككتتمممميتزنكككككت موىكككككتمتككككككلمم غكككككيويج,موأنكككككبم
وسكككككككعفتءمغوجفتفكككككككتمومم,جتبكككككككتالكوتيزومككككككككتتعيفميو 

مكككككحمم كككككذهمسكككككتع لمأ م ككككك  ميمتاكككككلمناكككككيال.موووو
وجتاعككككتحمجت كككك بييمم جتعككككيسككككياب ميسككككتي  مومجتميككككت 
لميتيككك موب كككممو ككك جممكككتمسكككت ميمفككك ميسكككتفع مأ فككك جءم

 .جألمويم(أكي )

 

مجألمككككي تككككممي كككك ممفكككك ميالمتاككككلممجال ككككتيجك جتمككككز م))
 ((جتت مت كلمكاميمجتمز 

مكككككتمي يكككككتكممجتمسكككككت باييمتمكككككز مج نكككككال موجتمكككككز م
 جال تيجك م  مجتيمحمب  مجت  وجح؟

مف عيكككككككيمبفكككككككتءموالممكككككككز مج نكككككككال مالميمتاكككككككلمأ م
ج طككككال ,موالممف عيككككيم يفيككككيم اككككنمممف عيككككيميفسككككتفيي

أ كككككيج مممف عيكككككيمم ميكككككيمألطمكككككتلموتوسككككك ت موذمو ككككك
م يفكككيحمو ككك الءمجأل كككيج ميمىككك وحمتسكككيطي موتوعيككك م
ممنكككوىميمبييتتيكككيم تتميكككيموينايميكككيمم يفكككي؛متكككذجمفعككك  مم

 كككككك مكككككككلمنىككككككتيت مموأ كككككككتي ممميحم جئمككككككتممتفتنىكككككك
وتوع كككككككتت مموأ مكككككككتت مموامي كككككككتمما  كككككككممثيكككككككتب مم

بكككككلموىككككو موبيككككتحمسككككوأت ممجتوطفيككككيممتككككنمبكككك  م
 جتمتت م تستمتت  متاعمييم
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بمعمنعععمع هععععبال بععع  هععععبيمال للجميعععا تمتعععممممحال  ل عععمل   
أيضععععم  لمعععع   جراععععم تعععع  دععععع   ضعععع  أبنععععم  بلعععع ال مععععا 

معع  قلععل معع  يمنعع   منفعععي رقععرا  هعاععمل جعلاععل   ى ععمي 
ممعع  ينممعع  ثلععيال أدععبس يعععا نفتعع  حععمع      أبعع  بعع  ث  م يععع

تعع  رتععت مجممععع   ليمنعع   لدععمم  رمعع  انععم ي اععع للجميععا 
لععععير بهععععع ع   نمهععععمل متععععمهب  اعععع    ل عععع ل  لعععع   تععععيمل 

أمععععم  ؛مععععع  ععععرع  بعععع  بهععععع ع هعععععب  يمنعععع  مجم أر معععرم  
 لمعععع    ععععع تلععععل يععععع  منعععع  ثى ملعععع   أ  ىهععععمع م  ل عععع ل 

م 2002منعععع    نماعععع مهععععم  ملمععععو  ل عععع ل ربععععمق   أهععععيم  

حنععع مم قبععع  بعععا  يمعععر  ممبععععم لودعععيا رمتعععمهبل  أر بهميعععم 
 . هديا متمهبل  عاي  بمتمهب  أتيم ه ت 

 

 ؟2ا  ممرقعر  نممئج ثيجمبيو لمؤممع جني  

 

 (من مم   أمل  لمم  ع أم ربو! )

 

ر حهعع  2ر  1م   متهت  1م ل  م   جني   2جني  
لير مهمؤمم ثنمم ر قا م  نفتيو ى تمئ ع منام أب    ,رحهعي 

 لمعم    لتعر   ا   هق  لمعم   رم  مجمعل مم تبق ت
  معيلير لل  و أم ع م  ند   أجلام  مىأا  ت   لم  ختع 
ر ل هو  لا ع  لعملميو  لم  مل  هعام تي  رىع حرضم ح   

لمن مم   أمل  لمم  ع  لم  أ بم  أنام أم ربو ؟؟   ام   لم  
هعحيو   تمامأض رمو  مم ليت رى لل يم هق ه   م   ل  

ثبهم   لردميو حلى  ليم  ر لم مل ت   ثنام ,بع  م   ل أا   ر
را ه لل رل   ,ر لجغع تيو  عر م  رمعميبم   لفمعيو ر لم ابيو

 أ  ر   هتهم  مم هق مم بهينم أ يم  رأج   ل  تيتعى  لع
 . لر  متمهع حلى ث عام  ليم ثلى مرجام  للردر  

 

 )أرض العروبة امتداد وتىسع لمملكة اليهىد(

 

اجمعععم  بعععمعير رتععععحو  ه  نعععو لاعععم مععع  قبععع  مععع   حمعععم  
 حمععم   ر   لععع ر   حلععى  لععيم  ميعع  معععبت  ى تععيمم لعععملل 

 بينام ربي   ر   لع ر   حلى  ليم  رترعيم ؟؟

 

 ر هعاعععععمل  لععععع   حعععععمنى منععععع   لعععععيم  منععععع  لععععع   لعنععععع  

رحمنعععععع  منعععععع   ,ممتععععععمع أهععععععاع ربهععععععم  حنيعععععع   تسعععععععة
تعععععرعيم منععععع  خمعععععر تعععععنر   حمنععععع  منععععع  تعنتعععععم يرمعععععم 

 لعععععععملل أجمععععععا ثلععععععيال  ر  أ   لمفعععععع  ر  عععععع   مععععععا  لعععععع  
م حلعععععععى يللعععععععيم  رتعععععععرع  لمفعععععععم يمعععععععر  انعععععععم  أ نعععععععى 

 هتععععععي  عبمععععععم ن عععععع   لتععععععبل تعععععع   لعععععع  تععععععمأرعربير  
 لععععععععل أنفتعععععال معععععع  ندععععععبال أعبمبععععععم أعبعععععمل  لععععععععل أر 

ي تعععععع رمععععععم ى يممعععععع   لمتععععععمر ع بيععععععنال تعععععع   ل يععععععمع لاععععععل
ننم عععععع  لمتعععععمر ع تععععع   لمعععععر  أ  دعععععبغو  لمفجيعععععع تععععع  
تعنتععععم اعععع  نفتععععام تعععع   لععععيم  مععععا تععععمع  أ  مععععم ي عععع   

  ت   ليم 

 

 

 
 ماع أممل  لعملل أجما ربدفو عتميو ربهيم ع   حش  

 لديغو  تمتمخ مر ر لهمح ع  لعتميو أمم ت  بمعير 
 لميتيميو  لمفجيع ت  رتت همع  م   ل تمتي   مم  نمر 

نممج مختتم  رضعرام تلر ممن    لعؤتم لي د   أبعيم ,
  هرقام ىنم ح قيم ع تعنتم مامل ب مم  أبنمئام  لم  تفم  

لما و(  لن مل  لتعر  )م  جاو ثعامبيو حملميو مععرتو 

بام ربو تمئع   مهرل بهد  مم يتمى مجمعم    حش  اكتفت
  !!! ... ت  ترعيم

 

 ر   ر لعععععيم  ملاعععععمليبيعععععم ر لععععععع   رتعععععرعيم رتلتعععععتي  
حعبيععععو م عععع مع رمنتهععععو ممملععععو م مععععع  رثتععععع ئي  ممفعععععج 

 تلمم   ي د   ل  باعض  لععربو باي    لععل؟ 
 

أبنم  أعض  لععربو  ل ي   بمتم نم  أمع ر ضس ج   للجميا 
رمرجيام   ,ى يمعلمر  م   عرر  آلخعي  ر عرر  لممعيخ
    ئمم أ   لهعآ  ب  ى يمعلمر  م   عرتال ال يتعر

ي د  باعض  تمم يمعلل منام  آلخعر  م  يمرنر   عرت
رمرتا لمملمو  ليار   لم  ممن  ت   ر  مم   ا  لععربو
تممن   ,رممرتعو بهم  خف  غيع معل  ممر ج ع أتمر 

  ر ام  مى جنرل  ل جم  رأتع    لخليج  لفمعت  أ  
ضم  ثتمع  ر   لخليج ر ر   لهع   هتعيه  مجنرل 

ضم  د ع   تينم  رمملمو  لمغعل  ضمأي لتر    رغعب  
 مى مضيق جب  تمع  رلل يبق لمملممام ثى مضيق بمل 

رمم  لفرضى  لم   ,لمن ل ر ليم  را   ج   م  مختتال 
تيام بعض  ل ر  ثى لمممي  قرا ممتعتو م  حش   هعر 
امم قرا ت   أد  متعيم  لمممي  ثتع ئي  ر ,ر لهمح ع

 .  هتيميوضم  نتم  مم أتمم   لخيتو 
 
 ا  ؟مم  ل    هه   لع ر   حلى  ليم   مى يرمنم  

 

حن مم نمملل حمم  هه   لع ر    مى  لل  و تإننم تعنمملل مع  
ضع و  لمع  أحلناعم مم  ههع  ضعم  أا  تع   لر ت  مجمام ح ع 

  ىنهيبععي رأاماععم  لهعععحيو ر لهضععم  حلععى ب  يععو  لععع ر    
رأاماععم  لمخفيععو  رمععم  ههعع  ضععم  أا  تعع   ,( تععل ردععف 

دععميو حلععى  لععيم  ر لععم مل تعع  مدععيعه( رمععم  ههعع  ثبهععم   لر
 ر ىقمدععم رأاماععم معع ميع  لبنيععو  لم ميععو حلععى  أعض تعليععم  

أر  ج ئيو نج  أى ه   م هعق مناعم تهععحيو  تف  (ر ل مم 
 ام   رم  خلف  ث  ممن  قب   لع ر   م ع  نهعمش تريع  بع 

 ر لمجممعيععو ر ل  بيععو قبععر  حنعع  م يععع معع   لجاععم   ل رعيععو
تإنام  آل  أدب   ضعبم م   لخيم  رأبع  مع  ملمعو  لر لهع

, بعع  ثناععل  آل  م عع  مضععى مععا مععم مضععى ممتععم ي  رممضععي
 لمي هو  لجنمئيو لجع ئل  عل  قمعتراعم معا  لعع ر   حرضعم 

رم  أتلعق ح   ل عمم   ليمنيو  لم  رقف  ت  رج   لع ر   
  ماـرقرمام حليام  نهيبيو رق       هعبيم
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بقائهةةةةةةا مةةةةةةل ا ةةةةةة    مةةةةةةل   ةةةةةةو  ا  ةةةةةة    زادت رغبةةةةةة و 

أ ةةةةةةا اعلةةةةةةداى ا ةةةةةةب ا   ةةةةةة و  ا   ةةةةةةل   بقةةةةةةا   ا   نةةةةةةل
وا ةةةةةةة نزاى  ا ةةةةةةة     اةةةةةةةت ا وهةةةةةةةا   ون ةةةةةةةى  ور ةةةةةةة 

مهةةةةةةبر  ،وإبقةةةةةةا   ةةةةةة ب  اب ةةةةةةدا  بةةةةةةدو ا   ةةةةةة   روا ةةةةةة  
  ج  ةةةةةة   رااإلن ةةةةةا  ا   نةةةةةةل لةةةةةؤش ا   ةةةةةةر  أا ةةةةةب    ةةةةةة

  ةةةةةوت وا  ةةةةا م ةةةةة   وأاإلن ةةةةا  ا   نةةةةةل   ةةةة   اةةةةرا  بةةةة  
 ةةةةةةؤ   ب ةةةةةة   شا ةةةةةةؤب وا  بود ةةةةةة  وإ   ةةةةةةاد ا   ةةةةةة ه  ا ةةةةةة

  ادا ةةةةةة  ا  ةةةةةةابق  مةةةةةةةل  انةةةةةةات ز ن ةةةةةةة     ر ةةةةةة    ةةةةةةة  
 بقةةةةةةب م ر ةةةةةةة  ا   ن ةةةةةةة  لةةةةةةل ا  ا بةةةةةةة  وا  ةةةةةةةائد  ا ةةةةةةةب 

ا ةةةةةة    أهةةةةةةب  اةةةةةةرا أ  ةةةةةةر  ج نا ةةةةةة  ا ورا  ةةةةةة  وا ا ا  ةةةةةة 
 ةةةةة  أ  و ةةةةةت  تةةةةةب وإ   انةةةةةت ب ةةةةة  أراتةةةةة    اةةةةةت 

لةةةةةةةؤا ا هةةةةةةةدى   ةةةةةةةرش و ، هةةةةةةة رلا ا   ه ةةةةةةةرم االاةةةةةةة  ب
    ب  ا  دوا  و  

ةةةةةة مقةةةةةةد اققةةةةةةوا ا    ةةةةةةر  نةةةةةة  لةةةةةةد وا  ا ا هةةةةةةدى ا  ا ةةةةةة أ  
آالى و هةةةةةةة وا  ا ةةةةةةة  نا ا بن ةةةةةةة  ا  ا  ةةةةةةة    ةةةةةةة    بةةةةةةة  

وا ةةةةةةةرات ا  هةةةةةةةان   تا     ةةةةةةة  اا  ةةةةةةةدار  و ئةةةةةةةات 
 ةةةةةةة   ا ةةةةةةة   ،وا  ر ةةةةةةةات وا ج ةةةةةةةور و ةةةةةةةب  ةةةةةةةل  مةةةةةةةل 

 و ةةةةةةزار ، ا ةةةةةةدواج   ةةةةةة     ةةةةةة  ؤ ةةةةةة  ا ةةةةةةب  ةةةةةةزار  
 وا  ةةةةةةةةرو  وا ابةةةةةةةةو  واعغنةةةةةةةةا وا  تةةةةةةةةروات   ا  وا ةةةةةةةة

ا  ةةةةة  ا  ةةةةة     و ةةةةةب  ةةةةةل   تةةةةةوا  وأ تةةةةةاا ا وان ةةةةة  
 ا  ةةةةةةةةةةوا ن   نةةةةةةةةةةازب ا ةةةةةةةةةةرات ا الى  ةةةةةةةةةة    هةةةةةةةةة وا

الى ا و   ةةةةةةةةةةةةةوا آالى  ةةةةةةةةةةةةةنه  وأهةةةةةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةةةةةةرات 
 .إهابات    ر   مهنا جزئ    ا اققوش

 
 

   ب؟ا     ها د  و  ه د و    إ ب 
 
هةةةةة ود ا ةةةةة     ةةةةة    هةةةةة ود أ  دو ةةةةة  أ ةةةةةر   ةةةةةوا   

 اةةةةةةا ى   ةةةةةةوا و ةةةةةةاب    ز ةةةةةةأ   ومةةةةةةل ز اننةةةةةةا لةةةةةةؤا أ
 ةةةةةةةوا   ةةةةةةةاب ز ةةةةةةة  و اةةةةةةةدد  ةةةةةةةنه  وا  هةةةةةةةا ا ج  ةةةةةةة  أ
 ابةةةةةةد اةةةةةةدد  ةةةةةة  ا   ن ةةةةةة   مهةةةةةة ود ،ا  ةةةةةةدوا  أو  هةةةةةةر

تةةةة   ا وم ةةةة   ةةةة  ا ه ا ةةةة  ا    ةةةةر موجةةةةدنا ا    ةةةةر  ةةةة  
 جنةةةةةونل،أبنةةةةةا  ا ةةةةة      ةةةةة ر  ا  ةةةةةواد ا  ؤائ ةةةةة  ب ةةةةة ب 

  ةةةةةةة  ا ،  ةةةةةةة راووجةةةةةةةدنا ا    ةةةةةةةر  ةةةةةةة   ةةةةةةةر  اةةةةةةةا   
 ومةةةةةا ورابةةةةةا  ةةةةة    ئةةةةةو     واع  ةةةةةابووجةةةةةدنا ا ن ةةةةةا  

ووجةةةةةةةةدنا انق ةةةةةةةةا  ا  هربةةةةةةةةا   ا  ةةةةةةةةائرات، وا هةةةةةةةةوار  
   ا ج   . ن    با ت   ا  د د ا ب 

 

 
  ةةةةى   ا ةةةة  ا   وناةةةة  مةةةةل ا  ةةةةهر ا أ ةةةةاؤ ةةةة  غ ةةةةر و

با بدا ةةةةةة  ببب أهةةةةةةبانا أ  ةةةةةةر هةةةةةة ودا  ا وتةةةةةة   قارنةةةةةة 
 ةةةةة   ةةةةةرور ا و ةةةةةت مةةةةةل ا  ةةةةة   أ  ةةةةةرهةةةةة ودا ونةةةةةزداد 

ا  ةةةة    قةةةةانو  وتةةةة  ناةةةة   ةةةة  غ رنةةةةاش   ةةةةا  ةةةةن  ر 
 ةةةةة  ا و ةةةةةت  ننةةةةةى ا ج ةةةةةد ا   نةةةةةل م جةةةةةر  ا  ةةةةةار   

مةةةةةةل  وبقةةةةةةل   ر ةةةةةةا ،لرو ةةةةةةت  ا  ةةةةةةل ا  ةةةةةةوائ  ةةةةةة  
ابةةةةةا اق ق ةةةةةا  وإن ةةةةةاناا ةةةةة     ةةةةةب  اةةةةة    ةةةةة    أرتةةةةةا 

 زداداأ  ةةةةةةةر م   ةةةةةةةا  وهةةةةةةة ب    ةةةةةةة  ا ةةةةةةة     ن ةةةةةةة  و
ا هةةةةةة ود  و   ةةةةةة  رهةةةةةة ودا  ازددنةةةةةةاا  ةةةةةةدوا   ةةةةةةد  

 . ا   رار ا  دواأب د    
 

)ا اةةةةةر   ةةةةة  و ى ا ةةةةةب أ ةةةةةد  أب ةةةةةاب ا ةةةةة    ) 
   ((   ج  ها و جانها

 
 ا    ؟     و ى ا ار  وا ب  د ا   ود   أ  

 
 ةةةةةة     ةةةةةة  اا اةةةةةةر   ةةةةةة  و ى ا ةةةةةةب أ ةةةةةةد  أب ةةةةةةاب  

ج  ةةةةةةها و جانهةةةةةةا ا  ةةةةةة ب   ب ةةةةةةد أ     ةةةةةةر  ةةةةةةب لةةةةةةؤا 
ا ةةةةةؤ  أؤلةةةةةب  اع ةةةةة ور ا ةةةةةب جةةةةةدار ا هةةةةة ود ا   نةةةةةل 

 ا ةةةةةةةةب ا  انةةةةةةةة  ما    ةةةةةةةةد  وب ةةةةةةةةد   ةةةةةةةةار  ا  ةةةةةةةةا   
ققةةةةةةةةة  م ةةةةةةةةة  ا   ةةةةةةةةةار دوالر دو  ن ةةةةةةةةةائ    ةةةةةةةةةب  ائ  

 ةةةةةةةؤا    ةةةةةةة  ر ا ةةةةةةةب   اقةةةةةةة   أ  ةةةةةةةر، ه ةةةةةةة  إن ةةةةةةةا  
دمن   لةةةةل  ةةةة   ةةةة ا  ةةةةلن ائجةةةة   قةةةةودش ا  بةةةةر وا   بةةةةر 

 .إ   ا  هللا
 
 

    ةةةةة   ا بااةةةةة  وا  ا ةةةةة  ا   ا ةةةةةل  و ةةةةةى ا ااتةةةةةر
 .أ  ر    ود  و ها مل لؤا ا  قا 

 
أ بةةةةةةب  و جاننةةةةةةا ا  ةةةةةة ب     ةةةةةة  أ  ةةةةةةر  لةةةةةةل  ج  ةةةةةةنا 

از نةةةةةةةةا و ةةةةةةةةرمنا   مةةةةةةةة ن  أ ةةةةةةةةدا   ، دو ةةةةةةةة   ا رابةةةةةةةة
وأ ةةةةةةةة   وااتةةةةةةةةرنا ،و ار  نةةةةةةةةا و جةةةةةةةةدنا، وم رنةةةةةةةةا،
وإ ةةةةةب أ  وزوجةةةةة   ةةةةةب  ةةةةةه د م ةةةةةا  ةةةةةد   وش  ،  ةةةةة قب نا
    .بقب  و  ب  وش  ا      لو  
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كصممممممو    رلمممممم    مممممم    مممممم ا   الممممممسو  لممممممس صممممممو   

   مممممهاء  ممممم ا    مممممهل  اهممممم ي ر فمممممن اههذامممممه  ممممم ا  

  عد  هاهن!!علساه الجوسع  م 
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بعثثث الضثثيد عمثثد ولثثر اسثثولر رئثثيط اللجنثثة الثوريثثة العليثثا رصثثالة إىل     

تضثثمنا الزصثثالة ل لثثة    حيثثثاألمثثني العثثام لألمثثم املتحثثدة بثثا   ثثر مثثو 

 مطالب:

الضثثثعودية  الثثثد   موقثثثر حثثثزيل مثثث  العثثثد ا   ا ت ثثثا   إوثثث   1 -

ميثثثاا األمثثم املتحثثدة  الاثثا و  الثثد لر امللثثشم بعثثدم التثثد    املتحالفثثة معثث  

 .يف الغؤ   الدا لية لد   األوضاء  املضاظ باصتا هلا  صيادت ا

تاثثديم الثثدوم  املضثثاوداا اة ضثثا ية بثثا يتناصثثب مثث  اسالثثة   سيثثادة 2 -

ة يف ب د ثثا  النا ثثة وثث  العثثد ا  حيثثث بل ثثا اسا ثثة  اة ضثثا ية الرارلثث

يف ب د ثثا املضثثتوث الثالثثثث  الاثثاا ةوثثث   مضثثاود األمثثثني العثثام للغثثثؤ        

 .اة ضا ية

م املتحثثدة الوالثثاء باتلتشامثثاا الثثه ياطع ثثا لب د ثثا مبعولثثو األمثث      3 - 

ت صثثيما اليمثثا يتعلثثة ممايثثة مينثثاء اسديثثدة       الصثثادرة يف تصثثزمات م 

 .املواد ال ذائية  الد ائية  إد ا 

 
 يلر:  ا   ص الزصالة  ما 

صثثعادة األمثثني العثثام لألمثثم املتحثثدة بثثا   ثثر مثثو  يف البدايثثة ت ثثديرم      

حنثثيطرم  التحيثثاا اللجنثثة الثوريثثة العليثثا يف اةم وريثثة اليمنيثثة   يثثب   

   اللجنثة الثوريثة العليثا تاثدم  امث  الثدوم  التعثا   مث  املن مثاا          ولماا 

ة التابعثثة لألمثثم املتحثثدة العاملثثة يف ب د ثثا   تثثود الت  يثثد ولثث    اة ضثثا ي

  :اآلتر

 

   تا: العد ا  

الز تعزضثثا ب د ثثا  ت تثثشا  تتعثثزع منثثذ تضثثعة  عثث ز لعثثد ا   مجثثر صثثا   

 اتتفاقيثثاا  األوثثزاد الد ليثثة  املبثثاد     ا ت ثثك  ثث  الاثثوا ني  املواليثثة    

املضثثلل    ثثذا العثثد ا   اة ضثثا ية الثثه تلتثثشم ب ثثا الثثد   يف حالثثة النثثشا      

اصثثتند ولثث  مثثا  عثثان املعتثثد   عثثزوية املثثدوو  ثثاد    لتوضثثيل  ثثذن          

اةشئيثثة  ؤ ثثد مثثا   ثثتم ولثث  ولثثم بثث      ثثاد  اصثثتاا  بحثث  إرادتثث      

قبثث  ا ت ثثاء مثثدة  تيتثث  بغثث ز  احثثد   رذثثم علثثك الاثثد بثثذ  مبعثثو  األمثثني 

   سيثاراا  العام الضابة الضيد/ مجثا  بث  ومثز   ثوداا حثيثثة مث   ث   لث        

إىل منثثثش   ثثثاد  ةقناوثثث  بثثثالز و  وثثث  اتصثثثتاالة  اتصثثثتمزار يف إدارة  

عثثؤ   الد لثثة  لرنثث  تثثذر    مثثا تعلمثثو  بثثاملزع    ثث  يزذثثب يف الضثثفز  

للعثث يف يف ارثثاريف   ن ترثث  اصثثتاالة  ثثاد   اسرومثثة اصثثتعماتا سثثة     

   فلثث  الدصثثتور  إع ياتضثثر الوا ثثب الدصثثتور     ي ثث  املضثثتاي    ثثاد    

   اسرومثثثة  يف منصثثثب  لتصثثثزير األومثثثا  إىل    يثثثتم ات ت ثثثاء مثثث     

إ ثثزاءاا تزتيثثب مثث  مثث  علثث ما لرثث  الثثذ  اتضثثل تحاثثاا     ثثدد        

د ثثا  اتصثثتاالة مثث   ا ثثب  ثثاد   اسرومثثة  رالضثث ما الز ثثو  ون ثثا  ثثو إ

يرتتثثب وليثث  ا  يثثار الضثثلطة التنفيذيثثة  مثث    الثثب د يف حالثثة الثثزاي صياصثثر

ضثثثاا الد لثثثة  إد ثثثا  اينتمثثث  الثثثيم  يف حالثثثة الوضثثث  لثثثم ا  يثثثار مؤص

 وارمة.

 

 شاّٞاً: ٍ٘ض٘ع اإلرٕاب 

 

عثّرررررخ اررررراراخ ٍ يرررري الٍررررِ اىرررردٗىٜ اى ررررا رج ت رررر ُ ت  ّررررا عررررِ 

ترررٔ شفرررٜ دج ـرررٌٞ اىقاعـرررذْظَٝصيرررٔ زٝا ج اىرٖدٝد اىذٛ اىقيرررل اى ررردٝد ٍرررِ 

زاء ـررررررأجفرررررٜ دج ـررررررٝرج اىعرتٞح ٗخطر حدٗز ٕ َاخ إرٕاتٞح جدٝاى رررررز

ناىٔ ـررررررـأشاإلرٕرررررراب ت رررررررٚ د أُ ـررررررِ جدٝـررررررد ٍـررررررٝؤم، َِٞـرررررراى ِـررررررٍ

ىسرررر ً د  اـررررـذرٖالخطررررار اىرررررٜ د ـررررـِ أشـررررـٍاً دـررررـٗاحٝعررررد إرٓ ـررررـٍٗظ

ح ـرررراه إجراٍٞـررررٜ أعَـررررح ٕـرررراه إرٕاتٞـررررٗأُ أٛ أعَٝررررِٞ دٗىـرررراىالٍررررِ ٗ

 ،  د  ٗافعٖاـا ماّـرج أٝـثرٍـٞر ٗغ
 

 

 

 

سرٖدف ـرررررررذاىررررررررٜ ا ـرررررررٕٝررررررررٗغاىٖ َررررررراخ اإلرٕاتٞرررررررح ٗإذ ٝدِٝ مافح 

دف ـررررررـذٖـرررررررٜ اىاىٖ َرررررراخ ل ـررررررىتَررررررا فررررررٜ ذسيطاخ ـررررررٗاىاىَرررررردِّٞٞ 

و ـرررررررـِ اثٞـرررررررـَِٞ ٍـرررررررـاىفرررررررٜ ح اىسٞاسٞح ـررررررر٘ٝض اىعَيٞـرررررررـذقىرررررررٚ إ

اىرئاسرررررررررٜ فرررررررررٜ  رررررررررْعا  ٕٗررررررررر٘ اىذٛ شُِ عيٚ اىَ َع اىٖ رررررررررً٘ 

( 3125( ٍررررررِ  ٝثاجررررررح اىقرررررررار راررررررٌ  23ٍررررررا ٗر  فررررررٜ اىفقرررررررج  

 3162( ٍرررررررِ  ٝثاجرررررررح اىقررررررررار رارررررررٌ 7ً ٗاىفقررررررررج  3122ىسرررررررْح 

( ٍررررررررِ  ٝثاجررررررررح اىقرررررررررار 7ٗ7ٗ8ٗ9ً ٗاىفقررررررررراخ  3123ىسررررررررْح 

( ٍررررررررررررررررِ ذاخ 39ٗ 31ً ٗاىفقرررررررررررررررررذِٞ  3125ىسررررررررررررررررْح  3251

ىسرررررررررْح  3312( ٍرررررررررِ  ٝثاجرررررررررح اىقررررررررررار 24اىقررررررررررار ٗاىفقررررررررررج  

ىسرررررررْح  3315( ٍرررررررِ  ٝثاجرررررررح اىقررررررررار رارررررررٌ 7ً ٗاىفقررررررررج  3126

 3327ٍرررررِ  ٝثاجرررررح اىقررررررار رارررررٌ  (7ٗ 6ً ٗاىفقررررررذِٞ  3126
ٍٗرررررررع مرررررررو ذىرررررررل ٍٗرررررررع السرررررررف اى ررررررردٝد ذرررررررٌ  عرررررررٌ اىرْظَٞررررررراخ 

اإلرٕاتٞررررررررح ٍررررررررِ جاّررررررررة  ٗه اىعرررررررردٗاُ ٗت ررررررررنو عيْررررررررٜ ٗعيررررررررٚ 

ٍرررررررأٙ ٍٗسررررررَع ٍررررررِ الٍررررررٌ اىَر رررررردج ٍٗ يرررررري الٍررررررِ اىرررررردٗىٜ 

  .ٗذ د ٍسَٞاخ ٍرعد ج

 

 شاىصاً: اى اىح اإلّساّٞح 

ج ت  ُ ت  ّا عِ تاىغ أسفٔ َعثََّر ٍ يي الٍِ اىدٗىٜ فٜ اراراذٔ اى ا ر

ىردٕ٘ر اى اىح اإلّساّٞح ٗذدّٜ ٍسر٘ٙ اىخدٍاخ اى  ٞح ىيَ٘اطِْٞ 

ٗذىل تاىْص عيٚ أُ  ٗإذ ٝعرب عِ جزعٔ اى دٝد إزا  ذط٘رٓ ٗسرعح 

ذ ٗإ ) ٜٜ اىـَِٞ فٜ ظو غٞاب اى و اىسٞاسذدٕ٘ر اى٘ضع اإلّساّٜ ف
ا ـ ر ِٝ  اخيٞـاىَدا  ـد أعـِ ذزاٝـٝعرب عِ اىقيل اى دٝد أٝضا ٍ

ح ـ٘ء اىرغذٝـخ سفٜ حاالزع ـىي ، ٗاالرذفاع اىَصٞر اىَِِٞٝ فٜ ئـجاى ٗ

، حـــغذٝال٘  ٗـــعار اى٘اـــأساى فاف ٗاالرذفاع اىَرزاٝد فٜ سثة ـت

ٗاسرف اه ، جرَاعٞحاالٍاخ ٗاىخدساسٞح الٍدا اخ اإلاع ـــد اّقطـــٗذزاٝ

ٕٗ٘ ٍا ٗر  فٜ  عاٝح اى  ٞحٗاىرٍّ٘ح اىَٞآ اىَ عيٚ اى  ٘ه  ع٘تح 

 7ً ٗاىفقرذِٞ  3122ىسْح  3125( ٍِ  ٝثاجح اىقرار راٌ 22اىفقرج  

( ٍِ 21ً ٗاىفقرج  3123ىسْح  3162( ٍِ  ٝثاجح اىقرار راٌ 8ٗ

( ٍِ ذاخ 39ٗ 31ً ٗاىفقرذِٞ  3125ىسْح  3251 ٝثاجح اىقرار 

( 3فقرج  ً ٗاى3126ىسْح  3312( ٍِ  ٝثاجح اىقرار 9اىقرار ٗاىفقرج  

( ٍِ 9ٗ21ً ٗاىفقرذِٞ  3126ىسْح  3315ٍِ  ٝثاجح اىقرار راٌ 

ٗمو ذىل السف عيٚ اى اىح اإلّساّٞح فٜ  3327 ٝثاجح اىقرار راٌ 

اى٘اد اىذٛ ماّد فٞٔ ٍؤسساخ اىدٗىح فٜ ت  ّا ذقدً اى د ال ّٚ ٍِ 

ٍ يي الٍِ ٗتعد شِ اىعدٗاُ عيٚ إال أُ  اىخدٍاخ الساسٞح ىيَ٘اطِْٞ

ت  ّا ٍِ جاّة اىسع٘ ٝح ٗحيفائٖا ٗفرض ح ار جائر ترٛ ٗت رٛ 

ً ىٌ ٝ رك ٍ يي الٍِ ٗالٌٍ  ٗج٘ٛ، ٗاّعداً اىخدٍاخ الساسٞح ذَاٍا

ً عيٚ اى٘ضع اإلّساّٜ اىَ ساٗٛ اىنارشٜ  ً ٗىٌ ٝثدٝا أسفا اىَر دج سامْا

غ فٜ ت  ّا، إذ ماُ اثو ٕذا اى٘ضع ٝر   تاسرَرار فٜ اراراذٔ أسفٔ اىثاى

عيٚ ٍا ٝعاّٞٔ اىَ٘اطِ اىَْٜٞ ّرٞ ح ذدّٜ ٍسر٘ٙ اىخدٍاخ، ٗتعد اّعداً 

ٕذٓ اىخدٍاخ ىٌ ٝنِ ىَ يي الٍِ ٗالٌٍ اىَر دج ٍ٘اف إٝ اتٜ، رغٌ 

أُ اىَ٘اطِ أ ثح ٕ٘ اىَسرٖدف الٗه ٍِ جاّة اىعدٗاُ حٞس تيغ عد  

، ارٞو ٍِ اىَدِّٞٞ ٍعظٌَٖ أطفاه ّٗسا  آالف اىض اٝا أمصر ٍِ سثعح 

ٗخَسح ع ر أىف جرٝح، ٍٗ ِٝٞ اىَ ر ِٝ ٗاىْازحِٞ جرا  اىعدٗاُ، 

 .اى  ار % ٍِ اىسناُ تاىَ اعح ّرٞ ح 81ٗذٖدٝد أمصر ٍِ 
    
 
  
 



 

 

  

 ساثعبً: ّحذح ال٘وي ّعالهزَ اإلقل٘و٘خ  .

 

دّى اعددزاٌبع ىلددٔ ّحددذح الدد٘وي  أكددذد قددشاساد هالددظ ا هددي

ّأهٌددَ ّعدددالهزَ اإلقل٘و٘دددخ ّرلددد  ثٌ)دددِب ىلدددٔ أى    ر ٗ كدددذ 

هالظ ا هي الزضاهَ القْٕ ثْحذح ال٘وي ّعد٘بدرَ ّاعدزقاللَ 

و هددي دٗجب ددخ 3ّعددالهخ أساهددَ٘و ُّددْ هددب ّسد ةددٖ ال قددشح  

و هددي دٗجب ددخ 3م ّال قددشح  2011لغددٌخ  2014القددشاس سقددن 

و هددي دٗجب ددخ 2م ّال قددشح  2012لغددٌخ  2051القددشاس سقددن 

و هدي دٗجب دخ القدشاس 2م ّال قشح  2014لغٌخ  2141القشاس 

و هددي دٗجب ددخ القددشاس سقددن 2م ّال قددشح  2015لغددٌخ  2201

و هددي دٗجب ددخ القددشاس سقددن 5م ّال قددشح  2015لغددٌخ  2204

أى الْاقددا العولددٖ عددبس ى ددظ ُددزا ا راددبٍ   ر  غ٘ددش 2216

ب الطدش  ىدي الدذّل الزدٖ غّضذ ا هدن الوزددذح ّهالدظ أهٌِد

ىجاذ ثْحذح ال٘وي ّأهٌَ ّاعزقاللَ ّعالهزَ اإلقل٘و٘خ  ح٘د  

رذخلذ رل  الذّل ّىلٔ سأعدِب الغدعْدٗخ ةدٖ ال دلى الدذاخلٖ 

ً لجالدًب هي خالل ردشٗ ِدب  دّارِدب ةدٖ الدذاخن ّ دٌِب ىدذّاً  ب

ً هغدددلد رشرددددت ىل٘دددَ احددددزالل  ددددضع هدددي ا ساهددددٖ ال٘وٌ٘ددددخ  ب

ّارِددب هددي القددْٓ اإلسُبث٘ددخ ّىلددٔ ّرغددل٘وِب لاددضع ألخددش  د

 هشأٓ ّهغوا هي ا هن الوزدذح ّهالظ ا هي الذّلٖ
 
 خبهغبً: العول٘خ الغ٘بع٘خ  .

 ذدد قشاساد هالدظ ا هدي الدذّلٖ ث دلى العول٘دخ الغ٘بعد٘خ 

ةددٖ ثالدًددب ثٌ)ددِب ىلددٔ  أى الدددن ةددٖ الدد٘وي لددي ٗ ددْى    هددي 

ْ هدب ّسد خالل ىول٘خ ع٘بع٘خ ٗقْدُب ال٘وٌْ٘ى ثلً غدِنو ُّد

م 2011لغٌخ  2014و هي دٗجب خ القشاس سقن 14ةٖ ال قشح  

م 2012لغددٌخ  2051و هددي دٗجب ددخ القددشاس سقددن 9ّال قددشح  

م 2014لغددددٌخ  2140و هددددي دٗجب ددددخ القددددشاس 12ّال قددددشح  

م 2015لغددددٌخ  2201و هددددي دٗجب ددددخ القددددشاس 12ّال قددددشح  

م ّال قددشح 2015لغددٌخ  2204و هددي القددشاس سقددن 1ّال قددشح  

ّسغددن ر ددشاس ُددزٍ  . 2216هددي دٗجب ددخ القددشاس سقددن  و13 

الزلك٘ددذاد ةددٖ قددشاساد هالددظ ا هددي الددذّلٖ    أى الزددذخالد 

  الخبس ٘خ حبلذ دّى رْصن ال٘وٌ٘٘ي 

َت هالظ ا هي ةٖ قشاسارَ ثبر بق الغلن ّال شاكخ ّثدبس   َسحَّ

ُزا ا ر بق كلعبط للدْاس ّالددن ّ ًِدبع الٌدضاي ثد٘ي القدْٓ 

و هدي قدشاس الوالدظ سقدن 8الغ٘بع٘خ ُّْ هب ّسد ةٖ ال قشح  

و هدددددي القدددددشاس سقدددددن 1م ّال قدددددشح  2015و لغدددددٌخ 2201 

    و 2204 

 

و هي دٗجب خ القشاس سقن 13م ّال قشح  2015لغٌخ 

ّسغن ر شاس ُزٍ الزلك٘ذاد ةٖ قشاساد هالظ  . 2216

ا هي الذّلٖ    أى الزذخالد الخبس ٘خ حبلذ دّى رْصن 

الغعْدٗخ ىلٔ   ِبض ال٘وٌ٘٘ي  ر بق ع٘بعٖ ةقذ ىولذ 

إٔ ار بق ث٘ي ال٘وٌ٘٘ي ّدّى أى ٗ ْى لألهن الوزدذح 

هْقف ّاهح هي ُزٍ الزذخالد ّٗ كذ رل   حبطخ هوان 

م لوالظ 2015ا ه٘ي العبم الغبثق ةٖ ًِبٗخ أثشٗن 

ا هي حْل اقزشاة ال٘وٌ٘٘ي هي الزْق٘ا ىلٔ ار بق 

ح هي ع٘بعٖ ٌِٖٗ ا صهخ ةٖ الجالد    أى الزذخن الوغل

 . بًت دّل العذّاى أ ِض ُزا ا ر بق
 
 عبدعبً: ار بق الغلن ّال شاكخ  

َت هالظ ا هي ةٖ قشاسارَ ثبر بق الغلن ّال شاكخ  َسحَّ

ّثبس  ُزا ا ر بق كلعبط للدْاس ّالدن ّ ًِبع الٌضاي 

و هي قشاس 8ث٘ي القْٓ الغ٘بع٘خ ُّْ هب ّسد ةٖ ال قشح  

و هي 1ّال قشح  م 2015و لغٌخ 2201الوالظ سقن  

م ّاعزٌبدا لزل  ا ر بق 2015و لغٌخ 2204القشاس سقن  

ةقذ ر  لذ ح ْهخ ال  بعاد ل ي ها ا عف لن ٗ ش 

و   هي قشٗت أّ ثع٘ذ 2216هالظ ا هي ةٖ قشاسٍ  

لعذم الزضام القْٓ الغ٘بع٘خ ثبر بق الغلن ّال شاكخ كوب 

ّغض  عجق لَ رلك٘ذ رل  ةٖ قشاسَٗ الو بس  لِ٘وب ألً ب 

الطش  ىي رٌ)ن ثعض القْٓ الغ٘بع٘خ هي الزضاهِب ثوب 

  .رضوٌَ ُزا ا ر بق

رطلت اللاٌخ الاْسٗخ العل٘ب هي ا ه٘ي العبم  ّلوب عجق

 :لألهن الوزدذح اٙرٖ

 

 ىالى هْقف صشٗح هي العذّاى ّاًزِب  الغعْدٗخ  1 -

ّالذّل الوزدبل خ هعِب لو٘ابق ا هن الوزدذح ّالقبًْى 

لولضم ثعذم الزذخن ةٖ ال ئْى الذاخل٘خ لذّل الذّلٖ ا

 .ا ىضبع ّالوغبط ثبعزقاللِب ّع٘بدرِب
صٗبدح رقذٗن الذىن ّالوغبىذاد اإلًغبً٘خ ثوب ٗزٌبعت  2 -

ةٖ ثالدًب ّالٌبراخ ىي   ال بسثخ ها الدبلخ اإلًغبً٘خ

العذّاى ح٘  ثلغذ الدب خ ةٖ ثالدًب الوغزْٓ الابل  ّةقبً 

 .ى اإلًغبً٘خ ّ٘ي العبم لل إلىالى هغبىذ ا ه
ا هن  ْالْةبع ثب لزضاهبد الزٖ ٗقطعِب لجالدًب هجعْث 3 -

ة٘وب ٗزعلق   ع٘وب الوزدذح ّال)بدسح ةٖ ر)شٗدبرِن  

 .ثدوبٗخ هٌ٘بع الدذٗذح  ّ دخبل الوْاد الغزائ٘خ ّالذّائ٘خ
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حررررررل  ؛   احخشرررررر  مرررررر  الرررررر       يرررررر الشررررررل ارررررر  ال رررررركلد كيرررررر    رررررر     رررررر   كررررررك  ك رررررر  

 رررررررنا مرررررر  تررررررر    قصررررررر  حصرررررركي   تررررررركي  حوإجرررررر   ح إجرررررررر   ي ررررررك     رررررررلا  كرررررر 

 قإة.الحإل ل   ال  ااق ل ا  يإ  بي 

 حررررركي  تررررر جُ جُحكصرررررل   ال نطقرررررتبيررررر  اررررر   عك لرررررت اررررر اقل حرررررل  ت رررررل تخ كا رررررت  ت رررررل     

عشرررررل   ل حشررررركي  اررررر   رررررنا       كثرررررل تررررر   لررررر   بررررر   ال نطقرررررتاررررر   تنررررر  بيررررر        قبررررر 

الرررررني  ا رررررن ظررررركلد عررررر  ا   ي  ! ي تنطررررر   رررررنا)الخحررررركلر  اررررر جسررررر   الظررررركلد ب ررررركال ررررر  ا  

 !صإ  حلتت ال جكيج ال  لحد الفق لج الوإاي  الح     جلاع  ال

حقررررر   فرررررإ   اررررر   تنرررررن ت ررررركث السرررررن   ح  ررررر  اإلررررر  اررررركيا  ح ثررررر  اررررر  عررررر  ا    وررررر  

 رررررر   ة جررررررلا  بررررر  كسررررررل  ررررررإكت  رررررر بنك جرررررك  تألهررررررنا الررررررني كرررررك  ف سررررررخ ل اقرررررر  يعررررر  ا 

  لرررررر  الررررررإيا ال ررررررإ ة برررررر   اللرررررر  بخرررررر ت ل البنرررررر  الخحخ ررررررت   خضرررررركع      ال ظرررررر د ال  نرررررر 

ضررررررل  برررررر  االتثرررررركل لصرررررر إ   صرررررربل  كفررررررك   ررررررنا الشرررررر    ل نقيرررررر  السررررررحل حُ   برررررركث اآ

الصرررررررر إ     الل ال  ن رررررررر   حصرررررررر ي ا قك  ررررررررت الشرررررررروكعت ترررررررر   عيرررررررر  السرررررررركحل  برررررررر الا 

 كفررررررل  بصرررررربل د   برررررركحهد  نصررررررلة ب ضررررررهد ب ضرررررر  نرررررركلإا احخررررررلا  ال رررررركلد ب ،فررررررطإييألا

 صفإاهد. حإح  كي خهد  لفع ال إنت ت  ب   

 ح ررررر  كرررررك  ال ررررركلد اررررر  انخظررررركي فررررر ك  صرررررلخكث  افرررررخ ك كث  ررررر بنك ال  نررررر   اررررر  ق رررررت 

الصررررررر ج  األلرررررررد لرررررررد جسررررررر   ت رررررررل صرررررررلخكث  افرررررررخنوك اث  ل فررررررر إ  حررررررركية بكل طكلبرررررررت 

ا بو ررررررإر بلجررررررت لي شرررررركيكت ارررررر  ال رررررر  ا   حرررررركية  خررررررل  بكل طكلبررررررت بشرررررر   فررررررلي  عين ررررررك

 بإجقكف الحل   احخفكظهد ب ك  الإ  .

 صرررررر تت برررررر   تررررررك جإتررررررك   يب ررررررإ   ،ال رررررركلد  تسرررررر   تررررررل   يرررررر ع قصرررررررنُ  جإتررررررك   يب ررررررإ  

     جإتررررررك     يب رررررر  ال ظرررررر د ال  نرررررر   رررررر بنك افررررررخ ل  حرررررر  ، تضرررررر  برررررر    تررررررك  خررررررإف

 الصرررررربل الح   رررررت؛ ف كفرررررت بطلجقخررررر   الرررررل  األفررررريحت افرررررخ  ا  اررررر  بكلخررررر ي   بررررر   رررررد ي 

 حققررررررج ال رررررركلد ارررررر  الحلب ررررررت الوكت رررررركث عررررررل   ارررررر  فررررررخ ي  الخرررررر  االفررررررخلاح و   ررررررن 

 .ال  كن ت الح  ت نهك  توخ  ت؛   ل عشل ححقق  تكلد

 حيحررررر  بهرررررد   تكزالرررررج الحرررررل  تسرررررخ لة  لررررر  جإتنرررررك  رررررنا  تكزالرررررج انخصررررركياحنك حخرررررإال 

صررررررركبلج ... تررررررر  نصررررررر   ال  النصرررررررل صررررررركت ج   ترررررررك زلنرررررررك ال سرررررررك ل    ررررررر  الهررررررر ا د

      .   تكزالإا ت كبلج    ل   عي هد ل نت هللا  ال ال  ت  النك 

 ....  د يب إ  جإتك   
 علي إبراهيم الوزير
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َ عِٚهٕ   اهشٜ ٜ  اهِظهم ٞ اهغهض    هلهشا  اهغهو٘ر  اهشهو   أْ ٗهألًمُه

 فضصههٞ احملمرثههم  حتقهه  أْ إًلمُٚههٞ يف بتشههم َ ِٙظههض اهههٌٚي

 اهشهزٙز  اهتوِه   بغهب   اهٌٚي اهزَ ُظٙف ٗٗقف اذتقٚقٛ هوغالَ

ٟ  ًٍِٔ بإٙومط ًٗضتظقتٕ اهغو٘رٜ اهِظمَ ٙبزٕٙ اهش٠ ٞ  ٗفه   طضٙقه

 ٍ ّ  زتوهػ  قهضاص  هتطبٚه   فٌٔٔه ٍ  األًه ٍ  1122 صقه ٟ  ٗإصهضاصٓ  عوه

 آهٚٞ أٜ ِٓمن ٙلْ٘ أْ بزْٗ اهغالح ٗتغوٍٚ املزْ ًّ االُغخمب

 ًههّ ملضتههظقتٍٔ سهههم كههى ٙغههوٍ أْ ٙضٙههزْٗ بههى سهههم هتِفٚههش

 إىل ٗحلً٘تٕ  صاهفم اهض٢ٚػ بو٘رٝ ٗٙطمهبْ٘  ٗاهقمعزٝ اهزٗاعش

 ًريٗتهز   اهٌٚي اهشو  أبِم١ بزًم١ أٙزٍٙٔ  توطد  أْ بوز صِوم١

 ًٗبو٘ثٔهم  املتخزٝ األًٍ ًّ اكبري  ت٘اطؤا ُالحظ سهم  ًٗع بِٚتٕ

ْ  ٗقف عّ ٙتخزثْ٘ ٗال اهٌّٚ إىل ٟ  ادتهم٢ض  ٗاذتصهمص  اهوهزٗا  عوه

ٍ  بني ًل٘كٚٞ جب٘ال  اهشٚذ ٗهز ٗٙقَ٘  اهٌّٚ ٞ   اهو٘اصه   املوِٚه

 اهههٌٚي اهههزَ هغههفم اه٘قهه  ًههّ املظٙههز ٗإعطههم١ اهتٌٚٚههع هغههض 

ْ  املِهمٓ   اهٌّٚ ٗفز قزًٔم اهيت اهتِمطال  ًتِمعٚم  ٗٙهرص  هووهزٗا

ٞ   عّ اإلعالْ تأخض  اهشٚذ ٗهز  اه٘فهز  بهني  املشهمٗصا   ً٘عهز لوغه

َ  عوٟ بمذتضص اهضٙم  ًضتظقٞ ٗبني هووزٗاْ املِمٓ  اهٌٚي  عهز

 بههني  اذتهه٘اص األٗىل لوغههٞ أثِههم١ حههزث   اهههيت األخطههم١ تلههضاص

   اهت٘قوههم كههى أْ ًههّ ٗاهتأكههز لِٚههف  يف اهٌِٚٚههٞ األطههضا 

 . مجٚؤم األطضا  هز٠ ٗاضخٞ

ْ  ٗحقهريٝ هصهم    قشصٖ هوبٞ ٙوو  اهشٚذ ٗهز ٍ  اهوهزٗا  ًٗضتهظقتٔ

ْ  ٗٙلشب ٗٙرص ٗميمطى ٞ  إعطهم١  بغهض   هووهزٗا ْ  فضصه  هووهزٗا

ٜ  عوٟ ًلمع  أكر هتخقٚ  ْ  لمُه   األص  هٚقه٘  أثِهم١  اهوهزٗا

 ٌيهاهٚ شهمدتٚف سهمش٣ٚم ًّ  هلٍ  هٙتخق مل لّهٗه م هاملفمٗض

ٞ  ٗاهوجمْ ْ  اهشهوبٚ ٝ  ًلمعه   حيققه٘ ْ   بولهػ  كهبري  ًهم كهم

 أبشهع  بمصتلمب ٗٙقًْ٘٘ لٍُِ٘ٔ فٚجّ اهغو٘رٜ اهِظمَ ٙت٘قوٕ

   ضأ٠ههً ٟهوهههي عهٌهاهٚ و ههشهاه م١هأبِ  هههح ٛهف ٍههضا٢هجهههاه

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 ٗٙقً٘ههْ٘ اهوههممل ٗرٗي ًٗبو٘ثٔههم املتخههزٝ األًههٍ ًٗغههٌع  

 ١ٗبِهم  1لِٚف ًؤمتض اُوقمر ملِع ٗاملشمكى بمختالق اهوضاقٚى

 مًٗلش٘ف معوبٚ أصبح ًٗبو٘ثٔم املتخزٝ األًٍ فزٗص سهم عوٟ

ْ  مٗاضخ أصبح حٚث اهٌٚي اهشو  أبِم١ أًمَ َ  أْ هووٚهم  اهِظهم

ٍ  اهغو٘رٜ ٕ  اشهاآ ٍ  ٗرفهع  بأً٘اهه ٝ  ٗهوهزٗي  هله  ًقمبهى  املهؤثض

ٜ  اهظهممل  ٗاذتصهمص  املضتلبٞ ادتضا٢ٍ عّ اهصٌ   ٙفهض   اههش

 . اهٌٚي اهشو  عوٟ

ٍ  بإبزا١ ًِٗظٌمتٍٔ املتخزٝ هألًٍ اهومَ األًني ٗاكتفٟ  قوقٔه

 إُ اإلعالَ أًمَ ٗتأكٚزٍٓ هوٌّٚ اإلُغمُٚٞ األطًٞ خبص٘ص

 املبتشهههٞ ٗرعهه٘تٍٔ هألطًههٞ اهٌِٚٚههٞ عغههلضٜ حههى ال ٙ٘لههز

 املوِٚههٞ األطههضا  هلههى ٗادت٘فههم١ ٗاملتلههضصٝ ٗاهضخٚصههٞ

 املوتزٜ بمهطض  ًٗوضفتٍٔ ٗتأكزٍٓ عؤٌٍ هوٌفمٗضم  صغٍ

 اهٌّٚ إلخضاج ٗحقٚقٚٞ ٗبِم١ٝ صمرقٞ فمٗضم ً ألٜ ٗاملوضقى

ٜ  اهِظمَ بٔم ٙقَ٘ اهيت ٗاهوبثٚٞ اهظمملٞ اذتضب ٓشٖ ًّ  اهغهو٘ر

ٞ  اهقهضاصا   ًع ٙتومص  اهشٜ ًرص اهغري ارتمُ  ٗاذتصمص  اهزٗهٚه

ٕ  اهشٜ اهقضاص حتٟ ٞ  اشهات  1122 ٗحوفم٢ٔهم  اههزٗاعش  مموله

 .غريٖ ش١ٛ أٜ ميِع ٗمل اهغالح اعتريار ميِع اهشٜ

ٖ  املظًهع  1لِٚف فٌؤمتض عوٕٚ ٗبِم١ ٞ  حته   عقهز ٍ  صعمٙه  األًه

ٍ  ٓ٘ عوٕٚ ًٗم ٙو٘هْ٘ اهٌّٚ  أبِم١ عوٕٚ ال ٙو٘ي املتخزٝ  ثقهتٔ

 ٗاملدوصههني اهصههمرقني أبِم٢ههٕ ٗعوههٟ ٗتأٙٚههزٖ ُٗصههضٖ بههمه

 اهشهو   أبِم١ ٗصٌ٘ر صر ٗعوٟ اهوزٗاْ ق٠٘ رحض يف ٗاهشضفم١

 ٗآٚٞ ٗمبرصا  ٚٞٗاهوبث اهظمملٞ اذتضب ٓشٖ عوٕٚ فضض  اهشٜ

 هترٙههض اختههشٗٓم إمنههم حقٚقٚههٞ ٗغههري كمسبههٞ أُٔههم ٙووٌههْ٘

 أعههٚمرٍٓ هت٘لٚٔههم  ٗتِفٚههشا اهههزفني ٗحقههزٍٓ عههزٗأٍُ

 .ٗاألًضٙلمْ اهصٔمِٙٞ

 اليمن الشعب موأحال جنيف

 يف اهغههالَ ًشههمٗصا  حتههااٗ عهو٘ر  يآ ٗكرٙههم١ غطضعههٞ بغهب  

 بوهز  ًٙ٘هم "  1 لِٚف" عِ٘اْ حت  ع٘ٙغضا يف عقزٓم ٗاملقضص اهٌّٚ

ّ  أبِهم١  عوٟ ط٘ٙى رٓض ٗكأُٔم آخض َ  اهته٘اقني  اههٌٚ  فقهز  هوغهال

 بغههب  تبمعههم ٗٓلههشا آخههض ً٘عههز حتههٟ ُهه٘فٌر 12 ًههّ تألوهه 

   مهههٔهو٘ثههبمل ٞهزٗهٚهههاه  مهمرُهٔهٗامل ٞههه٘رٙهوههاهغ ٞهطضعههاهغ

 مشرف علي صادق/بقلم

 

 



  

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقادير:

 فكزاء  ميٍٗنيحلي ؽٗارَٖ  

 ٌضاء وَ املدا بغزط أُ ٖكَ وزتزٖات والبط خاؽٛ باألفزاح  

 ٔحبذا وَ صٍباُ عائالتّي وع  أعزاظ3وكزار  

 طالب عمي وَ خٕالُ   60

 جٍزٙ وَ األوَ املزكشٙ 000

 الطريقة: 

ٜ ٌار قٕٖٛ لٗضت ِارئٛ ملزٚ تضعٛ ٖتي خمط املكارٖز مجٗعّا ٔٔضعّا يف    عّز , ٔبعزِا ختزج الكىٗٛ أقزر كبري عم

ٔتكزً عمٜ طألٛ دلمط  ,2ٔجٍٗف  0لتعشٖش الٍكّٛ ثي ترتك قمٗاَل يف جٍٗف  التتبٗن لّٗا خمطٛإٖٔضاف  وَ الكزر

َ ٔاألاأل ٚ رٔه وي املتخزٚ و ٛ وَ قار ٚ الطبد ٚ ضٕٗف الغزف لٗتذٔقٕا حالٔ املغاركٛ يف العزٔاُ عمٜ  التخالف ٖٔتي رعٕ

 ُ ٔجز .إثي ملَ ٖزغب تشٖني ٌؾٗبْ وَ الطبدٛ ٖأخذ وَ الكىٗٛ املذكٕرٚ حبضب الضىري املٗت  الٗىَ 

 

  

 طبخة

  

 

 :التتبيل

 ُ ون وَ قمل الضٗز باُ كٗىُٕ ٕمخض

 كٗمٕ وَ عىالٛ ٔاحنطاط ٔصفالٛ حشب اإلؽالح 2 

 ُ جزاً وضخٛ وَ ؽمعٛ الزوٗٛ ِارٙ ٕمخض

 رساقّيأرر ٔوالٖني وَ اجلائعني الذَٖ فكزٔا وؾا

 

 : التزيين     

 ومُٕٗ ٌاسح ميين وَ خمتمف احملافظات  فٌؾ    

 ف املغزرَٖ الذَٖ فكزٔا وٍاسهليآال    

 
 

 



  

 

 

 

                                        

 مرتزقاً من البالك ووتر بينهم قائد أسترالي ومستشارين بريطانيين 41مصرع  -

 شقر وناس أسمر!( )ياعيباه عليهم ناس أ -

كلهم قدمىا أرواحهم لتحرير اليمن من اليمنيين وفي سبيل الدفاع عن الصححاب  ومحاربح  المحد السارسحي  -

 المجىسي الصسىي( 

-  

 إمساعٗن ٔلز الغٗذ ٖتّي الٗىٍٗني بالتخزؼ بالضعٕرٖني   -

 !()ٖاعي إمساعٗن أٖػ ٌٕع التخزؼ ال٘ بتكؾزٓ ممكَ تفّىٍا !!                         -

 ِذا ٔأٌت دلزر ٔلز الغٗذ طٗب ٖا عي وا لٕ كٍت الغٗذ بٍفضْ أٖػ عتفعن؟                         -

-  

مممكٛ اإلرِاب ٔالغز وَ تمطدت بكتن عغزات اآلالف وَ الٗىٍٗني األبزٖاء ٔوَ احلحاج احملزوني تضارع بإراٌٛ وا  -

 حؾن يف فزٌضا ٔتضىْٗ عىال إرِابٗا !!!!!!

 )عمٜ اصاظ أٌّا بتفعن أعىاه خريٖٛ يف الٗىَ وَ قبن تضعٛ أعّز!!!(                        

 

          )قىٛ رٔه العغزَٖ ملكافخٛ اإلرِاب تٍعكز يف تزكٗا )البالر املفزخٛ لإلرِاب 

 )حاوّٗا حزاوّٗا(               

  

 اٖٛ ٔعزً اخلضٕع ألٙ إوالءاتمجٗن عش الزَٖ وَ قٍاٚ الٗىَ املشٖفٛ وَ الزٖاض ٖتكمي عَ احلزٖٛ ٔعزً الٕؽ 

 )وضخك عٍزوا ٖتكمي العبز عَ احلزٖٛ ٔالمؿ عَ األواٌٛ!!!(               

 

 

 

 عىٗقل  عَ ٔعرب احلارٚ  تعاسْٖ ٔقزً صبل ٔقز بارٖط أحزاث ضخاٖا يف الفزٌضٗٛ احلكٕوٛ ٖعشٙ االؽالح حشب  ٛ  حشٌق

َ  الٗىٍٗني آالف يف ٖعِش ٔمل عّزاء ٔمساِي اصكٕر بؾارٔخ ؽافز لكتمٜ لإلوارات ُ  أٔه وٍقذ  صقكطٕا  القذٖ ٜ  العقزٔا  حتق

 التخالف. طائزات تكتمّي الذٙ وزتشقتْ

 ِذا ٖعقزف  ٖٕوٍا إىل عمّٗا ٔوَ األرض اهلل خمل وٍذ مجعاء البغزٖٛ تارٖذ يف وجٗن لْ عزٖل ال ٖٕجز حشب)

 اآلخزَٖ( بآالً ٖٔغعز األؽٕه

  

-  

-  

 

 
 طرائف سياسية

 



 تمدما   ٌحممون الشعبٌة واللجان والجٌش ٌمر ٌوم كل فً

  من أكثر فً متكررة وانتصارات العالم أذهل ملحوظا

 األراضً جبهات فً السٌما الحدود وراء فٌما  جبهة

 ,نجران فً  السعودي العدو لوات من المحتلة الٌمنٌة

   . وعسٌر وجٌزان
  وراء   ما جبهات تشهدُها ومتسارعة كبٌرة تطورات

 واللجان الجٌش لوات تمكنت  سابك ولت ففً ,الحدود

 عسٌر فً الربوعة مدٌنة على السٌطرة من الشعبٌة

 الربوعة مدٌنة فً الشعبٌة واللجان الجٌش توغل  حٌث

 .بؤكمله علٌه السٌطرة وتمت
 

 جدٌد نصر جاء ةالربوع مدٌنة على السٌطرة وبعد

 على السٌطرة من واللجان الجٌش لوات تمكنت حٌث

 على مطلال االستراتٌجً العسكري نهولة  مولع

 أن   ٌمنً عسكري مصدر أ علن حٌث نجران مدٌنة

 الكاملة السٌطرة من تمكنا  الشعبٌة واللجان الجٌش

 أدت ضارٌة معارن بعد العسكري نهولة مولع على

 سموط عمب بآلٌاتهم السعودٌٌن الجنود فرار ىإل

 والمخازن اآللٌات من عدد واحتراق وجرحى لتلى

   واللجان الجٌش وصوارٌخ مدفعٌة بنٌران

 فً عمكواللجان  الجٌش 

 نجران عسٌر جٌزان
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 سوى نجران مدٌنة عن تُفصله ال الذي نهولة مولع سموط ٌختلف وال

  بوابة ةالربوع مدٌنة  سموط عن األهمٌة حٌث من كٌلومترات بُضعة

 .الخوبة محافظة مناطك معظم سموط إلى إضافة عسٌر

 العدٌد فً الشعبٌة واللجان الٌمنً الجٌش وتمدم ةمستمر تطورات وفً

 الٌمنٌة المدن فً الموالع عشرات على ةالسٌطر تمت  الجبهات من

  : المحتلة

       بخارٌخ  عسٍر - جٍزان - نجران  
 

  الشعبٌة واللجان الجٌش أن  الدفاع بوزارة  عسكري مصدر أكد حٌث

حا ور مختلف فً السعودي العدو على كبٌرة انتصارات حمما   وجبهات م 

 العدو وكبدا والمناطك والمرى الموالع من الكثٌر على وسٌطرا المتال

  الشعبٌة واللجان الجٌش أبطال  وأن والعتاد األرواح فً فادحة خسائر

  السٌطرة تحت الوالعة األراضً فً الموالع من العدٌد بتمشٌط لاموا

سناد وحدات بمٌام وذلن ؛السعودٌة  أكثر بإطالق والمدفعً الصاروخً اِلإ
 :هً تمشٌطها تم التً  الموالع ؛مدفعٌة ولذٌفة صاروخ ألف من

 المعنك موالع – المروة – المعطن – الك ثاف ابو - شلخال – السودة

 ولرٌة الممعود وموالع الممعود برج – سلعة – االبادٌة - المعنك ولرٌة

    – السرداح – المصبة – المعزاب ولرٌة المعزاب - جوبح – الممعود

 

 – لزع معسكر – الحارة العٌن – المرن –الكبري جنوب –زبٌد لائم – الدلة

 الردٌف لرٌة – الرمٌح – الدخان – الدود – ( وموالع آلٌات تجمع) الغاوٌة

 الزبادي وموالع الزبادي لرٌة – الردٌف ومركز الردٌف برج الردٌف موالع

 .العمود وموالع العمود وبرج العمود لرٌة –

 !محاور عذة على المعارك حمج وقذ

   حرض الَمَزرق : األول المحىر

الل تم حٌث   ,الممعود موالع على السٌطرة  حرض المزرق  من التمدم خإ

  ومركز ,الردٌف وبرج ,الردٌف وموالع ,الممعود وبرج ,الممعود ولرٌة

 ,األساسٌة والنمطة وموالعها ,الزبادي ولرٌة الردٌف ولرٌة ,الردٌف

 .العمود ولرٌة ,العمود وموالع

   شذاء المالحٍظ : الثانً المحىر

 المالحٌظ فً تمدمهم خالل من الشعبٌة واللجان الجٌش أبطال تمكن حٌث

 األخرى المعنك ولرٌة وموالعها الفرٌضة لرٌة على السٌطرة من شداء

 العدو بماء استمرار مع  الجبل ورأس ,الشرلٌة الجهة من ,ملحمة وجبل

   .للجبل الغربٌة الجهة فً

   حرض : الثالث المحور
 خالل من موالع عدة على السٌطرة من الشعبٌة واللجان الجٌش تمكن

   .المعزاب موالع باتجاه  تمدمهم
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 للعذو واللجان الجٍش كًبذها الخً الخسائر

 : السعىدي

 عشرات ضمنها من والعتاد األرواح فً خسائر السعودي العدو تكبد 

  واللجان الجٌش وغنم السعودي العدو لوات من والجرحى ,المتلى

 وعربات ,برادلً عربات وثالث ,ابرامز دبابتان بٌنها ,آلٌة عشرة ثالث

 أربع بٌنها من ةآلٌ وعشرٌن خمسة من أكثر تدمٌر اعواطاستو الشبل

 .ابرامز دبابات

 :الشرقٍت الجبهت فً  واللجان الجٍش عملٍاث

 نجران جبهت : األول المحىر

 ,الشرفة موالع على التمدم تم أنٌه الدفاع بوزارة عسكري مصدر وضح 

 حرٌك ونشوب بالمولع إبرامز دبابة وتدمٌر الشبكة مولع التحام وتم

  ثالث منها ,ةآلٌ عشرة اتاثن وتدمٌر ,آخرٌن مولعٌن التحام تم كما هائل

 .مدرعة عربات وخمس إٌرامز ودبابة جرافات ثالث و برادلً عربات

   جٍزان جبهت: الثانً المحىر

  الخوبة فً آلٌات ثالث تدمٌر من الشعبٌة واللجان الجٌش تمكن حٌث

 تدمٌر و المعنك بمرٌة برادلً نوع آلٌات ثالث غنماو ,موجهة صوارٌخ

 مولع فً ابرامز ودبابة آلٌة وإحراق ,المعزاب مولع فً آلٌتٌن

 وعربة المرن فً إبرام دبابة إحراق وكذا صاروخً بمصف السرداح

 .المرن وغرب ,المرن فً برادلً

  

   

  ٌوم كل فً تنتصر الٌمن أن جلٌا التطورات هذه كل من لنا ٌظهر

 جدٌد عار ٌضاف ٌوم كل وفً  واللجان؛ الجٌش من هللا رجال بسواعد

 مختلف من ومرتزلته السعودي بالعدوان ٌلحك وانكسار وذل وخزي

 نصر أي ٌحمك أن أراضٌه حدود حماٌة ٌستطٌع ال لمن فكٌف الجنسٌات

 أرض على مهزومة خاسرة ستظل الخاسرة فالمملكة غٌره أرض  على

    .الٌمن

 بكامل المحملة السعودي العدو لوات فشل سر ما التساإل نطرح هنا من 

  واللجان الجٌش من رجال بضعة أمام  المتطورة وإمكانٌاتها عتادها

   الموالع؟؟ عشرات على ٌسٌطرون عراة حفاة

 وتدمٌر آلٌاتهم احتراق غٌر أشهر تسعة منذ سعود آل حصده الذي ما

 لتالهم من ومزٌدا طائراتهم وإسماط وسفنهم وبوارجهم  دباباتهم

 ؟؟ ٌومً بشكل وجرحاهم
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 العدوان؟ ماذا بعد 

 

 حررر    عرررم  ن  قررر   رررم إ ررر    عرررمن ارررس   نررر  ينظررر  

 حرررر      يرررر       تحتيرررر    ضرررر ك    فيرررر  ةرررر    فنيرررر  

 شررررر ش اف  ررررر    ال تصررررر ن ارررررس    بررررر         ررررر   

   رررر ك  شرررر ش  فيرررر   ضرررر ك  ةرررر      رررر    حررررم  

 هرررص  حرررحيل   رررس  رررو    وطنيررر    ثررر  عاررر    ع اررر  

 وكقررررا ربرررر   ق    برررر      ررررم ن     عيرررر   اعررررم  ن 

  ةبررررن ع  ضررررع ة   بررررعوني   عارررر  ك اررررك    ك   رررر  

ا عاررر  ء  ررر  ربررر ق ا  اك ررر  حررر   و  إر ررر   اضررر ع 

 ايظك  عا     مع   فعيم.     يب    مع 

 ة ال   نظرررررر و   بررررررعون   كطرررررر   فيرررررر  ررررررم  رررررروكط 

   رررل ةررر  ارررنى  ال يتبرررن   انكررر    ررر كيبرررت يل   

 هرررص     رررل   حررر ن   رررص  اررريظك   انررر   ررر     ررر    

 .   غ  ظ    غ   ون  ا ش      اون اع  م اك

   برررررعوني  يتإررررر  ى إقت  كررررر    كرررررش يع رررررش  ن  ارررررمة

 عرررر ق  اررررس    رررر اي  ا يرررريس  يرررروا   اررررن ظ عشرررر ة 

 !!عإز ة     و ىق  ؟

 بررررعوني   صررررمك   بررررنم    هررررش يتصرررروك   ع ررررش  ن  

 !؟    ت  ض  اإن 

 هرررررش قرررررمكف اررررر  يإررررر   ةررررر    ك   ررررر  ارررررس   ررررروك   

عررس   ع ررش ةرر   اررم  ع طررش ا يرريسةكنرر ف ث ثرر     حررم  ؟

 !؟يعج    ع      أل نفي  

 هرررش يعارررم    ررر  ء  ن   برررعوني   رررمك  كةرررل   رررمعم 

 ا ارررت ةل ارررس كاررروو    يررر    ك    ن  يررر  عرررس اشرررت 

 !  ص الال    ك   ء   

  ررش ك ررص يحصررش ةرر  ررر ن ث  قيرر    ررك    ررو ط  ررا 

   ح ب اتنك ك  اي ".

 

 برفب   حر ب     تعار    كرم  ش ك ص يحصش  :   ألعز ءقرو إ 

 ي ضرر      ترر   فن هرر    نظرر و   بررعون ع ن رر      ظ   رر  غيرر  

إال   م اراف   عن  ا ي     س حن    س ي ض     صكيو اوالا

با      ة ة ظ  ش      ا     ش ف    عزة  هرصا  ي   ء  ش 

قتيإ  طفيعي    س  ترش   ر ن  هرمو  يرتم   ث رش ةكرش  رمك ون 

 !؟ك ص 

    ا  ة  ح  ر        مبغاي ن فنت  ون  ألا ي   ة  ح     ة

    ك ؟  مك ن   ك ي ح

ألن   ي ن    فبيظ  ب ح      ار    فبريظ  رم ح رم  ار وكة 

ي يررر    ح  رررا  اررر وكة   برررر ح    عإرررزة   عبررر  ي   ألا 

 ألا ي رر   رر م   از    ف  ن رر    أل   شرر     برر ح     ارر  

 ارر   رر ن  يررتم إال    ي نيرر     بررو عم  اررس ك ررص  ألهررم    فبرريظ 

   ضش اس هللا.

 

ح   عم  قكم   كزي ر    ن بري   إيشركم   رص   ا ر    صر ع   

  ر     شرعفي  يرم    ر ن   إريا    اإر ن  عا     و ع      ي ة

 عم    كي   مع و   ح      ي نر   ال اي   ن   شعب   بعون  

     عت رررم عاررر   معررر و    ضررراش ح ي ررر  قظ اررر    تشررر 

عا   م  ع   ا  حصش      وع  ري       كب    عت م    ف  

   هم.

 

 

اري اص  ابرت      حر    س   ي س اي ون  عم عرم  قكم عزيرز 

ي   رر    ررس يحيرر   رر  إال  رر  كا  ارري ن    اررينعم       رر   ر

          !!!!!إال   ح      يم ةتنااو           ش ة ء   س يح    

 قص      يش ن



 

 

 

الفكررم وررملٚ امررا اوٌررر ُ ٔيم ررٛ لٕ ٗررْ   

ٔخمزٌٔررْ الايفرر   وررَ جتاٝ ٔاو ِرر   ِٔررٕ ورر   

أدجتك الغررزاٚ ورٕجتيررْ  مىرر   اِىٗررٛ الفكررم   

   مررٕجتٚ يٕ ررْ اوٌررر ُ  ملررزٔا  مررٜ  ررزٔٓ  

أجتضررْ ٔاعررواىمٔا   كمٖرر  ا ررن الررىلوٕه      

خمٗموررْ ا ررن اعرروٗر ُ لررن نرر  وررَ ٔ ٍررْ  

ا وررىلاٞ وررَ يزٖٗررر الورر جتٖ  اوعرر و٘ ٔي ررْٕٖ 

احليفرر ٟو ٔوررمٔجتا   روكرر جت ااٍرر ِي الىلجتاعررٗٛ    

 ٔاجمل ال  الايف  ٗٛ مبخومر او ِ يّ .

ٔرررن ٌوثررىل   ررَ الفكررم  تٌرر  ال ٌفررو       

ٌ  ذٚ لمثرٕاجت الايف ٟرىلٙ الرر ٟف٘ أٔ ٌرىل ٕ        

ٛ ييفرٕد     وٍرٛ ٖروءر٘ٞ    رز ٗرٛ أٔ وٍ  يفٗر  

 ّرر  أ ررىلااٌ  أٔ   رر ٗٛ ٌررىلوم  ّرر   يفٗررىليٍ    

الرررىثٛ ٌٔ ررٕٓ  ررٕجتٚ الررىلَٖ ا رر   الررذٙ    

 رر ٞ جت ررٛ لمارر ان أٔ ٌو ٍررٜ  نررا ه  ررما    

 منررر  ٌررررمء الءرررٕٞ  مرررٜ  ٔا واررر ه أ ورررٛ

الفكررم ال ررثٗ  اارررويفٗي ٌٕٔ ررْ ِررىل ٍ     

ي ررثٗ  يمررف اافرر ِٗي ااغمٕ ررٛ ٔالايف  رر      

ّٗال ررٌّٕٗٗٛ  رر  َ ٔ ُ دثررمٔٓ ٔال   ررن حلو  رر

وك ررٕق ا ررٗ  الٕ ررْ ٔ ُ  ٍٖررٕٓ ٔالفرررمٚ    

اوٌررر ٌٗٛ يررروّلَ لررن  مٖيفررٛ وٍثم ررٛ   

  ر اّ .

 ُ الفكرررم ااٍثرررمق عررر ا ٔ رررٕه ا ورررٛ    

اوعررر وٗٛ  رررن اوٌرررر ٌٗٛ    اال رررر     

 الفكمٙ ٔالوثلم ٔ  ٔ  الز ى ٞ

 

 بقلن/أحالم شرف الدين           

ٔاعررروك  جت اامرررٕك ٔعه ال رررإ    رررٍ ً     

ٔال  رىل أُ الفكرم ٖوار جتا ا ور  ور       ؛ نِٕ ٞ

   ٛ  ّرٕ   االجنماجت لمإا رر ٔا ر عرٗا ااٗ نر

 رٕ  الايفرن ٔلغرٛ اوٌرر ُ ااررويفٗي الررمٗي       

وررَ ا وررماا ال ررٗر ٌٗٛ الررمل يّررٕٝ ااا ررٗٛ 

ٔيٍ ررىل ااخ لفررٛ لمٕاارر  ٔااٍرررو وارر   ررذا     

 – مررّٗي الررر ً  –لرر ُ  كررم أِررن ال ٗرر  

وارر ال يولرررىل  ٗررْ أ رر لٛ ااررذِا ٔ ررىل      

 مرّٗي   –المع لٛ  ع  ىن  مىر ٞ أِرن ال ٗر     

 ررَ أ ررٕلْ   مررٜ ااٗمررْ ٔالررىل    –الررر ً 

ٔأِىلا ررْ  اٗررىلا  ررَ ا ما رر   ا ررٕٝ ٔ ٖرر     

 –الرررمرٛ لٗ ررن لىرر   مغررْ عررٗىلٌ   ىررىل  

ا رررن ٔالدٚ  – رررمٜ ال  مٗرررْ ٔللرررْ ٔعرررمي 

 ااذاِا ٔالرٕاٟر ٔالفمرف   ااو  ٍٖٛ. 

ٔالفكررم  مررٜ ث ثررٛ أٌررٕا  ا ٔه  كررم عرررث٘ 

ٖاوىىل  مٜ ااامٕو   ا ٔلٗٛ ٔالا ٌ٘  ىٗرو ّٖروي   

امٕو   و ىلاجت ركي  ال أٌرْ    عوثء جت ل  ٛ اا

ال ٖ ن    و  ٔجتاٞ ا نٗ ٞ المل ٖملز  مّٗ  الٍٕ  

الا لث وَ الفكم ِٕٔ الفكم الاىٗو الذٙ ٖ ثرث  

  ال ٘ٞ ٔو  رٕلْ ٔلن و  ٖوامو  ْ لمٕ ٕه    

الٍو ٟي ال  داٛ ِٔرٕ ور  اواٌر ٓ وٍّلر    ِرذٓ      

ال فثٛ اٍ ا ٛ الفكم ٔاافكمَٖ   ف  ٗٛ ٔمب  

 و الٕاا  ٔال خي لر الايفٗىلٚ ا  اٛ. ٖر  

 فكر
 الفكر بين هفهىم العقل واستيطان الثقافة

 

 

 



 

 

 

 

يعبز اهلل ايربرْٚٞ عٔ َطبع١ ايهاتب ايعضبٞ /رَؾل  ايجكاف١ ٚايجٛص٠ يف ايُٝٔ

نتاب صام يف ايطضح ٚايتٓاٍٚ ٚقضٜب إىل ايٛاقع املعٝؿ ؛ 475ّ يف 1991عاّ 

 ٜٓطبل ع٢ً نجري َٔ أسزاخ ايجٛص٠ ايّٝٛ بتشًٝالت٘ ٚتفغريات٘ عزرا آْشاى بٌ

ايتزاعٝات ٚايٓتا٥ر فكز اعتطاع املؤيف تأنٝز ايص١ً بني ايجكاف١ ٚايجٛص٠  َٔ

نضر ع٢ً َٔ ال ٜض٣ ايكًِ ْزا يًغٝف ٚقز دا٤ ايهتاب يف مثا١ْٝ عؾض فصال 

ٗا بهجري اعتذاب١ األٚىل َٓٗا َتعزر٠ احملاٚص يف سني تأتٞ األخري٠ أقٌ َٓ

حلاد١ املٛضٛع؛ ٚنتاب نٗشا مبا ٜتُٝظ َٔ َتع١ ساٍ قضا٤ت٘ ٚتؾٜٛل إىل 

إنُاٍ ايفصٍٛ مجٝعا ال ٜهفٝ٘ عضض َٛدظ إمنا حناٍٚ سنض بعض 

َفاتٝش٘ ٚع٢ً ايكاصئ ايضدٛع إىل ايهتاب ٚ االعتفار٠ َٔ عًِ ايربرْٚٞ ٚعُل 

 ثكافت٘.

ص ايٛقت( ٚفٝ٘ ٜتشزخ عٔ َغأي١ دا٤ ايفصٌ األٍٚ حتت عٓٛإ )افتتاح أقطا

صسٌٝ األتضاى بايبزٌٜ عِٓٗ ٜٚٓعت سيو بطفٛي١ ايٛط١ٝٓ يف فذض ايكضٕ 

ايعؾضٜٔ "إس نإ اجلزٍ سٍٛ َٔ خيًف األتضاى ٌٖٚ ٜغز َغزِٖ يف تأَني 

ايغبٌ ٚايضضب ع٢ً أٜزٟ ايعابجني" حبغب تعبري ايربرْٚٞ، فبعز صسٌٝ األتضاى 

ٕ ايعؾضٜٔ بزأ ايتشَض ع٢ً ايٛضع يف سني مل يف آخض ايعكز ايجاْٞ َٔ ايكض

ٜهٔ اإلَاّ قز اعتهٌُ أعباب قٛت٘ بعز فظًٛا ٜضررٕٚ عباصات تغتذزٟ 

نُا ْغُع يف أٜآَا  طَٔ األتضاى حنٛ "نٓا يف ْع١ُ ْٚعِٝ أٜاّ ذلُٛر ْزِٜ"

، أضف إىل سيو تشَضِٖ َٔ ايفكٗا٤ ثِ ٜعضض املؤيف بعض األبٝات ٖشٙ

ا٥ح ٚايٓصا٥ح نُا ٜغُِٝٗ َٚٛقف ؽٝٛخ األرب يف ايُٝٔ ايؾعض١ٜ يؾعضا٤ املز

َٔ ايتٝاص ايٓكزٟ ٚايؾعضٟ يف تًو ايفرت٠ يًعكار ٚاملاطْٞ ٚايضافعٞ ٚغريِٖ 

 ٌَٚٝ أٚي٦و ايؾٝٛخ يًكزِٜ.

 

ٚيف ايفصٌ ايجاْٞ )احلظب١ٝ يف ايُٝٔ، َٔ اخلالٜا ايغض١ٜ إىل ايتعزر ايعًين يف 

عٔ )جتاصب ايضعٌٝ األٍٚ(ٚايزصاعات  فذض ايتغعٝٓات( ٜبزأ املؤيف احلزٜح

ايغٝاع١ٝ اييت تتشزخ عٔ احلضنات ايٛط١ٝٓ املعاصض٠ يف ايُٝٔ َكض١ْٚ 

ّ حنٛ نتاب )تٓظِٝ 1991باحلظب١ٝ َٔ َٓتصف ايجالثٝٓات إىل عبتُرب 

ايضباط األسضاص( ثِ ًٜٝ٘ َٛضٛع )َٓطل ذلاصب١ احلظب١ٝ( ٜٚضَظ ب٘ إىل رٚص 

١ األسظاب ثِ ختِ ايفصٌ باحلزٜح عٔ )ايجكاف١ اإلعالّ يف إقضاص ؽضع١ٝ عًٓٝ

 احلظب١ٝ(.

ٌ ايجايح )ايجٛص٠ اي١ُٝٓٝ َٔ صضاع ايٓكا٥ض إىل االصتكا٤ عًٝ٘( ٚفٝ٘  ٚيف ايفص

ايجوٛصٟ  مخغ١ ذلاٚص أٚهلا )ايجٛص٠ ايتاصٜذ، ايجٛص٠ ايٛاقع( ٜٚؾري ب٘ إىل احلػ 

عوبتُرب ٚٚاقعٗوا املًُوٛؼ     19عٓز ايؾعب بعز َضٚص عؾضٜٔ عاَا عًو٢ ثوٛص٠   

ٚاألعباب اييت عبكت سيو االْفذاص ايجٛصٟ ايشٟ ٜفّصٌ احلزٜح عٓ٘ يف ذلوٛص  

)ايجووٛص٠ ٚايهتابوو١ عٓٗووا( فٝؾووري إىل إٔ ايهتابووات مل تهوؤ صووا٥ب١ يف     

اص٠ املدزصات َالسظاتٗا ع٢ً َا بٗا َٔ اعٛداز ٚإٕ ٚدز سٛصب أنجض َٔ جت

ثِ ٜأتٞ عٓٛإ )ثٛص٠ أنتٛبض َٔ ايبٓزقٝو١ إىل ايٛسوز٠( ٚ)ايتٝواص ايطالبوٞ(     

ّ ٜٚٓتٗوٞ  1991ٜٚتشزخ فٝ٘ عٔ املظاٖض ايطالب١ٝ اييت اتكزت يف ْٜٛٝوٛ عواّ   

ايفصٌ ايجايح باحلزٜح عٔ )أٖزاف عبتُرب حتت أضٛا٤ دزٜز٠( َفصال نٌ 

 ٖزف َٔ األٖزاف ايغبتُرب١ٜ بايؾضح ٚايتشًٌٝ.

ٚيف ايفصٌ ايضابع )اجلاْب ايجكايف( ٜٚتٓاٍٚ عت١ ذلاٚص ٜجبت املؤيوف خالهلوا   

ٟ صافل ايجٛص٠ َٔ ؽعض ْٚجض مما ٜزٍ ع٢ً إٔ ايتعًِٝ يف ايكضٕ  ايتػري ايجكايف ايش

ايتاعع عؾض ٚأٚا٥ٌ ايكضٕ ايعؾضٜٔ نإ ٚاصرا؛ فاحملٛص األٍٚ )دوشٚص ٚبوشٚص(   

١ٜ ٚايتاصٜذ ٚنتاب ْٗور ايبالغو١   ٜتطضم إىل سيو االٖتُاّ بايزٚاٜٚٔ ايؾعض

ايشٟ ميجٌ أنجض ايهتب بالغ١ ٚفصاس١ نُا ٜؾري إىل نوجري َؤ اتوالت    

ايجكاف١ٝ آْشاى َٚٓٗا دل١ً احله١ُ ايُٝا١ْٝ، ٜٚأتٞ احملٛص ايجواْٞ )عوٓٛات   

ايؾو ٚايجكاف١ اجلزي١ٝ( ٚايجايح )فٕٓٛ ايوضٚح اجلُاعٝو١( ًٜٚٝو٘ )بواب َؤ      

املضأ٠( ُٖٚا نتاب )ايربٖإ ٚاحلذو١ يف ٚدوٛب   ايؾعض ايُٝين( ٚ)نتابإ عٔ 

ٞ ٚاآلخض )أعتاس املضأ٠( حملُز عامل ايبٝشاْٞ  طاع١ ايظٚد١( يعبز ايٛاعع ايٛاعع

أَا )َجاقف١ عؾ١ٝ االْكالب ايؾباطٞ( فٗٛ آخض ذلٛص يف ٖشا ايفصٌ ٜٚتٓاٍٚ 

تظأَ اجلزٍ ايفكٗٞ ٚايؾعض ايتفهٗٞ ٚايتكضٜظٞ يف األصبعٝٓوات ٚايتوأيٝف   

 املضأ٠ ٚاحلذاز ايغٝاعٞ.عٔ 

ٜٚأتٞ ايفصٌ اخلاَػ )اْبعاخ آثاص ؽباط بعوز اْتهاعو٘( يف ذلوٛصٜٔ ُٖوا     

)سضن١ صٓعا١ْٝ بني سضنتني( ٚ)ثكاف١ ايتشٍٛ ٚاحملاٚيو١( ٜوشنض فُٝٗوا    

نات تٓاَٞ احلػ ايجٛصٟ يف صٓعا٤ ع٢ً ايعٗز األمحزٟ ٖٚٞ ٚاسز٠ َٔ احلض

صٌ ايغارؼ حتوت عٓوٛإ )ثكافو١    ايؾعب١ٝ املتالسك١ ٖٓا ٖٚٓاى ثِ ٜأتٞ ايف

 ايجٛص٠( ٚفٝ٘ ٜربط املؤيف ذلًال أرٜبا َاٖضا ْاٖٝو عٔ نْٛ٘ ؽاعضا يف احملاٚص

 

 

 ايجكاف١ ٚايجٛص٠ يف ايُٝٔ
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الستت الالتتالهلا التت لالي تتأللااتت ل ا  تت ا لل

التتالهلق ت تت لوتت لبتت   ل)تت  ا  لا و ا تت لللل

جد تتد لل جتت ميلتدوتتا لا  اا تتالال ا اتتالللل

بتتالاليا تتالا  تت الفتت  لالياتت   لا ب   تتال

ا حتتتداو لا وتتت ا البتتت ا ا لا وتتت لوتتت ا ال

بتتت ا ا لا  تتت ل صوتتتدلال تتت ا لال  تتت  للللل

اال تت   لالدل تتالحتت  لا اتت للللااملستت ج ال

ااملهتت ل لالامتت أل لة اتتد لال تت  ل)تت ا لل

 لصتتتتاق  لةالهلقتتتت لةال تتتتد ل لو   تتتتأللل

ال تت متلم وتت لواتت ليتتدولال تت أ لاتتتدلللللل

ألوقتتتت الاصتتتت  ل48ألال48وتتتت  ل تتتت أل

ال ب تتت  ل لصتتتاق   ل  تتتدلصتتتد لو تتتللل

 التت ا لالاهتت  ل لل اصلتت لة هتت لاهلتت ميلللل

 ريلااحتدلوت لادصتدا امتلالتالو  ت ل ت للللللل

 تت   لاةااهتت ل بتت   لالتت ا  للق تتدلال تت للللال

 محتتدللا   تت الال  تت ريل لالتت ا  لوطهتت ل

ال ا هتت لبتتاو لال تت ا لاا )تت  اللللالصتت و 

لهل تتد لةاتتدا ل تتد لوتتاه ل لللالتتالة متل ى

ل.   تا ف حم    ل

ل

ل

ل

 

ل

اوت لهل تالامل حمت متلالتالاو ات لللللل لبا    ته للت إا ل صو

ب لصتت  يالهلستتا ال االلال ا اتتالبطتتألل اا  تت لااتت لاوتت ة ل

حي المم ل صريل ىلت الاف    لال اا  لب    الةاتأللال  ت للل

الا  لالل ستا  لحي تالال   ت  امتلواا  تالااج ا   تا لللللل

الاخي صل ىلا     لهل الالصخ  ال الصت  يالحي تا ل وت للل

ل.ل صقبلوس ادال ةلل .لشك لل    

اوا لاو ا ل) لي ل  لك  الاا)علاحلد ثلو قد لاحمل ا ل

لالقد لبق الااميلاحمل ا ل    لال اابلل االاك ي ل لااا

لال   أل لالقد  ل  لا ف ى لالي    ل  ا لاكاأل لة    ى

ل ل لاملصل  لاو اا  لب  ا لبآف  لامل ج  لالق ا لااا اخن  

لالي أللالس  سلو لو  ب :

لاوسريلل  قل  ب ل  ب   صُ ل و ا لاحيبلةمم  للل

لاص  ل لهل ىلالدا  ل  ىلة ض لللل ا)   ىلا ضلت يبلوا 

 

 

ل

لحد  تةو لال ا ت  ل اا ا ل   لوت  لالا  ا لتاا

لتو لةحدب  لتالاوت )ت   الحستت حداولبس ح   

ل لال    خ لل     لاا) اك   لاا)ع لجد  ال ا لو 

ل  ملصل لح   لتاملص االمب لاو هل لهل الال اا ا؛

لجب ل) ت    لاوك ا ت    لال اا ا لبالتا ه 

ل  ت ال  ملتال اال متتال اا 

لصد لحد   

 التالللل   ا ل      تي ا لاح ي لال هالال     المل اجهالالقداا لبأا ل صدا اهله لالصق  الاا ل

احت لشق  ل حن لاا لة  ه لاحل    ل ا ت لالتالللل-صاق  لل–صد ل  ل ا ل    للل د ا) متلاالاص ل

   قلامل تعلادلكرتاا لل ج ها؛لاج  ل ا ا لالد  ا لحت لااالاال) لات   )ت لوت لةا لب ت ل لللل

لت  د لل   اا لهل   :ل

ل ؛      ي اللس لو   لللللال قاي الةا لة ا 

ا ه لالد  ا ل د الو لشق ا لاش ا  لال ا ل  دلض لبال     ل)ت لاهلستق  لت ت د للست قاللللللل

لامخسالش   الاش    لو ه ل  يظلالقداا لا اصدلاحل  الاالل  ضىل  لالك اوالبد  .

ل

ل

 
لل

ل لب ريامت لاال   و لل د ا) مت لالاص  ل ا  ل   و  الصد 

لأل)  الالدو   لآواالالصق  لل-و   ب متلبا   ال ل الس  ل

اا ل     ل  لجما  الو لال   ولالالهلد سل د ًال  ) ل

ل ل لاليا ا لال امه امت لال اا  الو  لا  ا   لو  جما  ا

لاليا ال لا) كص  لمج ل  هله  لبهد  لاالصق  ا اال    ا

لو لاملاط قلالس  للةال لااط تً  او لف  لا) اط قلبا ا 

ل ا  لاملسك مت ل ى لال ص   لبهد  لةاا الالصق ل لاهلأهل  ؛

ل ل ه ل لالالهلي    الك  ال لو ا ل ه  لبد ا) متلالس  

ل)  الاملا  لل اصليا.املك  الالق ب الا    لبالالا 

ل

ل
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 الفعالُاخ

أقُود عذد هي الفعالُاخ وفٍ أهاكي هخرلفح إحُاء 

فٍ الخاهس  –علُه السالم  –لزكشي اإلهام صَذ 

والعششَي هي هحشم الرٍ ذلد ذلك الفعالُاخ 

وسكضخ هزه العاشىسائُح فٍ العاشش هي هحشم؛ 

الفعالُاخ سىاء ها كاى شعشا أو ًثشا علً االقرذاء 

الزٌ سجح  –علُه السالم  – تإهام الُوي صَذ تي علٍ

زكُش توثادئه الحشج وذجسُذا ركفح الحُاج كشَوا وال

لفكش الثىسج فٍ اإلسالم ثىسج علً االسرثذاد وخشوجا 

علً الظالن وسفعد شعاساذه الوشهىسج ًحى هي أحة 

الرٍ أدخ  الحُاج عاش رلُال؛ كل رلك لرساوٌ األسثاب

ل هششوع ذحوفكالهوا تُي األهس والُىم  إلً الثىسج

وإسقاط ششعُح الظالن واهرذادا للسُش فٍ  الرغُُش

 .طشَق الىحذج اإلسالهُح

 



 

 

 

، إ٫ إْى٘ ٫ كهىٓ    زغِ ٖذّٛ ايض٤ٛ عًى٢ دنى   

ْىىّٛ ٖىىو٧ْ ٚ دطىى    ايكىىٍٛ دمىىحلّ ا ؿىىٍٛ عًىى٢  

ا٫دتطو١َ ايحلا١ُ٥ ٫ أضىتيٝ  ايتىرَس َىٔ إزٖىوم     

٫ غ٤ٞ ٜج ت إٔ ايػذس٠ أَوَٞ تحلع٢ غذس٠ ؛  َٜٛٞ

 ايتٛت ض٣ٛ َو أخربْٞ د٘ ايه وز .

 

ِ إٔ ٫ مثس أمحس أٚ أزدٛاْٞ ٜصٜٓٗو    أدحل ض٣ٛ  ٫زغ

ٕ َتُو١ًٜ دأٚزاقٗو اخلضسا٤  حمتنظ١ دًْٛٗو  أغؿو

 اإلهلٞ أَوّ تغريات ايظسٚف 

، إْٗىو تىىسقـ نىٌ ةقٝكىى١ أَىوّ  ىىٛ     ٚا٭دىٛا٤ 

٭زٚاح ايغو٥ ىى١ زمصٚتىىوت غىىنوت١ ايمىىودسٜٔ َىى  ا

 .أحٝوًْو دوزة٠ تط٢ُ ايسٜحٚ

 
نٝف يى٘   ٚححلٖو ا٭َوْٞ تًّٛ ؾسا  ايًٌٝ ٚ ايٓٗوز

نٝىف يًٓٗىوز إٔ    ازتٝوح ا ًىِ  إٔ ٜأتٞ يف غن٠ٛ 

نٝف يًكُس ا ويو إٔ ٚ ٜكف ع٢ً أقحلاّ ايػُظ 

 ٜٓٗصّ ٖهرا ةٕٚ إٔ ٜسع٢ اْتظوزٟ !!!

 

َطىوحوت   ..َٔ َطوحوت غوضم١ متت٧ً دٗو ايسٚح

ٚ َىٔ َموْىو٠    غوضم١ َهتظى١ دأضى١ً٦ ايٓكىٝ    

  ..ِٗ ايكىوز٨ ْٜكو٥  نوت  إىل ْكو٥  ٚ ضحس ٚ

ّ يف َى٪متس هلىو   2003تٓوق  ا٭َِ املتححل٠ يف عوّ 

سام دتغيٝى١  أقوَت٘ ق ٌٝ غىٓٗو ا ىسع عًى٢ ايمى    

اجلٛزْٝهو" اييت مت إْتودٗىو  ايًٛح١ ايٓطٝذ١ٝ يٌ "

 َٔ ق ٌ 

طًى  ايىس٥ٝظ ا٭َسٜهىٞ    "دٝهوضٛ" دمىحل زتضى٘   

٭ؾىٌ ٚ ْكًىٗو ي٫ًٜٛىوت    ْٝهطٕٛ د ٝى  ايًٛحى١ ا  

٫ شايت زَصًا َضوةًا املتححل٠ ٚقحل نوْت اجلٛزْٝهو ٚ

ٞ تٓ ر ا سع ٚ املموْو٠ جتطٝحلاً يًط٬ّ تٗيًحسع ٚ 

َٓوقضىىًو ٚ ايكىى ح، دىىو٤ املىى٪متس ًَٛحىىًو دىىو سع، ٚ

يًذٛزْٝهو املٛضٛع١ أَوّ قوع١ جمًظ ا٭َٔ إْٗو 

تضٝح١ حبىل اإلْطىو١ْٝ  ٚ يىٝظ غسٜ ىًو تربٜىسِٖ      

تغي١ٝ ايًٛح١ دأْٗىو تطى   تػٜٛػىًو يًُؿىٛزٜٔ     

حلات  ودًٛ دٝهوضٛ دمًُ٘ اإلْطوْٞ زة ع٢ً املمتكت

  ً ٞ َىو ٖىٛ إ٫   ايطو٥حل٠ دإٔ اينٔ ٫ ضىُٝو  ايتػىهٝ

ٚ ٞ إٔ اينٓوٕ خمًٛم ٜمٝؼ دمٝحلًا َتم١ دؿس١ٜ يًسا٥

أْ٘ ٫ ٜػمس أٚ حيظ زموْىو٠  ٚ عٔ ٖرا ايهٛن 

دإٔ ايٛاق  غ٤ٞ ٚ أيٛإ اينٓوٕ ٚ تسغوت٘ ٚ جمتُم٘ 

غىى٤ٞ رخىىس  يٝمىىرب عىىٔ ز٩اٙ ٚ أتهىىوزٙ ايطٝوضىى١ٝ  

 .املتيٛز٠

 
 

ٔ يًنٔ  ٚ ٖرٙ تًطن١  إٕ املٓغًكني َٔ ايٓوع ٜسٕٚ إٔ اين

غري ٚاقم١ٝ إِْٗ ٜكتيمٕٛ ٖرا اينٓىوٕ ٚحىحلٙ   خوط١٦ ٚ

يف غست١ َمصٚي١ متوًَو عٔ ايؿٛت،  يٝذمًَٛٙٔ ا ً ١ 

ّ  ٚ يهٔ اينٓوٕ ، ٚ عٔ ايحلّ ايرٟ ٜؿ  نٌ ٜٛٚ ا٭مل

ٚ  ،ٜتحىىحلخ دًغتىى٘ تًىىوْىىوت ٚ ٭اٜ تًىى  ايهًُىىوت ٚ

املموْىو٠ املٓ مجى١   ٚ ا٭مليًُػوٖحل ةٚز اإلؾغو٤ يًؿساخ ٚ

 َٔ ايمٌُ اين  

 .أحٝوًْو ق١ًًٝ ي٘ إٔ ٜطتُ  يًنسح ٚ أغوْٝ٘ٚ

 

، ٚ يف ضى وْٝو أدٛزْٝهو ٖٞ قس١ٜ زٓيك١ اي وضو يف  

ض و١ْٝ اييت ْػى ت دطى   اإلطوحى١    ا سع ا٭١ًٖٝ ا٭

ٌ ايحلٜهتوتٛز  ِ اجلُٗٛزٟ َٔ ق  تساْػٝطهٛ )دو ه

٘ ذيىو  ٚ (تساْهٛ َى  ايٓىوشٜني قوَىت ايكىٛات      دتٛاط٦ى

اجلٜٛىى١ ا سدٝىى١ ايتودمىى١ هلتًىىس دسَىىٞ أطٓىىوٕ َىىٔ    

إدىىوة٠ ٚ املتنذىىسات ا حلٜجىى١ ايؿىىٓ  رْىىراى يتذسٜ ٗىىو 

ت َٔ ايكت٢ً ضهوٕ ٖرٙ ايكس١ٜ اي طٝي١ َو خًف ٦َو

ضى و١ْٝ  ، تكوَىت ا هَٛى١ ا٭  َٔ ا٭طنوٍ ٚ ايٓطىو٤ 

 دتهًٝف أغٗس تٓوْٝٗو 

ٛ دٝهوضٛ) ّ  دويتم ري عٔ ٖرٙ ايهوزث١ 1331عوّ  (دودً

ض وْٞ يف َمىس   اإلْطو١ْٝ يٝتِ عسضٗو يف اجلٓوح ا٭

، حٓني دٝهوضٛ ملٛطٓ٘ طغ٢ ع٢ً ايمٌُ دوزٜظ ايحلٚيٞ

 ، ٚ نتى  هلىو    تٓساٙ تضٌ تطُٝتٗو دوجلٛزْٝهواين

ايطنس حٍٛ ايمومل حت٢ اضتكست دٜٓٝٛٛزى، عٓحل ز٩ٜى١  

ٛ قىىوٍ "إٕ ايًٛحىى١ ٭ٍٚ َىىس٠ دويٓطىى ١ ينساْػٝطىىه  

طًى  َىٔ دٝهوضىٛ ْكىٌ     ٚ "دٝهوضٛ ٖرا زضوّ َتٗىٛز 

عٛةتٗو دمٛة٠  ض وْٝو يهٓ٘ زت  َػرتطًوإىل أايًٛح١ 

 .ايحلككساط١ٝ ي ًحلٙ

 

دمحل ٚتو٠ ايحلٜهتوتٛز دطٓني حتكىل حًىِ دٝهوضىٛ ٚ    ٚ

ةت اجلٛزْٝهىىو حمًُىى١ عًىى٢ طىىو٥س٠    غىىسط٘ ٚ عىىو 

وحتنوٍ ؾوخ  احتنو٫ دوجلُٗٛز١ٜ دأَسٜه١ٝ يتحظ٢ 

َٛ  ٚ ؾسخوت املطتموة٠ ٚ حيت ع٢ً أزضٗو امل ًٛي١ دويحل

 . 1391ّاملٓهٛدني عوّ 

 

١ َٓمت ايكٛات ايٓوش١ٜ َٔ تحلاٍٚ ايًٛح١ أٚ ؾٛز ايًٛحى 

  ٚ أزضىًت ضىوديًو ٜت ى     نْٛٗو اهلً  أَوّ غىس ايٓوشٜى١ 

" يًتحىىسؽ د ٝهوضىىٛ يف طىىسٟ "اجلطىىتودٛاي اي ىىٛيٝظ

  ٙ " أْىىت ؾىىٓمت ٖىىرٙ     :َسمسىى٘ د ىىوزٜظ ضىىو٬ً٥ إٜىىو

   " " دٌ أْتِ َٔ ؾٓمٗو :" أدود٘ !!ايًٛح١

يف رخىىىس حميىىى١  2" ضىىى117ِ* 343يف َطىىىوح١ "

 َتحف املًه١ ؾٛتٝو يًذٛزٜٓهو يف 

 

 

 
 

، ٚدوضىىتدحلاّ تكٓٝىى١ ايتؿىىٜٛس ايىىصٜيت زحلزٜىىحل 

ضىىتدحلّ دٝهوضىىٛ ا٭يىىٛإ ا ٝوةٜىى١ )ا٭ضىىٛة  ا

صٜص إؾساز َٓ٘ يتمتمُحل ٚايسَوةٟ( يف ٚا٭دٝ  ٚ

ٖٛ مل ٜهٔ قحل غىٗحل  ايػمٛز دوملأضو٠ ٚ ايظًِ ، ٚ

ٖرٙ ايهوزث١ يهٓ٘ اطً  ع٢ً ايؿٛز اييت ْػست 

 .يف ايؿحف اي وزٜط١ٝ

 

إٕ ا٭يٛإ اييت خيىوٍ يًُتًكىٞ أْٗىو ْوقؿى١ يف     

اجلٛزْٝهو ٖٞ املػوعس اييت ٜتيً  َٓ٘ إتساشٖو 

ٮيٛإ إٔ أَوّ ٖرا ا٭مل ٚ ا صٕ ٚ ايؿساخ ٫دحل ي

، ٚ يف زعػىى١ ٜحلٜىى٘  ٝ  املػىىوٖحلتتذًىى٢ يف عىى 

، ا ٝوة يف تمى ري اينٓىوٕ   تؿً  قوَت٘ أَوَٗوٚ

، إٕ ٖسٚدٓىو  ٕ اختصا٫ جلٛز ايظًِ ٚ املموْىو٠ نو

، إْ٘ ايحلَو٤ ٠هري يف ايحلّ ٖٛ ةيٌٝ نجسَٔ ايتن

 َٔ أْني .. إخنو٤ٙتٛق  دإٔ ًْتُظ َو حوٍٚ 

 

تسَٝىىص ْطتمسضىى٘  ٚ ممىىو احتىىٛت ايًٛحىى١ َىىٔ

ص يٛحػى١ٝ ايٓىوشٟ ٚ خ جى٘ ٚ    ، تويجٛز ٜسَأَوَٓو

ضى وْٝو اجلسحيى١ ايىيت    ا ؿوٕ ٜسَص ٭ٚ تحلَريٙ

ايىسأع  ٚ تتأمل ٚ تؿسخ َٔ رثوز اهلذىّٛ ايٓىوشٟ   

ػىريإ  ٜايرٟ ٜؿٝح ٚ ايرزا  اييت حتٌُ املؿ وح 

إىل ايضُري اي ػسٟ ايرٟ ًٜكٞ ضى٤ًٛا عًى٢ ٖىرٙ    

 .املأضو٠ ٚ ًَٜٛٗو

 

ِ َطىىوح١ تهنىىٞ يًحىىحلٜح عىىٔ أتطىىو٤ٍ نىى 

  !!!٭مل ايرٟ ٜؿً  نٌ ّٜٛاايؿساخ ٚ

 

 

 "تسلل األلم" وحة الجورنيكال
 

 توط١ُ غسف ايحلٜٔ /دكًِ

 

 



 

 

 األدب في مىاجهة العدوان

 

مً قصًدة طىيلة بعيىاٌ )دعىة إىل اجلَاد( للنجاٍد ضًف اإلضالو عبد اهلل بً احلطً عاو 

 ٍـ7831

 ًياـصاة الػاصبــفتك بالػـتبطلًيا            ليـفىا مطـين قـبين وط

 تساثكه ودلد األولًيا              وٍبىا يف ظالل احلق حتًىا 

 ياــنجسمًـاة الــصاء للعصــوكًلى الصاع بالصاعني ميكه         ج

 ىىاـفا            فتحنىا بالقيا شسفا مصــىو يف املًداٌ صـقفىا يا ق

 ى امليىىاـت ملً خيصـا حقـاىٌ             فنـوال تػسيكه خضس األم

 ياـػسمًـاىٌ مـسمت باألمـوص                ته ـته ىدمــاقلـته تجــا أىإذ

 ياـــَا بلًـتـحيـات مبـفاىا ما شَدىا              وآفـبين وطين ك

 قا وديياـصعت خلـآس شعـكفى الًنً الطعًدة يا بيًَا            م

 ًياـرازى والبيـتنت العـوأزملت الػىاىٌ يف صباٍا           وأي

 بين وطين إذا كيته ىطًته               عىيل األزمالت أو احليًيا

 ياـتػًح األقسبًـوجسحا شاحبا ودمىع طفل        يتًه يط

 ياـبقى عازه دييا علًـأٌ             ضًـاو شـإٌ هلا مع األيـف

 ًياـًة يف العاملــت              هلا قدضـك مطاجد هلل كاىـوتل

 اآلباء حتى                 شٍت بالساكعني الطاجدييابليا ــزعاٍا ق

 ستَا           على ٍاو اخلًاز الصاحلًياـػاة ودمـجسأت الطـت

 كفاىا ما غدا عازا مًَيا              كفى الًنً الطعًدة ما دٍاٍا

 ّىديياـبجىٌ مطــصاة يعـبين الًنً الطعًدة ما عسفيا            غ

 التابعًيا زضًته              مً األدلاد حظشباب العصس مالكه 

 تسوٌ جَادكه ىفال علًكه                  وتسجىٌ احلًاة مطّىدييا

 ياـَا مرتبعًـه بـفلً تلقىا مً العلًا ىصًبا                 إذا كيت
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 يعول أثٌبؤٍ ّ يزجبّرّى ,ْع ّ الزعبيش  ثبًسجبم ّاًسيبثيخاليوي كبى ّاليزال هثبالً للزٌ

 ّ يززاّجْى دّى أى يرّا رعبرضبً ثيي اًزوبئِن لوٌطقخ هحددح في اليوي ّ ثيي احزراهِن

 ّ رقديرُن الخزالف اآلخريي .

 ى ثإه بًةةةَ الزعجيةةةرأي ةةةعر الجويةةة  ّ ,طيةةةبف الوجزوةةة أحبضةةةٌبً ل ةةةل  هديٌةةةخ عاةةةٌعبً  هةةةثالً ر ةةة ل

  يحزةةةرم الجويةةة  كةةةل ر ةةة يالد الوجزوةةة ى أّيجةةةت فةةةي ُةةةاٍ العباةةةوخ الزبري يةةةخ   َعةةةي ً سةةة

ُةةةل الحديةةةدح هةةةثالً  حيةةة  الطجةةةبئ  ّ أي زل ةةةْى عةةةي  , فأُةةةل الجةةةْفى الجويةةة  ي ةةةدم الةةةْطيأل

, فأُةةةل الاةةةحراً ال يعرفةةةْى اةةةةيد ئةةةزِنيٌبسةةةت ثي ثٌبؤُةةةب ثوةةةبأاللِجةةةخ, ّكةةةل هٌطقةةةخ يزوزةةة  

 ّقسْرِب.يطيقْى ج بف الاحراً  ُل السْاحل الّأ السوك ّال طجيعخ الجحر

, هبداهةةةذ حقةةةْي الجويةةة  هح ْ ةةةخ ّهةةةبدام أحةةةدًب جةةةت أى يحزةةةرم كةةةل يوٌةةةي أخةةةبٍ اليوٌةةةيلةةةالك ي

جيجةةةَ لةةةدّل ر ةةةرٍ كةةةل الةةةيوي ّريةةةبر هةةةي رةةةبريل الةةةيوي ّح ةةةبرح الةةةيوي ّأُةةةل ي ةةةزذ أهًيةةةَ ّ لةةةن

 اليوي .

الوقدسةةةةخ لقةةةةد ّ هسةةةةبجدًب أقالعٌةةةةب الزبري يةةةةخ ّال ثيْرٌةةةةب األ ريةةةةخ طةةةةبئراد العةةةةدّاى لةةةةن رزةةةةر  

ّ ّليةةةبً فةةةي ح ةةةرهْد ّ لحةةة  ألّقجةةةبة ا ح, ّقةةةبُرح رعةةةزاةةةعداسةةةزِدفذ هسةةةجد الِةةةبد  فةةةي 

    يسزِدف ربريل اليوي ّ ُْيزَ .ي عول هوٌِيقْم عوالً السعْديخ ثزدهيرُب ف
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 وحدة اليمن و تنوع ثقافاته

 

 



 
 

 

 راسبببببببباا  ج  بببببببب ا   ببببببببب    امببببببببا   المجتهبببببببب الطالبببببببب  
خبببببر   طببببب    مببببب   ،هكمبببببلمعبببببال    ممفتبببببا   مببببب     

مبببببب كببببببن منبببببباو الببببببامب مببببببب الب بببببب   مببببببب ال ببببببار   
 مبببببببب المنطنببببببب   مبببببببب الم ا  ببببببب   مبببببببب مببببببب ارس 

  مب كن مكاب.الناز  ب 

الطببببب    ببببب  كبببببن  ببببب     ببببب     جمبببببا  يلببببب    بببببب 
؟!!  بببببببن  بببببببر     جببببببب ا  مخافببببببب  منمنببببببب   ببببببب ر 

 ببببببن ، خببببببر    بببببب   جبببببب ا  اسببببببتنفار  اخببببببن الببببببم  
يلببببب    بببببب  ؛ ببببب  اب  بببببال  جبببببا ر  ا ببببب   مت طبببببرس

 !!!؟كن      الط       اا ترى 

 ينبببببببه  بببببببا   راسببببببب  ج  ببببببب   بببببببت   ب امبببببببه لم راسببببببب  
 بببببب  مبببببب ارس ال  بببببب    سببببببتك ب لكببببببب  بببببب   المببببببر  

 ، م ارس ت من شعارال طنا 

   .(الث ر  -ال طب – )هللا 

كبببببببن منطنببببببب  اجتمبببببببن كبببببببن  بنبببببببا  البببببببامب مبببببببب  
جتمعببببب ا  ببببب  ، ا م ا  ببببب  مبببببب كبببببن  ببببب     ببببب  

،     بببببببب   المبببببببب ارس ق ببببببببر  سببببببببف ب،     منبببببببب ب
 . سا  ث  مماما  جري مممال ب 

 ببببببب   المبببببببب ارس التبببببببب  ت سبببببببس جماببببببببن ط بهببببببببا 
   مببببببببب  مبببببببببب   ال طناببببببببب   الشبببببببببع ر مالمسببببببببب  لا 

 بببببببر       لببببببباس  ببببببب ا شبببببببعار كبببببببن م رسببببببب  امناببببببب 
مببببببببب   الطالبببببببب  الامنبببببببب  منبببببببب   خ لببببببببه الم رسبببببببب  

 بببببببببر    لببببببببب   ،  ل  ببببببببب    ببببببببب  طببببببببباب ر ال بببببببببما 
      ، شعار ال طن   شعار ال  ر   العز ال

 

  

 

 

 ل راسبببببب سبببببب  ال بببببب   تجمببببببن ببببببب ب  بببببب    الطبببببب    الم ر 
  لببببببب مبببببببنه   راسببببببب  يامبببببببان   ر نببببببب    ببببببب  ي  طنببببببب  
اإل ار    المببببببببببنه  البببببببببب ي  تنا لببببببببببه المبببببببببب رس  الطالبببببببببب  

 مب  جن ترس خ الشع ر مالمس  لا   ال طنا  .

الطالببببببببببب  الامنببببببببببب  لمعبببببببببببال  بخر جبببببببببببه  نببببببببببب   ثبببببببببببب  ل
 ق رتببببببه    مببببببه لمم رسبببببب   ببببببم     ثماتببببببه  ثنتببببببه مبببببباه

 رضببببببببببه   نمببببببببببا اجتمببببببببببن  زمبببببببببب     مبببببببببب   طنببببببببببه   
منبببببباطى ايخببببببرى  بببببب    ببببببن  راسبببببب  مببببببب الب  النبببببباز  
 مبببببببن  لببببببب   ؛خاالاببببببب    ببببببب امأ  ببببببب ل  راسبببببببا   ؛ ا ببببببب 

  نببببببببب    ر   ايخببببببببب    اجتمعببببببببب ا  نفسبببببببببااته  مهابببببببببأ 
نسبببببببببببببببانا    ت بببببببببببببببف ب إل امثمببببببببببببببب ب ا اإل ثبببببببببببببببار ر   

 مالر م   الر ى ب نه  .

 ثبتببببببب ا لمعبببببببال  نضببببببب جه  السااسببببببب  مبببببببب خببببببب ل  كمبببببببا
تمنبببببب ه  البببببب ر س مببببببب الم رسبببببب ب البببببب طن  ب مكببببببن  هبببببب  

 مبببببببب  العكببببببببس   اسببببببببتاعا    خبببببببب   ر  مببببببببن م رسبببببببب ه 
الم رسببببببببببب ب البببببببببب  ب اسببببببببببع ب يلببببببببببب  مببببببببببب   تمامببببببببببا  

الت بببببببر ف الطبببببببا ف   المببببببب  ب   شبببببببى   ببببببب   ال ببببببب  
  بببببببببب     الببببببببببر ف  المنببببببببببن نبببببببببب   جهبببببببببب    مال بببببببببب  
 .الخ ف    مثن     ايم ر

  

 الوطنية الثقافةمدرسة 

 رضية إسماعيل المتوكل



 

 

 طااااااااه م      ااااااااام ى عمااااااااا أثبتااااااااا     اااااااا ت مكماااااااا  
 ل م  عااااااا م تدبااااااا   فااااااا   م صااااااابااااااا م  ف م مااااااان  

مااااااااان مااااااااا ل  ااااااااا    أ    أمااااااااام  لااااااااا     ماااااااااه م
ااااااااا   اااااااااتم   ااااااااا  ه     ب هااااااااا   مااااااااا ن  م  ااااااااا    ه 

  ع مااااااا  معااااااا    كمااااااا   مااااااا ع      ااااااا   كااااااا م لت
  :د ل  ل م م     لم  ض ع ص  ه   تط ع  

ه اااااااام  لمعاااااااا     الشاااااااا و  طههاااااااا   مماااااااا ه    أ أ اااااااام{
  ع  لم  ااااااااا   ب ههااااااااا  باااااااااأن  هااااااااا ل   اااااااااتمكن مهااااااااا  

مااااااا م     ااااااا  ن  مااااااا  ك نأمك ااااااا و  هكااااااا ن   عم هااااااا  أن
 }؟!مه 

لااااام   دااااا م مااااان مااااا ل  لف هااااا          كمااااا  تف ااااا  
كممااااااا  مااااااا      ت  عااااااام عمااااااا   لطااااااا ب    لم   ااااااا    

عاااا   -ك  لكمماااا   لتااا  تعااا    لثداااا   ااا     تمااا لم   ااا 
   ماااا   لم   اااا  ض   بت اااا  عمااااى  لكاااا   تفاااا - فاااا   

عهاااا م  تمهااااع  لماااا ض أ   ل اااا  ه  اااا ل أ  م ضاااا ع 
تؤكااااا   تبااااا    ااااا       ااااا   ط  لااااا طن   لااااا     مااااا 

 لااااا طن  ااااا  هفااااا    لطااااا     لم   ااااا ن مااااان مااااا ل 
 لاااا عم  لهف اااا     ؛إصاااا ت م    لباااا ن  ت   اااا   لصاااا 

  لمعهااا    لااام   اااتم تد  مااا  لمطااا   بااا  ع   ت   مااا و 
  لتعاااااا  ن  تدباااااا   مماااااا  ن   لت اااااا م       اااااا  ماااااان 

     ال تم    الم ق  ل م  ط  لت  تعمم م  لصب  
 

  

م  ف اااااااا   لعاااااااا   ن    ااااااا   ل    اااااااا    اااااااا   ل  اااااااا ط 
 لصااااااااام     ملاااااااااك  لت ااااااااا ل   لعااااااااا   ه      لعااااااااا لم

 لع مااااااا    لعااااااا لم   لااااااام  لااااااام   ااااااا ك  ااااااا كه   بااااااا  
  ُ دصااااااااا  قااااااااا  متف فااااااااا   عماااااااااى شاااااااااعبه   لااااااااام  

ت   م تشاااااااف  ت   آقصااااااا  مهشااااااا   فم ع ااااااا       تااااااا  
 . ت ك  ه     مع ش م      

 

م    اااااااه   قصااااااا  بتااااااا م     عتدااااااا    أه  ااااااام  دااااااا ل
عاااااااان م  صاااااااام   ثه ههاااااااا  أبه  هاااااااا   اااااااا   لماااااااا     

ملااااااك ماااااان عمااااااى  لعكاااااا    لكهاااااا لمشاااااا     لتعم ماااااا  
ن هدااااااا ل ل ااااااام  إ     هااااااا  إصااااااا       ع  مااااااا   ث  تااااااا   

ههااااااا        ( لعمااااااام  ااااااا   لااااااا أ   لااااااا    ااااااا   لكااااااا   
 لعمااااام  ااااا  أ  مكااااا ن مااااا   مهااااا  صااااا م  ن  اااااهتمدى  
 طه ااااااا ن  مااااااا   مهااااااا  عماااااااى أ ض    هااااااا    ثااااااا بت ن
   ااااااااااااه ن باااااااااااا من   ك ماااااااااااا و شاااااااااااا   و أعاااااااااااا  و

  .مهتص  ن م   مه  م تم  ن
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 عأبصيييياعايييلاعامبريييي عام يييي اعفييييلع1988فيييلعام يييي  ع
مدي يييمعلمييي اةعمدي يييمعام اييي ع ام امييي  ةعمدي يييمعلمييي اع
مدي يييمعي اة ييييمعي يرييياعفيييلعاا زيييي عام  ييياعام ةيييد ع

نعاألبرييي  عامثييي واع امممييي   ةع بيييدعأ د ييي عام دييييدعمييي
 .امبر عإ اااي  رييد  ع

داسعاال يداويييييمع ادزداديييييمع ييييينعامصيييي عامثيييي منع
عب مداا يييمع فيييلعايييليعاممدي يييمعامي اة ييييمةع مييي عي يييي  
عفييييييلعاممييييييدااسعام   ميييييييمع يييييي عا رايييييي ع امي يييييي ع

يييييمعاميييييلع   يييي عيميييي  عأث يييي  عمااكيييي عاأل يييي ااعامدب
 .امصي 

دعإميييينعم  فظييييمع يميييي  عزميييي ع امييييدعامريييييي ظييييااعالع ع
 نعم  ميييي وةع مديييي ع يييي ع يييعام يضييي  عما مييي عا ييي  

مييييي عي عزيييييدمعفيييييلعم  ميييييمعام يضييييي  ةعا يمييييي عبضييييي 
أ يييياي عاميييييلع يييي نعإ يييياااي عأ ييييدعأفاادايييي ةع ا يييي  ع

  بييييي عمي مييييي عداا يييييمعامصييييي عا مي ييييي عبمدا يييييمعام
دمعامث   يييييييمع يييييييماع ييييييينع يييييي  عرييييييي امي  يييييي ع ا

 يميييي عامريييييدعما  صييييممعاع2010ام  ميييمعفييييلعزييي  ع
 زميييي عفييييلعرييييا معاميييي  لعاميم يييييمعب ييييا عام  صييييممع

 ييييي نعمييييينع بيييييدةع ي مييييي عفيييييلعزيييييدمعأزمييييي  ع ع مي 
عيي عام ظي يييييييييممي اممثيييييييي  اةنعاممي ماييييييييينعمم يييييييي ع
 . أ ب عا    يع  مال يعفلعامرا م

 ععععع

 

  ييي نعمييينعع 2011ا راييي عفيييلعثييي امع
راييي عثييي امعأام ييي بمينعفييييي ةع  ي مييي ع

 ع2014مييييينع ييييي يم اعزييييي  عع21ا ع
اييييرعم يييياز وع ريييي ا عفييييلعم ييييياايي ع
  يييد ايي ع م ييي عفيييلع ييي    عامثييي امةع
ع يييييلم ع ييييي ع ييييي نعضيييييمنع  مييييي عي يييييي  

اعاداايييي رعاألبريييي  عامييييل عد يييي اعأ  يييي 
كييي ع يي  عف.عفييلعام ابييمعاأل ميينعمييدا 

 ؟عا ي م قعامري دم

:عد عأ ييي يعاضييي انعي  يييلعم ييي عز ييي م ييي
م ييييييييلع دايييييييييمعام ييييييييد انعام يييييييي  د ع

عامييييمنع ماي بييييي عفيييلعاألماة يييلعزاييينع
 امد  ر

 

 ييي نعمييينعأ اوييي عامممييي ياينعضيييمنعع
امادييييي نعامرييييي  يمع امديييييي ع بيييييدع
ييييييا عزماييييي عفيييييلعريييييا معامييييي  لع

يييييي  عمرييييييا  ع  اديييييي ع  ييييييي مع أد 
 اال يييييييييييماااةع فضيييييييييي عاماغييييييييييدع

اال يصييييييي اعمام يضييييييي  ينعضيييييييدع
أماة يييييييي ع او ييييييييااوي ع ام يييييييي  ديمع
 زمالويييي ع ماي بييييي عفيييلعاميييدا  ع
مييييييينعامم زيييييييدمع عدازييييييي عب ييييييي ع
يمييييي ن ع ريييييد زمع بييييي مع صييييي اع او
 يييييينعييييييميلعام صييييياعمييييينع عأ ع
ي ميييييييي ع امييييييي ع أم ييييييييي عامييييييييلع
ر مميي ع يي نعي ايي ع ييي ع ةييدز عميينع
 عأنعي ييييييييييي نعممييييييييييينعي ييييييييييي  ع

 اييييييييييييلعب م صيييييييييييي  عزايييييييييييييي  ع
معفييييييلع يييييي ي ع ع ييييييينعامرييييييي د

دز اييييييي ع أم يييييييي ةعا يييييييد رع ع
عزاييييييي عب ال يرييييييي دعفييييييلع  ميييييين 

ع14/8مدي ييييييييييمعي يييييييييي ع ييييييييييي اة ع
عا  يييياعع    يييأث ييي  عصيييديعع 2015

إلعمييينعاألزيييدا ع اييي عفيييلعميا ييي ع
 ا يماعفلعامي  ي عبمزدا ع 

 صمود واستبسال وفداء  
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رغياااشمن ماااا  ُعِهااان موااا  ركمااا  عااااش  عوااا    ااانر ع  كمااا  
إ اا  ش اا  اااهين    باا و رااا  عت ر ااا ا  حبىاا ا  ااا   اا ن

زمالئااااا    ااااابي   ااااا مر   ااااا  ش   ى ااااان    يب ااااان ى   مااااا  بااااا
مااا    مشاز ااات  ااااال ةالةااات عااااش ا  ااا    سااااى      ش ااا  ر 

  اااال ى  ب ااا ص  ش   ااات  وااا ا تاااي   اااشىو   شا ااا   هااا  
  ااااا ص ىم ااااا  تإ ااااا   اااااب تت ا ماااااي   ااااااهن   ر حو بااااا   

رزماااال أ رىساااشا  ب اااز  بااا     نش  ااا   مااا  كااا   مااااهرن    ااا  
و ي ااات  رع  بااات ربا اااات ر ااا  رى عااات ر  نبااا  مااا  ى اااال  

  مااا   ح اااش ر  مشابااات عوااان   ااابق ب    ااا  سااا  ناهن بمااا  و  ااا
 .- عز ر ال -  مر   

 

إ ااااش مبن ع ااااي   ااااني مي ا ماااا  ىسااااشس م  ماااانس رم اااا بت  نشرو وا  مهاااا  ماااا  مكااااب  كاااا     اااااهين  
عظماااا     مساااايشس    ش وباااات  ماااان اااااهن     واااار  ىعاااان   ا ر  اااارى  نشرساااا    رباااات را  مواااا  مااااوهن  ااااص 

 .    ك إ ش مبن ت ال ش ك رش ر و ئ   مرن ر السابس ا ر  نن   تهوي  ا  بت رعظبن 
 



 القميص اليمني

    

 طٌاته بٌن ٌحمل الذي الشعبً الزي هذا عن لنعرفها نكن لم حقائق

 وفً صانعٌه، براعة وعن بذاته جودته عن األسرار من الكثٌر

 أبواب لنا فتحت الٌمنً التراث لبٌت زٌارتنا

   الزي هذا تمٌز إذ وأسراره الزي هذا عجائب  

   وكما الٌمن أرجاء كل فً ٌُلبس بأنه العرٌق

 ٌلبسه بل فقط بالمرأة خاصا لٌس أنه

   اختالفات وجود مع والنساء الرجال  

   والتطرٌز الزخرفة كمٌة فً بسٌطة

 أما الٌاقة حول القٌطان بعض سوى فٌه تجد ال الرجالً فالقمٌص

 .اتجاهاته كل فً والتطرٌز بالزخرفة مكتظا فتجده النسائً القمٌص

 وحالة الجغرافً الموقع الً تعود عدة أشكال الٌمنً وللقمٌص

  والقمٌص الصنعانً فالقمٌص فٌها ٌلبس التً المدٌنة طقس

 الحرازي والقمٌص التعزي والقمٌص التهامً والقمٌص الصعدي

 باتساع القمٌص ٌتمٌز الجبلٌة المناطق وفً ،الرٌمً والقمٌص

 إلى األعلى من الكم فٌمتد األكمام فً العرض هذا وتساوي عرضه

 ٌكون حٌن الساحلٌة المناطق فً ٌبرز االختالف لكن القمٌص نصف

 تأثرهم إلى ذلك وٌعود نفسه القمٌص عرض مساوٌا الكم عرض

 .الجو حرارة وشدة المحٌطة بالبٌئة

 أٌضا ٌعود فهو القمٌص فً وكمٌته شكله التطرٌز إلى بالعودة أما

 بأشكاله فٌها القمٌص ٌمتاز الجبلٌة فالمناطق المنطقة جغرافٌة إلى

 بالجبال تأثرهم إلى ذلك وٌعود والسداسٌة الخماسٌة المثلثٌة

 الجبلٌة المناطق نحو اتجهنا كلما تعقٌدا التطرٌز وٌزداد وأشكالها

   .الساحلٌة النواحً فً وٌقل
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َٔ احلصاص ايشٟ تعاْٞ َٓ٘ ايُٝٔ ٚ ايشٟ ٜؾٓ٘ عًٝٗا أنجض َٔ تغع١ أؽٗض 

 َٜٛا اجل١ٜٛ َغتُض٠  ايضضبات بكٝار٠ ايغعٛر١ٜ أنجض َٔ تغع١ أؽٗض ٚ ايتخايف

ٜعضفٕٛ  ايعزٚإ بهٌ خٛف ٚ قًل ألِْٗ طا٥ضات يصٛت ٜغتُع املٛاطٕٓٛ ّٜٛ بعز

َٔ ٚصٛت اْفجاص خيًف ايعزٜز  ايغُا٤ ض٤ٛ يف َٚض١ًٜٝٗا  صٛت ايطا٥ض٠إٔ 

 ايكت٢ً ٚاجلضح٢ ٚايزَاص.

  2015ّ َاصؼ  26 ع٢ً ايُٝٔ يف ايعضبٞ ٖجّٛ ايغعٛر١ٜ ٚ ايتخايف بزا١ٜ َٓش

 َٔ ايعا٥الت ايّٝٛ، سام املزْٕٝٛ يف أَانٔ ايكصف ايٜٛالت حٝح فضت آالف حت٢

قصف  يتفارٟ آَٔ َهإ خًفٗا نٌ ؽ٤ٞ عزا َالبغٗا عجا عٔ تاصن١ َٓاطهلا

 ايشٟ ال ٜغتجين حجضًا.ايطا٥ضات ايعؾٛا٥ٞ 

 حٝح أضافت  احلضب إيِٝٗايفكضا٤  العُٝا تضضصا األنجض ِٖ ٚاألطفاٍ ايٓغا٤

 ايكصف بغبب صعز٠ َٔ ايغت١ َعاْا٠ أخض٣، فٗا ٖٞ فاط١ُ ْظحت ٚأطفاهلا

 ثالثني ايطا٥ضات ؽٓت ايكصف، َٔ األٍٚ ايّٝٛ أتشنض: "فاط١ُ ايعؾٛا٥ٞ تكٍٛ

 . حت٢ احلٝٛاْاتقصفٛا ايبؾض ٚ احلجض ايغٝاصات  ٚاحز قصفْٛا ظٕٓٛ ّٜٛ يف غاص٠

 

 

 

ناْت تعاْٞ َٔ  حزٚر١ٜ، َٓطك١ صاطح، يف ٜعٝؾٕٛ ناْٛا ٚعا٥ًتٗا فاط١ُ

ٚاجلباٍ َأ٣ٚ  ايهٗٛف َٓظهلِ ٚ أخشٚا َٔ قصف ايطا٥ضات ٚ املزفع١ٝ تضنٛا

 ؛صاطح يف نجض أ ايبكا٤ أعتطع مل جزا، عٓٝفًا ايكصف "نإ : تكٍٛ فاط١ُ هلِ،

 مساع يتجٓب ساِْٗآ يف أٜزِٜٗ ٜضعٕٛ  ي١ًٝ ٚنٌ ٜغتطٝعٛا  ايّٓٛ  مل أطفايٞ

 إٔ تتزٖٛص أخؾ٢ نٓت ، َٔ َضض ايكًب ٜعا٢ْ نإ طٚجٞ ؛ ٚايطا٥ضات أصٛات

  ". اخلٛف بغبب حايت٘

 ؽ٤ٞ ِْٗ َاطايٛا ع٢ً قٝز احلٝا٠ نٌأٜغتٝكظٕٛ يف ايصباح ِٖٚ ال ٜصزقٕٛ 

 . احلٝا٠ قٝز ع٢ً أِْٗ َاطايٛا اهلل ناْٛا ٜؾهضٕٚ حيرتم، نإ

 إىل ٚ ايتٛج٘ صعز٠ َػارص٠ قضصت فاط١ُ ٚ عا٥ًتٗا ايكصف َٔ ايضابع ايؾٗض يف

 ٜهٔ مل صعز٠ يف احلاٍ ٖٛ نُا َهجفا ٜهٔ ٖٓاى مل ٕ ايكصفأل صٓعا٤

 صعز٠ ايغعٛر١ٜ تكٛرٖا اييت ايتخايف قٛات حٝح أعًٓت عٗال صعز٠ َٔ ايفضاص

   .ايغهإ ٚ ٚاألحٝا٤ املٓاطٍ ع٢ً ايكصف عتُضاصال عغهض١ٜ َٓطك١

 بأَإ صٓعا٤ ىلإ ْصٌ ٕأ ْتٛقع ْهٔ مل": فاط١ُ ٚايزَٛع يف عٝٓٝٗا ٚأضافت

 ."األصض َٔ ٚ املزفع١ٝ ايغُا٤ يف ايطا٥ضات ْظضًا يكصف

   

 

ٜٔ أمل تعضف إىل  ٗايهٓ صٓعا٤ نُا نإ ٜصٌ ايٓاطحٕٛ إىل ٚأطفاهلا فاط١ُ ٚصًت

فاط١ُ ٚ  يًبكا٤ عهٓت َفتٛح١ املزاصؼ ع٣ٛ ٖٓاى ٜهٔ مل أقاصب، يزِٜٗ يٝػ تشٖب،

ناْت احلٝا٠ صعب١ يف محاّ ٚاحز ٚ َطبذ ٚاحز  ؛رصاعٝافصاًل  ٚ أطفاهلا ايغت١ طٚجٗا

خضٜٔ نٌ ؽ٤ٞ حت٢ ٜض٣ بٓات٘ ٚ طٚجت٘ ٜتؾاصنٔ َع اآلٕ أمل ٜغتطع طٚج فاط١ُ 

 احلُاّ.

عٔ َٓظٍ فعجضٚا  ايبخح قضصٚا بٗشٙ ايطضٜك١ ايعٝؿ يف االعتُضاص َٔ ٜتُهٓٛا ٚحني مل

 ٚاحز٠ غضف١ َٔ ٜتهٕٛ املٓظٍ ، نإ صٓعا٤ يف يف بين حٛات ع٢ً َٓظٍ بإجياص  بغٝط

ٚ مل ٜطًب َٓا اإلجياص "صاحب املٓظٍ نإ َتفًُٗا يٛضعٓا  :ٜكٍٛ حٝح َٚطبذ ٚمحاّ

 ".َض بٓا يف ايؾاصع َٔ جزٜزحت٢ اآلٕ ألْٓا ال منًو َااًل ٚأخؾ٢ إٔ ٜٓتٗٞ األ

 ؽدص ًَٕٝٛ أنجض َٔ َٔ َعاْا٠ ٚاحز٠ ٖٞ ايبكا٤ أجٌ َٔ ٚ َهافختٗا فاط١ُ َعاْا٠

 َٔ 21 ايُٝٔ، يف اإلْغا١ْٝ ايؾؤٕٚ تٓغٝل َهتب يتكضٜض َٓاطهلِ ٚفكا تضى ع٢ً أجربٚا

 .ٚصعز٠ عزٕ ٚ ايضايع َٔ َٚعظُِٗ قارَٕٛ ايٓاطحني، تغتضٝف حمافظ١ 22 أصٌ

ٚألطفاهلا  هلا َأ٣ٚ جتز مل فصف١ٝ فاط١ُ  َجٌ حمظٛظني ايٓاطحني قز ال ٜهٕٛ مجٝع

ايؾاصع ع٢ً حز  يف ايعٝؿ بزال َٔ ع٣ٛ فصٌ رصاعٞ يف َزصع١ ايجٛص٠ نإ نافٝا هلا 

 قٛهلا.

 تٛقفت يٛ َٓظهلا حت٢ َٔ نبريا جظ٤ا ايكصف رَض إٔ بعز َٓظهلا صف١ٝ عا١ً٥ غارصت

 قتٌ بٝٛتٓا، احلضب "رَضت ايٝ٘ ٚأضافت صف١ٝ:  يًعٛر٠ َٓظٍ احلضب مل ٜعز يزِٜٗ

 ".ايصػاص ألطفايٞ َأ٣ٚ األصبع١ ٚاجلزصإ بٝيت ايزصاعٞ ايفصٌ ٖشا ٚأصبح صجايٓا

 َٓش ؽدص ًَٕٝٛ َٔ أنجض ىلإ ايُٝٔ يف ايٓاطحني عزر اصتفاع املتخز٠ األَِ أعًٓت

 ايشٟ ايتخايف قبٌ َٔ ايبًز ي٘ ٜتعضض ايشٟ يًعزٚإ نٓتٝج١ املاضٞ َاصؼ أٚاعط

 .ايغعٛر١ٜ تكٛرٙ

 سات األحز عؾض صبٝعا فضحٝل ايُٝٔ  ايعزٚإ ع٢ً املعاْا٠ بغببْصٝب َٔ  ٚيألطفاٍ

 :صحٝل قًك١ ع٢ً رصاعتٗا حٝح قايت ناْت ؛عا٥ًتٗا َع ايعزٚإ َٔ صٛاصٜذ ٖضبت

 ".َعًُاتٞصزٜكاتٞ ٚ ٚأيتكٞ َزصعيت إىل ٕ أعٛرٚ أ ٕ تٓتٗٞ احلضبأ ٚأمت٢ٓ"

تضٜز إٔ تشٖب إىل ناْت َالى سات ايتغع عٓٛات، قايت إْٗا ال  ع٢ً عهػ صحٝلٚ

ز مت اعتٗزاف َزصع١ يف املزصع١ ألْٗا ختؾ٢ إٔ ًٜخكٗا ايكصف ٖٓاى يف املزصع١ فك

 َٓطكتِٗ. 

ٕ آالف املزاصؼ قز أغًكت، ٚ غايبٝتٗا قز تضضص تاصنني  أنجض َٔ فإٚٚفكا يًْٝٛٝغف 

ِ خاصج املزصع١ ًَٕٝٛ طفٌ يف ايُٝٔ رٕٚ تعًِٝ إضاف١ إىل أنجض َٔ ًَٕٝٛ طفٌ ممٔ ٖ

ٓاصض٠ ٚابٓتاٖا ٜشٖدي فايٓاطحٕٛ َٔ ْكص يف ايػشا٤ ٚاملا٤  ْٜٞعانُا  قبٌ تصاعز ايٓظاع

ْا ٚبٓاتٞ حناٍٚ أ"  :جلًب املا٤ َٔ ايؾاصع يف أَانٔ تزٜضٖا مجعٝات خري١ٜ تكٍٛ ْاصض٠

 إٔ ْأنٌ ٚجب١ ٚاحز٠ يف ايّٝٛ يٓزخض ايطعاّ ألٜاّ أنجض َعاْا٠".
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منننننبه دعننننيب منننن ببئننننلصبمنننن     ب  ننننل ب   نننن ل ب

ببب( بئعنننن بة نننن   ب  ننننل نبببICRC ألمحنننن ب  نننن    ب ب

  نننن صب   نننن  بب لسنننن ل  ب  عنننن  ببثالثنننناب  نننن  ب 

 صننن ب ب؛   ننن م  ب   ننن  ب د نننيفب لننن دل ب ب  نننل نبب

   ضنننناب ب  ننننل نبئيدننننيب نننن  ث ب  نننن    ببب   ب منننن

نب  عضننن  ابأننن ب نبىل نننيفببإ بإ"دننن   بسننن    ب  ننن ب

 ."م ىب هيب  س ماب  نب  ابدل    ل نب

مننننبه دعنننيبدننن  بماسنننةب ألمننن ب ل  ننن  ب   ننن  نبببببب

 إلدسننن دلاب ب  نننل نب  اننن د بالننن نب  ننن ب نننال بإنبببب

" دهلننن  ب اننن م سب ألس سنننلابمسننن   بئننن ىل  بسننن  عابب

  ضننن نبإنب   ننن    ب  ننن   نبئنننينب ننن ببب؛ ب  نننل ن"

م لننن نب نننأُبدننن ب  هنننا  بم نننىب   ننن   بمننننبببببببب2.3

  نن ب ننأُبن نن  نبدنن بالنن   بمنننببببببب120  نن  ا  ب  نب

    لننن عب عل ننن نب  نننعال ب بأننن ب نبمعرننن ب ل ننن   نب

 صننن د   بيننن ب  نننبيفبمع ننن ب نننع  بببمننناب دننن   ب  

م ننىب سنن بضننعل اب صننالعب اانن يبن نن  نب عل نن نب ببببببب

 نب لع د ب  ع ما.  ع   ب  بحي   

 ب

  نن صبد  نن سبة  مننابمنننب ئنن ةبمار نن سبأ نن  بببببببههننابببمننن

ة ننن ببب بذ نننجملب   ننن ب  ا  أننن ب الهننن  بببب إلدسننن ن ب ننن ب

 ألمننننب   ننن ئاب تمننن ب ل  ننن  بئننن  بإهننن   ب  لنننةبمسننن  يفب بببب

 .ط  ن ب    ب ب  ل نبمنبدعيفبمجلاب أله   

م دنننابة ننناببمننننب  ننن    بد ننن ا ببب بة ننن ب ألإ  ب سننن  ابب

نبإبغ ثننننا إلبمج منننن سبد  نننن بالنننن   نبئ  لسنننن ب ألم  بلننننا ب

ب الننن  بأ  ننناب  ننن  ب  ننن  نب ننن ميفب  لنننةبإ بأ هنننابااننن ي

ب ل  بننننابئنننن  سبنمانننن ب بد  نننن  ب  نننن  نب لنننن دل بمنننننب آلالن

مننن   ب بب    ننن ب ب  ننن  ب    ننن بمح ننناب  سنننع   اب  ع ئلنننا

بمسننن   اب   لنننابن لنننابإد ننن  ب ننن  سب   سننن  ابم نننىبضننن    بب

بمجلنننننابدعنننننيفبمننننننب الد ه  ننننن سب ب     لنننننةب حم  ننننن  

بم نننىب   ننن  بمننننب   عسننن  ب   مننن نبذ نننجملب ب ننن ب ألطننن  ن 

 ." لس   ابئه نب ذ جملب إلدس دلاب لس م  س

بمننننب ل بننن   ب   مننن  بمننننب  ننن غ ب ب ضننن ال ب   سننن  اب"م نننىب

بحم  ثنننن سب عنننن  ب سنننن ع   بم ننننىبئننننيده ب  سننننع    ب   نننن   

ئ م  انننن ب ب سنننن   سب ب  ىلبنننن  بب  سننننال بإالب دهنننن ب بىلنننن  بب

 ه    بأ  بئ م ب   ال  سب ل    ."

ب  ل سسننن سب  لننن  ب ننن   ب نننيفب    ننن ب  سنننع   ب سننن ه نبب

بن لنننن  ل اب نننن   بال ب   ل  دنننن سب  لنننن    ب   علنننن سب  ألسنننن   

  لننن  ب  نننيبىلا هننن باللنننيبب  د رننن  ب  عنننل ب هنننيفبمننننب بنن ال  نب

 .ا هب    ب  ر لا
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 حسقت املصازع أحسب قتًت ٚجسحت ايهجري، ٚجسحت ايكًٛب،  ،عدٚإ غاغِ ع٢ً ايُٝٔ

 بٝت حصٕ ٚأملففٞ نٌ بٝت ميين غٗٝد ٚيف نٌ  ٚايب٢ٓ ايتخت١ٝ يًُٝٔ ٖٚدَت ايبٝٛت

 .ٚحتتِ ع٢ً نٌ زجٌ حس حيب ٚطٓ٘ ايدفاع عٓٗا
 اجابسؽ َا ١حضٝ : جٞ ٜاَبخٛت

  يف ٜدٟ زاعٞ انٌُ َا :١حضٝ
 ملساعا٠حيتاج  َٚا ١حضٝ املٛضٛع ضسٚزٟ ٜا :َبخٛت

 َبخٛت َاب٘ : خري ٜا١حضٝ
 يٞ ٞٚأغتٝؼ تػجعٝين ٚتبازن حضٝ٘ أْا قسزت ٜا َبخٛت :

ّٞ ٜٛٙ ٜا :١حضٝ  عٝبتو ٚايكط٢ نٝف ضخٞ قًبو ٚعادى تػتٝين ابازى يو َبخٛٚٚٚٚت أٚ قد تػيت تتصٚج عً
 ١، أحد ٜفهس يف ايصٚاج١ ٚايبالد بتُس حبسب ظامل١حضٝ َعؼ عكٌ ٜا غ٤ٞعاد  :َبخٛت

 اذتسب َٓعتو َا غريٖاااٙ ٜعين املٛضٛع يف زاضو  :١حضٝ
 ١َٚع٘ حضٝ ١ٖرٙ ايطاع ، ٚبعد٣ َٔ اجملٕٓٛ ايرٟ ٜفهس ٜتصٚج ثاْٝ ١شٚاج، َٔ احتان٢ َٔ  ٜأَسٙؾًٞ ع٢ً زضٍٛ اهلل  :َبخٛت

 قد َعو َٔ خرب ، ٖٝا احتان٢ َاا ْيبٜايًِٗ ؾٌ عًٝو  :١حضٝ
 ؾعب١ ٚالشّ ْتهاتف ْٚتؿد٣ يًعدٚإ ١حنٓا يف حسب ٚبالدْا بتُس مبسحًا ١اِْت دازٜ :َبخٛت

 ايرٟ عًٝٓا ْفعً٘ غري ايدعا٤ َٛا ٖيهٔ  ١دازٜ :١حضٝ
 أضري أجاٖد حظ١ٝ اْٜا قسزت أ :َبخٛت

 تطري جتاٖد ٚتفًتين أْا ٚايعٝاٍ َٔ يٓا يٛ ٜكع بو غٞ نٝف، إ غاغِ ع٢ً ايُٝٔعدٚ ؟َبخٛت َٓو ؾدم ٜٛٙ ٜا  :   ١حضٝ
 دفاع عٔ ايٛطٔاييف ضبٌٝ اهلل ٚ ٠أحد ٜهسٙ ايػٗاد نٕٛ غٗٝد َٚاا، ٖٚرا ٚاجب ٚطين ٚيٛ أَٛت غ١حضٝ َعانِ اهلل ٜا :َبخٛت

 عًٝو ١ْا َفتجعأقد ب٘ غريى خريات ضازٚا ٚ  :١حضٝ
 حد عٝخُٞ ايبالد ٚال قد جا املٛت عٝجٞ يٞ ٚاْا جٓبؼ ٖٓٝ٘ ٚقد ايٛاحد ميٛت بػسف أفضٌ ي٘أيٛ نٌ ٚاحد بٝفهس ضاعؼ إ َاب٘  :َبخٛت

 َع ق٣ٛ  :١حضٝ
 ٜطتاًٖؼ ٜعٝؼ يف تسابٗا َاحض١ٝ ايبالد حباجتٓا َٚٔ ٜتخاذٍ  ٜا :َبخٛت

 ايرٟ احٓا فٝٗا ٜاَبخٛت ١ٖٛ ٖرا احملٓ َا  :١حضٝ
 اهلل عٝخازجٓا َٓٗا بإميآْا ٚٚقٛفٓا َع ايسجاٍ األبطاٍ َبخٛت :

 َبخٛت ٚقدْا اغيت أجاٖد ضاعو محطتين ٜا :١حضٝ
 جتاٖدٟ ١حضٝ تكدزٟ ٜا :َبخٛت

 حًٝيت ٚاْا َا :١حضٝ
 ٚتهعهني يًُجاٖدٜٔ ٠تتربعٞ برٖبؼ يًُجٗٛد اذتسبٞ ٚجتُعٞ ْطٛإ اذتاز :َبخٛت

 تٝ٘ أَسٖا بطٝط َا :١حضٝ
 ١حض١ٝ َػتٝؼ أقًل عًٝؼ ٚأْا يف ادتبٗ ٜا ٠اغيت تكعٞ َس :َبخٛت

 ٚالغٞ غخًٞ أخٞ َسشٚم جيٞ ٜٛاْطين لال تكً: ١حضٝ
 َاعتخًٞ إال أخٛؽ َسشٚم املطتٗرت :َبخٛت

 اْا داز١ٜ َايو َؿٓف ي٘ أخٞ َا عٝبتو ع٢ً ٜا  :١حضٝ
 طٍٛ ايًٌٝ ٚايرٟ عٝبطسٙ يف ايفٝظ بٛى عٝكٌ ٖرا ايرٟ عٝخسز ايكدع َؼ إال ايُٝٔ ١ٚفطبه ٚختصٜٓ٘ ١أخٛؽ حل طسف :َبخٛت

 ، ٚقد غًٛٙ أَٞ شَإ عٓد ايعٛبًٞ ٜعادتٛٙطٛٙ ٚنإ يف ؾػسٙ أغخط ٚاحد فٝٓاأْت دازٟ أِْٗ ْف :١حضٝ
 ٚاتػٝخطٛا ي٘، عاد عُٞ بٝؿسف عًٝ٘ ٖٛ َٚست٘ ي١ًّٛٝ محًٛٙ املطئٛيٝ ادتٌٗ َٚا املػه١ًٖٞ ٖرٙ  :َبخٛت

 َبخٛت ٜا ىَا قؿد :١حضٝ
 ، ٚخًٝين أضري ٚقًبؼ زاضٞجٗصٟ غٓطيت ٚالتفًتٝٓا َٔ ايدعا٤اِْت  ٤ٞغٚال قؿدٟ  :َبخٛت

٘.ضري ٜاَبخٛت اهلل ٜٓؿسْا ٜٚسجعو يٞ ضامل غامن حبٛي٘ ٚقٛت   :١حضٝ  
 

 مبخوتو ةحضي

 



 

 

عليئلا  آلر ج يليلص اتل ا       جمتمعنا اليمين حيمل  ععلا ك ريل من علب اوللع االع لال ع االللخا االهل ال  ل            

اللأل ععمننلا خا ل  ا الجن اليمنيلص       محي ن ابهلاةص   ععاعللع ىللس عهلتألس ا الجن الألاول ن ما اكتمل  ري ل         

   لل    كللنريلأله عللب اىللال ااولل  بع ألكللص  ا  للأل  ةيلللص  بلل لأليلل  ا العللق ىمللل الاللللص االتعللااه اليمللا بيللن   

 اكللللللللللص عألتللللللللللك بالألولللللللللل ن اا تللللللللللالص اللللللللللل  عللللللللللل م عللللللللللب خا للللللللللل ا        اغ

ال  للخا اكتملل  اللليمين وااللل  آهاكللا هيلله  ىللب غللم  عللب اكتمعللا  ا  للجس ا    للع حيملل   ناالللص ا عت للاا   

ا الل أل ا الللخا ما لل  العللا    تلل        الاللاخيف   ريلل   للااه وياعللع بلل  ألللجة م ام ا ع لللص   تللمألخ      

 او متلللللللللللع العريملللللللللللص   لللللللللللقا  لللللللللللجا  العللللللللللل ااه الللللللللللل  كعي للللللللللل ا       

جتمع ل  ا الجا بلجاا ىاليلص  ا للألة عليئلص ا       ا نلت   العاليلص بلجب      لن  م لل  للعل ا مه  ىل يلص العل ااه  اخ      

ع ا   ل  اليملا بين لا علب ا       يلصعنل  مري ج ا مري لج آلل م الت االل  االماول     لخ  ا جوللص العال        عتهعص 

 عللب اكتمعللا      ااا عا للان ال لل ك ن النللجس اوك للا  ا الت للا ك االماولل   االتعللااه الللخا  لمللا  لل     غم لل       

ع  اعضليياع   عل  و اعلخ   ريل  علب  مس اهل  ىلن          و اخ اريجع   ععجله ا لهلنص ىلب اتل      الع اؤ   بق

 تملل   لل كج  يلل كج احيتللاي إو  ىاكللص او للا  ىلللس علاخ للع  اريينأل تللع    حبللل جم إ للع اما و للك ا اس عللر ج  

ريما ا لع  حيتاي إو ع جي  ابلخا   ريل  اكلا   اللأل  هلنلا إو  لخا اكتمل  العرلي  لأليل  ا  ك تنل  إو ىل ن            

تلاي إو اىلس اإىلاخن  رلج     م يال حتتاي هلا ا اجن  ا اكتمل   ا   ف ل  ىنلع ريأل لع ىهكلها    اي تلع اريملا حي       

لن م  عا   ىليع عب عللاخ    الهلاعيص االنلي  العريملص ام  لقيف النليللص الل  العلق    لج  ع ملجن   وهلب            

 عععاعللل    اا تاللج  ىلللس ىلل ا    بلل  ريهللج  الاللأل ن اللل   ه للا العلل ا هلللخا الللألةب العرللي  الللخا   للبل م لل  

              اي هم   مكام  ق                                                                                                            

 يمن العطاء بين التضحية والفداء

 

     أفراح الحبسي  قلم/
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بقلـــــــــــــه:          

 زجاٛ إبسأٍه  الْشٓس

 

  

ــٔ          ــاعنا  ضٔاضــ ــاعناآا اضــ ــاه اضــ ــت ٓــ ــً يقــ لكــ

ــ  ــعْ ٖ الـ ــدّاٌ الطـ ــ٘ العـ ــً  خلدمـ ــُ مـ ــاّلٌْ تهٜاـ رٖ حيـ

 .ٍرِ الاَن٘

قاـــ  ّ ّمـــساٌ ّ صـــيعاٛ ٍـــْ الـــرٖ ٓ صـــعدٗ الـــرٖ ٓقاـــ  ي

ــ   ــ٘ يـ ــْ امّ  بالاَنـ ــدٌا ٍّـ ــص ّ،ـ ــا   ي تعـ ــٕ مئـ أًٓ ٍـ

ذا   حيظــــٙ الاــــ آا ميظنــــاو  قــــْ، املىطــــاٌا ّملــــا

ــ٘  بـــأٖ ىـــْ  مـــً أطفـــال صـــعدٗ مـــً الاعـــاطت ّ الا  ٔـ

 ؟! امل،المٔ٘

ٙ الـــْطً مـــً ا ّمـــً ضـــي نحنـــً مـــً ضـــيعا  جسا يـــا

ٔنً مـــً  أه ـــاِ ٍـــرِ املـــاامسٗ اخلئٔلـــ٘ا ّاـــ  أبيـــاٛ الـــ

ــاِ إ  ٗ أه ـ ــْ ــه إ ـ ــا ٍـ ــاٛ   ا ّأطفـ ــْٗ أبيـ ــه إ ـ ــص ٍـ ال تعـ

ا ّمَنــــا يعــــ  مَنــــا طــــال العــــدّاٌ ّأطفــــال صــــعدٗ

                                                           .،نالؤِ ّمستصهاُ

 ً ــ ــا  مـ ــٔظ ٍيـ ــيا    لـ ــدىٔا ّلطـ ــرِ الـ ــدل ي ٍـ ،ـ

ــس أ ــ٘  ىياظــ ــاه معاملــ ــ َدٗ  ٌ تــ ــعْض املاــ الشــ

 .بالعدل ّاملىطاٌ

عــــاق القاضــــٕ   لاــــال إ  للقــــْٗ ّ     ٍيــــا ال

 مس الْاهال .حيرتو ضْٚ يْضٙ ام

ــا       ــازع  ـ ــاز يـ ــسٗ ،نـ ــا أضـ ــْمت هسالـ ــ  ٓـ هئـ

؛ ثـــــالع بـــــسا،ه ق تشـــــك  بعـــــدا امىقـــــا 

ا مــــال أمَــــاتَه  هالــــْاا ااىــــا ي طــــْز الينــــْ

ــال ا   ــً أطفـ ــلل مـ ــ  الكـ ــا ه اـ ــا  انـ ــٔنً  ـ لـ

 . ه ت ٍرا العدّاٌ الظاق

ــد ت ــد   هـــ ــاىٔ٘ ّهـــ ــاو املىطـــ ــاطت امليظنـــ اعـــ

ــ ا م ــاو   تفعــ ــرِ امليظنــ ــال  ٌ ٍــ ــدو أّ تائــ ختــ

تْظٔفَـــــا خلدمـــــ٘  جَـــــاو ضٔاضـــــٔ٘ا ّٓـــــاه

نــــا   ٓكــــٌْ ا ــــدع   أٍــــداد  ــــد ٗ ّ ٔي 

ــا ــاو     ا مــ ــت امليظنــ ــ٘ تلــ ــُيإضٔاضــ ــاه  ىــ ٓــ

 . اضٕ ،يُاالّجتاٍلُ 

ــْ امل  ــاٌ ٍـ ــدٌ أّ   املىطـ ــص أّ ،ـ ــْاٛ ي تعـ ــاٌ ضـ ىطـ

ــعدٗ ــصــ ــاٌ ي  ا ّ ال فــ ــُ ي أٖ مكــ ــْ ذاتــ   ٍــ

بقاــــ  أّ إٓــــراٛ  يُااضــــاَد ال ٓ ــــ يــــ  العــــاق

ــس ــنً  ــ ــاز ضــ ــً  ّض الكئــ ــس ،ــ ــن اليظــ ّب ــ

،دالــــ٘ هاــــآا الكئــــاز مــــً ،ــــدمَا  ّبعٔــــدا 

ــدىا ــً مْ،ــ ــدٚ  ،ــ ــً املعاــ ــدٖ ّمــ ــً املعاــ ا  َّمــ

ــُ ــإٌ،لٔــ ــ    ا يــ ــ٘ بكــ ــال جس ــ ــ  امطفــ هاــ

ــ       ــس إ  أٍـ ــ  اممـ ــدما ٓ ـ ــً ،يـ ــآٔظ لكـ املقـ

ـــّس)م ــنا   اٌـــ ــ٘ ت ــ ــاو ا قْهٔــ ــإٌ امليظنــ ( يــ

  ىطـــــنال آـــــا ضـــــكٔكا أّ تيدٓـــــدا انـــــا  أّ

ــ  ــال هالـ ــً أطفـ ــا ،ـ ــ مسعيـ ــاه اتَـ ــص ّٓـ او ْا ي تعـ

اجلــــٔل ّاللكــــاٌ الشــــعئٔ٘ بــــرلت ز ــــه ،ــــدو 

 تأاد ّثئْو الاَن٘.
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بقلـــــــــــــه:          

 زجاٛ إبسأٍه  الْشٓس

 

  

ــٔ          ــاعنا  ضٔاضــ ــاعناآا اضــ ــاه اضــ ــت ٓــ ــً يقــ لكــ

ــ  ــعْ ٖ الـ ــدّاٌ الطـ ــ٘ العـ ــً  خلدمـ ــُ مـ ــاّلٌْ تهٜاـ رٖ حيـ

 .ٍرِ الاَن٘

قاـــ  ّ ّمـــساٌ ّ صـــيعاٛ ٍـــْ الـــرٖ ٓ صـــعدٗ الـــرٖ ٓقاـــ  ي

ــ   ــ٘ يـ ــْ امّ  بالاَنـ ــدٌا ٍّـ ــص ّ،ـ ــا   ي تعـ ــٕ مئـ أًٓ ٍـ

ذا   حيظــــٙ الاــــ آا ميظنــــاو  قــــْ، املىطــــاٌا ّملــــا

ــ٘  بـــأٖ ىـــْ  مـــً أطفـــال صـــعدٗ مـــً الاعـــاطت ّ الا  ٔـ

 ؟! امل،المٔ٘

ٙ الـــْطً مـــً ا ّمـــً ضـــي نحنـــً مـــً ضـــيعا  جسا يـــا

ٔنً مـــً  أه ـــاِ ٍـــرِ املـــاامسٗ اخلئٔلـــ٘ا ّاـــ  أبيـــاٛ الـــ

ــاِ إ  ٗ أه ـ ــْ ــه إ ـ ــا ٍـ ــاٛ   ا ّأطفـ ــْٗ أبيـ ــه إ ـ ــص ٍـ ال تعـ

ا ّمَنــــا يعــــ  مَنــــا طــــال العــــدّاٌ ّأطفــــال صــــعدٗ

                                                           .،نالؤِ ّمستصهاُ

 ً ــ ــا  مـ ــٔظ ٍيـ ــيا    لـ ــدىٔا ّلطـ ــرِ الـ ــدل ي ٍـ ،ـ

ــس أ ــ٘  ىياظــ ــاه معاملــ ــ َدٗ  ٌ تــ ــعْض املاــ الشــ

 .بالعدل ّاملىطاٌ

عــــاق القاضــــٕ   لاــــال إ  للقــــْٗ ّ     ٍيــــا ال

 مس الْاهال .حيرتو ضْٚ يْضٙ ام

ــا       ــازع  ـ ــاز يـ ــسٗ ،نـ ــا أضـ ــْمت هسالـ ــ  ٓـ هئـ

؛ ثـــــالع بـــــسا،ه ق تشـــــك  بعـــــدا امىقـــــا 

ا مــــال أمَــــاتَه  هالــــْاا ااىــــا ي طــــْز الينــــْ

ــال ا   ــً أطفـ ــلل مـ ــ  الكـ ــا ه اـ ــا  انـ ــٔنً  ـ لـ

 . ه ت ٍرا العدّاٌ الظاق

ــد ت ــد   هـــ ــاىٔ٘ ّهـــ ــاو املىطـــ ــاطت امليظنـــ اعـــ

ــ ا م ــاو   تفعــ ــرِ امليظنــ ــال  ٌ ٍــ ــدو أّ تائــ ختــ

تْظٔفَـــــا خلدمـــــ٘  جَـــــاو ضٔاضـــــٔ٘ا ّٓـــــاه

نــــا   ٓكــــٌْ ا ــــدع   أٍــــداد  ــــد ٗ ّ ٔي 

ــا ــاو     ا مــ ــت امليظنــ ــ٘ تلــ ــُيإضٔاضــ ــاه  ىــ ٓــ

 . اضٕ ،يُاالّجتاٍلُ 

ــْ امل  ــاٌ ٍـ ــدٌ أّ   املىطـ ــص أّ ،ـ ــْاٛ ي تعـ ــاٌ ضـ ىطـ

ــعدٗ ــصــ ــاٌ ي  ا ّ ال فــ ــُ ي أٖ مكــ ــْ ذاتــ   ٍــ

بقاــــ  أّ إٓــــراٛ  يُااضــــاَد ال ٓ ــــ يــــ  العــــاق

ــس ــنً  ــ ــاز ضــ ــً  ّض الكئــ ــس ،ــ ــن اليظــ ّب ــ

،دالــــ٘ هاــــآا الكئــــاز مــــً ،ــــدمَا  ّبعٔــــدا 

ــدىا ــً مْ،ــ ــدٚ  ،ــ ــً املعاــ ــدٖ ّمــ ــً املعاــ ا  َّمــ

ــُ ــإٌ،لٔــ ــ    ا يــ ــ٘ بكــ ــال جس ــ ــ  امطفــ هاــ

ــ       ــس إ  أٍـ ــ  اممـ ــدما ٓ ـ ــً ،يـ ــآٔظ لكـ املقـ

ـــّس)م ــنا   اٌـــ ــ٘ ت ــ ــاو ا قْهٔــ ــإٌ امليظنــ ( يــ

  ىطـــــنال آـــــا ضـــــكٔكا أّ تيدٓـــــدا انـــــا  أّ

ــ  ــال هالـ ــً أطفـ ــا ،ـ ــ مسعيـ ــاه اتَـ ــص ّٓـ او ْا ي تعـ

اجلــــٔل ّاللكــــاٌ الشــــعئٔ٘ بــــرلت ز ــــه ،ــــدو 

 تأاد ّثئْو الاَن٘.
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 رجاء المؤيد

 
ال علىىىر اىىىر خ وىىىصرر  اخ للىىىار اىىىني  لورهلىىى  خ ءااءىىى  تاراىىىن اىىىي راىىىن  خ أ ىىىنرخخ اخ ىىىتا  خ وتءاىىى   ااىىىي ءوىىىر  خ وىىىصرر  

جىىى الخ ءااىىىي ءوىىىا خأورخاىىىن   خ وىىىصرر سىىىءان  اأاهىىىر سىىىوص االىىىهي هىىىنإا خ ورهلىىى  خ ءااءىىى   لىىى  خ لىىىر  اهىىىنإ عاىىىت  اخ 
اىىىي رىىىتخا  خ لىىىر  اىىىي اىىىوو خ ج رىىىر  خ لر ءىىى   أ ىىىنرخخ اتا  عةءاىىى   واىىى  اىىىن وأالىىىو الاىىى  خ أ ىىىنر  ااىىىن ءونرلهىىىن 

اىىىني  سىىىوص اىىىي اسىىىااهع  ءىىى  جاوىىىني عىىىي ءاىىىهي ااىىىان   الىىىاخ اىىىي ر   ر اىىىع  " وىىىت عناىىىاخ أءىىىن  خسىىىوورخر اراىىىن  ا اىىىر
  خ ىىىءاي اهىىىعاىىىن ملىىىهع و اىىىي اايىىى  خسىىىورخوهجي   هىىىر   ىىى   إ ىىىر( 55-سىىىوص)اخاىىىاراخ  ىىىو  رلىىىت  غهوىىى  ار    ىىىار" 

اىىىي خ اىىىىان  و ت اىىىنرا اخ ىىىراع اىىىتءع خ  اىىىىني  ىىى خ خا وأىىىخ علىىىر اىىى  أ ىىىنرخخ خ لىىىىن ع ااىىىر خ وجىىىنر  خ لن اءىىى  اىىىي يىىى
 .او ت خ سات اخ هات اي خ جاا  اا    الر ا ارروءن

خاوىىىن خ خ وون ىىى  ا  "اأىىىي  ا ىىىا يىىىا  ا ا ىىىا وىىىصا اىىىتهت" الىىىا و  اىىى  خ ىىىءاي ااىىىن الىىى اخ  ا سىىىهع اىىىي سىىىار  خ ااىىى إ  
 إ ىىىىر اخ لىىىىاات اخ وىىىىا  اخ وىىىىصا خ اىىىىتهت اخإلوىىىىن خ ءااءىىىى  ولىىىى نخ خ هىىىىرع اخ اىىىىهنا  اخرمىىىى   اخ لىىىى   اخ هرخاىىىى  اخ امىىىىا  

 جنا  ا   خ ل نخ 
ااىىىىن اخ اىىىى  خ مهىىىىر اخي  عر ىىىىاخ اعلىىىىاخ و ولىىىىن ر ااسىىىىاخ  اىىىىن  غىىىىنعاخ و ولىىىىن ر ا ااىىىىاخ وىىىىو خهوالىىىىخ اأنسىىىىاهع  إ خ

اأىىن  رهىىىع خ سىىا  اأىىى  رهىىع خ مىىى د اخ لوىىن  اىىىي خ ىىتاءن اخعمىىىر   ااىى خ اىىىن هجىى   ي اللاىىىو االءىىو اىىىي خ وىىصرر  ااصمىىى  
خ لرىىىر  اخ ااعةىىىى  ااىىىىو اهاىىىن  اىىىىر خ وىىىىر ي اخ وىىىنرر  اوهلىىىىع عىىىىي ااخيىىىا خ وون ىىىى  خ ءااءىىىى  اخسىىىوجنروهن  ىىىىتعاخخ خ أىىىى   

خ مهىىىر  إ ىىىرلىىىع ءاااىىىاخ اىىىي خ الناىىىتهي خ جنأىىىتهي رىىى  اىىىنااخ اسىىىنرعهي اخ أررىىى   اخ لىىى    اخ هرخاىىى  اىىىي و ولىىىن ر ااىىىتخ  
 اىىىىناةرد اىىىن خ وىىىىصارري" إ ءىىى اخراىىىر يىىىن  ولىىىىن ر  " اهىىىع  هتىىىىر وسىىىلءان اغنعىىىى   وءىىىنتوهع  هىىىع يءىىىىنت  أاءاىىى  خاناىىى إي

 .(33خ اا )
"ين ىىىخ ر  إاىىىي ةلاىىىخ   ىىى خ  ااىىىاخ اىىى  الهىىىوهع ن ر  خ لىىىن اهي اهىىىع  ا ىىىا يىىىا  ا ا ىىىا وىىىصا اىىىتهت   اىىى خ ولىىىت  ي يىىىن اخ

اجهىىىى  إل نالخ خ سىىىىاناء  خ وىىىىارخ  اخسىىىى(  ا ااىىىىاخ روىىىىنيي خ ر 44خ ااىىىى ) ا سىىىىي ا سىىىىلاخ اىىىى  سىىىىلءاني ن ر  خ لىىىىن اهي"
وأهي  خ اجناىىىتهي اىىىي ااىىىنااخ اىىىي خ  ىىىن اانلىىىرا   ا جىىىنراخ تعاوىىىو   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - ا مراىىىن خإلسىىى ع  اوىىىت  ااىىىاخ  رسىىىا  و

عىىى   الاوىىىو وصا سىىىهع ا اىىىاخ هع  سىىىره  و   اون سىىىها اااىىىراخ تهىىىي خإلسىىى ع اىىىي ووىىىنا خررر ون سىىىلع اخ وجىىىنر  اخ 
 اهىىىن رىىىر خ    إالخ لةءاىىى   لورهلىىى  خ ءااءىىى  اأنا ىىى   غاىىىا اواىىىاءو خ لىىى نخ اخ ملىىىن   خ أن ىىىر ولىىىتااىىىي خ ىىى اي 

  اةهىىىىرخ جلءىىىىن اىىىىي  اااىىىىن خ أن ىىىىر اىىىىي تىىىىار  خ أىىىىنتد اخ لاىىىىرري اىىىىي سىىىىروارر خ وىىىىي مللىىىىخ اىىىىي اايهىىىىن تىىىىا  خ ىىىى  
 . سنأنخ خالعولنع اوانساهع  اولنااهع  اواأتاع امراجهع  اخ اساا  روهنو هع  اخ لنر

 
 ورهلىىىى  ا ىىىىر خ واخجىىىىو اىىىى خ اه ىىىىخ خ اخعي ااىىىىي ةىىىى  خ لىىىىتاخي خ سىىىىلاتد خرارراىىىىي خإلسىىىىرخ هلي خ ةىىىىن ع علىىىىر خ ىىىىءاي  

امرجىىىىخ خ وون ىىىى  راتءوىىىى  خ لهىىىىت اخ اىىىىر  خ ورلءىىىى   ااخجهىىىى   خ وأىىىىن ا ووىىىىا  ااىىىىجنع  ااىىىىن اىىىىني سىىىىنر  خ لهىىىىت رهىىىىن
 الاىىىن   اىىىن ااىىى   خ اتءوىىى  إااىىىن وةاىىىت خ أااىىى  اخإلءاىىىني خ ءاىىىناي ااىىىن يىىىن  خ ارىىىي  ا اىىىي خ لىىىتاخي اىىىي خ ىىىتخم  اخ مىىىنر 

اءىىىى " ااىىىى خ اىىىىن ءاىىىىلر اىىىى  ءااىىىىي وىىىىن  مر  اخ لىىىى   الاوان ىىىىو  لىىىىءاي  ااىىىى خ "خإلءاىىىىني ءاىىىىني اخ  وىىىىو ءاىىىىني اخ أااىىىى  ءان
خال و ىىىن   اخ واأىىىت اخ وانسىىى  اىىىا  رخاىىىتخ  سنسىىىءن  هىىى  خ جرهىىىنخ اوسىىىلءاهع  لوءىىىنت  خ أاءاىىى   لتىىىار   ا هىىى خ خ وسىىىلءع 

ون ون ىىىىت  اوووىىىىتد اخ غنعىىىى  سىىىىءااي خ الىىىىر خ اةاىىىىتة ري يءىىىىنت  خ تىىىىار  وسىىىىهر علىىىىر اىىىىاه  و اىىىىي خ اسىىىىهر  خ ور اءىىىى  
ا االءىىىى  و ارسىىىىا و ا ا ءن ىىىىو سىىىىءااي خ الىىىىر اخ لىىىى    -و  ىىىىلىىىىلاخخ و علءىىىىو اعلىىىىر  - خرعلىىىىر   رىىىىي عرىىىىت و

 ."ا"ن خ ل   جاءلن "ا هالري و اي هالر " مر  ألء هنعاخ ار  اي خ تاءن اخ

 القبيلة اليمنية تواجه العدوان           



 

 

 

          بقلم/ أشواق دومان

 

طبقلططاطئططرطاططة طتطاطط    طط ططاطبططائ م اططارطط   خت طأسططرة ختطورةا طط  

طانصطط ططاططوط لططةبطا ططاطب ططا   طأ طططبإشطط ط  اصطط    ططألألطخل اططا طت طط 

طا ط ططط طططشططط    ططهللطاقطططاتطططةططاصططط  ألططأجطططاط  اط ط ططط طخططط أل بطططةطط

طاططط   ططسطططم  اط ططط  طهلل طوسططط    ططأاصططط  ططحملما ططط طا طططاط ططط 

طخلططط اتطو  لطططأطتلطططتطأسططط   طا    فططو  اططط  ط  ططط ط و طططة ططاب ططط طط

طسططة ألطواججطط طب دقططاطططحشططا ط ططاط ةط طط طططوطار  طط  ططا  و طط ط ططاطط

ططوطططططططططططططططططططط  و طار م   طا   م  طاة  ب طوطاشطططططططططططططططططططط ر

ا طططاطئطططرطأو وبططط طوأت  ق ططط طططططس طم ل  طاص  ةا  طو سةا  وحشطططاوططإل

وئطط جة  طح ططتط ا ططاطحشططاوططا ططاط  ط طططوآسطط  ط ططةجط طط جة طططوأئ   طط 

و  طط ختطو طط ط بطط    ا طوأاطط اططجمططة ططأا ططاطوأخربو طط ط ضأل طط طاطط

تططا ط ن صطط طوأاطط اطئططرططططئططرط ق ططاطتططا طت ةحططة طاشطط    ن اطشطط   ططط

 ن صطط  طودططتط ن صطط طوأبطط ططط ق ططاط  ططغطت   ططبة طدطط طو طط   و ط  ططغطط

ط  ط     طططط  شطططط    ط  ن صطططط  طئ طططط   طبطططط ا طت طططط ختطوئن جطططططططط

ططاطط مرطاططم  وطط لطط مةططملط ا ططاطح طط ططاقلططةا طتمطط طا ططاأل        طط

 ةح طط طط طط ط  ط حت طط طضططم م  اط ألوططاطط مرطئططرطأاطط  طا ططاأل.. ن صطط 

و لب طط ططاططوططط ططربألأئ   طط ططاشطط ر  ططططدططاطشطط    ن اطئططرطتمطط  طط

تئطط طوطحططاختطططونرقطط طأوط  سططإط  طسطط طم ا طبططاط  ط لططةب اط طط حت سطط ط

بقطططططةداط طت   سطططططة طئنططططط  ق   اططخططططط  رآلو  ططططط أطتطططططرططط

 ططططا و طأا ططططاطب طططط  ططاشطططط   ط طططتططططا ..أو  غ..أو...أو...طمطو ططططاط 

طون  ق طط ط  شطط ة طأئطط طضطا ةسطط ا طوأتق ططاطت  طط ططأ ط  طدططاط ططة طط

وا ططط  ططبرططط م ط طططاشططط ..ت خربوا طئ طططتطس ن صططط طو ططط ط  ططط اطاططط  

 واطط طئ طط،ئ خت طوئ ططتطس ن صطط طوطدل طط طوطاططا  أطططئططرطسطط  طتشطط طأ ثطط 

 قصطط  طط قصطط  طوطاططبيوصط قصطط  طوطا طط  ططو طط  طوطا طط ط ط قصطط  طوآبطط  ط

 لطططط  طط اطططط  وطا مرحيطحي اطططط  وط ة طوطاب طططط ط قصطططط  ط ضألوط

ط طط طميين..واطط  طميططينط طط طميين.. طط ط قصطط طو ططائ طوطا طط ضط ططائم ط طط ط

طحجطط طح طط ئ  طو طط طط  ططغ  طو طط ططدجطط  طو طط طط بطط  طو طط ططاططن  ا  طو طط ط

وأاطط طسططين ططو  طططط....طم..وأاطط ط قصطط طوأاطط طشطط ت   طوأاطط ط  ططا  طططططط

وأاطط طشطط    طوأاطط طاططةت...وأا ط قصطط طوأاطط طتطط بطتطئغ ت طط  طططططططط

تطشطط     طوأاطط ط  ضطط طتطج ئ  طط  طوأاطط ط ب طط طتطططططوأاطط طئططا  ط

ئشطططط    طوأاطططط طضطططط بتطتطئ  ب ..و قصطططط  طوأاطططط ط  ضطططط  طططط

واططا  وأا ط لططا رطتططوس شطط ت طوأاطط ط  سططة   طوأاطط ط  ططا رطوجبطط ططط

ا  مئنطط  طتلططتطأسطط    طوأاطط طططوأاطط طئةة طط ط  صططل طب  لطط طططا شطط   

 . ب طب   طوأا طا  ت  طتطئ  ب 

اططط ح ط قصططط  طط ططاقصططط طوأاططط ططشطططيط  ط قصططط  طأوططططو سططط م 

   طططط طاطططط ططب ثطططط ط قصطططط  طأوطسططططل  ط قصطططط  طوئططططإط طططط طط طأو

طشطططط   .. ا طأ صطططط طأوطأاطططط طحتطططط ططان  ..وس سطططط   اطأاطططط طملطأ ططططاط

 ؟وأا طحةث ط قص طوأا طجنا ط قص 

 

طط ططط  طئطططرطوط نطططا ططدطططةث ط أل  ططط اطوططط  ط؟طسططط خرب  ط اططط طططط

طو صطططاططو  تبططط طط تقطططتططا طططغختطوط طططاطوطاشططط اطتطأ ط طططاطت طططدمططط ط

  لطططاطوططط  ططملطأ طططاطوأاططط طحطططةث ط قصططط طوأاططط ططططططط؛ط قصططط  طئطططر

طوطاشططط رططا قطططاطئنرطططأط   مططط طملطئ قطططاطاططط ألجنطططا ط قصططط طط

اططططط  طط وئ ل شططططط  ططدطططططةث طو ططططط طوطحطططططاختطا ططططط ط  ططونططططط  ق 

أئ   ططط ططاططط  ةط...و ططط  طا ططط طئطططرط قصططط  طب ططط ططا طططاوط ططاسططط ةطط

وت    ططططططط طتط نةط ططططططط طجغ ططططططط خت طت ب   حطططططططا  طططططتقل ططططططط 

.ميطططططرطشطططططب اطوسططططط  اططتططاططططط مرط.طئشططططط ق    طا   واططططط ص و

طقصططط  ط طدطططةثطأ طططاطملطوططط  طط آلت تططط طط..و...أاططط طأتلطططاطب ابططط   ط

طوسطططيططسطططي طو   طططةططأاططط ط صططط ة ططألا طططاط قصططط  طوط نطططا 

 ط  طوملط  جطططط أطأ ط صطططط  ط طططط دةث طتطوجطططط ططططقطططط تطتطأ لطططط 

طتطططا ط قصططط طبطططاط  ططططاق اططط  طوطو  طططا طتل ططط  طت قطططةصطاططط ط طططط

برططط م ط ططوطططة ..ط قطططةصط قطططةصطوطططرط   ططط طسطططي طو قصططط  ططئطططن ا

طاطط  طأاطط طاطط إطسطط ا  طتبطط  ط  لطط  طاصطط إططططططططاطط طط صطط  ط  ا بططاطط

سططط ا طو  طاسططط طسططط ا طأ ط صططط   ط ططط جطب ططط  م  طو نربطططأطتل ططط طططط

طجنططط  ألوطا صططط طئ ططط ط  ططا ب طططاططط  ط شطططيططا بطططاطط :ط طططةصططو طططنوط

طوحتجططط طتططط  ط حسططط  طوأ طيطططمختطوأ طئططط و ختطوأ ط بلطططاطط ؛ئن   طططا

طأوطمين ططط ... طأ ط  طططة ط جططط ططو طططاط سططط  أطت ططط ططأاططط طو صطططنا

طهللطوط طططط  ططاطططط مينططأاصطططط  ططمس ططططا تططططةطططاشطططط اطا جطططط صط.طوطهلل

ط..وا ططططاطشطططط   ط ططانصطططط ططا طططط  اطتطتطططط ملططاططططة اططونطططط  ق طططط

طوطططط  و..وح ط سطططط  قدة طئططططرطوططططا   اططوطططط  وطوطونطططط  ق ططططط

طهللطوط طططط  ط ططططاطئسططططلمة ط ططططاط  طططططة ططططططسطططط خرب اطأ طأاصطططط  طط

طا طططاأل طوا طططرط طططاطأ  طططتطئطططن اطوشطططةطتإطوسطططن طوشططط   طواطططةت ة

 ططططاطحططططةطجغطوشطططط   طئططططرطشطططط ا طأ ط ططططة رطاطططط  اطتططططططأ طبططططة

  طططط ئ اطوحتملطططط اطئسطططط وا  ططاططططات نطتططططرططاطططط مرطت ططططاطئططططرططططط

و طتططط  ط لططط ططططاق تطططاختط  حقطططة طو طططا ة  طبطططاط  طططةططأو ططط  ططط

طاطططوط ططط  ط  مطططاطدططط طأاططط طحسططط ا طوا ن ططط ط  اططط طو غاغاططط ططططططط

طهللططت اصطططط  ط ؛طهللطتل طططططت  ططططاوططئطططط ططا ططططةجطأئطططط جط جطططط صطاططططا ةط

أ ط جططططاطئطططط  طجط جطططط طططح  ططططن طط م ططططإطوملط سطططط ب اططح  طططط ط

طهللطط  طططط طو سطططط ةت طئ طططط ا ط لمطططط ططا جةاطططط طوطاشطططط ا طوأاصطططط  

 جططط صطئطططرطاطططن   طوتطططا طوطو ططط طوحجططط طو  طططغطوأبططط طوطدا طططاختطططط

وشططططبة طوطاب  طططط  طوئطططط  اطو......و ططططاططاطططط مرط..تقططططتطح  طططط ططط

طا طططاأل ر..ال جططط صطتقطططتطو ططط ط دطططة ختطتلطططتططوططط  ب  طوطو قطططاطططط

 . ....و ئ او  ج صط ج صطأشب  

 

 

 إلى أنصار هللا والجيش الباسل
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 حخنِّ٘ٞ حخحسمِٞ أحضضج  بسجيل اىصغٞسة فٜ بطْٜ أدزمج, حِٞ  مِْج فٜ أحشائٜ جْْٞا
حْٖٞا اّضحبج ٍِ اىض٘ضاء حخٚ حْؼَٜ , أّل ال ححبِٞ اىض٘ضاء اىخٜ مْج أجيش بج٘ازٕا 

 .باىٖدٗء
 أٗه ىقاء بْْٞا ٕ٘ حِٞ خسجخٜ إىٚ اىحٞاة حْٖٞا  ضََخِل اىٚ صدزٛ أحأٍو ٗجِٖل اىصغٞس  

ّٚ , اىبسٛء أحضضج باىحْاُ اىنبٞس ّح٘كِ   أٍضنج ٝدُك اىصغٞسة أصبؼٜ أدزمج أّل ححخاجِٞ إى
ّٜ  بؼدٕا ػإدث هللا ٗ ػإدحِل أُ أمسس حٞاحٜ ىِل ٗ أال أدع أحداً ٝؤذٝل ٍَٖا  ٍٗؼخَدة ػي

 .ماُ
 ٗ مؼادحِل حِٞ فخحج فَِل اىصغٞس ٍؼيْت برىل زغبخِل فٜ اىًْ٘ حَيخِل برزاػٜ ٗ أخرحِل إىٚ 

 .  اىٖدٗء أزضؼخِل ٗ قبيخِل ٗٗضؼخِل ػيٚ صسٝسِك ٗ أدفأحِل بَالءحِل اىص٘فٞت اىبٞضاء
 خسجج ٍخحضبت ػيٚ أطساف أّاٍو زجيٜ ٗ أغيقج اىباب بحرز شدٝد ٗ أصدزث أٗاٍس أال 

 .ٝدخو ػيِٞل أحد  ٗ ٍْؼج أٝضا اىَسٗز بج٘از غسفخِل 
 ص٘حا, ٗ إذا بٜ فجأة أصَغ ص٘حا ىٌ أػٖدٓ ٍِ قبو... ذٕبج أّٖٜ ػَال مْج قد بدأحٔ 

ٝحَو  مو اىبغض ٗ اىنسإٞت ٗاىحقد اىشدٝد  أصدز ذىل اىص٘ث ٍؼٔ ض٘ضاء مبٞسة إخز  

 اىبٞج 
 .    ٍؼٔ

 أصسػج إىِٞل أفخح اىباب بق٘ة أّظس إىٚ مو أزجاء اىغسفت اىخٜ حطاٝس اىزجاج فٜ مو 
 !!!أّحائٖا ٗقفج بسٕت مٜ أصَغ ص٘حِل ٗاصخغسبج مٞف ىٌ ٝ٘قظِل ذىل اىص٘ث ٍِ ٍّ٘لِ  

 دّ٘ث ٍِْل زأٝج ٍالءحِل اىبٞضاء , ٍشٞج ّحِ٘ك بٖدٗء ىنٜ أزٙ ػِْٞٞل اىصغٞسحِٞ اىْائَخِٞ
 !!!أصبحج حَساء

 .........صغٞسحٜ صاٍحْٜٞ ألّٜ ىٌ أصخطغ أُ أِف ب٘ػدٛ ىِل 

 !يا صغيرتي نامي وال تخافي
  

  
 زينب النونو/ بقلم وريشة 

 



 

 

                      

  

 :كلنات يفوا العزب هُ منبع كل األسزار يف الٌجٌد مجعحزفا ً (ًعشزًن مثانَْ) العزبَْاحلزًف 

 ضظغ()أجبد هٌس حطُ كلنن سعفص قزشت ثخذ 

يف كل شيُ    احلزًفًتؤثز منا طاقْ معَنْ  ًللل ًاحدلى طاقْ أِ مجل بصنْ الَد  ًكل رقهفلل حزف لى رقه 

  ظاهزها.ًال ٍدل قلَلوا علٓ  ٍدل ظاهزها علٓ الكلْ فال عظَه معناهاحزًف قلَل عددها إنوا  ؛حتٓ املا 

 فابتدأ سٌرا كجريّ بكٌلى: الكزآن هذي احلزًف يف كجري من السٌر، ًقد تناًل

  الز()-( )املز ٍس( ي) ن( ي)-)ق(  ص( ي) )حه( ي )طسه( ي )امل( ي

ن إىل هيذي الكطيَْ   آٍشري الكز ًإال فلَهأكجز من سٌرّ مما ٍشري إىل داللتوا العظَنْ ًتلزرت بعض هذي األحزف يف  

 ؟؟ معَنْ ًجيعل هذي السٌر تبدأ بأحزف

 فداللتوا علنَْ ال ميلن اإلحاطْ بوا فاحلزًف  مل ٍستطع العلنا  حتٓ اللحظْ اإلحاطْ بعله هذي احلزًف؛ً

  الٌجٌد.سز عله 

 

                                                سز الٌجٌد



 

 

 كفتة رومية 

 

 :المقادير

 عما  اغ من لحم البقر أو الغنم المطحون ن057

 حبة من البطاطا المسلوقة والمهروسة 2

 بيضات  3

 كوب من الدقيق

 نصف باقة من البقدونس المفروم

 زيت لقلي أقراص الكفتة  –رشة قرفة  –بهار حلو  –فلفل  –ملح 

 

 : الطريقة

 .الملح، والفلفل، والتوابل والبيضو ،الباردة والبقدونسيخلط اللحم مع البطاطا المهروسة 

قبل غمسها في الدقيق وقلبها في يقرص مزيج الكفتة إلى أقراص صغيرة بحجم أقراص الفالفل 

 .صبح ذهبية اللون وتنضج من الداخلالزيت حتى ت

لية بطاطا مقترص أقراص الكفتة المقلية في طبق ويرش فوقها البقدونس المفروم وتقدم مع 

 .وسلطة

 

 وبالهناء والشفاء

 

 

 



 

 

 

حنإ العامل ً موتمْ مبتابعْ مٌعٌعْ الطبذ ميلن أمن عشاق التفنن ً جتضٍب طبدات من خمتلف  كنِت إساً 

 يف عمل بنت الصحن تتفنين عَزتُ  نأكشلم 

 مقارٍض بنت الصحن:

 رقَق كٌب4½

 ملعقْ صغريّ مخريّ

 اتبَض 5

 طٍت كٌب ½

 عاٖل حلَب كٌب ¼

 ّكٌب طبز 2

 ملعقْ كبريّ حبْ عٌرإ )حبْ بضكْ(

 صشْ ملح

 مإ حغب احلاجْ

 

 طضٍقْ عمل بنت الصحن:

 حبْ الربكْ جَزا.اخلمريّ ًخفقُ البَض مع امللح ً ا. يف ًعإ عمَق 1

 ضَفُ الزقَق كلى مضّ ًاحزّ.أ. 2

كجهض  أ أً إ بالتزصٍ  مع اعتمضاص العنن حتٓ احلصٌ  علٓ قٌا  ٍشهبى عنهل البَتهظا   املضَفُ أ. 3

 لٌَنْ.

 رقاٖق. 01ضتاح ملزّ ٍ. اتضكُ العنل حتٓ 4

 رقاٖق متٌاصلْ. 5ملزّ  أخضٔ ّضَفُ الظٍت ثم قٌمُ بعننوا مضأ. 5

 (.قطع25ْعلٓ هَْٗ كضات متٌعطْ احلنم )حٌالُ  . قطعُ العنل ًشللَى6

 تمض )ملزّ نصف عاعْ(.خييف ملان راف٘ حتٓ  ض العنل بغطإ بالعتَم ً اتضكَى. غطُ رًا7ٖ

 صشَى بالزقَق.ارهنَى بقلَل من الغمن ًً صحن متٌعط احلنم  ِحضضأ. 8

 عنل علٓ الصحن.كل كضّ من ال فضرِأ. 9

 الطبقْ كاملْ. تغطُ الظبزّن أبشضط  الزافْٗ ّبالظبزالعنل بعز فضري  ارهين. 01

 صهبح لهزٍمِ  تحبَهح   مع كل اللضات اليت لزٍِم األمض كضصًِّ فٌق الظبز أخضٔكضّ  افضرِ. 00

 فطريّ متعزرّ الطبقات.

ِٓ ّطبقْ بالظبز أخض. بعز رهن 02  القلَل من حبْ الربكْ. ُعلَوا احللَب ثم صش علٓ الٌجى صب

 رصجْ. 211. عدين الفضن علٓ 03

 تنض .ذ الفطريّ ً تتحٌ  للٌن الشهيب ًالصَنَْ الفضن حتٓ تنتف أرخلُ. 04

 . تقز  عاخنْ.05 

 

 

http://justfood.nawa3em.com/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9/%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D9%86/159
http://justfood.nawa3em.com/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%B6/23
http://justfood.nawa3em.com/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9/%D8%B2%D9%8A%D8%AA/143
http://justfood.nawa3em.com/%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8/24


 
 

 

 

 قٍاع الشبادي بالعضن :                                      

خيمط كن وٍّىا حتى يتجاٌضا ثي يدَِ بْ الوجْ وع 

دقيقة ثي  20-15االبتعاد طبعًا عَ وٍطقة العيٍني ويرتك ملدة 

 .الفاتز أواًل ثي البارديغضن باملاء 

طيب البشزة  وأيضا عمى اصرتخاء وتزيضاعد ِذا القٍاع  

 .يكضبّا حيوية بالعضن الذي يغذي البشزة

 

حتتاج البشزة إىل الكجري وَ العٍاية واالِتىاً فّي تتأثز كجريًا بالعواون 

شعة الشىط احلارقة، وقمة الغذاء، اخلارجية اليت ميكَ أُ تتعزض هلا كأ

 ّاميكٍك احلصوه عمى البشزة اليت تزيديٍلبشزة ح اىع خمطات تفتيلكٍ

يف  ِك فيىا يمي خمطات تفتيح البشزةقدً لٌو ؛والتخفيف وَ أضزار بشزتك

 أصبوعني : 

جيب تٍظيف الوجْ والزقبة جيدًا باملاء الفاتز وواء الورد وجتفيفْ جيدًا قبن القياً 

 بعىن أي قٍاع . 

 قٍاع الشبادي واخليار :                              

ورة أو وّزوصة + ٌصف عمبة سبادي حبة خيارة وقشزة ووبش

-15ى البشزة ويرتك ملدة خيمط كن وٍّىا يف إٌاء ويدَِ عم

 .دقيقة 20

ضابْ ٌظزة صاحزة القٍاع عمى تفتيح الوجْ وإكيضاعد ِذا 

 ر الذي يٍظف ويفتح البشزة.اعمى اخليٌظزًا الحتوائْ 

 

 : لتبييض البشرة والتخلص من البقع

 ملعقة صغيرة من عصير الليمون -3بيضة واحدة          -2ثالث حبات لوز           -1    :المكونات

 طريقة التحضير

 يقشر اللوز، وينقع في الماء، ثم يطحن لصنع عجينة، ويضاف للعجينة عصير الليمون بعد خلطه ببياض البيضة.

 قة بماء ساخن، ثم ماء بارد، يكرر ذلك يوميا.توضع طبقة من العجينة على مكان البقع، ثم تشطف بعد دقي

ر والفواكه وسيلة آمنة للعناية ببشرة الوجه والرقبة واليدين، اوتُعد وسائل التجميل الطبيعية المكونة من الخض

التي ال تتناسب مع ل في تركيبها المواد الكيميائية وال تنتج منها متاعب الحساسية، بعكس المستحضرات التي تدخ

 كل أنواع البشرة، كالدهنية والجافة والعادية. 

 

 خلطات للتفتيح في أسبوع



 

 

 

نمشي ااينيخاايدنايااإنى اا ك نٌشااون ياا  نش ااإنياا  ن يُقاا إنٌ ا
النيااامن نيتكاا هونياا ن اا  نم  ياا  ن يااىن عن تي ااينهياابعنً هاا 

نشدي اااينه مكاااىن ى ياااىعن  ةييااا ن داااونش كاااابني اااي نٌشاااون  ا
هه نيت حنن ك معنمش ي خ خ ه نش  كبني ن سهإنإل  نصحت ع

العن  نيحتا  نتي يكا منيهيكا ن  ني  كا عنميحاىىن شدجيي نتق ي  
 .  نيتًدبن ينت دف 

 ياا نيسااه نهااينحاا تنمشسااه ممنمشح م ياا عن مشحفاا ةن دااون
هيااكه نمش ااا نننمشتاا ت  مشاا ، عنيساا  ىن دااونمشااتاد نياا 

الن  ًاا نيااى همالعن اشاا ن كاابني،يااىن  ح شاا نكفسااي ن هخااإن ك ياا 
ٌشااونتحسااي ننيتاا ىمشتااين هااانمشياا مىنهااينمشجهاا ،نمشهصاا ين

يجىىنك  ًِ ن ي ها نيسات طنً  تاِ عني ها ننمشح ش نمشي،مجي 
  ي،عن م سااااتيه بعن ن اااا شتياااا نيساااات طنمشقااااى ممنمشهقدياااا

 خااد نمشقداابن يساا  ىنهااينمشحفاا ةن دااونني مشااام  ععنيقاا 
يااا نمشهخااا منيااا ىطنٌشاااونتق نمشخااافًنهاااينيسااات طنيهقااا إ

ه نهاينتقدياإناًا نمإلصا   ن  شهىياىن مشهة  ن مشيف صاإعنيسا
عن سااااا ً  نمشًاااااىيسااااا ً  نن :يااااا نم يااااا مانيًاااااإ

كيعنيااا نمشكااا عنمشًااا  مشسااا  عن  ي   ااا نمشهةااا   مشق شااا  ع
ه نهاااينتاااماي ن ياااا مان مشسااايك عنااامشااا عن يااا ن كاااابنيسااا

يااا نمش  ااامنش اااات هن كفسااا ننمش ااايا ا عنيااا ه نشاااِ ن داااي الن
 . م ستي عنٌشيه 

 
هاااامن كااِمنامي اا نٌشااوني اا  ن  ياابنهيي كاا نمشي ااين ااى النياا ن

هااينن   ياا ني  اابنمش ااا ن  اا بنمشسااي  عن  نمشي مصاا م
  امنمشي اين  ًا نيتها عن  ننجهإم ستي عنٌشونمشي سيقونش

 . ي يحنمم تىمهني  إن ًكي ن حامهنيتكس
ن  ن يهىإ نم ً  ه ني نيكصح ال ني يي  ن  ً  ن   نى يق  ً ًي 

ن إن ن  ً  ن   ن ي   نايس  نيىم  ن دو نمشيهتىإ نمش ىكي مشيجه ى
ن ىن ن إ نيتت شي ع نى يق  نمشً ً   نت    ن   ني ت ً ن    س  ع
ن  ن ن)    ن صي ع نتي  ي ني ي نهي نمشي   نيىم  ن دو تت ،ع

ن    نصحت عايإ نشتحسي  نت في نيً ( نى يق   شي  ت ننع
 نانحي عن هخإمش ىكي ن تجهد نتهي ي ن

نمشتين نمش س كإ ن ي  نمشي يي  ن ي خ  نمشتفاي  ن اص كي  يهى
نمش ، ن ني  نشدتاد  نمشح م ي  نمشسه مم نح ت ن دو تس  ى
مش،مكىنهينمشجس نى  نمشقي  ن  ت  عنكة  ن امكينيهي ن ي ين
ن ي ن نح م ي ع نسه ع نيك  ني  نيادص  ن ًيه ن   إ س   

 ىن دونمشي ينمشس ي نشيىعنس   ن محىعنهقًنهينمشي  نتس 
ح تن  ً ني نيكتينسه عنح م ي عن يهيإنمشي ين يخال ن ي ن
ا  منمشى مس منمشً ي ن دونمشحىني نمإلص   ن مي مانمشقدبن
 مشس  يعن ي ن  نمشي ين نيس  ىنهقًن دونتافيانمش ، عن

نم  ن دو نً يد  نى مس م ن هى نمشهدي ه نمشاي ن  جى  ا  

نمشي ي ن ي خ  ن ح ش نيي  س   نت    ن مش     نمشهخ م ن   ع

مكقً ععن  جى منجيىعنجىمالن دي نح هةنمإلكس  ن دونمشي ينى  ن

يي نمشي ينمشس ي نتحىثنشىيبن  نمشاينيت  دن  نمشي ين نس

ي ين إنهين   تيبعن ت صد منٌشونن  نم ستي م نهينمشن  مي 

ن يق ش   نيق ينمش    ع ن  ني   ن مشيستي  نٌ نمشي ينمشيكتة  :

ن مشحيإن نشدح   ع نمش     ن خ  د نت يد نهي نيس  ى مش  ا

ن نياه ن دو نيهت ىع ن تصي  نً ن ديه ع ني  نمشا ص  مشح   م

نى  ن نمشحي ع ن يىط نشهق ى ن يي   نمش  ا نمش ا  يستًي 

 .مإلخ م ن  ش    

 

ي صين صح  بن يي  س نمشي ين  ىنن-نملسو هلآو هيلع هللا ىلصن-هقىن   نمشك ين
صدونن- كبن  إ:ن)   نمشك ينن-نملسو هلآو هيلع هللا ىلصن-  ين  ن حىن صح بنمشك ين

ال(نن-ن ن ديبن مشبن سد     مهن حيى"يمي ك ن  نكحتفين حي ك 
 ديبنن- عنمشق آكي نهفين ص نسيىك ني سون ي هينمإل  "

:ن-ته شون– كىي ن صإنٌشونمشيكًق نمشيقىس عنيق إنن-مشس  
ط(ن]ًب:ندَْ نكَْهدَْيَ نٌِكََّ ن ِ ْشَ م)هَ ا ًُ ال  [12ِىنمْشُيقَىَِّإن

 
صدون نن- يك ن تا  نح ىً نم  يونمشاينج هنيًدبني نمشك ين

ن  نآ ديب نن- سد شب ن ـ  ن سديم  نشب نهد نيما  نهين يتبع  شص ع
ن نمشك ي نشب نيما  نه شك ي ن  يو! نمش جإ ن   نمشهد  ي يىنن-ملسو هلآو هيلع هللا ىلصن-ي 

نسيُص بن نهاكب ن يتب نهي ن هى نش  نم  يو نههام نمشاي ع  يتب
نك نك  ي ن مي مان ا ط نح ي  نتتجدو ن يك  نمشي يع ن ى  تيج 
 !ك  نكى  نه مكىي نمشً ي ني ن  إن ةيي ن  ي نش 

 
 يامنيىإن دون  ن إنمشته شي نمشتينج هن ه نمشك ينمش  ي عن ش نش ن
تست   ه ن ق شك عن  ىن  نكجىنهيه نمشاي ن مشف كىعنشك عنشاش نهقىن

  ن ىش  ن دون"  إ:نن-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-  ين  ن  يني ي عن  ن س إن ن
ي نييح ن ن بنمشاً ي ن ي ه ن بنمشى ج م؟ن  ش م:ن دوني ن س إن
نٌشون نمشاًم ن  ً ع نمشي   عع ن دو نمش خ ه نٌس  غ ن  إ:  ع

نمش   ً نهاش   نمشص ع ن هى نمشص ع ن مكتة   ]  مهنن"مشيس جىع
نمشك يننيسد [ ن يدن  َّى  دونمإل ً  ني ن ي خ ننن-ملسو هلآو هيلع هللا ىلصن-مكة  م

نمشيس جى نٌشو نمشاً ه ن  ً ع ن ق شب: نمشيس جى نٌشو نمشي ي   ن؛
 !!شك ن  نكفتا ن هامنمشىي نمشحكيد؟يحّ ن
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يعددددددهشاددددددظاش أكأددددددضشالعظددددددك ش   ددددددظش اددددددظااشالعظددددددك ش 

خط ظتدددددأشفددددداش ندددددأشلدددددي شفددددداشالعدددددكل ش ت اددددد ششانتأدددددكظا

 يسدددددفاش دددددع كشتدددددهظي يكشفددددداش ض؛لدددددأش ودددددظااش ا ددددد 

النسددددددك شش سددددددظ كش تا دددددد سدددددد  لضششإلدددددد العظددددددك شيدددددد ه ش

يسددددددفاش سدددددد ظاششفددددددأش  دددددد %شادددددد شالا ددددددكفي ش80ن دددددد 

وكادددددكشلخاسدددددي شفددددداش ددددد الاشن ددددد شالنسدددددك شفعدددددهشسددددد شا

النسددددددك ششىقددددددهشتنأددددددلشفسددددددفاشقلددددددضشال تلددددددضشالعظايددددددضشلدددددده

اقكظندددددددددضشفكلظ دددددددددك شفددددددددداشن ددددددددد شالاظ لدددددددددضشالعاظيدددددددددضش

لدددددددددهخ  شه ظشال ظا ندددددددددك شا ن  يدددددددددضش اشإلددددددددد إ دددددددددكفضش

 الاف ظشفاشس شاليل ش.

 فددداش ددد شسدددنضشيتعدددظاشالعهيدددهشاددد شا أدددخك شالا دددكفي ش

ف أكأددددضشالعظددددك شل دددده وش سدددد ظشفدددداشالدددد ظ ش  شالسددددكوهش

فا دددظهشالسدددق طش قخدددظ  شقدددهشيتعظ ددد  شلتلددد شالعظدددك شفددداش

 ش شا ن ندددددك  سدددددفكاشفسددددديطضشقدددددهش شت يدددددهشوددددد ششالظ دددددظ

شإلدددد    ايددددضشالا  دددد نشقانددددكشفندددد   شايددددهاناش السددددعك 

سددددايظشأاسدددداشش/الدددده ت ظ التقينددددكشال ا دددد ظ ششالاستأدددد  

 شالاستأدددددد  شال ا دددددد ظشفدددددداشاخددددددت ش اددددددظااشالعظددددددك 

 .ا ست سكظا  طظ نكشوليأشفعاش

  العظان؟  بٌشاشةماذا هعين    

العظددددددك ششضودددددد شاأدددددد لضشفدددددداشالعظددددددك شفدددددداشفنيددددددشوفددددددكظ  دددددد شش

 ت ددددددد  ششض ي ددددددد  ش دددددددعت ا  ندددددددك شخظيدددددددكشالعظدددددد ششا سكسدددددديض

 .لل سظشاعظ ضش  شقكفلض

كيفففك  لفففى لالفففسة  الهذا فففة مفففى ًفففرا ا فففس  ذ ففف       ش

  ةي حيدث ؟ 

ششال قكيض شانذ شخظ  الط  لضتفه  ش ا  شال  ي ض أظاش التغذيض

 .شD.3شأظاشفيتكاي  التعظاشللأا ش الظيك ضش ال لياش

 كيك حيدث ًرا ا س ؟ 

العظايددددددضشتددددددنق ششا سكسدددددديضفنيددددددضشالعظدددددد ش ددددددي شتفدددددده شش

 ش. تُ سظ

 

  

 

 

 

 

تطفففهز ز افففة افففرض ًفففرا ا فففس  ال فففام   مفففاًر    مفففاًر مسا ففف  

ااففففا بوففففا  ة    ا سففففااد الد ائيففففة ا ةففففههس  لعر ففففٍ شاخليففففازا 

 تعه ض العظم ا فقهد؟ 

شاددد شالعدددظ شفشال قكيدددض   ًش فتغذيتدددأشش شي دددت شعدددههشاددد شالندددك خيدددظن

 ا   دددظشوظ دددضشل دددذاشالادددظاش ددداشالنسدددك شفيفددده شفي دددكش ا سكسددديض

لددددذل شفعددددهشتأددددخي ش ددددذجشال كلددددضشنفدددده شوددددظ ش الاددددظاشاف ددددظاًش

فسدددد  ني  ششفددددل )العظددددك شفدددداشا ا وددددضش ه يددددأشتسددددا شش أكأددددض

 .  شوظ ش سكساش كليكًشل  شاأ لضش أكأضشالعظك ش 

شششكيفففك  لفففى لاشفففأن معسهففففة ةهفففٍ م فففا  بٌفففرا ا ففففس ؟      ش

 دددددعاش دددددهاًش  شيعدددددظ شالأدددددخ ش ندددددأشا دددددكاشفادددددظاشاددددد شال

لدددد شفدددداشالعظدددد ش يأددددعظش  ش  أكأددددضشالعظددددك شل دددد شي دددد  ش نددددك ش

 ندددددك شانطقددددددضشادددددكشفدددددداش سددددداأشا سدددددد ظ ش يا ددددد ش  شيسددددددتف ش

فسدددددفاششالاأددددد لضاعظفدددددضششاسدددددتفك الددددده ت ظشوندددددهشالدددددذ كاشإليدددددأش

نددددددأشي دددددداش  شإ وددددددظااشالاددددددظاش فعدددددداشالهظاسددددددك شتقدددددد  ش

ل أكأددددددضشالعظدددددك ش تدددددد شلدددددد شش قكئيددددددض ظودددددضششللاظ دددددد يعطددددد ش

 .ششأا الاظياش شيعكناشا ش ك ش

 

مل  إي( العفففرض الفففد ائر ًففف  ًوالفففم افففرض    يعفففر  مفففاًر بفففدائ ش

 إىل العيادا  ؟  بالرًا تسلح  الة الشأن 

ت  دددددهشطفيدددددكًشهظاسدددددك شلعدددددظ شطفيعددددداشُا دددددههشل ددددد شش شاآل إلددددد ش

للاددددددظ  ش  شالنسددددددك شادددددد شش شسددددددياكشأددددددا ال قكيددددددضش دددددداش  دددددد ش

ال ئددددضشالتدددداشتعددددكناشادددد ش أكأددددضشالعظددددك شف  ددددظ شفسددددفاشالنظددددك ش

 .الطاوش انقطكنال ظا ناش

 

 العظان ةخطهز  ًشاش

 الواشسي إاداد/ شيلا  
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ك عالجذذذذذ و  ةل   ذذذذذ   كذذذذذ    ذذذذذ فهذذذذذبب للذذذذذ     ه   ذذذذذ  

 جذذذذذ  كلذذذذذ   ح ذذذذذ   ت ذذذذذب ل    ذذذذذ     ذذذذذ    هذذذذذ  لتذذذذذ ع   ه  

ب  ظذذذذذذذ   ب دبئلذذذذذذذ    ع ذذذذذذذب ب لذذذذذذذةحر ح    ذذذذذذذ      حةكذذذذذذذ  

زدبد لذذذذذذع    تذذذذذذ ا  كلذذذذذذة  ع ذذذذذذدل    ذذذذذذ    ذذذذذذع ذذذذذذدل    ه

 25   ة  تذذذذذذ  ف  ذذذذذذدل   ىذذذذذذع ب لذذذذذذةحر ت ذذذذذذب علذذذذذذة  قذذذذذذ ر

 كذذذذذ  تبب     ذذذذذة حع ذذذذذب ق لذذذذذ  عظل ذذذذذ  فذذذذذ  ب جلذذذذذ  لذذذذذ   

  جذذذذد عظذذذذ    ال 25ح لذذذذع   ذذذذ ي ب  ظذذذذ   ىذذذذع ت ذذذذب لذذذذ  

لذذذذذ   ذذذذذد  ة ح   ذذذذذي ب ىذذذذذح     ىذذذذذع ت ذذذذذب  ف  ذذذذذدح كذذذذذ ا

  . قد    ع ب  ظ  ب ة    

غلااا   اصااا  ل يا  ت اااا   ع     ااا   ااا      يااا أ   ملااا      

وجاااأ   ء ااا ص  لل ااااا تليااا رع  ملاشاااا  و اااا  أل صااا       

  ت ظ م يف  ت ا   ع  حلكأ ا  ؟ 

 ه  ب زحلذذذذذذذذذذ   ال   جذذذذذذذذذذد ب   ذذذذذذذذذذ دبو ب حك ل ذذذذذذذذذذ  ل ذذذذذذذذذذك  

 لذذذذذذذ   أ ف هذذذذذذذ  ح     ذذذذذذذب ةبح ذذذذذذذي لذذذذذذذأ     ذذذذذذذ فةىذذذذذذذ    

حذذذذذذذ ه  ب لةتذذذذذذذب  ة ذذذذذذذد   ح ذذذذذذذب ةبلذذذذذذذ  ب لذذذذذذذة   ف ذذذذذذذدد 

    ذذذذذذذ دبو   جئذذذذذذذ  ف حذذذذذذذ   ه    ذذذذذذذكع لذذذذذذذة      ذذذذذذذ    

ب ح  ذذذذذ  ب ل د ذذذذذ  ف ذذذذذ      ال  لذذذذذل   هذذذذذ آ ذذذذذة  ب   ىذذذذذ   

ح   ذذذذذذ     ظذذذذذذ   ب ذذذذذذد  ع ت ذذذذذذب      ذذذذذذ دبو ب حك ل ذذذذذذ    جذذذذذذ 

ب  تذذذذذذ   ب لةتذذذذذذ     ذذذذذذكع حفتذذذذذذع   حذذذذذذ       ذذذذذذب    ذذذذذذ ب 

لذذذذذذأ بالزدحذذذذذذ   ب  ذذذذذذد د  حذذذذذذ  ع ح     ذذذذذذب ب لذذذذذذة   ح ذذذذذذي 

 .    لع  ك  ير ك ل       ب بي    ق ب 

 . 

 

  ب حذذذذذذذ الو ب لةتذذذذذذذ    لذذذذذذذ   ذذذذذذذ   ذذذذذذذ  بلذذذذذذذ        ذذذذذذذكلذذذذذذذ  

ب  ذذذذذذذذذذذذ    بجه  هذذذذذذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذذذذذد ب   جذذذذذذذذذذذذي ت ذذذذذذذذذذذذب  كالوب ل ذذذذذذذذذذذذ

 .ب لل     و

  ذذ    لذذ  كلذذ ة فذذ  ةج  ذذي  لذذ     ةتذذي  لذذ  ة  ب لذذة    

 جذذذذذد  ل  قذذذذذ و  حذذذذذ دب     ة ذذذذذ  ح ذذذذذي ع ذذذذذد تلذذذذذ  في   لل  ذذذذذ ب 

تال  ب    ذذذذ    ذذذذةب   ح تذذذذ  ت لذذذذ ع  حذذذذ   ه  ب لةتذذذذ    ال  د   ذذذذي

 .  د لت  ل ع   ةؤ   ب ك  ف و ب   ى   ي

  ذذ    لذذ  آال   ذذد در فذذ  ب ذذةج    للذذ   ذذؤدي ت ذذب عذذد        ذذد

و ال  لذذذذ   أ ب ذذذذب        ذذذذ دب ب  ذذذذدةر ع ذذذذب ب  حذذذذةك ح  ب ل ذذذذ  

  جذذذد  حكثذذذة  ال  لةتذذذه    ذذذد  ة فذذذ  ظة ذذذ    لذذذ   جهذذذ   ب   ىذذذ

   .حي ف ئدر   ب    ت ب ب    دبو

  ث ذذذ لذذذ  ب ذذذزالل فذذذ  ب  لذذذ د ب   ذذذةي   ذذذ       حلذذذ  ب  ظذذذ  

ب  ذذذذذذد   ذذذذذذب       ذذذذذذ دبو ب   ىذذذذذذ     ذذذذذذ ك   ذذذذذذ ئ  فذذذذذذ  عظذذذذذذ  

 ذذذذذذذد د فذذذذذذذ  ب غذذذذذذذالي   ذذذذذذذك  لذذذذذذذ  ب  كذذذذذذذ  تذذذذذذذئ     ل ح ظذذذذذذذ  

ب  ح ىذذذذذذذذ و  ال  ذذذذذذذذب       ذذذذذذذذ دبو ب حك ل ذذذذذذذذ   لذذذذذذذذ   عذذذذذذذذد  

 .بال  ل  

       ل  ا  هدد ب  ل ي  ى ةر   ى  لة        ب  ظ 

ب  ق    ب لة  ح   بت ب كع بلةحر  ة د  ج    بف ى ح    جهه  

  .  ة ل  ب  ال 

   ذذذذذذذ فة بي  ب  د ذذذذذذذد لذذذذذذذ  ب  الجذذذذذذذ و    ق  ذذذذذذذ  لذذذذذذذ  لذذذذذذذة  

لذذذذذذدبد     ذذذذذذ  ب  ظذذذذذذ    ذذذذذذبكة ل هذذذذذذ  ع ذذذذذذب لذذذذذذ  ع ب لثذذذذذذ ع بإ

   كذذذذذذذ  فذذذذذذذ D  ف  ذذذذذذذ ل   ل ذذذذذذذ  1200)ب  ذذذذذذذ ل     ك  لذذذذذذذ    

فذذذذذذ  ح  ذذذذذذ  بإىذذذذذذ     ال لذذذذذذ ل ل ظذذذذذذ  ب ح ذذذذذذ   ال  ك ذذذذذذ  ب ذذذذذذك 

 .   لة  تب  ى   ب  ال  ب د بئ  تة ةر ل ح 

  

 .لأ  ل         جل أ  د ب  ب ىح   ب   ف  

 



 

 

 مشكل٘ الكسش الصاٜد

 

احلفاااعل  لاااٙ الاااْشٌ اّةاااعلٕ مَنطااا٘ ناااجه٘ا ّوفريًلااا  ميطاااع  َااادا  ّ ااا ا ا           

ٕط ضااالٔه  فاااع  ٕط  إىل  عحلصاااْل  لاااٙ شاااْاو مشاااْ ا ّ طاااه نااا  ىظاااعو ئاااراٜ

 خمفلف٘. ٘ ٔطد ّمعزض٘ زٓعض

ٔطيااا٘       ٍياااعع  جاااا اليطاااعٛ لااادًَٓ مشاااعن  وسضطااا  الااادطٌٍْ    ماااعنً مج

اجلطاااه  ٌّ ئ ٍاااعا ًماااع شااايغ اجلطاااه  اااك   ئااا   ٜااا  ّئااا   ٔااا ا ماااً  

ٍاااارِ اّشااااعن  مشااااكل٘ وسضطاااا  الاااادٌٍْ   ميري اااا٘ الكااااسشا ّٓكااااٌْ   

الكاااسش ىع اااع    النعلااا   اااً شٓاااع ٗ   الاااْشٌا ّىفٔ ااا٘ للجاااع ا  الصااا ٔط٘    

 .الطٔٝ٘

األنااا  الصاٜاااد   ئااا  مٔجاااع ِ ّ ٌّ ّشااا      ٍاااْ   ّ اااْ  الكاااسش   الطاااه  

ٓطع  ّ ااادو معزضااا٘       ميااافظها إضاااع ٘ إىل وياااعّل ننٔطااا٘ ناااه ٗ ماااً اليشاااْ

ٌط الْ هااااع      ٔط٘ا ننااااع   ٓطاااا٘   الفنااااعزًٓ السٓعضاااا الطااااسٓج٘ ّاّشااااسّ ع  النعش

  ّزا  نه ا    مشكل٘ ّ ْ  الكسش. ؤ ٖو

  عىفظاااعواوطهع َاااع اك ماااً الكاااسش ٍياااعع درياااْا   دٓااادٗ  لٔااا   للااافصًل  ّ 

ٔطاااا٘ الطاااأٝ٘ إىل  دااااسٚ ناااا ٔط٘      ّط    فناااأ   ع اوااااك النراٜ  لٔااااك الهاااادٛ  

ّضااالٔن٘ا ّوجفناااد  لاااٙ ىظاااعو ئاااراٜٕ نااا ٕ  فاااْٖ  لاااٙ الجيعناااس النرأٜااا٘ 

الكْضاااع عخلطاااسّا  و لااا  ماااً الكاااسش مةااا        الااات  فع َاااع اجلطاااها   

 ويااااعّل اخلٔااااعز   ااااً ّالهعذجنااااعٌ ّالشطااااْمس ّاخلااااظا   ونفاااا  ناااارلك    

 ٓطااااع  مفٔاااادٗ   الاااافصًل  مااااً الكااااسشا    َاااإ ّالهياااادّزٗ  ّالفْانااااُا  

  جلٔك  فيعّل الفساّل٘ا ّاّشنشا ّاًلففعحا ّاإل عص. 

ٓطاااا٘ ّالل ااااْو      مطااااع الل ااااْو  عأل طاااا  الل ااااْٛ لبحااااعع ّاّاااا نْ   اله س

ٔطاااا٘ احلنااااساٛالهٔطااااعٛ ّالاااادطّا ً   اااا  لٔااااك  ٓطااااع  ّ د   مااااً الل ااااْو الدٍي

لكاااً لااأظ اإل اااسا   ماااً اليطاااْو   لاااٙ شطااا  ناااع   احلاااسص  لاااٙ احلصاااْل  

ٌط اليطاااْو ٓطااااع د ا     ّ    ٔاااُ  ٓطاااع ا ّٔاااّ     جلطاااه   الااافصًل  ماااً الاااادٌٍْ 

 ٗ ٌط اليطاااْو الصاٜاااد  ّ الياااعش  ٓطاااع داٌ   شٓاااع  إ ٍاااٌْ الاااهريً ا ّٔاااّ   ضااأنع

 لٔاااك احلاااسص  لاااٙ  لااأ  ىفطاااك ماااً  وسضااأ  الااادطٌٍْ   الاااهريًا نناااع 

ٔط٘ ّ ٔط٘ إاجلطااادٓط٘ا ّٔاااّ الفاااْوطس ّاإل َاااع ا  اليطفطااا ماااً ٌط الفاااْوس ٓصٓاااد الشاااَ

 الْشٌ.  ثه

ٔط٘  َاااإ وجاااا   احلاااا  األجنااااغ   ّاااا  مشااااكل٘    د مطااااع الفنااااعزًٓ السٓعضاااا

ٓطاااع  ّ عىفظاااعو ّفطاااٙ  اااد    الكاااسشا لكاااً  لٔاااك     و ااادطمع  ٖمعزضااافَع  ّز

 .ملنْضع 

 ٓفهع
 

 



    
 
 

 

    

   

  

 

 

 

  

 

 فِاٚد أكل  الفلفل اذتاز ) البطباس (

 

الن    ّؤمللنٌا    علٗ السغم منى رسةنٖ   الفلفنل الصاٚندٕ  ُ لطنملؤٍ ا  ةؤنٖ         

 البملض

         حيؤِٔ علٗ (  فإي الفلفل اذتاز ) البطاس    

ُيف   .B .  A. Fe  K.  Mg     -كلْنناع عالْننٖ مننى الفْؤامْونناع م ننل   

ُ ا طنن ُ   اذتنناز  يف الفلفننل  ا ِجننِ    CAPSAICIN الِاةننأ أيم مسكنن  

 الملللٓ . ةد ها   اًؤلامًا  يف  الِضط   اذتاز اذّتساق للفلفل  ا راق  عى 

ٖ  بوْنن   النن   ُالدزاضنناع األحبننا   تساكلنن    رْنن     فِاٚنندَ علننٗ  ننم

 مبا ّلٓ    تلخْصٌا    ال  ميلى   اإلهطاي 

 حتسّم الدن ُ  اهؤظامٍ      -1

اإلهطنناي   يم للفلفننل ةنندزٕ عالْننٖ علننٗ تو ننْط رسكننٖ  النندن يف جطننم    إ 

أك ننس مننى أٔ  هبنناع  و ننس فٌننِ ّسفننأ مننى كفننإٙ علننل  جٌنناش النندُزٕ      

الدمِّننٖ ُّملننصش مننى جلاةننٖ ادتطننم ا ُنفننا أّإلننا مننى و نناز اإلجٌننا  الننرٔ 

 ّؤملسض لٍ اإلهطاي كلا أهٍَّ ّصّد مى القدزٕ علٗ الرتكْص .

 -حيازب األمساض  الطسجلاهْٖ   -2

   يف الفلفل اذتازا ِجِ CAPSAICINك ف  الدزاضاع أيَّ مسك  

توؤمننس  ُيف   ألي) البطننباس ( ّنندفأ ارتاّننا الطننسجلاهْٖ يف ال ُضننؤاع       

%  منننى ارتاّنننا الطنننسجلاهْٖ يف  80إرننند٘ الدزاضننناع ا القإلننناٙ علنننٗ  

ّو ننط الفلفننل )   CAPال ُضننؤاع لنند٘ الفٛننساي لنند٘ تملس ننٌا  سكنن      

البطنننباس ( ُ صِ نننًا األجنننس  نننسُمل الملصنننازاع ا ملدّنننٖ ا ا نننلٖ ا    

ُاللملنناب ًُننِ بننرلم  ّطنناعد علننٗ ًإلننم الملوا ننس ا خؤلفننٖ مننى ال ملننان ا   

رْنن  إهننٍ مننى ا ملننسُل أيَّ  اللملنناب حيؤننِٔ علننٗ إهصمينناع تطنناعد يف ًإلننم  

ينننالخاليانننن اللخمنننلخاليا انننطخاليةننن اطباوختننن خالي   ةننن ط خاللسبًِْننندزاع 

 CAPSAICIيالخ ع ضهطخيم كبخ

  

  

 

 خ-اليقلبخ: حةالخ ظطنفخخ-

ماااا  مماااق ل ماااط ماااا ة اااج طة اااقوي وقويم اااي طو م لاااي   ل ااا 

 أمجطض طأل علي طو م لي .

 -مبشاخيلهضمخ:خ-4

الألحمن خان  اخاليعرنط ال خالخةنامطخابشاخاليالالخ)خالي ةن ط خ خ

 اليلعننطبخ  نن خ ننسيعخخاةننطضاخضلنن خ ضننمخاليمعااننوخاليهطضننموخ خ

خخ اليعبطرنن خاليما لاننوخمننلخالياعننطمخ خحاننلخعبنن خمننلخاليمعنن  فخ ل 

اليك    انا ال خخيلعطبخاح  يخضل خعبزامط خ ةطضاخت خ ضمخال

 خ ابمننطخ ح نن يخالزتنن الزال خاليمعااننوخضلنن خحننطم خ خعبزامننط خ

 ضبطر خالياعطمخ.خ ا لخ ق مخ هضمخما لفخ

  -الِةاّٖ مى رصِٕ ا سازٕ   -5

ّفْد أكل الفلفل اذتاز يف الِةاّٖ مى رصِٕ ا سازٕ ا ُذلم هظسًا 

  ا حيؤٍِّ مى فْؤامْواع م ل 

( الرٔ حيِ  اللِلطنرتُ  إ  جنض الصنفساٙ  نا       Cفْؤامني )

 ّ لل الِةاّٖ مى رصِٕ 

ٕ   ا ّ لل الِةاّٖ مى رصِٕ ا سازٕ  ا كلا أهٍ  ُزًا  ّ  ٔ ا ساز

 هطبًْا يف ختفْا ًرا ا سض .

  -تقِّٖ ا ملدٕ ُ ا طاعدٕ علٗ ا إلم   -6

ٙ ُ ا ملدٕ ُ  ّصّد مى رسكٖ ا ملدٕ ّقِن الفلفل بؤمفْص الفم ُاألمملا

 ُ األمملاٙ ا ُ ّدفأ إفساش

ا كلا أهٍَّ ّقلل جلمللٖ ألا ًسمِهاع ا إلم  ا ُ حيطى مى هلٌٖ  

ا  الًخبة اطًخت خخاؤايكمطخ ب خخاليم ال ةمى هطبٖ اإل ابٖ بقسرٖ 

  ااافخ سالخاليم  خ.

 ش  قخيقمطلخعضاالا/

 

  



    
 
 

 

    

   

  

 

 

 

  

 

 فِاٚد أكل  الفلفل اذتاز ) البطباس (

 

الن    ّؤمللنٌا    علٗ السغم منى رسةنٖ   الفلفنل الصاٚندٕ  ُ لطنملؤٍ ا  ةؤنٖ         

 البملض

         حيؤِٔ علٗ (  فإي الفلفل اذتاز ) البطاس    

ُيف   .B .  A. Fe  K.  Mg     -كلْنناع عالْننٖ مننى الفْؤامْونناع م ننل   

ُ ا طنن ُ   اذتنناز  يف الفلفننل  ا ِجننِ    CAPSAICIN الِاةننأ أيم مسكنن  

 الملللٓ . ةد ها   اًؤلامًا  يف  الِضط   اذتاز اذّتساق للفلفل  ا راق  عى 

ٖ  بوْنن   النن   ُالدزاضنناع األحبننا   تساكلنن    رْنن     فِاٚنندَ علننٗ  ننم

 مبا ّلٓ    تلخْصٌا    ال  ميلى   اإلهطاي 

 حتسّم الدن ُ  اهؤظامٍ      -1

اإلهطنناي   يم للفلفننل ةنندزٕ عالْننٖ علننٗ تو ننْط رسكننٖ  النندن يف جطننم    إ 

أك ننس مننى أٔ  هبنناع  و ننس فٌننِ ّسفننأ مننى كفننإٙ علننل  جٌنناش النندُزٕ      

الدمِّننٖ ُّملننصش مننى جلاةننٖ ادتطننم ا ُنفننا أّإلننا مننى و نناز اإلجٌننا  الننرٔ 

 ّؤملسض لٍ اإلهطاي كلا أهٍَّ ّصّد مى القدزٕ علٗ الرتكْص .

 -حيازب األمساض  الطسجلاهْٖ   -2

   يف الفلفل اذتازا ِجِ CAPSAICINك ف  الدزاضاع أيَّ مسك  

توؤمننس  ُيف   ألي) البطننباس ( ّنندفأ ارتاّننا الطننسجلاهْٖ يف ال ُضننؤاع       

%  منننى ارتاّنننا الطنننسجلاهْٖ يف  80إرننند٘ الدزاضننناع ا القإلننناٙ علنننٗ  

ّو ننط الفلفننل )   CAPال ُضننؤاع لنند٘ الفٛننساي لنند٘ تملس ننٌا  سكنن      

البطنننباس ( ُ صِ نننًا األجنننس  نننسُمل الملصنننازاع ا ملدّنننٖ ا ا نننلٖ ا    

ُاللملنناب ًُننِ بننرلم  ّطنناعد علننٗ ًإلننم الملوا ننس ا خؤلفننٖ مننى ال ملننان ا   

رْنن  إهننٍ مننى ا ملننسُل أيَّ  اللملنناب حيؤننِٔ علننٗ إهصمينناع تطنناعد يف ًإلننم  

ينننالخاليانننن اللخمنننلخاليا انننطخاليةننن اطباوختننن خالي   ةننن ط خاللسبًِْننندزاع 

 CAPSAICIيالخ ع ضهطخيم كبخ

  

  

 

 خ-اليقلبخ: حةالخ ظطنفخخ-

ماااا  مماااق ل ماااط ماااا ة اااج طة اااقوي وقويم اااي طو م لاااي   ل ااا 

 أمجطض طأل علي طو م لي .

 -مبشاخيلهضمخ:خ-4

الألحمن خان  اخاليعرنط ال خالخةنامطخابشاخاليالالخ)خالي ةن ط خ خ

 اليلعننطبخ  نن خ ننسيعخخاةننطضاخضلنن خ ضننمخاليمعااننوخاليهطضننموخ خ

خخ اليعبطرنن خاليما لاننوخمننلخالياعننطمخ خحاننلخعبنن خمننلخاليمعنن  فخ ل 

اليك    انا ال خخيلعطبخاح  يخضل خعبزامط خ ةطضاخت خ ضمخال

 خ ابمننطخ ح نن يخالزتنن الزال خاليمعااننوخضلنن خحننطم خ خعبزامننط خ

 ضبطر خالياعطمخ.خ ا لخ ق مخ هضمخما لفخ

  -الِةاّٖ مى رصِٕ ا سازٕ   -5

ّفْد أكل الفلفل اذتاز يف الِةاّٖ مى رصِٕ ا سازٕ ا ُذلم هظسًا 

  ا حيؤٍِّ مى فْؤامْواع م ل 

( الرٔ حيِ  اللِلطنرتُ  إ  جنض الصنفساٙ  نا       Cفْؤامني )

 ّ لل الِةاّٖ مى رصِٕ 

ٕ   ا ّ لل الِةاّٖ مى رصِٕ ا سازٕ  ا كلا أهٍ  ُزًا  ّ  ٔ ا ساز

 هطبًْا يف ختفْا ًرا ا سض .

  -تقِّٖ ا ملدٕ ُ ا طاعدٕ علٗ ا إلم   -6

ٙ ُ ا ملدٕ ُ  ّصّد مى رسكٖ ا ملدٕ ّقِن الفلفل بؤمفْص الفم ُاألمملا

 ُ األمملاٙ ا ُ ّدفأ إفساش

ا كلا أهٍَّ ّقلل جلمللٖ ألا ًسمِهاع ا إلم  ا ُ حيطى مى هلٌٖ  

ا  الًخبة اطًخت خخاؤايكمطخ ب خخاليم ال ةمى هطبٖ اإل ابٖ بقسرٖ 

  ااافخ سالخاليم  خ.

 ش  قخيقمطلخعضاالا/

 



 

 

   

 

 

 

 لفلفلاعامره ب  فأجعلها  بسيطةمهنا كانت مائدتك                 

 الفلفل احلار ) البسباس ( صحة , واإلكثار منه ضرر. تناول  يف  االعتدال 

  -تقوٌة المعدة و المساعدة على الهضم : -

 األمعاء , و ٌدفع إفراز   ٌقوم الفلفل بتحفٌز الفم واألمعاء و المعدة و ٌزٌد من حركة المعدة 

 ا أنَّه ٌقلل من نسبة اإلصابة بقرحة هرمونات الهضم  , و ٌحسن من نكهة و االطعمة , كم 

 المعدة وذلك بسبب ما ٌقوم به من دور فً تجدٌد الغشاء المخاطً فً المعدة , و حماٌة وظائف 

 خالٌا المعدة و األمعاء و الوقاٌة من اإلصابة بقرحة المعدة و ٌحمٌها من االلتهابات الجرثومٌة. 

  -ٌساعد فً تخفٌف الوزن : -7

% و حرق 30زٌادة سرعة حرق الدهون  بمعدل من شأنه    CAPSAICINأظهرت دراسات عدٌدة أنَّ مركب  

 المزٌد من السعرات الحرارٌة و تحفٌز الشعور بالشبع لعدة  ساعات من استهالكه . 

 ومن الجدٌر بالذكر أنَّ استهالك الكافٌن الموجود فً القهوة أو الشاي بعد اكل الفلفل الحار ٌزٌد 

 .  CAPSAICINمن فعالٌة مركب 

 -للفلفل الحار ) البساس (  :فوائد اخرى و هناك 

 ٌساعد على تخفٌض سكر الدم .(1

 ٌساعد على إذابة الجلطات الدموٌة .(2

 ٌذٌب المخاط الموجود فً الرئة .(3

 ٌفسح المجال لمخارج الهواء .(4

 ٌهدئ من حدة الصداع عند استنشاقه .(5

 ٌساعد على عالج الغدة الدرقٌة .  (6

  



 

 

  

 

 

 م  ً العدي  د حي  ع  الطَ  عذ   يف الق  دو مي    اس  معن ن ال  ي األ ص     أى  عا  أح  د ال  ت ر دع  ُي

ميكً  دخ    ل ال   ت ر يف ال     م, ه املم      لم       وال   م, هذ المغ ي     يف املمع ق     املي      

ش   ُ خ   ل م  ً ال   عماه     د ن      ام،  هذ خًعب   ت اع  د لي   ول ال    عو ا ن  ما ذ    يع        

 دة "الم ن  عل"ذ وٍ  ع ى  ع  م  ً التي  ن يعن       د ا   ماو ه   ع  ال  ت ر م  حيم  ا ماري   ذ ان    

أوراق ال  ت ر  دع  وُل ذاملف   د لً     ال ص  مة وال ً  م  A والفطمي   هذ ا ا        ت   م   م   

غي     ا ل    نغي  عو ذ والك ل    عوذ وا دي  د وال      ي عوذ  ،  ات    ً "ال عل س   عو" ال            

ان    ي     د     ي  خ  ما  امل      ي     د     ي  ف   ل مع  د ل ال،  غق وليل   ه د    ه الق    ذ  

 .املكدس مً ا  ه وحي ً املتا  وخيفل مً حدة المعلم

لم  ك  المو ال  ع عوذ   عمع اغ  ع الق     م ً امل   ذ و       ا،    أوراق         أم   ا ف    لي ول ُ ذ   

   ُ ميك ً ش م  ش    ال ت ر ل م ف  ل م ً ال  ع ل ومص كاه         ذ مً الت ر  ل  ُذ وامل،ن،   ا 

ميك  ً ذخيف  ل م  ً الع  عارح املً   ح   ل طن  م وي   كً المو ال   طًال  منيم ذ  ،  ات    ً أى  ُ 

م م  ى  م ً اس معن ل ال ت ر     ذخ ق ش   ال ت ر م   الق     م ً الع   ذ ل ن    دة    ي الي عو        

الط      أو افف  ل يف الطَ  عذ و      مُ  ت ب ً   ه "ال  س  م " و س    ال      وا       وأ     ق  

ذ خًعب  ت ل   يً   اس م دال امل  ب ا  لت ر   ال ال نكذ ىل مات مل ا  ُ ال  ي  ذ ان   ميك ً اس م د      

 .يع ىعٌ مً مصكاه ال،غق

 

 

 

 

 

 

 الوزن  خسارةو  الزعتر
 

http://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86


الأحد بتاريخ 2015/12/13م *
 القوة ال�صاروخية للجي�ش اليمني ق�صفت قاعدة خالد 
بن عبدالعزيز مبنطقة خمي�ش م�صيط ال�صعودية ب�صاروخ 
�صاروخ  وهو  مرة  ول  لأ ي�صتخدم  الذي   1 قاهر  نوع  من 
اأر�ش اأر�ش رو�صي ال�صنع مطور حمليا ، واأكد امل�صدر اأن 

ال�صاروخ اأ�صاب الهدف بدقة عالية

. 
الثنني بتاريخ 2015/12/14م  *

القاعدة  ق�صفت  اليمني  للجي�ش  ال�صاروخية  القوة 
املندب  بباب  �صعب اجلن  للغزاة واملحتلني يف  الع�صكرية 
بدقة  الهدف  ا�صاب  وقد  تو�صكا  نوع  بال�صتي  ب�صاروخ 

عالية والقتلى بالع�صرات بينهم قيادات اأجنبية

مطار  ق�صفت  اليمني  للجي�ش  ال�صاروخية  القوة   *
جيزان الإقليمي ب�صاروخ بال�صتي نوع قاهر 1 وبف�صل اهلل 

اأ�صاب هدفه بدقة

م�سدرع�سكري : 
 و�صول 146 جثة اأغلبها متفحم اإىل عدن ومع�صكر 

عمران واإر�صال �صفينة طبية اإىل قرب ال�صاحل ب�صبب عدد 
الإ�صابات الكبري ب�صربة تو�صكا باب املندب . 

اأبات�صي  طائرات   3 اأولية  كح�صيلة  املادية  اخل�صائر 
م�صفحات  و5  عربات  و7  ع�صكرية  الية   40 من  واأكثثر 
ا�صتهدف  نوعية  �صربة  يف  ووتر  بالك  �صركة  تتبع  مدرعة 
اجلي�ش ب�صاروخ تو�صكا قيادة منطقة باب املندب ما ا�صفر 
عن انفجارات هائلة اأدت لنطالق بطارية كاتيو�صا باجتاه 
البحر مما اثار فزع بحرية العدو املرابطة على مقربة من 
ال�صواحل اليمنية، مما ا�صطرها للهرب فت�صادمت بارجتان 

�صعوديتان.
ومن اخل�صائر املادية الأولية ل�صربة تو�صكا باب املندب 

قيادة  مقر  مباين  وتدمري  باتريوت  منظومتني  اإعثثطثثاب 
الغزاة و مت التعرف على جثث 23 �صعوديا و 9 اإماراتيني 

و7 �صباط مغاربة بينهم قيادات يف �صربة باب املندب
�صلطان  الماراتي  العقيد  مب�صرع  الإمارات  واعرتفت 

بن هويدان قائد مع�صكر الغزاة يف باب املندب 
م�صرع 12 �صابطا مغربيا من القوات البحرية اخلا�صة 

املغربية يف عملية توت�صكا النوعية  يف باب املندب

العمليات  قوات  قائد  مب�صرع  ال�صعودية   واعرتفت   
اخلا�صة العقيد عبد اهلل ال�صهيان يف عملية  توت�صكا النوعية 

يف باب املندب  
كما مت  م�صرع الأمريكي املتورط يف اأعمال اإجرامية يف 
العراق جورج اإدغر ماهوين اأحد  عنا�صر بالك ووتر يف باب 

املندب .

ع�سري:
 اجلي�ش واللجان ال�صعبية يدمرون مبنى قيادة حر�ش 
اقتحام  عملية  بعد  الربوعة  منطقة  يف  ال�صعودي  احلدود 

و�صيطرة نوعية   
على  ال�صعبية  واللجان  اجلي�ش  اأطلقها  �صاروخا   58
واللجان  اجلي�ش  مدفعية  و  الربوعة  يف  احلكومي  املجمع 
ال�صعبية تق�صف بقرابة الث50 قذيفة على منفذ علب وقلل 

ال�صيباين ومع�صكر احل�صار ومع�صكر الثورين . 

 
 *م�أرب :

التباب يف  يوؤمنون عدد من  ال�صعبية   اجلي�ش واللجان 
منطقة كوفل وم�صرع 13 من مرتزقة العدوان واإ�صابة 14 

اآخرين

جتمعا  ي�صتهدفون  ال�صعبية  واللجان  اجلي�ش  قثثوات 
منطقة اجلدعان  املا�ش يف  �صرق مع�صكر  العدوان  ملرتزقة 
ون�صوب حريق يف موقع املرتزقة و�صقوط عدد من القتلى 

واجلرحى 
 

ال�صعبية يف حميط  بطال اجلي�ش واللجان  تقدم كبري لأ
يف  اأوقعوا  و  التباب  عدد  على  و�صيطروا  كوفل  مع�صكر 
 14 ولتزال  والأرواح  العتاد  يف  كبرية  خ�صائر  املرتزقة 

جثة ملقاة يف املواقع التي هربوا منها 
..

ال�صعبية يف حميط  بطال اجلي�ش واللجان  تقدم كبري لأ
مع�صكر كوفل و�صيطروا على عدد من التباب و اأوقعوا يف 
 14 ولتزال  والأرواح  العتاد  يف  كبرية  خ�صائر  املرتزقة 

جثة ملقاة يف املواقع التي هربوا منها ..

العدد  )5 (2
25 م�ر�س 2014  

تعزية

مستجدات األحداث

وقف  اإىل  املتحدة  الأمم  بدعوة  العام  ال�صعبي  املوؤمتر  رئي�ش  رحب 
العمليات الع�صكرية يف اليمن 

الجتماعي  التوا�صل  �صبكة  على  ب�صفحته  من�صور  يف  �صالح-  وقال  
الأمم  بدعوة  نرحب  العام  ال�صعبي  املوؤمتر  يف  اننا   « بثثوك«  »الفي�ش 
املتحدة اإىل الوقف الفوري والكامل والغري م�صروط للعدوان على بالدنا 
و�صعبنا، وكذا وقف الإحرتاب الداخلي املمول �صعودياً وامل�صنود بقوات 

حتالف العدوان.«
ووجه رئي�ش املوؤمتر الدعوة اإىل الأمم املتحدة لإ�صدار قرار ملزم لكل 
دائم  لوقٍف  العدوان  حتالف  ولدول   )2 )جنيف  مباحثات  يف  الأطثثراف 

لإطالق النار وفك احل�صار املفرو�ش على اليمن.
الغازية  الثثقثثوات  ان�صحاب  على  لالإ�صراف  املتحدة  الأمم  دعثثا  كما 

امل�صنودة باملرتزقة الكولومبيني وامل�صتاأجرين العرب.
الثالثاء 2015/12/8م

متفرقات 
يرحب  العام   الشعبي  املؤتمر  رئيس 
ال��ع��دوان  لوقف  املتحدة  األم��م  ب��دع��وة 

ويدعو لوقف دائم ورفع الحصار

أخبار



 

 

 

  

   

 عني عمٜ األذزاث 

  

 

 عبز الغالً:الٍاطل الضمس٘ ألٌصاص اهلل ذلىز ٖصضح  

وي املترزٚ عاجظٚ ىل احلٕاص ٔاألإسِبٍا  إساأٌٍا  ٔحنَ ٌعتكز ،2وفأضات جٍٗف  ٔشعبٍا قبنٌأون اُ ٖتٕقف العزٔاُ ٔاحلصاص عمٜ بمزٌا 

 !أعحظعَ ٔقف العزٔاُ فإٌّا عتهُٕ بعز سِابٍا 

 

The official spokesperson of Ansar Allah, Mohammed Abdul Salam: 
We hope the aggression and the blockade against Yemen can be stopped before Geneva II 
negotiations. We believe that if the United Nations are unable to stop the aggression before the 
negotiations, they will not be able after it. 
  

 

 
 

 

 وظٔرٚ بالصٕاصٖذ6ٔحتىن اعي طاٖز طضاط قٍزاه فضٌغٗٛ الصٍع وَ  ٛ إواصاتٗٛذضبٗ عفٍٗٛمحٗش الٗىين اعتّزفت الكٕٚ الصاصٔخٗٛ ل 

 ً.4/12/2012 بتاصٖذ وباشضٚٔأصابتّا إصابٛ  املداعٕاذن  األوضٖه٘ قبالٛلمعزٔاُ الغعٕرٙ  حبضٖٛ تابعٛ ألغأًناعرٛ 

 

Missile force in the Yemeni Army targeted a UAE warship, French-made-Guendal model, and carried 
the name of Zayed 6. The warship fitted with missiles and naval minesweeper related to the Saudi 
American aggression in Mocha coast on 04/12/2015. 

 

 

 

 

 
 ٔوٍّا:املغضر الغعٕرٙ دلتّز خغاٟض اجلٗش الغعٕرٙ يف ذضبّا عمٜ الٗىَ ٌشض    

  ألفاُ قتٗن 

  ًٛاجضحياٟٛ ٔسمغُٕ الف ٔمثامنآأصبع  

 ٔوزصعٛ أصبعىاٟٛ ٔسمغني ربابٛ تزوري ٔتعطٗن 

  أباتش٘أصبع  

  ٚ12-أفطاٟض  

  ثالثٛ طٔاصمتزوري  

 ومٗاص صٖاه  واٟتا 

  ٛٗاًلومُٕٗ صٖا عبعىاٟٛ ٔسمغُٕالتهمفٛ الٕٗو  
  األخريٚال تشىن صفكات الزفاع ومٗاص صٖاه ععٕرٙ  واٟيتأشّض إىل يف تغعٛ ِشٓ التهمفٛ اليت ٔصمت  أُ ٔأنز

The Saudi Twitterer Mujtahid twitted the Saudi army losses in its war against Yemen as follows: 
- 2000 Dead 
- 4850 wounded 
- Destroyed 450 tanks and armored  
- Destroyed four Apache  
- Destroyed  F-15 aircraft 
- Destroyed five boats 
-  Tow milliard riyals  
- Saudis lost two hundred million riyals 
- The lost 750 million daily  

He stressed that this cost in nine months without including the recent defense deals. 

 

  An Eye on Events 

 



 

 

 

  
 

 ٔعبعني ربابٛسمغٛ مت تزوري  ٔجٗظاُ نىا عغريعمٜ عشضات املٕاقع يف وٍاطل ٖغٗطضاُ  اجلٗش ٔالمحاُ الشعبٗٛ ٖعمَ أُ ٌاطل اجلٗش

لمعزٔاُ قبن بزٞ خاله العىمٗات الٍٕعٗٛ عمٜ وزٝ ثالثٛ أٖاً مت متشٗط اخلطٕط الزفاعٗٛ األٔىل عغهضٖٛ ٔوزصعٛ ٔآلٗٛ ٔجضافٛ 

 .ٔقشٖفٛ صاصٔخبـألف  ٔعغري العىمٗات يف جٗظاُ

 

Spokesperson of the Yemeni army said that the army and people's committees dominated 
dozens of sites in Asir, Jizan and Najran, as well as, seventy-five tanks and military vehicles were 
being destroyed in three days.  

  

 

 
الطـاٟضٚ ناٌـت    ًُٔقـاه وصـزص عغـهضٙ إ    العٍـز، تابعٛ لمكٕات اإلواصاتٗٛ الغاطٖٛ أثٍاٞ ِبٕطّـا يف قاعـزٚ    أباتش٘طاٟضٚ  اذرتام حلخ: 

 .بغالًالٍاص اشتعمت فّٗا أثٍاٞ ذلألٛ اهلبٕط ٔقز متهَ طاقىّا وَ اخلضٔد وٍّا  ًُأا ذلىمٛ بهىٗٛ وَ األعمرٛ ٔالشخاٟض إًل

 

Lahij: Emirati Apache burned while landing at the al-Anad base.  A military source said that the 
plane was loaded with a quantity of arms and ammunition but the fire caught while trying to 
land and the crew was able to get out safely. 

  

 

 
ٖغــىٜ  ِىــاه وــاإبعــز أُ مــارصت عــزُ بغــب   يف ظــضٔف ماو ــًٛ 2/12/2012بتــاصٖذ  مجٗــن ٖــًٕ الغــبت ٛمجٗمــ اإلعالوٗــٛٔفــاٚ  

ــا   ــا ٔلظوالّٟ ــاح هل ــٛ حب ٞ      حبهٕو ــٍعا ــزًٔ إىل ص ــُٕ بالك ــٛ ٔالتمفظٖ ــٛ للساع ــٛ العاو ــ  امللعغ ــتحابٛ لطم ــت االع ــني  ، ٔأعمٍ يف ذ

عــالُ ٔفاتّــا إنشــف اإلعالوــ٘ يف قٍــاٚ الــٗىَ الٗــًٕ أأــز الهبغــ٘ أٌــْ نــاُ عمــٜ تٕاصــن وــع اإلعالوٗــٛ مجٗمــٛ مجٗــن قبــن   

ٔعــزت بهشــف ٌّــا أ، ٔبضٌادلــْبٕك أٌــْ نــاُ باٌتعاصِــا ن ــٗفٛ يف وٍشــٕص لــْ عمــٜ صــفرتْ يف الفٗغــ ٔأٔضــف يفٛ ٍرــٕ عــاعب

 يف عزُ. وا جيضٙنجري وَ اخلٌٕٛ ٔذكٗكٛ 

 

December 5th, the death of the media member Jamila Jamil in mysterious circumstances: 
Jamila left Aden because of the negligence of Bahah government for her and her colleagues. She 
respond to the General Corporation for Radio and Television request to come to Sana'a. 
In the same time, the media member in Yemen Today Channel, Ahmed Al-Kebbsi, revealed that 
he was in touch with her about an hour before announcing her death. AL-Kebbsi explained on his 
page in Facebook that he was waiting for her on his T.V program where she promise to come 
and reveals the truth about what is going on in Aden. 
 

  
 

 راعش" ٖتبٍٜ ِزً ضضٖف املغضب٘ بشبٕٚ

Daash adopts the demolition of the Moroccan shrine in Shabwa 
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أساس المجتمع المرأة  

الرزاق عبد سمٌــــــــــة/ بمــــــــــــــلم  

  

 المرأة مخلولة عظٌمة

 األمفهً   ؛ظروفال فهً دائماً حاضرة فً كل الحٌاة،فً شتى مجاالت  كبٌرة ولوٌةها هللا ألشٌاء ااصطف

، وهً واعٌاً كما هً خدٌجة بنت خوٌلد ها تربٌة سلٌمة  لتصنع منهم جٌالً زاهراً ءالتً تربً أبنا الحنون

 ؟!!كون راعً بٌتهاتن لصالحة  التً تسعى بعلو أخاللها وسماحة طباعها وطٌبة نفسها  ألالزوجة ا

حتى على مستوى  فً مجال عمله أو( هفً كل شً سواء فً حٌاته المعٌشٌة )فً بٌت زوجها رجل عظٌم

ساحات العزة والشرف  هللا والوطن و اإلنسانٌة برمتها، فتراها تدفع بزوجها إلى فً مواجهة أعداء وطنه 

ً دنٌوٌبعالبة هذا العمل النبٌل والموي أن تبالً  دوناالنتمام لدماء الشهداء األبرٌاء و هللدفاع عن أرض ، ا

، كما هً فاطمة الزهراء زوجة علً بن أبً اآلخرة، والفوز بجنات النعٌم رألنها تؤمن بالعالبة فً دا

بدأه  ما، وهً األخت الصابرة المرابطة التً بها ٌكون السند والعون إلكمال  -علٌها السالم –طالب 

، فً والعه الّطف بكربالء -علٌهم السالم  -كما هً زٌنب الحوراء أخت الحسٌن وإخوانها المجاهدون 

حٌة فً موالف ونجاح لد لمسنا مفعول هذه الصالوالمرأة تصلح األمة وبفسادها تفسد األمم   فبصالح

 هصلى هللا علٌ -ستعباد فً عهد نبً هللا  دمح  االور والهداٌة ضد الضالل وثورات عدٌدة، مثل ثورة النـ

ار لإلمام الحسٌن ونجاح ثورة الحرٌة واالستمالل ضد التسلط واالستكبوثبات مولف خدٌجة  -وسلم وآله

ونضال شعبنا األبً وجٌشنا الموي بفعل مؤازرة  فً لصر ٌزٌد الملعون ونجاح صمود ودور زٌنب 

تحمك  العزٌمة ماوالموة  لوال ف ؛بذلالو االتجاهات و بإطالق لوافل الكرمومساندة النساء لهم فً كافة 

.نهضة األممأي انتصار أو تمدم فبوعً ولوة إٌمان المرأة تكون للجٌش والوطن   

 



   
 

   

   ..المنهك جسدي قارات عبر ٌعبر منه قطرة كل تعز به تمر التً المخاض هذا

 الهامة منحنً حرفا لٌتحول أناملً إلى ٌتمدد األلم وأجد وثورة ألما وٌستوطننً

 جهاز وٌقلبنً التلفاز عبر البراقة المدن أشاهد تعز؛ على وجعنا هو الكبٌر لأللم وٌعٌده أعماقً ٌفتت وجع وكل تعز هو الدنٌا فً وجع كل وكأن 

 .شنقوك مدنٌتك وبحبل باسمك الٌمن خانوا من تعز ٌا فقط أنتً لماذا األسئلة موقد فً نار كجمرة التلفاز

  ....الكبٌر للٌمن نفسها تنسب الشمالٌة الٌمنٌة المدن كل كانت 

 لٌس المطلق والظالم مطلق لظالم تحوٌلك استطاعوا كٌف ,األسود والحقد الدم مزاد فً وجهك لٌبٌعوا الجهادٌٌن األمراء إمرة تحت أنت وكنت

 القافٌة بنفس لٌنتقل (عدن عدن) ٌغنً وهو أٌوب صوت عن ماذا ,قلبك دقات فٌه تسمع ال  ظالم فعال هو بل خبرٌة جملة به نفتتح قد مجازٌا   تعبٌرا

 ! فقط تعز فً اختزلوه أٌضا هل الٌمن لصنعاء واللحن

 .شمالٌا زٌدٌا   كان أنه بتهمة وسحل إربا قُطع أٌضا هل ذاتها المٌاه من وشربنا سوٌا وأطفاله نحن لعبنا الذي الزٌدي جارنا عن ماذا

 !؟ مدفعٌة للثقافة هل تعز ٌا 

 أنهم بهم لٌثبتون به مشتبه أو عسكري أو حوثً رأس أكثر رؤوسا ٌرٌدون ٌتبخترون رجاال الطهور أرضك فً عٌنً بأم رأٌت دم صرٌر للقلم وهل

 عٌنً بأم أراهم بٌنما الشمال إلخوان نركع لن وٌصرخون المستنقع فً الباسم وثغرك وجهك من جزء سقط الرؤوس حدٌقة كبرت وكلما أحرار

 فمن علٌك أبكً العالم شواذ من سحٌقة وقائمة واإلمارات السودان وإخوان والسنغال وللكولمبٌٌن عقال أبو شمال لكنه  الشمال ألقصى ٌركعون

                                    !!!بلدي؟ على الحزٌنة الحارة دموعً فٌه تؤثر ومن بكائً؟ ٌسمع

  

  

 

 إ...أنا من تعز 
 !!!أنا امرأة أوجعتنً تعز كما أنجبتنً

           

 مشاركات

 اآلدٌمًرند / بقلم 
 



 
  

أّرٌ تال . ٗطْٜ ذُْٖن٘ا أّرٌ أقثخ ٗ أغثٚ ٗ أضعف ٍِ أُ ... خاّ٘ا ٗطْٜ مسنازٙ فسغد مإٗسٌٖ اىرِٝ ٝا أٖٝا 
 .ىقد أخثسّامٌ أّْا ٍ٘اصيُ٘ اىرضذٞح ٍساتطُ٘ تاذُ هللا ... أّرٌ ٍاضُ٘ ذعسفُ٘ ئىٚ أِٝ عقو ٗ ال 

 ...ٗ ألّنٌ خفرٌ تأسْا اىشدٝد  شسترٌ  ىرسرطٞع٘ا ّسٞاُ اىخ٘ف 
ٝا أٖٝا اىجثْاء ىِ ذفٞق٘ا ٍِ سنسمٌ ئال تْعاىْا ّضسب ... إٔو اىظالً أّنٌ فذق اىق٘ه عيٞنٌ تَا مسثد  أٝدٝنٌ 

ٗ أفٞق٘ا فْذِ ّذة قرينٌ ٗأّرٌ  فٜ أذٌ االّرثآ مٜ ذفَٖ٘ا ٗ ذدزم٘ا ..ٝا أٖٝا اىذَقٚ ذإٔث٘ا ... تٖا زؤٗسنٌ 
 ...ٍِ ذنّ٘٘ا أٍاٍْا 

 سرالقُ٘ عيٚ أٝدْٝا  زدَح فَا ٝا أٖٝا اىعَالء فٜ اىداخو ٗ فٜ اىخازج ذَْ٘ا اىَ٘خ ألّٔ سٞنُ٘ تنٌ 
  !!!  تاذُ ٗ عُ٘ ٍِ هللا 

ٍرأٍيُ٘ أُ ّنُ٘ ..  ٍرعطشُ٘ ىيَ٘اجٖح , ٝا أٖٝا اىقائد ّذِ ٍاضُ٘ عيٚ ّٖجل ٗ ذ٘جٖٞل ٗ ىِ ٝثْْٞا أٛ شٜء
 ..شٖداء 

 ...ٝا أٖٝا اىرازٝخ سجو ت٘ض٘ح  مو اىذقائق  ٗامرة األسَاء تاىخظ اىعسٝض 
 ...جَٞع  اىَخيصِٞ  فٌٖ  جَٞع   أتْاء  اىَِٞ ٗ اذمس  .. مو اىَِٞ .. اسٌ اىَِٞ

  
 

  
  
   

مٞف ىٌ ٝفٌٖ اىعاىٌ اىعستٜ ٗ اإلسالٍٜ أُ ىٔ عدٗا ٗاددا ؟  ٗىَااذا ...ٍِ ضَِ األفناز اىرٜ ثثرد  فٜ ٍخٞيرٜ 

ٗىَاذا ىٌ ّرساءه ٕو ْٕاك د٘ثٜ تااىعسا؟؟ ٗىاٞم ٍاِ جَاعٜ؟  ىٌ ّثدأ تاىرذسك فٜ اىَساز اىصذٞخ  تشنو 

ٍٗا ٍِ شٝادٛ ٗ ال شاافعٜ فاٜ اىسا٘ اُ , .ٝ٘جد دسامٜ ترّ٘م ٗال ٍٗع ذىل قاٍد فرْح طائفٞح تيٞثٞا ٍإذَسٛ 

 ......ٗال ٗ ال  ٗ ال  . فٜ األز ُ  عفاشٜٗال ٗال ٍصس  

 ىنِ اىَسسح ٗادد؛ ىْنرشف فجأج أُ اىسْٞازٝ٘ ٗ اىَخسج ٗ اىْص ... ٍٗع ذىل فاُ اىفرِ فٜ مو تيداّْا اىعستٞح 

 ...اىََثيِٞ ٝخريفُ٘ تطثٞعح اىجَٖ٘ز ٗ 

 ..  ٝسٞطسُٗ تغفيرْا . ٝرٖ٘زُٗ تثساءذْا.. ٝر٘سعُ٘ تجَاجَْا .. ٝرصازعُ٘ تدٍائْا 

 ... سْرذسك ىيَ٘اجٖح تو ىنْْا تاذُ هللا ىِ ّنرفٜ تاىذدٝث ٗ مشف اىذقائق 

                                                                                                                             

 
 

 ميَح دق

 
 ...جٖا ٝحٍشاعس  

 

 مشاركات

  

 شفاء أت٘طاىة/قيٌ



 

  

 

  

 .. ايصشع١ٝ ٚايعشٚب١ " اييت ٜتِٗ ايُٝٓٝني بظًبٗا َٔ أًٖٗا!!..ضذ ايُٝٔحتايف ايكاسات 

جنذ إٔ ايزٜٔ ٜػضٕٚ ايُٝٔ ايّٝٛ ٚحيتًْٛ٘ حتت ٖزا ايػطا٤ ٚاملربس ِٖ َٔ خمتًف قاسات ايعامل ٖٚٓا 

 .ٚاحملتًني ايػضا٠ َٔ یمنارج فكط يبعض ايكتٌ

  (اٚسٚبا(،..خًٝجٝني َٔ )آطٝا ( شٜطاْٝني َٔطٛداْٝني َٔ )أفشٜكٝا(،..اطرتايٝني َٔ )اطرتايٝا(،..ب

 !..اَشٜها اجلٓٛب١ٝ( !).اَشٜهٝني َٔ )اَشٜها(،..نٛيَٛبٝني َٔ 

  

 َكًع...ايُٝٔ َكرب٠ ايػضاٙ 

أجاْب بِٝٓٗ بشٜطاْٞ ٜذع٢"آسثشبْٛظرت" تابعني يصشن١ "بالى  7َصذس عظهشٟ: َكتٌ  تعض :

 بابٚٚٚتش" األَشٜه١ٝ يف َٓطك١ ر

 

  

 رحلني ارا شانريا طًعت َٔ ششعب

 فجٝٓفش يٛبٝض َٔ خبإ

 

  

 .....ٚضع عذٕ اال٢َٓ ٜٗذد أَٔ  ايصُاٍ 

 

  

  قٌ يًًُو ٚابٓ٘ املٗفٛف 

 ٚأٌٖ ايظالح ايتَٛاتٝهٞ 

ايشجاٍ حتٛف  ٍقبًو سجا  

 ٚسجاٍ فٛم اجلباٍ ٚقٛف تظًِٝ يًظٝذ املهٞ.....

  

 

  

 إ ايتخايف ايعشبٞ ايهٛيَٛيب ايظٓػايٞ يًعذٚ

 جمذدا أخالقٝا ٚعظهشٜاع٢ً ايُٝٔ ٜٓٗضّ 

 عشٚبٝا ٚدٜٓٝا ٚاألِٖ أْ٘ ٜهصف اْ٘ ال ميهٔ يًٓفط 

 إٔ ٜصرتٟ ايٓصش ٚال يًكتٌ إٔ جيًب احلٝا

  

 .ال َفاٚضات بذٕٚ إٜكاف ايعذٚإ

 .ايٓاطل ايشمسٞ تشجِ اإلجناصات املٝذا١ْٝ اجلٝض ٚايًجإ ايصعب١ٝ يف ٖزا ايتصشٜح

 يٓا املٝذإ ٚحنٔ َٔ ْكشس َت٢ ٚنٝف تهٕٛ املفاٚضات ٚع٢ً اٟ أطاس

 

  

  اآلٕ حنٔ َٔ ٜكشس َت٢ تٓتٗٞ احلشب نإ صَإ ٜا ٚيذ ايصٝخ

    

  

  

  

 رٚ باب 

نيْجمٓذ 14ًَكطني = 12اثٓني نالب +         

  

 

  

  !!! اٜٗا ايعامل طٓبك٢ ميإْٝٛ سغِ احلصاس

 !!! صاَذٕٚ سغِ ايذَاس

٢ٚئ ْشنع ٚيٛ أنًٓا ٖصٝض ايصجش ٚسبطٓا عً  

َش٠ أخش٣ ،،ألْٓا ميإْٝٛ ٚايتاسٜخ ٜصٗذ ببأس  ٣ أَعا٥ٓا يفٝف َٔ احلجش ٚئ ْشنع ٚئ ْكتتٌ

  قٛتٓا ٚبايعضمي١ ايعظ٢ُ

  

       

 ٖذ٣ املطاع

Ilham Ali 

 

  (ٚحٞ ايصُٛد )أٌَ احلًُٞ

 ضٝفاهلل ايصاَٞ

Ibtesam Al-mutwakel عبدالرحمن االهنومي 

 سضٝ٘ حظني
  ا١َ ايشصام جخاف

 

 رنش٣ احلظني

  (ٚحٞ ايصُٛد )أٌَ احلًُٞ
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 َبؼذ!

 .....كلمة  حق  

بانفخش كُوٓ أوخمٓ إنّ ٌزي األسض انطٕبت ٌَزا  إوٓ أشؼشفئوٓ ال أبانغ إن قهج 

انُغه انغش انمغخقم بشأًٔ ػه حشٌاث اٖخشٔه؛ َغىٓ انٕمه انزْ ٔهفظ كم أنُان 

ٔغخٍضه أفؼال انؼذَان َانظهم َاالعخبذاد َإن حؼذدث مغمٕاحً َحىُػج مبشساحً 

َرق انخعُع نقُِ االعخكباس غٕش آبً بانؼذد َانؼذة عٕه َانٍمضٕت َانخؼغف َ

َاعخفاد مه دسَط عابقًٕ انخٓ أربخج أن انؼضة هلل صمٕؼا  –ػض َصم  -بقذسة هللا 

َنشعُنً َنهمؤمىٕه فبزل انغانٓ َانىفٕظ فٓ عبٕم حطبٕق مىٍش انغق َحغقٕق 

َػهّ  انؼذانت ػهّ َصً األسض فشأِ َػذ هللا نً بانىصش ٔخغقق ػهّ أسض انُاقغ

عمامٕت مه صذٔذ َحببؼذ انؼذانت اإوغاوٕت مت اإمشأِ َمغمغ انؼانم كهً نخىٍط األ

 َحخٍاَِ ٌبم أمشٔكا َإعشائٕم َمه حبؼٍم مه انمغعُب ػهٍٕم َانعانٕه.

َال أبانغ إن سأٔجب انقهم وذا قُٔا نهغٕف إرا ما أدسكىا أٌمٕت انفكش انصانظ انزْ ال 

؛ ٔقخم امشأة َال ػضُصا َال ٔغفك دما دَن َصً عق َال ٔؼٕذ فٓ األسض انفغاد

فانفكش وافزة إنّ انفشدَط أَ بُابت إنّ عقش فكم ما عذد مىز أَل صشاع ػهّ َصً 

 األسض كان انفكش انمغهُغ ششاسحً َكهمت باغم بزسحً َاألمزهت كزٕشة.

نزا صاءث ٌزي انمضهت انخٓ بٕه أٔذٔىا حششط أمُسا ػذة َحفغش قعأا كزٕشة 

َكهٍا ىقاغ ػهّ انغشَف َحُظظ مفإٌم مىطُٔت نخعغ األمُس ػهّ انطاَنت َان

ظمه اٌخماماحىا ََاقؼىا انمؼٕش كما خشصج سفذا نذَس انمشأة َإدساكا مىا نقذسحٍا 

َمشاسكت انمضخمغ فٓ شخّ انمضاالث انغٕاعٕت َاإخشاس ػهّ اإداسة َانخىفٕز 

َانزقافٕت َاالصخماػٕت َغٕشٌا مه مضاالث انغٕاة نىؼضص انزقت بٍا إوغاوا أَال َفشدا 

ىغهمٍا مفاحٕظ انغش فهأخشِ ما َساء رنك مه اػخقاداث مؤمىا راوٕا َوعغ صاوبا 

 انخٓ حٍذٍٔا نىا باعخمشاس.انغهٕماوٓ َوؼطٍٕا انزقت 



 



 

 ولحلإشكاليات و

نصائح يف تربية األطفال 

إياك ؤناإووفن أااموتٔوفَ أااك ِوتياكووف ااازيٍوتااموفَ  اازود اا و

 تعٕ ونهًُشلؤت ذدثويعّ.

واصاااعوتعاااطوفنٕعااا ونه عكيااامويااا وفتُااا و عهااا وتَأاااّوتعاااش 

 فألصدعكء؛وفس ً وإنيّؤشكٔرِؤفطزحوعضكيكوتًّٓو.

يجبوتٌويكٌٕوفنعأكبوألتُكئُكوعها وعادروفنأ ا ولوعها وعادرو

 فنغضبو!!

فيااُخوفتُاا وو زصاايوفلا يااكرو اا وسااٍوصااغيز و ااكنأزفرف و

 فنبسي يوتٕ زو زصّونه عهى.

وتسااازفروطأهااا ويًٓاااكومكَااا وتساااي يوتياااكووف اااازيٍو لتذااا س

 ووووو ٓذفويأأدِوفنثأيوت ؤتُأسّتغزضوفن سهييو

وميأييوتعكيموفنًعهىوي وفن أموفنًشكغبو... 

و.وتكسًيعه وفن أموتشكمو فئىؤتُك يّووفْ ًكيّتٌويزمشو 

وود اا ويُصاابونااّو وؤويعُٕيااك تٌوتشاجعّؤتغاازسوتعًكناايويك يااك

 تعهيًكتّ.ٔيُأذو

تٌوتٕمااموإنيااّوف ٔفروفنأيااك  وتشااكمو فئااىؤيجعهااّوياا ت ونااّو

 تكأل ٔف ؤفنٕسكئمويٍو فاموفنأصمو.

تٌويأدوونّوياكويشاغهّوياٍوتَشا يؤتعًاكلوتشاكمو فئاىونكا و

 يأزغو يّوطكع ّوفنشفئد .

ييؤفنثأك ييوألساز وفن أاموتٌوي عزفوعه وفنأهأييوفلج ًكع

د ااا وي صاااموتٕفندياااّو ؤي أأاااكٌوعهااا وتساااهٕبؤفدااادو ااا و

 وفن عكيمويعّو.و

 نصائح تربوية

 / علياء الماخذيإعداد 

 



 


