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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

جاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعَلِيِه َفِنِنُهِه َمِن َقضى َنِحَبُه َوِمِنُهِه َمِن َيِنَتِظُر ِمَن اِلُنِؤِمِننَي ِر}

 ؾدم اهلل ايعظِٝ. { الَوما َبدَُّلوا َتِبِدي

إىل روح وانذَا انشهٍذ انبطم صاحل طانب حمسٍ انُعًزي وروح انفقٍذ انقائذ انبطم ياَع صاحل 

ورووا ربذيائهى انشكٍة  ممٍ قضىا دفاعًا عٍ انىطٍ ربزارهذاء األانشوإىل كم  ،طانب انُعًزي

 .هاسحقالنات شعبنا عهى طزٌق حزٌحه واَحصارجزربحه انغانٍة وعًذوا هبا 

ٌ جيٍ  مم ،واملخهصني واألوفٍاء نقضاٌا شعىهبى حزارإىل األ ٌ ربصًث ودو يٍ أجم ٍ ٌعًهى

ٌبذنىا ومل ٌغريوا رغى صزوف انذهز وجىر ويا سانىا عهى انعهذ مل  انقٍى انيت آينىا هبا حصارأَ

 ..األٌاو. 

 ..رص احلذود وجبهات انشزف وانبطىنةرجال انزجال ُحّزاص انىطٍ يف يحاإىل 

ً انصايذ ً األرب ً انعزرب  ه.اسحقالنانصاربز، انقاربض عهى اجلًز يحًسكاً حبزٌحه و،إىل انشعب اجلنىرب

ٍ  انفقٍذ انقائذ ياَ ع انُعًزي)أسذ عذٌ( كًا وصفه قائذ انححانف إنٍهى مجٍعاً هنذي هذا انعًم ع

رمحهًرا ا  وكرم انشرهذاء    انعزربً يف عذٌ، يع يهحق عٍ وانذَا انشهٍذ صاحل طانب انُعًرزي  

  ربىاسع رمححه ويغفزجه.. ربزاراأل

 أسرة الشهيد صالح طالب الُعمري
 مانع صالح الُعمريالمهندس  والفقيد الق ائد  

 

 اإلهـــــــــداء
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 ٍِ حٞبح اىفقٞذ  طط٘ر ٍضٞئخ               
َزٛ ٍبّع          

ُ
 أث٘ صبحلصبحل طبىت اىع

 
 

؟ الُعَمػػ يفمػػ  وامػػع ص حلػػع   ،اسػػي دػػعدد لسػػ  لكػػعف ال  ػػ د  الُعَمػػ يمػػع ص حلػػع  
 .الزاخ ة ابلنضعؿ والعطعءحيعته  أوي وأب ز حمطعتفسنقف لند 

ـ، ولػػػد وت لػػ ع ُب أسػػػ ة   ظمػػػيف ٜٗٛٔدامػػع ٗمػػ  مااليػػػد لػػدف مددنػػػيف ال ػػػااو  ُب 
أحػػد ضػػأعط أمػػ  الدولػػيف ُب  الُعَمػػ يم ااضػػعيف، والػػدن النعضػػين الػػاال حلػػع  اعلػػ  

 دوليف اجلناب سعبقًع.
إىل النصػػارة ولػػعش فيدػػع ودرس حلػػىلافه ا وىل فيدػػع حػػ  العػػعـ  الُعَمػػ يا  قػػين مػػع ص 

معيل وػاال اب  ـ حني ا ػدعع ارػ ب لسػ  اجلنػاب ولنػدمع  ػعف الطػ ؼ ال ػٜٜٗٔ
مػ   الُعَمػ يابر ب  عف والػدن ضػعبا ا مػ  الكيعسػ   العميػد حلػع  اعلػ  حمكػ  

فعضػػط  والػػدن لسمةػػعدرة مػػ  لػػدف إىل مكػػقا رْاسػػه  ،ضػػم  الطسػػابني لنعػػعـ لىلػػعش
دراسػ ه  الُعَمػ يمػع ص  أ مين، مدد ديف ُرحُلد. وونعؾ الُعَم يارعج  مبنطقيف يف ايفص ق د

ىلاؽ، حيث حصػين لسػ  ال  ػز ا وؿ ُب دػدعدة ال ع ادػيف الععمػيف وال ع اديف ب  لدادديفاإل
 ي لسجمدارديف.اإلدار لس  مك اى حمعفعيف أبني حك  ال قكيي 

 ،ولًع  عف مػ  أوالػين الطػفب فقػد م نػه معدلػه ارصػاؿ لسػ  منةػيف دراسػييف لس ػعرج
فعب عػػػث لسدارسػػػيف ُب المس ػػػيف ا رد يػػػيف ادعسيػػػيف وونػػػعؾ درس و ػػػ ج مندػػػع ب ػػػدعدة 

 علارداس ُب قكي ادندسيف ال د ابلييف ووندسيف ارعساب .الأ 
ـ  عف والد القعلد مع ص حلػع  ٕٚٓٓ/ٚ/ٚخفؿ ا طفؽ مك ة ار اؾ الكسم  ُب 

و ػػعف مػػ  م سكػػ  اج مػػعع ال صػػع  وال كػػعم   ،مػػ  أوالػػين الس ةقػػني مبكػػ ة ارػػ اؾ
يب  ػػعف العميػػد وبعػػد ا طػػفؽ مكػػ ة ارػػ اؾ اجلنػػا  ،ردفػػعف أبنػػعءالػػ ي أقػػيي ُب  عيػػيف 

انؿ دػػػ ؼ  إىل أفحلػػػع  اعلػػػ  مػػػ  ال سكػػػني ودمػػػ  ةسػػػاا رادػػػيف القضػػػييف اجلنابيػػػيف 
ـ الػػ  ٜٕٓٓداليػػا ٖٕغػػدراً لسػػ  أدػػدي قػػاات ا مػػ  ال  ػػزي ُب فععليػػيف  ةال ػػدعد
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دديداً م  الضأعط  ٖٕ عمدع ار اؾ اجلنايب ُب حمعفعيف أبني آ  اؾ واس  دد ب فقيف 
 قساب النعس  يعًع.ُب جمزرة أدمت دع  ح ارا 

مػػ  دراسػػ ه مػػ  ا ردف، و ػػعف حػػدث اس  ػػدعد والػػدن حلػػعدمعً لػػه  الُعَمػػ يلػػعد مػػع ص 
فػعق ىل  درب والػػدن وازمػ اط ُب حلػػىلاؼ ارػػ اؾ اجلنػايب وحيندػػع قػػعـ مػص العددػػد  مػػ  

ار  ػػيف ال ػػأعبييف والطفبيػػيف ضػػم  م ػػاانت ارػػ اؾ   أسػػي ب حػػ اررفعقػػه ال ػػأعب ا 
والطفبيػػػيف مبػػػدد ايت ايفػػػص  وتىلعيػػػين ار  ػػػيف ال ػػػأعبييف  أسػػػي بومػػػ  ٍب قػػػعـ  ،اجلنػػػايب
 .ال معف

اس م  ُب العمين مبك ة ار اؾ اجلنػايب، ولنػدمع ا ػدلعت ال ػ ارة ا وىل لسةػ ب بػني 
ـ  ػعف ٕٔٔٓايفػص ومعكػ   ارػ س اجلمدػاري ُب جأػين العػ  ُب ايفػص ُب العػعـ  أبنعء

اات لىلػعش اارػ س اجلمدػاري  مػ  أوؿ السأػني لسػدفعع لػ  ايفػص واػ د قػ أبا حلع 
لسػ  ارػدي  أةػدمػ  ايفػص ب فقػيف القعلػد ال ػديد  ذف ا   حلػع  امػعح والىلقيػد 

 ح  دامنع و ا . زاؿ بعضدي لس  قيد اريعةددم  ع  بطعؿوالعددد م  ا  أبا  
دامػػعً م ػػندي ا مػػ  النصػػ  ابلػػدخاؿ  ٕٔبعػػد حصػػعر العكػػ   ُب جأػػين العػػ  لػػدة 

ـ دامدػػػع ٕٔٔٓمػػػعدا ٕـ العكػػػ   واػػػ د قػػػاات ارػػػ س اجلمدػػػاري ُب دػػػـا واق ةػػػع
لكػػ  ي و ػػعف جأػػين العػػ  أوؿ معكػػ   دػػ ي   دػػ ن لسػػ   ا  صػػعرسػػجين ال ػػعردل أوؿ 

اجلنػػاب مػػص  يػػص معداتػػه واسػػسة ه  أبنػػعءُب أايدي  أحلػػأ مكػػ اى اجلنػػاب  حيندػػع و 
 وذخعل ن.

ضػػم   الُعَمػػ يالقعلػػد مػػع ص و ػػعف   أسػػي يف اجلنابيػػيف ابلقعومػػبعػػدوع بػػدأت حلػػىلاؼ ال
يف اجلنابييف و عف ب فقػيف جممالػيف مػ  قعومحيث  عف ضم  حلىلاؼ ال ،ال سكني ل لك

ال ػأعب ال سصػني ضػم  الػدربني ا والػين الػ د  سػعاا عسػ قطعب ال ػأعب ب ػ ين 
سػػ ي وتػػدردأدي أوًع ابل ػػ ين النعػػ ي ُب الأيػػات، ٍب ال ػػدرد  الق ػػعيل ُب اليػػداف ُب 

ف، و عف ال درد  د ي ب ػ ين سػ ي لسةعدػيف، و ع ػت وػ ن الدػعـ  ػت ال ععب والاداي
و ػ لك قيػعدة  ،أبػا القعسػييف اجلنابييف ُب الضعلص ليػدروس الزبيػدي قعومقيعدة قعلد ال

رةػػيف ا  أبػػا  لسػػ  ارػػدي   أةػػديف اجلنابيػػيف مبةعفعػػيف رػػد بقيػػعدة القعلػػد قعومػػال
يف اجلنابيػيف ت زادػد ُب قعومػالط دػ  وبػدأت الُب وػ ا  الُعَم يلسيه، واس م  القعلد مع ص 

لدد مقعتسيدع ب  ين م كسكين وبنعء منعي ح  دػعرفت لسػ  ا  دػعء م حسػيف اإللػداد 
ٍب بدأت م حسيف ال نىلي  ابلقيعـ بأعض الدعـ الناليػيف ضػد مااقػص العػدو، مندػع ادجػـا 

 ادأيف ال عأييف آ  اؾ . أثنعءلس  القطعع الة يب ُب منطقيف ارأيسني 
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 ،ورفعقػػه مدمػػػيف تنىليػػ  ادجػػـا لسػػ  القطػػػعع الُعَمػػ يمػػع ص  أبػػا حلػػػع  سػػت لسقعلػػد أو 
الػػػ د   ىلػػػ ووع  بطػػػعؿلمسيػػػيف  اليػػػيف سػػػط ت ُب ذا ػػػ ة  ػػػين ا  بطػػػعؿودامدػػػع  ىلػػػ  ا 

شمػع ال ػديد قنػداس اليػعفع   الُعَمػ يواس  دد دديداف دم   ع اا ب فقػيف القعلػد مػع ص 
مندػػػع مػػػع  ػػػعف خػػػعرج  خم سىلػػػيفأمػػػع   وال ػػػديد لػػػاض الطػػػ ي، ٍب تاالػػػت الدػػػعـ ُب 

 ،الععحلػػميف لػػدف ومندػػع مػػع  ػػعف ضػػد وحػػدات ا مػػ  ال  ػػزي داخػػين الععحلػػميف لػػدف
لسػػ   قػػعط ومعكػػ  ات  أبػػا حلػػع ب فقػػيف القعلػػد  بطػػعؿومندػػع ادجػػـا الػػ ي  ىلػػ ن ا 

اجلنػػػاب ا بػػػ ايء و  ػػ  مػػػ  الدػػػعـ  أبنػػعءالػػ  سػػػىل ت دمػػػعء  ععلػػػيفا مػػ  ال  ػػػزي ال
 ييف ال  عد كص القعـ ل  عب دع  عمف وال  سنع دع ل   ات ال عردل.العك  ديف النال
لسعمين ُب خدميف ال ع  والاا  ًب ت سيىله مدد اً حملطيف  دػ ابء  سماذجعً ولع  عف القعلد 

 أػ اً ع دن ػ ن أحػد   تطػاراً   طػيفدُق دى به ودددت احمل سماذجعً مدد ديف رحلد و عف فيدع 
العػػػػػ وؼ  أحلػػػػع سػػػػعليف دوف ا قطػػػػػعع وُب  ٕٗت خدمػػػػػيف ال دػػػػ ابء أحلػػػػأةحػػػػ  

 – ٖٕٔٓاعق صػػػعدديف والكيعسػػػييف الػػػ   ػػػعف حيندػػػع د ػػػددوع الػػػاا  خػػػفؿ الىلػػػعة 
 جعحد . إعا ـ وع دن   دورن ُب و ا ٕٗٔٓ

اد دت الد جػعانت ار ا يػيف واعل صػعمعت ُب سػعحيف العػ وض و ػعف  ثنعءُب تسك ا 
اجملمالػعت اجلنابيػيف الدالمػيف ُب  م  أوالين م  أس  ذلك اعل صعـ وبدلي م  ا ػعد

ـ وُب هنعدػػػيف ذلػػػك العػػػعـ أخػػػ ت اأػػػاؿ ارػػػ ب تقػػػ ع وبػػػدأت دػػػ ارات ٕٗٔٓلػػػعـ 
ار ب تالص ومص بدء اراث  اس عدادن لةزوالععحلميف لدف وب  ين خػعاف وم كػعرع 
لرب قاات ا م  ال  زي ُب لدف ال ةاثيف، ومػص ال ةػ ات الكيعسػييف ُب لػدف حيندػع  

ه القػػعتسني مػػػ  السجػػػعف إخاا ػػػمػػػ  الىلػػػ ؽ الق عليػػيف  ع ػػػ   الُعَمػػ ي ػػعف القعلػػػد مػػػع ص 
ال ػػعأييف الػػ  واجدػػت واق ةمػػت معكػػ   الصػػالأعف قػػاات ا مػػ  ال  ػػزي ال ةاثػػيف 

 إخ اجدي م  معك   الصالأعف .مت نت م  و 
وبعد اد داد ال ات  الكيعس  ُب الػأفد وا قػفب ارػاث  لسػ  الدولػيف واق ةعمػه أرض 

د اف وا ورفعقػه  ُب أف الُعَم يـ مل د ااَف القعلد مع ص ٕ٘ٔٓمعرس  ٖٕاجلناب ُب 
ُب مقدميف الصىلاؼ لسػدفعع لػ  ا رض والعػ ض والػدد  ولػء  ػداء الااجػ   بطعؿا 

ارػدي  أبػا    بقيعدة الىلقيد بَِسهْ حيث  عف قعلد س ديف  بصىلاؼ القعتسني ُب جأديف ا
ف م  ػزواً  يفوجأػين الزد ا ػ اإلمسنػتنص دمػ  حػ روا مصػ بطػعؿوونعؾ  ػعف وػا ورفعقػه ا 

وقد أحلي  حيندع ب عييف  بَِسهْ ود ساا جأديف تصدى لسةزواراث  ابدجـا لس  منطقيف 
اعدػػػ أعؾ معدػػػي  أثنػػعءاىليىلػػيف ُب رقأ ػػػه بعػػػد اسػػ ددافه مػػػ  قأػػػين جممالػػيف مػػػ  اراثػػػيف 



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
01 

ودامدػػع لقنػػاا قػػاات  الكػػفميفوأسػػعف لسػػ  إث وػػع إىل مك  ػػىل  ردفػػعف و  ػػ  ا لػػه 
 اث  وجنادن الةزان دروسع ل  دنكاوع.ار

لاقػػت اادػػين فقسأػػه داجعػػه لسػػ  ارأيأػػيف  بِسَػػهْ الأقػػعء ُب  الُعَمػػ يمل دكػػ طص القعلػػد مػػع ص 
إىل لػدف ف ػعف  بطػعؿلدف فق ر النػزوؿ ب ػ ين م  ىلػ  وػا وجممالػيف مػ  زمفلػه ا 

ا ُب دي مع أرادوا م  دخاؿ الععحلميف لدف، وبدأ ب جميػص رفقػعء الكػفح دمػ  ازم اػا 
ػػػ  ل ػػػاف   ،يف اجلنابيػػػيفقعومػػػحلػػػىلاؼ ال دابابت وفػػػ   جأدػػػيف قادػػػيف ُب جعالػػػيف  ٖو كا

والأكعتني وجالػيف الكػىلينيف لسػ  ام ػداد الػا ال ليكػ  حػ  جالػيف ال ػ اع ُب جأدػعت 
ي مػػػ  الكػػػسىليني درلػػعً حصػػػينع د ػػػد بعضػػدي بعضػػػع ضػػػد إخػػااهنلػػدف م ػػػ سني مػػػص 

  مي يف ح  ًب   د  تسك اجلأدعت.د سيف مك ق علييفالةزواراث  إىل لدف مبااجدعت 
وب ػين بكػعليف وتضػةييف دػ ودوف لػ  روح اجلنػاب  بطػعؿاس م  القعلد ب فقيف زمفله ا 

يف قعومػػػجنػػػاد ال ةػػعلف العػػػ يب وال بطػػػعؿي ا إخػػااهنولعحلػػم ه لػػػدف دػػربا دػػػربا مػػػص 
اجلنابيػػيف حيػػث  ػػعف لسػػ  رأس الىلػػ ؽ الق عليػػيف لنػػد   دػػ  مطػػعر لػػدف وخػػار م كػػ  

ال ااو  مػ   مدد ديفند   د  معك   الدفعع الكعحس  جالد مار وتطد  وال ااو  ول
 الةزان اراثيني أذانب اجملاس.

ـ ٕ٘ٔٓداليػا ٘ٔوبعدوع تكّسي م  رفقعء الق عؿ معك   الدفعع الكعحس  ب ػعردل  
 ،ه القػػعتسني مػػ  رجػػعؿ   يأػػيف سػػسمعف ارػػـزإخاا ػػُب جالػػد مػػار ال ػػااو  وػػا وب فقػػيف 

  حمطػػػػيف ا طفقػػػػيف ومت  ػػػػز لسقػػػػاة لس ةػػػػ ؾ إىل ابقػػػػ  النػػػػعا  ف ػػػػعف ماقػػػػص العكػػػػ 
 واحملعفععت اجلنابييف ح  ًب   د وع.
دكػػ  ني واسػػ م  ب جميػػص ال ػػأعب وحػػ دي لسػػ   وبعػػد ا  دػػعء   دػػ  لػػدف مل ددػػدأ أو

ال أعت والأقعء ُب مااقعدي وبنعء قدراهتي الق علييف والكعشميف ابرىلعظ ل  أم  الععحلميف 
مص الىل ؽ الق علييف ل ة د  رد وم  ٍب   د  معك   العند ُب دام  لدف وًب ال ة ؾ 
 ـ و  د   عمين النعا  اجلنابييف .ٕ٘ٔٓ أغكط ال علث وال ابص م  

وبعػد ا  دػعء ارػ ب و  دػ  لػدف لسػت الععحلػميف أسػ ة الػاؼ ا مػل   يجػيف لةيػػعب 
م ػين القعلػدة  يػيف،روعبالدوليف، وتأعًع ل لك لد ت ب  ين واض  لسعس  ال نعيمػعت اإل

ودالػػو وبػػدأت تعدػػ     عهتػػع بكػػيط هتع لسػػ  الػػدد ايت والااقػػص الكػػيعدديف ولسػػ  
تنعػػػيي القعلػػػدة  أحلػػػأ مبق وػػػع ماقػػػص اجملسػػػ  احملسػػػ . و  دػػػيف النصػػػاررأسػػػدع مقػػػ  مدد  

 دكػػ ح وظمػػ ح ُب لػػدف حػػ  بػػدأ ُب تنىليػػ  مدػػعـ اسػػ دداؼ ومدػػعـ  تىلج دػػيف روػػعيباإل
 ل ةعلف الع يب .ييف ضد قاات ا م  وضد اإروعب
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وػا مػ  اسػ سي مدمػيف قعلػد ارمسػيف ا منيػيف ل طدػ  النصػارة  الُعَمػ ي عف القعلد مػع ص 
. ومبكػػػع دة مػػ  قأػػػين قػػاات ال ةػػػعلف العػػ يب  بقيػػػعدة المس ػػيف الع بيػػػيف روػػعبمػػ  اإل

الع بيػػيف ال ةػػدة، اسػػ سي القعلػػد واجأػػه و ػػص أفػػ ادن وبػػدأ  مػػعراتالكػػعادديف ودولػػيف اإل
، و  ؾ وا وأف ادن ورسي الطيف وًب ادجـا لس  مق  اجملسػ  احملسػ  بعتي  حلىلافدي

، و ػػعف قأػػين   دػػ  النصػػارة قػػد تعػػ ض روػػعباإل قأضػػيفمدد دػػيف النصػػارة و  دػػ ن مػػ  
يػػيف ُب جالػػيف  ػػعل   ، حيػػث ًب اسػػ ددافه بصػػعروخ روعبل مػػني مػػ  قأػػين العنعحلػػ  اإل

RBJ  ال حلػػعص لسيػػه وردػػه   اػػفؽ الُعَمػػ يواحػػ اؽ اقػػي مػػ  أاقػػي القعلػػد مػػع ص
حىلظ ا ال ي     له النجعة ولس  إث وع ج ح اثنػعف  مػ  أفػ ادن، وُب  ابلن اف لاع
اعد أعؾ بضػ ب حلػعروخ آر.يب. جػ   أثنعءقعـ أف اد تنعيي القعلدة  أدضعً ذلك اليـا 

  دل  حعليًع .م  خفؿ  مني وإحلعبيف وإح اؽ مأىن ساؽ ال عمين اا 
ف ي جتديز أف ادن ابل خ ة والعدة و عي  هاحلين القعلد ا دقو  إخفصوبعزظميف وةعس و 

حلىلافدي وتا ين هبي مك عينعً ابهلل حلاب مدد ديف النصارة ل طد وع م  رج  القعلدة 
ومبكػع دة  روػعبودالو ب  ين  عمين وخعض مص أف ادن ح اب ض وسعً ضد تنعػيي اإل
 دػػ  مقػػ   اجملسػػ  مأعدػ ة مػػ  قػػاات ال ةػػعلف العػػ يب ومت ػػ  مػػ  تطدػػ  النصػػارة و 

احملسػػػػ  وسػػػػج  النصػػػػارة وال ػػػػ ايف والينػػػػعء و يػػػػص ال افػػػػ  الكػػػػيعدديف مػػػػ  قأضػػػػيف 
ييف، ودامدع مع زلت أت    قدـو مدد  ا م  دفؿ دعلص إىل سػج  روعبال نعيمعت اإل

و ا النص  ُب تطدػ  النصػارة  أبا حلع  الُعَم يالنصارة ال  زي مأعر عً لسقعلد مع ص 
 ييف وخفاي دالو.روعباإل م  ال نعيمعت

ُب إ  ػعء قػاات ارػزاـ ا مػل فعدػ ت ال  علػ  واحػدًة تسػاا خ ى  أسػديبعد ذلك 
وبدأ ا مػ  دكػ    ُب الععحلػميف لػدف بىلضػين ا ٍب بىلضػين مكػع دة ال ةػعلف العػ يب 

وجػه، عسػيمع بعػد  أ مػينوبىلضين ال جعؿ ال سصني دمػ  قػعماا ب نىليػ  واجأػعهتي لسػ  
مل، وام د ذلك إىل حمعفععت رد وأبني وحض مات ودأاة وابقػ  ارزاـ ا  أتسي 

نػػع إخاا احملعفعػعت احملػػ رة .  ػػين وػػ ا مػػع  ػػعف ليػ ي لػػاع ا أوع ٍب الػػدلي الأعدػػ  مػػ  
ل ين العمسيعت العك  ديف وا منييف ال   سنعديني وإد افدي الأعد  والدلي واإلمعراتاإل

  ققت بنجعح  .
عزة لىلعة مع ت ؾ لس  إث وع العمػين   يجػيف لعػ ؼ خػعص، وبعػد اُلطيت له إج بعد أفو 

 القػػاة الضػػعربيف ُب  ٖ  يأػػيف احػػـز   أتسػػي فػػعة ليكػػت ابلطادسػػيف أسػػندت لػػه مدمػػيف 
الععحلميف لدف ضم  القاات اجلنابييف الاانييف ووف  الععد  العك  ديف الاانيػيف وبعيػداً 

ع ُب من صػػػف لػػػػعـ   بعػػػد ت ادندػػػػٖلػػػ  النعاقيػػػػيف وارزبيػػػيف ودػػػػعر ت   يأػػػيف احػػػػـز 
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ـ وح  اليـا ُب ال    م  الدعـ ا منييف ُب أتمػني الععحلػميف لػدف وخعرجدػع، ٕٚٔٓ
خػ فعت ا منيػيف خصاحلػع ُب لاضص ا مل إىل حد مع وتفدت اعاس    ا بعد أفو 

 حعوؿات حيث اإلدار الععحلميف لدف حدثت بعض الق ارات ال عكىلييف م  قأين بعض 
ذلػػػك وحػػػين بعػػػض اإلدػػػ عليعت وال أعدنػػػعت بػػػني القػػػعدة  تنعػػػيي الُعَمػػػ يالقعلػػد مػػػع ص 

العكػ  دني إّع أ ػػه مل صمػد آذاانً حلػػعغييف لػ لك فعضػػط  حيندػع إىل تقػػدَل اسػ قعل ه دػػـا 
ـ إىل قعلػد ال ةػعلف العػ يب ٜٕٔٓمػعدا ٕٛوػػ الاافػ  ٓٗٗٔرمضعف  ٖٕال فاثء 

اسػػ قعل ه   و ع ػػت أسػػأعب  ُٖب لػػدف مػػ  قيػػعدة القػػاة الضػػعربيف لػػدف   يأػػيف احػػـز 
غعمضػيف ع  عسمدػع وفعجػأت اجلميػص واسػ ة ب دػع  ػين مػ  ل فػه  عػ اً  لػع ظم س ػه مػ  

ات ُب   دػػ  الػػاا  و قيػػ  ا  صػػعر ُب لمسػػه ا مػػل ومبػػع حققػػه مػػ   إخػػفصوانيػػيف و 
ا مػػ  وا مػػعف لسػػاا  ومبػػع ظم س ػػه مػػ  تااضػػص وحػػ  مػػ  قأػػين الػػااانني مػػ  خم سػػف 

 اس قعل ه  عل عيل: د ال  اجمل مص حيث  عف  ص تقدَل
 ُب العمػػػين العكػػػ  ي و عػػػ اً  اانيػػيفإىل الاضػػػاع ألػػػفن وبنػػعء لسػػػ  مأعدلنػػػع ال إدػػعرة 

لسااج  الػاال ومػع سمػ  بػه حعليػع مػ  تصػ فعت ُب العمػين العكػ  ي وجتنيػ  الػاا  
ال ع ين والادفت م  اعسعءة ب    م  ال ص فعت العك  ديف ال عكىلييف ال  قد رمبػع 

لفسعءة لسعمين العك  ي أوالقيعـ بااجأعت ومدعـ  دـ أدػ عص  دك  دمدع الأعض
أوحػػػزب معػػػني أوجدػػػيف معينػػػيف وع  ػػػدـ الػػػاا  وع  ػػػدـ واجأنػػػع ومدعمنػػػع العكػػػ  ديف 

 .وا منييف ال  وجدان م  أجسدع
ل ا فقد تطس  مل ذلػك القيػعـ ب قػدَل اسػ قعل  مػ  منصػك العكػ  ي  قعلػد القػاة 

ف وأحيػػػين  يػػص حلػػفحيعٌب العكػػ  ديف ارعليػػيف  ر ػػػعف   لػػد ٖاحػػـز    يأػػيفالضػػعربيف  
ال  يأيف و طس  من ي ال ااحلين معه وت ػ يين جلنػيف مػ  قػأس ي مػ  القػعدة العكػ  دني 

لسنػػزوؿ إىل العكػػ   جلػػ د وحصػػ   يػػص دم س ػػعت ال  يأػػيف و سمػػع  حػػ ارال ػػ فعء ا 
 نػع أعً وامكجين لس  ذم  عس فمه وإخفء لددٌب م  ذلك م  قأس ي رمسيعً . لسمػ

سنعين خمسصني لااننع اجلناب العػ يب ول ػي و  ػ   ي لسػ   ػين مػع قػدم مان لنػع مػ  
تضةيعت ودلي لأفدان مب  سف اجلاا   وع دك طيص أحد أف دن   ذلك إع جعحػد 
وسنعين رو  اإلدعرة ُب حعليف تطس  منػع القيػعـ ابلااجػ  الػاال لسػدفعع لػ  ا رض 

الػ   اانيػيفلنه ابلط دقػيف العكػ  ديف ال ػ دىليف ال والع ض والدد  وسنعين جناداً لسدفعع
ت بينع لسيدع ولي  ابلط دقيف العكػ  ديف الػ  دُ دػدوع الػأعض الػ  ع متػت بصػسيف لسعمػين 

ػػعالعكػػ  ي الػػاال  لق دػػيف معينػػيف وع د ػػ فنع  أو معينػػيفتن مػػ   دػػ عص ولقعلػػد  وإسما
 العمين العك  ي  ت راد دع.
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ك ال ػ ص ال  ػعذؿ الػ ي ذلػمل د ػ   ل نه ،ُب بي هبعد ذلك م ث قعلدان ال احين 
بػػين أ ػػه بىلطن ػػه  ،  حالػػهحػػااؿ النػػعس انخػػ د  مػػأمػػ  اجمل مػػص أو ع تعنيػػه أددمػػه  ع
 أوظمػين  وععد ػين  إخػفصو حيادػيف اعج مػعل  ب ػين  ه  ػعاواحلػين حليين عد ه ا ومب
 لػػاا  ف ػػعف حمأػػعً لس ػػ احلػػفح و خػػ د  فيػػه مصػػسةيف ان  ػػين أمػػٍ  دػػ ى عسػػين ُب  د 

لسجميػص ف ااحلػين بػه لػدد مػ  زمػفء ورفػعؽ والػدن ال ػديد  عنود منػ يًع م  أجسػهوسعل
ُب دوليف اجلناب سػعبقع العميد حلع  اعل  العم ي ال ي  عف أحد رجعؿ أم  الدوليف 

ال ػديد الػد  ار اثبػت لأػد سػعبقع .  عييف م س   عييف الاا  م عددة اعغ اض او 
معيػيف مااحلػف بػ لك اجلتىلعيػين ُب   بدأ العمػين مػص زمػفء والػدن ال ػديد حلػع  اعلػو 

ـ وحػ  اس  ػدعدن ٕٜٜٔجدد والدن ال ي  عف رليكع لسجمعييف من  أتسيكػدع لػعـ 
 أةػػدـ ووػػ   عيػػيف زراليػيف م عػػددة ا غػػ اض تقػػص غػ ب مددنػػيف ب ػػ  ُٜٕٓٓب العػعـ 

فداف تق دأع وحلػ فت مػ  قأػين الدولػيف  لضػعلدع الػ د  دزدػد  ٕ٘ٚٗ ػمبكعحيف تقدر ب
لضػاًا ف ػعف فقيػدان ال احػين العمػاد الػ ي رأى فيػه رفػعؽ والػدن  ٓٓ٘لددوي لس  

 دي وإ معؿ مع بدأن والدن. أرضجين اس   اج الدميف   إذمعزد ا مين ل عبعيف و ال دي
لػػػعدة ت ػػػ يين ادي ػػػيف إب ىلعيػػػين و  ألس  لعتقػػػه وبػػػدالأػػػعدرةفقيػػػدان ال احػػػين زمػػػعـ  أخػػػ 
 عيػني ل ا   ػعيبهتي عج مػعع اجلمعيػيف ودلػا  ألضػعء ال ااحلين  ميصو ديف لسجمعيه اإلدار 

واج معػػاا وضػػار دم سػػ  اجلدػػعت  لضػػعءدػػه لسجمعيػػيف ف اافػػد ا اإلدار ادي ػػيف  ألضػػعء
ًب  الػػ أيوسػػدادن ُب  يفوار مػػ قيػػعدةمػػ  فطن ػػه ُب ال لضػػعءال مسيػػيف ولّػػع رأى فيػػه ا 

ذلك  وًبديف لسجمعييف اإلدار ادي يف  ُب  لضعءم  ا  ارليكع لسجمعييف ومعه لدد ناخ يعر 
 وضار دم س  اجلدعت ال مسييف العنييف اب م .

ييف أسػأال يفاج معلػعت دوردػلعقػد  عودلػُب ال عبعػيف والعمػين  سماذجػعً م عع و الىلقيد  عف 
 لضػػعءا  أمسػػعءد وال ةقػػ  مػػ    ػػافعت  ػػين قعلػػدة بيػػعانت لسجمعيػػيف لس أ ػػ وأ  ػػأ

اجلمعيػػيف،  ألضػػعءضػػم  تىلعيػػين ادػػعا عت  ػػين  وحلػػة دع ولمػػين لسػػ  وضػػص خطػػيف ت
ب  ػػػ  مػػػ  علغ رمزدػػػيف ولًػػػع  ػػػعف فقيػػػدان ال احػػػين د م ػػػص بعفقعتػػػه الااسػػػعيف ومع ف ػػػه مبأػػػ

اجلمعيػيف الػ   أرضدي ب ػأف إبفغلس   والك النيعفعني احملازراء و عل   الدوليف مك ايل
فأة م ػػه  ،يفُب بنعلػػه لكػػنني اادسػػ اا أسػػدمرجػػعؿ خػػدماا الػػاا  و  بنػػعءوػػ  مسػػك  

وامػػ  الػػ  مػػ    اج لػدد مػػ  ال اجيدػػعت وا وفط ن ػه ال ػػداد لػػه فيدػػع ذمػػ  ُب اسػػ 
بكػػػػا لسيدػػػػع وتاقيىلػػػػه مػػػػص إلطػػػػعء  أوي ال ػػػػداء أووقػػػػف  ،رضدػػػػأهنع اف  ىلػػػػظ ا 

اجلمعيػػػيف وفػػػ  القػػػع اف حػػػ   رضأب سالع ػػػدد   ال ةػػػ د ات والأفغػػػعت بعػػػدـ الكػػػع
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دي الػ  أرضاجلمعييف حقاقدي و  ألضعءعتي  م حسيف تكسيي  يص بد كىن الأدء بعدوع 
 . يفدي م  الدوليف بط دقيف د لييف رمسييف ماثقحل فت 

 ألضػػعءمػ  قأػػين  عفػيف   ورضػػ اً ودػ    وعقػت تسػك الطػػاات الػ  قػػعـ هبػع اس ةكػػعانً 
لػػػعدة ا مػػػين إلػػػيدي ُب إاجلمعيػػػيف الػػػ د  وجػػػدوا فيػػػه النقػػػ  وا مػػػين رىلػػػظ حقػػػاقدي و 

 ارصاؿ لس  حقاقدي ال  وليف. 
ف أمػع اسػ طعت ت  سأذمػز وحققت و  تة عؾ فقيدان ال احين لمست ااسعيفف ةيف ا ال

ك إلعدة تن يا اجلمعييف وتصةي  وضعدع إخفحلتنجزن و عف مث ة   عاك ابلعمين و 
صػػدع ولقػػد  ػػعف ا مػػين ضمػػدو فقيػػدان أب ػػه أخيالقػػع اٍل مػػص اجلدػػعت ال مسيػػيف ل جددػػد ت  

اجلمعيػػيف رقػػاقدي  ألضػػعءدػػيف لسجمعيػػيف تكػػسيي اإلدار ذف ا ب فقػػيف ادي ػػيف سيكػػ طيص  
أجسدػي ع  جين   ػعب فػاذا جػعءأقدار سأقت وح ميف العل  فس ين ا  ول   ديأرضو 

 ..خ وفدك قدماف سعليف وع دك أ
، ود ىليػػه ف ػػ اً أ ػػه  ػػ س بطػػعؿا  هعداتػػه فقػػدان واحػػدا مػػ   ػػاادر الػػاا  وقوب حيسػػ 

و كأؿ  راجعاف اان هلل وإان. فبسدن ب ين مع دك طيص أبنعءو  هم  أجين خدميف وان حيعته
  ه مسيص جمي .إسه بااسص رة ه وأف دك نه فكي  جنعته اا أف د قأ
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 باتى وتغريداتكتا

 الفقيد القائد 

 مانع صاحل الُعنري

 

 



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
05 

 
 توطئة

لس  مااقف الىلقيد القعلد ال احين مع ص حلػع  اعلػ  العمػ ي، رأدنػع أف  أ   لس ع ؼ 
 ََدَلػػُه دػػ  سي بسكػػع ه مػػ  خػػفؿ تة دداتػػه الػػ  دوهنػػع ُب حلػػىلة ه ُب الىليكػػأاؾ، ووػػ  

والنضػػعلييف الاانيػػيف ال ػػدادة الػػ  جكػػدوع خػػفؿ سػػل  ا ع ػػعس لااقىلػػه اعج معليػػيف
سػػعحعت النضػػعؿ اجلنػػايب ـ الػػ  أسػػندت إليػػه ودػػددت لػػه هبػػع حيعتػػه وُب  ػػين الدػػع

الكسمييف، ٍب الااجدعت مص الةزاة اراثيني والعىلعديني، ح    د  لدف م  د كػدي، 
 ييف.  روعبوتطد وع م  اجلمعلعت اإل

 حيعتػػه ولفقعتػػه ومااقىلػػه، و ػػ لك  ػػعف ُب   عابتػػه،   حلػػعدقعً ُبأبػػا حلػػع لقػػد  ػػعف ا
دػعر ه أايـ  أولعد ػه  أووو ا مع ت  ػدن دػدعدات  ػين مػ    ػ  لنػه و ػين مػ  ل فػه 

م  ا فضين أف النضعؿ والقأض لس  اجلم . ومص  ين مع قيين لنه م      ودع  رأدنع 
ن ُب أف ػعر و  ىلػهم  تة دداتػه الػ  دقػدـ فيدػع  ىلكػه ومااق ة  ال  عب سمعذج من قعد ضمّ 

لس  دخعلين  ىلكػه  أ   خم سف الااقف وا حااؿ لن   ف منعقأه وخصعله و  ع ؼ 
ُب   مػػع وردت  لػػاا  وال ػػع ، وح حلػنع لسػػ  تقػػدظمدعوتىل ػ ن الػػ ي  ّ سػػه لقضػعاي ا

وأوردانوع حكػ  ال كسكػػين الػزمل، مػػص ،حلػىلة ه دوف تػػدخين أو تعػددين ُب مضػػماهنع
 ه رةه ا،  عف د  ػ  بعىلادػيف، ودوف تػدقي ،  تصةي  بعض ا خطعء اإلمفلييف ،  

 ود  لأعض تة دداته م  قأسنع.  علن خ يعرو  ا اج ددان اب
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 بالعادات والتقالًددعىَ لالٍتناو 

 عف لسػ  وانػه ال م ػين ابجلنػاب العػ يب   اءسا  ةدـ وغ   يفأد    ين م  لعد فيه ح ق
 يفخصاحلػع ُب ال حسػ ،واإلشمػعؿ دػع و ا ال قعل  فافأبحلسه ولقأه ال عس  ابلقأيسيف  أو

ووػػػ  م سدػػع م ػػػين إشمعلنػػػع داد نػػػع و رطمنػػػع لأسػػػدان  .مننػػػع  يعػػػع مأسػػػعةووػػػ ن  يف،العضػػي
مبع د نعس  مص سيعسػ ه  يفاخ عر له تكمي فعةاجلناب الع يب لندمع  عف  ين م  ح ي 

فػػػ اح اب  يفووػػػا ا مػػػ   ىلكػػػه  شمعلنػػػع ابلعػػػعدات وال قعليػػػد ال م سػػػ ،ُب ذلػػػك الزمػػػعف
دى إىل تػػػدوار  رطمنػػػػع الػػػ ي أ وغ وػػػع ووػػػػ  ا مػػػ  يفعت ال ػػػعأيصػػػوال ق حػػػزافوا 

حلػسنع لػػع رمػ  لسيػػه اليػـا ُب جنابنػػع أو ووػػا ا مػ  الػػ ي ، حلػيسيفوحضػعرتنع اليعفعيػػه ا 
نع    ػأا بعػد ثقعفػعت دخيسػه لسينػع أحلػأة سينػع لػ   رطمنػع وواد نػع و  بعػد أفالع يب 

ولسيػه   ػد ورمػ ص لسػ  تػفُب زمػعـ  .ة بػيفبػفد ال ساى  ع ت مػ  اعحػ فؿ أو مػ 
يف الدخيسػ يف  وب و ن د  بني تكػميعت القأعلػين وبػني ال كػميعت اردد ػ ا مار ل   ع

 .ول  دأعبنع و ين منع دةل لس  ليفن يفل  قس يفنع النعجتأ ىلكلسينع م  
ينػع  ػين نع ُب الك قأين صمػ  لسجيعلل عف  ك عيد و ة س أحلسنع لنع و  أرىٍل إفس ا  

وبنعتػه الصػةعر وال أػعر بػدوف خجػين حػ  لػا  أبنعلػهأبوين بي ػه دعسػي  أدأدأف واحد منع 
 وين الأيت هب ا الاضاع وبدوف خجػين ل ػعف  خعحليفدعمين جسكه أف ط  ا م  ضا

ابلطػػػفب لسػػػ  اف د  أػػػاا فػػػاؽ أوراؽ  دأوػػػين بي ػػػه ومػػػ  ٍب  أػػػأدةػػػ س اشمي ػػػه لنػػػد 
ا ًب جتعوسدػع مػ  قأػين إذحػ   ةابل دعد أدضعً   سي وت  اعخ أعرات والدفعت  هب ا اع

 ةليةػػ  ذلػػك وع د قػػعل  دقػػاؿ لػػعدي الػػػ   يفدػػ و  ويل ا مػػ  إىل الدرسػػ يفالدرسػػ
خػػػ د  مػػػ  قأػػػين ان جددػػػيفو  أشميػػػيف...  ف ذوعبػػػه لػػػ لك سػػػاؼ دعطػػػ  ا مػػػ  يفال ع يػػػ

  . ان   س  بقان لسمك قأينأوالطىلين  ىلكه وهب ا   اف بد يفوالدرس
والكػجفت والااثلػ  وغ وػع  يفوُب الععمفت اليامي يفل أعر ُب ال اليفضف ل  دور ا

.وبعػػاف ا ٍب ب  عتىلنػػع وبعا نػػع  جأػػعرة خطػػاةمػػ  العػػعمفت وهبػػ ا   ػػاف قػػد خطػػاان 
ان أو أخطػػأحلػػأنع فمػػ  لنػػد ا واف أفػػاف  يفاعلػػلػػ روان لسػػ  اإلأو .. عمػػين الكػػ ةيين 

 ...ميصووف  ا اجل. نع وم  ال يطعفأ ىلكقص ان فم  
  ـ ٕٕٔٓفمرب  ا  ٕٚ

https://www.facebook.com/groups/alhajeb/posts/562135033803658/?__cft__%5b0%5d=AZUnGniC1acY5U-oLhT3KqpVFrHbF8F3Y2j6Hc_J0kml8uHGOTI71X5b_tKpVcSHz7LpkGYr65-x90pOeNxjlVJSq2j_phhGAfDIQdpQtoEjh_iY4GsGY6QLFVZ3wJU_g-c&__tn__=%2CO%2CP-R


  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
08 

 دعىَ صادقُ للخعد اجلناٍريٍ

إىل  ػين النعضػػسني ... إىل  ػين مةػعب جنػػايب غيػار لسػ  وانػه... إىل مػ  ددمػه ا مػ 
 :ح اراجلناب ا  أبنعءاي  ..ُب الداخين والعرج ح ارال  فعء ا 

دة ازودػ  إر ت تعوعوحمػ يفيػإلفم يفمتػ  بػه قضػي نع اجلنابيػيف مػ  حمعربػ ع طمىل  لسي ي مع 
 ند دػد  ػص مػعأف  أػني و  أػت لسعػعمل أنػع   دػد فا   ارػاار اليمػلاال ع  فيمع دكػم  

 ءعؼ ال ػددادع  اجلناب هبدفه الاحيد الػ ي خػ ج مػ  أجسػه ال ػع  وضػة  آ
لعوػػدانوي ، وقػػد الدولػيف ةسػػ ععداو  سػ قفؿوػدؼ ال ة دػػ  واع ..واجل حػ  والع قسػػني

ف رم ػد أومػ  خػفؿ وػ ا   دػد  . سىلنع مػ  ال ضػةيعت نع لس  درهبي سعل وف مدمع  إ
 أ  اب ُٕٔب  أ  اب ٗٔاجلناب لفح ىلعؿ ابل   ى المكني ل ارة  أبنعءالفدني م  

نػػػع ُب الػػػداخين إخاا ولسيػػػه  ػػػدلا ، أ  ػػػاب  ٗٔليػػػد ا ضػػػة  بيػػػـا  يف ا لصػػػعدفعػػػ 
تكػػديين  ػػي مػػ  الأ ػػ  مػػ  منعاقنػػع و   أ  ػػ وف  مػػص ال ربلػػعت ر ػػد عوالػػعرج ابل عػػ

 أبنػػعءد دػػدن  خػػار م كػػ  لنػػ ي العػػعمل مػػع يفار دػػ يفالاحلػػفت لسنػػعس إىل سػػعح خدمػػيف
حػ   ،ؿ  ػف حكػ  مقدرتػهانع الق درد   ص ا مػا إخاا ل ا   مىن م   ين  .اجلناب

لينػػػع أو إىل أي دػػػ ص مػػػ  إمػػ  رايؿ واحػػػد لسػػػ   ػػػين فػػػ د ٍب  عدػػػع معػػػع و ادسدػػػع 
ب ػػ ط  يف،ُب النػػعا  ال  سىلػػ يفالػػدوال  العليػػ لػػدد ي الػػ د  وػػي ُب نيال ػػأعب العػػ وف

ورمػػ   يفمػػص الػػ ي الػػعص ابر  ػػ يفابر  ػػ يفظمس ػػاف تصػػ د  لصػػ ؼ الكػػندات ال مسيػػ
 نػع سػاؼ  قطػص ل ػي هبػع سػػندات إو  ة، ض الػدلا غػلاف لػ  تاحلػيسدع مبػع دسػك  ا مكػ
 -اجلنػػاب ـ /رحلػػد  اسػػ قفؿل ة دػػ  و  الطفبيػػيفو  ال ػػأعبييف ار  ػػيفمػػ   يفوخم مػػ يفرمسيػػ
غػػ  رمػػ  ذلػػك  الػػد .فػػص ل  ػػاف وػػ ن دلػػيف لسػػ   رطم ػػي النضػػعيل ودلم ػػي لنػػعاي

تصػ ؼ ل ػي سػندات  ع يفأو أي جدػ يفخعحلػ أاػ اؼي دلي دصػين إىل أ ل  نيل ا مك
مػص   ػف  أم ػ ا إذ واحػدة دفعػيفا رسػعليفإ مػع   مػىن مػن ي جتميعدػع و   .يفوخم م يفرمسي
  ا دػ  الىلػػي  بػػاؾ  ػػي ورمػ  سػػاؼ  أػػني لسنػعس لسنػػع لػػ أم ػػ ف إالػػدالمني  مسػعءأب

  ػػىلعفييفابلااحلػػفت مػػ  أجػػين ال النطقػػيف أبنػػعءلينػػع مػػ  مأػػعلغ معليػػه لػػدلي إالػػ ي ورد 
 ءدكػػػ ةسدع لمػػػف قػػػدوقطػػػص ال ػػػك خصاحلػػػع ابجلع ػػػ  الػػػعيل لػػػع فيػػػه مػػػ  حكعسػػػيه 
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ف ػػعؿ مػػ  خفدػػع إاف ضمػػعولاب ال  ػػاده وال   دػػ  الػػ د  أبػػا قطػػص  أدضػػعً اعحػػ فؿ و 
 ..مسيا ي نع

ف ل نعػػيي ذلػػك ىن مػػن ي ال ىلعلػػين ُب وػػ ا الاضػػاع و ػػص ال ربلػػعت مػػ  انلمامػع أمتػػ
قصػاى خصاحلػع وػػ ن  أشميػيف ػص لػػع دػع مػ  أدصػعؿ رسػعل نع لسعػعمل ذمػعح مسيا ي نػع  إو 

 ..رادة ال عابإاف م  خفله تع يي ضمعولدكم  م مت  اراار ال ي  بعد مع ةال  
جتػػعن دػػعأنع الععػػيي  يفلي ا ى الكػػت ا ػػاا لنػػد حكػػ  لننػػع ب ػػي ولنػػد مكػػ ا  أمتػػىن أف

 ..ول ي منع جزدين ال    والع فعف
 ـٖٕٔٓ أ  اب  ٚ

 للل الياط صريح  تىضًح 

  .أ  اب  مسيا ييفد   وتقدد  لسدالمني بنقين النعضسني إىل  يفتقدـ ب سعلأ يفُب الأداد
 -ب ـ /رحلداجلنا  اس قفؿل ة د  و  الطفبييفو  ال أعبييف ار  يف ابسيمس  د صيع و اب
إىل الععحلػمه لػدف  حػ ار ػين مػ  قػدـ وسػعوي بػدلمنع لنقػين النعضػسني ا   أد  فص اي

وامتىن م   ػين اجلدػعت وا دػ عص الػ  وحلػين دػع دلػي لسمنعضػسني اف تقػدـ ال ػ   
مػ  دػي وػ ا الاقػف النضػعيل و  اح كػعب أدضػعً وذلػك تقػدد ا دػي و  يفلسجدعت الدالمػ

مػ  والصػدؽ و   ػىلعفييفال دأني  ين د ص  ي وحلين له دلي وذلػك مػ  أجػين أجين أف
وسػػػسطعت ء بعيندػػػع وع دكػػػ ةسدي العمػػػف قيقػػػيفدطمػػػ   النػػػعس ودع فػػػاف ار أجػػػين أف

تطمػػػ    مػػػ  أجػػػين أف أدضػػػعً اعحػػػ فؿ ابل  ػػػاده و  دػػػ  لمسنػػػع و ضػػػعلنع ال ػػػ دف و 
ةين ُب الة ض ال ي بعػث اجلدعت الدالمه اف مأسةدع وحلين ابل عمين دوف لأث واس ُ 

ن ودمػ  جػعء ءدأني  ي الأسػغ الػ ي جػعأف  ين د ص  لس اف  أقاؿولسيه  .م  أجسه
 حلػةعب النػااايأوسػسطعت اعحػ فؿ و  ءومبعذا اس ةسه م  أجين ع  عؾ ف حلػه لسعمػف

مػػػ  أجػػػين ااثرن ال ػػػك و  دػػػ  العمػػػين ضػػػد  يفاقدي الكػػػمامأبػػػا  ااف دىل ةػػػا  الكػػػي يف
 :وم  ونع اردد اف أوض  ال عيل ..ثارتنع
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عر لع قعـ به م  لمػين  ضػعيل لدلمػه لنػع د   ال يل حكني لأعدي ب  لأداجلأأ -ٔ
منطق نػػػع وقػػػد اسػػػ ةسينع وػػػ ا  بنػػػعءرايؿ سػػػعادي  ٓٓٚٔب جميػػػص مأسػػػغ وقػػػدرن 

 يفُب السجنه العلي ةالأسغ ب اف  الكيعرات لنطقه العم ي وذلك بعد ت تي  ا خا 
ال يل لمعد راج  وي ي و  مىن م  السجنه د صػيع  أسديمبنطقه العم ي لس  ر 

وبعػػد تااحلػػس  معدػػي  .لنػػع ذلػػك ول ػػين النػػعس  يػػف ًب وػػ ا العتيػػ  ااف داضػةا 
مػػػع    ػػػه قػػد ًب ت تيػػػ  ابقػػػ  ا   يفاسػػػ ةين وػػػ ا الأسػػغ ابرعجػػػ  والطعرفػػػ اقػػعلا 

 يفسػػيعرات ابلطعرفػػٕابرعجػػ  وٕفعسػػ ةسيت الأسػػغ الػػفن بػػ فث سػػيعرات مندػػع 
 اد      ن قعـ بدفعه اعخ لأدربه ال يفال ابع ةلسمع اف مأسغ الكيعر  ،وال ضعـ

تأقػ  مػ  الأسػغ الػفن مأسػغ  لسمػع اف مػع ،نضػعلييفقىلػه الالس  ذلك ولس   ػين ما 
وال اضػي  عـز  أينػه   ػىلعفييفل   م  ابب ال ،القعـ ل   ن دك  جدا لي  بقدر
النعضػسني مػ  ال ػأعب والطػفب ُب سػعحه ار دػػه  ةلألخػا  ءفقػد اخػ ان بػه الةػ ا

  .س ىلكعر ل  ذلكم ع  ي اعو 
دعػعدؿ  رايؿ قطػ ي مبػعٓٓ٘ٔاجلناب الع يب وقػدرن  أبنعءنع مأسغ م   عيه وحلس -ٕ

 أبنػعءدعػل ل ػين  ..رحلد  عمفً  مدد ديفسي رايؿ ظمل وو ا الدلي جعء ابٓٓٔٛٛ
وال  و  وعجه أوىل مػ  غ وػع وبعػد  يفول   ًب تك  ن لسمنعا  احمل عج يفالدد د

قػػ ران اف دقكػػي  كػػسمييفال  ػػارةمػػ  جمسػػ  ال دد دػػيفال قيػػعدةال ااحلػػين مػػص ا خػػان ب
 :الأسغ   عيل

وسػيعرة مػص ا خػػان ُب  ،والقػعو  يفسػيعرة لسعمػ ي  ع ػت مػص اعخػان ُب منطقػػه الطةسػ
و صف سيعرة مص اعخان ال ػأعب ُب رحلػد مػص العسػي ا نػع  نػع  عمػين  ،منطقه س عله
 عر الكػيعرة مػ  الػدلي والأػعق  دػدفعدع ال  ػعبصمػمػ  ارايؿ  ٕٓٓٓٓبأعض النػعا  

دم ػػ   قػػدر أ  ػػ د ىلػػ  الأسػػغ و كػػ طيص اف  كػػ ةسه ُب  مػػ  أجػػين أفرايؿ ٓٓ٘مػػ  
رايؿ ظمىن م  الأسغ الفن ًب تصميي فيػه ٓٓٓٛلسمع اف مأسغ وقدرن  .ر د النعس 

دععرات لفف عت جلمعيه اجلناب العػ يب حكػ  اسػ  مػندي بػ لك  دػدعر اجلمعيػه 
 . أ  اب  سيا ييفبدلي النعضسني لسم عر ه مب
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 لمسػػت فيػه بػػنىل  الةػػ ض أمتػػىن أٍل ا الػػ ي وحلػػسل د صػيع وو ػػ ا تصػػ فنع فيػه وػ
 . ومبع د ض  ا ورساله

اردد اف اا ح مفحعه امتىن م   ين د ص د دف وضم  اجلناب اف دس ػـز هبػع  أخ اً 
وزايدن القيػػين والقػػعؿ وم سمػػع ضمػػ ص لسػػ   ىلكػػه صمػػ  اف ضمػػ ص لسػػ   ةلعػػدـ ال  ثػػ  

دلي  فأمتىن دم  دقاؿ ذلك اف دأني لنع مص م  و ي مأسػغ انخ د  وو   سمه اوحلين 
اجلنػاب أو  أبنػعء عػ ؼ مػ  الػ ي دكػ سي دلػي  مػ  أجػين أف يفاف  عف د ةسػ  ابل جالػ

وال ػفـ الىلػعرغ ا ػفـ  كػااف  ةل   ال  ثػ   ،مدد د نع أو منطق نع و ع ؼ  يف دص فه
اثرن إوػػا اع  مػػع فدػػ ا ،و ػػي مأسػػغ  ْ َمػػ  ْ   اف دقػػاؿ دلػػي دوف اف داضػػ  مػػص مػػ  وِمػػ

ذانب اعحػػ فؿ طمػػدـ وػػدؼ معػػني ضػػد أوال ػػربن اان د صػػيع لميػػين ومػػ   ،لس ػػك
 ة،ال ػػار  يفلعقػػاجلنػػاب مػػ  أجػػين العقػػه العتيػػ  وال نعػػيي ابجلع ػػ  الػػعيل إل أبنػػعءلمػػين 
 أبنػعءمػ   ءب ػ ين لػعـ لػ   ػين ال ػ فع أقػاؿرد لسػيدي وا وب ػين ف ػ  وقػان أ فػاٍل

ظم ػػ   ةواثػػ  الطػػا  أدضػػعً  أقػاؿو   ع تكػػ ؽ دػػد مػػع  ػػعؼدػػد مػاي دقالػػاف فػػاهناجلنػاب 
  يفا  نػع  كػع  جلسػ  الصػسةإذنع مك عدد  اف  ىلدي و ا الاا  أبرواحنػع و فا  ،مس ع

ين مػػص اعحػػ فؿ وذمسػػ  مػػندي مفدػػني الػػدوعرات وب ػػين وػػدوء دوف وجػػص مػػ ع ػعف اب
 . ي تعسماف منديوأ   ء مع لمين العمف  يفراس خصاحلع ُب و ن ال حس

مػػػ  ابنػػػع اجلنػػػاب لػػػدلم ي  حػػػ ارددػػػع ا أاخػػػ ى  ةال ػػػعـ دػػػ  ا ل ػػػي  يعػػػع مػػػ  وُب 
  أػت ذلػك   ٍل وا مػع يفاعلػولىلاا لس  اإل س قفؿل عأ ي م  أجين ال ة د  واع

 يف..وبدوف اح اج وب ين دىلعفي ءابني ل ي  ين د  م  أجين أف اعا 
لكفـ لسػي ي ورةػه  يعٌب ل ي  عيع ودم ي أبلف خ  و ين لعـ وأ  ي أبلف خ  وا 

 ..ا وب  عته
 ـٖٕٔٓ أ  اب  ٜٔ
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 يً ومتِ ؟أىىفنرب كًف و ُملًىىً

  !.د  وم  ؟أ افمرب  يف و  يف عله     ارددث و ن ا ايـ حاؿ مسيا ي اي
 مػػ  أجػػين أف ػػافمرب  وؿ مػػ   الػػه  سيا يػػيفان رادػػ  د صػػيع صمػػ  اف دػػ ي ح ػػد لأ

 نػػػع إ ػػػص أ  أػػػت لسعػػػعمل  مػػػ  أجػػػين أفو  ،وال عقػػػني لسةػػػ اؾ ءاؽ العمػػػفأبػػػا  ػػػ س 
ع وػا وػدفنع أو اجلنػاب  فػاف ، ػعف  أ دض ان اي حدث أو خطػ أوددمنع  ماجادد  وع

ف ارػدث الػ ي حػػدث ُب أب ػ يفاعحػ فؿ د  ػ وف وػ ن ا ايـ مػػ  الأسأسػ ء ف لمػف
ت اجػػػػص لس سػػػػف ودأسأسػػػػاف أبف ت ػػػػاف  خطػػػػاةود دػػػػدوف اف صمعسػػػػان  أ  ػػػػاب  يفمسيا يػػػػ

الع وض وو ا دعد تقػزَل لنػع ولقضػي نع  يف احملعفععت ولي  ُب لدف سعحمد جعانت ُب
مػ  وػ ا و يػعٌب ل ػين  أ ػربخطػعء  ف اجلنػاب أأو  أحػداث يفدأت نيدع  ال  ع يفالععدل

 ...ال  فعء
 ـ ٖٕٔٓ افمرب  ٕٕ

 ظلر وعرفاٌ للداعنني 

 ـٖٕٔٓ افمرب يفمبسيا ي ح ارد   ول فعف ل ين م  سعوي بدلي النعضسني ا  رسعليف
 

 ..ح اراجلناب ا  أبنعءاي 
 ػػػافمرب ابلػػػ   ى ٖٓ مسيا يػػػيفاجلنػػػاب ُب  أبنػػػعءبعػػػد النجػػػعح الععػػػيي الػػػ ي حققػػػه  

ومػ  خػفؿ وػ ا  ،لػدف يفب دطعٍل م  الععحلػم مك عم  ط د آخ ل نيوا ربع يفالكعدس
 إجػػفؿ ػػاد اف   ػػ   ب ػػين  ةالععدػػ   يفاجلنػػاب ُب السيا يػػ أبنػػعءالنجػػعح الػػ ي حققػػه 

ب ةمين الااحلػفت لػأعض  ال د  سعشما الدالمني ُب منطقه العم ي ا ةواحعاـ ا خا 
العمػ ي اف ضمػ وا حػ ووي هبػ ا العمػين النضػعيل ال ػ ؼ  أبنعءالق ى و  مىن م  ابق  

.. 
ول   ػعف الىلضػين  ،ن  ي الدلييف لسمااانني وب ين دىلعف أنيِّ  ة،و علععد،و مع لادان ي

 ءمػف قطػص الأػعب لسػ  ل مػ  أجػين أف أدضػعً و  ،ب كديين ذلك بعد ا سأةع ه وتعػعىل

https://www.facebook.com/Manea.Alomary/posts/10151994991899356?__cft__%5b0%5d=AZU_KrrQCG6sU4lAAHuiNq-O4gYq_X4ZW6TIeqSjAxxlmvq9eo4486d810rMzf8FNyAEYYW0ot13lahtW3gxUhXjzzkEhGfaD9NecVwH1N6LKQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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م  أجين لػدـ  ح ارأ عذد  ت دد اف ت ان ابل  فعء ا أو اعح فؿ م  أي دسعل  
ولسيه اتاجػه ابل ػ   د صػيع  .تنعيي اي لمين طمدـ اجلناب خصاحلع اجلع   العيل

الػػػدالمني لنػػػع  ةُب سػػػعحعت النضػػػعؿ ل ػػػين ا خػػػا  اولػػػ   ػػػين ال ػػػأعب الػػػ ي سػػػعشما 
 أسػػػديؿ سػػعادي و ػػعف لسػػ  ر  رايٕٓ٘ٔمأسػػغ وقػػدرن ا اابلااحلػػفت الػػ د  قػػدما 

ي ةػدال يل حكني لأعدي ب  لأداجلأعر وا خ ف حعف  ص  النقي  بػ  درودػو ا 
الػػػفن ة ا خػػػا  يفو ػػػين مػػػ  سػػػعوي مب ػػػعر  ،بػػػ لك اي الػػػ د  سػػػعشما ةػػػدو ػػػين آؿ ا 

العم ي ُب الداخين والػعرج اف  أبنعءب جميص الأعلغ ودلي النعضسني و  مىن م   يص 
 . النعضسني ُب اي لمين  ضعيل قعدـضم و ح ووي بدلي 

عر صمػػػالػػدالمني اف الأسػػػغ ًب تكػػػ  ن ا خػػػاافومػػ  خػػػفؿ معسػػػأ   ػػاد اف  اضػػػ  لإ
 : عيللس  النةا اللسكيعرات 

 لأعدي لس أعب ُب ارعج   سيعرة ايس  -ٔ
 سيعرة د ي    لس أعب ُب لىلعرن -ٕ
 سيعرة حسيي ارعج لس أعب م  الض ى ودأعب م  الطعرفيف  -ٖ
 . راج  لس أعب ُب الكأك  ايدسيعرة ز  -ٗ

لس  العد  م  الط د  ُب الكيعرات ال  مل د  مين فيدػع  أد عصو ا وقد ًب  ميين 
 ليسػػيفُب  اً م ػػأخ   جػػعءالعػدد بكػػأ  لػػدـ مع فػه بعػػض النػػعس ابلااحلػػفت  ف الػدلي 

 ا لػزاء وػ ا الػ ي حأيػت اف أوضػةه ل ػي ابلأسػغ الػ ي إخػااٍل افمرب .لمامع ٜٕ
 أدضػعً   تكاؿ لػه  ىلكػه و ع و يف اس  دم ه م  أجين قطص ال ك لما وحلسل د صي
آخػػ د   أدػػ عصخػػ ى قػػد وحلػػست إىل أي مأػػعلغ ألي نع لػػ   ا زمسػػ  مكػػ مػػ  أجػػين أف

  دمػفػأرجا  ألػفن،ي دلػي آخػ  غػ  الأسػغ أؿ لػ  كػ ا  غػ  مفػاٍلو يف اسػ ةساوع 
 فافمل  ت معال  اس  دم دع الفن اف وجد يفاي دلي اف داضةان ابلط دقأوحلين دم

ال  حاؿ دػع الأسػغ مػ  أجػين ال نعػيي وال ػدقي   يفلس   ين م  دلي اف د ااحلين ابجلد
 ابلعمين ول ي منع جزدين ال    والع فعف و يعٌب لسجميص ودم ي أبلف خ 

  ـ ٖٕٔٓددكمرب  ٗ
 

https://www.facebook.com/groups/288010261293790/posts/557632994331514/?__cft__%5b0%5d=AZVK2BEiNW_I-AiD2ZdMXi_UpbanUfzK3rsxLkQukr4CrDuHUxCF70y30XDcgNJGNlCLapLgHr0SketV0z7_oD94JqnRoLkGfD4KHZpXGYN3XWp5zANUi7g4L1xaI3n2GEg&__tn__=%2CO%2CP-R
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  ىبخح عً وطً ولًض عً حمطُ

 (إيضاح هام حول كهرباء ُرصد/يافع حين تحّمل مسئولية إدارتها)

  ٔا
و ذف ا أوض  ل ي ُب من ار قػعدـ مىلصػين  ،ابخ صعر حاؿ  د ابء ـ/ رحلد أقاؿ

  يفٍل ابلكػعحيف اسػعحيف ال ػ ؼ وار دػال روٍل انف   ..ل  و ا اجلع   وماقىل  منه
  .وع أس طيص أف اد ح ل ي ذلك بكأ  ا  ةعيل وضي  الاقت

فػػف  ،لنػػع الػػات ارادو أوابخ صػػعر لعنػػيف ا لسػػ  قػػـا أردان دػػي اريػػعة و  أقػػاؿلمامػػعً 
ر وع تعػ ؼ تقػدِّ   ف بعض ار ػععت ال ااجػدة معػعان ابلدد دػيف ع ،انمت ألني اجلأنعء

فػنة   أةػث لػ   ، ػاف بيػنديأد ػ فل أف  ا ع فػا ،قيميف ال جعؿ إع بعػد رحيسدػع
س   ػف لػ  قػدر ال جػعؿ ووجػان ار ػععت  يففػع ايـ القعدمػ يف،وا  ولي  ل  حمطػ

 !!!! !دي يف عبعواعذانب ال
 ـ ٕٗٔٓ أ  اب  ٜٔ

(2) 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

ال ػ فعء ُب  ػين م ػعف الكػفـ لسػي ي ورةػيف ا  حػ ارايفػص ا -مدد دػيف رحلػد أبنعءاي 
  .وب  عته وحيع ي ا ف داً ف دا

 ي وػ ن تػ  د صيعً وابسي إدارة  دػ ابء ايفػص القػعرن ـ/رحلػد   دػد أف زمػرب ي أب ػه ابمس
فت قطص ال يعر ال د ابل  لسػ   ػين ال  سىلػني لػ  تكػددد فػاات  ال دػ ابء ا ايـ ة
و كػػػ طيص تسأيػػػيف  يفتكػػػ م  الدمػػ مػػػ  أجػػين أف ٖٕٔٓ ػػػعمًف إىل هنعدػػيف لػػػعـ   يفالكػػعبق

 .يفال د ابء  ميص منعا  الدد د يفاعح يعجعت واعل زامعت عس م ار خدم
 ،ابء بقطػص  ػين منطقػه مل تكػددولسيه فا نع   جػا مػ  اجلميػص ال عػأوف مػص إدارة ال دػ  

مل فػػاف  ع وال ىلػػعوي مػػص ال  سىلػػني والػػزامدي بػػ لك مػػعأبنعلدػػدػػ ي ذلػػك لػػ  ا دػػ  أف و 
لني لػػ  أي   ػػعلد لػػ   ا سػػاؼ تقػػـا بقطػػص ال يػػعر ال د ابلػػ  ورمػػ  غػػ  مكػػ ةاإلدار 
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وع أمػ  وع  عػعـ وقػع اف فػاذا مل   ػ   يفين وقت ع دولػلاحنع ُب  يف عل ذلك   ه اي
ال   نعي  يفييف ابرىلعظ لس  و ن النعمك الوف و مين العصني  يععً لس  ال عرم  ح د

لسػ  مكػ اى الػأفد  ػعمًف هبػ ن  مدد دػيفنع أفضػين أحلػأةو مع تع فاف وارمػد هلل  ،هبع
ال عمسػيف الػ   يفلي ا الكػ ذمػعزإف ػعؿ وػ ا اإل ضمػعوؿفس ا رم ر ورممين  ػين مػ   يف،الدم

ال دػ ابء أو اعل ػداء  يفدػ ص ب   دػ  دػأ قد تعت  ل  أي تص ؼ دقـا بػه أي 
أو لمػػعؿ ال دػػ ابء  ي سػػأ  مػػ  ا سػػأعب   ػػه سػػاؼ  ىلقػػد  ػػين وػػ ن  يفلسػ  احملطػػ

وع تىل   وف أف ال د ابء خفص ب م ػ  و ػ ا رعدػع  ،مس  ا ع يفي رعأب يفالدم
ا لػػاع ال ػ فعء القػػعلمني لسػ  ال ػ وع ليػػين هنػعر ب ػػين جدػد مػػع  فػا ،دوف أي جدػد

 دصػدقنع سػػاؼ دعػ ؼ حػني    سػػ  لسػ  العمػين بػػ لك ع مػ  عو  يفأ ػت وػ ن الدمػػث
  .ل ؼ قدر  ىلكه مس  ا ورحي ا رجفً 

لمامػعً أود أف أوجػه رسػعليف وعمػه ل ػين النػعس ال ػ فعء وار دصػني لسػ  ال دػ ابء أبف 
مػ  الأفاجػيف وال ػ بني ب ػػين  يفييف ال عمسػيف ُب الػدفعع لسػ  وػ ن الدمػكػ اللسػيدي ال

 .النعا  ال د  طم باف ب لك لس   يص النعس
ل ا فاف ُب حعليف لدـ ردع ال ػ بني وُب حعلػيف  ػين دػ ص دسقػ  السػـا لسػ  انخػ د  

واعل ار وارجػد الااويػيف فا ػه حيندػع سػاؼ داحلػين الضػ ر إىل  ػين م ػعف  يفليعابعت 
 رػػػني أتٌب يفط  آسػػػىلني إىل قطػػػص الدمػػػضػػدسػػػـا إع  ىلكػػػه وسػػػاؼ   حػػػداً أ وحيندػػع ع

ة مػ  ميزا يػيف ت ػةيسه وأجػار ورواتػ  اإلدار ال سكيف الععميف لس د ابء ب اف  م طسأعت 
 .و..اخل ..و..و ..مالىلني وحليع ه و

ورمػ  مكػ عدد  لااجدػيف  ،سػاؼ تػربو  ذلػك يفأ  ر وا ايـ القعدمػ أل ر م  فقد ل ا
 إخػفصو   يفمعأأتدديف لمسنع وواجأعتنع ب ين جد و  يف ع ت م  انحي  يفي د ص أو جدأ
مػ  قػان و  اقػ  ا بػ لك قأػين أف  نعتيأو ي زمعف وم عف   نع  قـا بعمسنع ب ين مع أب

ٍل ألسػي أف إرضػعء و عمين مبع د ض  ا ورساله ومبع د ضػ  ضػمعل ان   ،  اق  النعس
 نػع إىل انف  عمػين فقػا ل كػػي  العمػين ولػي  معنػػع أي إلسمػػعً  .تػدرؾ النػعس غعدػيف ع

لسمػػػااانني إىل حػػػني تكػػػ  مين  يفل ػػػ  مػػػ  ابب الدمػػػولػػعلف رمسيػػػه لسقيػػػعـ بػػػ لك و 
-عـز لقيػعـ فػ ع  دػ ابء رحلػد ءإج اءات الضي لسم سكيف الععميف لس د ابء ب ين د 
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دارة  د ابء مبعىن ال سميف وع زلنع مب عبعػيف ذلػك، و  مػىن مػ  أي اايفص ب أدديف واجأعته  
 م حػػ  بػػه ٍلإا  فػػا يفلي ا لسػػ  العمػػين ود ةمػػين الكػػ ةلنػػدن القػػدر  يفدػػ ص أو جدػػ

ا ا ػه  فػا ،لس  العني وال اس فسيأٌب ودك سي العمين وله مػل جزدػين ال ػ   وال قػدد 
 هتيػأيودػ  ن لسػ  ذلػك.  ف مػ  صمسػ  ابلأيػت أسػ  و أساؼ د يين ادي م  فػاؽ ر 

والااجأػػعت  لمػػعؿوػػ  ا  دعػػ ؼ  يػػف دصػػسه وػػ ا الضػػاء ومػػع ع ءالضػػاء دوف لنػػع
تععبػػه لنجػػعح أى ابلػػ ي  قػػـا بػػه و عػػ ؼ أشمي ػػه و   نػػع رمػػ  أدر  ،ل  أيػػت ذلػػك يفزمػفال

لمامػػعً ا ايـ سػػاؼ تػػربو  ذلػػك وحػػ   عػػ ؼ بقػػدر وأشميػػيف قيمػػيف ال جػػعؿ ُب  .ذلػػك
 . حني  ىلقدوع وم  ٍب ار ي لس  لمسدي

ؿ لػػ  أي ا قطػػػعع أو فقػػػد وخكػػػعرة خدمػػػيف ال دػػػ ابء  ا لػػ لك فػػػاٍل حيندػػػع غػػػ  مكػػػ
  .مععان ب لك جتعوبا مل  سم  أي إذابل عمين إىل أجين غ  مكم  

أف دعسػي  يفحػ دص لسػ  ال دػ ابء داخػين أو خػعرج الدد دػ إ كعفرسعل  ل ين  فافل ا 
لسةىلػعظ لسػ   يفييف  ػف مبنطق ػه مب  سػف ا سػعلي  ال عحػكػ الب لك ود دي دورن ابل

مػػ  النػػعس مػػ   يفالصػػعم  يفوعمػػه وخعحلػػيف لسىل ػػ رسػػعليفال دػػ ابء،  مػػع   دػػد أف  احلػػين 
ل  اجمل مػػػص اعت اج معليػػػه ورجػػػعؿ ددػػػ  وجتػػػعر و ػػػين دػػػ  مكػػػ الني وم ػػػعدل ود صػػػي

  اودكػ  ا  اوقىلػيف جػعدة رمػا ارىلػعظ لسػ  ال دػ ابء وأف طم سػا  امبدد ديف رحلد أف داقىلا 
والأفاجيف وال  بني ال د  دعمساف ليين هنعر ضػد  ةجار أفاان ال عذبيف وال ين تسك ا 

عسي ي تػاقيىلدي لنػد إلف عؿ ذلك ف يفال د ابء ابلقاؿ والىلعين وب ين ا سعلي  ال عح
ط  إىل اسػ  داـ ا سػػعلي  ضػػمل فا نػع سػاؼ   مػػع ،و قػاؿ دػػي إىل ونػع و ىلػ  ،حػدوي

لفن لساقاؼ أمػعـ أفس لك  دلا  ين د ال  اجمل مص ال  ارة ..ا خ ى لععجليف ذلك 
 نػػػع غػػػ  ا ع ت دػػػدوان ابعسػػ م ار  إذا ت دػػػدوان أف  كػػ م  بعمسنػػػع و إذذلػػك ال ةػػػدي 
د ػ فل أف أجسػ   هب ا العمين فن جا من ي الىلعلنع م  ذلك   ه ع علقني وجدد د 

  وأحلس  وت بي  مل ول  تكم  أخفق ف   ام  و  ،دع لس  مك اليه واان لكت أوفً 
فاا أ ه لند جمي نع ولندمع اسأػاان لسعمػين ُب ال دػ ابء   ،يل ب لك واان غل ل  ذلك

حكػعس ابلعنػعء والن ػد ي نع بػ لك ابإلوالااج  الػاال ومكػ ال يف عف م  ابب الدم
الػػ ي  ػػعف دعع يػػه وػػ ا ال ػػع  مػػ  خدمػػيف ال دػػ ابء ومػػ  منطسػػ  دراسػػ  و صصػػ  
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دػع     الػأعض   ػه ايعػهب ا أجيت د ا ولي  م  ابب ال ب  والعدة وغ وع  مػع د
ه ولػػػي   أةػػػث لػػػ  م فػػػ  أو مكػػػ اليه أو وليىلػػػه أو  مسػػػرمػػػ   أةػػػث لػػػ  واػػػ  أب

الػػ  شمدػػع  يفتسػػك ا فػػاان والنػػاااي والنىلػػاس الكػػي لسػػ  وػػا رداً  غ وػػع، ف فمػػ  وػػ ا
الأفاجػػيف وػػي انف مػػ   أحلػػأ   ػػه ، مصػػسة دع لسػػ  حكػػعب وػػ ا ال ػػع  الععػػيي

د ةػػدثاف ابسػػي منػػعاقدي ومنعق ػػيف ال ػػع ين مػػ  حيػػث د وهنػػع وػػي بعقسيػػعهتي وحكػػ  
دػػعأنع  دمػػيفل ئومىلدػػامدي ال ػػدٍل الػػعا ةلسةيػػع ة ػػعليسدي و عػػ هتي الضػػيقيف الصػػة  

  .فم  خفؿ ذلك  قاؿ دي و ا ردان لسي ي ،الععيي
ا  ػػع اا إذأف ت ةمػػين   ػػعلد وػػ ا الكػػ ات  يفالصػػعم  يف مػػع  قػػاؿ و   ػػد رسػػعل نع لسىل ػػ

قػػـا ب وع دةػػ  ا مػػع ،دػػاىل لسػػي ي اح دصػػني فعػػًف لسػػ  ال دػػ ابء   ػػه م سمػػع ت ا ػػا 
 خ س.والكع ت ل  ار  ديطعف ا ،دي ىلكح  دة وا مع أب

 ..السدي إٍل بسةت فعددد والكفـ لسي ي ورةيف ا وب  عت 
  

 ـ.مع ص حلع  اعل  العم ي
  ايفص/-مدد  أدارة  د ابء رحلد

 ـ ٕٗٔٓسأ مرب  ٜٕ

 صرالي أشاط ثباتيا علِ مىاقفيا

 صػػػيةيف مػػػػل ل ػػػين مػػػػ  ظم سػػػك اإلرادة والطمػػػػاح لسنجػػػعح ل ةقيػػػػ  ا وػػػداؼ الػػػػ  
 س مدمع  عف الاضص. ا ة ست ُب لقسه ولجز لندع ال    م  النع

 أحفـلدددي اماحعت  أ ة و  أد عصجدد،  أد عصمدم ك انف أف تأةث ل  
دي وبػك  ىلكػاصمػعبياف ذوي لػعدات انجةػيف وحيػعة هبيجػيف دػدفعاف أب أدػ عص يسيف، 

، هبػػ ا حلػػدقعءإىل ا مػػعـ دالمػػع، إ ػػك ُب أمػػ  ارعجػػيف  ف  ػػعلا وػػ ا النػػاع مػػ  ا 
مػػ   أ  ػػ ت ت دػػد أحلػػأةإصمعبيػػيف وأ ػػك    ػػ أت أحلػػأةال ػػعار سػػ درؾ أف حيعتػػك 

 و عء الأدلني ل ك قيي اريعة.

https://www.facebook.com/groups/alhajeb/posts/944238365593321/?__cft__%5b0%5d=AZUH9Y-2QYOW6MTLX54BHSudLa1S4Hd5sr79ydQroh5zt_IByIY6rKeijS8lMrl6kjelh7x63Q90YGE2vTLHxsqPFS7bLqGODIo5JK5gIonOzvvIP6nm9Yy02jITaCTeCzg&__tn__=%2CO%2CP-R
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ق صعد، فس  ت  ك  مندي قين ودالع ل ين م  د     داميع م  الدوليف والطق  واع
ساى ال  عـؤ وال  عسين، وحلعدؽ أول ػك الػ د  سػ فعا ك ُب سػقطعتك ل ػ  تقػف 

  دقػػدرو ك ودع فػػػاف ، أول ػػك الػػ دأ  ػػ أول ػػك الػػ د  سػػيسدما ك ل ىلعػػػين  ..جمػػددا
ذ  ى ولسافعء وال ضةييف  ردل انحلص  يفقيم ك .. و ا مع صمعين لسةيعة معىن ولسصةأ

 الأيعض. 
 دػػ عصدمػػع ت صػػار، وأف ونػػعؾ العددػػد والعددػػد مػػ  ا  أ ػػربأف العػػعمل   عً وتػػيق  دالمػػ

ول   جتػدوي فعقصػد أمػع ندي لػ  ا دػ  الأةػث ُب  رطمدػي  ،الميزد  مل تع فدي بعد
ُب  حػػ ارف ا وفيػػعء ا ا ـ وحقػػعل  لمسدػػي الػػ  د ةػػدث لندػػع النػػعس ال سصػػالدضػػا 

وع  ،فف تن ع  قدومدي إليػك دوف الكػع  والأةػث لػندي ،س د قصصدي وبطاعهتي
ظم ػػ  أف جتػػد حلػػددقع جيػػدا ُب مسدػػ  ليسػػ  أو ُب أمػػع   السدػػا ال ىل قػػيف أو ُب جمػػعل  

أو خم رب  لسمييفأو ُب خم رب جتعرب  لسمييفول   قد جتدن ُب م  أيف أو حمعض ة  ،القعت
جتػػعرب اريػػعة ُب ميػػعدد  ال ػػ ؼ والنضػػعؿ ع  ػػزاع ارػػ  مػػ  حسػػاؽ ا وغػػعد اجلأنػػعء 

 ارمقعء.  يفي ولقسيعهتي العقيمألمعدال د  س ي ال ع  مندي ب ين 
  يعٌب لسجميص /مع ص العم ي

 ـ ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٛ

 كفِ عبجًا!!

 ضػد ضم ػد ارػ ب أثنػعء الكػأعني ميػداف ُب لىلػعش بيمػني طمػ ج  ػعف م  لسي ي ابهلل
 ولصػػع  وػػعدي لصػػع  دعمػػينأف  فان دعقػػين فدػػين ،لػػدف أبنػػعء وضػػد وػػعدي الػػ لي 

 ..! لدف أبنعء
 .الععب اف أددع ح ارا  الع يب اجلناب بنعءأب عً لأ   ىل  .. ىل  .. ىل 
 ـٕٚٔٓ/ٕ/ٕٓ
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 !!.شتغرابيدعى لال ءظٌ

زلػػين ..اف مبددنػيف لػػدف وحالاوػع إىل ق دػػيف ا  قػدان الىلعسػػدد  مػ  اجلنػػابيني الػ د  دعأ ػػ
مىلػػ وض ".. لػػعذا تن قػػد الىلعسػػد حقنػػع؟ :"الػػأعض ب ػػ ين غ دػػ  ولكػػعف حػػعدي دقػػاؿ

خ  وتعؾ فعسػدان فىلعسػدان أفضػين مػ  صمػ  فعسػدد  ت  ز لس  الىلعسد م  الط ؼ ان
 م  م عف اثٍل!!

 مع و ا الاضص الع أك الس  وحلسنعن !!؟
ارػػزب أو ال ػػاف الػػ ي دن مػػ  إليػػه  أورة وابل نعػػيي الىلعسػػد حممػػ  مبنطق ػػه   أحلػػأ 

  رة اخ ى 
 لػػ  وػػ عء الىلكػػدة وػػي مػػ  الكػػةاقني بىلكػػعد مػػ  نيوالة دػػ  العجيػػ  اف الػػدافع

 ددافعاف لندي وم  بني أوسعط ال ع  ...!!!
 !!.س ة ابددلا لف ءد 
 ـٕٚٔٓ/ٗ/ٜ

 ىصقًله العلقه

 دقاؿ با حلع  و عسندع لس  
 ل  تقأين جماس أرض اجلناب ار  

 م  تأيعاف الاا  بيد الاف  اي
  كقي ي العسقي بىلعن العيدباس.

 ـٕٚٔٓمعدا  ٓٔ
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 امليَسمىٌ وامليبطخىٌ

راب ػػػعت ُب إجتػػػدوي دالمػػػع حػػػني  ػػػدث أي   ىلػػػ الندزمػػػاف النأطةػػػاف ضػػػعىلعء ا 
اجلنػاب العػ يب، بػدًع  أبنػعءات   صػعر حلنععء دنع   اهنزامدي ابل ة دض والطمػ  ع

 أتعسماف لعذا؟  ..ال معؿ لصع  اجلناب أحداثس ىلعدة م  د ي ت وصمدي لف م  أف
الن ػػعز الػػ د  رحأػػاا بػػدخاؿ ارػػاث   حلػػاات ف وػػ عء وػػي  ىلكػػدي النأطةػػاف وا 

 اجلناب الع يب. ج يعحوبعد ار ب وح  انف ع أثنعءولىلعش قأين و 
، نيـ أول ػػك الػػ جىلددمدػػي ا أطػػعح وخػػاؼ واهنػػزا ال ػػ فعء ع حػػ ارلػ لك فػػاف  ػػين ا 

فيػعء و ال ػ فعء ا  حػ ارد مب ين و  ا مااقف لسػ  ال جػعؿ ا م ف دع  اجلناب دع 
و ىلػػػي   جػػين   ام ػػػه ولزتػػػه  وسػػػيدافعاف لنػػػه ب ػػين غػػػعؿٍ  اال سصػػني الػػػ د  دافعػػا 

 نع ابل ةعلف الع يب حىلعدي ا. إخاا بيد مص  ولقيدته وح د ه دداً 
 ـ ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٗ

 ىتمن أو ىيتصر ظعارىا .

 العكػػ  ديف  وال سكػػعت وال ػػع  الػػاا  رمعدػػيف رمػػ  بػػين أحػػد لسػػ  ي ع ػػد مل رمػػ 
 والأػػعدئ وقاتػػه و الي ػػه الػػ د  يىليػػه لػػ  دسامنػػع ع لسينػػع ل ػػدىا مػػ  ول ػػ  والد يػػيف
 ...ألسي

 انمػت وع. وال  امػيف والعػزة وار دػيف العدؿ وإقعميف ار   جين سمات أو  ن ص  دععران
 .نيقعولال اجلأنعء ألني
 ـٕٛٔٓ/ٔ/ٖٓ

 أودعياٍه!!

، العػػ يب اجلنػػاب وبنػػعء الػػاا  لدمػػيف ابليػػداف ال ػػ دف وال نػػعف  ابلعمػػين أوجعنػػعوي
 م طىلسػػاف زالىلػػيف اؽأبػػا و  وشميػػه فقعلػػعت جمػػ د أبهنػػي حقيقػػ دي لسػػ  وتعػػ وا افع   ػػىلا 

 الػػ  ال عذبػػيف واعدلػػعءات ابلن ػػارات سػػياجعا نع أهنػػي فعنػػاا ،انخػػ د  جدػػاد لسػ 
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 واركػػد وارقػػد وال ػ ب ابلىلكػػعد تعػػد الػ  الن نػػه ومطعخبدػػع صػدروعم أدػػ  مػػ   عسػي
 . رطميع
 . الأعاين لس  ا  ص  و يف حعربان  يف حكنيف أساة ا رساؿ ُب ولنع

 مػص ت ةػ  أو ت أػدؿ لػ  سكػعف جأػين رسػاخ يفوراسػ  يفاثب ػ وأوػدافنع ومأعدلنػع لقيػدتنع
 . صممعنع الع يب فعجلناب ال ة ات

 ـٕٛٔٓ/ٖ/ٖٔ

 وصاىعَا اجليىبًُ ُقاومامل مؤشض ..احلدٍ حمندأبى 

 وحلػع عدع اجلنابييف يفقعومال م س  اردي   أاب اي د ةك ا أقاؿ إعا أف ع دكعل
. 

 ،واعخػ اج لػفـواإل ابل ضػسيين هبػع قمػت الػ  وبطاعتػك  رطمػك هتميو اا حعول فاف
 حلػػدور وسػػا ةىلػػار حم الاانيػػيف وتضػػةيعتك وبطاعتػػك  رطمػػك اف دػػي سػػنقاؿ فػػنة 

 ااوتعسمػ ااودرسػ دػدؾ لسػ  اا  جػ  د ال ال  فعء ح ارا  يفقعومال رجعؿ م  عؼان
 قػػػداـواإل وال ضػػػةييف ابلنضػػػعؿ الاانيػػيف منػػػعوس ي مػػػ  ااوهنسػػ الأطاليػػػيف مدرسػػػ ك مػػ 

 ادزدػين خػ اجواإل ال ػعذب لػفـابإل العمين ولي  وال ااضص الااقص أرض لس  والعمين
 . دمعت ي بعد ح  فيه ودعد و  ي  يدصارو  اف د ددوف ال ي

 ب ةضػػ  او مػعـ يأ دػع  ػػ د ومل  ىلكػدع ب ةضػ  مد مػيف  ضػػ ده جلنػه  ػافت فعنػدمع
 مػػ  قػػ دأني ا ػػع ا  دمػػ  تػػدوف الػػ  حيعتػػه ةسػػ   ومااقػػف الأطػػايل و رطمػػه دمػػرث  الىلقيػػ

 لسػ  ابرصػاؿ ت اقػص فمػعذا لمسػه سػ ارأ وخبصاحلػيعت بعمسػه لسػيدي ودع مد الىلقيد
 دػ ص  ع   ةحلار  ال قا دم  ولي  حلنعان دم  دُدوف فعل عردل ،العساميف داقيهمص
 ا ػع ا  أو الأعػد  ػين لنػه بعيػدد   ا ػع ا  دمػ  وػي  ػعردلال اف  أػد م  اف سفا  ومص
 دمػيفخب نيم ػةال  ع أػه حػ اروا  الىلقيد  عف حني العحليف مبصعردي مس دني الة بيف ُب

 .اجلنابييف يفقعومال وبنعء الاا 



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
21 

 لػػػربانمد واع صػػػعت وال  اسػػػ  القعلػػػيف بعتيػػػ  فقػػػا ديأ ىلكػػػ ا سىلػػػا   ػػػعف ليػػػت اي
 وجػػي فقيػػد أتبػػني ُب  ا نػػع القعلػػيف مبكػػعحعت وال ة  ػػعت اعسػػ ع اض ولػػدـ ال قػدَل
 .. ت فيد  وحىلين مك ح ُب ولي  وا 

 فأب القعليف خعرج ت  اوي ال د  ال افقني ا ف اد ل عت ابلقاؿ ديأ ىلك ا سىلا  اي ليت
 خػعرج الػ  حلػااتوا  وال بطػيف ال ة  ػعت بعدـ النعس إلردعد القعليف داخين اد ا ا 
  ردػػل ب أمػػين حكػػعسواإل اليػػعؿ ودكػػ ح  لسماقػػف  ارعضػػ وف ُدصػػة  حػػ  الػػنص
 .بأطاعته ومرث ن عل  مبعد  و عد ن الىلقيد
 وػ ن ل ػ  ..جدػد ب ػين حػعوؿو  ريب رحي م  اع ..و  ا دعد و ك اف دعءوا ل ندي
 . يقدراهت و 
 .العض  م  ادع ربو  ومل العقسييف و ن بنىل  و  ا اس م وا اف اي وا  ج ؾأ ا لعي
 ـٕٛٔٓ/ٚ/ٚ

 تصعُ أعىاو علِ جمسرَ يىلًى األشىد

 ُب ا سػػػػاد داليػػػػا زرةجملػػػػ ال عسػػػػعيف ىالػػػػ     لسينػػػػع  ػػػػين ا سػػػػاد اليػػػػـا وػػػػ ا م ػػػػين ُب
 خعحلػػػيف قسػػػك لسػػػ  لزدػػػز دػػػ ص  وأغسػػػ ألػػػز فيػػػه فقػػػدت الػػػ ي ٜٕٓٓداليػػػاٖٕ

 دػدن لسػ  وتعسمنػع ت بينػع الػ ي الةػاار ال جػين ذاؾ أيب فقدت ..لعميف الع يب واجلناب
 ال جػػػعؿ مػػ  الػػػاا  وعمػػعت حػػػدأ ال جػػين ذلػػػك ..اريػػعة دروس مػػػ  وال  ػػ  ال  ػػ 

 حػػني الطػػعو ة الز يػػيف دمػعلدي مػػ  الػػاا  وػػ ا تػ اب ىارتػػا  الػػ د  ال ػػ فعء ال سصػني
 . حيندع العىلعد  ح فؿاع قاات م  واليع يف الةدر  حلعحلعتب سعلت

 ل ػػي ذمػدد وأدضػعً  ..الععػعـ ال ػدداء ءوػ ع ل ػين سػسىلعً  مػع قسنػعن ذمػدد اليػـا فدػع رمػ 
   دػػ   جػػين مػػن ي وتعسمنػػعن ت بينػػع الػػ ي هنج ػػي لسػػ  فو مكػػ م   ا نػػع والافػػعء العدػػد
 وال ػماخ وال  امػيف ابلعػزة ال ع   يص دنعي ح  اردد يف دول ه وبنعء الع يب اجلناب

 . لسجميص العدؿ يفقعمإو  ابر  العسي ورفص يف كعودال والااانيف والعداليف  ديفوار
 ـٕٛٔٓ/ٚ/ٖٕ



  ....................أسد عدن...الفقيد القائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري....................

 

 

 

22 

 رحه اهلل أبٌ

 كم اشتاق أٌام أبً آهٍ 

 ذلن الرجل الرهٌب العصبً العصبً

 رثنً الحزن ولكن مدنً بالعزمأوإنه 

 والعزة والصبر األبً 

 فحملت العبء طفالً ودموعً لُعبً

 وبكى حٌن رآنً ناجحاً 

 وِرضا عٌنٌه أطفى تعبً

 إنما كان أبً لاسٌاً فعالً 

 وٌخفً نهر حٍب عذبِ 

 للبه للب صبً

 صبره صبر نبً

 رحم هللا أبً 

وُب ذ  ى رحيسك اي أيب أ  د ل وحك الكفـ ولعابك الطعو  العدػد والافػعء،  نػت 
 ،فحمىلػػػارٌة ع ظُمةيدػػػع الزمػػػعف وع ال ػػػع ، ػػػين تىلعحلػػػيسك ع زالػػػت ُب خميسػػػ   ،ُمسدمػػػ 

ج دػدتك  ،بػت لسػ  إحضػعروع لػكألمعم ك ال  تسىلدع لس  رأسػك،  ععرتػك الػ  د
والُسدمػيف الػ   نػػت  يف سمعتػك ال ان ػ  ،ت  أدػػع وأ ػتمػ   تك  ،سػ  حلػىلةعهتعقوا ػت ت

هنجػػػك الػػػ ي انضػػػست مػػػ  أجسػػػه حػػػ   ،امسعدػػػع منػػػك لػػػ  الػػػاا  والقضػػػييف وارػػػ 
 ل لك الندد .  ءً افد ةضةيت ب وحك الطعو  

لقػػد ت  ػػت فيػػل مػػعمل أ كػػعن مػػع  ،، اي قػػدوٌب ولػػزٌب وف ػػ يةارٌب العلػػدأيب اي أسػػط
والىل ػػ  وال ػػ ؼ وال ضػػةييف والىلػػداء مػػ  أجػػين الػػاا   ةت  ػػت يل قػػيي العػػز  ،حييػػت

 ُٖٕب م ين وػ ا اليػـا  وا معكورفقعلك ال د  اس  دد وأ توت ابه الطعو   يف ع 
 ..  آَمنػػػُ ي بػػػهابان مػػػ  أجػػػين وػػػدؼ سػػػعم  قػػػـ قػػػدم ي أرواح ػػػي  ٜٕٓٓمػػػ  داليػػػا 
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ولسػػػاا  ولعابػػػه الطػػعو  الػػػ ي ضػػػةي ي مػػ  أجػػػين العػػػزة  ،ي اجملػػػد والسػػاد ػػرواحألف
 .أبداً ان لنع العدد والافعء مع حيينع مي ال ي رمس  ولندج ،وال فعيف والدعبيف

لقد قُ ين قعتس ي وذاؽ م   ىلػ  مػ ارة  ،أيب لقد تأدلت ا حااؿ ومَل طم ل ي ا تععيل
سامػعً  ولػا بعػد عفعدالػيف الكػمعء قػد  زلػت فػعهلل ع دنكػ  م ،ل ػيال أس الػ  قػدمدع 

 ،ىق سػػ  ي إىل القػػعب   علػػعت وفػػػ ادوذوأػػت جةعفػػين ا مػػ  ال  ػػػزي الػػ   ،حػػني
ذف ا سػػي  مين دػػ  ا مػػ  دنصػػ ان ود ػػد أزران لنةقػػ  وػػدف ي ولمػػع ق دػػ   لوأ

 ب أرض اجلناب .ت ا ةالنص  ود ةق  اددؼ ال ي م  أجسه سقي ي بدمعل ي الطعو  
أيب لقػد ت ػ ت  يػػعف  ػين مػ  ابلػػا ي وخػ لا ي،  وبقيػ ي أ ػػ ي وتضػةيعت ي ُب أ صػػص 

وورثػ ي لنػع  ، ي أبح ؼ م   ار ُب  ردل اجلناب الع يبأمسعء حلىلةعت ال عردل،   أ ي 
لسػػ  دربػػك سػػػعل وف إ نػػع فعدػػدا اي أيب  ..العػػزة والىل ػػ  ب ضػػةيعهتي الػػ  قػػػدم ماوع

فػألف  ،ذف ا بكػفـول ػني روحػك الطػعو ة   ،قيي حمػعفعافولندجك الصعـر والك 
 ..دمت ف  اً .. رةيف ِم  ا تة عؾ وتك نك ُب جنعت النعيي .

 ابنك ال سص/ دػعفص حلع  اعل  الُعمػ ي.
 ـٕٛٔٓدالياٖٕ

 ؟!!املفلصىٌ َايُّأ مً شًخاكه مً

 دػػي ورمػػ  لػػندي افص ػػد جتعسنػػع الػػ  وػػ  لسيدػػع ت بينػػع الػػ  الاانيػػيف وال اابػػت أعدلنػػعم
 حػػػني وظمزقػػػاؾ كسػػػيأيعا  فدػػػي الػػػدرس مػػ  افػػػعل ربو  الػػػات، لنػػػع اادػػػعو  لػػػ  اريػػعة

 .سػػػ ةميك الػػػ  اليػػػد ووػػػ  لسيدػػػع حلػػػعدت الػػػ  اليػػػد وقطػػػص خبيع ػػػيف دػػػي ارتضػػػيت
 فمػػ  مػػندي أ ػػرب العػػ يب واجلنػػاب وتفةنػػع واني نػػع ول ػػ  وخأيػػث  أػػ  فػػعل طا
 .الىلسكاف اددع م  سيةع ي

 ـٕٛٔٓ/ٛ/ٜٔ
شمػػعـ  أبػػااليمعمػػيف و  أبػػا ةع مػػيف  ػ  وػػ ن ال ة دػػدة لنػػد حلػػدور القػػ ار اجلمدػاري مب  ا

 .  ال  حصست ُب ال سييف العك  ديف بصفح الدد  حداثبعد ا 
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 التاريخ ُيصيع باملىاقف 

 يأ د كػع لندمع،حلػعم اف ذلػك لسػ  والقػعلماف اجلأنػعء وحلػين ارد و ا إىل لألسف
 الااجدػػيف مػػ  خافػػعً  ا  معلػػه دُنكػػ  آخػػ د  دػػ عصأ مسػػعءأب فعسػػه لػػ   ػػعف دػػ ص
 ..!!لسجميص وسين  ىلاف الُ زي ف سدي هنعديف لس  ددؿ فد ا هبع، قعـ ال  والدميف

 .لسةقعل  وال ضسيين وال دلي  اب ففـ ولي  حداثوا  ابلااقف ُدصنص ال عردل 
 ـٕٛٔٓ/ٔٔ/ٓٔ

 لألشف!!!  ُومصداقً ُثق زمُأ

 لسػ   طمػ   حػ  راؽو ا  بعػض و  ػىلنع الأكػيطيف علي ا سػ بعػض اسػ  داـ نػعحعول
 وجت بػػيف العػػدؿ، أسعسػػه الػػ ي ابر ػػي النػػاااي إخػػفصو  ومصػػداقييف القػػعدـ الكػػ قأين

أهنػػي مػػع  لنػػع تأػنّي  لألسػػف ل ػػ  أبفعػػعدي، اقػاادي مصػػداقييف واخ أػػعر دػػ عصا  بعػض
 واركػد زابا حػ لسيدػع كػيط ت الػ  تسػك زالػت ع وثقعف دي ولقسي دي د بعيدزالاا 
 .ارقيقيف س ل سيينضوال  وال  ب يفوالّدو يّ  النعاقييف وم ض

 .لألسف!!!  ومصداقيه ثقه ازميف: الفحليف
 ـٕٛٔٓ/ٔٔ/ٙٔ

 صفُ الصدق

وزهنػػع وقاهتػػع وأج وػػع إع  ثقسدػػع وع دعسػػي لعم دػػع وع وا ع ..مػػع ألعمدػػع مػػ  حلػػىله
لػػ  جُتنأػػك  يػػدوي وتُنصػػػ ؾ ا يفا اهنػػع الصػػىل مػػ  ظُمعرسػػدع ب ػػين أقاالػػه وأفععلػػه، فػػػا

وػػا  دكػػ طيعاف فدمػػك و ػػًف لػػه  سيػػين خم سػػف لسػػ  انخػػ  حكػػ  مػػع وجتعسدػػي ع
 ،ال فلأػني والةػ  واثقػني بػػك حلػدقعءوا  لػداءا  ةمع قػدؾ بداخسػه  ػيعدي ُب حػ  
دي ا ػػه وػػين دُعقػػين وػػ ا دػػ  سي مبصػػداقيه ؟!! أو أ ىلكػػلألسػػف  ػػاهني مػػو مصػػدقني 
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مػػ  وػ ا الكػػ اى ؟!!  ف  ػًف دنعػػ  النػعس بعػػني اأعػػه  دقالػاف وػػين حلػةي  ُب انس
 ول  دصدقك إع م   عف حلعدقعً م سك. ،ولس  مع ت ىب

ِلِمع دع مػ   ،يفم  ألس  م ات  اجلن يفوين و ن الصىلفمع ألعمك اي أهلل حني جعست  
 .ةأتث   أ  ب ين جاا   اريع

 ـٜٕٔٓفرباد  ٖٔ

 ثالخ فرحات

 ،مػيفدي ف حػيف دػـا ليػد دا أف اح ىلػين بػ فث ف حػعت،ُدصعدفل اليػـا ال ابػص مػ  مػع
وف حػػيف  ،وف حػػيف حىلػػين ابنػػ  وصػػادع لسػػ  ال  ػػز ا وؿ بدراسػػ دع ُب الصػػف ال علػػث

و كػأؿ ا اف دػ مي اعفػ اح بنصػ   .ال   ى ال ع ييف ل أسػي  اجملسػ  اع  قػعيل اجلنػايب
 .يفدرالييلفف دول ه الىلاجلناب الع يب  

 ـٜٕٔٓمعداٗ

 ظذاعُ وصادقُاشتقالُ 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احملـع  ......................................خ قعلد ال ةعلف الع يب  ا 

  يه لك  ديف وبعد                          
  يفالاضاع / تقدَل اس قعل                    

ين العكػػػ  ي و عػػػ اً إىل الاضػػػاع ألػػػفن وبنػػػعًء لسػػػ  مأعدلنػػػع الاانيػػػيف ُب العمػػػ ةدػػػعر إ
سمػ  بػه حعليػعً مػ  تصػ فعت ُب العمػين العكػ  ي وجتنيػ  الػاا   لسااج  الػاال ومػع

ال عكىلييف ال  قد رمبػع  يفب    م  ال ص فعت العك  د ءةسعال ع ين والادفت م  اإل
ابلعمػػػػين العكػػػ  ي أو القيػػػػعـ بااجأػػػعت ومدػػػػعـ  ػػػػدـ  ءةسػػػعدكػػػ  دمدع الػػػػأعض لإ

 ػػدـ الػػاا  وع  ػػدـ واجأنػػع ومدعمنػػع  وع يفمعينػػ يفأو حػػزب معػػني أو جدػػ أدػػ عص
  .وا منييف ال  وجدان م  أجسدع يفالعك  د
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 ةل ا فقد تطس  مل ذلػك القيػعـ ب قػدَل اسػ قعل  مػ  منصػك العكػ  ي  قعلػد القػا 
 ر ػعف   يفارعليػ يفلػدف وأحيػين  يػص حلػفحيعٌب العكػ  د ٖحػـز    يأيفلدف   يفالضعرب
العكػ  دني  ةاحلين معه  وت  يين جلنه م  قػأس ي مػ  القػعدو طس  من ي ال ا  يفال  يأ

وػا  و ين مع يفلسنزوؿ إىل العك   جل د وحص   يص دم س عت ال  يأ ح ارال  فعء ا 
 مكجين لس  ذم  عس فمه وإخفء لددٌب م  ذلك م  قأس ي رمسيعً .

ان مم قػد لسمًع ا نع سنعين خمسصني لااننع اجلناب الع يب ول ي و     ي لس   ين مع
لنع م  تضةيعت ودلي لأفدان مب  سف اجلاا   وع دك طيص أحد أف دن   ذلػك إع 

لااجػ  الػاال لسػدفعع لػ  ابنػع القيػعـ ُب حعلػيف تطسػ  م ةين رو  اعدعر عجعحد وسن
 يفال ػػػ دىل يفالعكػػػ  د يفلسػػػدفعع لنػػػه ابلط دقػػػ اً ين جنػػػادعا رض والعػػػ ض والػػػدد  وسػػػن

الػ  دُ دػدوع الػأعض الػ  ع متػت  يفالعكػ  د يف دقػالاانييف ال  ت بينػع لسيدػع ولػي  ابلط
ػعسعمػين العكػ  ي الػػاال ل يفبصػس  معينػػيف يفولق دػ معينػيفولقعلددػػيف  دػ عصدن مػ    وإسما

 د  فنع العمين العك  ي  ت راد دع. ال  ع
 ووفق ي ا ُب مدعـ لمس ي        

 
  أبا حلع /مع ص حلع  الُعم ي ا أخا ي

 ـ .ٜٕٔٓمعدإٛالااف   ػ/وٓٗٗٔرمضعف ٖٕح ر ب عردل 

 ضد امليطق الصليب

مػػنطقدي مػػ   ،ُذو تىل ػػ  سػػسك أدػػ عصدول نػػع الػػ   نُ ػػدوع  مػػ  الكػػ ةيين أف دأػػل
 روػػعيبلػػ  الىل ػػ  اإل   ػػ اً طم سػػف   فدػػ ا الىل ػػ  العقعلػػدي ع لػػي  معػػ  فدػػا ضػػدي،

 ول   أبسعلي  خُم سىليف. روعبف فشُمع دزرلاف اإل
 ـٜٕٔٓدا يإٛ
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 علِ جمسرَ زجنبارععرَ أعىاو 

 داليا أبني .ٖٕزذمأعر  جمزرةُب م ين و ا اليـا ال   ى الععد ة ل دداء 
فقػدت أيب سػقا دػػديدا ُب جمػزرة زذمأػعر الػػ   ٜٕٓٓداليػػا  ُٖٕب م ػين وػ ا اليػـا 

ال  فعء حني لربوا  ح ار ىل هتع أايدي اإلج اـ واعح فؿ العىلعد ، ضد الااانني ا 
  ع تقأين الك ات ل  قاؿ ار  ُب وجان الطةعة.ي ال حلااهتل  ح د دي أب

رغي  ين الع وؼ الصعأيف الػ  مػ ت بنػع ذمػدد ل ػي الافػعء أب نػع معضػاف ُب اسػ  معؿ 
لػ  ذلػك  يفسمسػأ  د  اجلناب الع يب وبنعء دول نع الك قسيف ول     سػ  أو  عاجػص قيػد 

سػػي سدوي  دمػػ  بطػػعؿتسػػك اجملػػزرة الأ ػػعيف ا  دػػدداءادػػدؼ الػػ ي ضػػة  مػػ  أجسػػه 
  عردل أبح ؼ م   ار. ال

ورمػ   كػ  مين تطدػ  الػاا  مػ  بػ اث   أبػ ت ػاف معػ  اليػـا اي  أمتىن أفف ي  نت 
السعػػا ني ولمػػفء حػػزب  يفاعحػػ فؿ العىلعدػػ  وح ػػععهتي أذانب إدػػ اف اجملػػاس اراثػػ

 ة   ػ ي بػدمعل ي الطػعوأالػ  رود ماوػع  يفيني مػ  أرضػنع ارأيأػروػعبالىلسكني اإل خاافاإل
إ نػع  ػ اؾ ..دت لنع الط د  ح   ق  لنع ذلك.فني ق د  العػني اي أبػ ال  سأقت ولأا 

و  امػيف وسػاخ ف سػك ال سػعليف والعبيػيف  ةحيع بيننع  ػين دػـا مبػع ت  ػت لنػع مػ  ف ػ  ولػز 
الػػػػ  الػػػػ  غ سػػػػ ماوع ُب قسابنػػػػع وسػػػػنعين لسػػػػ  تسػػػػك الأػػػػعدئ وال اابػػػػت الاانيػػػػيف 

ح دػػػيف ولػػػزن اجلنػػػاب العػػػ يب مدمػػػع  سىلنػػػع ذلػػػك مػػػ  يػػػيف الػػػ  سنكػػػ عيد هبػػػع خفقوا 
 ال ضةيعت.

الػاا  قػد بعػث ا مػ   أبنػعءفاف العسي ال ي حين لسي ي ٍب حين لسينػع ولسػ   يػص 
دن صػػ   ول ػػك العسػػامني، فقػػد بعػػث ا إخاتنػػع العػػ ب ُب ال ةػػعلف العػػ يب بقيػػعدة 

ا وفيػػعء ال ػػ فعء  مسػك العػػ ب سػػسمعف بػ  لأػػدالعزدز حىلعػػه ا مسػػك ارػـز واخاتنػػع
الػ  لينصػ وان وليكػع دوان ودكػع دوف  إمػعراتأوعد زادد اي  ا ث ان أوػين  بطعؿا 

يني روػعبالىلسكػني اإل خػاافالنطقيف  سدع ُب  أ  فساؿ الأث السعني خأث اجملاس واإل
ذف ا ل   مػػين تسػػك ار دػػيف الػػ  اعلػػع فػػ  الق دػػ   النصػػ  تسػػاح ُب ا  بيػػعرؽفػػاف 
  ي هت ف هبع ح  فعرق ي اريعة .حلااتألست 
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 كػػأؿ ا اف دكػػ ن ي فكػػي  جنعتػػه مػػص النأيػػني والصػػددقني وال ػػدداء والصػػػعرني 
 ةال ػػ فعء ادنمػػع  نػػ ي ُب الػػ   ى الععدػػ   حػػ ار يػػعٌب ل ػػين ا و وحكػػ  أول ػػك رفيقػػع. 

 زذمأعر.  –أبني -داليا  ٖٕجملزرة 
 /مع ص حلع  الُعم ي أخا ي
 ـ ٜٕٔٓدالياٖٕ

 ًا بًد أماو الغساَيد

حػ فؿ اال  ت دػد  يفم  القاات ال معلي أدـ  ين م  د ج   ةآخ  قط   إىلوا سنقعتين 
اجلناب م  جددد ب  ين لعـ ولدف ب  ين خػعص و ػين مػ  وقػف بصػىلدي  ػعف مػ   

رمػػػ  يني مب  سػػػف مكػػػميعهتي والعمػػػفء فمدمػػػع اخ سىلنػػػع روػػػعبواإل خػػػا د ػػػعف مػػػ  اإل
إع لسػػ  ج  نػػع فػػدمعء  اولػػ  ظمػػ و  ةأمػػعـ الةػػزا ةداً واحػػدبيننػػع الأػػني سػػنقف دػػاجلنػػابيني 

ات ال   ققت ل  ت و  وػدراً إع لسػ  رقعبنػع.   صعر ال دداء ال  سقطت و ين اع
فعل ػػعردل لػػ  دػػ حي  ػػين مػػ   يفولسػػ  اجلميػػص تكػػجيين مػػااقىل ي هبػػ ن الااقػػف الصػػ د

 خ ؿ ال ع  والاا .
 ��حلع  أبا #_و ن_بصم _مع ص_الُعم ي_ا

 ـٜٕٔٓكط أغٕٛ

 ؟!مً حياشب مً

 ..لني اجلُأنعء أوع انمت ، ع حاؿ وع قّاة إّع ابهلل  قاؿ
لزاء     مع مسعنع و ن ا ايـ خبصاص دخاؿ بيات النػعس وادجػـا لسيدػع  ا إخااٍل

والعأػػث هبػػػع ودم س عهتػػػع  وػػػداؼ د صػػػييف أو تصػػىلييف حكػػػعابت سيعسػػػييف فػػػنة  مػػػ  
العرجػػػيف لػػػ  القػػػع اف وال صػػػ فعت غػػػ   لمػػػعؿمنطسقنػػػع  ػػػ فض و ػػػدد   ػػػين وػػػ ن ا 

لسأيات ح معت مػص العسػي اف  ػعف  فاف ،ييف بدخاؿ بيات النعس  عف م   عفخفقا 
ابسػ طعليف  يففدنػعؾ اػ ؽ وأسػعلي  مد بػ يفمعينػ م ػ سيفحلعح  بيػت لسيػه قضػييف أو 
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ي منػػػزؿ مػػػ  منػػػعزؿ الػػػااانني  ػػػعف مػػػ   ػػػعف ول ػػػ  أقع ا يػػػيف الػػػدخاؿ إىل  يفي جدػػػأ
 أمػػػ  حلػػػعح  الأيػػػت أو دسجػػػػ سػػػ جعبيفذا مل دػػػ ي اعإدقػػػيف القع ا يػػػيف سػػػساب والط  اب 

 حلعح  النزؿ عس  داـ  العنف .
ب أ عت ال ااحلػين  ع دعودانو ال ال    م  الىليدداوعتونعؾ لمامًع خبصاص و ا 

 كػػ طيص أف رم ػػي  نػػع عفا   ػػاف واضػػةني حػػ  و  ين وػػ ن ال صػػ فعت.ل ػػاعج مػػعل  
سػػي تىلعحلػػيين ال ػع ين الػػ  حػػدثت بػني دمػػ  دخػػين بي ػػه  ع مػ  د ػػاف الةسطػػعف  ا نػع ع

مع ف نػػػع  يفحعلػػ إعا ُب كػػػ طيص اف زمػػاض ابل ىلصػػػيين  عو لسػػػ  بي ػػه  اوبػػني مػػػ  وجمػػا 
حكػػػ  اإلجػػػ اءات  يفدلػػػالطػػػ فني وا خػػػ  اب  أقػػػااؿلقضػػػييف ب ػػػ ين لػػػعـ ومسػػػعع اب

 .و نص  و نصف حلعح  ار  أو لفانً  ال ععرؼ لسيدع وحيندع  ك طيص  سـا ففانً 
 ،خ سأل  قاؿ ار  ديطعف  تالكع  فاف ول عف دعسي اجلميص واجلأنعء وال يعاني

لسػػ  أف  قػػاؿ لسةسطػػعف  أةواجلػػ   يفي  ػػعف فعنػػدان ال جالػػأا لػػا د ػػاف الةسطػػعف  فػػا
لمػ ان سػ  نع لػ  اباػين  ا مػع وجده و نص  العسـا ب ين مػع  كػ طيص فػاُب غسطعف 

دنػع أل ا حأينع أف  اض  و طػ ح ر  ،وسنعأنع وم  ليإق ب الق بني أقا ولا  عف الىلعلين 
نع ال  ت بينع أخفقو ن مأعدلنع و  ..ي  عفوماقىلنع ُب ذلك ودمع ضمدث ب  ين لعـ و 

بعػض  ضمػعوؿذف ا ع  مػع  وسنعين لسيدع و أل دوليف اجلنػاب العػ يب لسيدػع  ،لسيدع
 دعأنع الععيي. أبنعءت اده مأعدئ  ءوالدخف يفال تزق

 د وف الن   وع دكػ طيعاف حنيىلنع وع د  فنع أف  قف م ين اجلأنعء حلعم ني و ا ماق
 يفزواؿ مصػسة مػ أو حزب معني  أو الػاؼ  معينيفسيعسييف  يفدجل يفجمعمس لنهارددث 

ا أردان أف  قػػػاؿ ارػػػ  و قػػػيي ار ػػػي فػػػاف إذفػػػف ظم ػػػ  الكػػػ ات لسػػػ  اباػػػين  يفمعينػػ
 ال  لسأفد والعأعد. فيه أسعس ار ي العدؿ ووف  ا اجلميص إىل مع

  -مفحعه وتناده :
 قػػاؿ  . منػػه اليق صػػا  اتػػا أٍب  ، دػػيعء مػػ  معكػػ   مػػعأحػػد مػػع أ ػػه هنػػ  أدقالػػاف لػػ  
تػػ  وػػ ا ال ػػ ص لندػػ  تسػػك ا دػػيعء الػػ  تقالػػػاف مػػع أ أثنػػعءدػػ   نػػ ي أابخ صػػعر 

   سػاهنع و ماهنػع ُب ا ايـ الكػعبقيف؟؟ أو وػين نػ ي أ ػ ي مػ   لك ي أحك  قال ي؟؟ 
 جين ذلك؟؟لندع وو  مدم ه ووا معنّي   ك اؿالم   عف حعميدع و  احعسأ ا 
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 ا مل ت ا اف ا  ي ةعهتع؟؟إذ
مػػػ   نػػػ ي ةػػػعن تسػػػك  لسػػػ  وػػػ ا الكػػػ اؿ ال أػػػ  لػػػعذا وػػػ ب ي اي يفجعبػػػإردػػػد أل ػػػ  

 العك  ات والااقص؟؟
   يػػص مػػ يي وػػ ب وأ ػػ مػػ  تػػدلاف مت يػػين الػػاا  وةعد ػػه  ددػػع اجلأنػػعء لػػعذا وػػ ب ي ايأ

 فقا!! سعليفالعدو ح  ربص  ديفال أعت ومااج امعك  ات ي ومل تك طيعا 
 مػػع لمػػين الػػأعض الةعرم ػػين ل ػػعد ي لسكػػ ؽ أو سػػ ق مان مػػ  سػػعب     يلػػعذا تػػ    

دكػػػ طيص الىلػػػ ار لػػػعر لسػػػي ي  ػػػعف مػػػ   ػػػعف مػػػ  وػػػ ب هبػػػ ن  معينػػػيف سػػػعليف جػػػين 
عحػػ فؿ ال ػػمعليني ا ةحػػزب اإلحلػػفح والةػػزا خػػا دن وتػػ ؾ اإلخػػ  اعدػػ أع عت ا 

دندأاف وسسي العك  ات والااقص دوف أي ادػ أعؾ فدػ ا خػعد  وابلػص لسػاا  وجأػعف 
وضص لسيه مسيػاف لفمػه اسػ ىلدعـ وع دكػ ة  أف دعػاؿ لسيػه وػ ا الػاا  ابف ضمميػه 

 فاقت الااقف تأني مععدف ال جعؿ .
اجل حػػ  باقػػت   سمػػاف ابسػػي ال ػػدداء و تمػػ  تػػدلاف الاانيػػيف و  ا لسػػي ي اي يفولعنػػ

العػػااُب ووقػػت حػػعم  الػػااي  ت جػػص دػػااودوع   اسػػيدع وهت بػػاف م ػػين اجلػػ ذاف فػػف 
وػػ ن ار ػػععت أف دػػ  سي ابسػػي ةعدػػه الػػاا  أو  أم ػػعؿدالػػ  أف أحػػد بعػػد اليػػـا مػػ  

ال ةػعلف  االاا  وال ع  واعنا  اووي سأ  دي وأف خع ا  يفالاشمي يفال ععرات ال عذب
ل ػػ  لألسػػف اسػػص الػػأعض لػػي  لنػػد حمػػين وػػ ن  ءمػػ  العدػػ  ووػػا ألطػػعوي  ػػين دػػ 

دسد ػػػاف لػػػ  الػػعؿ والنصػػػ  و كػػ  ارػػػ اـ بعػػػدـ  اا أحلػػأةالػػػ  ُمنةػػت لػػػه و  يفال قػػ
 أتدد دي مبدعمدي الاانييف ال  ُليناا م  أجسدع وُ سىلاا هبع.

 -: الفحليف
 صم  اف  ع ؼ م  رمعس  ؟ ورمعس  ال كأ  ارقيق  أوًع وم  ٍب ال ي دسيه.

 . ؟!م  ضمعس  م 
 ا  د  ال فـ 
 أبا حلع مع ص الُعم ي  ��و ن بصم  

 ـٜٕٔٓا وؿ م  سأ مرب 
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 ُصخاب العقىل الطًقأإىل 

سأًب خب وع وت م اف هبع أوس ندماف لس   ين  سمه  ..معراتس ندماف لس  رحيين اإل
 ..ي وقٍت مض أم   أ   وس  مناف لادهتي 

 وأف غدًا لنعل ن لق د  ولدداً لسافعء ابلافعء.
 ـٜٕٔٓ أ  اب  ٖٓ

 ملً يتغيىٌ بالىطيًُ و ..عابعلل 

لمن ٌتغنون بالوطنٌة وبناء دولة النظام والمانون وتحمٌك العدل والمسأواة 

شخص كان أو لائد  حزب أو أو ةجه ي نظام أوأبأن : ... نمول لهم..وللشعب و

 -:فإنمن كان 

لى ات على الكذب والتضلٌل والركوب عنتصارمن ٌعتمد لتحمٌك اال -１

الشرفاء وٌنسب البطوالت الوطنٌة لمرٌته مستخدماً أسالٌب  حرارظهور األ

 وإعالمٌة كاذبه للتطبٌل فهو فاشل. ةسٌاسٌة ومناطمٌة نتن

على أهله  ةات برسم االستراتٌجٌات الكاذبنتصارمن ٌعتمد لتحمٌك اال -２

وأصحابه ومن ولفوا معه فكٌف سٌكون تعامله مع اآلخرٌن حٌن ٌستلم 

 ذلن فهو فاشل.المرار ل

عز الرجال أمن ٌمارس سٌاسة اإللصاء والتهمٌش لآلخرٌن وٌعادي  -３

 وال اتدرجبالوطنٌة التً تفوله  ةمن موالفهم البطولٌ ةسبب الغٌرب بطالاأل

ه وحمده لما بلغوه من مكانه ٌظغبها من كثر  ةٌتنازل باالعتراف واالشاد

 وٌغار منها فهو فاشل.

ستكثار على اآلخرٌن بما هو لٌس لدٌه من ٌمارس الحمد والحسد واال -４

 الحكم بالعدل ولول الحك فهو فاشل. ةبمختلف الجوانب وال ٌمتلن صف

ٌدٌنون له أنهم المهم و ..كفاءاتذات من ٌعتمد على عناصر غٌر  -５

ً بالوالء وإن كان مخط الكفاءات العلمٌة والمدرات العملٌة  وٌحارب ئا

لعدم  أعداءوالنجاح وٌصنفهم بداع ون باإلتمٌزٌ ممنبمختلف المجاالت 

 لذلن فهو فاشل. ،عملٌتههم مع انسجام
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 ةلممارس ةوالسرق والمفسدٌن والماجورٌن الشما ةمن ٌحتضن البالطج -６

 سم الوطنٌة فهو فاشل.اعمله وتحمٌك أهدافه ب

ٌستطٌع لبول اآلخر وٌرٌد أن ٌسٌطر على جمٌع مفاصل الدولة  من ال -７

فهو  ةوعملٌات ضٌمه عمٌم ةنات معٌنأو كٌا ةمعٌن ةمن عملٌ ةالسٌادٌ

 فاشل.

خرٌن بالمٌام بصالحٌاتهم وواجباتهم فً نطاق عملهم ٌثك باآل من ال   -８

وال ٌمبل  ،الثواب والعماب أحسب ما عٌُنوا لذلن وال ٌعتمد على مبد

ه وبما أفكارهو متناسك مع  بممارسته النظام والمانون على الجمٌع إال بما

 ٌؤمن به فهو فاشل.

ٌوهم الشعب باسم الوطنٌة وٌستغل هذا الشعار العظٌم وٌعمل به من  -９

أو لرٌته فمط دون اآلخرٌن وال  تهلمصلحته ومصلحة الممربٌن له أو لمنطم

خطاء الماضً وٌعتبر أٌعمل بمستوى األب للجمٌع وال ٌستفٌد من تجارب 

 إال تفكٌره الصحٌح وبمختلف المجاالت فهو فاشل. أتفكٌر اآلخرٌن خط

 لٌم تكفٌه اإلشارة.والح

 م9112نوفمبر1

 أودعياٍه أحًاًء وأمىاتًا

بػػػ ز أوتةييػػ   يفاليمعمػػ أبػػػااا ال ضػػسيين واإلقصػػػعء ل ػػعردل ال ػػديد الأطػػين حػػعولمدمػػع 
الُ  فعء رُفقعء الأنعدؽ والنعدؽ فقد أوجعنػعوي  ح ارالأطاعت لس جعؿ ال سصني ا 

   صػعرد ال جػعؿ لس ػدداء سػن أ ُه ابعفني ق د  العني أددع ال ػديد فعدػ وأمااً ، ءً أحيع
 س ع اض والُأ عء.ولي  ابع لداءلس  ا 

 ـ ٜٕٔٓددكمرب  ٖٔ
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 دويالت داخل الدولُ

ُب بػػفدان ا حػػزاب وال ػػاانت الكيعسػػييف وػػ  لأػػعرة لػػ  دودػػفت داخػػين الدولػػيف  ػػين 
مػػعيل لسصػػ اع  ينديف وجدػػعز اسػػ  أعراٌب ومصػػعدر متادػػمندػػع دصػػنص لنىلكػػه قػػاة لكػػ   

لػ ا فدػ عء   ةااذ لسػ  الكػسطيف ودم س ػعت الدولػيف ل م دػ  م ػعردص غػ  وانيػيف،واعس
 تدم  الاا  والنكيد اعج معل .لس  سعلد  م  أ   
 ـٜٕٔٓددكمربٜٔ

 ميجليا ال ئالينىذج الصً

الػػ  دقػػـا هبػػع الػػأعض لألسػػف  جػػين  يفكػػ الالغػػ   ػػدد  و كػػ     ػػين ال صػػ فعت 
 د صػػػػييف أو اثأػػػػعت تنمػػػػ  معػػػػنيا تصػػػػىلييف حكػػػػعابت د صػػػػييف أو ا  كػػػػعب مصػػػػع 

ل عاروي ابلنقص  داء واجأػعهتي ومػااقىلدي ا منيػيف والعكػ  ديف ولألسػف دػ ي ال كػع 
ال ػ فعء بػ اء مػ   حػ ارل  ذلك الىل ين ابسي الاانيػيف ول ػ  الػاا  و يػص رجعلػه ا 

 تسك ال ص فعت والكسا يعت ال  ع متت لسعمين الاال والعك  ي والقع اٍل بصسيف.
دانا ال  ػػػ  مػػػ  ا خطػػػػعء أدا  نػػػع ل سػػػك ال صػػػ فعت الةػػػ  مكػػػ اليف  مػػػع إ  ػػػد لػػػ ا  

والااقػػف الكػػعبقيف لػػأعض احملكػػابني لسػػ  جنابنػػع ارأيػػ  والػػ د  د دػػدوف إاثرة الىلػػ  
ي هبػػع د صػػيعً وسػػد ودػ  الصػػف اجلنػػايب وتكػػ   إدػػ ادات الػػاا  وال ػػع  لسػػ ة   

 وي ال  صييف.ءلياهبي وأخطع
ظم ػػػػين تضػػػػةيعتنع وتضػػػػةيعت  ظم سنػػػػع وع ع ئالنمػػػػاذج الكػػػػي ولسيػػػػه  قػػػػاؿ أبف وػػػػ ا

 ال دداء واجل ح  ال  ضةينع هبع  جين الاا .
 ـ ٕٕٓٓ افمرب  ٛ

 الصنًه يف

 الػ  ال عرطميػيف اب خطػعء ال كػأ  ومػ  أالطػ  عف ود  يفلع ف الصميي ُب  يين  فـ
 يفسيعسػ يفجت بػ ار ت ػ ولػدـ ذلػك مػ  اعسػ ىلعدة دػ ي أف   مػىن ،اليػـا حػ  مندػع  ععٍل
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 إىل سمضػػ  أف  كػػ طيص حػػ  وارعضػػ  ابلعضػػ  ف ػػسدع أثأ ػػت الػػ  الااحػػد الصػػات
 .الدمعر م  والاا  ال ع  دمعء وحىلظ الك قأين

 ـ ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٕ

 أواًلُ الىطيًالرتبًُ 

 لػ  والػدفعع الاانيػيف تدل  يفقعومم أو أم  أو جيو  ع ت اءسا  لك  ديف قاات يأ
 أو يفحزبيػ ا  مػعءات يأ أو الكيعسػيف مػ  ال جػ د لسيدع  ع ت صم  م عف أبي الاا 

 فدػػ  الاانيػػيف لػػ  اع ت ةػػدثا  ذلػػك لػػدا...معينػػيف ل  صػػيعت وعءات أو منعاقيػػيف
 ولػػي  ا حػػزاب وسيعسػػعت أدػػ عص لػػ  لسػػدفعع الكػػفح  مسػػاف يوأ ػػ  بػػ اء مػػن ي
 الػاا  دػ ا دن مػ  مػ   ػين يفوةعدػ ال ػع  دػ ال   ػين مت ػين الػ  الاانيػيف ل  دفعلعً 
 .ابر 
 أوعً _اانييفال_العبييف#
 ـٕٕٓٓ/ٖ/ٔٔ

 الىطً باٍق واألظخاص زائلىٌ

 منػػػه ُأخػػػ  مػػػع وسنكػػػ عيد لسيػػػه وسػػػنعين ابؽٍ  فػػػعلاا  الػػػاا  مػػػ  أجػػػين دنعضػػػين  مػػػ
 ال ق ػػػيف والصػػػع  ا دػػػ عص مػػػ  أجػػػين دنعضػػػين ومػػػ  حػػػ ارا  ال سصػػػني ابل جػػػعؿ

 .يفزالس والصع  زالساف فع د عص
 ـٕٕٓٓ/ٖ/ٕٔ

 بعد الرحًل!! بطالألالبلاء علِ ا

 ل ػػػ  ماقػػػف ب ػػػين دػػػددالدي لسػػػ  دعةػػػاف أهنػػػي اجلنػػػابيني القػػػعدة بعػػػض مػػػرث  مػػػ 
 ابلػػعاب ودفػػندي رحسػػيدي بعػػد رجػػعدي مااقػػف ودػػ   وف... هبػػع ا خػػ  دوف لألسػػف
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 ؟ لػعذا قيين...اريعة قيد لس  ووي رجعدي مااقف ذ   وصمةدوف بين ودك    وف...
 وأمػع ذلك، دوف مندي ود قزماف دةعروف أحيعء ووي ويذ  و   ف قعؿ ؟ د   وف وم 
  قػ  فيمػع  ػين وع يفانقػ ع دػي لػي  الػ ي الػاوي ةقعد وي أحيعء ووي د   وهني م 
 !!!!ال عذب اإللفـ لعمل ُب ال عردل معجزات حلنص م  وي جتدوهني بين الااقص لس 

 ابقػعت هُتددػه أف م  خ  اريعة قيد لس  ووا ةواحد ةورد هُتدده أف :وقعؿ اس اقىلل
  يػص ُب حلػاروي ل ػددالنع لسقنػع بػين :لػه قسػت قػربن، تػ اب لسػ  وتزرلدػع الارود م 

 ..  لك ووع ا  ي :وقعؿ فأجعبل ال اارع،
 ـٕٕٓٓ/ٖ/ٛٔ

 !! ىلسه

 أو الق سػػيف لسػػ  قأضػػنع تقػػاؿ الػػ  ال ػػع  لسػػ  سيينضػػوت  ػػ ب اعخأػػعر  ػػين  ع ػػرب
 اخل، ..و وخمػدرات ح ػيو ومػ وجني لعنياب لس  قأضنع أو يهإروعب خسيه لس  قأضنع

 ار ػي حلػدارإو  ولسمة يف لسنيعبيف وتنزدسدي وحلىلعهتي أبمسعلدي لسعيعف ل ضدي د ي مل مع
 .ابر ي ال نىلي  ٍب وم   ع ت أايً  لقاب دي و 
 إدػػ اؼ  ػػت أو ..لصػػيد مػػ  دػػد مػػدري ..حددػد مػػ  ودػػد فػػفـأو   ػػ ب ابطسػػا  مػعمل

 .ام  ب  مين ٕٕٓٓ... ظمات وال ع  فس عف أو زلطعف م  مأعد 
 ـٕٕٓٓ/ٙ/ٕ

 الععب بالععارات الىطيًُ املً اظبعىىصًخُ 

ال ػػػػع  ابل ػػػععرات الاانيػػػػيف أب نػػػػع سػػػػاؼ  أػػػػل دولػػػػيف  ادػػػػأعا أ صػػػيةيف اخادػػػػه لػػػػ  
لييف أف دقػػـا  ا مكػػ ُب ماقػػصاف... فقػػا   دػػد مػػ   ػػعف مػػن ي عػػم سكػػعت لعسدػػي د ع

العسػـا واسػعجعع حقػاؽ النػعس  ة    النععـ والقع اف وػين ال ػع ين و صػبااجأه ودطأِّ 
ذرع ضػػم  حلػػفحيعته دوف م عدػػدات أو احقػػعد أو ادػػعااعت ُمكػػأقه  اسػػيسيف يل ا 
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ع يػص و ػأ  النعضػسني لفقا  ..ابس  داـ النص  لقطص مك ةقعت النعس دوف ح 
 ذعدي وقاقدي أو ديطن دي وتكييكدي جلدعت غ  حلةيةيف.إل نيدي و  ح ارا 

دػػػ  مػػػ  وضػػػع  ي ُب ف ،حػػػ ارضػػػةيعت النعضػػػسني ال ػػػ فعء ا  صػػػيةيف ع تنكػػػاف ت
ولػػي  ابلكػػ ةيين أف دكػػسأا  ي مػػااقع ي ب ػػارة ارػػ  ضػػد العسػػي  ،منعحلػػأ ي وػػ ن

 ..القعلػدة ودالػو روػعبلىلعش وارػاث  واإل ا..ا أحلأةد  ألاا م  سأقا ي أ...فعس
دكػ طيص  فقا جمػ د وقػت  علرب ػعف النػعلي ع ..مك ةيين ع  زاع ار  ءفف داجد د 

 دقعفه حني د ار.إحد أ
و ػػػ ا تػػػارد اإلبػػػين اي  تيقنػػاا فػػػعلعسي لسمػػػعت ...ومػػػع ضػػػعع حػػ  وران ُمطعل ...ومػػػع

 حلعح.
 ـ ٕٕٔٓ/دنعد /ٖٔ

 حتِ ال تلىٌ دسءًا مً الفصاد!!

ي من ػار  وف  عػف بعض الدافعني لػ  الىلعسػدد  دنحد دقاؿ أان   أ ه   ل عف مع
وإف  ػػعف  ،دػػ م  بػػ لك لسػػ  اػػاؿ ع  صا أو  سامػػ   عتأػػه فػػاذا  ػػعف مػػ  م ػػعف 

 .ال  د م ص هبع تقييي النعس م  و ا القأيين يفاجيلددف ال عأ يف وا لصعره  
 ابهلل لسي ي ف يف ت ددوف الاضص د ة  واجلميص دىل   هب ا الناع م  ال ىل   ... 

ؾ ومقعحعتػػػك ومن ػػػاراتك و قعدػػػعتك وانيػػػيف أف ػػػعر ا مل د ػػػ  لمسػػػك أو رأدػػػك و إذ
 ػػت جػػػزء مػػ  وػػػ ا الىلكػػػعد والىل ػػين الػػػ ي حعحلػػين ابلػػػاا  ول ػػػ  أ ػػػك إلسي ...فػػع

  ت اع بعد أف ت ج ع حصعدوع.أتعسمدع  بط دقيف ع
 ا  د .

 ـٕٕٔٓ/اب دين / ٗ
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 ما قــلّ  ودل:

 من أقوال الفقيد القائد مانع الُعنري 

 إىل ولػػػػي  إخػػػػفصو  أبمع ػػػػه الااقػػػػص أرض لسػػػػ  ولمػػػػين حلػػػػمت إىل ضم ػػػػعج ا مػػػ * 
 .اجلنػػاب اي دحعب ػػيف بنػػع اهبػػ ل ا ، اعج مػػعل  ال ااحلػػين مااقػػص لسػػ  مػػينول خطػػعابت

 ـٕٛٔٓ/ٖ/ٙ
 واإللػػػفـ ابل طأيػػػين ولػػػي  بصػػػمت  ع ػػػت ولػػػا بػػػك ثقػػػ دي وػػػ  لػػػك النػػػعس أػػػيفحم* 

 يأ دػػي ولػػي  وضػػ  فػػعة  ػػين د متػػاف الػػ د  الكػػأ  الػػدفص أبحلػػةعب أو ال ػػعذب
 ـٕٛٔٓ/ٗ/ٕ .مأدأ
. بيػػػػػندي م ػػػػػعان الصػػػػػعدقني ال سصػػػػػني عءلس ػػػػػ ف داجػػػػػد ع قيػػػػػعدة لسػػػػػ  ا عنػػػػػيفل* 
 ـٕٛٔٓ/ٙ/ٗ
 مػ  تينػعو أُ  مػع بُ ػين ديدسػنااج اريػعة  لصىلت مدمع الاا  أبم  لسععب ني م عف ع* 

 ..انؤ دمػػػػع ال ةػػػػعلف دمػػػػعء...لػػػػه ددػػػػ  ع روػػػػعباإل .لسجميػػػػص الكػػػػفـ ليةػػػػين قػػػػاة
 ـٕٕٓٓ/ٗ/٘
 ومػ  فعػفً  الاال الااحد اددؼ اجتعن ُب اجلميص ظم   حني اانييفب العمين أ ين عم* 

 ـٕٕٓٓ/٘/ٛ !!وقت جم د دع رب معمل...إقصعء دوف
 إلػيدي اسػ ند الػ د  ال جػعؿ ولػ  النػعس لسػ  د  س  مب  يف ا ي يفوسن يفراب ي ح ميف* 

 هلػػ سػػي ن   ح مػػعً  الػػزم  مػػ  بةىلسػػه حػػ  دوف تن  وػػع ٍب الاانيػػيف ابسػػي حعج ػػه وقػػت
  .ـٕٕٓٓ/٘/ٕٚا.بنىلكه  ىلكه ضم ؽ ح  فو خ  ان
 ومػػ   .الىل ػػين حصػػد ال ػػ ب زرع مػػ  ابضػػيف اناو .الىلقػػ  حصػػد اريسػػيف عزر   مػػ* 

  .ٕٕٓٓ ( .ابلااتيي فعلعربة دنأط  ح  ارمين لسيه دزداد ودُعع د دُ عب 
سػ ي دكػ ؽ رواتػ  وخمصصػعت ال ػاار لتعسمنع مػ  ال ػعردل والااقػف أب ػُه ع ظم ػ  * 
   .ـٕٕٔٓ/ٔ/ٜا وحقاؽ دع  عً وال دداء واجل ح  أف دك عيد وان ح ارا 
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 فقٞذ اى٘طِ ادلْٖذص اىقبئذ ٍبّع ..أٍٜٗثِ أثٜ ايف رثبء 
 

 العَُمريد.علً صالح طالب الحاجبً             
 
 
 

     القسي دومعذا  أقاؿمعذا 
  !ووين دُعرب لمع ُب الىل اد في

 ُب م  س ى ويعته د فص العسي
  خمسىلػػع بعػػدؾ إراث أبػػا حلػػع ا الُعَمػػ يمػػع ص حلػع   القعلػػد الدنػػدس أخػػ  رحسػت لنػػع 

لعلسيػػيف و مسعػػيف اج معليػػيف و  وانيػػيف  رطميػػيف ألمػػععو ييف  أيسػػيف إ كػػع لكػػعت و  ضػػعليع  أػػ ا 
وجػي إظمػعٍل  أخػ ت إلي مػع اي ايأيف م ين والدان ال ديد / العميد حلع  اعل  فعدػ ق

 .س ةعليف لادتك لسةيعة م اة أخ ىاب
س  ػػععري أب ػػك معػػ  لسػػ  قيػػد  يػػين أف وفعتػػك جمػػ اد حسػػي عزلػػت أمتػػ  ا ايـ وع  

مةعم اتنػع العددػدة منػ   عامػيف ألػعف ان فأب كػي و قكػاتك معػعً ، اريعة أتػ    ضػة  ك
عتػػزاؿ  ػػين تىلعحلػػيين حيعتػػك  أخػػ ارأيػػ   أخػػ رةػػك ا اي  .مػػ اة وأب ػػ  ألػػف مػػ اة

 ..كأفععلػ ..كمةعم ات ..رحفتك ..أايمك ..ضة عتك ..مع  عتةي  ل  خعا ي
حيعتػك ُب خيػعيل منػ   دػ داييف والنضػعلييف و ػين  كع ومااقىلك بصمعتك اإل ..أقاالك

بقػػ  و الطىلالػيف حػػ  اليػـا الػػ ي تاّسػدت فيػػه الػعاب حػػني غػعب جكػػدؾ لػ   عػػ ي 
ين أحػعورؾ لل نػل سػأو ، قسابنػع ألمػعؽحياػيف ُب  س عينروحك أدضعً و ذ  ؾ ل  دةي  

رب العػعلني رةػػك ا وجعسػػك  ناػػعت النعػػيي لنػػد  وأ ػػتابلػدلعء  رسػػي اب كػػعم ك 
 .رةعؾ ريب ليت قدرؾ ابريعة  عف داـ لدة أااؿ، مص ال دداء والصاددقني

 ػػعف  اادػػ قنع لػػك ب ػػ ين ع داحلػػف ودػػع ان بقيمػػيف وجػػادؾ بيننػػع فسػػ أاب حلػػع اي  
 وأان لسػػ  قيػػػد لفةكػػ ة ماتػػك وفقػػدا ك أمػػعت، لػػت بػػدًع لنػػك خ يػػعرالػػات ابع

فمػػ  دكػػد ، رةػػك ا بقػػدر دػػاق  إليػػك و عنػػع معػػك ُب الىلػػ دوس ا لسػػ ، عةاريػػ
ُب حيعٌب  حلع دـا فقدتك  عف ا و ، قد غعدر م  أجلأ إليه ُب  ين وقتّ؟.. لم ع ك

 رجعيفىل غ  إفعضت حيندع لينعي العنيد ف ابلدماع ودع ت خب وج جزء م  روح  
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مػػ   اً  دودة لطّسػػت جػػزءمػػيف غػػ     دبػػيف دالمػػألمػػعقخين أمػػص أمل ُب حنجػػ ٌب تػػ ؾ بػػد
فم  ضمدثل اليػـا لػ   .ا ديعء وجًعع يل أ   قسك فم  الك ةيين  كيع ك ورحيسك 

ال ي جعسنع   ػ عؽ لػه دػاًقع لعيمػع ع دُقػعس ، ه ل  فقيدي النعلي اادًف أحدثارزف 
تػػ وأاف إىل و ول ػػن ي و ػػ ا أددػػع الععمػػعء ت حسػػاف هبػػدوء ، وع أسػػ طيص ال عأػػ  لنػػه

 مل اف قد د ًصع لعداًي إسمع و  قصيف فاان، أبف الِنَعي ع تدـو  يعدع أ    ي فناق  رب
جكد م معسك واباندع اركػ ة  بع  ٍل  دفء لعو وع، أمل  خ غعٍؿ رحين لل فجأة

 … ومل ت جعد ددان ، ال ي  رأسه بعد دع ص وع ال اؽ فقد رحين ولّع دةزُ  يفً دفين
مل ا  دػػ  ُب أحػػعدد   معػػك بعػػد فقػػد تعطّػػين اعػػي  أانو فجػػأة  أخػػ و ػػ ا غػػعدرت اي 

ألسػي أف  ػين  سمػعت و بعيػًدا لناػع اي إبػ  أيب وأمػ  أب يػك وجػي الكػمعء  وأ تاريعة 
لػ  تزدػد قسػك اإل حػزاًن وَدػَع ي دػيًأع ول ػ  لزالػ  بسقيػعؾ ُب انخػ ة  اليف وا سػ الس

ك ُب م ػػػعف  ػػػأ ألػػػ ؼلنػػػد أرحػػػي الػػػ اةني مسػػػك السػػػاؾ و  ح كػػػعببعػػد الصػػػرب واع
قسػك ابلطمأ ينػيف  ظمػألو رحيي ال ي أسأله أف دػ با لسػ  فػ ادي   ت رةيف ربٍ ، أ ين

 ..وال ضع رغي غصيف ف اقك ال د ة
دػػدخسك اجلنػػيف مػػ  و د قأسػػك قأػػاع حكػػنع و دةىلػػ  لػػك و أي ػػ  وح ػػ ك أف ا   كػػأؿ
 اهبع مص ال دداء والصددقني ُب الىل دوس ا لس  .. آمني اي   َلأبا أوسص 

 
 الُعَم يل سـا / د.لس  حلع  اعل  ارعجك ا  
 .أبا حلع  الُعَم يلىلقيد الاا  الدندس القعلد مع ص   ربا خ ا  
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 فقٞذّب احلٜ

 

 العَُمري.دمحم صالح خون دأ     

 

واجلد واعج دعد  لمعؿاب  خفصوال جعؿ م  حأعوي ا ُب اإلأونعؾ قسيف م  النعس 
قػدـ أف إالػ ي مػع  أبا حلع القعلد الىل  مع ص حلع   أخ ة؛ مندي ُب  ين جمععت اريع

لس  د ء اع وسسك منه ا دقع لسنجعح، فقطص بعمػ ن القصػ  ادػاااع وعمػيف وجػدد ة 
 ...فعضفً  عً فقعلداً وم بي فمدندسعً   عف اعلأعً   من  أف ُب النضعؿ والعمين الدؤوب 

ودػػيف ب حيسػػك الىلػػعجئ لنػػع، ! فقػػد حسػػت لسينػػع الصػػيأيف الد أ  ػػ ف أفمػػعذا لكػػعي 
رحػػين والػػدان الععػػيي ال ػػديد حلػػع  اعلػػ  والس قػػ  لنػػد العػػدؿ سػػأةع ه ُب  بعػػد أف

 جنعت النعيي  ذ ه وم ي  ه.
رحيسك آلنػع وآمل  ػين الةيػارد  لسػ  الػاا ، فربحيسػك فقػدان آمػعًع  ػيف  نػت تكػع  

ارساؿ مقػأف  جعودا ل طأيقدع لس  أرض الااقص وتكديين  ين الصعاابت واإلسدعـ ُب
  ،،ُب حلدؽ الناااي وال ا ين لس  ا،

ؾ ُب ال ةدي واج معع ال جعليف والصػدؽ ُب تاجدػك إحل ار  صعلةك، اماحعتك، 
دُسِدمنػع لسندػاض ُب جنابنػع الاالػد ابلػ ، وا مػين لسػ   فً س عين سعيف تن  لنع مك قأ

 ي ال  فعء وال سصني .أدد
 -ُب تطأيقدػع-عً ورؤدػيف أحفمػت منػك اسػ مع، دايً و ػ اً إحلػ ار  ًع..وآعمػ لسم ل آمػععً 
 ا حااؿ. أحك تُسدي  ضعلنع 

، والعمػػين ال مػػ   العػػدُؿ أسػػعس ار ػػي وأف   ػػي ومت ّػػين  ىلكػػك أوًع مباضػػِص احمل ػػـا
الزالػػػف اجملػػػ د مػػػ  ارقيقػػػػيف،  لػػػفـواجلػػػعد واال م يػػػين ارقيقػػػ  لسةػػػع ي، ولػػػػي  اإل

الاجػػػه الىلعسػػػ  لسقيػػػعدة، مدمػػػع سػػػعءت  ات وػػػاجػػػ اءفعع ضػػػأعط وارػػػـز ُب ا ػػػعذ اإل
 ل وؼ الزم  ُب تزديف ارقيقيف.

 ي سعل وف و كػأؿ ا ألمعلالعني و ذف ا رم  لس  ُخط   ق د العزدز  أخ فني اي 
 منيآف د فص درج ك ودُعس  مقدارؾ ُب اجلنيف، السدي أمبنه و  مه 

 ...راجعاف إان هلل وإانو 
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ػػع ۗ   ْلَمػػْاتِ ٱ َذآلَِقػػيفُ  ارمػػد هلل القعلػػين ُب   عبػػيف ال ػػ َل ا  ػػين   َػىْلػػ ٍ    ُأُجػػارَُ يْ  تُػَافػاػػْافَ  وإسما
ػ لػد  ْػَيعٓ ٱ ةُ ْرَيَػػا  ٱ َوَمع َفعَز  فَػَقْد  جْلَنايفَ ٱَوُأْدِخيَن  لناعرِ ٱ َل ِ  زُْحزِحَ  َفَم  ۗ   َميفِ ْلِقيَ  ٱ دَػْاـَ   صُ ِإعا َم َ 
ا انـ   ال سػػاؿ ا  ػػـ   أز ػػ يي والصػػفة والكػػفـ لسػػ  عػػالع   حلػػدؽ اْلةُػػُ ورِ ٱ

الػػ ي خػػّ ن ا فعخ ػػعر ال فيػػ  ا لسػػ  قػػعلف ووػػا لسػػ  سػػ  ات الػػات بػػين ال فيػػ  
 ا لس  بين ال في  ا لس . 

 
  بالات مع منه مفذ ومد وا
 حا ذا ل   ع ه ذاؾ د    م 
   عود ذا لني اليقني حقيقيف 

 مض  اىلين و دين وأدي   لسيه
 

سػػػط ي سنمضػػػ   يعػػػعً هبػػػ ا الط دػػػ  ومػػػع وػػػ  إع سػػػناات وأدػػػد  وأايـ أ ئفيػػػع قػػػعر 
اا االسدػػي ااػػين أحكػػنولػػ  د أقػػ  اع  يػػين مػػع حلػػنعنع ف ء قضػػيدع وسػػي و   ػػين دػػ 

 مني .آمني السدي آخعمت نع  أحك نع و ألمعل أحلس ألمعران و 
 

 جمعد سسيين ا  أبا حلع رحين 
 لد ي وسندي وقت مع الد يع تضي . 

 لم ن  ي جعد  أايـرحين وُب 
 حزاٍل غ د  ل أبت  رحين و 
أددػع العمػػفؽ انمسػػ  أ وحلػددق  وقػػدوٌب ومعسمػ  وقعلػدي لجػػز القسػي وارجتىلػت أخػ 

دمص والقس  طمىلػ  العني ت ..مت ابل  عبيف لنك  لندمع شمأقفموتسع مت اي حلعحك 
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ُب ال  عبػػيف    ػػ اً يػػك أب ػػل تػػ ددت  أخىلوالأػدف دكػػ ي فيػػه ال عػػ  مػػ   ػػين م ػػعف، ع 
 ػل لػع اق نعػت أب هف ا   ػ  الىلنػعء لسػ  خسقػع أ ل لػاع إظمػعٍل أبمودألنك لكأأني 

 صىلك ُب   عب  لنك أمع الكأ  انخ  أ ل أخ   أف ع أخ ى، و أل قيك م ة أل  
ع ي ػه مػ  لسػي ُب حيعتػك فػف د ىليػك مػع ل إذفألسمك ُب ذلػك حقك  يكفِ أَ ف ع أو 

لسػي جيػػداً أب ػػل مدمػػع   أػػت لنػػك لػػ  أ فػػاانك أدضػػعً أخيػػتيػػك العسػػي مػػ  ف أيأصمػاز 
مل لس  ف اقك أددع ال دي أصيٍف وحزف و غم   قسكم ناف ُب  معلح ُب و سمعٌب أ تعرب

 النأيين.
 ..القعلد أخ 

 ػاع  النػعس ُب جمسػ  لزالػك،  أسػ قأين ايـعً مػ  ا  يػين أ ػل  سػأقف دامػأمل أ ػ   
حػ  دػام  وػ ا  أ ػل إذ ،دري  يف مػ أوال ي  ىلك  بيدن ع حدٌث قد وقص ذلك و 

دري  يػف حػدث أوػ ن ال سمػعت ع  أ  ػ وبعد مض  دد د  لس  رحيسػك وبينمػع 
لسزم   يف م  تاقفعُب ر أ لو يف ا قضت أوقعهتع و  ايـذلك و يف م ت تسك ا 

 أ ػػليػػك اي سػػيدي أخىلوع  يفحلػػدميف ابلةػػيف وقعسػػي ئقػػد  ػػعف رحيسػػك الأ ػػ  والىلػػعجفس
جس   ع أك أو أل قيك  ٌب دامعً مع   أس  ع زلت ا  ع ؾ  مكعف ميف عح  و ن السة

ليػػك وإىل  حميػػعؾ الطيػػ  ولي ػػل ال قيػػك اي إدػػ عؽ أل ػػي ..دع كػػك ابل ػػفـ وانراءأُ 
 ع ق د . لزدزي لما 

ال لػػ  وال ىلػػ  وادػػعدئ وال ػػددد الػػ ي دصػػ ع  ءذلػػك ال ػػ  أخػػ ل نػػه الػػات اي 
 حلػػػدقعءحأػػعب وا مػػ  ا  هدوف رةػػيف وع دػػػىلقيف ع ابلضػػةييف وع مبػػ  حالػػػ هضػػةي 

د ػأخ  ع  ،ودوسمػع م الػعة  ي ال أػعر إ ػ اروذوي الُق ىب، طم طف النػعس دوسمػع سػعب  
وطمضػعنع لػػ لك  اً حػدأ يػيف وع دنقصػدع وفػ  تقػدد  إدػ  دقيػػ  وم  ػاب وع دكػ  ل اث

قاؿ ربنع خعلقنع ودمي نع القعلين ُب حم ػي ال نزدػين ا قُػين عٓا َأْمِسػُك ِلنَػىْلِكػ  َضػ اا َوَع  َػىْلًعػع 
ُ   ِلُ ػػػػػينِّ ُأماػػػػػيٍف َأَجػػػػػيٌن   ِإَذا َجػػػػػٓعَء َأَجُسُدػػػػػْي فَػػػػػَف َدْك َػػػػػػْ ِ ُ وَف َسػػػػػعَليًف   َوَع  ِإعا َمػػػػػع َدػػػػػٓعَء ٱلا

 الععيي.  َدْك َػْقِدُماَف  حلدؽ ا
 .. القعلد أخ 

ب دا وسفمعً وسػ ينيف ورةػه  ه اأت حيعً ومي عً وروى اأ مس ييف إليك وجي ال اف 
 اح اى جكدؾ الطعو   ذف ا.  ىث  

أددػػع ال ػػدي ال ػػجعع القػػداـ ال ػػ س وال ػػع    اأػػت واػػعب حميػػعؾ واػػعب دمعتػػك
قي  وارصػػيف.. اأػػت والعنيػػد.. اأػػت أددػػع ال ااضػػص الأكػػيا العىلػػاي الصػػ د  الػػد

ف ددعدٌب فيك جم وحيف ل نل وا أأددع الصعدؽ قاًع وفعًف.. ألسي مقعمعً ُب الساد 
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س   ج منػك  ػين حلػىليٍف  أيسػيٍف و  ظمػيف لكػ دع دامػع أأراؾ أمعم   و أٍل أ   مع  أ   
  وع ونع. ذ فيك  

أؤمػػ   أ ػليػك أخىللقػد اج معػت فيػك خصػعؿ قػين إف جت مػص ُب   ػ  مػ  النػعس وع 
والعػـز  أب ك د ص خم سف واندر ذو ا از ف دػد، د صػييف خم سىلػيف  عػت بػني ارػـز

والطيأػػػيف والكػػػمعحيف وال ػػػدعميف وال ااضػػػص والأكػػػعايف  خػػػفصواعج دػػػعد وال ػػػعب ة واإل
  والعنيػػد وال ػػعف  والصػػس  ذو وب وبػػني العصػػؤ وحػػ  الػػ  والنعػػعـ والعمػػين الػػد

حػ  دك كػسي  أبػداً ع  وع دندػعر وع دك كػسي احملعرب ال ي ع د  ،سأُدي ال  أ ىليف ا 
 .هخصم
 ..أددع القعلد النأيين أخ 

 وأ ػكف مػ  النػعس، و ، ومل دىلدمك ال  ػ     اً ُخ لت   وأ ك    اً السي أب نع لسمنعؾ   
 سماذجػػػعً ل نػػك رغػػي  ػػػين الػػ عف  نػػت حلػػػنددداً واػػاداً دػػعخمعً  ،مل تنػػين مػػع تكػػػ ة 

 يميف فػػاعذي القػػ ار ع   ػػ  ُب قػػاؿ والافػػعء حلػػس  الػػ اس قػػاي ال ػػ خػػفصلإ
مػ  دػيعء   ػ ة أار  لاميف علي تقف ُب وجه الأعاين وتنصف ارػ  ولػا  سىلػك ذلػك 

مػػع ضمادػػه و ت صػػنص ال سمػػعت وع الااقػػف،   ت ػػ ملمسػػ ات اريػػعة ومنعفعدػػع العػػعب ة..
 قسأك دعد ن لكع ك وتععب  وجدك الطيأيف. 

ع زاؿ دػػ ف ُب مػػ زلػػت، حلػػدى  سمعتػػك لقػػد تعسمػػت منػػك ال  ػػ  وع.. القعلػػد أخػػ 
 ،لندػع ع زالػت حمىلػارة ُب خميسػ وآرالك وجتعربك ال   نت  ػربٍل  صعلةك  ..ذٍلأ

أدقنػػت أب ػػك  أ ػليػػك أخىلمػ   ػػين مػع مسع ػػه منػك وع    ػػ اً تعسمػت   أ ػػلود ػدد ا 
س ك وجعسػت منػك قحلػ ةحلػ ت جتػعرب ومااقػف   ػ  عك قد لإعا أ   سنك ةَ رغي حلِ 
 م  النعس.     اً ع ددر دع   مارم  ا     اً أدقنت أب ك تدرؾ   ..ل جين ادمعـذالك ا

حػدث ُب  ،مػ اً مػعأخػربؾ أأود أف  أ ػلأددع الطيػ  ُب قػربن ليق لػك ا مػل الكػفـ، 
لقد رأدت ارزف ارقيق  لس  رحيسك ُب ألني ال   د  م  الأكطعء  ..جمس  لزالك

.. دقيف و أيسػػيف دوف جمعمسػيف وع مصػػسةيفم ػػعل  حلػع الطيأػني مػ  النػػعس دمػ  ةسػػاا لػك
دمػػ   ..دمػػ  ل فػػاؾ ولعدػػ وؾ ولعد ػػاؾ و عػػ دي بػػك الااقػػف ُب خم سػػف العػػ وؼ

عء الأكػػطعء دمػػ  تػػ ددوا لسػػ  جمسػػ    ل فػػاؾ بصػػدؽ ولسمػػاا مبعػػد ك ا حلػػيين وػػ
قػد اغ كػست هبػع  عً ودمالػ ،ديتة   وجػاولزالك رأدت ُب وجاودي  اميف م  ارزف 

 أاػ اؼمل ت ػ ست لسػ  وجػاودي الربد ػيف ولقػد تأعدلػت معدػي أعب  حػزف و وتع مرقيدي
هني دم ناف لػك ُب وقافػك إىل جػع أدي ومكػعلدهتي بسةك أبأف أوأود  ..ارددث لنك

لػػػ  أفععلػػػك النأيسػػػيف  ةو صػػةدي ُب   ػػػ  مػػػ  الااقػػػف ولقػػػد أخػػربوٍل ب ىلعحلػػػيين   ػػػ  
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رحيسك م  ددة ف ػ ي   ك  حزٍل لس أاً بك ح   دت ر جتعودي جعس ل حقعً ف ا 
 وف ح  وال زازي مبااقىلك النأيسيف وال  ظميف فسسه درؾ أددع ال دي ا حليين. 

ُب م قػػدؾ، والػػ ي  وأ ػػتالقعلػػد  يػػيف إليػػك تفمػػ  لنػػعف الكػػمعء تصػػين إليػػك  أخػػ 
 صمعسه روضيف م  رايض اجلنيف.  أسأؿ ا أف

لةػػػػو تنصػػػػةل ب جنػػػػ  ا وأ ػػػػتذٍل ألػػػػ  أ كػػػػ   صػػػػعلةك الػػػػ  ع زالػػػػت تػػػػ ف ُب 
  خػفؽدـ ال نعزؿ ل  الأػعدئ والقػيي وا احليل بعت ..وال  ب وال ساف والعؿ ار اـ

 ءمدمع  ع ت الع وؼ ومدمع  ع ت الة ايت وأبف ونعؾ رٌب سيعاضك ل   ين دػ 
 ت   ه هلل ولا بعد حني.

  ..أددع الطي  النأيين
صمعػػين  أسػػأؿ ا أفلطيأػػني فمػػ  ا ٍل وا ع أراؾ اعا إو  ايأػػعً  عا إف ا ايػػ  ع دقأػػين إ

منه لك ل  اف  اارن فعهلل طم عر م  د عء م  الطيأني واسأله أبف  اً اخ يعر رحيسك لنع 
 صمعين رحيسك ُب و ا العم  دىليععً لك دـا تسقعن. 

  ..أددع القداـ أاب حلع 
، قضػيت ةلم ؾ القصػ   والافعء رغي سل خفصلقد حلنعت  رطمعً انحلععً لناا ه اإل

ك ُب خدمػػػػيف الػػػػاا  و صػػػػ ة قضػػػػييف دػػػػعأك، قضػػػػيت لمػػػػ ؾ ُب  صػػػػ ة ارػػػػ  حيعتػػػػ
ي ك ُب  ػػين ال احػػين حػػ  ُب تسػػك  صػػ ت دػػعأك وقضػػ ،والاقػػاؼ ُب وجػػه الأعاػػين

دوف أف ت عث وين دعسػي النػعس مبػع تقػـا بػه أـ ع، و وع أذى   ٍّ دد حلعابيف دوف مَ ا 
 .وم يأعُ    وحكأك ا جعزايً أخىل  اجلزاء م  ا ال ي دعسي الك  و ةتأ 

  ..أاب حلع 
 أاب حلػع  وأ ػت يػف ع   ..الكػعلد والكػند وأ تلقد قصي لد ي رحيسك،  يف ع 

يف خعاىلػيف لكػت أدري عػُب ر أاب حلػع  اي لت    .. ىلعن ل  غ ن  ليه بعد اإجلأ م  
سةعػػػيف. لقػػػد رحسػػػت  يػػػف ا قضػػػت و يػػػف اذمسػػػت فصػػػادع ومل أدر دػػػع حػػػ  وػػػ ن ال

 ..رحست وُب حلػدرؾ ال  ػ  الػ ي  ػعف صمػ  أف تقالػه ..بطعؿبصمت  مع د حين ا 
 هنع الندعديف. أم سدمع ُب حيعٌب قا و أ ك  نت تعسي  رحست هبدوء وامأ ينيف مل أرَ 

يف عػػحلػػفب ك الػػ   سيػػت هبػػع حػػ  آخػػ  سػػعلعتك ع ظم ػػ  أف تةيػػ  لػػ  خػػعا ي ر
ف جعل ك الػ  رأد دػع لسػ  وجدػك ُب مااجدػيف الػات ب ػين رضػ  وسػ اف  ة،واحد

  كعوع مع حييت.أو أ ك  نت ُب ا  ععرن ع ظم   أف 
 أسػػأؿ ا أف ..عت اهن ػػك فيدػػع الػػ ضعػػح حلػػك لسػػ  أداء حلػػفتك حػػ  آخػػ  ر

 صمعسدع دىليععً لك. 
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 ..فس ني أددع الطي  بكفـ، ل وحك اجلنيف ول   اؾ الساد
مػص  د ةمدؾ بااسص رة ه وأف دك نه فكي  جنعته ُب الىلػ دوس ا لسػ  أسأؿ ا أف

 ا  أيعء وال دداء والصعرني وحك  أول ك رفيقع. 
لسػػػ  مأعدلػػػك الكػػػعمييف ولسػػػ    ػػػللعوػػػدؾ أبأضمػػػني مالػػػد السقػػػعء اي سػػػيدي  اىل أففػػ

 خ  ا أمع  يف.أي إىل أفاسعددته منك  مض  اس      ين معأخطعؾ س
 

 ف ُغيأت لّنع إو  أاب حلع 
 ف   ؾ ُب الىل اِد مع حيينع. 

 نع ت   ان خطعؾ مبع جدس
  ار الد يع لسينع. أ أدر 

 
 . راجعاف إان هلل وإان

 
 ـ.ٕٕٔٓ أ  اب ٕٕاجلمعيف 
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 اىقبئذ اىذٛ الٝقٖز

 

 :أخون المحب                                 

 العَُمريم.شعٌب صالح                               

 

 

اسػػي لطعلػػع  ..سػػجفته اسػػي خسػػدن ال ػػعردل أبلعػػي،  أبػػا حلػػع االُعَمػػ يمػػع ص حلػػع  
 أحػػداثاا ُب أسػدمال ػ فعء الػػ د   والػػينمػػ  النعضػسني ا ..  لػداءرجىلػت ويأ ػػه ا أ

مػػ   بطػػينٌ  ..ادػااف وأالػ  ع تقأػػين الػػ ؿ  رضا  أحػػ ارل ػػين  رمػزٌ  ..منجػزات الػػاا 
 ..ل وحػك النقيػيف الىلع ػيف  ..الُعَم يهلل درؾ فقيد الاا  القعلد مع ص  ..ال عردل أبطعؿ
 . ألقعرئ إق  ا أخ 

والػدن ال ػديد العميػػد/  ، ـٜٗٛٔ مػعداٗمػ  مااليػد ، الُعَمػ يالقعلػد الدنػدس مػع ص 
 ُب أبطػػععذمأػػت أم عليػػيف و ، يفأسػػ ة ل دقػػالىلقيػػد ُب   ػػأ  .حلػػع  اعلػػ  حمكػػ  اليػػعفع 

م ػػزوج ولػػه سػػ يف  الُعَمػػ يالقعلػػد مػػع ص  .ع فػػيف والاانيػػيف الػػ  ل ػػقت ار دػػيفالعسػػي وال
 -ٗسػػسمعف مػػع ص  -ٖحلػػع  مػػع ص  -ٕعء مػػع ص آ -ٔوبن ػػعف : ذ ػػار  يفربعػػأأوعد 

د قعلػدان الىلقيػد حىلػظ ا أوع ..الُعَمػ يسدي مػع ص  -ٙمع ص  يفخسيىل -٘س  مع ص 
 .ال احين

مسي ػػػػيف ابلنضػػػػعؿ والعطػػػػعء  سػػػػ ةزمػػػػ  حيعتػػػػه القصػػػػ  خػػػػفؿ سػػػػط  فقيػػػػدان ال احػػػػين 
وسػعـ يف العلػدة الػ  سػ عين ات الععيميف والااقف النأيسيف الاانيػ  صعر اعو ات ذمعز واإل
  حمىلار  أني الزم  .جمد 
فقيػد الػاا  اً مأ ػ  لنػع  رحػينـ ٕٕٔٓ أغكػط  ٓٔالاافػ   ػوػٖٗٗٔحمـ   ُٕب 

 ئالىلػعجرحيسػه   ال   كػمل، لعمػع ٖٙ انوػز لػ  لمػ  الُعَمػ يالقعلد الدنػدس مػع ص 
عػػزي  وع سمسػػك سػػاى أف ،  لكبػػل ػػ  إرادة الػػعل  قضػػت  ..حمزو اف لىل اقػػهبعػػد..
لطػ  أفسسػه مػع ، مػعت الػاا  العلػدةعمػ  و يفنع  يعع و عػزي الػاا  ب حيػين وعمػأ ىلك

 . راجعاف إان هلل وإانوله مع أخ  و 
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درس اعب داليػيف ُب الععحلػميف لػدف وبعػدوع  ..ىلقيد من  اىلال ه ابلػ  عء والىلطنػيفالمتيز 
 ػعف مػػ  و جيػػيف النماذ الُعَمػ يوال ع ادػػيف  ُب مدرسػيف  لداددػيفا  قػين إىل ايفػص لدراسػػيف اإل

وُب م حسيف ال ع اديف حصين ،  ين م احين دراس هُب   والينا و يعء ال ىلاقني ذ الطفب ا 
ه مػ  ارصػاؿ لسػ  نػلس  ال  ػز ا وؿ لسػ  مكػ اى حمعفعػيف أبػني مبعػدؿ م ىلػاؽ م ا 

قكػػي - سيػػيف ادندسػػيف   ُب  فػػدرس فيدػػع، منةػػيف دراسػػييف ح اميػػيف إىل المس ػػيف ا رد يػػيف
حعحلػػف لسػػ  دػػػدعدة دػػع  ػػ ج منو ، اب  ابجلعمعػػيف ادعسيػػيفوندسػػيف ال دػػ ابء وارعسػػ

 الأ فرداس ُب قكي ادندسيف .
سػػقا الػػ ي ، والػػدان اس  ػػدعدمسػػص خػػرب  بعػػد أفلػػعد مػػ  المس ػػيف ا رد يػػيف ادعسيػػيف 

سم ػػعر يف ُب اجلنػػاب ل أرضإىل  ووحلػػين دػػديدا ُب سػػعحعت العػػزة وال  امػػيف وار دػػيف 
ولنػػدمع  ىلعػػت قػػاى  ٜٕٓٓالعػػعـ  مػػ  أغكػػط ذلػػك ُب ، ودالػػه ودفػػ  ج مع ػػه
وجددػػع لكػػسطعت ، ألقػػ  الىلقيػػد  سمػػيف انردػػيف قأػػين دػػـا ال  ػػييص، اعحػػ فؿ لسػػ  ج  ػػه

، دث إذا مل دكػػسماا ج مػػعف ال ػػديدضمػػقػػد مػػع ييف مكػػ ال فاعحػػ فؿ أبهنػػي سػػي ةمسا 
سػعليف ل كػسيي ج ػيف والػدن ال ػديد مػع مل فػاف جةعفػين قػاهتي  ٕٗمػدة مدسيف وألطعوي 

ف ػعف الػ د مػ  قػاات  .ايـتسك ا ُب فعين قد د   وع أوين ال ديد   دةااجداف بسي
وًب ت ػييعه إىل م ػاان  ،ج ػيف ال ػديد والػد فقيػدان ال احػين تاعح فؿ اليمل أف سسم

الػ ي مػ   الػه  ػعف ذلػك ال  ػييص ا وؿ و ، ب  ػييص مديػ  ح بػيف أبا ُب مقػربة   خػ ا 
ب ين لػزة وف ػ  ا طفقػع ، يف لدفلفـ دوليف اجلناب  وؿ م ة ُب الععحلمأفعت فيه رُ 

لي مين  الاا   رضفقيدان أب بق وبعدوع ، ح بيفأبا م  مك  ىل  اجلمدارديف ح  مقربة 
اجلناب الػ منني  أح ارالىلقيد والعددد م   والدانم اار النضعؿ وال ة د  ال ي بدأن 

 .اجلناب أرضوا د اعح فؿ الةعدي م   س قفؿابل ة د  واع
 عً و  ػػػيط فعػػععً   قيػػعدايً  اً لنصػػػ   ين ُب النضػػػعؿ وال ػػارة حػػ  حلػػعرل احػػاسػػ م  فقيػػدان ا

 أخػفؽلػع  ػعف د م ػص بػه مػ  ، بػني أوسػعط اجمل مػص هحلي ه وحن  ػ فع ف ه النعس وذاع
 أثنػعء. و ورأي سددد د خ  به لند أوسعط اجمل مػص يفوحك  تععمين ولع ظم سك م  وجعو

ال صػػعيد ال ػاري ُب  طػػعؽ  ُبُب م عفةػػيف الىلكػعد و  بػػ ز حلػاتهُب مدد دػػيف رحلػد  هلمسػ
اجلنػػاب  بنػعءين ار  ػيف ال ػأعبييف والطفبيػيف  دػػ ا و  ،الدد دػيف وال اسػص ُب إاػعر احملعفعػيف

لػػين دعمػػين لسػػ  ال نكػػي  و ف و ػػعف رليكػػدع عمكػػ اى  ػػين مػػدد ايت ايفػػص ال مػػلسػػ  
خ ػػ  رليكػػع أُ  عػػ ا جلدػػادن و  ػػعاه ال ػػاري و  والعتيػػ  بػػني  ػػين حمعفعػػعت اجلنػػاب .

والطفبيػػيف ُب مػدد ايت ايفػػص ال مػعف ف ػػعف لػه الػػدور الأػعرز ُب إقعمػػيف  أعبييف لسة  ػيف ال ػ
الد جعانت ال صعيدديف وار د إىل الععو ات الكسمييف ال   عف ارػ اؾ اجلنػايب دقػـا 
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هبع ولمين الندوات لن ػ  ال اليػيف بػني ف ػعت ال ػأعب وخم سػف النػعس ب ػين دػ الةدي 
 .وف عهتي

وحعحلػين لسػ   يف ادندسػيف مػ  المس ػيف ا رد يػيف ادعسيػيف ولع  عف فقيػدان خػ دد مػ   سيػ
حملطػيف  دػ ابء  اً ًب تعيينه مدد  فقد ُب وندسيف ال د ابء وارعساب  الأ ععرداس ابم يعز

ات الػ  مل ذمعز ة وقعـ ابلعددد م  اإلحلفحعت واإلاإلدار فعس سي  ايفص  -مدد ديف رحلد
ميف لعليػيف و  ػعط دعمين هب عف و د ابء  ف  ال  ا الد  هلدد إدارت إعا ُب دث مكأقع 

ات ذمػػعز ُب   ػ  مػػ  اإل أسػػديو دالػي  جػػين خدمػػيف الدد دػيف لػػع فيػػه الصػسةيف لسمػػااا  
      مندع: 
 وتقػػػدَل ت ػػػةيسدع ُب وذمػػػ  وحقػػػ  الدد دػػػيف  دػػػ ابء حمطػػػيف واػػػار  بػػػص مػػػ  أوؿ -ٔ 

  .حلسيف ام ا  سعليف ٕٗ لدة ا قطعع دوف م   عمف اليـا مدار لس  لسمااا  الدميف
 ميجػع واحػد بقػاة  دػ ابليني مبالػدد  الدد دػيف حمطػيف رفػد ُب الأػعرز الػدور له  عف -ٕ

 قػين اريػعة ُب الدد دػيف ل حسػيف و قػعـ بػه الىلقيػد  إذمػعزوػي أ  ػعف ووػ ا مندمػع ل ين واط
ات الىلقيػد ُب  كػني إذمػعز   ػ  مػ  ونػعؾ الو . م قدميف جدًا م  ال ق  والعيو ال ػ َل

الدميػيف الػ  قػدمدع لسمدد دػيف  لمعؿء ُب الدد ديف وغ وع م  ا خطاط دأ يف ال د اب
 .ب  ين لعـ سمةعفعيفلب  ين خعص و 

وابل زام  مص النضعؿ اليداٍل ال ي  عف دقـا به فقيدان ال احين دعرؾ ُب مع  ػيف   دػ  
قػاات ا مػ  ال  ػزي الةعدػي الػ ي  ػػعف  مػ   ٕٔٔٓجأػين العػ  الػ  وقعػت ُب لػعـ 

  حلػع  امػعح   ػديده فقػد  ػعف الىلقيػد ال احػين ب فقػيف القعلػد الد م  ز ود ااجد فيػ
ولدد م  ال جػعؿ اليػعمني ال ػ فعء والنعضػسني مػ  القيػعددني الأػعرزد  الػ د   ػعف دػي 

ُب ال  طػػيا وال نىليػػ  عق ةػػعـ ودخػػاؿ العكػػ   ب ػػين دػػجعليف وبكػػعليف  م ػػ ؼٌ  دورٌ 
 .وإقداـ
يػداٍل ضػػد قػػاى ا مػػ  ال  ػػزي الةعدػػي الكػػ  قػػدمع ُب النضػػعؿ الكػػس  الُب اسػ م  

ف ػعف قعلػدان ال احػين ، ومعرسػت  ػين أ ػااع العسػي اً اجلنػاب فكػعد أرض لعثت ُب  ال
مكػػ ته النضػػعلييف ال ة ردػػيف  جػػين  ٍب واحلػػين  ،مع  ػػيف   دػػ  قطػػعع ارأيسػػني أبطػػعؿمػػ  

الكػػ ات والد جػػعانت واعل صػػعمعت  مػػ  خػػفؿ   العمػػين دتطػػا و ، الػػاا  وال ػػع 
وػػػ  دػػػع   يفسمطعلأػػػل ػػػعف الىلقيػػػد دنعمدػػػع مػػػص القيػػػعدة العسيػػػع لسةػػػ اؾ اجلنػػػايب الػػػ   

ت  وقت ال صػعيد ال ػاري رػث ال ػع  لسػ  إقعمػيف اعل صػعـ الىل ػاح أاجلناب ح  
 ـُٕٗٔٓب خار م ك  ُب الععحلميف لدف ُب سعحيف الع وض وقد  عف ذلك ُب لعـ 
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و ػػعف أوؿ مػػ  لمػػين لسػػ  ، يف ػػعف الىلقيػػد مػػ  أبػػ ز القيػػعدات ال ػػأعبييف الن ػػط  حيندػػع 
إقعميف خميمعت اعل صعـ و ص  اليعـ هبع ُب الكعحيف ولمين العتيأػعت الفزمػيف لنصػيف 

 طسأػػعت ُب الكػػعحيف السػعحيف اعل صػػعـ وال أػػعت ونػعؾ وح ػػد النػػعس والعتيػ  ل ػػين 
أقػاى رسػعليف تعػرب لػ  دػع  اجلنػاب  إرسػعؿ ػين لسمع صػمني  جػين وا  وتاف  العء 

  دػواػ د اعحػ فؿ العىلع سػ قفؿي ال  وع ال م ػين ابل ة دػ  واعقدمتك دي ول  
لػػػين اعل صػػػعـ ُب سػػعحيف العػػػ وض مىل احػػػع حػػػ  دػػػع  و ، اجلنػػػاب أرضالةعدػػي مػػػ  

أبشميػػػيف أتمػػػني سػػػعحيف اعل صػػػعـ مػػػ  العنعحلػػػ  ال   دأيػػػيف ومػػػ  قػػػاات ا مػػػ  ال  ػػػزي 
عمػػين لسػػ  ف، مػػ  أي ال ػداء مكػػس  قػد ضمػػدث مػػ  جةعفػين ا مػػ  ال  ػزي  دػعةعدو 

ال ػ ؼ لسػ  تػ تيأدي وأوقػعت ا ت تي  ا ف اد لسػ  دػ ين جممالػعت وسػ ااي و ػعف و
وبعدوع ًب ال صػعيد ولسػ  مكػ اى اجلنػاب لعمػيف ب فػص حػدة اعل صػعمعت ، منعوابهتي

 جػػين إدصػػعؿ  والػػدلاة لسزحػػف لػػأعض ال افػػ  ار اميػػيف وغ وػػع مػػ  ال ا ػػز آ ػػ اؾ 
 .وار ديف م  لسي اعح فؿ اليمػل س قفؿدد اعأقاى رسعليف لسععمل أ ص أ نع دع     

فقػد  ػعف الاضػص ب ػين ، جػداً   واس م ت و ن اعل صعمعت ح  وحلست لىلػعة حعمسػيف
منػػػعا  اجلنػػػاب م ػػػات ا خصاحلػػػع ابلععحلػػػميف لػػػدف ابل ػػػزام  مػػػص بػػػدء ادػػػ ععؿ ثػػػارة 
ال ػػمعؿ ُب حلػػنععء فجػػعءت ا  أػػعء أف ارػػاث  قػػد بكػػا سػػيط ته لسػػ  حلػػنععء ومػػع 

ومػص م ةػ ات ، راب ػعتاجلنػاب فةػدثت بعػض اإلا   احملعفععت وأ ه قػعدـ رمحادع م
آ ػػ اؾ ا قسأػػت  ػػين معكػػ  ات ا مػػ  ال  ػػزي الػػ   ع ػػت   لسػػ  الكػػعحيف حػػداثا 

 عف و حيندع و  دع  اجلناب ، م ااجدن ُب لدف م  قأين إىل قاات ماالييف لسةاث 
ُب دخػػاؿ   نيالك أكػػسو  القيػػعدات اليدا يػػيف الك أصػػ د  أدػػجصفقيػػدان  ال احػػين مػػ  

و  د  أوؿ معك   ُب لدف م  جةعفين ا م  ال  زي ال ةاليف الػ  ألسنػت وعءوػع 
يف اجلنابييف الأعسػسيف الػ د  دخسػاا معكػ   الصػالأعف قعوملسةاث  فقد  عف م  أف اد ال
ًب اعسػػ يفء لسػػ  العكػػ   و مػػ  جنػػاد مػػاالني لسةػػاث   و  دػػ ن واػػ د  ػػين مػػ  فيػػه 

صػع  دػأعب اجلنػاب لبداخسػه مػ  معػدات لكػ  ديف ح بيػيف وتكػ  وع ولس   ػين مػع 
 .يف اراث  ال دناٌبقعومب كسيةدي وضمدي لسجأدعت ل

النىلػػػ  العػػػعـ   إلػػػفف و وبعػػػدوع ا ىلجػػػ  الاضػػػص ب ػػػ ين  عمػػػين داخػػػين لػػػدف واجلنػػػاب 
 أبطػعؿ ػعف القعلػد ال احػين أحػد و وال وج لسة ب ضد العدواف ارػاث  لسػ  اجلنػاب 

وانلػ  مكػ ادع القعلػد يف اجلنابييف ال د  ثأ اا ُب جأديف الأكػعتني جعالػيف ومقعقيعدات ال
ورفعقػػه الػػ د  حلػػمدوا ُب اجلأدػػيف  اوػػ بطػػعؿ ػػعف دقعتػػين ق ػػعؿ ا و   أبػػا لػػعرؼ ارػػدي،

 .ح  ًب الفف النص  لس  اراث  ودح ن
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يف لعمػػين قعومػػلػػ  حعجػػيف ال بػػفغ ػػعف القعلػػد د ااحلػػين مػػص العمسيػػعت العسيػػع  جػػين اإل
جاديف تاجه إىل اراثيني م  لعحلىليف ارػـز  جػين إابدهتػي ب ػ ين  عمػين ف ػعف  ض ابت

يعت حػػػػػداثأب تزودػػػػػدوي و د ععمػػػػػين بقيػػػػػعدة العمسيػػػػػعت ال ػػػػػع يف ُب ال ةػػػػػعلف العػػػػػ يب 
بىلضػػػين ا ٍب و ، دػػػعت ا خػػ ىأ ػػعف د ااحلػػػين مػػص اجلو ال م  زة لػػدؾ معػػػعقسدي و العػػد

حػػػد أ الُعَمػػ يالقعلػػد مػػع ص  ػػعف    يف ال ػػػ فعء الػػ دقعومػػب  ػػعتف جدػػاد  ػػين رجػػعؿ ال
ًب حػػ  ُب حلػػنص النصػػ  ُب الععحلػػميف لػػدف  يفوالىلععلػػ يفالدمػػ  حػػد القيػػعدات أأبػػ زوي و 

 .اإللفف ل    د  لدف م  قاات اراث  اجملاس  ب  ين  س 
 أبطػعؿ هبعد   د  لػدف  ػ ؾ م جدػع إىل قعلػدة العنػد لسمكػعشميف ُب   د وػع مػص رفعقػ

ارػػاث  الػػدروس القعسػػييف  االقيػػعدات الػػ د  لقنػػا  دػػجصأ ػػعف مػػ  و يف اجلنابيػػيف قعومػػال
ح  ًب اإللفف لػ    دػ   ضد قاات اراث  الةعسيف الععرؾ سط  أروع الأطاعت و و 

ًب   دػػ   بعػػد أفقاالػػد اجلنػػاب مػػ  قػػاات اعحػػ فؿ ارػػاث  العىلعدػػ  و  أ ػػربالعنػػد 
دف ل  أيػت ا مػ  العند والكيط ة لس  قعلدته لعد فقيدان ال احػين ابجتػعن الععحلػميف لػ

 .فيدع
وبعدمع ت سين النص  ابر ب ضد اراث  وًب   د  الععحلميف لدف واحملعفعػعت اجملػعورة  

 ػػ  معكػػ   الػػدفعع عوت تيػػ  اريػػعة فيدػػع ف ا مػػ ىلػػعظ ردػػع لػػين ُب الععحلػػميف لػػدف 
يف اجلنابيػيف الػ د   قعومػرجػعؿ ال أبطػعؿمػ   نالكعحس  مبدد دػيف ال ػااو  مقػ ا لػه و فػ اد

العك   وتنعيي رجػعؿ ا مػ  فيػه وت تيػ  ا فػ اد  لمين لس  ارىلعظ لس و معه  ا ع ا 
ولع  ػعف ، يففي عمدة  فيه م ث و ض ار ُب الم س عت الععميف إ وديف هن  أألنص حدوث 

إ ىلفت ا مػ  فيدػع   يجػيف خ وجدػع ج اء  الىلعةسك ُب تالط  ضمدؽ ابلععحلميف لدف 
يػيف بػدأت ت ػ ين دػع م ا ػز قػاة روعباإلمكػسةيف  ؿمعلػع اجل م  حعليف ح ب حيث أف

 ع ػت ا وضػعع ا منيػيف ُب لػدف و  ،ومق ات ت أعدع ُب بعض مػدد ايت الععحلػميف لػدف
تعػيو حعلػيف مػ  ال لػ  والػاؼ ُب لػين تىلجػ ات ومىل  ػعت لددػدة و  اً ت زادد سػاء

 دأه دامييف  ع ت  دث ُب تسك الىلعة .
الععحلػػػميف لػػػدف ولػػػدـ  سػػػعليف اركػػػي لسعمػػػين وأتمػػػني تفػػػأت  الاقػػػت ارعسػػػي ودقػػػ 
فعمػػػين فقيػػػدان ب فقػػػيف لػػػدد مػػػ  رجػػػعؿ ، دػػػعالكػػػمعح ل ػػػين وػػػ ا الاضػػػص أف دكػػػ م  في 

ووضص خطيف رين و ا السف ا مل الطػ   عتي ليف اجلنابييف ُب الععحلميف لدف قعومال
 .الع بييف ال ةدة  معراتُب الععحلميف لدف بدلي م  دوليف اإل

الع بيػػيف  مػػعراتمػػ  ال ػػقيقيف دولػػيف اإل ب جػػعو بعػػد لمػػين العتيأػػعت وال نكػػي  جػػعء الو 
سكػىل  إليدػع لنعق ػيف وػ ا السػف مػص ليف اجلنابيػيف قعومػال ةدة بطسػ  قيػعدات رجػعؿ ال
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 ػعف فقيػدان ال احػين وب فق ػيف لػدد مػ  قيػعدات و ، دػعوبػدلاة رمسيػيف من مػعراتقيعدة اإل
ًب و اجلنابيػيف يف قعومػ مم سػني لافػد قيػعدة ال  مػعراتإلا ذوأػاا إىل   دمػيف اجلنابيػيف قعومػال

م ث ونعؾ ح  وضص خطػيف  كػني الاضػص ا مػل ُب و ، ةاس قأعدي ب ين  ـ  وحىلعو 
العمػػين بػػدأ الػػاا   أرضوفػػار وحلػػادي إىل  هقػػعلػػعد فقيػػدان مػػص رفٍب الععحلػػميف لػػدف 

ييف الػ   ع ػت تعأػث روعبمست لسقضعء لس  اجلمعلعت الكسةيف اإل نىلي  الطيف ال  رُ ب
 أبم  الععحلميف لدف .

 ػعف أوؿ و الأدء ب نىلي  العمسييف  لندىلقيد ُب اج معع مص قيعدة ال ةعلف الع يب ال عف 
لػد ال جػعؿ وا فػ اد الػ د   أف  يف ب ػين دػجعليف وإقػداـ ودوف تػ دد، قعلد ت ىلين ابلدم

بػػدؾ الطػػيف تكػػسيةدي والأػػدء ُب تنىليػػ   وًب ػػع اا معػػه ُب معكػػ   الػػدفعع الكػػعحس  
إىل لادتػه  ُب ا دػ  ا ه م  اعج معع تىلعجأ ووػوبعد لادت . ييفروعبأو عر اجلمعلعت اإل

إاػػفؽ النػػعر ُب جالػػيف  و معكػػ   الػػدفعع الكػػعحس  أف العضػػه وجػػـا مكػػس    يػػف 
ُب الػػا فااحلػػين سػػ ن د اقػػف القعلػػد ال ػػجعع الػػ ي ع ددػػعب الػػات  ومل  ػػعل    

كػ   الػدفعع الكػعحس  معبكػفـ إىل وحلين الكػفح وأماقص الط   وجتعوزح  تقدـ  
لداد أف ادن وتازدػص الكػفح دػي وجتديػزوي إوونعؾ لمين لس  ، أف ادن  عف فيهال ي  

ف ػػعف الدنػػدس والقعلػػد  ابلػػ خ ة والػػدروع وألطػػعوي الطػػيف و يىليػػيف لمسيػػيف اعق ةػػعـ 
  مدد دػػيف طدػػوبػػدأ أبوؿ لمسيػػيف اق ةػػعـ ُب مع  ػػيف ت، ال ػػجعع الػػ ي ع ددػػعب الػػات

ودالػػػو فدجػػػي ودػػػ  لسػػػيدي وجػػػـا  يػػػيف والقعلػػػدةروعبالنصػػػارة مػػػ  اجلمعلػػػعت اإل
حعميػيف دػعر ت  ايـددػعباف الػات واسػ م ت الع  ػيف   وأفػ ادن الػ د  ع اوػ بطػعؿا 

 . ابت   ب اجيه الض ابت اجلاده ضدويفيدع اعل ات ا 
 مععقين عف القعلد ال ي ع د   له غأعر وا  ص  ُب الع  يف ودخين النصارة ودؾ  ين  

 عخػ  مػع  ػعف وازهتػأو  عوالكيط ة لسػ  م ا زوػ عأو عرو داوي  ينو ييف روعباجلمعلعت اإل
ك  وع لزلزليف ت توم ىلج ات وحلااردل وغ  ذلك م  العدات ال   ع  أسسةيفم  

ف ػػػدعدة هلل ٍب لس ػػػعردل أف فقيػػػدان ال احػػػين القعلػػػد مػػػع ص ، ا مػػػ  ُب الععحلػػػميف لػػػدف
 أوالػينم  ا دػسيعين امسه دسمص بكجفت رجعؿ الاا  النعضػسني  ف أبا حلع  الُعَم ي

 مػ  واعسػ ق ار ُب الععحلػميف الدور الأعرز ُب ت أيت ا يو عف د اا أسدمال جعؿ ال د  
  .ييفروعبةيف اإلاجلمعلعت الكس وأو عر ودؾ  ين مق ات لدف 

وجػػػزاؾ ا خػػػ  اجلػػػزاء ل ػػػين مػػػع قدم ػػػه  جػػػين الػػػاا  والػػػدد   أاب حلػػػع فسسػػػه درؾ 
قػد   فىلػ  رحيسػك، وػ ا الػاا  بنػعءيف  والع ض وُب ت أيت ا م  واعس ق ار والك ين

وبعد ، قيعدات الاا  الةعود  رةيف ا الااسعيف تة عؾ أدجصفقدان واحدا م  أ أين و 
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العمين لس  ت أيػت ا مػ  ُب  ػين مػدد ايت الععحلػميف و النص  ُب مع  يف   د  النصارة 
 ييف روعبلدف ابلقضعء لس  اجلمعلعت اإل

 ااة اجليو وا م  اجلنايب والعمين  إللداد   أسي لفقيدان ال احين م حسيف الأنعء وا أبد
لس  ال درد  وأتويين أف اد ا مػ  وتػ تيأدي وإ  ػعء قعلػدة بيػعانت ل ػين أفػ اد ا مػ  

، اجلنػػاب أرضوإدارهتػػع وإرسػػعء ا مػػ  واعسػػ ق ار ُب  رضاجلنػػايب لسكػػيط ة لسػػ  ا 
 أبػػا اليمعمػػيفمػػاد ف ػػعف فقيػػدان ال احػػين إىل جع ػػ  رفيػػ  دربػػه ال ػػديد القعلػػد منػػ  حم

أوؿ لػااء  ء إ  ػعء أوؿ قػاة وجتديزوػع وت تيأدػع و إ  ػع  لمسػاا لسػ  دمػ يرةيف ا لسػيد
 عف فقيدان ال احػين مػ  .و إسنعدالسااء ا وؿ دلي و ا د أص القاات الكسةيف اجلنابييف وو

أبػػػ ز ال جػػػعؿ الػػػ د  سػػػعشماا ُب إلػػػداد القػػػاات ا منيػػػيف وتازدعدػػػع وضػػػمدع وال مػػػعد 
ع ووضص الطا دع لسكػ  ُب آليػيف لمسدػع رىلػظ أمػ  الععحلػميف لػدف وبقيػيف ال وات  د

ع د   له غأػعر  ىلػ  أقػاى لمسيػعت ت أيػت ا مػ   عً  عف قعلدًا دجعلو  .مدف اجلناب
قيػػعدة القػػاة الضػػعربيف ابلععحلػػميف  يػػهٍب تال روػػعبالعمػػين لسػػ  ردع قػػاات العسػػي واإلو 

  الكػػااحين ُب منطقػػيف العػػ دو فع ػػ  معكػػ   خىلػػ،   ٖحػػـز ادم سػػيف ُب   يأػػيف  لػػدف  
لمػػين ونػعؾ لسػػ  جتديػػز العكػػ   وت تيأػه وتنعيمػػه ليصػػأ  مػػ  و مقػ ا لقاتػػه الضػػعربيف  

  العكػػ  ات ُب اجلعوزدػػيف الق عليػػيف اب  عػػعـ أفػػ ادن ابلضػػأا والػػ با العكػػػ  ي أفضػػين
لمػػين لسػػ  تنىليػػ  أقػػاى الدػػعـ ا منيػػيف و ، واعل ػػزاـ بقػػاا ني العمػػين العكػػ  ي الديػػ 

 داخين الععحلميف لدف   م  وحىلظ الك ينيف واعس ق ارل  أيت ا
لسم ػعر يف ُب   ـ تاجه بقاته الضعربيف إىل مدد ديف احملىلد ُب حمعفعػيف أبػنيٕٛٔٓوُب لعـ 

 دع القاات الكسةيف اجلنابييف مص قػاات ال ةػعلف أاسقلمسييف ةسيف ال م  ال وك ال  
 سػعتيػيف الكػسةيف الػ  روعبإلالع يب بقيعدته آ  اؾ حملعربػيف وم عبعػيف  علػعت القعلػدة ا

ف ػعف حيندػػع الدنػدس والقعلػد ال ػػجعع ، رابؾ وزلزلػيف ا مػ  ُب حمعفعػػعت اجلنػابإل
م عبع ػه سػ  و بنجػعح    يىليػيف ال ععمػين مػص الدمػيف وتنىليػ وع ُب  ال ميز ابرن يف والػدوعء 

لمسدػػع ُب ت أيػػت ا مػػ  واعسػػ ق ار ب سػػػك النػػعا  الع وفػػيف لندػػع بصػػعابيف منعاقدػػػع 
فقيػدان ال احػين مػص أفػ اد  خػعضالصعأيف وُب و ن الدمػيف وتضعردكدع ال ة واأيع دع ال

الكػػسةيف ول نػػه واجددػػع يػػيف روعبمػػص اجلمعلػػعت اإلالااجدػػعت  أحلػػع قاتػػه الضػػعربيف 
ُب تسك الااجدعت فقد قعلدان ال احين أحد أفػ اد قاتػه و وتععمين معدع ب ين قاة وحـز 

مل ل ػندي ، مػ  أفػ اد القػاة لػددحلػي  أ مػع ال ي سقا دديدا ُب تىلج   ص  دي  
ا مػ  بين لساا م ابطني ح  ت سسػت الدمػيف ابلنجػعح ُب ت أيػت  اك كسما د أو ادنةنا 

 .واعس ق ار ُب تسك النعا 
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بعػػدوع لػػعد مػػص قاتػػيف إىل الععحلػػميف لػػدف ُب مقػػ  معكػػ  وي ُب العػػ دو ولسػػت قاتػػيف 
ـ الػػػ  ٕٛٔٓرب  ػػافم أحػػداثتعمػػين لسػػ  ت أيػػت ا مػػ  ُب الععحلػػميف لػػدف فعتػػت 

ال ػػ ق  حيػػث لدػػ ت قػػاة جمدالػػيف خعرجػػيف لػػ  القػػاات ا منيػػيف    حػػدثت ُب القطػػعع
دػػ ؽ لػػدف، جدػػيف  نػػعا لسػػ  م ع ػػت ت دػػد إرابؾ الاضػػص وزلزلػػيف ا مػػ  واعسػػ يفء 

ـز وحن ػػيف ودػػجعليف ف أػػت وػػ مػػارلن ػػ  الىلاضػػ  ف صػػ ؼ مػػص معطيػعت ا  العػ دو،
ابل أػػعت   همػػ  ووجػػه قاتػػأه بػػين أ ػػعكػػ   دكػػسي ال وأ عجلأػػين ومل دك كػػسي   عً ولػػين دػػعخم

مدػػػع  دي فع   ػػػ ت قاتػػػه  عوؿ ػػػ وواع   ػػػعر واعدػػػ أعؾ مػػػص أي قػػػاة تععضػػػدي أ
الضػػعربيف ُب الااقػػص وا مػػع   وحػػدثت ادػػ أع عت لنيىلػػيف دػػعرؾ فيدػػع الطػػ اف ارػػ يب 

 أعب  ضد القاات العرجػيف لػ  القػع اف وًب الكػيط ة لسػ  الاضػص واسػ يفب اجيه ض ب
 . ابلقطعع ال  قا م  

هنػعرا لسػػ  تػػدرد  وأتويػػين و اسػ م  فقيػػدان القعلػػد ب قػدَل  ػػين جدػػد ف ػعف دعمػػين لػػيف 
ضمػػدث  أو ي حػػدث اػػعرئ قػػد دقػػص  ةوجعسدػػع ُب جعوزدػػيف ق عليػػيف  مػػيف مكػػ عد هقاتػػ

تعمين لسػ  ةعد ػه مػ  أي لػدواف و بنعء قاة جنابييف ض ميف  ىلظ أم  الاا   ضم  
مػ  خػفؿ اد  ين القػاى ا منيػيف ُب الععحلػميف لػدف عف  جدعوب   ايـفم ت ا ، ضدن

دػػ ست قػػاة أمنيػػيف ضػػعربيف قادػػيف م ا ػػيف قػػاات ارػػزاـ  عالعتيػػ  وال نكػػي  فيمػػع بيندػػ
لػػػدف وُب  ػػػين حمعفعػػػعت اجلنػػػاب ف ػػػعف القعلػػػد  ُب سػػػنعداإلو لادػػػيف الػػػدلي أا مػػػل و 

مػػ  قيػػعدات ه مػػ  ل فػػ احملأابػػيف ود ػػيد بػػه  ػػينال احػػين مػػ  أ أػػين وأدػػ ؼ القيػػعدات 
 .يف اجلنابييفقعومال

 مندػػع  ػػ  مػػ  الصػػىلعت القيعددػػيف ال ػػعف م ػػعع لف ضػػأعط واعل ػػزاـ ُب العمػػين و ػػص 
س م  ُب تنميػيف القػاات وا، ال  طيا وال و يف ُب ال ععمينوالقدرة لس  ارن يف وال  عء 

حيندػع قػدـ و ـ  ٜٕٔٓامػعد ٕٛاجلنابييف وتطاد وع ب ين جاا أدػع الق عليػيف حػ   ردػل 
قيػػػعدة القػػػاة الضػػػعربيف ُب الععحلػػػميف لػػػدف   يجػػػيف لػػػأعض ال ػػػع ين الػػػ    مػػػاسػػػ قعل ه 

ُب  ىلكػػه أف د نةػػ   أىحػػد ُب حسدػػع فػػ  أين ومل د ػػدخين مل ُ ػػ حػػدثت والػػ  عحػػظ أهنػػع 
اثرة ال ػع ين لسقػاات ا منيػيف إلػه مػ  أف ضمػدث تىل يػك و  ودقدـ اس قعل ه خػ اً جع أًع 
حيندػع قعلػداً وانيػع دػجعلع ب ػين مػع  ف عف ، دـ العدو   مب ع ين ال ىل قيف ال دعوت   

 مسه ال سميف م  معىن ُب تقدَل اس قعل ه ل  قيعدة القػاة الضػعربيف ُب الععحلػميف لػدف 
 .لساا  مك عدا لدم ه ُب أي وقت تطس  ذلك عً م  دا أ ه سيعين خمسص

لػػين دػػعخمع سػػاخ اجلأػػعؿ اثب ػػع ُب الأػػدأ وادػػدؼ ع د زحػػزح   جػػين واننػػع اجلنػػايب و 
دف ومنػػ  تنةيػػه وتقػػدَل اسػػ قعل ه لػػ  قيػػعدة القػػاة الضػػعربيف ُب الععحلػػميف ولعحلػػم ه لػػ
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ـ لين ُب بي ػه د اقػ  أوضػعع بػفدان ال ةػ ة وأحاادػع ال أدلػيف ُب ٜٕٔٓالدف ُب معد
وخسػػ  ا مػػين   الػػاا   أمػػاره ُب تػػدب  خاا ػػال افيػػ  إل دع و ػػعف د أمػػين ود مػػىنأحػػداث

وػ ا  بنػعءتاف  ار ديف واريػعة ال  ظمػيف  نع اجلناب ُب  كني خدمعت الااانني و رض 
ووػػ ا مػػع قػػد  ، فقػػد منصػػأه بعػػد أفمأػػدأن  أود ةػػ  ُب ودفػػه  أومل د أػػدؿ  ...الػػاا 

وو ا مع تعسمنعن منه ف عف رجف  ..حليينأينت لنع معد ه ا ف  مب وروع ايـ  ىل ه لنع ا 
 دعخمع ساخ اجلأعؿ وانيع خمسصع وفيع لساا  .

هلل  نؤ اثب ػع ُب الأػدأ وادػدؼ وع م  وعمعت الاا  ورجف أحلػيفً  واحداً  ب حيسه فقدان
 أبػػا حلػػع  الُعَمػػ يرةػػيف ا الااسػػعيف تة ػػعؾ قعلػػدان الةػػاار ال احػػين مػػع ص ، ٍب لسػػاا 

ك أبح ؼ م   ار ُب أفععل العلدة و  أت ال عردل بأطاعتك فس   نكعؾ لقد سط ت 
سػػك ا ػػت وزمفلػػك رفػػعؽ دربػػك القعدمػػيف لػػ  فع جيػػعؿسػػ  ةدث ا ،  ردػػل الػػزم 

رحسػػت لػػ  الػػاا  وت  ػػت بصػػميف ، هبػػ ا الػػاا  حػػ ارا  بطػػعؿالنعضػػسني ال ػػ فعء ا 
 فعددا ل   نكعؾ، بيضعء ب ين  ااح  اجمل مص

 تضػ ءدػعسيف  وتعػين ذ ػ اؾ ك..أفععلػف  سمعٌب ل  تاُب حلنيص لعيي افمدمع   أت ف
القعلػد العلػد مػع ص حلػع  اعلػ   ..فني ق د  العػني أددػعالك قأين ا لسك  رمالط د  لنع 

 .الُعَم ي
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 .. أث٘ صبحلاىقبئذ ادلْٖذص ٍبّع صبحل 
 ػٖٞذًا أً فقٞذًا ؟

ُّ
عذ
ُ
 ٕو ٝ

 

 

 د.  زٌد لاسم ثابت الشطٌري                     

 رئٌس المفوضٌة الجنوبٌة لمكافحة الفساد             

 ران الثوريأمٌن سّرِ مجلس الح                   

 

 

 ا س سيف المزوجيف ابرك ة!! 
 ؟! ح ارإعـَ سنعين   ادِّع ا 
 عر ؟! خيإعـَ سنعين  زمكُ   ا 

 !  ؟ ارإعـَ  ك م   أ   لس  ال ػ اّ 
 إعـَ سنعين   َدفُ  ا زوعر ؟!

 وتأق  جيف ا ثاار وا د ار ؟!  
 

 صدوُة اخلرب !! 
وتعجػُز ، وت صػساُ  ا انمػينُ ، ف ػعر  ت أساػد ا ُب رعيف الصدميف واركػ ة وارُػزف العميػ

 وتك عص  ار وؼ لس  ال جميص .. ، وأتىب السةيف لس  ال طادص، ل  ةين القسي
حلػػعدمعً يل  صػػعلقيٍف   أبػػا حلػػع لقػد  ػػعف خػػرب وفػػعة حأيأنػع القعلػػد مػػع ص حلػػع  اعلػ   

اً .. بػدأت إذ  نت قد ُأحلأُت أب ىلسا زا حعداٌة جػ، حلعق ل وضعلىلت حعل  ال ضييف دا
ـ  فص ُت ا د  الىل اش ٕٕٔٓ أغكط  ُٓٔب دـا الرب الصعدـ ُب دـا اال فاثء 

 ع أقاى لس  ار  يف وال ىل   وال  عبيف .. 
ف  ػػااىل ، ت ا فػػ اح هتُجػػُ ان وتػػػُ عحِلُمنعأحلػػأةو ، ع وع دأعرُحنػػعنلقػػد غػػدا ارُػػزف َدكػػُ ن

ُ نػُت أتصػار أفا ا ا ت   جيىلػعرا : ر كأوت اارى لنع ا ف اح .. قعؿ ، لسينع ا حزاف
ل ناػل مل أ ػ  أتصػار أفا ارُػزف ظُم ػ  أف د ػاف وانػعً ، ارُػزف ظُم ػ  أف د ػاف حلػددقعً 

    ك ُنه و   سُي لة ه ورممين جنكي ه
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 اأُلخوَّة الصَّادقة والوفاء اجلىين 
طػػعو   عمسػػت لسػػ   ىلكػػ  ُب اليػػـا ال ػػعيل اا ربعػػعء  رضػػار الصػػفة لسػػ  ج مع ػػه ال

 وال  ييص والدف  .. 
وتقطاػص قسػك عهنيعرشمػع ، وأتثا ُت رعؿ أخاده االد  ار   والد  ار ايفص  بعػد الػدف 

ة الصػعدقيف ووػاؿ الىلعجعػيف والصػدميف ومل ، بىلعين ارزف ال ددد الػ ي دػدؿ  لسػ  اُ خػاا
 ػعرؾ أمت ا  م  الع ار لس  أخاده االد  ار لسػ  ودػعي   بكػأ  ار ػد ال أػ  ال

 جػفؿالػ ي  ػعف تعأػ اً لػ  ارُػ ِّ وال قػدد  العػعيل واإل، ُب الصفة وال  ييص والػدف 
 والافعء اجلميين لسقعلد أيب حلع  وإخاته .. 

ػػ ُت ُب  ػػ  مػػ  ال ػػعر يف ُب خمػػياي العػػزاء ل ىلػػعقي حػػعل  ال ضػػييف ولػػ لك أتخا  مػػع مل أمت ا
 ال  عبيف .. 

 متيٌُّز وتألُّق 
فةصػػين ، واجلعمعيػػيف، وال ع ادػػيف، يِّػػزاً وُم ألِّقػػعً ُب دراسػػ ه اعب داليػػيفُم م أبػػا حلػػع  ػػعف 

إذ لمين ، و عف   لك ُب لمسه، لس  ددعدة الأ علارداس وندسيف  د ابء م  اُ ردف
 ـ .. ٕٗٔٓمدد اً إلدارة  د ابء مدد ديف رحلد ُب 

حلػػس  الاقػػف ، يف مػػع  ػػعف اندػػطعً ح ا يػػعً ُم ميػػزاً وُم ألِّقػػعً ُب ار  ػػيف ال ػػأعبييف اجلنابيػػ
حلػػعدقعً وخمسصػػعً ، ج د ػػعً ودػػجعلعً ومقػػدامعً ، لميػػ  ال ؤدػػيف، الػػ افض لفحػػ فؿ اليمػػل

 لسجناب وقضي ه وأودافه ال ة  رديف م ين أبيه .. 
بىلعلسيػػػػيف ُب تاليػػػػيف ال ػػػػأعب بقضػػػػييف اجلنػػػػاب واسػػػػ ةقعقعت دػػػػع  اجلنػػػػاب  أسػػػػدي

ػ دايف منػ  مػع قأػين قعومػو ػعف بطػًف وقعلػداً ُب ال، وخيعراته وأودافه العسنػيف يف اجلنابيػيف الكِّ
 ـ .. ٕ٘ٔٓح ب حليف 

 وا ال يعسفْ الكجريوُ !! 
لعينا مع ع دع فه ال   وف وا أفا قعلدان دعرؾ ُب مع  يف   دػ  جأػين الُعػ  ُب ايفػص مػ  

ـ . فقػد روى ٕٕٔٓقاات اعحػ فؿ اليمػل الػ   ع ػت جعمثػيًف لسػ  لدػ  اجلأػين ُب 
والعكػػ  ي اجلنػػايب العػ وؼ ال ػػديد   حلػػع  امػػعح  لنػع النعضػػين القعلػػد الكيعسػ 
 ػػعف ُب مقدمػػيف ال ػػأعب الػػ د  اق ةمػػاا اجلأػػين   أاب حلػػع قعلػػد مع  ػػيف الُعػػ  أفا قعلػػدان 

ػد لنػع ال ػديد ،  ب جعليٍف وإقداـٍ اندرد  وُم وسني إىل درجيٍف أ اه ورفعقه ال أعب  مع أ ا
فقسػُت ل فػػعق  القػػعدة ، كػػ  دنيأخجسػاان وأح جػػاان وأدو ػػاان رمػ  العاالقعلػد امػػعح 
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وال ػػػفـ لطمػػعح : لجأػػػعً ل ػػػأعٍب مل ، ُب الع  ػػػيف االػػأث ة    صػػعرالعكػػ  دني بعػػػد اع
    د دراباا في ا اا هب ن ال جعليف وو ا اإلقداـ

إىل مػػ  اودقالػاف :، فقسػُت لػه : لقػػد  ػعف دػػأعب ارػ اؾ د ةماكػػاف رػ ب ال ة دػػ  
 ..   الكسمييف

 ألسد ِرا الشبن وَ ذاك ا
ُث لنػه وػا ِدػأيٌن فػافا َمػْ  ت ةػد، وقد قسُت لألخ امعح حيندع : ع لج  دماػع تػ وي

فدػػا اابػػ  ال ػػديد النعضػػين القعلػػد العكػػ  ي والكيعسػػ  الُةناػػك ، مػػ  ذاؾ ا سػػد
وال ػػجعع والقػػداـ وال ىلػػعٍل ُب ُحػػ ِّ اجلنػػاب وال ػػاااؽ ل ة دػػ ن احلػػع  اعلػػ  حمكػػ  

ُب سعحعت ار اؾ اجلنايب الكسم  والكيعسػ  منػ    ػأة اليعفع   ال ي جعؿ وحلعؿ 
وال ي اعله اإلقصعء  ة ن ، ُب زذمأعر ٜٕٓٓداليا  ٖٕن ُب اس  دعدار اؾ وح  

جػػػيو  اج يػػػعحـ و ٜٜٗٔمػػػ  ا منيػػػني والعكػػػ  دني اجلنػػػابيني بعػػػد حػػػ ب حلػػػيف 
كساا ُب تسك و عف اأي والدن  دما  اس أ، اجلمدارديف الع بييف اليمنييف لسجناب واح فله

ارػػ ب الععلػػيف الػػ  اسػػ قات ابلىل ػػاى ال  ىل دػػيف لسجنػػابيني وإوػػدار دمػػعلدي وأمػػاادي 
 وأمف دي .. 

 ة اجلٍوبية قاوواالٌضىاً امُلبكِّس يف امل
الػػ د  ا ضػػماا  والػػينومػػ  ال ػػأعب ا ، منعضػػًف ح ا ياػػعً  أبػػا حلػػع لقػػد  ػػعف القعلػػد 

ػػّ ِدايف قأػػين حػػ بقعومػػلسم والػػ  ، ـ  مػػع سػػسىلت اإلدػػعرةٕ٘ٔٓحلػػيف  يف اجلنابيػػيف الكِّ
اعل صػػعـ اجلنػػايب العػػعـ ُب خػار م كػػ  ُب الععحلػػميف لػػدف الػػ ي  أثنػػعءتصػعلدت ُب 

ـ ووػػا ال ػػعردل الػػ ي ٕ٘ٔٓمػػعرس  ٜٔـ وام ػػدا حػػ ا ٕٗٔٓ أ  ػػاب  ٗٔبػػدأ ُب 
ف ض فيه  علف اراث  ولىلاعش ار ب لس  جنابنع ارأي  لعسيل اعح فؿ اليمل 

 ػت  رضن باجده اجلددد القدَل الدجا  وإمخعد ار اؾ اجلنايب ال ي زلزؿ ا وجتددد
ذلػك ال ةػعلف  حػعوؿو ، أقداـ جػيو اعحػ فؿ اليمػل ووػزا ل دػه ُب لػدف وحلػنععء

بندقي ػه  أبػا حلػع اليمل السعػني دفػ  قضػييف اجلنػاب .. ةػين الدنػدس القعلػد الأطػين 
وبػػ ز ضػػم  ، تصػػداوا لس ةػػعلف ارافعدػػ يف اجلنابيػػيف الػػ د  قعومػػووػػ ا مػػص دػػأعب ال

وال صػػػػدِّي ، والِعػػػػ ض رضالقػػػعدة ال ػػػػأعب الػػػػ د  أتلاقػػػػاا ُب حػػػػ ب الػػػػدفعع لػػػػ  ا 
وسطص ذممػه ُب الع  ػيف  مػع سػطص ُب مسػعء ، جلةعفين جيو ذلك ال ةعلف ومسي يعته

 ..    صعرو عف بطًف  حلنددداً ثأت ح   قي  اع، ار اؾ
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  سٍادلدعي واإلوحدات ا تأسيسإسّاوْ يف 
ضػم  قػااـ وحػدات قػاات الػدلي  بطػعؿوا ضاى بطُسنع م ػين العددػد مػ  ال ػأعب ا 

، سػػػػنعدالػػػ د  أساكػػػػاا   علػػػ  الػػػدلي واإل والػػػينبػػػين  ػػػعف مػػػػ  القػػػعدة ا ، سػػػنعدواإل
ووػػػػػ  القػػػػػاة الضػػػػػعربيف الع وفػػػػػيف ذات الػػػػػرث  ، ٖفُأسػػػػػندت لػػػػػه قيػػػػػعدة   يأػػػػػيف حػػػػػـز 

 ع .. ات ال دادة ُب لدف وغ و  صعر واع
 تعسُّضْ لألذى والقّس واإلقصاء  

مػ خ اً ل ػػع ين مىل عسػيف م سػػىليف مػػ  داخػين ال  يأػػيف ومػػ   أبػػا حلػػع لقػد تعػػ اض القعلػد 
خعرجدػػػع وحمعربػػػيف وًبا  إقصػػػعله لسمػػػعً وقدػػػ اً وتعكػػػىلعً مػػػ  ال فػػػعؽ مػػػ  دوف حكػػػأعف 

 لأطاعته ومرث ن وحعجيف اجلناب إليه .. 
ػىل  وػا ق ػين لسػ وح فػعلق، لقد ق ساا روحه قأين ق ين اجلكد د  والعسػي واإلقصػعء ال عك 

 قأين اجلكد .. قعؿ جرباف خسيين جرباف : 
 وقعتيُن اجلكَي مق اٌؿ بىلعس ِه * .وقعتيُن ال وَح ع تدري بِه الأ ُ  

 وقد عحقه ا ذى والع سي م  ا ق بني ح ا ُب راتأه .. 
 كعـِ الدناِد ولسُي بل الُق ىب أدد  مضعضيًف * لس  ال ء م  وقِص ارُ 

ولػ لك  ، و ع ت الافعة مىلعِج يًف وغعمضيًف  ةماض وفيعت العددد م  القػعدة النعضػسني
 ػػعف دنأةػػ  أف دُعػػد  دػػديداً ولػػي  فقيػػداً .. و ػػي ُ نػػُت أمتػػىنا أف دع ػػ ر ُ ػػين  َمػػْ  جػػىن 

ودقػعؿ ، لسيه ابلقد  والعسي واإلقصعء وا ذى ب جعليٍف ع أف تُ رؼ دماع ال معسي 
 ال فـ النما  .. فيه 

ن ووالدتػه  و يػص أبنػعءع أمسك ُب خ عـ و ا القعليف/ال ثييف إعا أف ُألزِّي  يص إخاته و 
وُألزِّي  ىلك  واجلناب ب حيين أحد أب ز ُف سعف ثارتنع اجلنابييف ال ة  ردػيف ، حُمأيِّه ورفعقه
لييف اجلناب أحػاج إليػه  نع وقااتنع اجلنابييف قأين انواف ُب ل وٍؼ اس  نعقعوموح ا نع وم

 .. 
 راجعاف إان هلل وإانو ، وارمد هلل لس  ُ ينِّ حعؿ
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زٍٛبّع 
َ
َ
ُ
  اىع

 ناٌف صالح البكري                                    

 الشباب والرٌاضة وزٌر                                  
 9112ة ماومرئٌس مجلس الم                             

ي الُعَمػ  ورفعؽ سفح الأطين مػع ص  إخاةو  بنعءاديف الصعدقيف  ا خال ععزي  أ  رديف بدا
 د ةه ودةىل  له ودك نه اجلنيف. أسأؿ ا أفو ، أبا حلع 

ـ الػػ  وزمػػػت ٕ٘ٔٓوػػ  منعسػػأيف عف   ػػ    مسةمػػيف الػػػدفعع لػػ  لػػدف ُب حػػ ب 
 جػػعؿ ؽ المػػ  خػػفؿ تػػ    حلػػنعلدع ووػػي احلػػد، العػػدواف ارػػاث  الػػدلـا مػػ  إدػػ اف

، يف لػدفأػلػ  ارأي دفعلػعً  دي  يعع مبأػعدرات ذاتيػيف قعومو يف ا طسقت م، ديأدجعو 
لػػػػ  ال ػػػػارة والدظمق اايػػػػيف وال ػػػػ لييف ، لػػػػ  اجلنػػػػاب، والػػػػدد  رضلػػػػ  العػػػػ ض وا 

رجعدػع الػ د  خػربهتي اجلأدػعت  أحد الُعَم يو يف  عف الأطين مع ص حلع  ، الدس ارديف
 وع.ي الااجدعت ُب جعاليف وغ  هتواخ رب 

ولنػػػد ارػػػددث لػػػ  الأطػػػاعت والااقػػػف الأطاليػػػيف الػػػ  سػػػيةىلعدع ال ػػػعردل لعػػػدف 
مااقػف الأطػين مػع ص  جػفؿ      ػ ع بػد أف، أاىلػعؿرجعؿ و كػعء و ، والدافعني لندع

  ماقعػػه  نعلػػ  الااجدػػعت مػػ أحلػػع الػػ ي خػػعض بصػػىلاؼ الػػدافعني لػػ  الددنػػيف 
الػػػػااا  بصػػػمادن ودلمػػػػه دفػػػعع تػػػاج ابلنصػػػػ  الػػػ ي حلػػػنعه  لقعلػػػد جأدػػػيف جعالػػػػيف.

ُب ال ةػػعلف العػػػ يب بقيػػػعدة المس ػػيف الع بيػػػيف الكػػػعادديف  دػػػقعءومععو ػػػيف ا ، لسجأدػػعت
 د اؼ وم عبعػيف وقيػعدة ، ال د   عف لدلمدي اعث  ال أ  ُب   د  لدف وابق  الدف

 ف عميف رلي  اجلمدارديف لأدربه منصار وعدي.
معػعرؾ الػدفعع و  دػ   أثنػعء هنه وددنلس  وا ل فت الأطين مع ص دجعلع مقدامع غياراً 

دورن الػ ي اخ ػعرن ُب م حسػيف الأنػعء بعػد ال ة دػػ  بػو بعػت  يػف ازمػ ط لسقيػعـ ، لػدف
 الددنيف. أم سمةعفعيف لس  لمع  اؿ لسعمين ُب القاة ا منييف لند
وأتلػػت  ، ال ػز بػػه ومبػػع ب لػػه الأطػين مػػ  جدػػد ومػػع قدمػػه مػ  تضػػةييف ُب  ػػين ال احػػين 

لػػػ وؼ مل ت ػػػ  منصػػػىليف لػػػه  ، تػػػنيخ  ا ض لػػػه مػػػ  لػػػ وؼ ُب الكػػػن ني لػػػع تعػػػ     ػػ اً 
 وقعلد وبطين. قعـو م

 د ةه ودةىل  له ودك نه اجلنيف. أسأؿ ا أف

 



  ....................أسد عدن...الفقيد القائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري....................

 

 

 

72 

 

زأث٘ صبحل
ّ
 ..اىقبئذ ٗاىزحٞو ادلجن

 إسنادلائد اللواء الثالث دعم و/ العمٌد نبٌل المشوشً          

 

وقاالِي الػاانيني الػ د   ح اروا ُب سجفِت ا طُمّسد إّع أفوال اار  بطعؿع لزاَء ُب ا 
 ه.اسػ قفلسػاان لنصػ ته و  دػ ن و  ووأاا حيعهتي لقضييٍف آمناا هبع وواٍ  اسعخصػاا مػع

وي أبحػ ؼ مػ   ػار ُب  ردػل ال ػارة أمسػعءواحٌد مػ  أول ػك الػ د  رم ػاا  الُعَم يمع ص 
ت ػاَف جػػزءاً مػ  ال ػػعردل  إّع أفاجلنابيػيف؛ فأبػػْت أجمػعدوي ومػػرث وي ُب سػعحعت الػػاغ  

غعدي أراد أف صمعيَن م  الععحلػميف  اح فؿالنعحلص ل ارة آتت ُأُ َسدع وح رْت وانعً م  
 لدف معقف دكس  الددنيف جنابي دع.

دعٌب اثل  أجرب  ينا م  اخ سف معه و ين م  رافقه لس  اعلعاؼ أ ػه  ػعف  أبا حلع 
ٍب ، حلػميف لػدف مػ  مسي ػيعت ارػاث مقدامع إابف حػ ب   دػ  العع قعلداً رقمًع حلعأع و 

؛ حػ فؿوالفاي النعلميف والىلسػاؿ الػ  خّسىلدػع اع روعبمع تف ذلك م  ح ب ضد اإل
،  مػػ  مدد دػػيف النصػػارة روػػعبُب تصػػىلييف خػػفاي اإل  ػػربإذ  ػػعف لػػه ولقااتػػه الىلضػػيُن ا 

يػػيف ُب روعب  طػاٍة أوىل سػّدست لسقػػاات اجلنابيػيف مااحلػسيف ارػػ ب ضػد ال نعيمػعت اإل
 د ايت الععحلميف.مد

دػػػدعدٌة هلل ولس ػػػػعردل مل أَر ُب أيب حلػػػػع  إع م ػػػػ ولعً لقعلػػػٍد لكػػػػ  ي دػػػػدي دػػػػجعع 
أبسػػ  ُب ميػػعدد  النػػزاؿ بػػفًء حكػػنعً وأّدى  بعػػد أفاخ ػػعرن ا واخ طىلػػه القػػدر ، حلػػأار

رسعل ه الاانييف ُب وقت قيعس  مل دأسْةه إع القفلػيُن مػ  القػعدة وال ػاار.. وونػع ظم نػل 
اخ ػػػػزؿ  ػػػػين مسػػػػعت النعضػػػػسني وحلػػػػرْب ال ػػػػاار وحن ػػػػيف  الُعَمػػػػ ي أاب حلػػػػع إف القػػػػاؿ 

الكيعسيني وَجَسد القعتسني ُب ةعس دعب ت ل ع ُب ميػعدد  النضػعؿ الكػسم  وت سمػ  
والػدن العميػد حلػع  اعلػ   اس  ػدعدُب سعحعت ار ب وس   جأدعت الق عؿ منػُ  

لسػػاا  وال ػػارة والقضػػييف قأػػين أف  مل ت ػػْ  وفػػعُة مػػع ص إع خكػػعرةً و  حػػ  واف ػػه النيػػيف.
ومل د ػ  رحيسػه إع غصػيف ُب القسػ  وألػعً سيع صػ   ، ت اف خكعرة  وسه وذوده وحمأيه

 م  مأعدئ وقيي وودؼ. أبا حلع  ين منعضيٍن د م  مبع آم  به 
ومػع  قػاؿ إع مػع د ضػ  ا ، إف ال حييَن مأ ٌ  والصػعَب جسػيٌن وال عرثػيف وخيمػيفحقع..
 .راجعاف إانإان هلل و تععىل: 
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زٛ أث٘ صبحل
َ
َ
ُ
 عْ٘اُ حزٝخىي اىع

 محمود حسن أحمد العمٌد                      

 إسنادلائد اللواء السابع دعم و                    

 

 

النضػعؿ وال ىلػعح و  دػ  الععحلػميف لػدف  أايـ ع نع به  الُعَم ي أبا حلع ال في  مع ص 
وم ارهتػػع  ل ندػػع سػػ أق   ايـرغػػي قكػػعوة ا  مػػ  احمل سػػني مػػ  اراثػػيف والقعلػػدة ودالػػو

 خعلدة خمسدن ابلنضعؿ الطادين. 
حلػػػعـر ُب  ..دعػػػ ؼ الضػػػاع وال ػػػادد ع، احملػػػ  وال ػػػدالد دل ف ػػػه دػػػددد الأػػػعس لنػػػ

ف أوؿ   علػ  أتسكػت بعػدف ل  أيػت أويل ال ػ ؼ   يف.ضم  النىلعؽ واجملعمس ق اراته ع
ا وىل حػػـز وتقسػػد ال فيػػ   يفلس  يأػػ اً قعلػػدا مػػ  وػػ    علػػ  ارػػـز الػػ ي  نػػت حيندػػع 

و سػػت لنػػع أ  تقعمسنػػع ادمػػـا  والدػػعـ الػػ ..حػـز ال عل ػػيف   يأػػيفال قيػػعدة أبػػا حلػػع مػع ص 
عً م ػ ف عً خسد الىلقيػد  رطمػ ..ل أمني الععحلميف لدف ومندع إىل أبني ل أميندع م  القعلدة

تنىليػػ   أثنػػعء هتػػعب الػػات  ع م احػػين حيعتػػه و ػػعف مػػ  القيػػعدات النػػعدرة الػػخػػفؿ 
 الدعـ.

ف أدكػعل  ليػه عإ  ػ ة أو سػت   عً مدعمػأف  أتػ    ..ال عردل أبح ؼ م   ػاروسي سدن 
لػعش حيػعة  ..وجػه وإتقػعف وأبقػين الكػعرة أ مػين وع ونع ول نه  عف دنىل وع لس  أذ 

ف أدػععرن  ..باانه اجلنػايب يفدقأين الكعوم  عف ع  ..الأكطعء  ال اردني ال ااقني لسة ديف
دػػػع  نعي دالمػػعً ليػػػ أندقيػػػيفف د ػػػاف ُب فاوػػيف الأ ..فو خػػػ  د ػػاف ان حيػػػث ع د ػػاف
دػعأه  دنعـف د اف حعرسع ُب م عرس الق عؿ واجلأدعت    أ اب م  وا معف.. اجلناب

العكػػ  ديف لػػع دػػع مػػ  دػػ ؼ  أػػ   يفتػػ ؾ حيػػعة الػػعؼ ولػػأ  الأدلػػبطمع ينػػيف وسػػفـ.. 
 اادسػيفوليعليدػع وسػنني ودػدار  أايـبػه  ع ػل  ..لندن ل ة د  وانه مػ  بػ اث  العػفـ

الصػػف  ة ع ػػت لناا ػػه حلػػ د  جػػداً  ػػعف رةػػه ا دالمػػعً ضمػػث لسػػ  وحػػد  صػػ احيفال
 اجلنايب .

 يفقسػػت لػػه صمػػ  أف تػػ قي أفػػ ادؾ و ػػعف ُب بدادػػحينمػػع  ودي ءأتػػ    لػػه  سمػػيف ُب لقػػع
لػ   :ؿ يلقػع، لعقػيي من كػأينع ال ابعػيف النطقػيف قيػعدةا م  داجد تنكي  مص ال ةعلف و 

 إف تػ قي حػ أولػ   عً لسينع ب قي ول   سنن زع حقاقنػع ا  زلػ ظم ا  ل   اً حدأ ك جدي 
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و ػ ا   ..ي لندمع ت ػاف لنػع وزارة دفػعع جنابيػيف بيػدانأم  هب ا ال أف   د ان م  نت أ
 ع اجلنابيني.أبنعلدبسدن وو  حم رة بيد دطم  أف د ى  عف   .. عف ردن رةه ا
،   ققػت ُب جنابنػع ارأيػ لػ والعكػ  ديف ا كيعسػييفل عس  الاب لعش الىلقيد ف اراً 

ل ػػعأنع    ظمػػيفتأقػػ  مػػ  تػػ اب الػػاا  واف تعػػاد اريػػعة ال  ػػين شمػػه وػػا  د  مػػع  و ػػعف
 .ابجلناب

 ة أػأ وفػع ت حلػدمت حػني مسعػلل نػ ..ف الات حػ أ عسي أف الد يع و  دار زواؿ وا
  ػػجعليفزلػػت أتػػ    مااقىلػػه ال وع ..لسػػ  ف اقػػه   ػػ اً لقػػد حز ػػت   أبػػا حلػػع الىلقيػػد 

وقيعدات جنابييف  أ ة   اً لقد ودلنع رماز  ..اريعة يفو  ا و  سن ..تسني  ع ال صسأيفال
والعميػد لػاض  أبا اليمعميفالعميد  أم عؿ عف دع ثقسدع ُب سعحعت اليعدد  وال  ؼ 

سػػيف لمػػيف اادعقوال الُعَمػػ ي أبػػا حلػػع الكػعدي والعقيػػد لأػػاد ارجيسػػ  واخػػ وي العقيػد 
ػعدكػعل ذ ػ وي  عو ، يفتنع ال سصػاقيعد م  رحين م  مسعءأب رم كػأدي لنػد ا مػ   وإسما

 أبػػا حلػػع حلػػددق  ورفيػػ  الكػػفح  ال ػػدداء والصػػددقني وإىل جنػػيف السػػد  ذف ا اي
.. 
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 اىقبئذ ٍبّع..رفٞق اىظيٌ ٗاحلزة
 

 ةمصاع 11لائد اللوا / أكرم الحنشً                         

 

 يفسػيىلع مػ  سػيافه القطعلػ سػ قفؿفقد دع  اجلنػاب ودػأعبه ال طسػص إىل ار دػيف واع
رفيػػػ  الكػػػسي الػػػ ي جعػػػين ار  ػػػيف ال ػػػأعبييف  ..وػػػاا خ العزدػػػز رفيػػػ  الكػػػسي وارػػػ ب

بػػني دػػأعب  عً ماقالػػ وفعػػفً  عً مكػػمال لػػدد ايت ايفػػص ال مػػعف و سيػػيف العبيػػيف ايفػػص حلػػا ً 
  ..وافب اجلناب

د  ػػعف د م ػػص ون ػػه قيعددػػيف  ميدا يػػيف اسػػ طعع أف د ػػاف مػػ  أبػػ ز ورفيػػ  لسةػػ ب فقػػ
يف اجلنابيػػيف الػػ   سكػػت ب ػػ ين قعومػػال سالقيػػعدات ال ػػعبه الػػ  ا ػػدرجت ُب قػػعما 

ال ػارة  كك جػربوت اعحػ فؿ ومػ  خسىلػأمعمػمػ   ..ة دػ  وم   يفس ي ُب أوقعت لصػيأ
 سػػأعب    ػػعانً يف  مقعومػػالكػػسمييف الػػ  لطعلػػع  ع ػػت آ ػػ اؾ وجدػػعت  عػػ  ع تػػ ى لسم

ل   ذلك الكيف القعاص والىلعرس ال ي صميد  ين الىلنػاف والػربات اسػ طعع  ..   ة
القيػػػعدة العسيػػػع  أمػػػعـأف دصػػػنص أفػػػ ادا وأف دػػػربز ب  علػػػه وحن  ػػػه واج ػػػعز اعم ةػػػعف 

أ ػػػه الااقػػػف بػػػين أذم ..مػػػ أ ػػػه ال فيػػػ  وا خ الػػػ ي مل تنجأػػػه إ ..يف اجلنابيػػػيفقعومػػػلسم
 أحػػػداثونػػػعؾ  ه.رةػػػيف ا لسيػػػ، مػػػع ص حلػػػع  أبػػػا حلػػػع   ػػػهإ ..وال ىلػػػعح والنضػػػعؿ

ومااقػػف   ػػ ة  ع نػػع ُب مكػػ ة النضػػعؿ ال اردػػيف ال ة ردػػيف سػػسميع وميػػدا يع    ػػعج إىل  
الػ  دػندع  يف  عب ووقت أف أردان أف  ك دوع ابل ىلصيين فدنػعؾ م حسػيف ارػ ب الععلػ

عؿ الػ  دافعػت ولعأػت عىلعدػ  ف ػعف رفيقنػع مػ  أبػ ز ال جػالاعح فؿ اليمل اراث  
 ءتاجػػه إىل بنػػع حيػػث، بعػػد ال ة دػػ  م حسػػيف مػػعٍب ُب ، ُب ال صػػدي لسعػػدو اً  أػػ    اً دور 

ٍب ، قػاات الػدفعع الكػػعحس  ءلمػين ُب بنػػع..و ال سكػعت العكػ  ديف مػػص  ػين القيعدات
قػاات  ترادأالػ   روػعبعفعػعت اجملػعورة مػ  م ػ وع اإلتت م حسػيف   دػ  لػدف واحملأ

م عفةػيف قػاات افلص  أوؿ ضم   عف فقيدانف، م  خفله ىلكدع  اعح فؿ اس ععدة
 دع.سيت   لند روعباإل
ل   ء..فقيػدان مػع ص و ػين مػ  سػأقان مػ  الععمػع دك ةيين أف  عرب ب  ين  عٍؼ ل  

سػػي سدوع ال ػػعردل ُب قسابنػػع و  يفمدو ػػ يفأطػػاعهتي ومكػػ هت، هقػػين مػػع  قػػدر لسيػػأوػػ ا 
 أبح ؼ م   ار.
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 بثخ اىقٞبدح ٗاىفذاءٗرحو ٍِ محيذ رٗحٔ اىؼ
 

 العمٌد/ نصر عاطف الٌافعً                              

 إسنادلائد اللواء األول دعم و                               

 

 

ف تىلػػ  باحلػػف لسػػ  أوتىل قػػ  اجلمػػين ، مل ال حيػػينأف تصػػف أتأقػػ  ال سمػػعت لػػعجزة 
 …منعق  م  رحين

،   ػعاه، شم ػه،  ىلعحػه الكػ ميت،  الأطاليػيف مػرث ن، ه ارميدةأخفق!!  أبدأد  أوم  
  ….. قيعدته، ن و ضعلهأدوار ، خدم ه لساا 

الزميػػين ال احػػين القعلػػد مػػع ص حلػػع  اعلػػ   اتكػػي بػػه صمػػعز مػػعإُب أت فسػػ  حعولػػمدمػػع 
  ،،رةه ا الُعَم ي

س ار دػيف ُب أودسىلةه لطو ارت عؼ  ،  ي ُب ل وقه ح  الاا صم اً اثل   ل ف ه دعابً 
 حيعته ب ين اعقعهتع ل عع   راايته مسعن. وا    ر

رةه ا   عب قيعدي  سه شميف وجدارة لدميف الػاا   الُعَم يب ز الىلقيد القعلد مع ص 
قػعد ح  ػيف ال ػأعب الطفبيػيف ُب  إذمن  فج  ا طفؽ ثارتنع اجلنابييف الكسمييف ال ة رديف 

رفعقػه ال ػأعب مػص عً رالعػ اً بفء  بسأو ، ـٕٚٓٓدع ُب الععـ أتسيكمدد ايت ايفص لند 
ُب دػػة  الطعقػػعت ورفػػد القضػػييف اجلنابيػػيف مب ػػعلين دػػأعبييف ثاردػػيف لمقػػت ووجدػػع ُب 

لػػػاا  لػػػي  ُب اجلع ػػػ  ُب خدمػػػيف اواسػػػ م   ػػػ لك قعلػػػداً ، الػػػاا  أبنػػػعءقسػػػاب  ػػػين 
، خعحلػيف دار جاا ػ  خدميػيف ُب مػدد ايت ايفػصأبين لمين و ، ال اري ال ة ري فةك 

 .ُب العبييف وال عسيي وُب الط قعت
مع د ان اس ةقعقعً دقدمه لاا  ج د   ة ن مػ  ال ػأعب  الُعَم يمل صمد القعلد ال عب 

فةمػػػين روحػػػه وازمػػػ ط ب ػػػػين دػػػجعليف لس ػػػدردأعت الكػػػ ديف آ ػػػ اؾ ُب ايفػػػػص  بطػػػعؿا 
لنػػد ا طػػفؽ ، وب ػػين دػػجعليف وإقػػداـ وجػػد مأ ةػػعن   ػػعل  اػػعؿ بػػه اع  عػػعر، والضػػعلص

ني قػػعومالععحلػػميف لػػدف ُب حلػػىلاؼ ال وػػ ع ب ػػين بكػػعليف مػػدافععً لػػ ، لعحلػػىليف ارػػـز
 اراث  الكفيل القعدـ م  ال معؿ.. ح  ح رت م  رج  الةزو بطعؿا 
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ول جعل ه والصىلعت ارميدة ال   س  هبع خفؿ مك ة م عر  ه ال ىلعحييف ُب   د  
و ين مع قدمه مػ  ، وذمعحه ُب  ين الدعـ ال  أسندت إليه، الععحلميف والنعا  اجلنابييف

ُب الععحلػػميف لػػدف وبقيػػيف ، جكػػيميف ضػػم  جدػػاد ت أيػػت ا مػػ  واعسػػ ق ار تضػػةيعت
 .سنعدال  عل  الق علييف ُب الدلي واإل إحدىقيعدة  إليهسندت أُ ، احملعفععت اجلنابييف

ووجدتػػه رفيػػ  سػػفح ، وانيػػيف أدوارومدػػعـ و ،  ع ػػل ابلىلقيػػد ال ػػعب رعػػعت  يسػػيف
ومػ  أبػ ز القػعدة ، روعب يف اإلوحلعح  دور ابرز ُب  ك  دا ، حلس  ع تسني له قنعة
الزرولػيف ُب منصػارة لػدف ب فقػيف ال ػديد القعلػد  روػعباإل أو ػعرال أعب دم  سةقاا 

   يعًع. ا معرةد أبا اليمعميف
، عً ب حيسك فقدان وفقد الػاا  قعلػداً حلػسأ، الُعَم يرفيق  القعلد الىلقيد الدندس مع ص 

ق ػدى بأكػعل ك وتضػةي ك الىل دػدة ُب وحػ  اف دُ ، قدـ لسػاا  ال  ػ  عً ورجًف دجعل
  .ال ود ل  الاا 

ف دكػ نك جنػعت السػد أ ولك منػع الػدلعء لسعسػ  ال ػ َل، ل وحك ُب مقعمدع الكفـ
  ،،ب ارُب لسيني مبنزليف الصددقني ا 

  ،،وا  اي أج ؾلعي ا 
 راجعاف إان هلل وإان
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ز ىقبئذ اطزثْبئٜ 
ِّ
ن
َ
ج
ُ
 رحٞو ٍ

 
       

 .علً صالح الخاللًد            

 

بطاعتػػه لػػ  قُػػ ب، ولػػعدو مػػ  لػػ ؼ الىلقيػػد ال احػػين مػػع ص حلػػع  اعلػػ  الُعمػػ ي 
، ومع متّيز به م  منعق  وسجعاي  أيسيف وحلاعته وجاعته اليدا ييف ُب الكسي وُب ار ب

، دػػدرؾ فعػػًف إ نػع خكػػ ان قعلػػداً اسػ  نعليعً ُب وقػػت مأ ػػ  مػ  حيعتػػه القصػػ ةُب حيعتػه 
ُب سػػعحعت النضػػعؿ  ل ندػػع الزاخػػ ة اب لمػػعؿ ال مػػ ة والػػرث  الأطاليػػيف الػػ  اجعحدػػع

 منػػ  وقػػت مأ ػػ ، ٍب واحلػػسدع ب ػػين ةعسػػيف وإخػػفص ُب ، الكػػسم  والكػػس ،الػػاال
الااجدػػػعت وم ػػػعرس الق ػػػعؿ ضػػػد جةعفػػػين الةػػػزاة ارػػػاثيني والعىلعدػػػيني ُب  سػػػعحعت

النصػ  ومػ  أبػ ز مػ  أحػد حلػنعع ـ ف ػعف ووػ  ٕ٘ٔٓغزوهتي لعػدف واجلنػاب لػعـ 
 حعفظ لسيه وحلع ه ُب أحلع  السةععت ال  واجد دع لػدف، ووػ ا مػع ت ػدد لػه فيػه

  ..لكعف  ين م  لعد ه أو رافقه أو لمين معه، ومع  كمعه لس  ا فععؿ ع ا قااؿ
لقػػ  اسػػ  قعلػػد ال ةػػعلف العػػ يب بعػػدف أأف لسػػ  سػػأيين اجملعمسػػيف  وعمل د ػػ  جزافػػعً و 

ػع ادَُمػعـ واِلقػداـ،القعلػد وػ ا لسػ   اأسد لػدف ـ لق ٕ٘ٔٓ  د  لدف  لىلػ ط  وإسما
، حيػػث  ػػعف الػػ  دػػددهتع لػػدف حػػداثُب أوػػي ا ولػػدورن الأػػعرز وإقدامػػه  دػػجعل ه
ىلَ   علّسيث اِدَزب    عً ج د عً دجعل بين ع دعدد رعيف ُب الااقف الصعأيف وارعمسيف،   الَةَضنػْ

لػػه حُلػػّنعله و النصػػ  و  أبطػػعؿأحػػد  ػػعف وقػػد   د قػػدـ الصػػىلاؼ، غػػ  لػػعبئ ابرُ ُػػاؼ،
العىلعد ، حيػث -اث ُب  كد خيااه من  السةععت ا وىل لسةزو ار اجلسّييف  بصمعته

جػ بت دػجعل ه اليدا يػػيف وحن  ػه العكػ  ديف الػػ  مل د عسمدػع ُب الععوػد أو ال سيػػعت 
عالعك  ديف  دف ال د  ُب ميداف الااجدعت مص جةعفين الةزاة، م سه م ين دأعب ل وإسما

اا لسػػدفعع لػػ  لػػدف واػػ د الةػػزاة، جػػ بت تسػػك ال ػػجعليف النػػعدرة وروح اإلقػػداـ وأاػػ
، أشمدػع  عف أوًف دع  وأسندوا إليه مدعمعً لك  ديف وحع  ب ق دعقيعدة ال ةعلف الع يب 

الػ  اسػ ىلةين خط وػع ُب لػدف و ػعدت أف   طػف النصػ  يػيف روعبدح  اجلمعلػعت اإل
د مػػع ص لااجد دػػع ُب أوػػي أمػػع   سػػيط هتع حيندػػع ووػػ  و  ػػي قأضػػ دع، ف قػػدـ القعلػػ

جأدػيف النصػػارة وأبسػ  بػػفًء حكػنعً ُب تسػػك الع  ػيف ارعمسػػيف الػ  أداروػػع ون ػيف ومدػػعرة 
 قػػػ  ُب ا رواح والعػػػدا   سػػػااء مػػػ  حيػػػث ال  طػػػيا أو ال نىليػػػ  وأبقػػػين خكػػػعرة 

قيػعدة ال ةػعلف ُب وقت قيعس  وبدلي مػ   ذلك الط  الك دص ابلقضعء لس اركي 
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اس م  ب ات ارمعسيف وال جعليف وروح اإلخػفص ، وتنىلكت لدف الصعداء، و الع يب
  رفيػػ  دربػػػهأبػػني مػػػص  وحلػػػاًع إىلُب مااحلػػسيف تطدػػ  الػػػأفد مػػ  اجلمعلػػػعت اإلروعبيػػيف 

ال ػديد ايد ب  سديين و إديد القعلد الأطين ال ديد القعلد من  حمماد أبا اليمعميف وال 
 اليعمني.ا بطعؿ م    وية وغد ار  باأالأطين 

يف قعومػالقعلػد ال ػعب مػع ص حلػع  العمػ ي ضػم  وفػد ال رأدنػعف لجػ  أف و  ا..فو 
الافد حلعح   ألضعءوقعبين مص بقييف  معراتاجلنابييف، لق    د  لدف، ال ي زار اإل

الكما   ب  زادد، ولعسه  عف أحلة  ألضعء الافػد مػ  حيػث الُعمػ ، ل ػ  مػع أبػدان 
ُب تنىليػػ   قيػػعدد ني اإلقػداـ ومػػع ألدػػ  مػػ  حن ػيف ومدػػعرةروح  ػػجعليف و مػ  ضػػ وب ال

الػػ   ع ػػت بصػػمعته فيدػػع واضػػةيف وجسيػػيف،   صػػعرات العددػػد مػػ  اع قيػػ  ُب الدػػعـ و 
ولعيمػػػعً مبػػػع دىلػػػاؽ سػػػنه، جعس ػػػه  أػػػ اً  ، فضػػػًف لمػػػع د م ػػػص بػػػه مػػػ  خصػػػعؿ ةيػػػدة

ين مػ  ل فػه أو لمػين معػه،  واحػعاـ وتقػدد   ػ قيػعدة ال ةػعلف العػ يبه احعاـ   كأأو 
حعػػ  وػػ  أفػػ اد وحدتػػه ذالعػػيف الصػػيت ُب ا ضػػأعادع وُب تػػدردأدع وإلػػدادوع  مػػع 

 . ٖالق عليني وقدرهتع لس  تنىلي  ألقد الدعـ، أهنع القاة الضعربيف ا  يأيف حـز
دعج  به ومبصػداقي ه وإخفحلػه وأجـز أف م  د  أص س ة حيعته ومااقىله ع ظمسك أف 

اا  وقضػػييف ال ػػع  لسػػ  مصػػعره العحلػػيف الػػ  مل دس ىلػػت إليدػػع،  وتةسيأػػه مصػػسةيف الػػ
وارم فػػت باحلػػس دي لػػ   مػػ  تأػػاأوا مكػػ اليعت لكػػ  ديفالىلعسػػدد   مػػع فعػػين بعػػض 

ادػػدؼ النأيػػين ل ػػعأنع وغسأػػاا الصػػسةيف العحلػػيف وآثػػ وا مصػػعردي ال  صػػييف واإلثػػ اء 
وػدفعً لكػدعـ غ  ال  وع لس  مصسةيف الاا  وقضعاي ال ع ، وأم ػعؿ وػ عء  ػع اا 

 قد القعلد ال احين ال ي ُل ؼ مبصداقي ه وحل اح ه ولػدـ هتعو ػه مػص أي ارمػ اؼ لػ  
  اددؼ ال ي ضة  م  أجسه ال دداء واجل ح . 

الىلقيػػد مػػع ص الُعمػػ ي، حعحلػػين لسػػ  دػػدعدة جعمعيػػيف ُب ادندسػػيف د ىلػػ  أف  عػػ ؼ أف 
 ز وتىلػػاؽ فيػػه و ػػعف  م ع ػػه أف ضمقػػ  ذاتػػه مػػ  خػػفؿ  صصػػه الػػ ي بػػال د ابليػػيف، 

دعػػػيو حيعتػػػه ب غػػػد وسػػػفـ، فػػػعل ىلاؽ مسػػػيف رافق ػػػه ُب  ػػػين ال احػػػين دأػػػل مكػػػ قأسه و و 
 عف ضممين َوّي وا  وقضػييف دػع  ت ػ ب حأدمػع منػ  اىلال ػه، لسػ  الدراسييف، ل نه  

حلػػع  الأطػػين النعضػػين ال ػػديد رجػػين الدولػػيف وضػػعبا ا مػػ  اجلنػػايب سػػعبقع دػػد والػػدن 
ـ ُب زذمأػػعر ُب جمػػزة ارت أ دػػع قػػاات ٜٕٓٓـ الػػ ي اس  ػػدد ُب لػػع اعلػػ  الُعمػػ ي

 اعح فؿ ال معلييف ضد ال ععو د  الكسميني..
حلػػػع  اعلػػػ  رحػػي ا فقيػػػدان القعلػػد ال احػػػين مػػع ص حلػػػع ، وال ةػػيف لاالػػػدن ال ػػديد 

 ول ين ال دداء ا ب ار..ولدداً أف  ااحلين ال اار...الُعم ي 
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 .....ٗداعغخّ٘حٍزعت اإل
 

 سهى البغدادي                     

 كاتبة مصرٌة                  

 

م  ةسيف الأعخ ، ول   مع ضمز ُب النىل ، أ نػع  ػ ى و قػ أ  أولكت م  وااة ال طأيين 
 لفقػيفات أمنييف،  جدزة وقيعدات، ع إذمعز و كمص وسعلين إلفـ تنك  مع  ق  م  

دػي أرواحجمدالػيف، ةسػاا  ني، ونعؾ قيػعدات، وجنػادياليداف ارقيق أبطعؿدع مبع ضمققه 
 . ضميفوالطمأ ينيف لعدف اجل معفلس  أ ىلدي، م  أجين لادة ا م  وا 

 ، القعلػػػد الػػػ ي دع فػػػه  أبػػػا حلػػػع وػػػ عء القػػػعدة، القعلػػػد الىلػػػ  مػػػع ص الُعَمػػػ ي ا أحػػػد
الػػػأجار، بػػػدأ اثلػػػ ا ُب ح  ػػػيف اعح جػػػعج  لػػػفـالعػػػدوقأين الصػػػدد ، وجتعوػػػين دور اإل

يف مكػسةيف لسػدفعع لػ  قعومػسػ  لأػدا حلػع ، ٍب قعلػد مالكسمييف ضػد  عػعـ ال احػين ل
، وبعػػػػد   دػػػػ  اجلنػػػػاب، مل ٕ٘ٔٓعىلعدػػػػ   ُب الالةزوارػػػػاث   أثنػػػػعءاجلنػػػػاب،  أرض

د اقػػف وػػ ا ال جػػين الةػػاار لنػػد وػػ ا ارػػد،  مػػع فعػػين ال  ػػ وف، بػػين اسػػ م  د ػػعف  
أبػػػا دػػػيف، ودنػػعف  حػػػ  تطدػػ  اجلنػػػاب مػػػ  بقػػعاي الػػػفاي النعلمػػػيف، واجلمعلػػعت ال  ىل  

ي ال   دأيػيف مػ  القعلػدة ودالػو بػين أدواهتػو  خػا د،  ػعباس دقػض مضػعجص اإلحلع 
لةػيف ارددػػد  إعا ف ال جػين ع دعػ ؼ أابلنكػأيف دػي  هنػي دعسمػاف  عً مزمنػ عً دع ربو ػه حلػدال

مػػات  أو، فػػعلاا  ابلنكػػأيف لػػه مكػػأليف حيػػعة  عسػػ  ا مػػ  ابلػػاا  وأمنػػهدلنػػدمع  والنػػعر
ف  ػعف مثػ  ذلػك حيعتػه الةعليػيف، الػ  إن مدمع  سىله الػ م ، و وخا أة  ع ظم   جتعوز 

 دع ربوع رخيصيف فداء لعبيف الاا .
 ٖالقاة الضعربيف،   يأيف حـز ٖ د ةين حعليع قعلد   يأيف حـز  أبا حلع مع ص الُعَم ي ا

تعػػد مػػ  أقػػاى ال  علػػ  الدربػػيف ُب ت ػػ يسيف القػػاات النضػػاديف  ػػت مكػػم  قػػاات 
 ارزاـ ا مل. 

الضػرليف واجلمعلػعت ال   دأيػيف،  ف عر ة ال  يأيف دورا ابرزا وفععع ُب حمعربيف ا لعأت و
ب ػأمني الععحلػميف لػدف ٖوُب لادة ا م  واعس ق ارلسععحلػميف لػدف، تقػـا   يأػيف حػـز 

 وةعديف ال اف  ارياديف فيدع.
 

 ـ ٕٛٔٓددكمربٖٔاُ    ُب "ج ددة حلات الع ب"، اعثنني 
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 ثطو اطزثْبئٍٜبّع..
 العَُمريخالك المكلوم /إسماعيل زين ناصر                     

 

ول ػ   قػاؿ ارمػد هلل  .وألمػ  بصػ تنع، وأدمػ  قسابنػع،  كػ  لدػاران  إف رحسيك قد
 فعلات ح  لس   ين ح  . لس   ين حعؿ

، ة والػػ  عء والىلطنػػيف وقػػاة ال  صػػييفأابلىل اسػػيف واجلػػ   نعف  ألػػمنػػ   عامػػيف فقيػػدان مت ػػص 
مػػػ   سيػػػيف ادندسػػػيف  ه ميػػػص ال احػػػين الدراسػػػييف حػػػ    جػػػ الطػػػفب أوالػػػين  ػػػعف مػػػ و 

 ػػعف الىلقيػػد د م ػػص و  لػػعد لدمػػيف وانػػه ُب جمػػعؿ  صصػػه.وقػػد ، ال د ابليػػيف  اب ردف
ب ػػجعليف منقطعػػػيف النعػػػ  وبػػػ وح ال ػػػعب ة  واجملعزفػػػيف حيػػػث سػػػجين أروع الأطػػػاعت ُب 

ه ضػػػػد  ضػػػػعلُب و  فؿ العىلعدػػػػ  والةزوارػػػػاث  لسجنػػػػابمعػػػػعرؾ الق ػػػػعؿ ضػػػػد اعحػػػػ 
أحلي  لدة م ات ُب الععرؾ ال  خعضػدع مبكػ ته النضػعلييف قد و ، وال ط ؼ روعباإل
ن ا مػػين وال ىلػعؤؿ ُب بنػعء م سكػػيف تقسػد الىلقيػد منعحلػ  قيعددػػيف لكػ  ديف و ػعف ظمػأل .

لكػػػ  ديف دكػػػادوع العػػػدؿ واع ضػػػأعط وروح القػػػع اف واعل ػػػزاـ ول نػػػه ا صػػػدـ بااقػػػص 
لطأسػني جلدػعت تعمػين ضػد مصػسةيف الػاا  حػ  ن مػ  ال ػ بني واو و    من قد، خ آ
 لدميف وانه ُب جمععت أخ ى . ول نه مل د اافَ ، زد  م  منصأهأُ 

 ه ػػعف جػػين حسمػػو حلػػع  رجػػين وجػػي واػػ  دػػةسه ال ػػعغين بػػفدن اجلنػػاب  بػػاأفقيػػدان 
، وانه اجلناب وقيعـ وبنعء دول ه الد ييف اردد يف الاا أيف ل وح ال طار الععل  اس قفؿ

مني ػه الػ  انضػين أ ووػ ى فيه م  وع قيعـ دوليف اجلناب ومكػ قأسدع الاالػد ر أ نت و 
 ف دىلقد حيعته ُب لدة مععرؾ خعضدع.أم  أجسدع و عد 

عمين ال  ومكعلدة احمل عجني والأةػث لػدى اجلدػعت ال  صػيف لػ  لحمأع و  عف   ظمع 
تنةػػ ة أب زوػػع م ػػ وع ا دػػ  جاا ػػ  وادي  مػػ ال ػػعردص ال دػػيف الػػ   ػػدـ منطق ػػه و 

 مػػ  مػعراٌبمػػ  ادػفؿ ا ةػ  اإل ناسػ   اج ال مػعد الػػ ي ذمػ  ُب يسػا مػع ٛبطػاؿ 
عت رػين ال ػع ين اعج معليػيف إسػدعمولسىلقيػد  .خفؿ لفق ه بقيػعدة ال ةػعلف العػ يب

 .جسدته أبنعءحلمني وال نعزلني م  وإحلفح ذات الأني بني ال  ع
نػػع مبكػػ تك النضػػعلييف وسػػ تك لسػػ  دربػػك الػػ ي رمس ػػه ل الكػػ  أاب حلػػع سنااحلػػين 

 ف دعء ا .إإىل جنيف السد ، ف ضمأك وضمعمكأجربت  ين م  حالك أالعط ة ال  
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زٛ ٍبّع اىقبئذ يف اجليٜ اىق٘ه
َ
َ
ُ
 اىع

 

 كتب القائد ناصر الشوحطي                                       

 

ـ   أحػػػد قيػػػعدات ُٕ٘ٔٓب رةػػػه ا تعػػػعىل ل ف ػػػه  الُعَمػػػ يمػػػع ص  قعلػػػدابلنكػػػأيف لس
 أحػدو ػعف  يف اجلنابييف ُب جأديف جعاليف والأكعتني وخا لدف تعػز جالػيف الكػىلينيفقعومال

ال داءوي واحػ فدي لعػدف  أثنعءال د  تصدوا لسميسي يعت اراثييف  بطعؿالقيعدات ا 
 ػػعف دمػػ  حلػػنعاا النصػػ  وال ة دػػ  ُب مددنػػيف   إعا أ ػػهعت م ع يػػومػػص قسػػيف اإل ـ ٕ٘ٔٓ
إحػدى ُب  حػ  أ ػهًا ب ػين دػجعليف وبكػعليف وثأػعت وحلػرب عف دػ ابا لػيًف وهنػعر لدف و 
ىل اجلأدػػػيف و ػػػعف دػػػ ابا إٌب نػػػاع مػػػ  مػػػ ض ارمػػػ  والز ػػػعـ ف ػػػعف أيحلػػػي  بأالػػػ ات 

ه ا تعػػعىل و كػػأؿ ا لػػز ودكػػأؿ ود ةػػ ؾ ووػػ ا دػػدؿ لسػػ  حػػ ص القعلػػد مػػع ص رةػػ
ُب وػػ ا الػػاا   أبنعلػػهه و إخاا ػػو  مبػػع قدمػػه لاانػػه وأوسػػه حكػػنعً  ف د قأسػػه قأػػاعً أوجػػين 

 ارأي  لس  قسابنع
يػػيف روعبارػػزاـ ا مػػل ل عفةػػيف العنعحلػػ  اإل أتسػػي ـ ووػػ  فػػعة ٕٙٔٓتػػت فػػعة أٍب 

 قعلػد  سمػت مػص الف جتعين م  لدف وعديف دػع فألدف و ف تك ةاذ لس  أت أرادال  
  ارىلعظ ف عف أوؿ م  رح  و عف حقيقيف ح دص لس م مع ص رةه ا حاؿ و ا ا 

قػعؿ يل ابرػ ؼ الااضػ  م سمػع قعتسنػع اليس ػيعت  ح  أ ػهلدف واس ق اروع  أم لس  
ييف وسن  جدي  ػ لك مػ  لػدف روعبوي م  لدف سنقعتين العنعحل  اإلأخ جنعاراثييف و 

ف أ الُعَمػ ياجلناب هب ن العأعرات الػ  رحػ  هبػع القعلػد مػع ص  أرضوم   ين درب م  
ُب وػػ ن الددنػػيف لػػدف وابلىلعػػين ًب ت ػػ يين  روػػعبةػػيف اإلؿ ُب م عفو د ػػاف القعلػػد ا 

يػيف بقيػعدة الأطػين روعبىل بقيعدته وًب   د  مدد ديف النصػارة مػ  العنعحلػ  اإلو الك ديف ا 
دقأػػين وػػ ن الدمػػيف وحصػػين لسػػ  دددػػه الػػ  ال  ػػ  ُب  قعلػػدؿ أو و ػػعف  الُعَمػػ يمػػع ص 

 ػعف حػ دص   الُعَمػ يحلع   واعس ق ار ُب مددنيف لدف ٍب اف القعلد مع ص م ت أيت ا 
يػػػيف ولكػػػ  ديف ذات  ىلػػػعءة وذات ضػػػأا وربػػػا حػػػ  أمناف ت ػػػاف لػػػددنع م سكػػػعت 

لسػ  تاحيػد ال سمػيف ولسػ  دمػد القػاات  أدضػعً  عً ع صين أي اخ فعت و ػعف ح دصػ
مػػ  قأػػين  روػػعبًب ت ػػ يين لػػدة سػػ ااي م  صصػػيف ُب م عفةػػيف اإل بعػػد أفوابلػػ ات 

 قيعدة ال ةعلف الع يب.
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 ٌ اىظبطع يف مسبء اى٘طِاىْد ..ٍبّع
  

 

 عادٍ عًٞ بٔ ضبع٘

 أَني عاّ اجملًظ احملًٞ

 ْا٥ب َدٜس عاّ َدٜس١ٜ زؾد ٜافع

 

 

 { أبا حلع  الُعَم ي} ُب رحيين القعلد الأطين الدندس مع ص ب  حلع  اعل  
 
عع اسػػػعجفػػف دأقػػ  لنػػع سػػاى حػػزف ُب القس ..و  لنػػع عابً َأحأػػ   الَػػاتُ يِّػػةَ ِلنػػدَمع دػُ    

نع معدي .و  وحدوع تأق  بعد الىل اؽ . ذ ػ ايت سػناات قضػينعوع مػص ا حأػيف ذ  ايت
  كعجعدع ُب دقعل  . لندمع طمطف الات ألزاء لسينع.

..   معدػي.. رمػع يدي  مػع  نػع  ىلعػينأف ذمسػا ي..     وي.. أ  ..  مىن لإليد   عؽ 
حسػاف   ت ف ارزف بصمت.. عع   بعض مع تأق  مػ  الػ   ايت.. و ػ ا ا لػزاء د  

 بصمت.. ر ني خسىلدي ُب القس  ألف حك ة.
   ب الزمعف وفقد ا حأيف خط  م مل وحدث ماجص وأم  مداؿ مزلد..

ـ تنعقسػػت وسػعلين ال ااحلػين ا ج مػعل   أػػأ  ٕٕٔٓ أغكػط  ٓٔفىلػ  دػـا الػ فاثء 
ف ػعف وقػص الػرب ، أبػا حلػع  الُعَمػ يوفعة الىلقيد الأطين الدنػدس مػع ص حلػع  اعلػ  

 مع د اف ا مل والاجص والىل اؽ.. م لعً  أدد
، سػػػ جعبيفلػػػعجزا لػػػ  اع،  وؿِّ مػػ ٍة أجػػػُد د الػػػ  حػػعل ا م تع ػػػع د ػػػأرج  بػػػني أانمسػػ 

ع أودوػػػدن أايمػػػفمضػػػيت معػػه  ،،أدػػة  مػػػداَدن فيػػزداد جىلعفػػػع أتػػػاددن فيػػزداد لجػػػزا
ليك جي  لس  مضض بعد حني ومص ذلك  ع ػت قط اتػه تػعدد  ،،وأس جدده الكيين

مدمع  أ لذلك   ه ليعسي  ،،الط  وواؿ الصعب وجكعميف الىلعجعيفلععي  ،،خجف
الكػػ اى  إىلالعأػػعرات فسػػ  ت تقػػ   اخ يػػعرأرتقيػػت ُب حلػػيعغيف ال سمػػعت وتىلننػػت ُب 

ف مػػعؿ ال سمػػعت سػػيأق  قعحلػػ ا ومتعمدػػع سػػيعين  ،،فيػػه أ  ػػ الػػ ي دىلػػ  حػػ  مػػ  
ؿ م ع  ػػه مػػ  الصػػع  أف   ػػاي مكػػعح ه ال سمػػعت و  ػػز  أبػػا حلػػع فم ػػين ، انقصػػع

رجتػػعؼ الػػػ اع حػػػعل ا ُب  اكػػعف لػػػعجزا ُب ال عأػػػ  لندػػع  ةػػػعؿ وسػػػيقف الس، العأػػعرات
   عب دع ..
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أـ ، ا خفػػف أدري وػػين أ ػػدث لػػ  أيب حلػػع   ال جػػين! أـ لػػ  مػػع ص الأطػػين أـ لػػ  
وبطػف مػ  ، فقد  عف رجًف م  خ ة ال جػعؿ، فكمان مع د  ي وأـ الزميين أ، الصدد 
  .بطعؿ اادر ا 

ع   ثػػ  فيػػه ، ف اليػػـا مب ػػعل  لميقػػيف ت ػػ عين فيدػػع اركػػ ة وا مل ُب ماقػػف راثء قػػ
ػػع، لػػعب اً  د صػػعً  وأ لػػعدايً  رجػفً    ثػػ  أحػد  ػػاادر وػػ ن الدد دػػيف ال سصػػني وأحػػد  وإسما
الطيأػػػيف  رضا د  أذمأػػػ دي وػػػ ن مػػػ  ادعمػػػعت الػػػ ا  اً وواحػػػد ،،اجلنػػػاب اليػػػعمني أبطػػعؿ

قمػيف اجملػد  إىلبقػدرات واعقػعت م ميػزة ارتقػت هبػي  وحأػ دي خػفؽا وووأ دي سعلين 
 وذرى العمين وال ضةييف والعطعء ..

خػفؿ ، لقد ل فت الىلقيد زميف ُب العمين ورفيقع ُب تقعسي ادمـا وم عر يف الصػععب
حلػػعأيف ومػػص  أوضػػععت ُب لػػين لػػ وؼ و ءة تاليػػه مدػػعـ إدارة  دػػ ابء رحلػػد الػػ  جػعفػع 

وتطػػاد  خدمػػيف ال دػػ ابء و ػػعف لػػه دور حمػػاري يف  كػػني عولػػُب حم جدػػداً  اذلػػك مل أيلػػ
، ال سكػػيف الععمػػيف لس دػػ ابء إىلوابرز ُب م عبعػػيف إجػػ اءات ضػػي  دػػ ابء رحلػػد ا وسيػػيف 

ولػػين ُب سػػأيين  قيػػ  ذلػػك م ػػنقف بػػني الدد دػػيف واحملعفطػػيف وحلػػنععء ف ع ػػت بصػػمعت 
 ،، قيػػ  ادػػدؼ وذمػػعح الدمػػيف اوالقعلػػدة الػػ  رمسػػت الط دػػ  رمػػ سػػعسدددػػه وػػ  ا 

اجلنػػاب  أبنػػعءف ًب اإللػػفف لػػ  دلػػاة إفمػػع ، لسىلقيػػد  ػػربادػػي ا  او ف الػػاا  وػػ
أسػػػ ع مدػػػ وع لنصػػػ  أوؿ خيػػػعـ حػػػ  ، ـٕٗٔٓل نىليػػػ  ا ل صػػػعمعت أواخػػػ  لػػػعـ 

وت ة ا ل صعمعت فاذا به  تزداداومع أف ، ا ل صعـ ُب سعحيف الع وض خبار م ك 
ومػع ، ع ػربا  ػداء الػاا  أولادػيف مدعمػهدع  ر ل  دمعرسيف مدعـ لمسه  مػدد ا لس دػ ابء م

وفقيػػػدان ُب مقدمػػػيف  اجلنػػػاب إعا  اج يػػػعحو  ـٕ٘ٔٓت ارػػػ ب بدادػػػيف لػػػعـ ا ػػػدلعأف 
ع ومػدافعع لػ  الػاا  قعومػم عينالصىلاؼ حعمف روحه بني ددده لسدفعع ل  اجلناب ف

ومل دقػف  أبنيُب م عرس وخنعدؽ وجأدعت الأطاليف والىلداء ح  ًب   د  لدف ورد و 
ل طدػ  لػدف مػ  ال نعيمػعت  أخػ ىمعػعرؾ وبطػاعت  س أكػعؿذلك بػين قػعد وابلند 
  دػػػ   أبطػػػعؿه ُب حلػػػىلةعت ال ػػػعردل  أحػػػد امسػػػيػػػيف ف ػػػعف لػػػه حػػػ  أف د  ػػػ  روعباإل

وُب  ػػين مػػعس وخنػػدؽ وُب  ػػين ،  عػػي فىلػػ   ػػين ماقػػف  يب حلػػع  ،،الععحلػػميف لػػدف
إّع حػ  وأف ذوػ   ،،وله فيدع أثػ ، جأديف له فيدع ومعدع ذ  ى وح عديف معمدة ابلدـ

ال ععقأػيف  جيػعؿوسيأق    لك ُب سجفت الزم  العلدة ت نعقسه ا  ه ابؽٍ لأ  رضم أف
غ  أف فعة  ٖٕٔٓلعـ  إعا ُبمل أتع ؼ لس  الىلقيد  أ لجيين .. حلةي   جيًف بعد

ابل  ػ  مػ   ح ىلػعظىليسػيف خبػزف العددػد مػ  الااقػف واعو ن الكناات القسيسيف  ع ت  
 أاب حلػػع خػعص لػين وسػيأق   ػ لك لػه خصاحلػي ه ف حيسػك  مػع وػامندػع  الػ   ايت
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ودػ ا  ،، د ا خومندع معًب م عر  ه مص  ،،رمبع أوحلد أبااب ارددث لندع والأاح هبع
 أ ػػػتفمدمػػع   أ ػػت لنػػك فسػػ  أسػػػ طيص اإلدىلػػعء مبػػع دىليػػه حػػ  أ ػػػت أوػػين لػػه وقػػدر 

، لػػػ  مااحلػػػسيف ارػػػددث اً مع ػػػ ر ، دقػػػف جمػػػدداً  إّع أفدػػػ ا فقػػػد أىب د الػػػ  ، تكػػ ةقه
أ نػع و عسػي  ،،فقػد رحسػت مأ ػ ا أاب حلػع ابلاداع/فادالػع  مساحػعً ، م  ىليع مبػع جػعد بػه

، وأ نع سننِزؿ منعِزؿ  مػع  ػزل ي ،،بعيدو رم  راحساف م  و ن الد يع الىلع ييف ل  ق دٍ  أ
َق  َوْجُه رَبَِّك  ػف، و قف  ىل  مااقىل ي َدع َفعٍف َودَػأػْ ـِ و ذُ } ُ ين  َمْ  َلَسيػْ  {اجلَْفِؿ َواإِلْ َ ا

 ...تععىلجنيف السد مأواؾ  ذف ا  ،،أاب حلع ودالع 
 حملزو اف. أاب حلع ان لىل اقك اي إوإف العني ل دمص وإف القس  ليةزف و 

 ـٕٕٔٓسأ مرب 
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 ٖٝب اىضزغبً اجلْ٘ثٜ أٗدعؤ 
 

 العمٌد/عزام نصر حسٌن نصر الكلدي               

 

 

لسينػع أف  ىلػعؽ مػ  لسػ  وػ ا وا مع   أػه القػدر، و ل   و ا  ..لقد رحست لنع فجأة
ا أف و كػػػػأؿ مػػػػع لسينػػػػع إّع أف  قػػػػاؿ ارمػػػػد هلل لسػػػػ   ػػػػين حػػػػعؿ و ، الطيأػػػػيف رضا 

  .دك نك ُب فكي  جنعته
قػص ال ػ ؼ والأطالػيف والىلػداء وال ضػةييف ُب اتع فػت لسيػك ُب ما  أفيل ال  ؼ  عف 

 ػعف  عػي   ..اجلنػاب أرضحػني وجػي احمل ػين ارػاث  العىلعدػ  لسػ   "بَِسهْ "جأديف ردفعف 
فةػػني  سىلػػت  العسمػػيف، دراء  ػػ نػػت أحػػد جنػػادؾ ُب تسػػك السيسػػيف ال  أ ػػليل ال ػػ ؼ 

ق ةػعـ ماقػص الكػنعاؿ الػ ي  ػعف د م  ػز فيػيف عمت بنع دقتب سك الدميف ال عقيف  أ ت
   .العدواراث 

ع ػػػت ، و يػػػف  ايوػػػع عق ةػػػعـ العػػػدوإ  نػػػت تعطينػػػع  أتػػػ    إىل انف تعسيمعتػػػك الػػػ
وػػ  رجػػي حجػػ ة حلػػة ة  لعػػدوإىل مااقػػص  كػػسين والس ةػػ ؾ ل وأ ػػتاإلدػػعرة بيننػػع رمػػ  

وحينمػػع   .العػػدو نجتػػعجػػداً إىل جكػػي حلػػددقك ل ػػ  دعػػ ؼ إدػػعرة ال قػػدـ والزحػػف اب
ف ع ت العزظمػيف والعنادػيف م تىلعػيف جػداً لااجدػيف  اإلدعرة وتعطينع ت ُب مقدم نع أ نت 
تسػك  اً سػادأع نّػسػاد ول ػ  بقيعدتػك  ُ سيسيف و  ليسػيف مااجدػيف ا ل ع ت تسك او  .العدو

ت اف ع ػػت تسػػك ال  أػػ   العػػدو هسيسػػيف حػػني ال سينػػع ماقػػص الكػػنعاؿ الػػ ي وػػ ب منػػلا
ماقعػيف  عً ذ ابلىلػ ار  ر ػا دسػلس  أف العػدو  أرغمنػعو  وػعف كػأنع ال    بعد أفأتٌب منك ومنع 

 ـ ٕ٘ٔٓ لػػػعـ مػػػ  فجػػػ اً ٖعـ الكػػػعليف ي مااجدػػػيف تػػػ    و ػػػعف ذلػػػك ُب متػػػأبػػػدوف 
 .لس  حلدري هةسأ وسعمعً يل ابلنكأيف تسك السيسيف مع ف ك ُب  ت  عف
مداشمػػػيف أو ػػػعر قيػػػعدة  مندػػػعان  ع أػػػك أ سػػط هتع و لػػػ اال  ػػػ ة ونػػعؾ مػػػ  الأطػػػاعت و 

يػػيف م ػػين القعلػدة ودالػػو وارػػاث  و ع ػػت روعبلكػ  ديف دػػع ارتأعاػػعت  ابجلمعلػعت اإل
 أ ػػربيػػيف ووػ  روعبمدد دػيف النصػػارة الػ   ع ػت تعػػد ابجملػعميص اإل وػ ن الدمػيف ُب قسػػ 

ىلػ ان تسػك  دػجعلعتك و  كمعرة لدالو والقعلػدة ول ػ  ون  ػك العكػ  ديف وإقػدامإ
ت يوو  ال  بقُب مددنيف ال قنييف وبعد تسك الدميف  ع ت الدميف ال ع ييف ، بنجعحالدميف 
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 دي عغ أسػػ ػػك هتي أبابعتػدخين ُب حكػػ دػػع ومل امل ضمكػػأا  الػ يػػيف روعبفيدػع اجلمعلػػعت اإل
وأتخ  مع  عف وازهتي م  حلااردل ح ارديف ضد الط اف ف ع ت تسك الصىلعيف ال ػربى  

 .دي ُب مددنيف ال قنييف 
 لنػدأمع الدميف ال عل ػيف فدػ  الضػ بيف القعضػييف الػ ي قمػت  ب كػ  اجنةػ دي واهنػعلدي 

خين النصػػارة ول ػػ  دػػد اً   ػػعف ال ػػين دقػػاؿ مكػػ ةيين أف أحػػد اق ةػػعـ النصػػارة الػػ
ع أبطعدػف نػ ي  أ رب دٍ ك م   ك  ال وعف وقأين ال ةدي ب ة ت ورجعلأحيندع  نت 

يػيف روعببدأ اعدػ أعؾ مػص اجلمعلػعت اإل بعد أفال حسيف الصعأيف  ُب تسكؿ ماقىلدع عورج
الأطػػين  تسيػػين ف نػػت أ ػػلمػػ  من صػػف االااحػػدة  الكػػعليف إىل لدػػ إُٔب متػػعـ سػػعليف 

 ت ورجعلػك أييف ُب النصارة وحيندع خ جت روعبمعلعت اإلبدخاؿ أوؿ ل بيف مق  اجل
ودؾ أو ػػعر اجلمعلػػعت  ءهنػػعإالسيسػػيف وػػ  ليسػيف  تسػػكف ع ػت ، من صػ د  م فػػال  الػػ أس

  .ييفروعبال ط فيف اإل
ع لدمػيف وانػك اجلنػايب ول ػ  هبػ قمػت     ين بطاعتك الاانيػيف الػأذ ع دكعل أف 

 . جعليف واإلقداـ ت  نت  سك وا  ضممين ث وة ابوضيف م  الأف
 ا أف دةىل  لك ودك نك جنيف النعيي   دلا
 ورفيق  وقعلدي  أخ ودالعً 
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 رخبه صذق٘ا ٍبعبٕذٗا اهلل عيٞٔ
 

 

 / فٛاش ايػبحٞايعكٝد                           

 إضٓاددعِ ٚ األٍٚعًُٝات ايًٛا٤  ز٥ٝظ               

 

 

، وحفوهتػع ايـد رفيػ   ضػعؿ تقعمسػت معػه مػ ارة ا رععت العم  أف تىلق أحلع م   
ول ت معه جتػعرب العمػين الػاال واجلمػعو ي . تنعػ  إىل السػف ف جػد العددػد مػ  

وجتػػػد العددػػػد مػػػ  ، جتمػػػدت ُب م عهنػػػع غػػػ ت إجتعودػػػع أو ات قػػػد تأع ػػػ ت أوذمػػػعز اإل
رمأػه ومػندي مػ  قضػ  »جمعزا. ومندي م  ارم فت باحلػس ه  ال فعؽ قد قضاا حقيقيف أو

 «.ومندي م  دن ع  ومع بدلاا تأددف
 ضػػعؿ ودالمػػعً دُطسػػ  مػػل أف  إخػػاةلقػػد فقػػدت ُب الكػػناات العضػػييف رفػػعؽ درب و 

أ اف أحد ال بنني. لقد تعادت لس  إلقعء  سميف ال أبني وُب  ين م ة أقف أرثػ  رفيػ  
  ضعؿ أبدأ  سم  هب ا الأيت:

 
 ل   ة مع رثيت رفعؽ دريب

 راثل دي ع ُب  أ   بدأت 
 

، منعضػػسني لسػ  الكػػعحيف اجلنابيػػيف أحلػػدقعء ػي مػػ ة وقىلػػت وػ ا الاقػػف  رثػػ  أحأػيف و 
   ػ اً ح    عد   سىلت م  حالنع فف ذمد إع  ، ال د  بدأوا دةعدرو نع الااحد تساا خ 

 سع ني. م  الع ميف طمعقدع ضاء سعيف أو
ين الػاال لسػ  رحيين فعرس آخ  م  ف سعف العمػ أمعـووع رم  اليـا  قف مصدومني 

 . الُعَم يوحلددق  ورفي  دريب العقيد مع ص  أخ الكعحيف اجلنابييف. 
لسػ  فقػد ا خ والنعضػين والصػدد  ، ال ع  اجلنايب بنعءأقدـ أوع ال ععزي القسأييف  

 ف النعضين الىلقيد  ع ل به ، . و ا ال حيين غ  ال اقص ماجصالُعَم يوال في  مع ص 
نع لسػني م فزمػني ُب العمػين لسػ  أحلػأةو ، لػاال ال ػعؾسناات اادسػيف مػ  العمػين ا
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و نع لس  تااحلػين صممعنػع ادػي والػدفعع لػ  الػاا  اجلنػايب ، الكعحيف اجلنابييف لكناات
أوؿ   يأػػيف  أتسػػي و ػػ لك ُب  ُٕ٘ٔٓب مااجدػػيف العػػدواف ارػػاث  لسػػ  اجلنػػاب ُب 

عف قعلػػداً يػػيف ل ػػأمني لػػدف مػػ  لنعحلػػ  القعلػػدة ودالػػو ومػػ  دػػدور ُب فس دػػي. ف ػػأمن
 د دد له اجلميص. عً دجعلع مقدام

دالػي ار  ػيف  نةسػيف. فػفح مػص الىلفحػني ، دػدي  ةصػعف  ػاح، بكػيا إ كػعفمع ص 
حلػس  ، م ااضػص  أ ػه انسػك ُب معأػد -واب  مددنيف مص الد يني وم قػف مػص ال قىلػني

د لندمع د عس  ا م  بقضييف دعأه  أ ه الىلاعذ.  عيف اليد والقسػ  والػ وح.  ػعف أبعػ
، غ ناا لسػ  حكػعب معػعانة دػعأديعا د  الىلكعد ال ي جػ ؼ ال  ػ د  فػالنعس ل  

ييف وع د  ػين لسػ  غػ ن مكػ البين لعش وقض   قيع. ضممػين ادػي العػعـ وع د دػ ب مػ  
وع.  صصه وندسيف ومص ذلك مل د  ف م ػين ال  ػ د  مبقعػد الاليىلػيف وجسػ  إذمعز ُب 

مل دةسػػ   اافػػ  العقػػين ومل د  ػػف  -عروراء   سػػ  خممسػػ  دطػػعلص آخػػ  مػػع جػػعء مػػ  أخأػػ
وواضممػػػين ادػػي العػػػعـ ودنػػزؿ بػػػه إىل اليػػػداف ، بػػين  ػػػص اعثنػػني معػػػع، ابلعمػػين اليػػػداٍل

 ا.أحليسيفلي اض ال ج بيف ال نعيمييف والكيعسييف والقيعدديف واجلمعو ديف ب ين تىل
 علكػم يف الػ  ع تعػيو خػعرج الػعء  ػعف ،  الن عط ابلنكأيف لػع ص ادػااء الػ ي د ػنىل 

مع ص ع حيعة له بعيدا ل  القاات اجلنابييف تكمص حلاته حلعرخع أحيعان ووػعد  بكػيطع 
مػػ   أ  ػػ ا حيػػعف. دةضػػ  بكػػ ليف ول ػػ  ثػػارة الةضػػ  ع تكػػ م   أ  ػػ مصػػةيع ُب 

ثػػػااف قسيسػػػيف فيمكػػػ  ذلػػػك الاجػػػه الةعضػػػ  ودكػػػ أدله بأكػػػم ه الع وفػػػيف وضػػػة  ه 
 ػػأ   عػزالي وتصػػاد  ال طػػ ؼ أوالقسأيػيف. حلػػاته د لػػد أحيػعان ل ػػة  ادمػػي وتقادػػيف ال

  عح ال عص  .
م  دوف أف د ػاف ؿ ، ا لقاات اجلنابإذمعز   أذ ك وع أ عد أمعمت جتدن اجتدأدنمع 

مع ص دور رايدي ُب ال  طػيا وال نعػيي وال نىليػ  والقيػعدة. ع د ػين وع ظمػين وع ديػأس 
غػ  م عصػػ   و سمػع حعورتػه وجدتػه مكػػ عدا لسعطػعء.، أبػػداً وع د فػص دددػه مك كػسمع 

 ل أي وع م دعوف ُب ماقف وامق نص بكفم ه.
اددع الأطين.. أددع ا ىب القداـ.. أددع ال احين إىل دار خ  م  داران.. أددع ا  ـ  منع 
 يعع. أي لكعف دافيك حقك َب ال اثء؟؛ أي  سمعت تعط  معىن مع قدم ه م  وفعء 

! م  لطعء!! اي سيد ال ربايء وتضةيعت؟!! وين بعد اجلاد ابلنىل  وال وح م  فداء!
أددع ال عرؾ دار الزواؿ إىل ، أددع الصعلد إىل لعمل اعل نعؽ، َب الزم  الأثار ابلصمت

 دار الأقعء.
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. لػك ال ةػيف ايـع تنضػ  مػص ا  خػفصلك مػل اي رفيػ  العمػ  ابقػيف مػ  ارػ  واإل
 ول ودك وأحلدقعلك ورفعقك الصرب والكسااف. 

ول ػ  معحز نػع وع ب علنػع إع  ، فػ حني مبػع آ  ػي ا مػ  فضػسه رمزف رغػي دقيننػع أ  ػي
 ةزف وب عء دعقاب وأسىله لس  داسف لس  فػ اؽ مػ  أحػ  ول ػ .  ػين  سمػعت 

أ ػػػ ي َب قسابنػػع.. َب حلػػػدوران.. بػػػني خػػػفاي  يفء لػػػعجزن  ػػػين دمػػاع ا مل غػػػ   عفيػػػالػػ اث
وتػندض... ب ػي  مػيفا ب ػي تعسا ، ب ػي دع ػز الػاا  ودىل ػ ، أ أعدان أ  ي لزان وف  ان

 تك م  اريعة ف ةيف ا لسيك ورضمع ه.
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زٛرحٞو ٍئمل ٍٗجنز ألطط٘رح اىْضبه ٍبّع 
َ
َ
ُ
 اىع

 

 عبد ايبازٟ ايبازنٞ ايهًدٟ                        

 ادتٓٛب ايعسبٞ أبٓا٤ز٥ٝظ مجع١ٝ                  

 

 

القس  وصم ح الىل اد ل حيػين الىلقيػد  ألل ي ظمتعجز ال سمعت ل عرب ل  ارزف ال أ  ا
....فعلرب  زؿ لسػ  مكػعمع   علصػعلقيف وع زلػت الُعَم يمع ص حلع  اعل   النعضين

ُب النضػػعؿ  سماذجػػعً بصػػدميف وذوػػاؿ  وغػػ  مكػػ ال  رحيسػػه.. لقػػد  ػػعف الىلقيػػد مػػع ص 
عؿ أسطارة م  أسعا  النضػ وال جعليف والافعء ...   س حيعته ُب خدميف وانه، فدا

ال ىلػػعح الكػػس ، لقػػد ضػػ ب أروع  أبطػػعؿوأسػػد مػػ  أسػػاد ايفػػص ال ػػعخميف وبطػػين مػػ  
ييف فنػػػػػعؿ احملأػػػػػيف  كػػػػػع النضػػػػػعلييف واإل لمػػػػػعؿا م سػػػػػيف ُب الأػػػػػ ؿ واجلدػػػػػد والعطػػػػػعء وا 

الػاا  .. رحػين مػع ص ُب  أبنػعءواعحػعاـ، وتػ ؾ خسىلػه ذ ػ ى لطػ ة راسػ يف ُب قسػاب 
 زاؿ الػػاا  وعجػػػه لػػع ص ولسقػػػعدة وقػػت مأ ػػ  ووػػػا ُب لنىلػػااف  دػػػأعبه و ضػػعله، وع

 ه ... أم علال  فعء ال جععف م  
يف، ف ػعف اثلػ ا م عفةػع قعومػا  ىلض مػع ص مأ ػ ا ليكػدي ُب النضػعؿ وتىلجػ  ال ػارة وال

لنيػػدا حلػػسأع وقعلػػداً لعيمػػع مسدمػػع م منػػع مبأػػعدئ الػػاا  وال ػػارة، م مكػػ ع ابل اابػػت 
رحين مع ص  ر ػع ُب سػ ته و ضػعله أثػ اً  دضعف ... دعاجص أو الاانييف مل د نعزؿ قا أو

 سماذجػػعً ع ظمةػػ  ومبااقىلػػه ال ػػجعليف وال ػػ فيف بصػػمعت ع  صػػ ، رحػػين مػػع ص  ر ػػع 
سػػ مداي  ػػيف مبعػػعٍل ال ػػماخ والعطػػعء، رحػػػين ول نػػه سػػيأق  لسػػ  الػػدواـ  بنضػػػعله 
ودجعل ه وإقدامه وتىلع يه  جين الاا ، لقد  عف مع ص مدرسيف وصمػ  أف تػدرس فيدػع 

مػػ  القيػػعدات الػػ د  قػػين مػػع دقػػعؿ لندػػع مل دنجػػ  ال ػػعردل  ، ووػػاجيػػعؿن القػػيي لألوػػ 
مػػ سدي ..ع دػػ   وف وع دع فػػاف إع بعػػد وفػػعهتي حػػني دك  ػػع  الػػاا   غيػػعهبي..لي  

ييف  كع إسمع و  حقيقيف مع  عف ظميزن م  الصىلعت الاانييف وال ارديف واإل متجيداً  مأعلةيف أو
  .واجلميص ددد له ب لك

مػػػع ص إف دىلػػػ ض  ىلكػػػه ُب الكػػػعحيف النضػػػعلييف لسةػػػ اؾ الكػػػسم  و ػػػعف مػػػ   اسػػػ طعع
ال سكػػني لسة  ػػيف ال ػػأعبييف والطفبيػػيف ورليكػػدع ُب مدد دػػيف رحلػػد، لػػ ؼ مػػع ص مبااقىلػػه 
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ييف ال دػ ابء وال عبعػيف لسػ  مكػ الالصسأيف ف ك  ثقيف اجلميص ُب مدد ديف رحلػد لي كػسي 
  .ودجعليف  خمصصعت الدد ديف والدفعع ل  حقاؽ الااانني بقاة

و نػػت حيندػػع أوػػث لػػ  ال ػػأعب النعدػػطني  ٕٕٔٓتع فػػت لسػػ  الىلقيػػد ُب العػػعـ 
لػػدد دم ػػ  وت قيػػف    ػػربل ػػة  ادمػػي وتع دػػف النػػعس ابلقضػػييف اجلنابيػػيف وإدصػػعدع  

ال ػػػع  وتالي ػػػه أبشميػػػيف أقعمػػػيف العػػػعو ات، فقػػػد  ع ػػػت مدد دػػػيف رحلػػػد بعيػػػدة لػػػ  
الػػدف م ػين لػػدف وارأيسػني والضػػعلص  الصػدامعت مػص قػػاات احمل ػين  مػػع واارعحلػين ُب

الػػػ  ت عػػػ ض لسقمػػػص والػػػداشمعت واعل قػػػععت، وفيدػػػع العػػػعو ات واعح جعجػػػعت 
معدوميف حيندع،  م  عسيف ب  ين دالي ومك م ، وُب رحلد  ع ت الععو ات ضعيىليف أو

ف عف لسينع أف  قػـا ب ىلعيسدػع لس ضػعم  مػص ابقػ  النػعا ، تااحلػست ُب ذلػك الاقػت 
ايفػػص  يػػاز ودقػػـا  إخأػػعريسػػ  اليػػعفع  ُب ارأيسػػني وو ػػي أف لددػػه ماقػػص مػػص ا خ اي
و قػػين ا خأػػعر ُب تسػػك النػػعا  و نػػع ضخػػ  منػػه بعػػض العسامػػعت  حػػداثب ةطيػػيف ا 

يف، سأل ه لػعذا مل ت ػعرؾ مدد دػيف رحلػد ُب إقعمػيف خأعردوالصعدر ل أ يدوع ُب مااقعنع اإل
فؿ القمعيػػػيف لسم عػػػعو د  والطعلأػػػيف العػػػعو ات وال عأػػػ  لػػػ  رفػػػض دمعرسػػػعت اعحػػػ 

سػأ  وتااحلػست هبػ ا الصػاص مػص النعدػطني  أل ؼابإلف اج ل  الع قسني، فقعؿ ع 
ب ىلعيين الععو ات، اسأت م  ا خ ايس  أرقعـ النعدػطني ُب  عً ُب رحلد ومل ذمد او معم
مػع ص حلػع  اعلػ  والقعلػػد  أيػين ارن ػ ، تااحلػسنع و ػػعف  قعلػػدرحلػد فأرسػين يل رقػي ال

حيػػعء عف مب عبػػيف ا طػػفؽ لأدادػػيف العمػػين إلذلػػك ال ااحلػػين وابدادػػيف ال عػػعرؼ، والػػ ي  ػػ
الىلععليعت والععو ات ب  ين  أػ  وفعػعؿ وسػجست مدد دػيف رحلػد بعػد ذلػك حضػارا  
  يىلػع ومػ ث ا ُب الد جػعانت اجلمعو دػيف، قمنػع  دػاد  أػ ة  جػين تاحيػد ال ػأعب ُب 

قػػف لعلقػػع أمػػػعـ   ػػعاعهتي، وفػػػ ان  ػػين مػػػع الدد دػػيف وتػػاف  اإلم ع يػػػعت الػػ   ع ػػػت ت
  عجػػه اجلمػػعو  لسمعػػعو ات والد جػػعانت ُب رحلػػد مػػ  ألػػفـ دولػػيف اجلنػػاب وحلػػار 

ومنعوضػيف لفحػ فؿ  سػ قفؿل دداء ار اؾ واأص عف عت تعأ ديف مطعلأيف ابر دػيف واع
 ُب ودمعرسػيف القمػص واعضػػطدعد وػ  اجلنػػابيني،  مػع ف ةنػػع مقػ ا لقػػاى ارػ اؾ اجلنػػايب

رحلد د  اف م  لدة م عت  وجمعل  وقعلعت، وتاف   ين مع دسػـز مػ  ميػعن وأجدػزة 
وف ش ودعدعت تسىلزداف، و عف ذلك الق  واالس ق  ال ي صممص ال أعب والنعدطني 
والقيعدات ُب منعا  رحلد، وضم ض  لقعءاهتي واج معلػعهتي، تع فػت لسػ  مػع ص و أيػين 

ي أفعػعدالػ  سػجست  لمعؿا لس  رأس و ن ا و    م  ال أعب ُب رحلد ال د   ع ا 
  ب قػػػدد   أػػػ  واسػػػ ندض ذا ػػػ ة ال ػػػعردل أذ ػػػُب  ردػػػل ارػػػ اؾ حلػػػىلةعت مضػػػي يف، 

لػػ  النعضػػين ال أػػ  الدنػػدس مػػع ص حلػػع  اعلػػ ، مػػع ل ف ػػه وال مكػػ ه مػػ     ػػ  



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
93 

ه، وال قػػد أف زمػػفءن ومػػ  رافقػػه ُب مكػػ ته ال اردػػيف سػػي    لنػػه ب ػػ ين أدؽ ألمعلػػ
  .القسيين ل  حيعته رةه ا تععىل عا إه أقالحقه ال ي دك ةقه ومع  علهوإلط

 ػػعف أوؿ لقػػعء صممعػل ابلدنػػدس مػػع ص حلػع  اعلػػ  لنػػد زايرٌب إىل   ُٕٗٔٓب العػعـ 
الاا ، وال ي وجدته دعاب   يطع م ةمكع ُب العمين، وقػد لمسنػع معػع ل نكػي   أرض

قػ  اب خ مػع ص وزمػفءن وازدادت وتنعيي وإحيعء ال    مػ  الىلععليػعت، تطػارت لف
لمقػػع وسػػاع وتااػػدت بيننػػع أواحلػػ  الػػاد واعحػػعاـ وال قػػيف، دخسنػػع ُب  قػػعش  جػػين 
تطػػػاد  وتصػػػعيد النضػػػػعؿ رماال ىلػػػعح الكػػػس  ولسمػػػػت حيندػػػع أف لػػػدى ا خ مػػػػع ص 

يف مكسةيف، قعومم  أسي ومكعل  ل اً ج د يف ُب ذلك الصاص وجداد ألمععً وزمفءن 
والعزظمػػيف وقػػاة اإلرادة وارمػػعس ال ػػاري وال قػػيف ابلػػنىل  لػػدى  ف ػػعرألجأػػت ب سػػك ا 

، أتػػػ    أ نػػػع أحيينػػػع ذ ػػػ ى بطػػػعؿال ػػػعب ال ػػػعل  الدنػػػدس  مػػػع ص حلػػػع  وزمػػػفءن ا 
اس  ػػػدعد والػػػدن العميػػػد حلػػػع  اعلػػػ  ب حلػػػد بىلععليػػػيف  ػػػربى والػػػ ي سػػػقا دػػػديدا 

ارػ اؾ الكػػسم ، أحػد فععليػعت  أثنػعءب حلػعص قػاات ا مػ  ال  ػزي ُب مددنػيف زذمأػعر 
وقد جسكنع حيندع  عػد بػ انمد الىلععليػيف وفق اهتػع و ػعف حضػار  أػ  جػداً حضػ ن  ػص 

يػيف شمػ   ذٍل الىلقيػد مػع ص غىل  م  اجلمعو  والقيعدات والنعدطني، وقأين بػدأ الىلععل
ك هبي وذمس  معدي، ذوأت معه بعيدا أل فف لددنع ضياؼ حض وا س اي أردد إ قعلفً 

ارمعسييف لس ىلػعح الكػس   ف عر ه لي  مع ص وحدن ُب و ن ا أ ل  ارضار، وجدت
بين  عف جزءا م  جمماليف واسػعيف مػ  النعضػسني واجملعوػدد ، ال قيػت ُب تسػك السةعػيف 

اماحػعهتي تعػع   لنػعف الكػمعء، و سدػي دكػ وف  أبطػعؿب جعؿ أدداء دجععف أقػاايء 
ج د ػيف  ألمػععً لػدددي  يف اعحػ فؿ، ال مكػت ُب ذلػك السقػعء أفقعومرماودؼ واحد ل

 ىلػػ ووع ُب ال  ػػ  مػػ  النػػعا  اجلنابيػػيف ضػػد م ا ػػز ا مػػ  واجلػػيو والنقػػعط ا منيػػيف، 
 أبػػػا  لسػػػ  ا  أةػػػدتع فػػػت ُب ذلػػػك السقػػػعء لسػػػ  النعضػػػين ال أػػػ  السػػػااء الػػػ     

اردي    ال ي حض  السقعء و عف واقعلػد تسػك اجملمالػيف النعضػسيف، ولػه دور  أػ  ُب 
ع الكسةيف ضد قاات اعح فؿ القمعيػيف ُب اجلنػاب، ألمعديف اجلنابييف و عومقال أتسي 

ارػدي  ولػػين تااحلػسنع مكػ م  فيمػع بعػػد،  أبػا  تع فػت لسػ  وػ ا النعضػػين ال أػ  
 ضعلييف  أ ة، وقػد سػط  وػا والنعضػسني ال ػ فعء الػ د   ألمعؿوربط نع لفقيف م ينيف و 

العدػػػار والػػػ ايء،  مػػػع تع فػػػت ُب تسػػػك  معػػه أروع مفحػػػي الأطالػػػيف واإلابء بعيػػػدا لػػػ 
الىلععلييف لس  القعلد العميد   أيين ال اد  ووا عف أحد النعضسني الىلععلني ُب ار اؾ 

و ضعدي  بطعؿص اجملعؿ ل     ردل أول ك ا يف اجلنابييف، قد ع د كقعومني لسموال سك
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 وؼ مػ   ػار  ُب و ن ال ثييف القصػ ة ول ندػع سػ دوف ُب حلػىلةعت ال ػعردل الػاال وػ
  أوالين ال اار ال د  أدعساا ف يين ال ارة اجلنابييف،  

 ػػػػعف وػػػػ عء النعضػػػػسني مكػػػػ عدد  وجػػػػعوزد  بعػػػػدهتي   ٕ٘ٔٓلنػػػػد ا ػػػػدعع حػػػػ ب 
ول ػػػعدوي، وأبسػػػاا بػػػفء حكػػػنع ُب مع  ػػػيف ال  امػػػيف ل ة دػػػ  اجلنػػػاب مػػػ  الةزوارػػػاث  

اػػ دوي مػػ  لػػدف العىلعدػػ ، رمسػػاا الطػػا رما قيػػ  ادػػدؼ ا سعسػػ  لق ػػعؿ الةػػزاة و 
و ػػين اجلنػػاب العػػ يب، وتػػاىل  ػػين مػػ  القعلػػد مػػع ص حلػػع  اعلػػ  و أيػػين ارن ػػ  و أيػػين 

ارػدي، قيػػعدة جأدػيف، وسػػط وا بطػاعت ومفحػػي لعيمػيف، دفعلػػعً  أبػػا  ال ادػ  و 
  دػػ  مددنػػيف لػػدف وقعلػػدة العنػػد وأبػػني،  أبطػػعؿوالػػدد  والعػػ ض و ػػع اا  رضلػػ  ا 

 تسني، و ين د ص مندي ت ؾ خسىله قصصع وح عايت م  قعتساا  رادة قاديف ولزظميف ع
ارػػدي ومػػع ص حلػػع  اعلػػ   أبػػا   أم ػػعؿالأطالػػيف ت ػػأه ا سػػعا ، ونػػعؾ مػػ  رحػػين 

ييف، ومدرسيف ُب النضعؿ والااجدػيف وال ضػةييف  كع ف لسنضعؿ والاانييف واإلسماذجعً وشمع 
ل أ ػػػين وأروع وال ىلػػػعح والصػػػماد وال ةػػػدي والػػػاعء اجلنػػػايب، رحسػػػاا وت  ػػػاا لس ػػػعرد

ارػػدي  أبػػا  ، رحػػي ا ال ػػديد سػػ قفؿال جػػعرب النضػػعلييف مػػ  أجػػين ار دػػيف واع
فداتقسػػد منصػػ  قعلػػد دػػ ايف لػػدف وسػػعوي ُب بنػػعء وي سػػيف ال ػػ ايف واجلػػيو وبػػ ؿ 
اجلداد ال أ ة جتعن وانه ودعأه وددنه، ووك  بعض العسامعت أ ه تاَب أث  مػ ام ة 

ي ا الدنػػدس القعلػػػد النعضػػػين مػػع ص حلػػػع  اعلػػػ  ل صػػىلي ه لػػػ  ا دػػ  الكػػػي، ورحػػػ
   وان.   جعنع ب حيسه بكأ  إحلعب ه بىل وس  وال ي ف
ُب لػدف  الُعَمػ ياب خ  مػع ص حلػع  اعلػ   به خ  لقعء ال ق آ عف   ُٕٚٔٓب الععـ 

حـز القاة الضعربيف، زرته ُب مق  ال  يأيف الااقص خبار  ٖوقد تقسد منص ، قعلد   يأيف 
الكػػعليف ال عمنػيف مكػػعء ووجدتػه ع زاؿ ُب م  أػه ال ااضػػص الػ ي ضم ػػاي م كػ ، لنػد 

لس  اعوليف و  س   وف اش م دعلك لسيه الةأعر وا ت بيف ُب الزاوديف، و عف القعلد مػع ص 
 ػه مل دةػعدر إـ، قػعؿ يل  ٕ٘ٔٓعب  بدل ه العك  ديف ال  مل طمسعدع منػ  ال ة دػ  ُب 

لسػػ  مػدار الكػعليف، دنػعـ لسػ  ذلػك الىلػػ اش وػ ا العكػ   منػ  اسػ فمه ودػداـو فيػه 
القػدَل، جسكػنع قسيػين مػ  الاقػت وقمنػػع لصػفة الع ػعء حلػسينع معػع ُب زاودػيف ال  ػػ ، 

لسجنػاد، ع تاجػد سػ ال ،  عً  ع ت لسمعك   وإذا واخ ابػه ع دصػس  أف د ػاف سػ ن
 .ع  د ابء، ع ةعمعت حلعريف لفس  داـ

العك    عف قأين أف  ك سمه رم   عف مص قست  يف تعي اف ونع قعؿ ا ع  إىل و ا 
القعلػػػد الىلػػػفٍل وػػػا وأفػػػ اد   يأ ػػػه، ولنػػػدمع اسػػػ سمان ًب ت ميمػػػه مػػػ  قأػػػين ال ةػػػعلف 
، وخػفؿ  وت  ي   د ابء وم يىلعت جدددة ودورات ميعن وس ال  وفػ ش و ػين مػع دسػـز
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دػػد  ابع  ػػين مػػع ُب العكػػ   وت  ػػان و ػػ ا حػػ  أسػػفؾ ال دػػ ابء ًب سػػةأدع مػػ  
وبيعدػػع، ولنػػد اسػػ فمنع العكػػ   قػػدمنع اسػػ  لعميمػػه ورفضػػاا وحعليػػعً  قػػـا  أم عهنػػع

بعميمػػػه أب ىلكػػػنع ومػػػ  رواتأنػػػع  ػػػين دػػػد   قػػػـا  حلػػػفح دػػػي ع قمنػػػع  حلػػػفح بعػػػض 
ارمعمعت، وتاف  بعض الصعبي  ود اء مالػد  دػ ابء، تعجأػت لػ لك ارػ  لسعمػين 

كػػسا يعت وػػ  الىلػػعرؽ الػػ ي والافػػعء لسػػاا  واعل ػػزاـ لسااجػػ ، وتسػػك ال خػػفصواإل
وت لػػ ع ُب ميػػعدد  وسػػعحعت النضػػعؿ  أالقعلػػد ارقيقػػ  وغػػ ن، فمػػع ص   ػػدىلصػػين بػػني 

ييف  أػػ ة ُب مكػػ المنعضػػف  جػػين اسػػعجعع واػػ  وبنػػعء دولػػيف، وقػػد  مػػين لسػػ  لعتقػػه 
ف لػع ا ف وادػداما يعت والكسطعت و    فيدع ال  بك الم حسيف حلعأيف تزاوجت فيدع ال

    .لداءالعبصني والا يف وا م   دأنيه ال  فعء
سػػعلعت قسيسػػػيف جسكػػػ دع مػػػص القعلػػػد مػػػع ص ُب ذلػػك ال  ػػػ  وبػػػني فػػػعة وأخػػػ ى  ػػػعف 

ه لػػ  ضػػأا قضػػييف ونػػع وج ظمػػيف ونػػعؾ وُب أحػػد إبفغػػدكػػ أذ ه جنػػادن ُب الػػدخاؿ و 
الػ ات أحضػ وا لػه لصػعبيف خمػدرات وجسػ  ضمقػ  معدػي ودكػجين العافػعهتي، ود سػػين 

ل ػػػ أه هبػػػي لسػػػ  ضػػػاء اعلعافػػػعت، اسػػػ ة بت وقسػػػت  يػػػف جنػػػادن لسقػػػأض لسػػػ  ا
تأعدػػ وف  ػػين وػػ ن القضػػعاي واجلػػ الي والػػأعض مندػػع لػػي  مػػ  اخ صعحلػػ ي، قػػعؿ أف 
الاضػص حلػػع  ُب لػدف ع تاجػػد ميزا يػيف وع إم ع يػػعت لػدى قػػاات ا مػ  وع ت ػػاف  
أجدػػزة ومعػػدات وع حػػ  غػػداء لسجنػػاد ولسمكػػجا ني، لػػ لك ال  ػػ  مػػ  وحػػدات 

وف لمعرسيف الأسطجيف لس  دم س ػعت الػااانني، ورمػ  أماف بااجأدي ودسجم  ع دقا ا 
و ػ ا  مػار عمين ب ين اجتعن وب ين جع ػ   جػين ال  ىليػف مػ  اجلػ الي، وإذا ت  نػع ا 

ه وتىلع يػه وحأػػه إخفحلػسػاؼ تضػيص لػدف مػ  أدػددنع، دػعودت العجػ  العجػعب ُب 
جعلع ومػعت بطػف مل ضمػ  وعم ػه لساا ، لقد لعش الىلقيد مػع ص حلػع  حػ ا منعضػف دػ

ة، فدػام  خػ  ومل دطأائ رأسه  حد لس  رغي مع تع ض له م  ال دميو ُب الىلعة ا 
أحػػد منعضػػس  ارػػ اؾ  الُعَمػػ يلعلسػػيف منعضػػسيف ل دقػػيف، فاالػػدن ال ػػديد حلػػع  اعلػػ  

ارػػ اؾ اجلنػػايب  ءه الػػد  ار ايفػػص حلػػع  اعلػػ  أحػػد   ػػطعإخاا ػػاجلنػػايب وم سكػػيه، و 
اجلنػاب العػ يب ُب لػػدف، والػد  ار لسػ  حلػع  اعلػ  مػ    ػػطع  أبنػعءيػيف ورلػي   ع

و ن النطقػيف  الُعَم يولضاُب جمماليف الك قأين اجلنابييف، ووام  منطقيف  أدضعً ار اؾ 
ال  تع رب منجي ومصنص القعدة والنعضسني ال  قدمت ال    مػ  ال ػدداء واجل حػ  

الدندس مع ص حلع  ووالدن و ين ال ػدداء  فداء الاا  والقضييف اجلنابييف، السدي تةمد
والػػ احسني لنػػع ولػػ  الػػاا  بااسػػص رة ػػك وأسػػ ندي فكػػي  جنعتػػك مػػص الصػػددقني 

 وال دداء
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زٛاىقبئذ ٍبّع  اجلْ٘ة ىفقٞذٍآثز خبىذح 
َ
َ
ُ
 اىع

 
 

  يكلدال الشراب دمحم عٌدروس                               

 

 

والعػػ ض  رضُب الػػدفعع لػػ  الػػدد  وا الػػ  سػػط ت وػػدفنع  حػػداث}روادػػيف لػػ  ا 
 و يف ا ة س فينعح  الاا  {

اجلنػػػاب الةػػػعيل لػػػرب ت تيأػػػعت وتكػػػديفت  أرضلنػػػدمع دػػػ  اراثيػػػاف ارػػػ ب لسػػػ  
الػػدخاؿ مػػ   العكػػ  ات ال ااجػػدة فيدػػع قػػاات اجلػػيو العىلعدػػ .. إذ لنػػدمع بػػدأ 

دػع ال قػد  ردػل اع ىلفت لقاات لىلعش بقت القاات م عهنع ُب حمػار العنػد، وُب وق 
ـ، تاجدػػػت القيػػػعدة العكػػػ  ديف حلػػػاب حمػػػار العنػػػد.. مػػػندي ٕ٘ٔٓمػػػعداٖٕأو ٕٕ

مػػص لػػدد مػػ  القػػعتسني، ولنػػد  الُعَمػػ يالقعلػػد   حلػػع  امػػعح والقعلػػد مػػع ص حلػػع  
مػػع ا   ػػ ت القػػاة لػػدى القعلػػد مػػع ص حلػػع   ٓٓ٘وحلػػالنع قػػ ب حمػػار العنػػد وػػاايل 

وبعػد   ػ  القػاة تازلنػع  ،اته م  أجين   دػ  وانػهذلك ال أين ال ي مل دعاجص ُب ق ار 
 لس  لدة جممالعت:

 اجملماليف ا وىل  تقدمت إىل منطقيف الع و لسدخاؿ م  الأاابيف ال معلييف.
 اجملماليف ال ع ييف اجتدت رما الأاابيف ال  قييف ال معلييف الأاابيف ال ليكييف لسمةار

 اجملماليف ال عل يف اجتدت لسأاابيف ال  قييف اجلنابييف
 ماليف ال ابعيف اجتدت إىل  الاادي خسف حمار العنداجمل

وبعػػد إ مػػعؿ ت تيػػ  القػػاة  عمسػػيف و ددػػد أمػػع   اجتعودػػع خعاأنػػع ب سمػػيف لػػ  أ كػػعوع 
   ػػػ وػػػ  ا ار مػػ  الأاابػػػيف اجلنابيػػيف، و  ىل   احملػػػ، فقػػػعؿ: أان مػػص أوؿ جممالػػػيف سػػأبػػداً 

ار مػػ  جدػػيف حيػػث ت م  ػػز فيدػػع بعػػض انليػػعت ال اسػػطيف ُب ألسػػ  قمػػيف احملػػ ،حلػػعابيف
و ػػعف ُب مقدمػػيف  الُعَمػػ يخػػزاانت اليػػعن ال عبعػػيف لسمةػػار، ف قػػدمنع بعػػد القعلػػد مػػع ص 

ٍب اق ةمنع ب ين د اسيف بعد القعلد فأاسقنع ب حلعص بنعدقنع بعػض إدػعرات إىل  ،القاة
ولنػػػدمع اق ةمنػػػع الأػػػىن أو الكػػػار أدػػػعر إلينػػػع القعلػػػد  ،اجملمالػػػعت ا خػػػ ى بػػػدخادع

جعر وال قدـ أبس ع وقػت دم ػ  لساحلػاؿ إىل أحػد لنػعب  سػ   ابع   عر خسف ا د
القػػاات، وبقػػ  بعػػض ا فػػ اد الػػ ي أمػػ وي القعلػػد مػػع ص ابل ةطيػػيف ُب حعلػػيف أي إاػػفؽ 
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 انر لسينػػع لس ععمػػين معدػػي لسػػ  الىلػػار  ابل مػػ  ال  ػػف عرب ػػعؾ  يػػص مااقػػص العػػدو.
مػػع ص حلػػع   سػػ  وو ػػ ا متػػت لمسيػػيف اق ةػػعـ سػػ دعيف جلميػػص مػػااقعدي، وأمػػ  القعلػػد 

اركػػنيف  أسػػ  حػػ ب وظمنػػص  خػػفؽٍب أمػػ ان ابل ععمػػين مػػص  ػػين أسػػ  اب  إليػػها سػػ ى 
 ض به أو إد اله. 

سػػيط ان  ػػعمًف لسػػ  حمػػار العنػػد بقػػاات القعلػػد مػػع ص اق ةمنػػع مأػػىن لمسيػػعت  بعػػد أف
ل ػزاـ احملار، وقعـ القعلد امعح ب اجيه  داء م  مأىن العمسيعت إىل ال ػاار اجلنػابني ابع

ول جنػ   ،ُب وحدة الصػف.  وُب ذلػك الاقػت بػدأ الااانػاف د ػدفقاف إىل العكػ  
اعرابؾ  تاجه القعلد مع ص إىل ماقػص ت ااجػد فيػه داببػيف فة  دػع ابجتػعن الأاابػيف اجلنابيػيف 

 أ   ت ا وضعع  ت الكيط ة، ل   تاافد الاانني تزادد أحلأةم  جديف الاادي، و 
، ولعػػدـ ال ػزاـ الػػااانني ،  حيندػع  ع ػػت الكػأ  ػ و  عليف ال ابعػػيف لصػ اً مػ  ذلػػك اليػـا

لس  الىلار ابجتػعن خز ػيف الكػفح الااقعػيف أسػىلين  الُعَم يابل اجيدعت تاجه القعلد مع ص 
اجلأػػين الق دػػػ  مػػػ  جدػػػيف الأاابػػػيف ال ػػػ قييف فػػأم  بصػػػ ؼ الكػػػفح لسػػػ   يػػػص ال ػػػاار 

ت م  ػز ونػعؾ وت أوػ  والااانني ال اافدد  وال اجه حلاب   ش حيث قاات العدو 
لسقػػدـو والزحػػف ابجتػػعن احملػػار،  ف ػػعف القعلػػد دصػػ ؼ الكػػفح والػػ خعل  والػػدابابت  
تعزدزات إىل جاؿ مدـر م  أجين ال صدي لسقاات الةعزديف ف ع ت   ج تسػك ا اقػي 
وبعػػض الكػػيعرات الد يػػيف احملمسػػيف ابلكػػفح ول ػػ  لألسػػف مل تاحلػػين إىل القػػعتسني ُب 

نع أحلػأةزلنع حلعمدد  ُب مااقعنع ح  الكعليف الااحدة حلػأعحع  فورم  مع ،جاؿ مدـر
ف ع ػت اجلمعلػيف  ،فقا  والكفح ال ي حل فه مل     له أثػ  ُب الع  ػيف أبا حلع قاة 

ي د ء مػ  الا ػيف فةضػ  إليدت قدـ ب  اسيف حلاب العند والقعتساف ال اار ع داحلين 
ااجد دي إذا اضػط  ا مػ  فقػعؿ القعلد مػع ص رةػيف ا لسيػه وقػ ر أف دػ و  بقااتػه لػ

   نػػع مػػ  احملػػار حلػاب الع  ػػيف ُب ذلػػك الاقػػت   ،اجػػه رػػعيل حػػ  اس  ػددأو سػاؼ 
 ،قػػعـو ع ػػت الكػػعليف الااحػػدة والنصػػف ف قػػدمنع فسػػي ذمػػد دػػ ص لسػػ  اإلاػػفؽ د

اف بعضػػػدي  أسػػػ  وبعضػػػدي  ق ػػػين، وا سػػػف لسػػػ  الػػػ د  ت  ػػػاا قػػػعومالػػػ د   ػػػع اا د
القعلد مع ص الأقػعء لاحػدن دقعتػين مػ  القدػ   ةعوؿف  الأياتي ٍب ولاا وعربني إىلإخااهن

نع بػه حػ  أخػ انن إىل م سػث العنػد وق دػع  ع ػت  الكػعليف ال عل ػيف ةعولال ي أحلعبه،  ف
فػػ دا ٖٔفجػػ ا  فسػػي د أقػػ  ُب وػػ ا الاقػػت سػػاى القعلػػد مػػع ص ولػػدد أفػػ ادن حػػااىل  

وُب  ،أبػػػداً راقنػػػع ومل  يػػػأس و أأو إىل ردفػػػعف لنعيػػػد ت تيػػػ   بِسَػػػهْ فقػػػ ران اع كػػػةعب إىل 
ل ػ   أػدأ ُب دؽ اأػاؿ ارػ ب فػأم ان القعلػد مػع ص  بِسَػهْ الصأعح تاجدنع حلاب منطقيف 
حيػث  ػعف اجلأػين م تىلػص ومطػين لسػ  منطقػيف  اإلمسنػتالصعاد إىل القميف فػاؽ مصػنص 
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العند فأس  القعلد مع ص ونعؾ ماقص اس طفع وقمنع بعمين  قطيف وبعػض ال مػعل  ُب 
ف نع دي  ابل حلعد فسي مت   ،حيث  ع ت اجلمعليف اراثييف ت كسين ،ا الااديُب خ بَِسهْ 

وانليػػػػعت العكػػػػ  ديف وبعػػػػض  رواحف أػػػػدانوي خكػػػػعل  ُب ا  ،أي تكػػػػسفت حاثيػػػػيف
وُب اليػـا ال ابػص مػ   ،الكيعرات الددنيف م  الػ د  د ن ػ وف فيدػع  ػ  د دػدوف ال كػسين

مد يػػيف  ػػاروع لاهنػػع أزرؽ و ػػعف  صػػ  النقطػػيف دارات ادػػ أع عت لنيىلػػيف ُب ُب سػػيعرة 
ف عف القعلد مع ص ضم نع لس  اليقعيف الدالميف فدارات اعدػ أع عت  ،فيدع قاات حاثييف 

ودمػ ان الكػػيعرة ومػػع فيدػع ومل دأقػػ  فيدػػع فػ د لسػػ  قيػػد اريػعة، وُب تسػػك اعدػػ أع عت 
إىل  اعدػ أع عت ٍب  قسنػػعن  أثنػعءأحلػي  القعلػد مػع ص ُب  الاجػػه إحلػعبيف خىليىلػيف ب ػػعييف 

الك  ػىليعت ف ع ػت اإلحلػعبيف خىليىلػيف حيػث  إحػدىمدد ديف ارأيسني ل سق  العفج ُب 
بعػدوع خػػ ج مػ  الك  ػىل  وبقينػػع   ،جيػدةم ػث دامػع  ُب الك  ػىل  و ع ػػت حلػة ه 

لػػأعض ا سػػأعب مندػػع لػػدـ اعل ػػزاـ مبػػع طمػػص  بِسَػػهْ دػػامني مػػ  بعػػد اإلحلػػعبيف مل  عػػد إىل 
صػػيعت الضػػعيىليف الػػ ي مل د ػػاف لػػدوي أي الػػدفعع لػػ  الػػاا  إذ  ع ػػت بعػػض ال  

فق ر القعلد مػع صا وقػعؿ ُب   ،قيميف وع أي بصميف ُب جمعؿ ال ضةيعت م  أجين الاا 
 سمػيف  أتػ   وع بػػني ارػني وانخػػ   ػين واحػػد د أػت وجػػادن جتػعن وانػػه فػعلاا  حم ػػعج 

 ال حيين إىل الععحلميف لدف.ن ُب  ين م عف  فق ر القعلد أبنعءل ين 
ع ُب  ردػػل إليدػػالػػ ي ا طسػػ   بِسَػػهْ ع ص ُب العنػػد  م ابطػػع وُب جأدػػيف  لقػػد  ػػعف القعلػػد مػػ

واجلأػػين الطػػين لسػػ  م ػػعرؼ  اإلمسنػػتحينمػػع تاجػػه حلػػاب مصػػنص  ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٕٗ
العند فقعـ القعلد بعتي  القان وتازدعدع  ف حك  ا وام  والأقػعء حكػ  تعسيمػعت 

 أمػػارُب النقطػػيف ود ىلقػد  ف ػعف القعلػػد  دػدور اػػااؿ اليػين والندػػعر ودػ ابا ،القعلػد مػػع ص
القػػاة ُب حعلػػيف لػػدـ اليقعػػيف بػػني ارػػني وا خػػ  لنػػد بعػػض ا فػػ اد الػػ د   ػػع اا قػػااـ 
القػػاة لػػدد أف ادوػػع قسيسػػيف مػػص الكػػد  الطادػػين لكػػد الػػنقص ..و ع ػػت تسػػك ال حسػػيف 

دع حلعأيف م  حيػث  قسػيف الكػفح إذ مػع سمسػك سػاى الكػفح ال  صػ  و بعػض أايم
دعمػػين  بِسَػػهْ  ػػعف القعلػػد د قػػدـ قأػػين النقطػػيف الااقعػػيف ُب وادي القنعبػػين الدفعليػػيف فقػػا ف

ال مػػعل  ولنػػػدمع ت قػػػدـ قػػاات ارػػػاث  دطسػػػ  لسيدػػػع النػػعر مأعدػػػ ة قأػػػين وحلػػػادع إىل 
أفػ اد  ٗالنقطيف د م  إحلػعابت حمققػيف أوؿ وجػـا دػنه ارػاث  اقػي  ػعف لػدد أفػ ادن 

، وبعدوع بيامني ت  رت  ىل   العمسيػيف ادجاميػيف ف دم  ومل دنجا أحد دم  د  ادجـا
وثفثػػيف  أػػعر الكػػ   أاىلػػعؿاثنػػني دػػأه  ٗلػػدى اراثػػيف ُب سػػيعرة مد يػػيف  ػػاروع وفيدػػع 

يف إدقػػعؼ ةعولػػادجػػـا فقمنػػع مب تسػػك السيسػػيف  العمكػػيف لصػػ ا بدادػػيفو ع ػػت الكػػعليف ُب 
ب مػػ  ال حلػػعص لسػػ  الكػػيعرة بعػػدمع  أبػػا حلػػع الكػػيعرة ول ػػ  مل ت اقػػف فقػػعـ القعلػػد 
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دأعف لس  الىلار واىلػين  ٕلسيدع حيث ق ين   النقطيف  فأاسقنع النعر ال ور م جتعوزت 
ل ػػ ة مػػ  لمػػ ن ق ػػين بػػنىل  الاقػػت، والطىلػػين ال ابػػص  ػػعف جػػ د  ٍب قػػعماا ُٗٔب اؿ 

ٍب جػعء النػعس   بِسَػهْ ع ُب وادي أسػأالبعدوع  بقينع  ،بنقسه  إىل الك  ىل  ل سق  العفج
 أبػػا حلػػع ي تأػػص قػػاات القعلػػد مػػندي  ع د دػػدوف العمػػين الػنع دػػ عصو ػعف بعػػض ا 

 إليػهمػ  بعػض ا دػ عص فقػعـ بطػ دوي ومل دضػمدي  أبا حلػع فأدأت الففعت مص 
ف عف رجف حلعرمع ُب ق اته وفعف مل دكم   حد أف د ج أ لس  الأعدئ الاانييف الػ  

بعػػػد ذلػػػك أحلػػػي  ب ػػعييف ُب وجدػػػه و قػػػين إىل مدد دػػػيف ردفػػػعف ل سقػػػ   ،ا ة سػػت فيػػػه
بعػد فقػ ر النػزوؿ إىل لػدف  ،بَِسهْ  م  قأين،  وبعدوع مل دعد إىل جأديف العفج  مع ذ  ان

اج معنع لس   ددد ذلك اليـا و يف ا دقيف الدخاؿ إىل لدف ف عف القعلػد أوؿ   أف
م ىل قػػيف ٍب وحلػػين لػػدف و اجتػػه إىل  ايـمػػ  تاجػػه إىل لػػدف وبعػػدن ا فػػ اد ال عبعػػيف لػػه أب

تػه و ع ػت معػه ألػداد   ػ ة فػع ىل د بقاتػه جأديف الأكعتني واجملس  احملس  ٍب جتمعػت قا 
 ،وثأػت ونػعؾ، و ع ػت  ع أنػع لػدة مااقػص ل ػين ماقػص قعلػد جعاليفحلاب الأكعتني ٍب 

وصم معػاف معػه  إليػهمندع ماقص أبا قص  وأبا لعرؼ وأبا الرباء العدٍل، ف ع اا أيتاف 
و ػعف دقػاد و عف قعلدا لك  اي حمن ع ُب ت تيػ  ادجػـا وت تيػ  ال أػعت ُب الااقػص،  

، وخعض مععرؾ د سيف مػص ارػاثني، و ع ػت لػدددي  يػص أبا حلع اجلأديف  عمسيف ابسي 
والقعلػػػد مػػػع ص ع ظمسػػػك إع بعػػػض الكػػػفح ال اسػػػا والىليػػػف واؿ انر يب  سػػػسةيفا 
أبػا ف عف دعمين خطيف اسعاتيجييف   كسين مص انر يب ج  وأوؿ م  قعـ  ابل كسين ،ج 

عػػػه ثفثػػػيف أدػػػ عص مػػػ افقني لػػػه ُب حعلػػػيف جػػػ ح،  دقيقػػػه ومٓٗ/ُٖب الكػػػعليف   حلػػػع 
ف كسين ح  وحلين إىل داببػيف  ع ػت خمىليػيف بػني أدػجعر وُب حىلػ ة ولسيدػع أفػ اد انلمػني 

فػدم وع لسػ  الىلػار مػص لػدد مػ  الق سػ   ػعف م ػعف الداببػيف  الُعَمػ ي أبا حلػع ف م  
و ُب مػ  جدػيف الكػنعاؿ فنىلػ  العمسيػيف بنجػعح ٍب لػعد إىل الاقػص و ع ػت حلػىلاؼ العػػد

تسػػػك السةعػػػيف ُب وزظمػػػيف  ػػػربى  فقػػػعـ العػػػدو ب مػػػ  ل ػػػاال  حػػػ  الكػػػعليف الكعدسػػػيف 
ف عف القعلد مع ص رجف ضم  وانه ولػه وػدؼ دػ  دػد ضمققػه  ،حلأعحع م  ددة خافدي

أبي ا دقيف و م  أجسه دعمين الك ةيين  لساحلػاؿ إيل ودفػه أع ووػا اسػ ععدة الدولػيف 
غػ  وػ ا ادػدؼ ف ػدرج ُب جأدػيف الأكػعتني  اجلنابييف ب عفيف م سكعهتع ع خيعر آخ  له

ات   ػػػ ة ُب تسػػػك اجلأدػػػعت ا  صػػعر و ػػعف لػػػه دور  أػػػ  ولػػػه  جعالػػػيفواجملسػػ  احملسػػػ  و 
ال اسطيف وال قيسيف و ع ت لػه  سسةيفال فث و ع ت له مدعرات ق علييف  أ ة ُب  يص ا 

حػ  ميزن خعحليف ُب ال معديف لػ  طمطػئ أي وػدؼ فضػسينع مكػ م د  ُب تسػك اجلأدػعت 
 زلت   يأيف سسمعف أوؿ حمطيف دع ُب وقافدع بعد خ وجدع م  الينعء  ع ت جعالػيف وُب 
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الصأعح الأع   ورم  لس   اد رمس  جساس   ع   القعلد مع ص رف جػ س جاالػه وإذ 
 عي وبعػدوع ا كػة  القعلػد مػع ص  أبا حلع فيه د صين د ص بصات دجه خسيجييف 
مػػػع أغسػػػ  اعتصػػػعؿ ا طسػػػ  إىل بػػػ  فضػػػين  إىل م ػػػعف آخػػػ  ابرػػػددث ُب جاالػػػه وبعػػػد

الأ ػ ة ابلػدلي و مػص غػ وب  مػارفجس  حاايل إىل العد  ٍب لعد وبعدوع ام نػع اب 
م اسػػطيف فأقػت القػػاة  أسػسةيفال ػم  وإذا  بقػاة  أػػ ة مػ  مػدرلعت وأاقػػي حعمسػيف 

ييف لسيػه ف تػػ  لسيدػع بعػض أفػػ ادن وجممالػيف مػ  القػػاة كػ الُب ماقػص القعلػد مػػع ص وال
 جػػعءت مػػ تأني لسيدػػع  فػػعزدادت القػػاات معنػػع مػػ  دابابت ومػػدرلعت مػػ  أجػػين الػػ 

وبعػػض منػػعا  لػػدف مػػ  جدػػيف الػػا الأةػػ ي  جعالػػيفالقيػػعـ خبطػػيف وجاميػػيف ل طدػػ  
لسدخاؿ إىل الطعر وم  جديف الع دو ومنعا     ة  فنة  تقدمنع مػص قعلػدان ل ة دػ  

لمػعل  غػعزي أو خمطػا غػعزي  وال  اع إىل مىل ؽ الػاوا و بعػدوع لػدان ابجتػعن جعاليف
 .  اعسي متعـ م  الدخاؿ إىل   دع لدفأذ لساف ع 

وبعد ذلك مت نػع مػ  دخػاؿ  العػف ل طدػ  مػع تأقػع مػ  اراثػيف. فأقينػع لسػ  م ػعرؼ 
ٍب اق ةمنػػع تسػك العنعحلػػ  ال م  ػزة فيدػػع  ،جالػيف حجيػػف حيػث دارات معػػعرؾ لنيىلػيف
لػػد مػػار واأعػػع مكػػع دد  لنػػع   يأػػيف سػػسمعف وا طسقنػػع إىل ال ػػااو  حػػ  وحلػػسنع إىل جا 

فعق ةمنػػع النىلػػ  مػػ  جدػػيف ال ػػااو  حيػػث  ع ػػت فػػاؽ  أبػػا حلػػع وغطػػعء جػػاي وقػػاة 
ابل كػسين و اق ةػعـ  أبػا حلػع النىل  لنعحل  م م  زة ُب اجلأين فاؽ النىل  وقعـ فػأم ان 
وأسػ  بعػض العنعحلػ   أبػا حلػع اجلأين  ل صػىلييف العنعحلػ  ال م  ػزة وفعػف  ىلػ  الدمػيف 

أبا وبعد ذلك اجتدنع حلاب الدفعع الكعحس   سنع قاات  ،ال ااجدة ُب بعض الأيات
و  يأيف سسمعف و ع ت الطػعل ة تقصػف لسػ   جأػين الىلنػع وجأػين سػعحين الع ػعؽ  حلع 

ت قػػدـ حكػػ  ال عسيمػػعت حػػ   أبػػا حلػػع مػػعذا دكػػما ه وقػػاات سػػسمعف وقػػاات  أو
م  ذلػك ٔٔعمع ال عردل وين وا   متأذ ع ٚل قد  ردل دد أوحلسنع إىل قميف اجلأين، 

بقػػت  أبػػا حلػػع ال ػػد ،  مبػػع دكػػم  الىلنػػعر ف  يأػػيف سػػسمعف بقػػت ُب الىلنػػعر وقػػاات 
 صػػ   قطػػيف  أبػػا حلػػع م م  ػػزة  ُب جأػػين الىلنػػعر واجتػػعن  سػػعحين الع ػػعؽ قػػعـ القعلػػد 

  جممػص الكػعحين الػ وك الػ ي  ع ػت فيػه  قػاارب الكػيعحيف أمنييف وبقينع حمػعفعني لسػ
وقػػاارب الصػػيد و ع ػػت ب ميػػعت   ػػ ة ووػػ   مسػػك الػػااانني وبقػػ  جػػزء منػػع ةعدػػيف 
لس  اجملمص ولس  الم س عت العحليف ومالدات ال د ابء وبعض ا غ اض  عمسػيف الػ   

أػػعت القعلػػد وبعػػد ت تي ، ع ػػت م ااجػػدة ُب اجملمػػص  عمػػين فأقػػت القػػاة معسػػ يف اجملمػػص
  امسػه أذ ػبنصػ   قطػيف اث يػيف مقعبػين الىلنػدؽ، ع  الُعَمػ يمع ص قعـ القعلد مع ص حلع  

أدػػد  مػػ ابطني ُب العمػػين  ٙ/٘الىلنػػدؽ متػػعـ فأقينػػع لسػػ  وػػ ن ارػػعؿ فػػعة تق دأػػع مػػ  



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
011 

ولي  لدى القعلد أي دلي و عف دص ؼ لس  ا ف اد م  معله العص ُب بداديف الىلػعة 
لقعلد مع ص م  ىلين أب ػين ا فػ اد ولفجدػي فػ   لنػع حكػعب ُب أدد   عف ا ٖحاايل 

وبعػػػد حلػػػماد القعلػػػد ُب  الػػػدفعع  ،القسالػػػيف ل  ػػػز حلػػػة  لسعػػػفج جمػػػعان ل ػػػين أفػػػ ادن
الكعحس   صػماد اجلأػعؿ  ػعف ضممػ  الػااانني مػ  أي لصػعابت ُب الكػعحين وأتمػني 

أو   دػ  ُب دي الكعحين و عف لػددنع ف دػ  اػاارئ  ي دػ ء ابلعمػين ضػد الػااانني 
أمػػع   تنػػزوي،  و ع ػػت اريػػعة مسي ػػيف ابرػػ  ُب قسػػ  القعلػػد مػػع ص لنػػدمع  ػػعف د ػػعود 

 أخػػفؽالػػااانني د نزوػػاف ووػػي د ػػع وف  اب مػػعف ف ػػعف القعلػػد لددػػه روح مساحػػيف و 
ودععمػين الصػة  وال أػ   ،لعلييف جدًا لس ععمين مص النعس سااء مص ا ف اد أو الػااانني

مسك قساب النعس وأه دي و عف القعلد مػع ص ُب تسػك العػ وؼ ب ين لطف واحعاـ  ف
ه اجلميسيف/بعد ذلك   يأيف سسمعف ضعؽ أخفقالصعأيف لي  لدده ساى حمأيف النعس له و 

بأعضػدي ارػػعؿ  فػعل    مػػندي  لػعد إىل غ ب ػػه والػأعض مػػ  فضػين القعػػاد  ُب الأيػػت 
 غ دػيف ف ػع اا رجػعع إذ  عف ع أيٌب دي أي د  م  ا ،لكأ  ل وؼ العيو القعسييف

، بعػػد مػػع ا كػػةأت القػػاة تاجػػه خػػفؽخمسصػػني ف ػػعف الااحػػد د ميػػز لسػػ  انخػػ  اب 
أخػػ  الاقػػص  عمػػين وا فػػ اد الػػ ي  الُعَمػػ يالقعلػػد الػػ ي مل ددخسػػه اليػػأس القعلػػد مػػع ص 

وبػػػدأ العمػػين فعتصػػين لسيػػػه  الُعَمػػ يبقػػاا مػػ  قػػػاة سػػسمعف ا ضػػمت إىل القعلػػػد مػػع ص 
ليػ ي فػ     الُعَمػ يرسعؿ قاة م  الدفعع الكعحس  تأص القعلد مع ص ال ةعلف الع يب إل

ـ رسػعليففػ دا إل ٓٗمعك  ات تدردأييف ُب رأس لأعس وُب قعلػدة العنػد ٍب اسأػاا منػه 
ف دا  إىل قعلدة العنػد اجلادػيف  ٓٗفأرسين   ،إىل قعلدة العند ل سق  ال دردأعت الفزميف

فأوحلػػػسنعوي إىل الأاابػػػيف ال ليكػػػييف فأخػػػ وي إىل القعلػػػدة اجلادػػػيف حكػػػ  ال اجيدػػػعت 
لسقعلػدة اجلادػػيف و ع ػت مزدةػػيف  اب فػ اد الػػ د   ػع اا م ااجػػدد  ونػعؾ و ػػع اا حػػاايل 

 الُعَمػػ يفػػ د الػػ ي مل دكػػمةاا دػػي ابلػػدخاؿ ف قػػدـ القعلػػد مػػع ص  ٖٓٓٓمػػ   أ  ػػ 
 ،ابجتػعن الأاابػيف د دػد الػدخاؿ فأوقىلػه جنػدي وػ دل امسػه لجػ  فقػعؿ دمنػاع الػػدخاؿ

سػس   دنػعدي إىل داخػين القعلػدة اجلادػيف ع   القعلػد وق دػع ف ػ ج جدػعز الفت  و ن
 عي القعلػد  ،إىل العمسيعت حيث  ع ت م ااجدة قاات سااد ييف ف ي ال د لسيه مأعد ة

لددنع بفغ لنك ابلاحلاؿ إلينع مص  بعض  أف ادؾ،  داي وجعء القعلػد  الُعَم يمع ص 
 الُعَمػػ ي حلػػع  أبػػا حسيمػػيف فكػػم  لسقعلػػد مػػع ص العػػعـ لسقػػاات الكػػادا ييف القعلػػد  

ابلػػدخاؿ ابلكػػيعرة العحلػػيف، وبعػػد سػػعليف أرسػػين القعلػػد أبػػا حسيمػػيف أاقػػي لنقػػين أفػػ اد 
إىل داخػػػين القعلػػػدة اجلادػػيف و ػػػعف ُب حيندػػع  ردػػػل الػػػ وعب إىل  الُعَمػػ يالقعلػػد مػػػع ص 

 ٔ/ٙٔ/أو  ردل ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/٘ٔالقعلدة اجلاديف 
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اا أ مس القعلػػػدة اجلادػػػيف ل سقػػػ  ال ػػػدردأعت العكػػػ  ديف فػػػوبعػػػد مػػػعًب تكػػػسيي القػػػان إىل
ال ػػػدردأعت ا وليػػػيف م ػػػين ار  ػػػيف النععميػػػيف وبعػػػض ال ػػػدردأعت لسػػػ  سػػػفح الأندقيػػػيف 

دامػع  م حسػيف سػ دعيف ل سقػ  ال ػدردأعت والضػأا  ٓٗوال اسطيف فعة ال درد  اخػ ت 
 وال با ُب الكسك العك  ي

فػ دا  ٖٜٓاجلادػيف حيػث  ػعف قػااـ الدفعػيف بعد   ج الدفعيف ال ع يػيف مػ  قعلػدة العنػد 
وضار ال لي  وعدي  ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٔم ا يف م  ست س ااي وًب   ج الدفعيف ب عردل 

سػػيف اليػػعفع  وقعلػػد قػػاات ال ةػػعلف  أةػػدُب حىلػػين ال  ػػ ج و قعلػػد النطقػػيف ال ابعػػيف 
والقعلػػد فضػػين حكػػ  ووضػػار لػػدد  أػػ  مػػ   الُعَمػػ يالنعيمػػ  والقعلػػد مػػع ص حلػػع  

 اجلنابييف القيعدات
ًب  ػػ ج الدفعػػيف و ادسدػػع إىل حمػػار العنػػد فأقػػت القػػاة مكػػع دة  جلأدػػيف  ػػ ش،  و ػػعف 
ا فػػ اد مػػ   يػػص منػػعا  اجلنػػاب ف أ ػػت قػػان القعلػػد مػػع ص حلػػع  الػػ ي  ػػعف لػػددوع 
قسيػػين ويػػث حكػػ  الطسػػ  الػػ ي ًب اسػػ  قػػاان ال ةػػعلف مػػ  القعلػػد مػػع ص حلػػع  

ديف مص ال معؿ ح  وحلسنع إىل ب اميين ال ػ صميف فااحلسنع ُب جأديف   ش اردود الُعَم ي
إىل حػػاايل  ردػػل  ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٔبقينػػع مػػص تسػػك اجلأدػػيف حػػاإىل مػػ   ردػػل ال  ػػ ج 

ابعتصػػعؿ يب د صػيع حيػث  نػػت  الُعَمػ يفقػعـ القعلػد مػػع ص حلػع   ٕٙٔٓ/ٕ/ٕٛ
معينع قعلد النقطيف ال ااجدة ُب جالد مػار  ػاار الىلنػدؽ فعتصػين وقػعؿ اسػة  القػان 

إىل لػػدف أبمػػ  رمسػػ  بكػػة  قاتػػه الػػ   ع ػػت تااجػػه ُب جأػػعؿ  ػػ ش اردوددػػيف  تأعػ 
ضد اراثيف بنقسدي  إىل لدف  ف ااحلين معنع وأم ان تكسيي  ين مع وازتنع م  سػفح أو 
ذخػػعل  وغ وػػع مػػ  ا اقػػي فنىلػػ ان ا مػػ  الاجػػه إلينػػع ف ة  نػػع إىل لػػدف م جدػػني إىل 

فعسػ دل   أايـ ٖفأقينع ونعؾ فعة حاايل جالد مار حيث ابق  القان م ااجدة ونعؾ 
إىل ال ةػػػعلف ٍب لػػعد الكػػعليف ال عمنػػػيف مكػػعء ٍب  ػػص ا فػػػ اد ٍب  الُعَمػػ يالقعلػػد مػػع ص 

حعضػػ ان أب ػػه ًب اعتىلػػعؽ بػػني القعلػػد مػػع ص حلػػع   وقػػاات ال ةػػعلف ابق ةػػعـ مدد دػػيف  
 ةػعـ ذوأنػع إىل النصارة و  د وع م  الػدوالو ال م  ػزة ُب /اجملسػ  احملسػ  قأػين اعق

ال ةػػعلف  خػػ  القػػاة الػػ  ًب اعتىلػػعؽ لسيدػػع م ػػين ا اقػػي والػػدرلعت وانربيجيػػعت 
و ػعف لسػ  رأس القػاة  ،وال دعدعت و يص مك سزمعت القاة ب عمػين ل عدوػع فأخػ هنع

ف ة  نع إىل ماقص الدفعع الكعحس  الػ ي رمػ  فيػه  الُعَم يالك سي القعلد مع ص حلع  
  ال ػعردل ابل ةددػد مػ  بدادػيف أذ ػح دػـا ا ربعػعء لػ  أسػ طيص أف م ااجدوف وُب حلػأع 

/    نع اىل الا الأة ي ُب حلػأعح الأػع   قػعـ القعلػد مػع ص  غػفؽ ٕٙٔٓ/ٖدد  
الط دػػ  ال ددػػيف اىل جالػػيف  ػػعل    وبعػػد مػػداخين وخمػػعرج خػػار م كػػ  حػػ  الكػػعليف 
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ؿ القاة ح  تقدمت أو  ال عسعيف حلأعحع   ؾ القعلد مع ص حلع  ُب مدرل ه ال   ع ت
القاة خبا الأة ي الق د  م  مك  ػىل  الربددػ  والىل قػيف تقػدمت مػ  جدػيف  ػار يو 

حلػػأعحع ادػػ أع عت لنيىلػػيف  ميػػص  ٓٔاحملػػعفظ فأػػدأت اعدػػ أع عت مػػ  بدادػػيف الكػػعليف 
ال اسطيف ومضعدات الط اف م  جديف اجملس  احملس  ف   القعلد مع ص حلع   سسةيفا 

ىل جالػػيف  ػػعل     ابجتػػعن مينػػعء النطقػػيف ارػػ ة فأػػدأ د تػػ  وجمػيف د سػػيف حػػ  وحلػػين إ
ؿ مػدخين الط دػ  الػ دي أو قاته،  عي القعلد لدده خطػا لكػ  ديف اسػعاتيجييف ف قػدـ 

اىل جدػيف دػ ايف النصػػارة واق ةػعـ العمػعل  الػػ   ع ػ  الأنػك والعمػػعرة اجملػعورة دػػع ُب 
 .ال عرع ال عٍل ف م  زت القاة حك  الطيف

ابجتػعن مػدخين اجملسػ  احملسػ  ال ااجػد فيػه  الُعَمػ يدـ القعلد مع ص حلػع  وبعد ذلك تق
ت مػػػع زالػػػسػػعليف و ٗٔلنعحلػػ  الػػػدوالو واسػػ م ت الع  ػػػيف لكػػػعلعت اادسػػيف حػػػاايل 

اعدػػػػ أع عت مكػػػػ م ة وُب الكػػػػعليف ال ابعػػػػيف لصػػػػ ا لنػػػػدمع تقػػػػدـ القعلػػػػد ُب الدرلػػػػيف  
فيدػػع القعلػػد مػػع ص حلػػع  واقمػػني حيندػػع قػػعـ أحػػد الػػدوالو ب مػػ  الدرلػػيف ال ااجػػد 

وبعػػػض أفػػػ اد الػػػدوالو دػػػ  بعػػػض الطسقػػػعت ابلأندقيػػػيف إذ الدرلػػػيف ال عبعػػػيف  الُعَمػػػ ي
لسقعلػد تػػدم ت  وحيػث أحلػػي  رامػػ  الدودػ ع  حلػػعابت ُب بطنػه دػػععاي خىليىلػػيف وُب 
حعليف إافؽ ال حلعص لس  ا اقي أحلي  ف د  ع   الكػااؽ بطسقػيف انردػيف ُب ال قأػيف 

ة فقػػ ر القعلػػد اع كػػةعب وق دػػع و قػػين اجل حػػ ،  فعػػزز قاتػػه ومل ت ػػاف إحلػػعب ه خطػػ  
ابلدرلعت ودخين حلاب اجملس  احملس  م  لدة أمع   جمػعورة لسمجسػ  احملسػ  الػ ي  
 عف د ااجد فيه الدل  أباسعمل ح  الكعليف ارعددػيف ل ػ  مكػعء ضػعؽ النػعؽ لسػ  

عن الربدقػػ  ولنػػدمع والػػأعض  ابجتػػ جعالػػيفتسػك اجلمعلػػعت ال ط فػػيف فالػػاا ادػػ ب ابجتػعن 
مضعد ا اف ول بيف يب أـ  ٖٕولا اد ب م  اجملس  احملس   ع ت لدددي آلييف م   اع 

يب ف ػػع اا دطسقػػاف النػػعر لسػػ  أحيػػعء مأوالػػيف  ابلكػػ عف بعػػد دػػعاروي ابدزظمػػيف وبعػػد 
دقعل  معدودة قعـ ا اف ال ةعلف بقصف انليعت لدددي والػ ي رح ضػةي دع أفػ اد 

ابق ةػػعـ الكػػار الأػػل لسػػ   الُعَمػػ ي دأيػػيف، فقػػعـ القعلػػد مػػع ص حلػع  مػ  العنعحلػػ  ال  
فاجػػد  ،اجملسػػ  احملسػػ  وبعػػض ا فػػ اد معػػه ومل صمػػدوا أي فػػ د مػػ  العنعحلػػ  ال   دأيػػيف

ُب وق دع  ع ت الكعليف ال ع ييف  ،لدوي دععرات الدوالو وبعض السأعس ا فةعٍل فقا
جملسػػػػ  احملسػػػػ  القػػػػ  ال ليكػػػػ  لسػػػػ  ا الُعَمػػػػ يحلػػػػأعحع فكػػػػيط  القعلػػػػد مػػػػع ص حلػػػػع  

ومل دأ  ف د لس  اإلافؽ إذ ولاا وعربني ُب جديف سػج  النصػارة ال  ػزي  ،لسجمعليف
وًب مفحقػػ دي وقعمػػت أفػػ اد القعلػػد أبسػػ  فػػ دد  مػػ   ،ومك  ػػىليعت الػػاايل والنقيػػ 

يػػيف روعب.وبعػد الكػػيط ة لسػػ  اجلمعلػػيف اإل   دأيػػيف  ع ػػ  مك  ػػىل  النقي .العنعحلػ  ال
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إىل سػػػػج  النصػػػػارة حيػػػػث  ع ػػػػت بعػػػػض العنعحلػػػػ  الكػػػػ ديف تعمػػػػين  لصػػػػع  تقػػػػدمنع 
 الُعَمػ يف ػعف القعلػد مػع ص  ،اجلمعلعت ال ط فيف ال ااجدة ونعؾ داخػين مأػىن الكػج 

بعػض العمػفء الػ د  دعمسػاف ضػد   مسػعءلدده جدعز اسػ  أعري جيػد و لددػه قعلمػيف أب
ء ال ػدداء الػ د  سػقطاا  لنػد ال ارة اجلنابيػيف والػاا  الةػعيل الػ ي ارتػاى ت ابػه بػدمع

وقافدي ضد  احمل ين السعني ..ف عف قػااـ القػاة ُب اق ةػعـ النصػارة لػدى القعلػد مػع ص 
وبعد دامني م  تطد  الدوالو د ين له س ديف م ا يف مػ   ،ف د ٓٗآ  اؾ   الُعَم ي
يػػيف روعبدفحػػ  مػػعتأق  مػػ  العنعحلػػ  اإل  الُعَمػػ يفػػ د فقػػا و ػػ ؾ القعلػػد مػػع ص ٓٓٔ

حضػ ة لسكػيط ة لسػ  الكػج  ال  ػزي م ا ػيف مػ   الُعَمػ يسػف القعلػد مػع ص حيػث  
فػػ د بقػػت مكػػيط ة لسػػ  الكػػج  ابل عمػػين وتقػػـا ابل ععمػػين مػػص الكػػعجني ب ػػ ين ٗٔ

مػػنعي مػػ  حيػػث اح يعجػػعهتي مػػ  ال ة دػػيف وتػػاف  ال دػػ ابء دػػي وضػػأا النعػػعـ داخػػين 
م كػػ  حيػػث  ع ػػت  واجلدػػيف ال ع يػػيف ا  قسػػت إىل خػػار ،الكػػج  مػػ  أفػػ اد ومػػالىلني

يػػػيف م ااجػػػدة ونػػػعؾ تعأػػػث  مبك  ػػػىل  اجلمداردػػػيف ومػػػع فيػػػه مػػػ  أدودػػػيف  إروعب علػػػعت 
حيػػػث  ع ػػػت اجلمعلػػعت تقػػػـا بأيػػػص ال ػػ قعت النىلطيػػػيف وبيػػػص الكػػػ سزمعت  ،و دػػ ابء

ف قػػدـ القعلػػد مػػع ص بعػػد مػػع مسػػص لػػ   ،الطأيػػيف وهنػػ   ػػين دم س ػػعت الك  ػػىل   ػػعمف
لػػػ وؼ اريػػػعة الصػػػعأه،  ف قػػػدـ  أحلػػػع   دعنػػػع اف معػػعانة  ال ضػػػ  والػػػااانني الػػػ د

ف ع ػت تسػك ال جػػعؿ  ،فػ دا  فقػا ٕٓبقاتػه الػ   ػػعف قاامدػع   الُعَمػ يالقعلػد مػع ص 
الأااسين ال د  ع ددعباف أي دػ  د ػاف ُب اػ دقدي مػ  لسػي أو إسػعءة   ي مػااا  
جنايب د دف،  فكػيط ت القػاة لسػ  مك  ػىل  اجلمداردػيف ب ػ ين  عمػين خػفؿ دػـا 

 الُعَمػػ يو ع ػػت  الكػػيط ة والنىلػػاذ ابلقػ ارات الػػ  أحلػػدروع القعلػػد مػػع ص  ،احػد فقػػاو 
يػػيف الندسػػيف وُب حعلػيف  مل تكػػسي ابلقيػػعـ بقػػ سدي لسػػ  الىلػػار روعبحيػث أسػػ  اجلمعلػػيف اإل

وأرجص  ال يعر ال د ابل  ابل  ين الطساب وقعـ ب ػاف   ال ػ عقعت النىلطيػيف، ٍب  وفػ  
لس  ال ةعلف اب ال اف   عح يعجػعت الك  ػىل  وفػ ض الك سزمعت الطأييف ابلضةا 

وجػه، و جعػين أفػ ادا  ُب الأاابػيف   أ مػينلس  الػد عت ة اعل ػزاـ  بػااجأدي ال مسػ  لسػ  
 ل ىل يو بعض الععمسني ح  ع دقاماف  ب د د  ا دوديف . 
اجلنػاب إذ  ػػعف  بنػػعء  مػارو  ػعف القعلػد د ىلقػػد العمػين بنىلكػػه  جػين دقػدـ أبكػػا ا 

د ود ػػعود النػػعس مكػػ ورة ُب ضػػأا النعػػعـ الػػ ي ف ضػػه فيعػػاد القعلػػد مكػػ ورا دعػػا 
لاجاد أث  ل م ته ال  زرلت ُب قسأه أع وو  ح  الاا  الةعيل الػ ي سػس  منػع ُب 

فػػػزرع ا مػػػ  ُب مدد دػػػيف خػػػار م كػػػ   ػػػعمف ولػػػدف  ػػػعمف وأػػػه لاانػػػه  ٜٗحلػػػيف 
 .واددؼ ال ي ا ة س ُب لقسه  فف ت اجص ل  ذلك اددؼ
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ب ػػأمني حمعفعػػيف لػػدف، حيػػث دػػ ست أوؿ سػػ ديف  بػػدلي   الُعَمػػ يفقػػعـ القعلػػد مػػع ص 
  أذ ػو ػ ا ال قػد ع  ٕٙٔٓ/ٖ/ٕال ةعلف الع يب  ُب حمعفعيف لدف الااف   ردل/

. ول   الععـ وال د  م  داف،  بعدوع ت ا ت س ااي بعد سػ ديف القعلػد ال عردل ال  د.
وبعػػدوع وػاايل دػػد  دػػ ست  ،لػدف وأتميندػػعأوؿ سػ ديف قعمػػت ب طدػػ   الُعَمػػ يمػع ص 

حيث  عف أبا اليمعميف ُب وق دع م ااجد ُب سػ ديف القعلػد  ،اثٍل س ده لسقعلد أبا اليمعميف
والقعلػػد إايد  صػػ  انجػػ  بػػ  سػػديين م ااجػػدد  ُب حلػػىلاؼ القعلػػد مػػع ص  الُعَمػػ يمػػع ص 

د إايد بػ  سػديين  وقعـ القعلد مع ص  بص ؼ مدرليف  لسقعلد أبػا اليمعمػيف والقعلػ ،الُعَم ي
ٍب اقي وبعض ا ف اد  لفحقيف الدوالو م  جدػيف  ػعبا  لسػ  خػا الربدقػعء وبعػدوع 
قػعـ القعلػد مػع ص  ب  ػػ يين سػ ااي أمنيػيف إىل جع أػه بػػدلي مػ   ال ةػعلف العػ يب و أخػػ  
رفي  دربه ُب النضعؿ الػاال أبػا اليمعمػيف رةػيف ا لسيػه  ع أػه إىل مقػ  ال ةػعلف وًب 

فقػػعـ القعلػػداف ُب تاحيػػد  ،اثٍل سػػ ديف ُب لػػدف وقعلػػدوع منػػ  أبػػا اليمعمػػيفت ػػ يين لػػه 
قعلػد   يأػيف  الُعَمػ يالعمين ومفحقيف الدوالو ُب احملعفعػيف،  وبعػدوع لػني القعلػد مػع ص 

حيث   جت الدفعيف م  تدردأعهتع العكػ  ديف  ػت   ،ُٕٚٔٓب من صف لعـ  ٖحـز 
أػػيف ول عدوػػع و قػػين إىل معكػػ   خىلػػ  و لػػني قعلػػدا دػػع واسػػ سي ال  ي ،قػػاات سػػادا ييف

ٍب ا طسػػػ  القعلػػػد مػػػع ص  ،الكػػػااحين  ع ػػػ  معكػػػ   النصػػػ  ُب مدد دػػػيف خػػػار م كػػػ 
حيػث   ػ  القػاة  حيث مسيت ابلقػاة الضػعربيف ،بعتي  قاالي ال  يأيف الق علييف الُعَم ي

ل ػػأمني لػػدف والطػػاارئ  ي لمسيػػيف أي  ع ػػت داخػػين احملعفعيف..وبعػػدوع  سػػف القعلػػد 
 سػف مبدمػيف القيػعـ مبفحقػيف الػدوالو ُب حمعفعػيف   ٕٛٔٓ.. بداديف لعـ   يالُعمَ مع ص 

م ااجدا  فيدع دقـا  روعبأبني مدد ديف احملىلد اردودديف مص حمعفعيف دأاة حيث  عف اإل
و ػػػعف متػػػ د اجلمعلػػػعت ال ط فػػػيف فيدػػػع،   ،ابل ىلجػػػ ات وزرع ال ػػػع ين داخػػػين الدد دػػػيف
ل تىلعػػعت اجلأيسػيف والػػادايف الااسػعيف ومندػػع و ع ػت الدد دػػيف ولػ ة جػػداً ُب الط اقػعت وا

دع مػػػ  حيػػػث ام ػػػداد الػػػاادي أحلػػػعأايف ُب الدد دػػػيف و "وادي ضػػػيقيف" مػػػ  أ ػػػرب الػػػاد
إذ اجلمعلػػػعت ال ط فػػػػيف  ع ػػػت قػػػػد   ،وا دػػػجعر ال  ػػػ ة ال ااجػػػػدة ُب تسػػػك ا رمػػػػعء

ع .. فػػع طس  القعلػد العكػػ  ي إليدػلصػػعابيف الاحلػاؿ   ،ا ػ ت ذلػك الػػاادي و ػ ا دػع
ع و تاحلػػػين إىل  مدردػػػيف احملىلػػػد إليدػػػ.الػػػ ي ع طم ػػػ  الػػػات الُعَمػػػ يالكيعسػػػ  مػػػع ص و 
تاجػػػػػػه  بقاتػػػػػػه إىل العكػػػػػػ   ال ااجػػػػػػد ُب مػػػػػػدخين الدد دػػػػػػيف ألسػػػػػػ  جأػػػػػػعؿ وادي و 

ضيقيف..ال ػػػعوقه ُب غػػػ ب الدد دػػػيف فكػػػيط  لسػػػ  العكػػػ   والقمػػػي ال تىلعػػػيف  ع ػػػ  
 الااقص العك  ديف ل أمني قااته.
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زٛصبحل  فقٞذ اى٘طِ ٍبّع

َ
َ
ُ
 اىع

 

 االضتاذ/عبدايعظِٝ زاغد ايػبحٞ                                    

 

 

 حػػ ؼن لس ػعردل ت سػػي أبةمىل ػػ    أبػا حلػػع االُعَمػػ يمػع ص حلػػع   الىلقيػػد أدوارسػ عين 
، الأعسػػسه نابيػػيفاجل يفقعومػػ اجلنػػايب والا مػػل ػػعف مػػ  رواد وقػػعدة ارػػزاـ ..فقػػد  مػ   ار

 ػعف حيػث  ، وال ػـ   ػجعليفمندع حلػىليف القيػعدة وال لدددة ت ص ُب د صي ه حلىلعو 
دس قطدػع  إدػعرةو ػعف سػ دص الىلدػي جمػ د  ق عليػيفيف خربة دولدد يفالىل ا  جعليفابل  ةس د

 .ابحعاـ وتقدد   ين م  ل فان  وجه الك له و عف ضمع  ودىلدمدع لس
 ػعف    ٖ  يأيف حػـز   قعلد حيث  عف ا ملذلك م  خفؿ قيعدته ُب ارزاـ   د جتسقل

م  قػعد ا مػ  الععحلػميف لػدف حيػث ا ػه وػ روعبُب م عفةيف وا د اإل  ربله الدور ا 
ت سسػػت ب طدػػ   حم مػػيف لكػػ  ديفخبطػػيف  يػػيفروعبمػػ  القػػاات اإل نصػػارة  دػػ  مدد دػػيف ال

و  لك  عف  نصارةُب ال ا م ًب تطد وع قعـ وف ض  بعد أفو  روعبم  اإل نصارةال
 .عورة لسععحلميف لدفم  احملعفععت اجمل روعبم عرؾ ُب م عفةيف وا د اإل

د مػػػ  خػػاا اإلقػػاات حػػزب  ُب اػػ د ا وػػيالػػػدور  أبػػا حلػػع و ػػ لك  ػػعف لىلقيػػدان 
    و  ٖحـز    يأيفحيث  عف دقاد الـ ٜٕٔٓ أغكط  أحداثُب  لدف ععحلميفال

 ػػػار يو    مطػػػعر لػػػدف ولسػػػ وحػػػاؿُب جالػػػيف ال حػػػعباالع دو   و قااتػػػه ُب العػػػ دو 
معكػػ  ات جأػػين  أحػدد مػػ  خػػاا اإللك ُب اػػ د قػاات و مػػع دػعرؾ  ػػ  أبػػنيسػعحين 
 .حددد 
 ءُب  ىلػػاس  ػػين حمأيػػه وسػػيعين  رباسػػع وقنػػددف دضػػ   أػػ اً  أثػػ اً وتػػ ؾ  أبػػا حلػػع تػػاُب 

دولػػيف النعػػػعـ  ءبػػه ُب بنػػػع ىد ةػػػ  ةمػػ  اجلنػػػاب وقػػدو  رمػػػزاً مكػػ ة اجلنػػػاب وسػػيعين 
  ج معلييفاع عداليفوالقع اف وال

 .. جعؿال أدجص أين و أرةيف ا لسيك اي 
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 رزخو فبر

 
 ٍِ فزطبُ اى٘طِ ص

 

 االضتاذ َاٖس ستُد ضامل حًبٛب                                   

 ز٥ٝظ دت١ٓ ايتخطٝط ٚايت١ُٝٓ باجملًظ احملًٞ ّ/أبني             

                                           

وحلػددق  الأطػين الىلقيػد  خػ أ  فػ اؽ مػ سػ  لػ  مػدى حػزٍل وا ألرب اس طيص اف ع
والافػػعء لسػػاا   ءإلابلسمنػػع  معػػىن ا قعلػػداً لػػ   أ  ػػ ومػػعذا لكػػعٍل  أبػػا حلػػع مػػع ص ً 

. وج لنػػع معػػىن ال ػػقعء بةيعبػػه لنػػع فقػػد تػػ ؾ خ  و مػػعسىلػػه قسػػاابً حزدنػػيف تأ يػػه  ػػين دػػـا
 . بافعته ا ملو  الىل اؽ لاليف ذاقت فقد حيعً  حمأ هُ  م نع أرواحذابت 
ع د ةػدث لػ   ىلكػه وع ، م ااضػععً ، دػدمعً ، مةػااراً   ظمػعً ، جعلعً ل فنعن رجًف د فقد
ل ف ػه اعلأػعً ذ يػعً م اوجػعً اماحػعً معبعػعً   معع ض بطاعته معفعع ل  الصةعل .  دك 

 أحػد ُب  يص م احين دراس ه وت  دىله لنع ولسمدد دػيف وصػاله لسػ  ا وىلال ا ز لس  
النةيف الدراسػييف ُب جمػعؿ ادندسػيف ُب المس ػيف  ُب احملعفعيف وحصاله لس  ا وىلال ا ز 
 ييف ولادته  عدراً دىل    ودُع ز به. ا رد 

لػػػ  سػػ ته النضػػػعلييف ف  ػػدد لػػػه سػػعحعت العػػػعرؾ الػػ  خعضػػػدع ُب جأػػين العػػػ   مػػعٲو
ـ وبعػػػد   دػػ  لػػػدف ًب ٕ٘ٔٓوالطػػػعر والنصػػارة  يفوجعالػػ بِسَػػػهْ ـ  وجأدػػعت ٕ٘ٓٓ

و ػعف  روػعب  ػ يين سػ ديف الطػاارى وم عفةػيف اإلت سيىلػه مػ  ِقأػين ال ةػعلف العػ يب  ب
ل  يأػػيف  قعلػػداً العكػػ  ديف ومندػػع   النعحلػػ مػػ ييف  مػػع تقسػػد العددػػد كػػ اللسػػ  قػػدر ال

 ومفحقػػػيف واعسػػػ ق ار ا مػػػ  ت أيػػػت ُب حكػػػنعً  بػػػفءً  بسػػػ أو  إسػػػنعدو  دلػػػي  ٖحػػػـزا
 . القع اف ل  العرجني
 سػػ نٲ إىلانيػػيف الػػ  تن مػػ  الػػرث  الأطاليػػيف ليكػػت بة دأػػيف لػػ  وػػ ن ادعمػػيف الا  ووػػ ن

لػ  الػاا  وح د ػه  دفعلػعً ال ػدعدة  إىلفقػد سػأقه والػدن ، يميف قدمت ال ضةيعتعل
 ه. اس قفلو 

 وقػػدوةً  لسػػ ٲددػع الأطػػين رجػف حلػػنددداً  دػجعلعً حػػ اً ابيػعً وسػػ أق  مػ ًف ألقػد ل ػػت 
 ايـ اخعلدًة ُب َقسػك ع ولػ  ظمةاوػع تقػعدـ  أخ ذ  اؾ اي  عينوس القعدميف . جيعؿلأل

   اريعةوحل وؼ 
 دكػػ نك فأو  اجلنػػيف رايض مػػ  روضػػيف قػػربؾ صمعػػين فأو  يفوال ةػػ ةالةىلػػ   لػػك ا ؿكػػأ 

 . جنعته فكي 
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 احملت ى٘طْٔ ٗإٔئ ّظبُاىقبئذ ٍبّع ..اإل

           

 نٌس عبادي غالب الشطٌريأ                       

 ريالعُمَ رئٌس المجلس االنتمالً مركز                 

 

 

 

ب لػه  ه لاانػه اجلنػاب ومػعأّػحُ  الُعَمػ يل فنع ل  فقيدان القعلػد الدنػدس /مػع ص حلػع  
اااؿ مك ته النضعلييف اب داء مػ  ار  ػيف ال ػأعبييف ابلدد دػيف وجمسػ  ارػ اؾ وال ػعر يف 

يف قعومػػػابلكػػػ ات والسيا يػػػعت ُب ربػػػاع الػػػاا  اجلنػػػايب وازم ااػػػيف ضػػػم  قيػػػعدات ال
 ػه قعوملدعـ لدة ُب   د  الع  و  د  القطعع العك  ي ب دفعف وماجلنابييف وتنىلي وي 
 أتمػني ُب ال ة د  ودار سعد والسةـا ومع تف جعاليفوم  ٍب جأديف  بَِسهْ لسةاثيني  أديف 

 وقيعدتػػػه ا مػػلارػػػزاـ   أسػػي يػػيف الكػػػسةيف وم ػػعر  ه لروعبلػػدف مػػ  اجلمعلػػػعت اإل
   علأه   حدىإل

وسػػػه أ أوضػػػععدػػػ سم   إ كػػػعانً طق ػػػه ووانػػػه ف ػػػعف  ػػػين ذلػػػك مل د نيػػػيف لػػػ  خدمػػػيف من
ع معػع لنػع دػ  نف  ػعر  الُعَمػ يسدتػه ُب مكػقا رأسػيف ج اوالصػعاابت الػ  دعع يدػع بنػ

والػػػ    العكػػػ  ديف –تنةػػ ن - الُعَمػػػ ياجاا ػػ  وادي تنةػػػ ة ضػػم  م ػػػ وع ا دػػ  
وسػػ  وتاقىلػػت ال ربلػػعت فع ضػػت لسػػ  أ لمػػين مػػعٕٓٓٔلمسنػػع فيدػػع ابلأدادػػيف دػػ  

مع ا  يسػ  يفدزدد ل  س   معؿ د  معالعيد ُب منزله مععانة ا وعيل إل  ةجعز إ أثنعءد لالقع
ابدػفؿ ا ةػ   ةا ا خػمكػعلدة مػ   خػ اجوسػ  إلألمين جددي مػص أفقعؿ أب  وا س

ه رةػ قعلػدمػع ص و نػع م ااحلػسني ف ػعف ال قعلػدسل فجدزان اسأع م  عمف بػ لك معراٌباإل
مكػػػعلدة  خػػػ اج  ب ػػػ ٍل ابتصػػػعؿ وػػػعتىل   أسػػػعبيص حػػػ ا مد مػػػع لػػػ لك ومل متػػػضِ 
 عفػيف وتنىلػ    الُعَمػ يوػعيل   جػداً  و ػعف ذلػك مىل حػعً  ا يسػ  يفإل معؿ ال   لكػعفيف سػ 

مكػعفيف  إ مػعؿتف ذلك  ،اايل ا يس  يفب   أربعيف أم عر ل ض س العمين ب   الط د  
 الدمػػيف واسػػ م  ذلػػك العطػػعء إىله تػػلعدإاسػػىلين الػػاادي و ػػ ا حلػػيع ه حمػػ ؾ الع ػػع و 

الػػدارس مندػػع إلػػداد الدراسػػعت ل أويػػين  أحػػااؿبطسػػاع ف دػػ  ادػػفؿ ا ةػػ  وتسمػػ  
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وجتديػػز دراسػػػيف  الُعَمػػػ يوال  ػػػز الصػػة  وأتويػػػين الدرسػػيف اعب داليػػيف  الُعَمػػ ياث ادػػيف 
و ػ ا ال جديػز وال نػعزؿ وبنػعء أربعػيف فصػاؿ دور اثٍل أتويين مدرسػيف الطعرفػيف اعب داليػيف 

لييف أربعػيف فصػاؿ  م حسػيف أوىل لس  ىليػف لسػ  الطػفب لأنعء مدرسيف اب دا رض ل  ا
حػ ىلظ بدراسػعهت  معػ  لػاع خػ وج أ تمػع زلػرعج  وثسث ال ط ي وال  م  ق ى ا

مػػ  لػػدف وف دػػ  لمسدػػع الػػ ي ل ػػعف تنىلػػ ت  ػػين تسػػك الدراسػػعت و ػػ ا  مػػعراتاإل
جلاا ػ   ة وم ػ وع لأػعرات تصػ دف اليػعة حصسنع م  الىل د  لس  تاسعيف ا د  تنةػ

وخػػ وج ف دػػ   أحػػداثومػػعتف مػػ   أبػػا اليمعمػػيفمق ػػين ال ػػديد  أحػػداثاادي لػػاع الػػ
 ردص منىل ن مععمدع  .ادفؿ ا ة  ل ع ت تسك ال ع

و ػعف ، الُعَمػ يالدنػدس /مػع ص حلػع  لكػنعن مػ  فقيػدان رةػه ا  عدمػوػ ا مق طىلػعت 
لينػػع إد ةػدث   كػػ طيص لنعاقنػع و ػػعف تنػع بػػه في ػجعنع لعمػػين وتقػدَل مػعءاد ػ ر ُب لقع

ال  ع د ة ؾ أوسدع لعمين ف النعا  أع خطاة خطاة و سما إ صدفيفأيٌب ابل أبف ال طار ع
لسػ  ال عسػيي  بنػعءن و عف رةيف ا ضمث ا  أخ  دي تأق   مع و  مأوسم عردص وخدميف 

 أفضػػػينوالػػػ ي  م ع ػػػه أف دعطػػػ  سمػػػاذج وعجػػػيف لس ػػػأعب الػػػ عسي الكػػػ ن   فػػػعلاا 
 .لاانه
 ..ب ارمص ا  لس لىلقيدان ابل ةيف والةىل ة وأف دك نه الىل دوس ا ا  دل  خا وُب 
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  رٕبةعذُ قبٕز اإل أطذ
 

 ٌحٌى عمر منصر الحاجبً األستاذ    

 

لػي   أبػا حلػع  الُعَمػ يارددث وال  عبيف ل  ال ديد القعلػد ال ػعب مػع ص حلػع   فّ إ
ويػث   يأمػ    مػ ان ُب حػ ةٍ أع أفيه حقيف ف أ لادني فمدمع قست و  أت لنه ف م اب 
 إىلضم ػػػعج   أبػػػا حلػػػع ف ػػػعردل ال ػػػديد  القعلػػػد  أ  ػػػ ومػػػعذ  أبػػػدأمػػػ  أدػػػ   ألسػػػيع 

 جمسدات و   . 
لصػىلعت القيعددػيف الػ  قسمػع جتػدوع اب ألىلػعرن عامػيف  منػ ُ   أبا حلػع القعلد   الىلقيد متيز

 خ  بعم ن.آُب د ص 
دن مػػػ   سػػػ ة منعضػػػسه فاالػػػدن  ينضػػػاثلػػػ  ومنع اأمػػػع ارػػػددث لػػػ  دورن النضػػػعيل فدػػػ

مػص لػدد مػ  ال ػدداء  ال ي اس  ػدد ُب زذمأػعر الُعَم يال ديد الأطين حلع  اعل  
 ال  زي. ا م  ايديأ لس  ـُٜٕٓٓب 

مػػص  وحػ  ال ضػػةييف ومػػدافععً  قػػداـابل ػػجعليف واإل أبػا حلػػع د ي مػع  ػػعف ظم ػػعز ال ػػد
 ب ولعحلم دع لدف.دعأه اجلنايب ُب سأيين اس ععدة دوليف اجلنا 

و  يجػػيف مػػع   حػػ ارالنعضػػسني ا  أوالػػين ػػعف مػػ     ا ردفدراسػػ ه ُب  أ مػػين  أعػػد أفف
مػ  ال كػسي   مكػ اؿوالصىلعت القيعددػيف  ًب تعيينػه  قداـمنه م  ال جعليف واإل حظلا 

دحػ   فيدػع الػ  ًب  ايفص-الع  مع  يفُب قأين ال ديد الأطين   حلع  امعح  الع  يف 
 س اجلمداري م  جأين الع  وو  أوؿ منطقيف جنابييف ت ة ر وتصأ  وا د  قاات ار

 .ح ارع ا أبنعلدبيد 
ورافػػ  الػػ لي   تػػ ىب وتػػدرب وقػػدد ػػاف دػجعلع   يػػف ع  أبػػا حلػػع ال ػديد القعلػػد   

ارػػدي  أبػا  القعلػد ليػدروس قعسػي الزبيػدي  وال ػديد الأطػين   حلػع  امػعح  و 
 .بطعؿم  ال دداء ا  اليمعمه وغ ويأبا وال ديد القعلد 

ـ  ػعف ٕ٘ٔٓة لسػ  اجلنػاب خػ  ا ُب ارػ ب  أبػا حلػع أمع مااقف ال ديد القعلػد 
دخػػػين اُ أحلػػػي  و  العنػػػد وقػػد بِسَػػػهْ  قعلػػد لكػػػ ديف ق عليػػػيف ُب جأدػػيف   م ػػػعر عً   دعمنػػ  بػػػداد

 إىلومندػع  أبػني إىلوم  ٍب واحلين م عر  ه واجته  ،مك  ىل  ردفعف وخ ج بنىل  اليـا
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الطعر ح  ًب دح  اراثيني و  دػ   جأديفو  جعاليف أديفف عف القعلد جلالععحلميف لدف  
 عحلميف لدف. عال

مػػ  قأػين قيػعدة ال ةػػعلف  أبػا حلػع وبعػد   دػ  لػدف فقػػد ًب ت سيػف ال ػديد القعلػػد 
ييف كػػ الف ػػعف لسػػ  قػػدر ال روػػعباإلالعػػ يب بعػػدف ل  ػػ يين سػػ ديف اػػاارئ وم عفةػػيف 
لسيػػػه قعلػػػد  أاسػػػ نػػػعدرة ُب ال ػػػجعليف وحينمػػػع رأى قػػػعدة ال ةػػػعلف منػػػه الصػػػىلعت ال

مػ  ابب  وأ غلػدف  ومل دطسػ  لسيػه وػ ا السقػ  مػ  فػ ا  أسداال ةعلف الع يب بعدف 
وجػه  أ مػينوقعـ هبع لس   اعا  إليهو ست أ يفه فمع م  مدملبين ل جعل ه وذ ع ،اجملعمسيف

مػػندي   بطػػعؿمػػص رفقعلػػه ا  أبػػنيمػػ  لػػدف ومػػ   يػػيفروعباإل اجلمعلػػعتحيػػث ًب دحػػ  
اايد بػػ  سػػديين و ػػ ا وال ػػديد القعلػػد الأطػػين  أبػػا اليمعمػػيفديد القعلػػد منػػ  حممػػاد ال ػػ

 .ةد ار  ابأال ديد الأطين 
ولػدف   لعمػيفه حأػه لاانػه اجلنػاب أفععلػمبااقىلػه و  أبا حلع ال ديد القعلد  أثأتلقد 

 ول عأه اجلنايب . خعحليف
فقػػد    نابيػيفاجل يفقعومػال أتسػي  منػ ُ اسػػي عمػص  أبػا حلػع ال ػديد القعلػد مػع ص حلػع  

  دػػ  مػػ  أجػػين و  نابيػػيفسقضػػيه اجلللسػػ  لسػػي  ُب الكػػعر النضػػعيل  انرأدػػد  مػػ   ػػعف 
 واس ععدة دوليف اجلناب . 

 رضا حػػ  وصمػػ ي ُب دمػه اجلنػاب  خدمػػيففػػىن دػأعبه ُب أ أبػػا حلػع ال ػديد القعلػد 
 يفمع  ػ فػفـ ٕٚٓٓ من ُ خاض  ين الععرؾ ُب د ا لقد حلعؿ وجعؿ وتقدـ و  نابييفاجل
 حلىلافدع. د قدـ اوو الةعدي إع ح فؿضد اع يفقعومم أو

فعلىلعجعػػيف مدالػػيف دػػعابً  قعلػػداً خكػػ  الػػاا  اجلنػػايب  أبػػا حلػػع ب حيػػين ال ػػديد القعلػػد 
 قدر ا.لس  ع العاض   ل   الكعرة فعدحيف..والصيأيف لعيميف و 
 اجملد لساا  اجلنايب

 الساد ل دداء الاا  اجلنايب.
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زٍٛبّع 
َ
َ
ُ
 ٍِ أّجو اىقبدح  اىع

 (خال الفمٌد)الدكتور مهندس صالح زٌن ناصر                

 

لأدن  أف  اً ددد أو ، لمف أحك د ي أارمد هلل ال ي خس  الات واريعة ليأسا ي 
، خػػ ة اسػػػ عداداولآل وي لسمػػات ذ ػػػ اً أ  ػػػ  زوػػد النػػػعس ُب الػػد يع و أ، ورسػػاله اجمل ػػػء

 الىلضين وال ق . أوينله وحلةأه آ وسسي وابرؾ لسيه ولس  ينالسدي حل
الػد يع فػف  أوػينع حميد لندع وقضػييف رويأػيف مكػسميف ع مىلػ  مندػع تااجػه  قعسييف حقيقيف

ت   ر رعػه بسةعػيف و ععد ػدع مػ ة بعػد  حقيقيف وع ظمس اف دع دفععً  دك طيعاف دع رداً 
ء والىلقػ اء غنيػعوا  بنػعءابء وا و ن ارقيقيف الكسميف دااجدع ان أمعـم ة والنعس سااء 

وال جػػعؿ والنكػػعء وال ؤوسػػاف وال ؤسػػعء دقىلػػاف مندػػع ماقىلػػع ماحػػدا ع دكػػ طيعاف دػػع 
هنع حقيقيف الات ال ي ع ظمسػك إجيف...وع دقدروف جتعودع دفعع وع أت، حيسيف وع رداً 

 الأ   حيعله دي ع....
   ػػػدر حلػػػىلاان وتقػػػضفصػػػعت الػػػ  تععضػػػنع ُب حيعتنػػػع ةالنعطىلػػػعت والن أ  ػػػ ومػػػع 

وقعع لسػ   ىلاسػنع تسك النةصعت  أ   ف م  إوا، ن عبنع ال    م  ادمـاتمضعجعنع و 
ا  ػػعف وػػ ا ال ػػػ ص دمػػ  د ػػدد لػػػه إذ وخصاحلػػػعً  ةحأػػعءان ابلافػػعأفقػػداف أحػػػد  وػػا

ا قعداتنػع الػ د  خعضػا  أ أػينوػي و ألي  و  ا فقػا بػين ومػ  ، اجلميص ابل  والصفح
دػ ص ح ػيي  ػ َل دػدي. رةػك ا اي  ..الععرؾ حىلعلػع لسػ  الػاا  والعػ ض أ أين

 ك فكي  جنعته اي رب.أس ن  و أاب حلع مع ص حلع  ا
 خػػعً أل ػربن أ ل نػل، هان خعلػألفقػ  مػػص الىلقيػد فػ لػ ف تطػ ؽ ُب ارػددث انأسػاؼ 
،  عف الىلقيد دكأقل  بعػعـ دراسػ  واحػدفقد  ، درسيف نع حلةعرا ُب المن  أف   وحلددقعً 

  ػدرس مػص نيالدراسيف واعم ةعانت  نع م فزم أايـ، قامل بععـ واحد ف أ ربأ ه أي 
 ُبح ػعج إىل أي مكػعلدن أولنػدمع  نػت ، وغ وع م  الكػعلين دراسيفقو العبعض و ن

حػػ  ُب اعم ةػػػعانت  ػػػعف دقػػػـا  ءاجلع ػػ  الدراسػػػ   ػػػعف ع دقصػػ  معػػػ  ُب أي دػػػ 
 ايـك ا اعم ةػعانت وغ وػع. فػاا مػع زلػت أتػ     ػين تسػ أمػع  مبكعلدٌب ب ةددد 

فقد  ع ت م  أ ين ا ايـ ُب حيعٌب لػع فيدػع مػ   يفم حسيف ال ع اد يفإىل هنعد دراسيفال أايـ
 ع ت أايمع تقعمسنػع حساوػع وم وػع وراح دػع وتعأدػع.    ..والنعق عت يفالةعم ات والىل عو

مػػػ  حلػػػع  أباجػػػادن ودػػػزوؿ  ػػػين  ءفي أػػػدد  ػػػين دػػػعار سػػػ  إليػػػه ػػػدث أران و أ نػػػت 
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مل د  سػػػػف دامػػػػع لػػػػ  مالػػػػد ومل دأ ػػػػين ُب أي ، والصػػػػدد   ػػػػه  عػػػػي ا خإ ..و م ػػػػه
قػدـ أ ا ػه   دراسػييفو عف سأعقع مبكػعلدٌب ابلػااد ال، بين  عف سأعقع ل ين خ  ةمكعلد

 خ صػعراً ا إعا   كػ  بعػض خػرباٌب منػه  فدػ ا لػي  أف نػت ، مل بععـ دراسػ  واحػد
  ايـ الصأع.

عػيف أبػني وحصػين لسػ  منةػيف دراسػييف ُب حمعف والػين ػعف مػ  ا    ع ادػيفال حسػيف ال ُب هنعديف
 نان ارمػػػد هلل بعػػػدأو ، ٍل ف حػػػت لنىلكػػػ أ ػػو لدراسػػيف ادندسػػػيف ُب ا ردف فىل حػػػت لػػػه 

ظمػػػػيفت ف نػػػع   أػػػػعدؿ اعتصػػػعؿ واإل،  صػػػست لسػػػػ  منةػػػيف إىل دولػػػػه الصػػػني يفبكػػػن
فقػد  ػعف  ،ولسػ  الػ غي مػ   ػين الأعػد بيننػع، وال سعلين لػرب اليػعوا والكػ عدك آ ػ اؾ

دػػ ص د ااحلػػين معػػ   أ  ػػ و ػػعف  ة بػػيفيل ُب دراسػػ  ولسػػ  حيػػعٌب ُب الحػػعفزا  أػػ اً 
فطعلػع  ػعف ، وغ وػع ييفدراسػ أوسػااء  ىلكػييف  يفُب أي ضػعلق أدضعً آ  اؾ. و عف الكند 

 . يفمصسة يفدوف أدة م عع لسمكعلد
و نػت  هالػ د  معػ بطػعؿلسيػه ولسػ   ػين ا  علندمع  ع ػت أايـ ارػ ب فقػد  نػت قسقػ

ولنػػػدمع  ػػػعف قعلػػػداً  ػػػعف  عػػػي القعلػػػد مل تةػػػ ن ، دػػػي ادلػػػأؿ و و أب عً أو  بػػػص أخأػػػعروي أ
و نػع ، النعحل  وع مقدار دع ن بػين  ػعف ذاؾ ال ػ ص ال ااضػص احملػـع و عػي الكػند

حػػ  ، ضػػعع ال  صػػييفو وا حػػااؿ وا  مػػار  ااحلػػين لسػػ  اجلػػ وابت و  نػػعقو ُب ا 
داخػين الأيػت  ػعف  سيفم ػ ا  ع ت مع  أي إذو ، واال ي  عف ضمسدع س ديفال ع ين ا 

. لقػػد  ػػعف ال احػػين القعلػػد ال ػػ َل أاب حلػػع ا لسيػػك اي  يفأيٌب إىل لنػػدي وضمسدػػع رةػػ
ُب آخػ  حيعتػه  حػ  أ ػه    ظمػيفال سػ ةوأفػ اد ا  أقطػعبُب حلسيف ال حي و ص  عً أسماذج
 ل  معع قيف الىلضعلين وار ص لس  لمين ال . مل د اافَ  ف دنعؿ منه ال ضأوقأين 

ك و ي سنىلقد جمسكك العػعم  الػ ي اعلػع أخفق ي سنىلقدؾ و ىلقد م عـر :  أخ اً و 
ف اح وح  ُب ليعد وا يف ُب مااسي ا حأقعرب وا وي وا أبنعءو  خاةوا  بنعء ص ا 

لىلػػيف ومت عنػػع أبحعدد ػػك احلػػ  احملأػػيف وا أو ال ػػع ين وغ وػػع مػػ  النعسػػأعت تن  ػػ  بيننػػع 
ف قسابنػػػع أ مل الػػػ ي ا  عبنػػػع لنػػػد فقػػػدا ك و ا أقكػػػ ال اقيػػػيف وتاجيدعتػػػك النػػػ ة. مػػػع 

وع  قػػػػػاؿ اع  راجعػػػػػاف إان هلل وإانىل اقػػػػػك حملزو ػػػػػاف و ل لىلطػػػػػارة لسػػػػػ  ودالػػػػػك واان
. يعً فعضًف وماجدعً بدراديف دػعمسيفمعد ض  ربنع.  لقد خك ان بىلقدا ك قعلداً حع يعً وم ب

عءان أحأػاين ووالػددنع و إف صممعنػع و أمةىلػ ة واسػعيف و  هسعلًف ا العسػ  القػدد  اف دةىلػ  لػ
 .والصددقني وال دداء والصعرني وحك  أول ك رفيقع  أيعءُب لسيني مص ا 
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 أث٘ صبحلبئذ اىؼجبة احلز  قاى

 

 عبدالرلٌب ٌسلم الشنبكً الكلدي                            

 الجمعٌة الوطنٌة للمجلس االنتمالً وعض                      

 

خ وحلػدد  ومنعضػين جنػايب حػ  ربط نػع بػه لفقػيف  أنعق  منعضين و لندمع      ل  م
يف ضأا النىل  عول أ ة فعف العقين د اقف ل  ال ىل   والعياف ت رؼ الدماع رغي حم

لػػ  ا خ والصػػدد   أ  ػػ  أ ػػلدكػػ طيص القسػػي ال  عبػػيف خصاحلػػعً فػػف واليػػد تػػ تعو  
نػػع  اجلنػػايب وربط مػػص ا طفقػػيف ارػػ اؾ الػػ ي تع فػػت لسيػػهمػػع ص فقيػػدان وفقيػػد اجلنػػاب 

لفق نػػػع  تلفقػػيف قادػػيف جعس نػػػع   ااحلػػين ُب  ػػين دػػػـا لػػدة مػػ ات ودػػػـا لػػ  دػػـا زاد
ل فػت ا خ و اعر جمسػ  تنكػي  دػأعب مػدد ايت ايفػص إلدددة ُب  أ  طيفو ع ت لنع 

اجلنابييف حأعً  ػع  رضمع ص  عي القعلد والنعضين الصس  و عي ا خ والصدد  ضم  ا 
 أثنػعءيف اجلنابيػيف قعومػُب ااعر ال عً قعومار اؾ اجلنايب الك ي ومُب  منعضًف حلسأعً  عف و 

 الػػد لطػػ د يف اجلنابيػػيف قعومػػبطػػين ُب ال قػػعـوب ػػ ين سػػ ي ومػػ  ٍب مو ارػػ اؾ الكػػسم  
د ػػاف مػػ  حمػػ ري مددنػػيف لػػدف  فأُب مددنػػيف لػػدف و ػػعف لػػه دػػ ؼ  ال افضػػ  ارػػاث 

 .روعبالأطسيف وتطد وع م  قاى اإل
حػ ب   دػ   أثنػعء ارػ اؾ الكػسم  وقعلػد ميػداٍل ولكػ  ي قعلد ميداٍل ُب أبا حلع 

 عالعػعمني العضػيني إّع أ ػه لػين خمسصػ ه ػه م ػث فػعة ُب منزلػألدف  ولس  الػ غي مػ  
 .عً حلسأ لاانه اجلنايب ومنعضفً 

 حلػدقعءوحلس ل رسػعليف مػ  أحػد ا  أبا حلع ساد دـا رحيين بطسنع وُب ذلك اليـا ا 
ال عف مػ   دا اَ سْ أومل د   يل لسي مكأ  ابلرب ف أبا حلع  د م  خرب رحيين أد دد ال 
تنػػػع وجسكػػػعتنع واحػػػ ىلظ ءاأتػػػ    داميػػػع لقع تع زلػػػمػػػو ، اً دػػػددد حز ػػػت حػػػزانً و حػػػايل 

 .ال  تأعدل دع معهابل سعلين 
 ا د ةك فقيدان الةعيل ودةىل  لك ودك نك اجلنيف.
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 أث٘ صبحلٍزثٞٔ ٗداع اىقبئذ 

 
 

 الماضً دمحم العزانً

 

 

وهتػعوت ، إ ػ اردوف سػعب  ، أبػا حلػع ، النعضين اجلكار مع ص حلع  اعلػ  رحين لنع
 .م  انر. وعح ال كاؼ ال يف. قطععً  ىلعجعيفلسينع ال

دقت حلىلعرة القدر بة ه وحزمت حقعل  الكىل  الأةيض ورحػين لنػع قعلػد لعػيي دوف 
 ف رمع  بسةعيف وداع.أ
نضػػػعؿ... نت لسػػػي هتػػػدي والددػػػع القمػػػ  الكػػػعف  ُب مسػػػعء ال ػػػاف  نػػػت النعضػػػين أ

دنمػػع دػػ اؽ لػػ ؽ أ ػػت أونػػعؾ ، حيػػث مقعمػػك ولسيػػعؾ، م ػػعف وجػػادؾ الأػػعح ني لػػ 
دنمػػع دػػعدد أ  ػػت دومػػعً أونػػعؾ  أػػني الصػػأعح..جود أػػدئ مػػ  خمػػعض الةكػػ  ، ال ىلػػعح

 والاا .  كعفالنضعؿ  جين اإل ىحلد
ف   قأػػين أ عا إنػػع أمعم..لي   سػػا  أمػعـرمػ  ال ػػعلمني ارػػزف بعػد رحيسػػك والندػػعرد  

 .يف.و  القدر احمل ـا بقساب م منه وم سام
ودػأسة ي الىلػػ دوس ا لسػػ  مػػ   عً حكػػن ف د قػػأس ي قأػػاعً أسػعلسني الػػاىل العسػػ  القػدد  

 اجلنيف.
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زٍٛبّع 
َ
َ
ُ
 ػخصٞخ اطزثْبئٞخ .. اىع

 

 الدكتور سامً زٌن الحاجب                                  

 

 

، لمػػًف ووػػاالعزدز الةىلػػار أحكػػ   الػػات واريػػعة ليأسػػا ي أد ػػي ارمػػد هلل الػػ ي خسػػ
دػنقسدي مػ  دار ادمػـا والةمػـا ، بػ اروارمد هلل ال ي جعػين الػات راحػيف لسم قػني ا 

دار انعـ ، دار الةضػػػػ  والَاحَلػػػػ  وا ذى والأأسػػػػعء والضػػػػعر، والػػػػأفء وا  ػػػػدار
دار ، والن ػد والػاؼ واجلػاعدار اركػد وال ػدر ، وأ ااع ا سقعـ وحلناِؼ ا خطعر

دػػػنقسدي إىل دار ال ةػػػيف والكػػػ ور والىلػػػ ح ، السدػػػا والسعػػػ  والىل ػػػ  والزدنػػػيف واعغػػػعار
دار السػػك والسػػد والأقػػعء وجػػاار ، دار الصػػةيف والأدجػػيف والعػػّز والقػػ ار، واعس أ ػػعر

دار ا مػ  مػ   يػص ال ػعوؼ وفيدػع مػع ت ػ ديه ا  ىلػ  وتسػ  ، احملك  العزدز الةىلػعر
، وأدػػدد أف ع إلػه إع ا وحػػدن ع دػ دك لػه ال ىلػػ د ابلأقػعء والػػدواـ،  لػني و  ػعرا

لا ػػعف ذوقَػػَدٍر جسيػػيٍن انٍج مػػ  الػػات ل ػػعف ، وأدػػدد أّف سػػيدان حممػػًدا لأػػدن ورسػػاله
 حلس  ا لسيه ولس  آله وحلةأه وسسي تكسيًمع.، رساَؿ ا

 ، سص لسيكأو و  أاب حلع ا   رحي ا فقيد وا  ولي  فقيد د ص ود ذاته رةك
إعا  أ  ػ ف أفػف دكػعل  نضعلييفه الألمعله و أفضعل أوحص  مااقىله  أف أت حعولف إ

 .بعضعً مندع
ف ػػػعف ا وؿ ُب دراسػػػػ ه ،  ػػػعف منػػػُ  اىلال ػػػه د صػػػييف اسػػػػ  نعلييف ُب دػػػ  اجملػػػععت

ُب جمػعؿ  دراسػييفب ىلػاؽ و صػين لسػ  منةػه  ععمػيف طػ  ال ع ادػيف ال، ُب تعسيمه عً م ىلاقو 
ال د ابليػػػيف ُب اجلعمعػػػيف ادعسيػػػيف ُب ا ردف ال ػػػقي  وونػػػعؾ بػػػ ز ُب دراسػػػ ه  ندسػػػيفاد

 .اجلعمعييف وتىلاؽ لس  زمفله ُب  صصه
بكػػأ   ىلعل ػػه وتىلع يػػه ُب العمػػين لػػني مػػدد ا لعمػػع ل دػػ ابء  قسيسػػيفلػػااـ وبعػػد   جػػه أب

اإخفحلػػيف عمس حلػػه ال ػػددد لسػػ  الور ،طػػاد  منعامػػيف ال دػػ ابءرحلػػد وقػػعـ ب  مدد دػػيف
ف دعمػين ف ػع تاقػف دوف سػعليف ٕٗوؿ مػ ة ابل ػعردل و ُب لدػدن اد ةست ال دػ ابء 

 .جيعؿألل به وم عع رالععً  ق دىد سماذجعً بف  سين وع مسين ودع رب 
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ػػععن الىلقيػػد لػػي  لػػأفدن فقػػا ألطػػف مػػع إ مػػ  أف  أ ػػربييف والع بيػػيف سػػفم م يػػه اإل وإسما
فقد  عف رةه ا دعمين بف  سين وع ، أسىلعر    و  تك الأه مقععت أوحمعض ات أو

، فعػعؿوع دىلعػين إع الػ ق  مػ  ا ، لمػعؿوع دعمين إع احمل ي م  ا ، اً وهنعر  مسين ليفً 
وف ػ  ، وحلػرب دػددد، اندر إخػفصود ا تقسد النعحل  ال    عج إىل جدد خػعرؽ و 

 اثق .
ع حػػدود لػػه و ع ػػ   وحلػػرباً ييف فيعضػػيف إ كػػع الىلقيػػد رةػػه ا  ػػعف ظمسػػك قسأػػع  أػػ اً و 

ييف اندرة وقسأػعً حمأػعً إ كػع  ػعف ظم سػك ،  قدراته الىلعلقيف ولأق د ه الااف ة ومااوأه الىل دػدة
ه أوسػف ػعف خػ اً لسػ  ، لس   س   مااوأه لنىلعيف النػعس وألمػين لأق د ػه إلسػععدوي

دػػػػيف و ػػػػعف هبػػػػ ا ال ػػػػزاوج الافػػػػ  بػػػػني العأق  ، ييفسػػػػفمبسػػػػدن وأم ػػػػه الع بيػػػػيف واإلولسػػػػ  
ي ه إ كػػػع  كػػػيد وحػػػدن ُب   مػػػع وػػػا،  ييف  كػػػيد وحػػػدن ُب لأق د ػػػه ولطعلػػػه كػػػع واإل

 ولعاىل ه النأيسيف.
وأفػػ اد  أقطػػعبُب حلػػسيف الػػ حي و ػػص  ف دػػداً  عً أسماذجػػلقػػد  ػػعف ال احػػين القعلػػد ال ػػ َل 

م ػع ين رسدػع وفػك دػىل هتع   أوي ضػ وؼ أوالقأيسيف ف عف الكػأعؽ ُب  يفال  ظم س ةا 
بػه رةػه  ىدق ػد سماذجػعً ولقسي ه الىل دػدن نعس ف عف بىل  ن ال عق  ح بني الاإلحلف أو

ُب ُب وػ ن الااقػف فػف دضػعويه أحػد ا  عف الكأعؽ لىلعػين الػ  والعدػار ال ػ ؼ 
 ه. ف ضمين م ع أع دك طيص أحد  ةبص  ا ذ عل لك فقدان د ص،  ين و ا الااقفم

سػػه وذودػػه  يػػين الصػػرب أوي دػػأدخسػػه فكػػي  جنعتػػه و أه و تةمػػد ا الىلقيػػد بااسػػص رة ػػ
 ..راجعاف إان هلل وإانو  -وحك  العزاء 

دخسػه مػدخف   ظمػع واجعػين قػربن روضػيف مػ  رايض اجلنػيف واجعسػه مػص أالسدي اغىلػ  لػه و 
 النأيني والصددقني وال دداء والصعرني

 خطػيفه مقأاليف واجعين  ين ح ؼ ألمعله فعجعين أخفقالسدي إان   دد له وك  أدبه و 
 يه وا ىلص به غ ن وإهنع نديف م  آايتك ل    ان وعلنع ايهلل.ونع حلدقيف لس
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 ٔ ٗٗطْٕٔيثنو رائع صْعٔ أل طبطعاطٌ  ..ٍبّع 
 

 د. عبد الناصر دمحم علً          

 

 أقاؿوع دكعل إّع أف ، ف دك نه اجلنيفأد ةمدن بااسص رة ه و  أسأؿ ا أفُب الأدء 
ُب السػػ  ف ػػين مػػ  لسيدػػع فػػعف. متػػ  الكػػنني و ػػ ا وػػ  سػػنيف اريػػعة ف سػػك سػػنيف ا 

فعلكناات القسيسيف العضييف م ست ا سػاأ ُب ، خ قسأعهتع الك دعيف ف ة ت م  حعؿ نب 
ا لػااـ فسػي د ػ  لنػع منػه اع  أسػا ألي ػاف  ٕٕٔٓال عردل ارددث لسأسد فيأٌب الععـ 

قػػد غيػػ  لنػػع خػػ  منػػع مػػع مل أتخػػ ن غػػ ن مػػ  الكػػنني. لأفقػػد ، ارػػزف وا مل والىلػػ اؽ
تعػادان لسػ  ، وعمػع ُب حيعتنػع اً ال    دم  تعادان لسػ  وجػادوي ُب حيعتنػع و ػع اا جػزء

اركػنيف الػ  ةساوػع وغ سػاوع فينػع. رحسػاا لنػع ل ػػندي  خػفؽتسػك القػيي ال العػيف وا 
سػيعساف ابقػني ، اركػنيف الػ  ل فنػعوي فيدػع خػفؽسيعساف ابقني ُب حيعتنػع ب سػك ا 

دي. رحػين لنػع مػع ص وسال  ت  اوع دعودة لس  حأدي لس   وحأدي   ي ال ةلمعدأب
ه ووانػػه. فقػػد ل فػػػت ا خ وسػػعمعػػع ب ػػين رالػػص حلػػنعه   عل نػػه سػػيعين فينػػع سػػعاع

خسػػػ  حكػػػ  ووانيػػػيف ف أسمػػػع  نػػػت ا ذ الُعَمػػػ يوالصػػػدد  القعلػػػد الأطػػػين مػػػع ص حلػػػع  
 ن ا ايـ. لقػد  جتػدوي وػ أفتععمين مص د ص م  زم  العمعلقيف والععمعء الػ د  قػين أ

دمػ  حعيػت   ػله وب ػجعل ه وواني ػه ولعسػه مػ  سػععدة حعػ  أبخفق عف لمفقع أب
راسػػ يف دػػ م  هبػػع ومل د ػػ  لػػه  ئبعفقػػيف ايأػػيف معػػه. لقػػد ل ف ػػه حلػػعح  قػػيي ومأػػعد

فد ػ ا وػي الععمػعء دعسػاف لسػ  مأػعدلدي ، ف  سىلػه ذلػك حيعتػهإلي  س  لندع ح  و 
ط د  لاحدوي. لقػد ل ف ػه د صػع ايأػع وم ااضػعع اا الأ مسوقيمدي اثب ني ح  واف 

وػػي أولاايتػػه و ػػ س حيعتػػه أوضػػص وػػي الػػاا  ، و  ظمػػع وح يمػػع دقػػدر العسػػي والعسمػػعء
دمػػع دىل ػػ  ودعمػػين لسػػاا . أتػػ    جيػػدا ُب  أ  ػػ خػػ  آ ءلسػػاا  ومل د ػػ  ليىل ػػ  ب ػػ 

نػػع الػػاا  ضم عج:"قػػعؿ يل أحػد ا ايـ لنػػدمع اسأػػت منػه مةػػعدرة الأسػػد إل مػػعؿ دراسػ ه
مػػ  مػػ ة انق ػه ُب ا أف أ حػػعوؿ ومل ألقنعػأحيندػػع  "..مػػ  أي وقػت مضػػ  أ  ػ ف ان

النػعس خسقػع ولسمػع. قػعؿ ال سػاؿ  أفضينأخ ى. لقد ل ف ه ول فه ال     ااحد م  
ال ػػ َل لسيػػه الصػػفة والكػػفـ إف مػػ  أحػػػأ ي إيّل وأقػػ ب ي مػػل جمسكػػعً دػػـا القيعمػػػيف 

 ودك نه اجلنيف.د ةه  أسأؿ ا أف ي خسقًع. أحكن
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 األخ ٗاىصٖري ...ٍبّع صبحل
  

 وضاح طماح                        

 

 

قمػت بػزايرة إىل ق دػيف ارعجػ  ُب ايفػص الُعَمػ ي ووػ  ق دػيف  ٕ٘ٔٓأت    بعد ح ب 
سػػعليف وحلػػايل مسعػػت ، و بنػػت لػػي الىلقيػػد مػػع ص حلػػع  اعلػػ  فػػزوج  وػػ حلػػدعري أ

 ىلػػت فػػاذا الصػػد  مػػع ص د حػػ  يب ال يف..ال حلػػعص ُب ادػػااء مػػ  اػػ ؼ الق دػػ أحلػػاات
حلػعدت سػسمت لسػ  اجلميػص وقسػت  يف..و يسػ يفحم جػ عػيف ع ػت ر  يف..بط دق ه العحل

أ ػػت غػػعيل لسينػػع و سنػػع رمأك.. ع ػػت ال سمػػعت  :فقػػعؿ .دػػو وػػ ا  سػػه ايحلػػد أ :لػػه
 أوؿُب خدمػيف الػاا  و ػعف مػ   ه دػأعبىنتفم  قسك وزاد حك د ا ال جػين الػ ي أفػ

، رةػػيف ا لسيػػه أبػػا اليمعمػػيف ػػعف رفيػػ  ال ػػديد و  ػػداء الااجػػ ،  الأػػا القػػعتسني الػػ د  
رفيػػ  دربػه ال ػػديد أبػػا  مػص روػػعبمػػ  دخػين إىل النصػػارة ل ة د وػع مػػ  اإل ووػا أوؿ
دػػار عب يفدػ  هبػع  ىلكػػه أمػعـ اجلميػص دػأيدعد يف يسػ يفهبيأػػ اً م ميػز  عً  ػعف ذ يػ اليمعمػيف ..
 ..وس الك ع ض ب د ه اجلميين ؤ اعل  الطع

صمعسػػػك ُب جنػػػيف السػػػد مػػػص  أسػػػأؿ ا أفو  بػػػ ارمػػػع ص رةػػػيف ا  أخػػػ ا لسيػػػك  رةػػػيف
 ..ال دداء والصددقني والصعرني وحك  أول ك رفيقع
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جنز ىيقبئذ اىؼبة 
ُ
 رحٞو ٍ

 

 دمحم حسٌن الشبحً                                              

 

 

 [نع ال احسنيبطعلال اثء وسعـ سمنةه  }
 

بينمع  نت أتصىل  مااقص ال ااحلين اعج معل  فاج ػت بقػ اءة الػرب ا لػيي لػ  وفػعة 
رحيػين ذلػك ال ػعب الطمػاح الػ ي أحػ    لسػ    اً حز ت   ..الُعَم يمع ص  الدندس

، هجسػػػوجػػػعد ويعتػػه  ، أحػػػ  الػػاا  بنضػػػعله وت ػػ د  وق ػػػه وجدػػدن، الػػاا  وأَحأّػػه
وبصػػػمعهتي ، وي  عبػػػيف ِسػػػ َ ينػػػع  مػػػ  حػػػ  الػػػ احسني لسوق ػػػ اؾ أدر ػػػت ُب  ىلكػػػ  أف 

، ولس  ىليف م  ددة ارزف لسػيدي، و ا أقين مع ظم   فعسه لإدىلعء وقدي، وبطاعهتي
ومص ذلك تأقػ  ال سمػعت لػعجزة لػ  ، جيعؿولس     بدوروي النضعيل    ت اارثه ا 

ول ػ  مػع دػدفعل لس  عبػيف لػ  ، انقصػيف ُب ال احلػيف حػ ؼوا ، حقدػي ال  عبيف  دىلعء
  .ورُغي ذلك أدعُ  ابل قص ، إظمعٍل بىلضيسيف اإل صعؼ او، رةيف ا لسيه، دالىلقي

والػ ي دػ ى أف حيػعة ، والكطار ح ؼع تُقّيدوع ا ، مك ة الىلقيد حلىلةعت مىل احيف
ُ سمع َقطػص فَػَيعِفيّػَدػع ،  عل عله ُب الصة اء  افد، الىلقيد تك الأدع ا سط  والصىلةعت

 ، هأمعموزادت و  إتكعلعً ، دقهزاَد تيدعً ُب ا  ، لس  وِج مندع
أحػد القػعدة ،  عف الىلقيد مػ  القػعدة الةيػّارد  لسػ  واػندي الػ د  ع تُةػ ِوي الُةػ ايت

 أم ػػػعؿ ،  القفلػػػين الػػػ د  جعسػػػاا مػػػ  م ػػػع  دي وسػػػيسيف منعسػػػأيف لنىلػػػِص الػػػاا  وُ صػػػ ته
 لُعَمػ ياالقعلػد ـ. مػع ص ا وعو، أبا اليمعمػيفو مع رحين القعلد ، أبا اليمعميفال ديد من  

ب ا أػيٍف مػ  القػعدة  الُعَمػ يثػ  مػ ض أمل بػه ليس ةػ  إدعجين ل  حلػداة جػاادن مأ ػ ًا 
هب ن الىلعجعيف خِكػ  ، لقضي نع اجلنابييف   صعراجلنابيني ال د  أفناا حيعهتي ُب سأيين اع
 عػي ، هأم علػل نػه مل د اقػف لػ  اإلذمػعب مػ  ، الاا  أحد  اادرن ومقعتسيه ا دػعوس

 الُعَم يال  قعتين فيدع  رضا يه ل ندع ل  ت نينع ل  الدرب و  د  خكعرتنع فعدحيف ف
بعد مك ة  أبا حلع رحين ، ورجعًع    وف قعتساا، ح  واف ه الَنّييف لس  ف اش ال ض

ه  ّ س حيعتػه إّع أ الاا  رغي حِلة  سنه  أرضات والعطعء وال ود ل  ذمعز حعفسيف ابإل
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الػات  وت ىّب لس  لقيدة النص  وال  امػيف أ،  قفؿسار ديف و يين اع جينمنُ  حِلة ن  
ُب  مل د ػػػاافَ ، ُب ميػػػعدد  الػػػاا  ب ػػػقيدع الكػػػسم  والكػػػس    ػػػ اً بػػػ ز  ، بعػػػز ودػػػ ؼ

لسىلقيػػد بصػػمعت لػػّدة وبطػػاعت لػػ  تنكػػ  وسػػ أق  لسػػ  جأػػني ، ال ضػػيةيف والىلػػداء
حػ  بعػد ، دةي تأقػ  خعلػأفعػعد ف راايهَتي َتّعين دعخميف و ، فعلععمعء ع ظماتاف، الاا 
 قػاؿ حلػرباً جنابنػع ارأيػ  حلػرباً جنػادان  إّع أفوُب و ا الصػعب ع دكػعنع ، رحيسدي

 ا دداء فعلنص  قعدـ عحمعليف.
 ه فكي  جنعته. أس نتةمد ا الىلقيد بااسص رة ه و 

 . راجعاف إان هلل وإانو 
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ش 
ِّ
زٍٛبّع ادلزَٞ

َ
َ
ُ
 اىع

 

 ناصر دمحم بن لسود الكلدي                                  

 

 عف من  اىلال ػه ددعبػه وصمسػه َمػ  دػ ان  أسمػع ألأكػه أبػان ال ػديُد سػ ددن الػ ي ُلػ ؼ 
تػه أم ىلاًقع رز دراس ه ُب العرج  أ مين بعد أفلنه و عف ُب دراس ه ال ميز بني زمفله و 

درَب أبيه فةمػين رأدػيَف  ابغ يعؿ والدن فأقكي أع دطي  له ليو إذا مل دكسك خأعرا 
وال ػػارة اجلنابيػػيف الػػ   ػػعف أبػػان  أحػػد رمازوػػع فػػ حي ا أابن  العميػػد حلػػع   نضػػعؿال

 ال ي خسف ومع معت ...!! الُعَم ياعل  
ذاع حلػيُت مػع ص ال ػعب الدنػػدس السػاؽ الدػعب مأ ػػً ا ُب ارػ اؾ الكػسم  اجلنػػايب 

ُب الػيم  سػػيمع  حػػداثتةػ ت ا  أفبعػػد ضُم ػػ ى بػه و  نضػعؿو ػعف دػعاًب سماذجيًػػع ُب ال
يف جنابيػيف قعومػُد ست م  ار اؾ الكػسم  اجلنػايب م أ صعر اً بعد سقاط حلنععء بيد ً 
 ٕ٘ٔٓع وقيعدهتػع  ال ػجععف سػيمع ُب الععحلػميف لػدف أبطعدمكسةيف ف عف م  خ ة 

اٍت لددػدة ُب جأدػعت لػدٍف  وجأدػعت ُأخػٍ  ا  صػعر وحققاا  بطعؿا   م  لددا فقعد
ف و ػع ،يف اجلنابيػيفقعومػعلف والةػال    الاضص حيندع ُب لدف ومع حادػع لقػااتً واس  

يػػػيف  بعػػػد حػػػ ب روعبالععحلػػػميف لػػػدف مػػػ  القػػػاى اإلمػػػ  خػػػ ة القيػػػعدة الػػػ  ادػػػ ت 
 بعػدوع دعػيو اجلنػاب ُب هبػع دن صػ  حػ بٍ   ين بعد ايفع  و أي أددددي لس ٕ٘ٔٓ
مبػع قدمػه الىلقيػد مػع ص  وخػ لان مةػدورًا ..! فجةػدوا  ظمػتْ  مل إذا دورن جمةػاد خم وًع 

م ػػػعَب  الععحلػػػميف لػػػدف فػػػاذا هبػػػي د ػػػيدوف  إحػػػدىقأػػػين ماتػػػه حػػػ  واف ػػػه النيػػػيف ُب 
ومػػ اق   إخأػػعريبأطاعتػػه ود أػػع اف لسيػػه ودػػ رفاف الػػدمص لسػػ  رحيسػػه  ُب  ػػين ماقػػص 

قأػين مػاهتي ود أػع اف  بطػعؿقعٍت دي ... !!! أع السعنيف لس  مػ  مل دُقػدر  ودُنصػف ا 
 بعد دمعهتي...!!؟ راً و   اب وز لسيدي  

وجعسػػك ا ُب الىلػػ دوس ا لسػػ  مػػ  اجلنػػيف حيػػث خػػ   أاب حلػػع رةػػيف ا تة ػػعؾ اي 
 وال دداء والصددقني ...  أيعءخسقه ا 
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  رٕبةصقز اجلْ٘ة مبطز ػ٘مخ اإل  
                             

 مرشد الصهٌبً                               

 

جػدوف ُب حلػىلةعت مػ  سػدوف وظمُ انس طمُ أال عرطميػيف ونػعؾ  ى ا زمنػيف وارقػ لسػ  مػد
ي وحلػىلعهتي ألمػعدلمػعروي ُب اريػعة قصػ ة وقسيسػيف ل ػ  أأف فػعة مػ   ال غيار لس   
 جيًف بعد جيين . ،بعدوي جيعؿ داوله ا تو  ت    ني الععيميف تعين  رباس ف   أفععدو 

مػع ص حلػع  اعلػػ  ، روػعب عسػ  دػا يف اإل ،حلػق  اجلنػاب، ومػع ال ػديد القعلػد الىلػ 
الػ ي أفنػاا حيػعهتي وقػدماا لصػعرة  بطػعؿرةػيف ا لسيػه إع أحػد وػ عء ا  أبا حلػع 

 جددوي ُب سأيين  ص ة دعأدي وواندي اجلنايب.
أسػ ة منعضػسيف قػدمت ال  ػ  مػ  ال ضػةيعت  إىلدن مػ   وو ا لي  بة د  لسيه فدػا

حلػع  /ب  ال ديد العميدا   فداسدم  ذاؾ ا ييناو ا ال أين لااندع اجلنايب و مع ق
دنعضػػين مػػ  أجػػين  أحػػد دػػدداء ثػػارة اجلنػػاب  الػػ ي قػػدـ روحػػه ووػػا الُعَمػػ ياعلػػ  

 اس ععدة دوليف اجلناب ف ةيف ا لسيدمع  يعع.
 ػداء ا ا والكػأعقني  الػ ي لأّػ والػينمػ  ال ػأعب ا   أبػا حلػع  مع دعد ال ديد القعلد 

 ضػػػماا  االػػػ ي  والػػػينالكػػػسم  و ػػػ لك  ػػػعف مػػػ   ا الااجػػػ  الػػػاال ُب  النضػػػعؿ 
 ت ػػ ست وتػػدربت وأتوسػت  ػػت قيػػعدة الػػ لي  القعلػػد السػػااء  يف اجلنابيػػيف الػػقعومػلسم

 ليدروس الزبيدي حىلعه ا. 
وال    م  ال عر عت النضعلييف  والق علييف ال   ع ػت  أفععؿو  أدور أبا حلع لس ديد 
 اجلنابييف. رضيف جند اعح فؿ اليمل ُب ا قعومميف اجلنابييف لقعرليف و قعومتنىل وع ال

مػ  القيػعدات اليدا يػيف لإل صػعـ الكػسم  اجلنػايب  أبا حلع  مع دعد ال ديد القعلد 
 ُب سعحيف ار ديف ُب الععحلميف لدف.

ة لسػػ  اجلنػػاب مػػ  الةزوارػػاث  خػػ  عً ومقػػدامعً  ُب ارػػ ب ا  مػػع  ػػعف قعلػػداً دػػجعل
لعػػعرؾ ُب جأدػػعت الق ػعؿ  مبنػػعا  ومػػدف اجلنػػاب  حيػث حلػػعؿ وجػػعؿ ُب ال  ػ  مػػ  ا
ل نه واحلين  ضعله  قعلد لكػ  ي ُب مقدمػيف  أحلي  علععحلميف لدف وأبني وردفعف و 

 الصىلاؼ . 
القيعدات ال  ًب ت سيىلدع م  ال ةعلف العػ يب بعػدف لقيػعدة  م وبعد   د  لدف  عف 

يػػيف روعباإلوت ػػ يين أوؿ سػػ ديف اػػاارئ وتػػدخين سػػ دص  ل طدػػ  لػػدف مػػ  اجلمعلػػعت 

 



  ....................أسد عدن...الفقيد القائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري....................

 

 

 

014 

ُب  روػػػعبودع ػػػرب أوؿ قعلػػػد  كػػػ  دػػػا يف اإل، ييفكػػػ الال لنػػػد مكػػػ اىوابلىلعػػػين  ػػػعف 
العمػػين  ُب قيػػعدايً  عً ومػػ  ٍب  دػػ ين ثنعليػػ ،مددنػػيف النصػػارةو ددػػداً ُب الععحلػػميف لػػدف 

 رةيف ا لسيدمع. أبا اليمعميفال عؾ  مص رفي  دربه ال ديد القعلد 
ومنعفةػػعً لػػ  قضػػييف  مػػ ن منعضػػًف ومػػدافععً ل أفػػىن أبػػا حلػػع خفحلػػيف القػػاؿ ال ػػديد 

 ل وقه ود ادينه .وُب  هوانه اجلناب ال ي  عف  ص  لينيه  وحأه  دك ي ُب  دم
ه وحمأيػه فقػا بػين لسػ  اجلنػاب أوسلقد م ين رحيسه  خكعرة وفعجعيف  أ ة  لي  لس  

ل ػ    اً   عػو  ب حيسه خك  الاا  دعابً قيػعدايً قسمػع جتػد لػه م ػيفً و الاا  ب  ين لعـ 
 لعاض لس  أقدار ا سأةع ه وتععىل. اع 
 نكأؿ ا أف دةىل  له ود ةه وأف دك نه فكي  جنعته.ف
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 ؤم  
 
 ٗٝقبرو ٗ ْٝزصز قبًٗٔ خيق ىّٞ

 

 ايعكٝد : حطني اذتدٟ )أبٛ عازف(

 ٜافع-َدٜس أَٔ َدٜس١ٜ اذتد 
 

ع ، ددا دػػجعلع خمسصػػعً منعضػػًف حلػػند أبػػا حلػػع ل فػػت القعلػػد مػػع ص حلػػع  الُعَمػػ ي 
 أبيػه العميػد   اً مةػاار  اً و  ػعف اثلػ   ،ا فػ اذ نابيػيفاجل قعومػيفمػ  أفػ اد ال، دع ؼ الػاؼ

 ،ـ ٜٕٓٓ/  ٚ/  ٖٕزذمأػػعر الاافػػ   جمػػزرةحلػػع  اعلػػ  حمكػػ  الػػ ي اس  ػػدد ُب 
قػػػعـو ودقعتػػػين  ػػػه خسػػػ  ليأبقػػػ  اندػػػطع اثب ػػػع و مقػػػعتف دػػػجعلعً و . و ا لسيدمػػػع يفرةػػػ
 .دن ص و 
وجعنػع وآمل أرحيسػك الكػ دص .. ددػع ا خ الصػدد  اي رفيػ  ال ىلػعح و الكػفح أ العً ود

  .ويأ    قسابنع و ذ  اؾ الطيأيف لس  ألكنيف م  أحأاؾ ومع 
منػع الػدلعء رحسػت مأ ػ ا ومػع و  يفسػ جعباعب منزلك لند لزدز مق ػدر منػه اعاأت و 

 .ع وضمػ ؾ م ػعل انزاؿ ار  لػك والافػعء لػ   ؾ دعّمػ  قسابنػ زاؿ م ع ك أخض ا ومع
ُب أوسك ولعلس ػك وحمأيػك وُب  ػين  ..فينع يفابقي طعو ةروحك ال تعينفعرق نع جكدا و 

نػع وسػ أق  أرواحُب أذوع نػع و  يفايت لعلقػوذ ػ   حمأػيف رمسػت فسقػد ،قدمعؾاأته م عف و 
 يف.القساب .. اي حلعح  النىل  الطم ن ألمعؽحعض ة ُب الاجداف و 

الاجػص الضػعرب ُب الػنىل  طمىلػف لالػيف الىلقػد و ع الدمص د ىل ف آعـ ال حيين وع  
 ث  آخ  .. إوع وا الات طم عران واحدا 

أحأأػت وانػػك و ت  ػػت  ..فجػػأة هبػدوء حلػػعب ا ودػع  ا ودػػجعلع أبػػا حلػع رحسػت اي 
 .يدا لي  له حدود م  حمأيف م  ل فكابل ضةيعت و رحل اً زاخ   يعً  ضعل عً خسىلك  رطم
ان لسػػ  ف اقػػك اي مػػع ص إف القسػػ  ليةػػزف و إص و ف العػػني ل ػػدمإف  قػػاؿ أع دكػػعنع إّع 

السدي اغىل  له وارةه ولعفه والف لنػه وا ػـ   زلػه ووسػص مدخسػه واجعػين  ..حملزو اف
 ان إليه راجعافإان هلل و وإروضيف م  رايض اجلنيف قربن 

   .وال ىلعء لسج ح.. ال ةه لس دداء 
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 ٗادلجبدئ اى٘طْٞخ خرحٞو رخو اىقٞبدح ٗاحلنَ

 

 فهد عاطف الشبحً                                         

 

 

حػـز الػ ي  ال عل ػيف   قعلػد ال  يأػيف أبػا حلػع رحيين فقيػدان القعلػد مػع ص حلػع  اعلػ  ا
ن النضػعلييف أدوار وجي  منعقػ  الىلقيػد و  خكعرةدعد  م عُب لدف أحدوافعن ا جين ُب 

 ٕ٘ٔٓةعزي لػػػػعـ خػػػفؿ مكػػػػ ة ال ػػػػارة اجلنابيػػػػيف، وال ىلػػػػعح الكػػػػس  أمػػػػعـ العػػػػدوال
 والقعلدة ُب لدف وأبني ورد. روعباإل وم عفةيف

دعػػد الىلقيػػد مػػ  أبػػ ز القيػػعدات اجلنابيػػيف الػػ  ت ةسػػ  بصػػىلعت ال ػػجعليف؛ وار مػػػيف 
الطيػ ، و ع ػت حيػعة القعلػد  زاخػ ة ابلعطػعء   كػعفوالقيعدة، والأعدئ، وال قعفيف، واإل

القيعدات  ال ػعبيف ُب جػيو  وخعحليف ُب اجملعؿ العك  ي والقيعدي حيث  عف م  ألص
 اجلناب الأعسين.

، والأػػعدئ الاانيػػيف، الىلقيػػد الأػػعر القعلػػد الق ػػدر، ا ب ار مػػيفرحيػػين رجػػين القيػػعدة و 
ع بكػػأ  رحيسػػه أسعسػػلػػيف أدد ارػػزف وا مل ُب  ىلاسػػنع ال ارنػػاف، وال ػػقي  احملػػ  صمػػ

 الك دص الىلعجئ ال سف. الأ  
ل ندػػػع زاخػػػ ة ابلعطػػػعء ، تػػػدـ اػػػادف ُب اريػػػعة ددػػػع العزدػػػز بعػػػد رحسػػػيف ملألقػػػد رحسػػػت 

لسػػاا  ولمسػػت مػػع باسػػعك لدمػػيف وانػػك اجلنػػاب   نػػت قعلػػداً وجنػػدايً   ..والاانيػػيف 
وقػػػد لػػػص امسػػػك  ُب وقػػػت مأ ػػػ  ضػػػم  القيػػػعدة وحػػػ  ، وح ا ػػػه الكػػػسم  اجلنػػػايب

تػػػدافص لػػػ  تػػ اب الػػػاا  مػػػ  الة صػػأني الطػػػعمعني حيػػػث  وأ ػػتة خػػػ  السةعػػعت ا 
العػػػعرؾ، ف ػػػعف القػػػدر لػػػك  أدػػػدعض الػػػاا   ُب جأدػػػعت الق ػػػعؿ و دافعػػػت لػػػ  حيػػػ

وعدؾ بػف أب أوسػك و أفعدت إىل منعبص الصػىلعء  ر ػع  ابل حلعد فةيأك الات الز ؤاـ
بػػف حمػػ ، ورحيسػػك هبػػ ن  حلػػدقعءوحمأيػػك مػػ  ا وػػين وال فػػعؽ وا قػػعرب وا ، حنػػاف

قسػاهبي غصػيف، ف ػين العجعليف قد ت ؾ ُب  ىلاس  ين ال د  ل فاؾ ل    ػ  لالػيف وُب 
ه د وب، ومع مػ  غعلػ  لػ  بي ػه أوس ه إىل أمكعف  اي لزدزان مدمع اعؿ بععدن ع بد و 

 ول نك مل تعد وفعست الأقعء حيث رحست .… وضم  إليه فيعاد  عا إ
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 ػت قػػعس اي مػات   ػػك تىلػ ؽ بػػني ال الػ  الصػػع  ورلي ػه ال منػػيف، وبػني القعلػػد أ ػي 
ه، وبػػني الصػػدد  وحلػػددقه، وبػػني أخيػػع، وبػػني ا خ و وجنػػدن، وبػػني الاالػػدد  وأوعدشمػػ

 لسػ  خػ الطأيػ  وم ضػعن، و ػي وػ  دػدددة مػ ارة رعػعت تاددػص ا حأػيف الػاداع ا 
عدة ال ػػجععف ار مػػعء، ، ع سػػيمع حينمػػع د ا ػػاف مػػ  لعمػػعء القػػحلػػدقعءوا  وػػينا 

 ػػ  لػػعت ف اسػػأةدمع ا جسػػت قدرتػػه لسػػ  بػػل الأعاإلظمػػعف الس ػػو الصػػرب  عفسػػاع  عم ػػ
رادتػه اي أحأعء فد ن إرادة الػعل  الععػيي وع راد إل .. حلرباً  م    به، فصرباً   كعفاإل

سنع ليننع ومدجيف قسابنع و ج رؤ ألز وجين، فني ق د  العني ُب م ااؾ الك مدي اي ق ة 
ؾ سيكػػدوف الىلػػ اغ الػػ ي ت   ػػه  هنػػي قػػد ا ُب لسيعلػػك فععلس ػػك ورفعقػػك وحمأػػ وأ ػػت

ك، إظمع ػال أػ ة وهنسػاا ال ػئ ال  ػ  مػ  دػجعل ك، وويأ ػك، و  تعسماا ُب مدرسػ ك
ددػػػع الىلقيػػػد العزدػػػز أوح م ػػػك، وخصػػػعلك ارميػػػدة، وايأ ػػػك ال نعويػػػيف، رةػػػك ا 

دػي أوالصددقني و  ب ارك ُب ف دوسه الكمعوي مص الفل يف وا أس نب ة ه الااسعيف و 
 طسػ   أخػ اً الكػسااف، و لعلس ك الػاق ة ورفػعؽ دربػك وحمأيػك ال ػ اـ  يػين الصػرب و 

 دييف .خعمتيف أحزا  ي، ودم ي ب لعد ه اإلد اف و ا الصعب ا ليي  اىل أفمنه تع
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زٍٛبّع 
َ
َ
ُ
 ثطو ىِ ّْظبٓ ..اىع

 

 جاعم صالح بن صفر

 المدٌر المالً كهرباء رصد

 

 دراس ه يص م احين اعل  جم دد ُب  اوو ،من   عاميف ألىلعرن أبا حلع ل فت القعلد 
 . ا ردفُب اليم  وُب 

ٍب لمسنػػع معػػع ُب  دػػ ابء رحلػػد و ػػعف د م ػػص ابل  صػػييف القيعددػػيف واحملأابػػيف بػػني زمفلػػيف 
لمػػػعؿ ال دػػػ ابء. و ػػػػعف دافػػػ  بػػػػني لمسػػػه ُب ال دػػػ ابء ولمسػػػػه ُب ار  ػػػيف ال ػػػػأعبييف 

 ال أعب الدافعني ل  القضييف اجلنابييف.  أددوالطفبييف. حيث  عف م  
ال ػػػجععف القفلػػػين الػػػ د  وقىلػػػاا ُب وجػػػه السي ػػػيعت ـ  ػػػعف مػػػ  ٕ٘ٔٓوُب حػػػ ب 

 سػدا  أبػا حلػع و ػعف  أبػنيحػ   ػ رت لػدف ورػد و  بطعؿالعىلعدييف وقعتين ق عؿ ا 
 الض غعـ ُب و ن الع  يف. 

د ػدد  عً دػجعل د اف الاا  لعمػيف وايفػص خعحلػيف قػد خكػ ت بطػفً  أبا حلع وب حيين 
 ..قأين الصدد   له العدو

 ف ددخسه فكي  جنعته. أا  رةيف ا تة عن و كأؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
021 

 

زٍٛبّع 
َ
َ
ُ
 اىنثري  ٔ..رعيَْب ٍْاىع

 

 / بدر النمريثانً مالزم            

 
 

 .. خعً وقعلدًا ومعسمعً أ عف القعلد مع ص حلع  اعل  لنع رفيقعً و 
 اعح فؿ.. ضدمعىن ال ارة  ..معىن النضعؿ ..معىن ح  ا واعف منعلس
  ..لداءع ددعب ا  ًع..ممقدا،  عف دجعلعً   

  ..خفؽالأعدئ وا و   س ُب قسابنع دروس ار ديف والنضعؿ والصرب 
 ..ىلسعد عً بين سيىلعً مع ع ًع..شمعم عً  عف فعرس   .. عف لنع قدوةً 

  .. مَ  ين سع ل ارِ    ب أو  انوز و  هرحيس آلنع
ت  ػزت ُب   ه الػوبطال ػ  هوخك تيف ا رض لىل وسي  ..تيف لسيدعأل ف ُه ا رض لند وا

  ..مقعرليف اعح فؿ والىلكعد والدفعع ل  ا رض والعسامني
 ودةىلػػ  لػػػهد ةػػُه  .. كػػأؿ ا أف .. ووػػ ا قضػػػعء ا وقػػدرنماتػػيف خكػػعرة ع تعػػاض 

  .م  رايض جنع ِه  وصمعين مك نه ال سد  ف دوسه عً وصمعين ردُن رايض
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زٍٛبّع   
َ
َ
ُ
 اّظبُ..قبئذ ٗاىع

 

 اٖسَ أمحداملٗٓدع 

 

 لفقػػ  رغػػي ُٕ٘ٔٓب حػػ ب  واحػػدة مػػ ةه غػػ  بػػ الىلقيػػد ومل ال ػػ ِ  ألػػ ؼ مل أ ػػ 
 . ه الد  ار ايفصخيأب اايدةال
 ُٕٕب مك  ػػىل   دطسػػ  مػػل ا  عػػعرن ايفػػص  أخػػ ٍل اتصػػعؿ مػػ  ءجػػع ليسػػيفذات ُب و 

  ..ح ب مع  يف ال ة د    حلعفج ج   عً حيندع م طالحيث  نت 
نػػزؿ مندػػع الػػد  ار ايفػػص والىلقيػػد فبيضػػعء  وبػػ ادا  عػػ ت حػػ  تاقىلػػت  ػػع ك سػػيعرة 

والػػدواء  جػػ د  يأفػػ ادمعػػ  مػػ   :قػػعؿ يل. تع فنػػع لسػػ  بعضػػنع الػػأعضو القعلػػد مػػع ص 
وا لػ    :قػعؿ يل .اجل ح  ةبكأ       يفدودُب ا أزميف  تاجدحل   :قست له .معدـو

قسػت .  مىل ػعح سػيعرٌب الػدواء مقعبػيند ػاف  اولػ، وحلعحك مػ  غػ  دواءدددأ يل ابؿ 
وذوأنػػػع  ا..دقصػػ و  ف دػػعء ا مػػػعوإحلػػػيدلييف ار دػػ ي إىل قػػاؿ بكػػػي ا وتا سنػػع  :لػػه
 ..وجدان الدواء ورأد ه د    او 
 ن وأحككت أف اجلػ د  ابنػه ولػي  جنػدايً ف ادأخ  و  إ كعفأ ه قعلد و  ول فت فعفً  

 . لدده
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زٍٛبّع حمطبد يف حٞبح 
َ
َ
ُ
  اىع

 

 ٌسري بن عبدالرب ثابت                                       

 

 

والػػ ي سػػاؼ أتنػػعوؿ فيػػه حمطػػعت ، وػػ ا القػػعؿ ال ااضػػص أ  ػػ أبف    ػػ اً تػػ ددت  
ف دػػدعدٌب  وذلػك ، يب حلػع  أا الُعَمػ يُب حيػعة الزميػين القعلػد مػػع ص حلػع   يفبكػيط

 ػعف حسمػ  ،  دػيف ع ا اعب داليػيف وال دراسػيفوال طىلالػيفابل أعران زمفء م حسػيف ال يففيه جم وح
مػع ص  ا خُب الىلصين وال ي  عف  والينا   فثيفم ا ز ال إىلأبف أتقدـ   حسيفُب تسك ال

وسػد ت    ػ اً ت واج دػدت  حعولػ، يفالععم يفبدوف منعف  ُب ال ع اد ا وؿضم ين ال  ز 
مػػع ..ن آ ..نآ، ل ػػين اماحػػعٌب امسػػه مع عػػعً  ا مػػع وػػ،  مػػع ص أخػػ ول ػػ   ػػعف ، السيػػعيل
 ط دقيفنع تنطس  و ين منع د ى  ىلكه ُب لياف الك قأين ابلأحفم ع ت ،  أايـدع م  أ س

 ال  ضمسي هبع.
بعػد ، ا ردف إىل دراسػييف يفمع ص م  ارعحلسني لس  منة أخ و عف   ع اديفافعقنع بعد ال

حلػػػاب ان أتاجدػػػت فيمػػػع ، أبػػػنيُب حمعفعػػػيف  ا وؿحصػػػاله لسػػػ  تقػػػدد  لػػػعـ ام يػػػعز و 
 حم مػػػعً والػػػ   ػػعف  ال ػػ ايفُب  سيػػيف  يفابلةػػػ ابيفبصػػع ػػػ  ا  ىلػػ  و حلػػنععء وال ةقػػت ب

 .ععليفال ـ ٜٗبكأ    علد ح ب حليف ، ابلنعدر عا إ، اجلناب أبنعءدخادع لس  
ومعدػػع ا طسقػػت ، ة ثػػارة ارػػ اؾ الكػػسم دػػ ار  ا طسقػػت ـٕٚٓٓوُب من صػػف العػػعـ 

طص وبعػدوع سػ، ةو ػعف لػه دور ابرز ُب ال ػار ، مع ص وسطص ذممه بني ال ػاار أخ  أحفـ
، وحلػػعؿ وجػػعؿ، ددنػػيفلػػ  ال ةػػين الأندقيػػيف ووػػ  مػػدافععً  بعػػد أفذممػه ُب مسػػعء لػػدف 

الػ    يػيفروعبمبىل دن ضػد اجلمعلػعت اإل ثارةوبعدوع قعد ، ال أعب قعدةال أب زو عف م  
 الات لس   ين م  دقاؿ دع ع. وتازع،  ع ت تكيط  لس  لدف

ُب لػػدف بعػػد  نابيػػيفاجل يفعومػػقلقيػػعدات ال مػػعراتُب اج مػػعع ماسػػص دلػػت لػػه دولػػيف اإل
مػػ  تزادػػد لمسيػػعت ، لػػدف ععحلػػميفوذلػػك لعمػػين حسػػاؿ لػػع متػػ  بػػه ال، مأعدػػ ةارػػ ب 

  أػػػ ة مأسػػعة فو ػػعف سػػ عف لػػدف دعي ػػا ، عتخ طعفػػاعاعغ يػػععت وال ىلجػػ ات و 
 ياف م  القيػعدات أف دقػدماا حسػاعمعراتاب   عر رالةيف الات ب ين م عف. واس  اإل

و ين واحػد ، رؤوسدي الط  لس ك ت  يص ارعض د  و أف ف، ةال أ   يفسضد ن الع
وإذا بصػات د تىلػص ُب قعلػيف اعج مػعع ،    ع  الة   لسيػه مػ  الػاتخان إىلدنع  
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و ػػعف لكػػعف حػػعدي دقػػاؿ مػػ  وػػ ا ، وقػػف اجلميػػص ُب ذوػػاؿ، ان دػػعأ ..ان دػػعأدقػػاؿ 
، الُعَمػػ يفص مػػع ص  ػػه ال ػػعب اليػػعإ عػػي ، اع  ةػػعري الػػ ي دقػػدـ لسػػ  الػػات ب جسيػػه

مػػػػ   يفُب لػػػدف  ػػػػ د لندػػػع تطيدػػػ  الددنػػػ ةوددػػػ  ثػػػار ، القعلػػػد مػػػػع ص دمػػػيفاسػػػ سي ال
غسػػ  ارعضػػ د  ُب ذلػػك أدػػع لػػه ابلػػ غي مػػ  الع اقيػػين الػػ  زرل، يػػيفروعباجلمعلػػعت اإل

 اعج معع.
  وػ ا بػدأ فصػين جددػد مػ  ال ػرم  لسػ، ع  ػيفاس ق ت لدف وا ق ص غأعر ال بعد أفو 

وحمعربػيف ، م حسػيف حمعرب ػه بدأت، م ع ه ال ي دسي  به  ودعط، د عفئبدؿ أف ، ال عب
وال ػعردل النضػػعيل ُب  عسميػػيفم ػ وله ابل أػػعرن القعلػد الاحيػػد الػ ي ضممػػين الػ وفت ال

والػػدن ال ػػديد العميػػد حلػػع  اعلػػ   يفمنعضػػس سماذجيػػيف أسػػ ةومػػ  ، نابيػػيفاجل يفقعومػػال
 .ـٜٕٓٓـ لع أبنيارةه ا   اس  دد ُب جمزرة  الُعَم ي

ني مل قػػػعوللػػػ ا فػػػاف أحلػػػةعب م ػػػ وع الةاغػػػعء وأحلػػػةعب سػػػعدس اب ػػػدال  وبعػػػض ال
وًب إبعػعدن مػ  ، والعحلػد حلػ ارمص سأ  اإل هاتإذمعز دعجأدي ذلك فقد متت س قيف  ين 

سعب  لددوع؛ ُب م حسيف مع بعػد  إىلمع ص تعاد  ا خووع و  لدف بعد إقصعء ، لمسه
 .ـٕ٘ٔٓح ب 
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 ٍبّع 
َ
َ
ُ
 قبئذ ال ٝزْبسه عِ ادلجبدئ .. زٛاىع

 

 م:منٌر انور الدلعوس                                         

 

 

 قعلد ع د نعزؿ ل  الأعدئ مدمع  ع ت الة ايت:
 نوال ػػديد غػػعب لنػػع جكػػد.. خػػ آم ػػعف  إىلتػػ ؾ ال ػػعف والػػ وعب  االػػ وعب : وػػ

 ..  أ ة فقدوع الاا   ةخكعر ، خ  العم آ إىلوتأق  بطاعته ت سي بداخسنع 
 عً ؾ و ػػإحلػػ ار اتػػك لػػ  اماحػػك و إذمعز خػػ  أوػػث لػػ  آوقػػت و  أػػنيتقأػين رحيسػػك فأمل 

ُب حلػػدوران ٍب رحسػػت  يفزرلػػت الػػارد و  ػػ ت الأدجػػ،   ػػ اً  عػػي لسمػػت  .. لػػ  النعػػعـ
 ل ع نع بني مك قأين معسي.

 قنع ادػ، و ػدثنع ع  عطيػك حقػك ع د   ر مدمع ت سمنػع عً  نت أرى فيك وان  عً قكم
 عً خسقػػت   ظمػػ ..ار دػػيف ل ػػين قيػػعدة تقادوػػع ُب سػػأيين مقػػأفً  دالمػػعً  نػػت ..  ػػ اً إليػػك  

 دع.فيت لساخ تسك ال واس  ال  ت ل   ورحست دعخمعً  اً ول ت لزدز 
 ع دعاض. عً حمن  قعلداً و  وانييف يفلقد خك  الاا  ب حيسك وعم

ت أؤمػ  و د ػك و ضػعلك مل  نػ  دالمعً ..  قيعء والطيأنيدالمعً أتخ  ا وفيعء وا اريعة 
  ػػيفً  اً وتػػعؾ أثػػ   أف ت حػػين أ ػػينمػػع ، خسل ال ػػك حػػاؿ  زاو ػػكادػػد وع أ سػػف دامػػأ

غػ   عً أف ت حػين معسامػ أ ػينأف ع ت نعزؿ ل  مأعدلك ومع  أ ينومع به س عت   ؾ الن
 لعمل.
 .سدم  ذلك ا  فأ ت دأين، يف الىل اشضما ساد متات ا   دالمعً 

 وأ أفمػػع ..إ ػػعؾ  ضػعلك وح د ك  لػ، رجػػعؿ سػ  مين قضػػي نعر ح ُب قػربؾ فدنػعؾ ا
 لس  درب  ضعلك سعل وف.و   اف.. ع

و  وػػػت ، رمسػػػت لنػػػع ا دػػػ  ار دػػػيفود ىليػػػك أ ػػػك ،   ػػػ اً رحيسػػػك أوجعػػػل   عً أفقكػػػم
 .ق د  العني فأ ت بداخسنع.م  ح الضم .فني  ..العنص ديف 
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 ادلٞبٍني ثطبهحذ األأفقذّب 
 عًٞ قاضِ ادتٌُ

 ايتٓظُٝٝ٘ يًُجًظ االْتكايٞ ٠اإلدازز٥ٝظ                         

 (عِ ايفكٝد) ايربٜكاّ/

 

 

يف..  ح ؼ وت  ت ال سمعت لػ  ال  عبػانمين ل    دك القسي وتأع  ت ا لجزت ا 
 أـه أخفقػباحلػف  أـ ..باحلػف دػجعل ه أبػدأوػين  أ؟..بدأد  أوم   ؟..أ    يف 

  ؟!.ب ىلاقه العسم 
يف وحلػػدم يفسػػ تنع خعحلػػ  يفحلػػع  ف ع ػػت حلػػدميف ماجعػػأاب ماتػػك اي  ألقػػد تسقينػػع  أػػ  
 ،يفاجلناب لعم بنعء 

 لسػاا  تسأييف  داء الااج ُب والين م  ا اليعمني و  بطعؿحد ا أع ورم  فقدان   يف
 ػه مل أف وىلحلػعبه ا إ ورغػي تع ضػه ليني والعىلعدنييف اراثيقعومواس أكين ُب م جلنايبا

ق عؿ فقعتين  ،وحووا جم   بَِسهْ سعحيف الع  يف  أديف  إىللعد بين ج حه   د ىل   ح عدن 
 .ح  ًب دح  اراثيني بطعؿا 

  يفيػػػخاذم ػػػعف دصػػػاؿ وصمػػػاؿ ُب سػػػعحعت ال ػػػ ؼ ومػػػ  زلػػػ ن وػػػ ب اإل  سػػػدوػػػ ا ا 
 .وجأين الع  دعودة النصارةو 

 .تىل  مبع لمس ه مدمع   أت ومدمع    ت ع
ف د ةمػػدؾ بااسػػص رة ػػه ودكػػ نك أجػػين ؿ ا لػػز و أسػػأددػػع الأطػػين و أًل ق دػػ  العػػني 
  ..لسينيُب ف صممعك باالدؾ ال ديد أو   ،فكي  جنعته

 ..آ مني   
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  ٍئمذ ٗرحٞو ٗطِ فقٞذ
 سابقا ٣ضابط تدريب كتيبة حزم / مجيد سيف دهمس

 

 منطقػػيف رحلػػد ايفػػص مااليػػد مػػ  الُعَمػػ ي اعلػػ  حلػػع  مػػع ص الأطػػين القعلػػد الػػاا  فقيػد
 الععمػيف وال ع ادػيف ييفسعسػا  دراسػ ه أ مين، أ  ينيو  ذ ار أربعيف عدأو  لك يف بأ  الُعَم ي

 منةػػػيف لسػػ  لسةصػػػاؿ  ػػهأوس  لعليػػيف بنكػػػأيف الُعَمػػ ي راجػػ  أةػػػد ال ػػديد مدرسػػيف ُب
 ال د ابليػػيف ادندسػػيف جمػػعؿ ُب ادعسيػػيف ا رد يػػيف المس ػػيف دولػػيف ُب الػػاا  خػػعرج دراسػػييف
 تعيينػه ًب لادتػه بعػد مػ  فػعة وبعػد ام يػعز ب قػدد  مندع و  ج الدراسييف النةيف أ مين
 اجلميػص لػه ددد لمسه جمعؿ ُب  أ ة اتإذمعز  حق ، رحلد مدد ديف ل د ابء عً لعم اً مدد  
 . الدد ديف ُب وال عدل اعج معلييف وال  صيعت ليعفوا  الدد ديف قيعدة مقدم دي ُب

 العميػػد لػػدنوا اس  ػدد أث وػػع لسػ  والػػ  ـ ٕٚٓٓ لػعـ ُب اجلنابيػػيف ال ػارة قيػػعـ وبعػد
  لسجناب اعح فلييف حلنععء قاات قأين م  ـٜٕٓٓ لعـ ُب الُعَم ي اعل  حلع 

 ج مػعف ل  ييص العرج م  لادته من  اجلنايب ال أعب ثارة ضم  وازم ط الىلقيد ل أت
 تدردأيػيف دورة لسػ  وحصػاله ناخ يػعر  فػ ي، اليػعفع  اعل  حلع  العميد ال ديد والدن

 . قيعدديف لك  ديف
 ُب ا طسػػ ، ااسػػعيفال ا رةػػيف لسيدمػػع ال ػػديد والػػدن م ػػاار إل مػػعؿ قيػػدالىل ا طسػػ 
 وُب الكػسم  النضػعؿ سػعحعت إىل ال اردػيف اجلمعو  ح د خفؿ م  الكسم  النضعؿ
 دع ػػرب والػػ ي لػػدف ُب ال  ػػزي ا مػػ  قػػاات معكػػ   اق ةػػعـ ًب ـٕ٘ٔٓ لػػعـ بدادػػيف
   حدثت رضا  س ل ولك  ده سيعسييف تة ات بعد لدف داخين الضعربيف القاة

 سػػػقاط ًب سػػػعلعت وخػػػفؿ لسمعكػػػ   الق ةمػػػني حلػػػىلاؼ مقدمػػػيف ُب فقيػػػدان ف ػػػعف 
 معكػػػ  ات  عفػػػيف سػػػقاط ًب سػػػعليف ٕٗ وخػػػفؿ اجلنػػػاب ثػػػاار أايدي ُب العكػػػ  
 ول عدوػع  أسػسة دع ب عفػيف لسيدػع اعسػ يفء وًب لػدف ُب ال ااجػدة ال ػمعيل اعح فؿ
 ح ػدت فػعة خػفؿو ، وا فػ اد القيػعدات عفػيف   وػ وب بعػد وال اسا ال قيين الق عيل
 أخػػ ى مػػ ة اجلنػػاب احػػ فؿ لىلػػ ض اجلنابيػػيف ارػػدود م ػػعرؼ لسػػ  ال ػػمعلييف القػاات

 .والقأسييف السي عوديف القاات م  وغ وع النععمييف  وقااهتع ال معلييف ايعؼا   عفيف م 
ع عد وال نعيي و ع ا لعدـ وجاد تاازف القاى ولع ظم س ه الط ؼ الدعجي م  العدة وال

وًب ال صػػػدي دػػػي بأكػػػعليف اندرة ، دػػػعأا افًب تػػػاغسدي إىل   ػػػ  مػػػ  مػػػدد ايت لػػػدف و 
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ق ر الىلقيػد  بَِسهْ ُب لدة جأدعت مندع جأديف  أبا حلع النع  دعرؾ الىلقيد القعلد مع ص 
القعلػػد الػػدخاؿ إىل لػػدف بط دقػػيف سػػ ديف وال ػػعر يف ُب ق ػػعؿ تسػػك القػػاات الةعزدػػيف مػػ  

جلمػػاع مػػ   اً ولػػني قعلػػد  ةعقػػه بعػػد وحلػػاله لػػدف ُب جأدػػيف الأكػػعتنيفػػ ي ال ، الػػداخين
 وقػاة ظم س دػع العػد أ ػربوبعد أربعيف أدد  م  الصػماد ا سػطاري ُب وجػه ، القعتسني

ي مل دكػػػػ طيعاا فػػػ ض سػػػػيط هتي إعا أهنػػػمندػػػػع ال قيسػػػيف وال اسػػػػطيف  سػػػسةيفا  أحػػػدثو  
فػػ ي ال ة دػػ  ووزظمػػيف ، سيف دي الأعسػػقػػعوممو ع أبطعدػػال عمسػػيف لسػػ  لػػدف بىلضػػين حلػػماد 

ولقعلػدان رةػيف ا ، دح وع وأسػ  ال ػعت مػندي  القاات الةعزديف ال معلييف م  لدف  وًب
تسػػك العػػعرؾ دػػعرؾ ُب   دػػ  خػػار م كػػ  والعػػف   ػػعف لػػه دور بطػػايل  أػػ  ُب  لسيػػه 

د وحلاع إىل آخ   قطيف ال ااو  الىل   فع  قين الىلقيد ُب ال عر يف ُب   د  قعلػدة العنػ
وبعػد   دػػ  لػػدف ولػػادة ، اجلادػيف اب ػػداء مػػ  م سػػث الػاوا ووحلػػاع إىل قعلػػدة العنػػد

ادػػدوء النكػػك إىل الععحلػػميف لػػدف ًب ت سيػػف الىلقيػػد القعلػػد رمعدػػيف الكػػعحين اجلنػػايب 
السأنػػيف  لسععحلػػميف لػػدف ا جالػػدمار   بقػػاة لكػػ  ديف قاامدػػع سػػ ديف والػػ   ع ػػت تع ػػرب 

ضػػػي وػػػ ن الكػػػ ديف خػػػ ة ال جػػػعؿ ُب اإلقػػػداـ ت ا وىل لسجػػػيو اجلنػػػايب اجلددػػػد والػػػ 
 وال جعليف.

 روػعيببعض الفاي الكسةيف الن مييف إىل تنعػيي القعلػدة اإل ت  لدوخفؿ تسك الىلعة 
يػػػيف داخػػػين روعبع اإلألمعدػػػدػػػع لف طػػػفؽ ل نىليػػػ   اً م  ػػػز  النصػػػارةوالػػػ  ا ػػػ ة مدد دػػػيف 

وال ي جدز دع قػاة تقػعرب   يالُعمَ   أبا حلع لسقعلد  دميفال إسنعدًب  ،الععحلميف لدف
ا ربعني م  القعتسني م  خ ة القعتسني ادعؾ ُب و ن الدميف القعلد ال ديد رةػيف ا 

 الُعَمػػ ي أبػػا حلػػع بقػػااـ فصػػيسيف  ػػت قيعدتػػه ليػػ م   القعلػػد  أبػػا اليمعمػػيفلسيػػه منػػ  
 .ييفروعبم  قاات القعلدة اإل النصارةورفعقه م    د   عفيف داارع 

سػعع إىل  النصػارة طفؽ الع  يف وسعليف الصىل  اب داءا مػ  جالػيف  ػعل    قصػ  ًب ا
جنػػااب م سػػث  ػػعبا  بعػػػد  النصػػارةجالػػيف مصػػنص الةػػزؿ والنكػػيد وحلػػاع إىل سػػػج  

ن قعلػد اخ يػعر ـ تق دأػع ًب ُٕٚٔٓب بدادػيف لػعـ  ،ت  يين لدد م  ال  عل  العكػ  ديف
قػػ ر قعلػػد ، معكػػ   النصػػ  سػػعبقع لس  يأػػيف ال عل ػػيف حػػـز وحػػدد مق وػػع ُب خػػار م كػػ 

ال  يأيف ال عل يف حـز بضي لدد م  الضأعط والصف ا قدمني لس  يأيف لةػ ض اسػ ىلعدة 
تػػػدردأدي وأان أحػػػد الضػػػأعط النضػػػمني إىل ال  يأػػػيف و  مػػػ  خػػػرباهتي العكػػػ  ديف  فػػػ ادا 

اسندت لقعلد ال  يأيف لدة مدػعـ ا مػداشمعت خػفاي تنعػيي القعلػدة   ُب ، ال عل يف حـز
أشمدػع مدمػيف مدد دػيف احملىلػد حمعفعػيف أبػني والػ ي تع ػرب ، اعر الععحلميف لػدف وخعرجدػع إ

ًب القضػػعء  ةورفعقػه ذمعحػعت ابوػ   أبػا حلػع دامػع حقػ  القعلػػد  ٘ٗأاػاؿ مدمػيف لػدة 
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ُب وػػ ن الدمػػػيف  ي . فقػػدت ال  يأػػيفأسػػ وال نعػػيي والػػأعض ًب  أفػػ ادلسػػ  لػػدد مػػ  
 أبػػػا حلػػػع ت الػػػ  حققدػػػع القعلػػػد و عػػػ ا لسجدػػػاد والنجعحػػػع دػػػديدا وسػػػأعيف ج حػػػ 

خػػفؿ فػػعات م فحقػػيف قػػ رت قيػػعدة ال ةػػعلف العػػ يب ت  ظمػػه ومنةػػه الػػدرع  الُعَمػػ ي
 .قعلد  أفضينال وك لقاات الااج  ال عؾ لقاات ال ةعلف الع يب  

احملن ػني لػع لددػه  قػعدة عف م  ال جػعؿ وال  الُعَم ي  دد أف القعلد مع ص حلع  اعل  
وال ػـ   خػفؽفمندػع ا ، ال ي  ػعف د م ػص هبػع لػ  غػ ن يدةقيعدديف اجلالصىلعت ال م  

لددػػػه قػػػدرة لسػػػ  الكػػػيط ة لسػػػ  ، ولػػػدـ العاجػػػص واعس كػػػفـ قػػػداـوال ػػػجعليف واإل
 .ن وقاة الق ار ُب وقت الكسي وار بأف اد

 إسدعمعت الىلقيد ال ديف 
ا دػ  وادي تنةػ ن أشمدػع دػ   الُعَم ي أبا حلع عت خ ديف لسىلقيد القعلد إسدعمونعؾ 

 مع إىل الا الععـ ال ليك  ال تأا ابلعك  ديفا ُب اجلأين لكعفيف س يف  يس
ال ػػ وع  ذمػػعز إلمػعراٌبوال عبعػيف الػػ ي بػػ دع مػص ادػػفؿ ا ةػػ  اإل مػ  خػػفؿ اجلدػػاد  

 وو ن بصميف  ك  له. 
  اجلزاء  مع قدـ ال    م  الدلي العيل العص مص ال ض  واحمل عجني فجزان ا خ 

والاا  وال ارة اجلنابيػيف ب ػ ين  وينف عف فقيد الاا  ورحيسه ال  د خكعرة  أ ة لأل
 لعـ .
رحػػي ا فقيػػدان ، ف مل تػػدر نع الػػ ا  ة لػػ  أي  قصػػعف وػػ  الىلقيػػدإ/ الػػ روان  أخػػ اً 

 ..ه فكي  جنعته أس نو 
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زٍٛبّع 
َ
َ
ُ
 فضورقذٌٝ األٗ اىع

 

 سٌل ناصرأ

 سنادم واإلللدع ةالدائرة الصحٌ

 

ف دكػػ نه فكػػي  أف د ةمػػدن بااسػػص رة ػػه و أؿ ا أُب الأػدء  ػػعحي لسػػ  فقيػػدان و كػػ
 ..جنعته

 :بعد معأ
قدمػه  قعلػدان مػع ص  لػ  قعلػدان فػعلقسي دعجػز لػ   ال عأػ  لػ  مػع أ    ي معذاسلأ ع

 .الُعَم ي
ُب   دػػعرؾ، وجػػين وع طمػػعؼ اع مػػ  ا لػػز لػػداءددػػعب ا  د صػػييف قادػػيف عا  ػػعف ذ

حيػث ، سػنعدرع الػدلي واإلأذدك دعف هبع ل  ػ ين أحػد أوػي  أتسي  قان لك  ديف ع
تسقػاا تػدردأعت لسػ  و والػ  عء  والصػفبيف  ةابلقػا  قعلػدوع  عف ال  ٖمتيزت قاة حـز 

 .قدر رفيص  ومك اى لعؿٍ 
دػد أ ػه  ػعف إمل د   مع ص الُعَم ي قعلدوي العك  ي فةكػ  بػين  ػعف أابً دػي حيػث 

 .دي دالمعً  فضينل قدَل ا  ن و عف دكع  جعوداً أف ادع لس  النعس ح حل
تقدػ  ووػي  عب وع  ػعؼ وعهتػ ع اسادً أذمأت خسىلك أ ك فس ني ق د  العني قعلدان  

  .ٖحـز ا
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زٍٛبّع 
َ
َ
ُ
 ..رفٞق احلزاك اىظيَٜ ثٌ ادلظيح اىع

 

  ٍب، نػػػايب أوعاجل الكػػػسم  رفيػػ  ارػػػ اؾ  أبػػػا حلػػػع وزميسػػػ  القعلػػد  أخػػػ  ا د ةػػك
جػـا ضػد ضػأععف اد بعػد .ويأو ػعر  يػص  إىلار اؾ الكس  ومفحقيف لىلعش وألاا ػه 

ا  قسنػػع مػػػص  حػػ اراجلنػػاب ال ػػػاار ا  أبنػػعء رادةالػػ ي حطمنػػػع  يع ػػه  الضػػعلص السعػػني 
 يف وق دع قعلػد  قطػنيِّ لُ حيث   ةحعلني احأيين ال دد ديفمدد   إىل أبا حلع الىلقيد القعلد 

ضػػد اجلػػيو العىلعدػػ  ابسػػ  داـ ال مػػعل  ُب اجلأػػعؿ  هبجمػػعت مأعغ ػػيفقيػػعـ سل أمنيػػيف
ليػػػػعت حػػػػ اؽ انإال قػػػػعدي وسػػػػس  مػػػػع وػػػػازهتي مػػػػ  الكػػػػفح و و والػػػػادايف واجلأػػػػعؿ 
ع   جػػػعوز مػػػ   يفوق دػػػع قسيسػػػال ػػػاار  ألػػػداداقػػػي  وغ وػػػع و ع ػػػت العكػػػ  ديف م ػػػين ا 

وي خكػعل  ُب داناار ف أػلنػد ال ػة    ع ػت  أػ ةرادالعزظمػيف واإل ل ػ ، اً ف د٘ٔىلإٕٔ
الػ   سػسةيفُب قسػاهبي ال لػ  واسػ ىلدان مػ  ا  ال  صييف وال اسطيف وزرلنع سسةيفا 

 أ ػرب ةنع قػا أحلػأةف، ا فػ دنيحاايل مخكػإىل القعتسني  ألدادزادت ٍب ، حصسنع لسيدع
اسػعاتيجييف ابل قػدـ حلػاب  خطػيف وفػ  أبػا حلػع بعد ذلػك قػ ر القعلػد  ذي قأين.م  

القطػػعع  ةقيػػعـ مبةعحلػػ  لساجتعوػػعت  ة يب والقيػػعـ بن ػػ  ال ػػاار مػػ  لػػدقطػػعع ردفػػعف الةػػ
ارصعر اس طفع ورحلد سأ  وقد دوف لسي القاات ال ااجدة يف  بصارة مىلعجالة يب 

 يفالطػػ ؽ ُب تسػػك اجلأػػعؿ الكػػاداء الرب ع يػػيف الػػ   ع ػػت ت ااجػػد فيدػػع ال  يأػػيف الدججػػ
   يأػيفال أر ػعفلدوع لم  سيف و قع  عفو  ااع الكفح ُب القطعع الة يب حيندع أص ي م
 ال  اري..  ددل
   يأػيفال وأ ةقػااـ القػا دقيقػيف لػ  معسامػعت وارصػاؿ لسػ  ًب رحلػد الطػ ؽ  بعد أفو 
قصػػاى بىلضػػين ا ٍب ال جػػعؿ  بيفا الػػ ي  قػػ  بعػػد حلػع  طػيفلس يفبعػػد الدراسػػو ليعهتػع آو 

أبػػا القعلػػد قػػ ر دػػي فػػداء لػػااندي الةػػعيل أرواح دقػػدمافو   دػػيفال اارالػػ د  دع ػػقاف ار
و نػع اثب ػني ُب ت اجص ل  ذلػك  عو اق ةعـ القطعع  قعدةال م  معه م و  الُعَم ي حلع 
سػعليف وُب .. يفومااقص م ىل ق ة      أمع     ادجـا م  لسعليف الصىل    ن ع  عنمااقع

 وأقػػين مػػ  ذلػػك العػػدد  ػػفً  أفػػ ادٚد جػػعوز لػػددوع  عل  الػػ ي ععػػار الصػػىل  قعمػػت
 نعالزحػػف ابجتػػو والنصػػف  ااحػػدةال يفالكػػعل يفادػػدمػػ  بين   كػػس انأدوبػػحكػػ  مدم ػػه 

ودػ قدع    يأػيفسػىل  اجلأػين ومػ  غػ ب ماقػص ال  لسػ يفالػاادي الطسػ جدػيفم  يف ال  يأ
ردعدػعت وبعػض و م ػين العػدؿ  يفبكيط أسسةيفدع  نع سم سك وحين، اجلناب انحييفوم  

  نػعت  فجػ ا ُب الاقػت اليػ ال ابعػيف كػعليفمػص الو ال  صييف..  سسةيفج  وا ..يب..رآ
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030 

دامػت سػعل ني ٍب  ىلػيف الػ ت اعدػ أع عت العنيأدأػق ب دمع د اقعا ػه فأ إىلقد تكسسنع 
الأػعقاف مػ  سػط  ووػ ب  يففق سنػع مػندي جممالػ عكػ  ديفليػعت المااقػص ان إىلوحلسنع 

ابع كػػةعب  قأػػين اسػػاع  أبػػا حلػػع ا  صػػ ان  وجػػه الىلقيػػد القعلػػد  بعػػد أفاجلأين...و 
الىلػػػػار   سػػػ ل قاكػػػػف بابع كػػػةع امل دس زمػػػػا  فػػػ ادسػػػف بعػػػػض ا مػػػػص ا و ، الصػػػأ 

 ٕٗٔٓلعـ عف ذلك ُب .معا لسيد يفالط ي رةو الزد ا ه  شمع يفقعومف م  الاديدد
حػ ب  إىلا  قسنػع و ،  مل تعاجػص الػ يػيفع اليدا نبعد قيعدتالعمين اليداٍل واحلسنع وع وبعد

 ععحلميفتاحلسنع ال خ  ح آ إىل قين م  م عف ن  عنجأدعت و  ةلد ُبن عنقعوماراث  ف
مػػص الػدوالو حػ  جػػعء ال ةػعلف ورمػػ  مكػ م وف  يفقمنػع مبةعربػػ ذلػػكوبعػد   لػدف.
 وأمعضػػػػاف حػػػػ  النصػػػػ   عدػػػػدوسػػػػنعين لسػػػػ  ال .ا لسيػػػػه يفرةػػػػ أبػػػػا حلػػػػع القعلػػػد 
 ة.ال دعد

 
 أبا حلع  أبا حلع 
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 اىفٖذ األطط٘رح 

 

 فً الكلديعمر العاط بن                                  

 

 ُب  جػػػػػػػػػاار ربػػػػػػػػػه إىل ا  قػػػػػػػػػين الُعَمػػػػػػػػػ ي أبػػػػػػػػػا حلػػػػػػػػػع القعلػػػػػػػػػد  ةسػػػػػػػػػطار ا  الىلدػػػػػػػػػد
مدف ايفص وجأعدع ال معء ومعدع او زت بقيػيف  هوز فقدا وقد  ـ ٕٕٔٓأغكط ٓٔ

 د  أدػػع ال ػػعردل ُب مقعرلػػيف السي ػػيعت اراثيػػيف عتتػػ ؾ بصػػمفقػػد ، حمعفعػػعت اجلنػػاب
لسػ   عوسعم امسه وحلارته ودضص، هبدىل    أف ، يبم  ح   ين جنا و ، روعبوقاى اإل

 .حلدرن
 أجػػينبصػػمت ايسػػيف الكػػناات مػػ   اً هنػػعر  لمػػين لػػيفً ، إلفميػػعً  رجػػين لػػزؼ لػػ  العدػػار

بػػ وح الىلػػداء وال ضػػةييف ه و إقدامػػو   ه ػػجعلبلػػ ؼ . و جسأػػيف الضػػجيد عً  ر ػػ، الػػاا 
 .لس ااضص ُب اريعة م ععً و عف ، وحن يف القيعدة العك  ديف

ُب حلػػنص النصػػ  مػػص بقيػػيف  بقكػػطه أسػػديو ، كػػسةيف اجلنابيػػيفالقػػاات ال أبطػػعؿأحػػد أ ػػه 
 .لدف م  مسي يعت اراث  ععحلميف  د  الُب  ٕ٘ٔٓيف حليف قعومرفعقه قعدة ال

، وال ط ؼ وخعضاا مععرؾ العػزة وال ػ ؼ روعبم  ال د  تصدوا لإ أبا حلع ودعد 
 ومنصػ  ألػ  الأةػث  إىل أبػا حلػع  مل دكػصَ    صػعربعػد  قيػ  اعو ،  يعبيف لػ  العػعمل

رغػػي اإلم ع يػػعت احملػػدودة و ، بػػين اسػػ م  ابلعمػػين الػػاال، ف ادػػيف ومصػػع  د صػػييف أ
 أتمني ىل  ةفت . و الععلييف عوأف ادقاة ضعربيف مبعناايت    يأيفأف صمعين م  الاس طعع 

، الػعرجني لػ  القػع افو واسعيف داخين الععحلميف لػدف ضػد الػفاي النعلمػيف والأفاجػيف 
 .قااته ُب  طعؽ مت  ز ا م وف ض 

 وم  تصنعه أمااؿ ال ع  الندابيف.، ونعؾ ف ؽ م  تصنعه الععانة وال ضةييف
ُب ال سيػعت ار بيػيف سػ ته ال ػ فيف ومااقىلػه الأطاليػيف أف تػدرس  وأقػعحدوف و ا أ ٍلإ

أبػػا لسىلقيػد الأطػين ، نػع حجػي ال ضػةيعت والىلػداءأجيعلعػ ؼ ل و  ػ  ال ػعردل اجلنػايب 
 .طعؿبوغ ن م  ا  الُعَم ي حلع 
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 عزفْبك جنَبً 
 

 فراس الٌافعًود أب                                       

 

 ٚقفتتتتد نحتتتتتد ايطتتتتتٝٛف ايكٛا تتتتتع 

 

 

 تٗتتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتتسٚؽ ايعتتتتتتتتتتدٚ املختتتتتتتتتتاد    

 

 

   ّ  ٚمتكتتتتتتتتٞ  تتتتتتتتصّ عظتتتتتتتتِٝ ٚعتتتتتتتتص

 

 

 فتجتتتتتتتتتاش حتُتتتتتتتتا مجٝتتتتتتتتع املٛاْتتتتتتتتع    

 

 

 تطتتتتتتتاَد َساقٝتتتتتتتو فتتتتتتتٛم اي سٜتتتتتتتا

 

 

 ش  ? فٗتتتتتتتتتٌ ٜبًتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتٓ ات املٓتتتتتتتتتا    

 

 

 عسفٓتتتتتتتتاى صتُتتتتتتتتا زفٝعتتتتتتتتا  ًتتتتتتتت٢  

 

 

 قسٜبتتتتتا َتتتتتٔ ايٓتتتتتاع  تتتتتِ ايتٛاقتتتتتع     

 

 

 تتتتتتتتتسن املٝتتتتتتتتادٜٔ   اذتتتتتتتتتسب ز تتتتتتتتا  

 

 

 بكًتتتتتتتتب نٓتتتتتتتتٛز اجملتتتتتتتتسات  ْاؾتتتتتتتتع    

 

 

 فتتتتيٕ قٝتتتتٌ َتتتتٔ قا٥تتتتد اذتتتتتصّ قًٓتتتتا     

 

 

 َٚتتتتتتتٔ اتتتتتتت  يٝتتتتتتت  املٝتتتتتتتادٜٔ َتتتتتتتاْع   

 

 

 ٚ  افًتتتتتتتت١ ضتتتتتتتتدد املتتتتتتتتٛت ضتتتتتتتتُٗا   

 

 

 عًٝتتتتتتو ففاقتتتتتتد ضتتتتتتٍٝٛ املتتتتتتتداَع    

 

 

 ْٚاحتتتتتتد ْفتتتتتتٛع نتتتتتتساّ  غتتتتتتجاٖا   

 

 

 فتتتتتتتتتسامر أحتتتتتتتتتاٍ ايسٚابتتتتتتتتتٞ ب قتتتتتتتتتع    

 

 

 ٚ  نتتتتتتٌ ٚاد َتتتتتتٔ اذتتتتتتتصٕ  بعتتتتتت    

 

 

 ٜػتتتتتتب يظتتتتتت٢ ايٓا٥حتتتتتتات ايطتتتتتتٛا ع   

 

 

   ٞ  تكتتتتتتتل دتتتتتتت٤ٌ ايؿتتتتتتتدٚز  املسا تتتتتتت

 

 

 فٓٗتتتتتتتتٟٛ عًتتتتتتتت٢ ذبتتتتتتتتربات املكتتتتتتتتا ع  

 

 

 ضتتتتتٝبهٝو غتتتتتتعب ٜتتتتتساى  نًٝتتتتتت   

 

 

 ٚقفتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتصّ عًٝتتتتتتتتتت٘  تتتتتتتتتتتدافع    

 

 

 ٞ  ٚنٓتتتتتد نجتتتتتٝؼ عظتتتتتِٝ عتتتتتتاَ

 

 

 عتتتتتٔ األز  ٜتتتتتّٛ اقتتتتتطساب املعتتتتتاَع  

 

 

 نتتتتتتتتتٌ   تتتتتتتتتس٠ حتتتتتتتتتسب  حتتتتتتتتتتسى  

 

 

  ٓاحٝتتتتتتتتو حتتتتتتتتت٢ تطتتتتتتتتد املٛاقتتتتتتتتع  

 

 

 ضتتتتتٝبهٝو مطتتتتتإ َتتتتتا ال  فجتتتتتس  

 

 

 ٚزدفتتتتتتتتتإ َتتتتتتتتتاداّ ْتتتتتتتتتب   ٜٚتتتتتتتتتافع    

 

 

 ٚنتتتتتتتتتتٌ َكتتتتتتتتتتاّ عصٜتتتتتتتتتتص  بتتتتتتتتتت ز  

 

 

   ٛ  ايػتتتتتتٛافعع أقُٝتتتتتتد عًٝٗتتتتتتا  كتتتتتت

 

 

 فتتتتيٕ أ فتتتت  املتتتتٛت   األفتتتتل صتُتتتتا    

 

 

  ًٝتتتتتتا ْٚتتتتتتٛزا َتتتتتتتٔ اذتتتتتتتب ضتتتتتتتا ع    

 

 

 فُتتتتتتتا ايعتتتتتتتٝؼ إال نظتتتتتتتٌ ٚزٜتتتتتتت   

 

 

 إال ٚدا٥تتتتتتتتتتع ٖتتتتتتتتتتٌٜتتتتتتتتتتصٍٚ َٚتتتتتتتتتتا األ  

 

 

 ٛ  عصا٥تتتتتتتتٞ يبٝتتتتتتتتتد نتتتتتتتتتسِٜ ٚؾتتتتتتتتتٓ

 

 

 بفكتتتتتتتتدى غتتتتتتتتبد حػتتتتتتتتاٙ املٛا تتتتتتتتع    
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 ٕٞجخ ٗعَيقخ  
                     

 مطٌع هٌثمالعمٌد كلمات                                 

 (صالح الدٌن )معسكر الجال                            

 

 

 تٓتتتتتٛ  ايكتتتتتٛا  ٚايسؾتتتتتاف املريكتتتتت١   

 

 

 

ٍ ٜٚبهٝتتتتو    ٔ  أبطتتتتا  ٚايسفتتتتتام املٝتتتتادٜ

 

 
 ملتتتتتٔ يتتتتت٘   املٝتتتتتدإ ضتتتتتط٠ٛ َٛ كتتتتت١    

 

 

 ٖٚتتترٙ غتتتٗاد٠ عتتتِ َتتتا ٜعتتتسف ايٓفتتتام     

 

 
 فهتتتإ األمل قتتتد عتتتِ    نتتتٌ َٓطكتتت١ 

 

 

 ْتتتا بايتتترات ؾتتتٛبات ال تطتتتامأٚحصْتتٞ   

 

 
 ٚب ٝتتتتتد حصْتتتتتٞ ٜتتتتتّٛ زٚحتتتتتٞ تعًكتتتتت١    

 

 

 ٚاْا ايعِ ٚايؿاحب َٚتٔ ذام ذتتقام   

 

 
 ٚنتتتٌ املػتتتاعس َتتتٔ زحًٝتتتو  صقتتت١    

 

 

 ١ َتتتس٠ املتتترام أؾتتتبحفبعتتتدى حٝتتتاتٞ   

 

 
 زحتتتتٌ َتتتتاْع املكتتتتداّ ٖٝبتتتت١ ٚعًُكتتتت١      

 

 

 ٚداعتتا زفٝتتل ايتتدزب َتتٔ دٕٚ َتتا عٓتتام    
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 فقٞذ احلزٝخ 
 الرضامًنصر بن سٌف دمحم / لماتك                    

 

 ٛاز  َتتتتتتتتاْع تتتتتتت زحٝتتتتتتتٌ  ايكا٥تتتتتتتد  امل  

 
 

 

 بطتتتتتٌ َتتتتت مل ٚفتتتتتا ع    زحًٝتتتتتو ٜتتتتتا   

 ختتتتتترب ؾتتتتتتاعل نصزتتتتتتتس٠ املتتتتتتدافع  

 
 

 ُعتتتتتتس ٜتتتتتتافع  ؾتتتتتتعل مطتتتتتتإ ٖٚتتتتتتتص   

 
 

***** 

 بهتتتتتتتد ؾتتتتتتت ٠ ٚحٓتتتتتتت١ خٛزَهطتتتتتتتس    

 
 

 كتتتتتٓفس زحٝتتتتٌ ايػتتتتبٌ َتتتتتٔ بعتتتتد اي    

 
 

 عًتتتت٢ َتتتتٔ  حطتتتتِ  اي تتتتاشٟ ٚنطتتتتس 

 
 

   تتتتتا٠ ايظًتتتتتتِ َتتتتتٔ افتتتتتتٛاٙ اجملٓتتتتتتصز   

 
 

***** 

ٌ  أبتتتتتتٛ ؾتتتتتتاح  َتتتتتتٔ ادتبٗتتتتتت١ تس تتتتتت

 
 

    ٌ  حفتتتتتتتس التتتتتتت٘  ٚبايتتتتتتتتازٜ   ضتتتتتتتج

 
 

 ٌ  زتاٖتتتتتتد قتتتتتتد َطتتتتتتتعُس ٚستتتتتتتت

 
 

  ٌ  عتتتتتتدٕ  تػتتتتتتتٗد ٚمطتتتتتتتإ احملصقتتتتتتت

 
 

***** 

 َتتتتتٔ   ٖٛاٖتتتتتا  سٜتتتتت١  ٜتتتتتا كٝتتتتتد  اذتف

 
 

 ٢ ضتتتتتتٛاٖا تتتتتتَٚتتتتتتٔ اتتتتتت ى بطتتتتتتٌ ٜب 

 
 

 ستًتتتتل  زٚحتتتتو ايطتتتتاٖس  لاٖتتتتا    

 
 

 َٓحتتتتتتتتد األز  خكتتتتتتتتازٜٗا َٚاٖتتتتتتتتا 

 
 

***** 

 َٓاقتتتتتتٌ  زافتتتتتتع  اعتتتتتت ّ  ايككتتتتتت١ٝ 

 
 

 قكتتتتتتتت١ٝ غتتتتتتتتعب َطتتتتتتتتًٛب  انٜٛتتتتتتتت١   

 
 

  ِ  ٚايبٓدقٝتتتتتتتتتتت١  زتاٖتتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتتايكً

 
 

 ظًتتتتتتتتتِ  دٚيتتتتتتتتت١ َعتدٜتتتتتتتتت١   ٢ٚأ ًتتتتتتتتت 

 
 

***** 

 ًٝتتتتتتتت٘  زح خطتتتتتتتتاز٠ أبتتتتتتتتٛ ؾتتتتتتتتاح 

 
 

٘ أَٚتتتتتتتتا  َتتتتتتتتٔ      ّ  باتٓجتتتتتتتتب  بدًٜتتتتتتتت

 
 

  ٘  ْٚطتتتتتتتت ٍ  زبٓتتتتتتتتا  ٜتتتتتتتتسحِ  دخًٝتتتتتتتت

 
 

 مخًٝتتتتتتتت١   ع٢ًٜٚطتتتتتتتتهٔ  ٓتتتتتتتتت٘ بتتتتتتتت 

 
 

***** 

 ًٜٚتتتتتتُٗٓا  مجٝتتتتتتٌ ايؿتتتتتترب ؾتتتتتتربا   

 
 

 ازٚحهتتتتتتتِ املتتتتتتتٛت َتتتتتتتا ًٜكٝتتتتتتت٘ عتتتتتتتر     

 
 

 حتتتتتسا ٚعتتتتتاؽ ابتتتتتٔ ادتٓتتتتتٛب اذتتتتتتس   

 
 

 ٚ تتتتتتتتسا    ًاب زقتتتتتتتتو  ٖٛتتتتتتتتا  بتتتتتتتتس   

 
 

***** 

 ختتتتت   َسضتتتتتٌ ٚؾتتتتًٛا عتتتتتايٓ   ٜتتتتتا 

 
 

  ٜ  ٚزتتتتتتتتٌ  ٟايكتتتتتتتاز  أكتتتتتتتسعتتتتتتتدد َتتتتتتتا 

 
 

ٌ  َٚتتتتتا   تتتتت   انتتتتتٛا٤  بتتتتتادتٛ ٜص تتتتت

 
 

   ٚ  أنُتتتتتٌعًتتتتت٢ َتتتتتٔ حبتتتتت٘ اهلل حتتتتتب 
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 ىل عٖذ اىؼزف فزدًا ٗمجعب
 كلمات عادل فضل الوعالنً                                       

 )الطشٌلً(                                                   

 

   َتتتتتتتٔ عػتتتتتتتد يًحسٜتتتتتتت١ دزعتتتتتتتا    أٜتتتتتتتا

 

 

ٓ  ًاَاْعتتتتتتتتتتت  ًابٝتتتتتتتتتتت أ   َتٝٓتتتتتتتتتتتتاًا حؿتتتتتتتتتتت

 
 

  ٚعػتتتتتد ي ٝٗتتتتتب ايظًُتتتتتات معتتتتتا   

 

 

 ايطاَعٝٓتتتتتتتتتتتتتا ٚاٝٗتتتتتتتتتتتتتب يً تتتتتتتتتتتتتصا٠  

 
 

 ٚعػتتتتتتتتتد َٓاقتتتتتتتتتً  يًعتتتتتتتتتص ْبعتتتتتتتتتا    

 

 

 َٚكتتتتتتتتتتتتداّ ايس تتتتتتتتتتتتاٍ ايؿتتتتتتتتتتتتادقٝٓا 

 
 

 ا ايتتتتتتٛ ٔ ْتتتتتتاداى لعتتتتتتا  إذتكتتتتتتٍٛ 

 

 

 ًَتتتتتتتتتت  دعٛتتتتتتتتتتت٘   نتتتتتتتتتتٌ حٝٓتتتتتتتتتتا  

 
 

 يًٛفتتتتتتتا٤ عسفتتتتتتت  ٚغتتتتتتتسعا    ًاحفٝظتتتتتتت

 

 

 َٚتُطتتتتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتتتتٓٗل املطتتتتتتتتتتتتًُٝٓا   

 
 

 ٝتتتتتو ايٓكتتتتتاٍ ٚؾتتتتتاز بعا خًتتتتتل ف

 

 

 ٖتتتتتتتتتتتتٛاٍ ايطتتتتتتتتتتتتٓٝٓا أَٚاا تتتتتتتتتتتتتو  

 
 

 ْفعتتتتتتتا  ْطتتتتتتتإفعػتتتتتتتد ٚفٝتتتتتتتو يإ

 

 

 ٚيتتتتتتتتتتتتتتيز  ادتٓٛبٝتتتتتتتتتتتتتت١ ٚتٝٓتتتتتتتتتتتتتتا   

 
 

 ٚٚدعتتتتتتتتتد اذتٝتتتتتتتتتا٠ بتتتتتتتتتدٕٚ ز عتتتتتتتتتا  

 

 

 ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛا٤ هلل زب ايعاملٝٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  

 
 

 زحًتتتتتد ٚنٓتتتتتد َٓعتتتتتا   أبتتتتتا ؾتتتتتاح 

 

 

 ٚال َتتتتتتتتتتاْع َتتتتتتتتتتٔ املتتتتتتتتتتٛت املبٝٓتتتتتتتتتتا     

 
 

 ٚيَٛتتتتتتتتتا املتتتتتتتتتٛت ذٚحتتتتتتتتتد  ٚقطعتتتتتتتتتا   

 

 

 ٓتتتتتتتتتتابطٝ ملتتتتتتتتتا اقتتتتتتتتتتحٝد َتتتتتتتتتدفْٛاً   

 
 

 تسنتتتتتد ايكتتتتتّٛ ٚ عتتتتتا  أبتتتتتا ؾتتتتتاح 

 

 

  ٚ  ذتتتتتتتتتصإ فٝٓتتتتتتتتا  تدٛتتتتتتتتتو ٚاْتتتتتتتتص

 

 

 ْبتتتتتتتتتتتات األز  دَعتتتتتتتتتتتا ٚاضتتتتتتتتتتتكٝٓا

 

 

 نتتتتتٌ غتتتتتٞ بعتتتتتدى حصٜٓتتتتتا    أؾتتتتتب ٚ 

 
 

 ٚزبعتتتتتا قَٛتتتتت  فكٝتتتتتد ابتتتتتٔ ايػتتتتتٗٝد 

 

 

 بهتتتتتتتتتتتتتتهِ ٚارت ٜتتتتتتتتتتتتتل امجعٝٓتتتتتتتتتتتتتا 

 
 

ُٓا٤    ؾتتتتتتتتسعا  ّٚمتتتتتتتت  ٜتتتتتتتتافع ايػتتتتتتتت

 

 

 ٚمطتتتتتتتتتتتتتتاْا ٚؾتتتتتتتتتتتتتت ٠ ٚآٖٝٓتتتتتتتتتتتتتتا 

 
 

 فٝتتتتتتتو غتتتتتتتٓعا   خطتتتتتتتاز٠خطتتتتتتتازتٓا 

 

 

 خاضتتتتتتتتتس ايتتتتتتتتتدز اي ُٝٓتتتتتتتتتا   تفتتتتتتتتتاٚت   

 
 

 ٚمجعتتتتاًا فًتتتتو عٗتتتتد ايػتتتتسف فتتتتسد  

 

 

    سٜكتتتتتتتتتتتتتو ضتتتتتتتتتتتتتتا٥سٜٓا  بيْتتتتتتتتتتتتتا  

 
 

 ٚ  ْطتتتتتتتعا اضتتتتتتتتك ٍعًتتتتتتت٢ حتسٜتتتتتتتس 

 

 

 حٝٝٓتتتتتتا ٚيتتتتتٔ ْٓطتتتتت٢ ْكتتتتتتايو َتتتتتا    

 
 

 بايٛفتتتتتتا٤ َانٓتتتتتتد تسعتتتتتتا     ٢ْٚسعتتتتتت 

 

 

 ٚزبتتتتتتتتتتتتتتتٞ ٚايعتتتتتتتتتتتتتتتٛامل غتتتتتتتتتتتتتتتاٖدٜٓا  

 
 

  َتتتتتتتٔ فتتتتتتتٛم ضتتتتتتتبعا   ًاعاملتتتتتتت ًاعًُٝتتتتتتت

 

 

 ز ٝتتتتتتتتو تتتتتتتتتسحِ اي تتتتتتتايٞ عًٝٓتتتتتتتتا   

 
 

 از زفعتتتتتتتتا ٚ عتتتتتتتتٌ يتتتتتتتت٘ بعفتتتتتتتتٛى د  

 

 

  ايؿتتتتتتتتتتتتتاذتٝٓانيبتتتتتتتتتتتتداز ايطتتتتتتتتتتتتابك   
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 أمبد ال أحصٜ ادلآثز
                                             

 سالم ماهر الٌافعً                                            

 

 

 داذا أز ٝو ٜاقا٥دٟ?!
 بدَع   قد حتٓجس   احملا س

َُنَت   اذتٓا س  أّ بآٖات   
 أز ٝو بقاب    أّ ٜا تس٣

 أًٖٝ٘ ع٢ً ُ  ُاْو ايطاٖس
 تٛازٜد عٔ ايٛز٣ حتد اي س٣

 ٚايصٚاٜا تٓادٜو
 َانٔٚاأل

 ٚتٓادٜو املٓاظس
 ب ْو مل تعد تطتطٝع لاعٓا أعًِ

 ٚيهٓ٘ ؾد٣ بٛ   
 قد تسدد   نٌ خا س

 ٍٖٛ ايؿد١َ قد َٓصم  دزإ ؾُيتٖٛاٖ
  َٔ فِ قًُٞأحس فتفكطد 

 تبٛ  ببها٤ى ايّٝٛ ٚ اٖس
 ق١ُٝ َانٔمل تعد يي

 ٚنٌ األغٝا٤ قد فكدت قُٝتٗا
 حت٢ املعاْٞ
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 مل تعد حتتٜٛٗا ايدفاتس
 تسقبٓا أزاى   نٌ ايٛ ٛٙ..

 ٚأز٣ ايٛ ٛٙ فٝو تٓع٢ حصْٓا
 أْد َُٗا حتد د عٓو ٜاقا٥دٟ

 أناد ال أحؿٞ فٝو املآ س
 ٜتٛٙ ايؿٛت ؾُتًا

 ٚتكٝع حسفٚتٓطُظ األ
 ٚايدَٛ  تتٛاز٣ خجً  خً  ْظازتٞ

 ٚتٓهطس اآلٖات ع٢ً  داز اذتصٕ 
 نا بعد اهلل ٜاقا٥دٟ ..َٔ  ابس َٚا
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 ْفز  طٞذ اىقً٘بىغضع قٖزٛ

 / سلٌم فٌصل سرٌب الدلعوسلماتك                   

 

 

    ٙبتتتتتترنس  اهلل  ذٟ ْبتتتتتتد٣   بتتتتتترنس 

 

 

 عطتتت٢   زبتتتٞ   ٜفتتتسن   نتتتٌ  َُٗتتتّٛ      

 

 

 ٚ      ٙأَتتتتتسٖٚتتتتتٛ ذٟ نتتتتتٌ غتتتتتٞ بٝتتتتتدٙ  

 

 

ّ     أَتتتتسٚ   اهلل   عٓتتتتد    ايهتتتتٌ    َعًتتتتٛ

 

 

   ٙٚأبتتتتتٛ  َا تتتتتد  ٜكتتتتتٍٛ ايٝتتتتتّٛ قٗتتتتتس  

 

 

 ٓفس  ضتتتتتٝد ايكتتتتتّٛاي كتتتتتٚقٗتتتتتسٟ   ع 

 

 

    ٙختتتتتترب  تتتتتتاْٞ ٚشاد ايكًتتتتتتب  حطتتتتتتس 

 

 

  س     َٚؿتتتتدّٚ   ٕ    َتتتتتٚاْتتتتا     يتتتت   

 

 

    ٙابتتتتٛ  ؾتتتتاح   بكتتتترب   اضتتتت   قتتتتايٛأ

 

 

 ايٝتتتتتتتّٛ  اٚإ املتتتتتتتٛت  اختتتتتتتتازٙ   بتتتتتتتر   

 

 

     ٙيؿتتتتتتتتدز   ٛت ؾتتتتتتتتٛبت٘ملاملتتتتتتتت٘  ٜتتتتتتتت 

 

 

 س  بٝحتتتّٛكؿتتتايملتتت٘  خرتتتت٘  ٖٚتتتٛ  ن  

 

 

    ِٙ ؾتتتتت ساتتتتتٓفس ز كتتتتتملتتتتت٘ ختتتتترت اي

 

 

ّ أٜٚتتتا يٝتتتتو     ختتترت أيفتتتني   بتتتٌ قتتتٛ

 

 

     ٙسكتتتبتتتٌ  ال   ت    َ٘ٚتتتاْع     تقنتتت 

 

 

 َتتتتٔ   زبتتتتٞ   َٚكطتتتتّٛ     أَتتتتسٚيهتتتتٔ    

 

 

    ٙ أَتتتتس    َتتتتسٚقتتتتاٍ املتتتتٛت  ٖتتتترا  األ  

 

 

ّ   أَتتتتسٖٚتتتترا      َتتتتٔ  حتتتتانِ   حملهتتتتٛ

 

 

    ٙٚإذا  ايعبتتتتد  ابتًتتتت٢  ايٓتتتتٛز   ؾتتتترب 

 

 

   ّ  ٚدعتتتتت٠ٛ   ْتتتتتتٝ ٙ      قتتتتترب  َسحتتتتتتٛ

 

 

    ٙٚقًتتتتتد   اضتتتتتت فسٙ    ًَٝتتتتتٕٛ   َتتتتتس

 

 

    ّ  َٚاٖتتتتتٌ  حصْتتتتتٞ  اتطتتتتتٝد   َُٚٗتتتتتٛ

 

 

     ٙٚدَعتتتٞ  عتتتٌ ٚ تتتٔ  قطتتتسٙ  بكطتتتس    

 

 

  ّ  ٚنبتتتتدٟ بتتتتٌ ٚ تتتتع ٚايؿتتتتدز َهتتتتتٛ

 

 

     ٙزحتتتٌ  ذٟ   ختتتط   بايتتتتازٜ    حتتترب

 

 

 يتتتت٘  اضتتتتِ َسضتتتتّٛ  بتتتترانس٠  ايتتتتٛ ٔ  

 

 

     ٙ٘   َٓتتتتر   ؾتتتت س ْكتتتتايٚذٟ   دٕٚ   

 

 

    ّ  َٚ ًتتتتتت٘   ال  ظتتتتتتتد ْتتتتتتادز   َٚعتتتتتتدٚ

 

 

   ٙهتتتتسمتتتتٛ     ايعتتتتس   غتتتتاٖد  يتتتت٘  ب  

 

 

 ٚارتتتتتتتٛز  ًَتتتتتتصّٚ   عٛيتتتتتت١ٚتػتتتتتتٗد   

 

 

     ٜٙطجٌ  َٛقف١  نٌ  َطو   عطس

 

 

   ّ  ٚتبكتتتتتت٢ ضتتتتتت ت١  نتتتتتتاذٟ َٚػتتتتتتُٛ
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 رابعالقسه ال

 ملحق خاص بالشويد

 صاحل طالب الُعنري
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 ادلـقـذٍـخ
العػ وؼ العقيػد حلػع  وػ ا السةػ  الػعص لػ  ال ػديد النعضػين والنعدػا الكيعسػ  

،  عف  ااة ل  عب ل  دديد ال ارة الكػسمييف الُعَم ي  اليعفع  لس  بااعل  حمك  اأ
داليػػػػا  ٖٕزذمأػػػػعر ُب  –اجلنابيػػػػيف، الػػػػ ي ق س ػػػػه رحلعحلػػػػعت الةػػػػدر واجلػػػػـ  ُب أبػػػػني 

يػعدة جمسػ  ق هوأقعمػ إليػهلكسم  الدٍل ارضعري الػ ي دلػع ـ  ُب الد جعف آٜٕٓ
اػػفؽ الكػػجنعء اجلنػػابيني، الػػ د  ال قسػػ دي سػػسطيف الىليػػد ال ػارة الكػػسمييف، لسمطعلأػػه  

لػػػداد ال  ػػػعب واأعل ػػػه إلحيندػػػع ذ مل دكػػػعىلنع الاقػػػت إ، قع ا يػػػيفدوف أي مكػػػّاغعت 
ودف  ج عمني ال دداء دـا  ال أبني، لضي  الاقت، وأتخ   ت ييص يفينيديف ُب أربعوتقدظم
ـ، ٍب اع  ػػةعؿ   ػػيف ال ػػديد الػػ  اح جزهتػػع ٜٕٓٓ أغكػػط  ٓٔداليػػا حػػ  ٖٕ

، ومل تكػػسمدع ل ودػػه دػػـا ال  ػػييص والػػدف  ُب مداردػػيفالكػػسطيف ُب ثفجػػيف مك  ػػىل  اجل
ف ػػست  بعػػد أفه جمسػػ  قيػػعدة ال ػػارة الكػػسمييف، ألسنػػـ الػػ ي ٜٕٓٓ أغكػػط  ٓٔ

لس ػػديد   يفص، ا مػػ  الػػ ي اق ضػػ  لمػػين جنػػعزة رمزدػػُب منػػص مد جػػعف الػػدف  وال  ػػيي
 أقيػػيف ال ػػدداء، الػػ ي اضػػط  ذوووػػي دفػػندي مػػ  قأػػين وقػػد حعػػ  ال ػػدداء مبكػػ ة 

مقػػربة إىل  ٜٕٓٓداليػػا ٖٕت ػػييص لعيمػػيف ا طسقػػت مػػ  أمػػعـ قعلػػيف ومنصػػيف دػػدداء 
 ُب لمادديف .ال دداء 

بعد  ٜٕٓٓ أغكطٖٔدـا المي   إعا ُبومل دىل ج ل  ج يف ال ديد حلع  اعل  
جدػد جديػد ُب ال عبعػيف لػدى سػسطيف م عن ػيف م عكػىليف مضػط بيف  ع ػت   ػ  مػ  إقعمػػيف 

ارػ اؾ وقػد  أبنعءمد جعف ت ييص آخ  خعص لس ديد حلع  ُب لدف  مع متىن أبنعؤن و 
ت اجلنػاب تاافد اجلنابيػاف مػ   ػين حمعفعػع إذ ققت ا منيه وذم  ال ةدي وال وعف 

دت لدف مد جعف ت ييص آخ  لعيي لس ديد، دد إذ، أغكط ُٖٔب دـا المي  
ربػػص سػعلعت منػػ  أمػ   أ  ػػ بػا ح بػػيف  اسػ ة ؽ أإىل مقػػربة ا مداردػيفمػ  مك  ػػىل  اجل

 الػ د  اضػط  بعضػدي ل   لد ا بكأ  ازدحػعـ ال ػيعني يفال عمنه حلأعحع ح  ال ع ي
 قىلت ح  يف الك  خفؿ مدة ال  يص .أو قداـ عم فء الكيعرات ال  الك  لس  ا 

السة  د ضم  النػزر القسيػين دمػع ُ  ػ  لػ  ال ػديد حلػع  اعلػ ، ووػ  الكػ ة  او و 
 ..وتع دف ابل ديد وقصعلد راثلييف وواثل  وحلار  يفال اتي
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زٛ ىؼٖٞذ صبحلاّضبه طط٘ر ٍضٞئخ ٍِ طريح 
َ
َ
ُ
 طبىت اىع

  
مبنطقػػيف ارعجػػ   ٜٜٗٔال ػػديد النعضػػين العقيػػد حلػػع  اعلػػ  حمكػػ  مػػ  مااليػػد 

بػدأ مكػ ة حيعتػه لقػ  وفػعة والػدن ووػا و  ايفص مبةعفعيف أبني.-د ديف رحلدمبد الُعَم ي
فيدػع  ألضػعءُب س  ال ع ييف مػ  العمػ ، دصػعرع حيػعة اليػ ي وال ػقعء ُب  نػف أسػ ة ع 

ولػدت ول وفػه العحلػيف ساان. م ارة الااقص و دح العيو ال  متيػزت هبمػع تسػك الػدة 
فػػعل ة  يع ػػه مأػػعدئ ال ىلػػعح والةػػعم ة، ُب  ىلكػػي ه روح اإلقػػداـ وال ػػعب ة وبػػ رت ُب  

االعفمػػيف  لدراسػػيف القػػ آف ال ػػ َل ولسامػػه لسػػ  دػػد أحػػد فقدػػعء الػػدد  ُب ق د ػػه، ُب 
ء ُب  ػػػين دػػ ء  أيػػػين بعػػدوع تعػػزز دػػػةىله ابلعسػػي ومسػػػت لددػػه معػػعٍل ال ضػػػةييف والىلػػدا

 ؛ فق ر ت ؾ ق د ه ووانه ل  اف دوليف قط  ال قيقيف وػ  حمطػيف أوىل ل حفتػه سػنيفدطسأه
ـ حيػػث م ػػػث ونػػػعؾ ثػػػفث سػػناات درس خفدػػػع ال حسػػػيف اعب داليػػػيف فعػػػعد ٖٜٙٔ

بعدوع ليىل   مدرسيف ُب ق د ه ل عسيي الق اءة وال  عبػيف أبسػساب أحػدث مػ  االعفمػيف  
وفقدعء الدد  ؛ وهب ا دعد أوؿ معسي ُب مدد ديف رحلد ورمبع ايفص أبس وع وذلك لكػأأني 

ا وؿ : الكػػػ اى اقػػػت وتسػػػك النطقػػػيف،  ػػػعردل ُب ذلػػػك الأسعسػػػيني سػػػجسدمع لػػػه ال
الدراسػػ  الػػ ي لػػعد بػػه مػػ  دولػػيف قطػػ ، وانخػػ  وػػا متػػ دن لسػػ  أسػػساب االعفمػػيف  

 وادخعله ا ال  وأسعلي  تدردكييف جدددة. لعّسه أفعد م  جت بيف دراس ه ُب قط  .
ـ  سف لس عسيي ُب مدرسيف اال أة   ال  سعرع إليدع م عت الطػفب ُٜٚٙٔب سنه 

 اجملعورة وخط  ال عسيي فيدع رما أسعلي  أحدث م  ذي قأين. م  الق ى
، قاميػػيفال جأدػػيفـ ال ةػػ  ابل نعػػيي الكيعسػػ  لسٜٙٙٔو ددػػدا ُب  سػػ قفؿوقأيػػين اع

  ػز القػعرة، مبـ ضم  ار س ال ػعك ٜٛٙٔ، ُب الععـ س قفؿفعينه ال نعيي بعد اع
ـ ًب ا  دابػه إىل ٜٓٚٔيف سن. وُب فرباد  ال ي  عف دقـا مبدميف ا م  ُب مدد ديف رحلد

ف ػػػدرب لسػػػ  ُب لػػػدف وأبػػني والػػػدمعت الطأيػػيف  يفدورات حلػػةييف لفسػػػععفعت ا وليػػ
ااأعء حلينيني ٍب لمين ُب مك  ىل  ال ديد انج  اال زف ، ٍب  قين لسعمين ُب أأددي 

مك  ػىل  لأدربػػه جػرباف ُب رحلػػد  ىلػل لمسيػػعت، و سػف خػػفؿ فػعة مػػ  خدم ػػه ُب 
  ـ.ٜٗٚٔرة الك  ىل  ح  داليا سنيف القطعع الصة  ُب رحلد  دا

وخػػفؿ وػػ ن الػػدة  ػػص بػػني لمسػػه ابرػػ س ال ػػعك والصػػةيف و ػػعف دااحلػػين تعسيمػػيف 
ُب ال ع ادػػيف  ةخػ  اإللػدادي وال ػػع اي من كػأع فعجربتػػه ضػاابا منػػص ا  كػعب الكػػنيف ا 
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 ـٜ٘ٚٔلػعـمندػع    ج، و الععميف لس  مةعدرة العمين الصة  إل معؿ م حسيف ال ع اديف
 ـ.ٜٙٚٔب تأيف  قي  ُب مدد ديف رحلد ُب الععـ  الدوليفعيينه ُب أم  ًب تو 

ب سيػػيف فػػأل ة   عمعيػػيفمتػػت الاافقػػيف لػػه لسػػ  مااحلػػسيف دراسػػ ه اجلـ ٜٓٛٔوُب سػػنه 
ـ دػػػػدعدة ٜٗٛٔدػػػػيف  عمعػػػػيف لػػػػدف الػػػػ  منة ػػػػه ُب سػػػػنيف اإلدار اعق صػػػػعد والعسػػػػـا 

عػدوع واحلػين العمػين ديف ا صص اق صػعد  .. باإلدار الأ فرداس ُب اعق صعد والعسـا 
 ـ.ٜٜٗٔق صعدي ح  سنيف القكي اعُب وزارة أم  الدوليف بعدف، ُب 

سػػػنيف  ص م تأػػػه حػػػ  ًب إلعدتػػػهـ أوقػػػف لػػػ  العمػػػين وًب قطػػػٜٗوبعػػػد حػػػ ب حلػػػيف 
مػػ   أغكػػط ٔٔـ إىل اجلدػػعز ال  ػػزي لألمػػ  الكيعسػػ ، فػػ ع اجلػػاؼ، وُب ٜٜٚٔ

فػػ ع اجلػػاؼ ب تأػػيف رالػػد، الكػػنيف  ىلكػػدع لػػني رليكػػع لقكػػي ال اجيػػه الكيعسػػ  ابجلدػػعز 
ة الععمػيف جلدػعز ا مػ  الكيعسػ  إلدار ـ ابٜٜ/ٕ/ٕٔواس م  ب لك ح  ًب تعيينه ُب 

حػ  ت قػ  إىل رتأػيف ة الععمػيف ال ابعػيف وال فثػني اإلدار رلي  لقكي ال اجيػه الكيعسػ  ُب 
 ـ وابل تأيف  ىلكدع.ٕٕٓٓلقيد، بعدوع ُأحيين إىل ال قعلد قك اً سنيف 

علػػ ، رةػػه ا، مكػػ ة  ضػػعله ف ػػعف مػػ  الضػػأعط ا والػػين واحلػػين ال ػػديد حلػػع  ا
ـ ٍب ٕ٘ٓٓالػػ د  لمسػػاا لسػػ  تاحيػػد الصػػف اجلنػػايب اب ػػداًءا مػػ   عيػػه ردفػػعف ُب 

ـ، حيػػػث قعمػػػت الكػػػسطيف مبنػػػص اعج مػػػعع ٕٙٓٓدنػػػعد  ٖٔال ااجػػػد ُب اجلمعيػػػيف ُب 
راارات مص وإغفؽ اجلمعييف وال قعؿ قيعداهتع و عف لس ديد الدور ال أ  ُب تااحلين ا

اجلنػػػاب ل اسػػػيص ارػػػ اؾ الكػػػسم  لسػػػ  مكػػػ اى الكػػػعحيف اجلنابيػػػيف وال  طػػػيا  أبنػػػعء
وارضػار ُب  ػين الىلععليػعت الػ  قػعـ هبػع ارػ اؾ اجلنػايب الكػسم  سػااًء لسػ  مكػ اى 
لدف ورد وارأيسني ورحلد وأبني وغ وع م  النعا ،  مع حض  العددد مػ  لقػعءات 

والػػػػ ؤى لااحلػػػػسيف النضػػػػعؿ الكػػػػسم   ف ػػػػعرمػػػػ  ا قيػػػػعدات ارػػػػ اؾ وقػػػػّدـ العددػػػػد 
وارضػػػعري لعػػػادة ارقػػػاؽ اجلنابيػػػيف  عمسػػػيف مبػػػع فيدػػػع دولػػػيف اجلنػػػاب وال ػػػ وة وا رض 

ابحػػعاـ القيػػعدة وا خػػ  هبػػع  آراء ومقعحػػعت ال ػػديد الأطػػين  عػػ  وادادػػيف، و ع ػػت
ىلػػ  لااحلػسيف النضػعؿ وتاحيػػد  ػين م ػاانت ارػػ اؾ ُب قيػعدة ماحػدة وفقػػع لسدػدؼ ال 

لسيه ووا سة  قاات اعح فؿ واس ععدة الدوليف اجلنابيػيف ولعحلػم دع لػدف، فكػعر 
رةػػه ا لسػػػ  درب ذلػػػك ادػػػدؼ و ػػػّ س ُجػػػين جدػػػدن لدمػػػيف ال ضػػػةييف مػػػ  خػػػفؿ 
تااجدن الىلعلين ُب مد جعانت النضعؿ الكسم  ال  د أّنعوػع ارػ اؾ اجلنػايب والػ   ػعف 

يف أبػني الػ  اس  ػدد فيدػع ليس ةػ  مبػ  ـ ُب حمعفعػٜٕٓٓدالياٖٕآخ وع فععلييف دـا 
                اجلنابييف الكسمييف.  ارةسأقان م  ددداء ال
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 اىؼٖٞذ / صبحل طبىت حمظِ
 رٗٙ ثذٍبئٔ اىشمٞخ ػدزح قضٞزٔ اىعبدىخ

                                                      

 

  صتٝب ستُد ٜابًٞ                                                                     

 

ال ػػػديد حلػػػع  اعلػػػ  حمكػػػ    حلػػػع  لأػػػد ا بػػػ  لأػػػد اجلأػػػعر مػػػ  مااليػػػد لػػػعـ 
منطقيف العم ي ُب م    رحلد ال   ع ت ت أص مػع  ع ػت  ،ـ ُب ق ديف ارعج ٜٜٗٔ

تعػػ ؼ بكػػسطنيف ايفػػص الكػػىلس  اأو ايفػػص الكػػعحين وحعضػػ هتع جعػػعر  وُب تسػػك ال ابػػص 
أخػ ت ماقعدػع ُب جأػعؿ ايفػص ال ػعوقيف والػ   عبػد أوسدػع م ػقيف اريػعة ُب حلػار ال  

والػػػدمعت ال عسيميػػػيف والطأيػػػيف وسػػػأين العػػػيو ومػػػص ذلػػػك  ،دػػػ  : ا عػػػداـ الط قػػػعت
اسػػ طعع أوػػين ايفػػص الن ػػعم  مػػ   ددػػد مػػاقعدي لسػػ  خعراػػيف الػػاا  وخػػعرج حػػدود 

ضػاء لنػدمع ا قػاا وب ػين الاا  فعرتقاا درجعت الكػسي حػ  من دػعن ودخسػاا دالػ ة ال
اق ػػػدار أبػػػااب ال ىلػػػعح الػػػاال والقػػػام  وا قػػػاا أبػػػااب الػػػعؿ وال جػػػعرة والصػػػنعليف 

 وال أويين الععدي والععيل وو ا وا ددندي .
فقػد والػدن وت ىّلػين ب لعد ػه  ـ ولندمع بسغ دديدان الععمني م  العم ٜٔ٘ٔوُب الععـ 
لػػ ي  ػػعف د ةسػػ  بكػػجعاي ايأػػيف ا ،انحلػػ  أةػػدمػػه الةىلػػار لػػه أبذف ا قعسػػي جػػدن  

لززهتػػع مس  ػػه ال ػػع ديف أ كػػأ ه تقػػدد  الػػدوال  اعج معليػػيف ُب منطق ػػه وأثػػ ت تسػػك 
رقػػه جػػدن أبحػػد ال  عتيػػ  رىلػػظ القػػ آف أالػػ ي  ،الكػػجعاي ُب ت ػػاد  حىليػػدن حلػػع 

ـ  وقضػػػػ   ٜٛ٘ٔػػػػػػ   ٜٚ٘ٔوتسقػػػػ  مأػػػػعدئ القػػػػ اءة وال  عبػػػػيف خػػػػفؿ العػػػػعمني ا
ـ ُب حلػػةأيف جػػػدن قعسػػػي ُب ارتيػػػعد ٖٜٙٔو  ٜٜ٘ٔم  الكػػناات الااقعػػػيف بػػػني لػػػع

اجملػػعل  الػػ   ػػعف ال أػػعر د ػػداولاف مػػ  خفدػػع ا خأػػعر وا حعددػػث وار ػػي وال ػػع  
...اخل وأتث  الىل  حلع  ُب سيعؽ ال ة  الكيعس  ال ي لعده اجلناب، حيث لعػ  

ة الع بيػيف لعمػيف وثػارة ال ايع اال اددا  دورًا  أ ًا ُب اس قطعب اجلمعو  لنعحل ة ال ػار 
ـ  وثػارة ٕٜٙٔسػأ مرب ٕٙـ خعحليف ومػ  بعػدوع ثػارة ال ػمعؿ إٜ٘ٔ ،دالياٖٕ

 ـ  والدور ال أ  لص  لأدالنعحل  ُب دلي ال ارتني . ٖٜٙٔ أ  اب ٗٔاجلناب ا
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 صالح طالب تلمٌذاً فً لطر ومدرساً فً رصد :

قىلػعر ولطعلػع  ػعف ذلػك قدُر اليعفع  ةػين لصػع العحػعؿ ب ػ  ا دقػه لػرب الػادايف وال
ـ ٜٗٙٔقدر حلع  اعل  فقد د  ا دقه وا ؽ ابب ال زؽ ُب المس يف الع بييف لعـ 

و عف ُب ربيص العم  ل   ومل داف   ع اً لصػة  سػنه فةمػين لصػع العحػعؿ إىل قطػ  
ال حسػػيف "ال اسػػطيف"  أ مػػينابلػػدارس القط دػػيف، حيػػث  أةػػدفأرقػػه خعلػػه لسػػ  قعسػػي 
 ٓاجلعليعت الاافدة إىل قط  بنعءل عح  و عف ذلك وا الكقف ا

ـ لعد حلع  اعلػ  إىل ق د ػه وفػ   مدرسػيف حلػة ة ال ةػ  هبػع ٜ٘ٙٔوُب هنعديف الععـ 
الق دػػيف حيػػث أخػػ وا زادوػػي ا ويل مػػ  القػػ اءة وال  عبػػيف  واركػػعب  أبنػػعءالعددػػد مػػ  

لسػ   ي وال عسيمػ اإلدار مالىلًع خمزو ه ال  ك  م  مدارس قطػ ، الػ   ػعف  ععمدػع 
 ٓالنما الربدطعٍل و ع ت لدف والأة د  ق دن  قط  آ  اؾ

 :نساناالنتمال من الدفاع عن األمن إلى الدفاع عن صحة اإل

  ػعر ارػ س ال ػعك ُب النػعا  إىل أ مأعدػ ًة  سػ قفؿدلت ارعجػيف العسػيف بعػد اع  
واحػد، ـ وبعػد لػعـ ٜٛٙٔال دىلييف فع ضي حلع  اعل  إىل تسك ال ارة ُب مطسص لػعـ 

ـ اسػػػ أ   حلػػػع  اعلػػػ  لسعمػػػين ُب جمػػػعؿ الػػػدمعت الصػػػةييف، ٜٜٙٔأي ُب العػػػعـ 
ييف وتػدرب لسػ  أدػدي أاأػعء حلػينيني  كػع فعل ة  بكػسك ال مػ دض ومػعرس الدنػيف اإل

 ٓـ ُب  ين م  مك  ىل  ال زف ورحلد مبةعفعيف أبنيٜٗٚٔوظمنيني ح  لعـ 
طأيػيف مبضػماهنع اعج مػعل    ا حلع  اعل  ُب جأد ني، اجلأديف ا وىل: الدمعت ال

 واجلأدػػػػيف ال ع يػػػػيف: مكػػػػعشم ه ُب إ  ػػػػعء  عيػػػػيف تععو يػػػػيف اسػػػػ دف ييف لعمػػػػعؿ  كػػػػعٍلواإل
الػػدمعت الطأيػػيف ُب حمعفعػػيف أبػػني وأفسػػ  ال سكػػاف ُب إذمػػعح  عيػػ دي الػػ  خسقػػت 
ارعفز العدي والعناي لسعػعمسني ُب جمػعؿ الػدمعت الطأيػيف ومػ دود ذلػك  ػعف لصػع  

ال ضػػ  ُب آف واحػد، إذ مػػع  ػػعف لػ دض أف د سقػػ  العػفج ُب لػػين لػػ وؼ العػعمسني و 
  ٓحلعأيف دعي دع الععمساف ُب جمعؿ الدمعت الطأييف

 نشاط متعدد فً إطار حمولً:11صالح طالب

قعؿ ال عل  الع يب: "م  اس  العػف سػد  السيػعيل" وا طأػ  ذلػك لسػ  حلػع  اعلػ  
اؿ مػ  الكػد  ليج ػعز ام ةػعانت ال ع يػيف دوف جمعمسيف فقد أّوين  ىلكه ابق طعع ليػعؿ اػا 

 ٓال ع اي وال ع اديف ودخين اجلعمعيف وحصين لس  الأ علارداس ُب اعق صعد
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ـ ودػةين منصػ  ٜ٘ٚٔ عف ال ديد حلػع  اعلػ  قػد ال ةػ  ابلكػسك ا مػل لػعـ 
ال ػػ ؼ لسػػ  ال ػػعردص اليمنيػػيف الكػػافي ييف ُب الػػدال ة اعق صػػعدديف بػػازارة أمػػ  الدولػػيف 

ـ لمسػػػػه ُب الاقػػػػص  ىلكػػػػه حػػػػ  ا ػػػػدعع ارػػػػ ب الععلػػػػيف حلػػػػيف ولػػػػين ظمػػػػعرس مدػػػػع
 ٓـٜٜٗٔ

 ػػػعف ال ػػػديد حلػػػع  اعلػػػ  أحػػػد م سكػػػ  اجلمعيػػػيف الزراليػػػيف م عػػػددة ا غػػػ اض ُب 
لسيدع ال سكاف اسي " عييف الاا " ااثبػت  أاس ـ، و ٕٜٜٔحمعفعيف لدف ُب الععـ 

 دػػـا إدػػدعروع لأػػد سػػعبقًع  والػػ د  ا   أػػاا ال ػػديد حلػػع  اعلػػ  رليكػػعً لسجمعيػػيف ُب
 ٓرمسيعً 

 ػ  لضػااً وأ  لند إ  عء اع عد ال ععوٍل الزرال   عف حلػع  اعلػ  أحػد م سكػيه 
 ٓ  تععو ييف زرالييفٕٚديف، حيث ضي اع عد ااإلدار ُب وي  ه 

 مع  ػعف ال ػديد حلػع  اعلػ  مػ  ضػم  ال  صػيعت الػ  تأنػت الػدلاة لس صػع  
ال ػػػػد  ُب مقػػػػ  " عيػػػػيف ردفػػػػعف  وال كػػػػعم  اجلنػػػػايب ولقػػػػدت اج معلدػػػػع ال ػػػػعرطم 

ـ ومع ت تػ  لػ  ذلػك مػ  تنعػيي ٕٙٓٓدنعد   ٖٔاعج معلييف ال ديف" ُب لدف دـا 
العددد م  الىلععليعت اجلمعو ديف الكسمييف والػ  رفعػت مػ  خفدػع الطعلػ  ال ػ وليف 
 وين اجلناب ُب أرضدي وث وهتي وحقدػي ُب  ػين الىلػ ص مبػع دػ فءـ وحصػ دي ال أػ ة 

ـ أُف غػػػػت مػػػػػ  ٜٜ٘ٔمػػػػعدا ٕٕض وال ػػػػ وة  ف الاحػػػػدة الػػػػ  ألسنػػػػت ُب ُب ا ر 
 ٓـ ومع أف زته م    علد وتداليعت قعتسيفٜٜٗٔمضماهنع بعد ح ب حليف 

 تأهٌل األوالد ٌسبك االستشهاد:

ح ص ال ديد حلع  اعل  لس  أتويين أوعدن أتويًف  اليًع، فعس  اأيػ  أسػنعف مػ  
 مػػ  دراسػػ ه اجلعمعيػػيف ُب جعمعػػيف لمػػعف خػػ ا جعمعػػيف حسػػ  اسػػاراي  ومػػع ص ُب العػػعـ 

اا ردف   صػػص وندسػػيف  دػػ ابء وحعسػػاب و  سػػنيف اث يػػيف اػػ  أسػػنعف اا ردف  
اجعمعػيف لػدف  ودػعي  لعسػـا الصػةييف قكػي الصػيدليف وايفص سنيف أوىل  سيػيف الطػ  وا

 ُٓب خ عـ م حسيف ال عسيي ا سعس ، و سدي م ىلاقاف ُب دراسعهتي
الػػػػ  ار مػػػػندي مخكػػػػيف حعػػػػ   ػػػػيعدي ب لعد ػػػػه ولنعد ػػػػه حػػػػ   ،أبنػػػػعءلس ػػػػديد مثع يػػػػيف 

ـ لػ  لمػ  انوػز الكػ ني لعمػًع، لعدػدع ُب ٜٕٓٓداليػاٖٕاس  دعدن دـا المي ، 
حليعغيف مسةميف  ىلعحييف سسػت لػدة جاا ػ : الأنػعء الػ اٌب وال ىلػعح الػاليىل  والعمػين 

 ـ ليضػيفٜٜٚٔ وإ مػعؿ  صػف ددنػه لػعـ  كػعٍلاعج معل  والن ػعط ارقػاق  اإل
واج  بنعء ا س ة إىل واجأعته ا خػ ى وبعا ػه تعػعىل  ػعف ال افيػ  مػ   صػيأه و كػأؿ 

 ٓيف م  بعدن، وغداً لنعل ن ق د ال أدا ال افي  والكداد رعمس  



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
051 

 

 ػٖٞذ اىْضبه اىظيَٜ
 

 

 نصر ناصر سد.عٌدو                                    

                                   

 ععدتػه ُب   -در ال ديد العقيد حلع  اعل  اأبا مػع ص  دعء ق
الىلععليعت الكعبقيف أف د اف حعض ًا فععلييف اعح جػعج الكػسم  

، ُب مددنػػيف زذمأػػػعر ٜٕٓٓالػػ  أقيمػػػت دػػـا المػػػي ، ال علػػث والع ػػػ وف مػػ  داليػػػا
أبػػني، والػػ  جػػعءت لسمطعلأػػيف  اػػفؽ سػػ اح احمل جػػزد  لسػػ  خسىليػػيف  يفلعحلػػميف حمعفعػػ

عبص مػػ  داليػػا، ووػػ  ا خػػ ى الػػ   عم دػػع الىلععليػػعت الكػػسمييف تعأػػ اً لػػ  فععليػػيف الكػػ
 .ٜٜٗٔداليا ٚال فض لكيعسعت مع بعد 

 توظم ننػػع مفحعػػيف  ػػي وػػ ن الػػدال ة جدنميػػيف ب ػػين العػػىن ارػػ ُب لس سمػػيف، فعلىلععليػػع
الكسمييف أتٌب ل فض سيعسعت معينيف، تن دػ  مب ػعت وآعؼ الع قسػني، ولنػدمع دػ و  

لسمطعلأيف  افؽ سػ اح الع قسػني، دعػادوف بػأعض ل ػ ات الق سػ  وم ػعت النعدطاف 
 إعا ُباجل حػػ ، وتكػػ م  الػػدال ة ل ػػزداد جدنميػػيف ُب لػػينِّ سػػسطيٍف ف ػػست ُب  ػػينِّ دػػ ٍء 

 سيعسيف اعس قااء والقد  وال عكف، والق ين .
 ػػعف ال ػػديد أبػػا مػػع ص د ػػعرؾ ُب فععليػػيف سػػسمييف تطعلػػ   اػػفؽ سػػ اح الع قسػػني، 

دمع ابدراا دعوس  ُب إافؽ ال حلعص ار  لس  الع صمني الُعزاؿ م  الكػفح ولن
م  النكعء وال جعؿ، فعسُ ددؼ ال ػديد حلػع  ضػم  َمػْ  أسػُ ددفاا ب حلعحلػيف الةػدر 
الػػ   ع ػػت جػػعوزة ل كػػ ق  ُب اجلكػػد الطػػعو  وتػػادع روح ال ػػديد حلػػع  اعلػػ  إىل 

النضػػػعؿ الكػػسم  ال ااحلػػػين الػػػ ي  ابرلدػػع ل ضػػػيف دػػديداً جددػػػداً إىل قعفسػػػيف دػػدداء
دااجػػػه ال حلػػػعص ارػػػ  ابلصػػػدور الععردػػػيف واإلرادة الصػػػسأيف الػػػ  ع تعػػػ ؼ السػػػني وع 

 .دالعد
الػػػ د  ازم اػػػاا ُب حلػػػىلاؼ اجلأدػػػيف   ػػػعف ال ػػػديد حلػػػع  أحػػػد النعدػػػطني الكيعسػػػيني

، لندمع  عف دعمين دم ضعً ُب مك  ىل   القامييف ُب مطسص الكأعينعت م  الق ف النصـ 
  ديد انج  ٍب ُب مك  ىل  ال ديد لأدربه ُب رحلد .ال
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وابلػػ غي مػػ  اريػػعة القعسػػييف الػػ  مػػ ا هبػػع ال ػػديد الػػ ي لػػعٌل مػػ  حيػػعة اليػػ ي الأ ػػ ، 
واعل معد ال ساػ  لسػ   ىلكػه ووػا مػع زاؿ ُب لمػ  الزوػار إّع أف دػةىله ابلعسػي وحأػه 

فعل ع ادػػػيف، لااحلػػػسيف  يفلداددػػػلسمع فػػػيف دفعػػػه إىل تػػػ ؾ العمػػػين واعل ةػػػعؽ ابلدرسػػػيف اإل
اعغػػعاؼ مػػ  هنػػ  العسػػـا والعػػعرؼ وبنػػعء لعلػػه الىل ػػ ي والعسمػػ  وت ػػاد  د صػػي ه 

 الأعح يف ل  م عٍف علٍ  ُب اجمل مص اجلددد ال ي  عف آخ اً ُب ال   ين .
ود عء القػدر أف أل قػ  ابلزميػين ال ػديد وأف   ػاف ُب دفعػيف واحػدة ُب اث ادػيف زذمأػعر، 

داخس  الػ ي  ػعف ُب ذلػك القكي الػواحدة مص زمفء آخ د  ُب  وأف  ك   ُب غ فيف
الزم  جػزءًا مػ  اريػعة ال عسيميػيف وحقػعً ل ػين َمػْ  دكػ ةقه مػ  حمػدودي الػدخين، وػ ا 
النجػػز الػػ ي حلػػعر اليػػـا ُب خػػرب  ػػعف بىلضػػين سيعسػػعت ال  سِّػػ  لػػ   ػػين اعل زامػػعت 

 ال  دنأة  اف ت ةمسدع الدوليف جتعة اجمل مص.
ع    سػػيًف مػػ  اريادػػيف وخمػػزوانً ع دنضػػ  مػػ  الطعقػػيف ال اقػػدة الػػ  ع  ػػعف ال ػػديد حلػػ

ى بػػػه مػػػ  الصػػػىلعت ا  ّۗ يػػػيف خفقتنطىلػػػئ وع ت اقػػػف لػػػ  ال ػػػاود فعػػػًف لمػػػع ت ةػػػيّن
ال فيعػػيف مػػ    ػػ اف الػػ ات واإلقػػداـ والصػػرب وال ػػجعليف وروح اع  مػػعء لسػػاا  الػػ  

 ُب معمعػيف الػد ال قػدم  ت  اب هبع من  الطىلاليف، وقد ا  ك  ال ػديد وػ ن الكػجعاي
، والػػػ   الػػػاال الػػػ ي اتكػػػمت بػػػه مػػػدة الكػػػ ينعت والكػػػأعينعت مػػػ  القػػػ ف النصػػػـ 

الػ ي  ٜٚٙٔال فثػني مػ   ػافمرب  اسػ قفؿقػيي ار دػيف و  ا  صػعرجعءت م زامنػيًف مػص 
ألػػعد لس ػػع  سػػيعدته وح د ػػه و  ام ػػه لية ػػين  م ع  ػػه بػػني سػػعل  دػػعاب ا رض بعػػد 

 وال بص. اح فؿ جتعوز الق ف
تع افػػت لسػػ  ال ػػديد خػػفؿ تسػػك ال حسػػيف وتعػػزازت زمعل نػػع لنػػدمع ا  قسنػػع لسعمػػين ُب 
مدد دػػيف رحلػػد وػػا ُب جمػػعؿ ا مػػ  وأان ُب قطػػعع العبيػػيف وال عسػػيي و ػػعدت لقعءاتنػػػع أف 
ت اف دامييف،   أعدؿ فيدع ادي الاال واعج معل  وقضعاي مك قأين و ا الاا  الػ ي 

لنع إّع به وع تقدـ لنع إّع ب قدمه وع رفعوييف لنع إّع ب فعوييف  يػص آمنع أبف ع مك قأين 
 ووا دأف  ين اجليين ال ي   أ وت ل ع ُب  نف الاضص اجلددد . أبنعله

واػػااؿ مػػدة ازم ااػػه ُب العمػػين ال مسػػ  مل د اقػػف ال ػػديد لػػ  تطػػاد  قدراتػػه وتنميػػيف 
ه ودضػعلف مععرفػه ال تأطػيف مااوأه الىل  دػيف والكيعسػييف والدنيػيف، بػين لػين دطػار قدراتػ

وػ ن الػ اة ابزم ااػػه ُب اليػداف العمسػ ، إذ مل تعػػد ال  ػ  وػ  الصػػدر الاحيػد ل نميػػيف 
   ػ الععرؼ وت اد  ال  صييف، بين حلعر العمين بني النعس وال عسي مػندي الدرسػيف ا 

 قدرًة لس  تنمييف الدعرات وتاسيص دال ة الدعرات .
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 وسػعل  رفعقػػه إىل دالػ ة الأطعلػػيف اإلجأعردػيف ليةػػدو ل سقػ  بصػػع  ٜٜٗٔوجعلػت  عرثػػيف 
م ين  يص منعضس  اجلناب  خػعرج دالػ ة العمػين، لقػد غػدا ماقعػه الػ ي دػةسه اػااؿ 

 ٜٗلقػػدد  مػػ  الػػزم  غنيمػػيف حػػ ب بيػػد أحػػد الاافػػدد  مػػص فجػػ  الكػػعبص مػػ  داليػػا
 و عدر وال دعااؿ لسيه إىل د ٍص غ  م غػاب  ضعلييفولي ةاؿ حلع  م  د صييف 

ه دػػ ا الػػاا  سػػأأعً ُب إخفحلػػفيػػه ُب لػػين سيعسػػيف الندػػ  والىليػػد والةنيمػػيف، وليصػػ  
مععقأ ه، ودافعًع إلْد اله ُب لمسه ومصدر رزقه، متعمعً  مع ج ى مص  ين ال  فعء ال د  

   جاا م  مدرسيف ال ارة، وتىلساذوا ُب خضي مععر دع الاانييف .
 ةػػ  حلػػع  اعلػػ  حمكػػ  اأبػػا ـ ليسٜٕٓٓوجػػعء دػػـا ال علػػث والع ػػ د  مػػ  داليػػا 

دػي قػ ابني عسػ ععدة ارقػاؽ أرواحمع ص  بقعفسيف ددداء النضعؿ الكسم  ال د   ػ روا 
 الندابيف وار ايت الصعدرة ول قاَل الاضص ال  ين .

مػػػ  بعػػػدؾ العػػػني ف وحػػػك الطػػػعو ة مل تػػػ و  ُسػػػدًى ف ق دػػػ أد دػػػع ال ػػػديد الأطػػػين ًل 
ا لسةػ  ورفضػع ا  صػعر اار النضػعؿ الكػسم  لااحلػسيف م ػ يفال أدانعؼ م  سيةمساف 

لسعسػػػػي والضػػػػيي ومتػػػػ داً لسػػػػ  روح ادزظمػػػػيف واع  كػػػػعر الػػػػ د  أراد اةػػػػعة العصػػػػ  أف 
 ك كسي دع، ل ننػع  قػاؿ دػي ويدػعت . . ويدػعت، لقػد خػ ج الػعرد مػ  قمقمػه ولػ  

 تك طيص قاة ُب الد يع أف جتربن لس  العادة إىل القمقي .
حلع  اعل  وجلميص رفعقه دػدداء ال علػث والع ػ د  مػ  داليػا اجملد والساد لس ديد 

 ول ين ددداء النضعؿ الكسم  وع انمت ألني اجلأنعء .
 وسثية شعسية

 شهٌٌد له فً الورى موضعُ 

 ٌناظره البدر إذ  ٌسطعُ 

 عظٌُم الجالل رفٌُع  الممامِ 

 له  لبٌس مشرٌق أروعُ

 ناأعمالٌسافُر فً عمك 

 ال ٌركعُ وال ٌتوانى و

 ستمبُل الموت فً بسمةٍ ٌو

 ٌمضى شهٌداً وال ٌخضعُ و
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 ٌودعُنا فً تخوم الثرى

 ولكنَّه دائماً أرفعُ 

 أبا مانع إن  نفسً   تئنُ 

 الحزن إذ  ٌلسعُ ومن المهر 

 لكنَّنً مؤمٌن بالمضاءو

 ألنَّه فً سٌرنا األسرعُ

 فنم ٌا رفٌمً لرٌَر العٌون

 فإنَّ الملوب لن الموضعُ 

 ناوطٌفَُن باٍق هنا بٌن

 األفُك األوسعُ وهو الضوُء 
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 ..ثزإني حق ال ٝالحظثزاردٍبء ػٖذائْب األ
 فاروق ناصر علً

 

 الشهٌد والمسٌرة الكبرى !!

 

 أُي الاجان سي    ال عردلا 
 جفد حق  أـ دديد لط  الد يع ث ان ؟!

بني م  سس  اريعة م  ال عاب  ف ٌؽ  أ  ٌ
 وم  ألعد دع اريعة..

 حلعمداً والع  زمعف العجز واجملد الُد   ُمت
  ت أقداـ الةزاة .....

 فس ين اعغييف مدى ول ين لسي من دعن
 عدفهتُ   ولا حلسأاؾ حيعً ع ُمت حلعمداً ح

 وين دك اي الأطيُن ال ديدُ 
 أمعـ مأجاٍر...وخعل  ؟!

 
 فعروؽ جاددة 
 

 ودخن
غػ  اجل حػػ   مكػػ ة نع  قػػدـ ال ػدداء ُب  ػػين مد جػعف أوأحلػأةـ ٕٚٓٓ/ٚ/ٚمنػ  

نع لػػػرب النضػػػعؿ الكػػػسم   قػػػدـ أحلػػأةومػػ  دةيأػػػاف داخػػػين الكػػػجاف الكػػػةيقيف .....
.. اف العزؿ م  الكفح منع بدـ ابردأضعح  م  أجين ح ديف اجلناب احمل ين، ووي دق س

...ع فػ ؽ بػني إمػ اة أو رجػين .. فػ  أو اىلػين أو دػيل لجػاز ع فػ ؽ مػعبني رجػين أو
 جعلزة معلييف مة ديف  . وق ين جنايب ت ب  ت قييف أادععروي ا

دكػاداجعمعيف الػدوؿ  مػع زاؿاجملعزر تندعؿ لسػ  أرض اجلنػاب ال ػعل  والصػمت ارقػ  
الع بييف  الػ  ت دػد أف  سػ  مػ  اجلنػاب ال ػعل  حلػارة جددػدة م افسكػطني اث يػيف ووا 
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الصػػمت  ىلكػػه ارقػػ  الػػ ي د ػػمين اا مػػي ال ةػػدة وجمسػػ  ا م  و ػػين النعمػػعت 
ييف  سدع م  بُط  واحدة ..بُطػ  الن الػيف واجلػ الي ....ا  أدػاا سفمواإل الدولييف والع بييف

لػااف فاؽ أرضنع ح  تىل قاا مع بػني ا  ل ين و ا الصمت الزري لس  معج ى وصم ي
 حني  أدأ اركعب !!.

 الدخوه إىل قمب املقاه بإحتصاز:
 ليػ ي  حني رفضت سسطيف اعح فؿ تكسيي ج يف ال ديدا العقيد حلع  اعل  اليػعفع 

..ووػػ ا ـٜٕٓٓ/ٚ/ٖٕ ػػددوا ُبازذمأػػعر دـا س ادفنػػيف مػػص رفعقػػيف ال ػػدداء الػػ د  
الػ فض الةػػعرؽ ُب العقسيػيف الاضػػيعيف والدو يػيف والػػ ي ع تقػي بػػه حػ  اإسػػ اليين  ع ت 

ل ندػع  اايفص منزل دػع وم ع  دػع،  ساؼ تىلقد قأعلين أخفقتع قد أهنع هب ا الاقف الف
 س  الكة  لس  الكعح  .وأ قوقعت ُب مك نقص الىلضيةيف 

اعحػ فؿ والػ  مل  ـ  ع ػت ال عرثػيف الدودػيف لكػسطيفٜٕٓٓ/ٛ/ٖٔفىل  دـا المي  
ا طس  الا ػػ  الػػ ي دػػعرؾ فيػػه لػػدد مػػ  قيػػعدات ارػػ اؾ اليدا يػػيف ت ػػ  وكػػأعهنع..

مبةعفعيف لدف وُ ّ عب واندطني حقاقيني وحلةىليني مػ  أمػعـ مك  ػىل  اجلمداردػيف ُب 
ا لػػاؼ ال لىلػػيف و وؿ مػػ ة رُفعػػت ألػػفـ دولػػيف اجلنػػاب  ما ػػ  جنػػعلزي مديػػ  ضػػي

وحلػػار ال لي السػػ  سػػعمل الأػػيض  و الػػت اجلنػػعزة إىل مكػػ ة غضػػ  دػػعك ُمديػػ  
..وُب مقػربة طعلأػيف مبااحلػسيف النضػعؿ حػ  النصػ رددت م  خفدع اد عفعت الدودػيف ال

 .و  ال ػػ ىاراة ج مع ػػه الطػػعاأبػػا ح بػػيف   متػػت الصػػفة لسػػ  روح ال ػػديد ومتػػت مػػا 
و ػػػ ا  الػػػت اجلنػػػعزة إىل مكػػػ ة  عو دػػػيف م لأػػػيف وبػػػدأت اعهتعمػػػعت داخػػػين سػػػسطيف 
اعحػػ فؿ  ػػين جدػػعز دػػ دي انخػػ   يػػف مػػ ت لسينػػع وػػ ن ا لػػاؼ ال لىلػػيف واد عفػػعت 

.. ػػعف ادػػدؼ إوع ػػيف قأعلػػين اايفػػص  ال ف فػػيف دوف أي لعل لػػفـ اجلنابيػػيف الدودػػيف وا 
أوػػع اا سػػسطيف اعحػػ فؿ وحالػػاا اجلنػػعزة إىل مكػػ ة اجلنػػاب   أبنػػعءل ػػ  اايفػػص و ػػين 

 .دع أبلفـ اجلناب ودوي اد عؼغض  مل  ت دد مددنيف ا لدف   م يًف 
 قبن اخلامتة خبطوة :

سػجين ال ػػعردل لس ػػديد الأطػػين ا العقيػػد حلػػع  اعلػػ  اليػػعفع    أ ػػه قػػدـ روحػػيف فػػداًء 
وقػدـ حيعتػه لسصػماد  لسجناب وح دػيف اجلنػاب والػ فض لس نػاع وال  ػاع والكػعوميف،

أف جنعزتيف  ع ػت وػ  االععحلػىليف اجلنابيػيف  الػ   أدضعً يف .... وسجين ال عردل له قعوموال
 وزت وخس ست سسطعت اعح فؿ ُب قس  الددنيف العلدة لدف .
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ل ػػ  لسينػػع أف  ػػ عسي مػػ  حلػػمت ارقػػ اء لسػػ  اجملػػعزر والػػ د  ذ  هتػػع ُب بدادػػيف القػػعؿ 
ا الػػػدرس ا وؿ الػػػ ي تعسمػػػت منػػػه  ػػػين ال ػػػعاب .... أف وػػػ ا الصػػػمت الُػػػزري وػػػ

النعضػػسيف معػػىن ارقيقػػيف الُػػ ن .... ومػػ  خػػفؿ وػػ ا الصػػمت اجلأػػعف والُػػزري ل فػػت 
 اجلناب لسينع أف  ىلدي انٌب : أبنعءا دقدع ...ورم  

أ نع وحدان ال د   ىل ض إرادتنع و قسػ  ا مػ  الااقػص ورمػدد مصػ ان لسػ  أرضػنع   نػع 
.. لكػػنع حػػدان تق دػػ  مصػػ ان وفػػ ض مػػع   دػػدوػػ ن ا رض وبيػػدان و رمػػ  أوػػين وأسػػيعد 

فنػػػػع   الػػػيف الصػػػػمت لسػػػػ  ل   بعػػػد أفوعجػػػيف  ي حلػػػػات حقػػػ  وجأػػػػعف طمػػػػ ج انف 
ول   قأين .. حملع ي و ىل ض ال ااب والعقعبرم  ال د  سنأدأ اركعب و قيي ااجملعزر..

.  ػػين دػػ ء .أػػين بنضػػعؿ سػػسم  إىل دػػـا القيعمػػيف.. ع  قبنضػػعؿ سػػسم  بػػدوف حػػدود
اليػػـا واضػػةعً  ػػين الاضػػاح ولقػػد آف لسنضػػعؿ الكػػسم  أف دن دػػ  ق دأػػعً حػػ   أحلػػأ 

 اركعب و ق ر وحدان الص  .  دوس لس  الصمت ارق  و أدأ  ف ض
 اخلامتة

 غضب ٌدي ..... )

 غضب فمً

 ودماء أوردتً عصٌر من غضب

 ٌا لارئً .....

 ال ترج منً الهمس

 ال ترج الطرب

 حسبً بأنً غاضب

 محمود دروٌش        (والنار أولها غضب !
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 صبحل طبىت اىٞبفعٜ ػٖٞذ اىنزاٍخ ٗاحلزٝخ
                      

 د.قاسم المحبشً                                       
 

وع فدػ ن   صعر ال ء ُب سأيين القضييف ال   عف دنعضين ُب سأيسدع وضمسي اب دأف دك  د
نىلاس ار ة ا بيػيف، والعميػد حلػع  اعلػ  اليػعفع ، الػ ي لػء  ػداء أمنييف أحلةعب  ال

القضػييف اجلنابيػيف، مل د ػ    صػعرمػ  أجػين أ يف الكػسمييف قعومػواج  ال ضعم  الدٍل وال
إىل ميفد جددد لس ع   ٜٕٓٓ/ٚ/ٖٕدعسي أف حيعته ساؼ ت ةاؿ ُب زذمأعر وُب 

 زة م اح ػيف مػ  جةعفػػين اجلنػايب اجمليػد، فىلػ  حلػػأعح ذلػك اليػـا الػدام  ارت أػػت مىلػ
جػػػيو اعحػػػ فؿ ال ػػػمعيل القأسػػػ  ادمجػػػ   رض اجلنػػػاب، أرت أػػػت ج ظمػػػيف ب ػػػعيف 
 قدامدع لس  إافؽ ال حلعص والقنعبين ارييف لس   ػاع اجلمػعو  اجلنابيػيف ال عػعو ة 

يف الطةيػػعف ال ػػمعيل ابسػػي قعومػػمػػد يع وسػػسميع لس نددػػد  ػػ الي اعحػػ فؿ والػػدلاة إىل م
مػػ  ل ػػ د  دػػديدا  أ  ػػ عؿ  أسػػىل ت ال وػػيف الداميػػيف لػػ  سػػقاط االاحػػدة واع ىلصػػ

اجلنػاب و  ػطعء ارػ اؾ اجلنػايب الكػسم ، و ػأهني   أبنػعءول  ات اجل حػ ، مػ  خػ ة 
 ع اا لس  مالد مص ال عردل حينمع لأاا النداء، و عف ُب مقدميف أول ك ال جػعؿ الػ د  

ونػعؾ مػ  دػ ء ُب  دكػ  دماف  ػين دػ ء ُب سػأيين حلػيع يف  ػ ام دي وحػ د دي، ولػي 
ييف دك ة  ال ضةييف ابل وح والدـ أغس  م  ار ديف وال  اميف، لقػد  ع ػت  كع اريعة اإل

ات   صػػػعر أبػػػني لسػػػ  مالػػػد مػػػص ال ػػػعردل ومػػػ  قسػػػ  احملػػػ  والىلااجػػػص وا مل تالػػػد اع
ارن   بقصيدةالأيك  لرب لنه ال عل  الأدع لأدا ل  َل وا جمعد وانمعؿ، وو ا مع

 اي زذمأعر :
 اي أبني ال اار ح ار م  ؽ ا اي

   صعرواع صعر واع
 باابيف ال ة د  أ ت ال 

 أضعء فيك الدـ  ار أو انر
 وسعح ُب الكعحعت ع دن ل

 دن  لس    النأيين الكعر
 ج نعؾ م  أحلقعع أوجعلنع
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 لع دع الدل   زد  الك عر
 جعء اجلناب الىل  مك كقيع

 ف يع ه فأمط وا ابهنمعر
    د تايسقان ل ب ار   

 ودك عيد الدار واعل أعر
 واس  ددوا وا  ص وا ح ميف
    ع دعاد ال    لفرمكعر

الػػػ  أضػػعءت بناروػػػع مسػػعء اجلنػػػاب  بػػ اروإذا  ع ػػت تسػػك ال ا أػػػيف مػػ  ال ػػػدداء ا 
وروت بدمعلدع الز ييف أرضنع ارأيأيف، قد منةت القضييف اجلنابييف زمخػعً جددػداً ودفع دػع 

 الػت معدػع أبػني ال ػاار مػ  ا باابػيف النصػ  والاحػدة   أي  مكعفعت إىل ا معـ ويث
فقػد دػعءت ا قػدار  سػ قفؿـ إىل باابػيف  ار دػيف وال ة دػ  واعٜٜٗٔاعح فؿ من  

جل مػػعف ال ػػديد حلػػع  اعلػػ  اليػػػعفع ، أف طمػػا درابً مػػ  النػػار وار دػػيف ُب لعحلػػػميف 
ـ دػددت ٜٕٓٓ/ٛ/ٕٔاجلناب وأم ة الػدال  لػدف احمل سػيف، فىلػ  حلػأعح المػي  

ـ ٜٜٗٔ/ٚ/ٚلػػدف حػػداثً جنابيػػعً مل ت ػػدد لػػه مػػ  قأػػين م يػػين، إذ  وؿ مػػ ة ومنػػ  
 ػػػػ ج مكػػػػ ة جنعلزدػػػػيف مػػػػ  باابػػػػيف مك  ػػػػىل  اجلمداردػػػػيف ُب خػػػػار م كػػػػ  إىل مقػػػػربة  
ال دداء ُب أبا ح بيف هب ن اديأيف وارمعسػيف والضػ عميف وال أػعت وال نعػيي وال قػيف ووػ  

 ديف اجلناب الدظمق ااييف . مين لس  وعم دع لسي دوليف  دار 
ضمىلػػظ ج مػعف ال ػػديد حلػع  اعلػػ  اليػعفع ، لسقيػػعـ  اىل أفلقػد دػعء ا سػػأةع ه وتعػ

هبػػػ ن الدمػػػيف النأيسػػػيف، مدمػػػيف أضػػػعءت مسػػػعء لػػػدف بنػػػار الىلػػػداء وال ضػػػةييف وال ػػػدعدة 
يف اإلصمعبيػيف الكػسمييف  ػت أقػداـ احمل سػني والةعضػأني، وأف ال ػديد قعومػوإدععؿ روح ال

جيٍف مضػػ  عفع  أراد ال ػػ    ابلقػػاؿ ا ثػػ   ا ولسة دػػيف ارمػػ اء ابب ب ػػين دػػد حلػػع  اليػػ
دداؽ   لقد خس  لنع ج معف ال ديد حلع  اعل  اليػعفع  ُب قسػ  العػفـ فضػعء مػ  

وأف لنػػع مسػػعء وأرض  أحػػ ارأب نػػع  عنع والعسػػي د فػػ ؼ فػػاؽ رؤوسػػنأحكػػنالنػػار وار دػػيف، 
الػات وووأػت ل ػي    دػدداء اسأػ يل ضةييف فطااب ل ي مػووا  دك ة  النضعؿ وا

وحلددق  حلع  اعلػ  لسػ  وػ ن ال ػدعدة ال العػيف، فسػا أ ػك  أخ اريعة، واااب لك 
 ل نػت أدر ػت  خػ دددت ذلك الا   اجلنعلزي ال أ  ال ي رافقك إىل م ػااؾ ا 

ي  نػػت  ػػيًف  فػػألف رةػػيف و ػػار تة ػػعؾ و كػػأؿ ا سػػأةع ه  و نػػ عً  ػػي  نػػت لعيمػػ
مػػدؾ ُب واسػػص رة ػػه وفكػػي  جنعتػػه  ع ػػ  ال ػػدداء والصػػددقني وع د ة اىل أفوتعػػ

 انمت ألني اجلأنعء .
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 ٗداعب .. صبحل طبىت حمظِ ػٖٞذ احلزٝخ
 ٓ إثْبإٔذا ٕ٘ ٗطْٜ ٕٗب ٌٕ 

 
 علً هٍثم الغرٌب            

 
 

اعلػػ ، حلػػع  ال ػػديد  أم ػػعؿفيػػعء و وػػ ا وػػا اجلنػػاب الكػػ أعح  عػػي، ل ػػ  رجعلػػه ا 
مػػػع د ػػػاف الافػػػعء وال ضػػػةيعت وأدػػػعساا  أروعسػػػ أداد، وسػػػجساا واإلالػػػ ؿ  رفضػػػاا

 ييف ولطعًء.إ كع     ج وات النضعؿ الكسم  ا  طعو ةبدمعلدي ال
ع الػػػ  ت كػػػعقا نػػػبنعلأجكػػػعد أع اجلددػػػد و نػػػالكػػػسمييف ب عرطم ااجديفوػػػ ن وػػػ  احلػػػارة ال

خبػعًب   جػ امديإ.. جةعفػين ا لمػيف اجلػدد المدػار  مجيػيفب حلعص اجلدين وال  ّسف واد
يف وم ػػعردعه بضػي اجلنػاب ابلقػػاة أامعلػ، والاقػػص لسػ  اسػ م ار  اركػ  أةػداجلػد ا

ال د  ع وع ال عخميف .. وأبنعؤ   اجلناباوهن  أرضيف وث واته وإابدن د فعءن وو ن و  
وأبػػني ولػػدف  دػػأاةوحضػػ مات و  الدػػ ة.. وػػ ن وػػ   أطالػػيفوال  ػػدعدةال عا دطسأػػاف إ

 ال اب  الىل دديف واجلمعلييف تقاؿ:ورد والضعلص ال  سس دع 
ف بطعػي جددػد ان ابلىلداء وابل ضةييف، ودوروع ُب مسةميف بنػعء الصػ  الػاال ال أسػار

 ع اعس كفـ .. وف   جددد وا اع  زاع ع اعس جداء .. ال فض
 أومنةػػػ ؼ  أوددالاج  دػػػإوػػػ ا وػػػا دػػػع  اجلنػػػاب د  ػػػد واد ػػػه فػػػف دطعدػػػع تزودػػػ  

 ف مك ته م ااائ .. ودك أ أولعبئ مب  عذؿ  ن ابل ة ر غ م  ك .. ود  ر خيعر 
 ف غ سعت  ضعله ل  تزو   يعدع ُب ماسي واحد.أ، ووا ددرؾ كسمييفال نضعلييفال

دػع دالطعمعػيف أبرضػنع ووػعران وث واتنػع، تكػىل  اليػـا لػ  وج  شمجييف حلػنععءاوو ن و  
 عمػيف أتػه أف ز مػع  قػأ أدع الععدده لسجناب، وتكػ جمص أووعموخططدع القدظميف وتعد  

اعسػػ ةفؿ والعسػػي وال عكػػف وال كػػسا، وتسػػاح ب   هتػػع العدددػػيف وب ػػين مػػع وػػا معػػعد 
   اجلناب ومصعره وآمعله.عر  د

 ػه ع متييػز وع تصػنيف وع أبدمػه،  ةوو ن وػ  رسػعليف ال ػديد حلػع  اعلػ ، المدػار 
ىل دػػػاارع إ بقػػػدر مػػػع د صػػػدى لسةػػػزاة الطػػػعمعني، ودنػػػزؿ عا إفضػػػين  حػػػد لسػػػ  أحػػػد 
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لااحلػػسيف اعح جعجػػعت الكػػسمييف .. لقػػد  – يفولػػي  ق اوػػع النعليػػ -حيعءوػػع أاجلنػػاب و 
 ةف د ا ػػاا المػػ  أداليػػا بزذمأػػعر  ٖٕقػػ ر ال ػػديد اعلػػ  ورفعقػػه مػػ  دػػدداء م وػػيف 

ابلط دػ  ال ػعؽ الػ ي قػ روا سػسا ه دفعلػع  ووػعـ  أدي ا تػ، مل ا مػيفال  تنضد و ن 
 ـ ..ٜٜٗٔوحعؿ ح ب أت ُب غمت  ال     اميفل  ال  ؼ وال

ه ال افضػػػني بطعلػػػمل دقػػض لسػػػ  ارػػػ اؾ اجلنػػايب الكػػػسم ، ولػػػ  دقضػػػ  لسػػ  دػػػعأنع أب
ف دػااائ اجلنػاب وجأعدػع إراجعػاا ال ػعردل ‘‘ أسػيفجةعفػين القن’’ي اي وأ  عؿ .. ذلإ

كػ  ني  ي اػعغ  مدمػع توسدادع قد ارتات بدمعء ال دداء من  مع قأين ال عردل ومل 
.. وسػػاؼ تطػػعلع ي ُب ُب  ػػين بقعػػه مػػ  أرض اجلنػػاب دػػدعدة ولنػػع عجػػ ؼ.اةػػ  وت
  مػػػ  مػػػ  الةػػػزاة ُب اػػػمػػػ   ػػػين أف     ػػػعابت و قػػػاش وآاثر تػػػدل ي   مػػػع  تسػػػك ا 
 .النكيعف

جمسػػ  قيػػعدة  أتسػػي فادالػػعً ايدػػديد النضػػعؿ الكػػسم ، اي مػػ  دػػعر ت رفعقػػك ليسػػيف 
. فف تزاؿ أرضك أد دع ـ واس  ددت ُب سعحيف زذمأعر .ٜٕٓٓمعداٜال ارة الكسمييف 

تػػزاؿ حأسػػ  ابل ػػعل  وال قػػف والػػااا  الػػ افض لسعسػػي الػػ د   ال ػػديد حأسػػ  .. ع
ف ُب م ػػعف مػػع ُب وػػ ن ا رض ادػػعدرة  وي وػػ ن ا رض الععيمػػيف .. ا ػػه دالػػد انعػػتن 

ابلدععت منعضػين حلػس  جددػد د ةسةػين ُب دػ ادني النضػعؿ الكػسم  .. ودػ ى فػي ي 
عبه القضػّييف ولعمػيف اعس  ػدعد، لقػد  نػت أد دػع ال ػديد تعػيو فػعة أد دع ال دداء مد

   ذراليػػه فػػجيػػين لػػعش ومػػعت بػػني ارػػزف  الععػػيي والىلػػ ح الععػػيي .. اجليػػين الػػ ي 
لسجيين اجلددد و عف وفيع معه .. وعوي دأعب اجليين اجلددد طم عاف مبدعبه أمعـ جيػين 

اجلنػػاب الػػ  مل  أجيػػعؿن وػػ   .. ووػػ يبا وؿ .. ُب مقدمػػيف الػػعاب اجلنػػا  سػػ قفؿاع
 ت  ص دامع مع اّع لأعرددع .

واعج معليػه ذو الأصػمعت  اانيػيفرحػي ا دػديدان حلػع  اعلػ  حمكػ  ال  صػيه ال
 ه وذوده الصرب والكسااف.أوسه فكي  جّنعته وادي أس نالنعحلعيف . و 

 راجعاف. إليهاّن هلل وإان إو 
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 عبع ػدبعب ٍٗبد ػدبعب

 
 اٌؼ١ّل / دمحم صبٌؼ غّبػ                      

 َ فٟ ِٕصخ اٌؼٕل(٠0248ٕب٠ز41)اطزؼٙل فٟ       

 
 

د دعالنىل  الطم نيف ارجع  إىل ربػك راضػييًف م ضػّييف فػعدخس  ُب لأػعدي وادخسػ  أا ااي
 جن    حلدؽ ا الععيي.

 
ع دقأػػين  قع دػػ دىلعً   أػػيًف حلػػعدً إ كػػعانً لقػػد ل فػػت ال ػػديد الأطػػين حلػػع  اعلػػ  حمكػػ  

العطػػعء واجملػػد ُب لمسػػه   كػػعفلإ سماذجػػعً وقػػد  ػػ س حيعتػػه لي ػػاف  يف،العسػػي والدع ػػ
رالعػػع لػػألب النػػعج  وارنػػاف فقػػد رىب أوعدن لسػػ   سماذجػػعً فقػػد  ػػعف  سػػ ديفوحيعتػػه ا 

ف  ػػع اا مػػ  ال ىلػػاقني ُب  ػػين أب والصػػدؽ والصػػرب والعػػز وقػػد جػػىن ذلػػكحػػ  العسػػي 
مػػ   يفحلػػس  اعرادة لزدػػز الػػنىل  ودػػعس انً إ كػػعة خػػ  .. ل ف ػػه ُب الكػػناات ا دػػ ء

 حػداثالن عط والعمين ُب سأيين أوسه ووانه وقد  عف ُب مقدمػيف الصػىلاؼ ُب  ػين ا 
وحلػعدؽ ال ػعل  ُب  ػين النػدوات  الػ أيال  دددهتع أرض اجلناب،  مع  عف واض  
 والسقعءات واراارات ال   عف د عرؾ فيدع.

ـ ُب زذمأػعر أبػني ٜٕٓٓ/ٚ/ٖٕ ُب فسقد سقا دػديدان ومعت دجعلعً  لعش دجعلعً 
بػػدمعلدي الز يػػه أرض وارو   الػػ د بػػ اره ال ػػدداء ا عقػػوبػػ لك د ػػاف قػػد خػػا مػػص رف

 وال  اميف والك قأين ال  ؽ لسجميص. ةدرب العز  طعو ةاجلناب ال
 ...ب ارفعجملد والساد لس دداء ا 
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يٚ حن٘ اجملذاىؼٖٞذ صبحل طبىت..ا
ُ
ٌ اىع

ّ
 ررقٜ طي

 زيد قاسم ثابت0د                                                                 

 ،ال ػػديد النعضػػين العميػػد حلػػع  اعلػػ  حمكػػ    بػػ  لأػػد اجلأػػعر العمػػ ي اليػػعفع 
دػػديد ارػػ اؾ الكػػسم  اجلنػػايب الػػ ي ق س ػػه رحلعحلػػعت الةػػدر ُب الد جػػعف الكػػسم  

لسةػػ اؾ الكػػػسم  اجلنػػايب دػػػـا  لسػػػ اعح جػػعج  الػػ ي دلػػػع إليػػه و عمػػػه اجملسػػ  ا 
ـ مبددنػػيف زذمأػػػعر لعحلػػميف حمعفعػػػيف أبػػني لسمطعلأػػػيف  اػػػفؽ ٜٕٓٓدا يػػػا ٖٕالمػػي  

داليا الكػعب  ٚس اح الكجنعء ال د  أس هتي سسطيف حلنععء م  ال عر ني ُب مد جعف 
  . ـٜٜٗٔداليا ٚال ي أقيي لس عأ  ل  ال فض لساضص ال ي ف ض ه سسطيف 

ب عػػػػدد جمػػػػععت او معمعتػػػػه وقدراتػػػػه ُب حمطػػػػعت حيعتػػػػه  ال ػػػػديد حلػػػػع  اعلػػػػ متيػػػػز 
و ضععته وذمعحعته، فقد تنقاين ُب جمععت لمػين   ػ ة، حػ  ل أ ػه  ػعف د ػع  أف  ػين 

 ٓجمعؿ ع د أص رغأعته وتطسععته
و عف د تق  سّسي الُعس  رما اجملػد درجػيًف درجػيف خبُطػ  الااثػ  دوف تع  ػ  أو تاق ػف حػ  

ـ ٜٜٗٔع الػات ر   ػه حػّداً ابإلقصػعء بعػد حػ ب حلػيفاريػعة وحلػنع  ألػداءوضػص 
الػػ  دػػناوع لسػػ  اجلنػػاب ضػػم  أفػػااج اجلنػػابيني الػػ د  ًب إقصػػعلدي، ف ع ّػػ  امػػاح 
اجلميص ُب حلنص حيعٍة   ظميٍف، ف ع ت حلدميف الةدور به، و عف الصرب اجلميين وال ىل ػ  

الىلعػػين، وبػػدأ العميػػ  باسػػعلين الػػفص حػػ  إذا مػػع  ىلػػد الصػػرب واو ػػدى الىل ػػ   ػػعف 
ارػػ اؾ المدػػاد اب سػػعس النعػػ ي الكػػسيي اال صػػع  وال كػػعم   بػػني أحلػػةعب ارػػ  
الكػػػساب،والىلعين اجملكػػػد لػػػه اأي لألسػػػعس النعػػػ ي  الػػػ ي م اػػػين منطسقػػػعً حلػػػةيةعً 
و صػينعً نليػػعت ارػ اؾ، وضػػمع يًف ل ةقيػ  ادػػدؼ، فعل ػأـ الىل فػػعء وتصػعفت القسػػاب 

عحعت لس عأػػ  لػػ  رفػض الضػػي والضػػيي والطعلأػػيف وتفةػت الصػػىلاؼ زاحىلػػيف إىل الكػ
 ٓٓابر 
و ػػعف دػػديدان مػػ  أوالػػين اجملكػػدد  لػػ لك،  ػػ ر تىل ػػ ن وروحػػه وجكػػدن ل ةقيػػ      

ذلك، فربز ب وزًا مسىل ًع، وغدا اندطعً سيعسيًع، وقعلداً حمن عً وم ث ًا، ت دد لػه ا م نػيف 
ومل دةػ  لػ  مد جػعف أدنمػع ود دد له ال فػعؽ، فسػي دىل ػه لقػعء لسن ػطعء حي مػع  ػعف، 

 ٓٓلقد
ار  وحلنعع العفـ ووحاش الةػعب، ووػااة  ألداءوإزاء ذلك الىلعين  ع ت حلدميف    

آؿ إىل الك اف واجلماد والػات، فػاذا هبػي   ءال   والةدر، ال د  تاشماا أّف  ين د
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فجأًة أمػعـ فعػين تالّػد مػ  رحػي العػعانة، وحػ اؾ دػع  خػ ج لػ  الصػمت و ػّ ر مػ  
إلحأعط واليأس، وتنعس  حلدميف الةػدر، ومسػع لسػ  اجلػ اح، فزحػف ماحػداً إىل لقدة ا

الكػػعحعت دعسػػ  الػػ فض ود فػػص حلػػات ارػػ  ف ػػعف القػػ ار ا وػػاج باضػػص حػػد دػػ ا 
الزحػػف ووػػ ا الصػػات ابلسجػػاء إىل وح ػػييف الةػػعب، وإىل أب ػػص حلػػار القمػػص اقػػ ًف 

ف ع ػت  ٓٓقيص ب  اء ال ميوسعلين ال ع يي والع  أقأ ومفحقيًف وسجنًع وتع دأًع، وإىل 
 ٓالىلعرقيف الىلعضةيف ح اؾ سسم  مدٍل حضعري ُب مقعبين قمص وح   بسيد

وع غ ابػػيف، فدػػ ا ا سػػساب وػػا ام ػػداد لػػندد ارػػ ب ال ػػعمسيف لسػػ  اجلنػػاب ُب     
ـ والػػ    ػػىلت أف الاحػػدة  ع ػػت   بػػيف  ػػربى، وخدلػػيف، وف ػػًع، ٜٜٗٔحلػػيف لػػعـ 

  داديف اجلنػاب ال قعفيػيف وال عرطميػيف والكيعسػييف وأف ارقيقيف و  الضي واإلرعؽ، وام
، وهنػػٍ  بنعلػػهواجلة افيػػيف وإقصػػعء وت ػػ دد ومفحقػػيف وإذعؿ وإفقػػعٍر وجتادػػص وجتديػػين  

  ٓل  واته
لقػػد  ػػعف ل ػػديدان أفُػػ  تاقػػص لػػع آؿ إليػػه مػػ  اس  ػػدعد، وقػػد أدػػعر إىل ذلػػك ُب     

ع  ذلػػػك ُب الىلععليػػػعت وحلػػػي ه الػػػ  آثػػػ ان أف د ضػػػمندع ال  ػػػعب، ولعسػػػه  ػػػعف دك  ػػػ
الكػػعبقيف الػػ   ع ػػت تااجػػه ابلقمػػص والق ػػين، ودعقأػػه ُب ألػػني اجلنػػاد الػػ   ع ػػت ت ػػص 
حقدًا ووح ييًف فعق أوا ألزال  وحلي ه، وقىلاا لنػد  ػين لأػعرة وأتمسػاا  ػي  ػعف دػجعلعً 
ومقػػدامعً ومكػػ عداً لس ضػػةييف مػػ  أجسنػػع، و ػػي  ػػعف دكػػعخص روحػػه مػػ  أجػػين ارػػ ، 

إىل الكػػػ  ينني الك كػػػسمني مػػػ  ا حيػػػعء الػػػ د  اسػػػ م أوا الػػػ ؿ و يػػػف  ػػػعف دنعػػػ  
 ٓوادااف والناع

 أحكػ ، و أبنعلػهأبػدع ُب ت بيػيف وتعسػيي و  ابلعىن العمي  لساحلػف، إ كعانً  عف أاًب و        
ُب بنعء أس ة سماذجييف، و عف اج معليعً ابلىلدـا ال عمين لسنعت، ووانيػعً وسيعسػيعً اثب ػعً 

ف والىلعػػين رابطػػعً بػػني اريػػعة العحلػػيف واريػػعة الععمػػيف، ان ػػ اً لسػػ ات، ُب ال ؤدػػيف والاقػػ
وانبػػػ اً لألان يػػػيف الضػػػيقيف، ورافضػػػعً الػػػ ؿ والضػػػيي والقدػػػ ، و ّزالػػػعً إىل اإلابء والكػػػما 
وال فعػػػػيف وار دػػػػيف والعػػػػدؿ وارػػػػ ، وميػػػػعًع إىل اعرتقػػػػعء بقدراتػػػػه ال قعفيػػػػيف والىل  دػػػػػيف 

ة، ومأػػدلعً ُب الىلدػػػي واعسػػػ ن عج واعسػػػ  فص والكيعسػػييف والدنيػػػيف، وولالػػػعً ابلقػػػ اء
  ٓم  رجين أ   وال اثي  ح  ل أف بداخسه 

إذا  ػػػعف ال ػػػديد قػػػد غػػػعدران جكػػػداً فا ػػػه مػػػعزاؿ مكػػػ اانً فينػػػع روحػػػعً وف ػػػ اً  أخػػػ اً و 
 ٓوسسا عً 
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 خ ّٞزبخرئٞض ٍٗئطض مجعٞخ اى٘طِ اىشراعٞٔ اإلرحٞو 
 

 صبٌؼ ٔبعٟ ؽزثٟ
 ٚاٌّغّٛػبد اٌشراػ١خ ١بدؼرئ١ض ِغٍض رٕظ١ك اٌغّ

 َ(0244أغظطض)رٛفٟ فٟ ؽبكس ِزٚرٞ فٟ 

 
ال ػػجععف  بطػػعؿورحػػين لنػػع ذلػػك القعلػػد اليػػداٍل إىل جػػاار ربػػه، ل نػػه رحػػين رحيػػين ا 

 دي رخيصيف ُب سأيين لزة الاا  و  رن .أرواحرحيين ال دداء ال د  قدماا 
 سػ   عيػيف  ه ال ديد النعضين لميد حلع  اعل  حمكػ  بػ  لأػد اجلأػعر رلػي  ومإ

ال سػ   اثبت لأد الزرالييف سعبقع  والعضػايه ا عييف ال ديد   عجالاا  الزراليه اإل
يػػػيف والقيػػػعدي اليػػػداٍل ُب   عجاإل يػػػيف واجملمالػػػعتُب جمسػػػ  تنكػػػي  اجلمعيػػػعت الزرال

ارػػزب اعدػػػعا   والنعدػػػا الكيعسػػػ  والىلعلػػين ُب ح  ػػػيف النضػػػعؿ الكػػػسم  اجلنػػػايب 
 ا الىلعلين ُب  عييف ال قعلدد  العك  دني وا منيني .والقيعدي ُب اذمعح  والعض

و أػين  خػفؽمندػع دمعثػيف ا  ،لػ ؼ دػديدان الأطػين خػفؿ حيعتػه مبػزااي ةيػدة ولددػدة
داء ودظمامػػػيف ووضػػاح ال ااضػػػص الكػػسا   والقسػػػ  الععمسػػيف وحلػػىلعء القسػػػ  وم ػػعب ة ا 

والقد  و ين حلػناؼ العسي  أ ااعضعع وجم ايهتع وال  ن ل ين و ال ااحلين لس  مص  ا 
فقػػد  ػػعف ل ػػديدان مالػػد مػػص القػػدر ول ػػ  ب حلعحلػػعت جنػػاد  اعسػػ أداد والطةيػػعف .

ـ فعس  دد رةه ا دـا المي  الدام  ُب زذمأعر لعحلميف /أبػني إىل ٜٗ/ٚ/ٚ ععـ 
فعزاؤان لػك أد دػع ال ػديد الأطػين أف  ـ .ٜٕٓٓداليا  ٖٕجع   رفعقه ددداء جمزرة 
 ػت ودػدداء أنضعؿ ال ةػ ري الػ ي اس  ػددًب ُب سػأيسه  ااحلين الك  لس  درب ال

 ءلػني اجلأنػعأ دػ  العػني وع انمػت ق، فػني أبػداً ، ولػ  رميػد لنػه النضعؿ الكػسم   يعػعً 
 والق سه الأجارد .

النأيػػني مػػص النضػػعؿ الكػػسم  فكػػي  جنعتػػه  أف دكػػ نه و ػػين دػػدداء  و كػػأؿ الػػاىل
سػ وي ُب اريػعة الػد يع ابلػ رايت أ والصددقني وال ػدداء والصػعرني، وأف طمسػف لسػ 

لدي وحمأػيدي أحلػدقعدػي وذوددػي و أوسي و أسػ والصعره واريعة ار ة ال  ظمػيف وأف دسدػي 
 اي منقس  دنقسأاف .أالصرب والكسااف. وسيعسي ال د  لسماا 
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 مَب عزفْبٓطبىت اىؼٖٞذ صبحل 
 

 ػ١ّل / ػم١ً ٔبصز ِبغز
 / رصلَاٌضٛرح اٌظ١ٍّخ  ١بكح ٚرئ١ض فزع ِغٍض لرئ١ض عّؼ١خ اٌّزمبػل٠ٓ 

 

 
ُدْي ّمػ  َقَضػَ  رَمْأَػُه ّمػقعؿ تععىل: ا َ  اْلُمػْ ِمِننَي رَِجػعٌؿ حَلػَدُقاْا َمػع َلعَوػُدوْا اّلَ َلَسْيػِه َفِمػنػْ

ُدْي ّم  دَنَ ِعُ  َوَمع بَّدُلاْا تَػْأِددًف  ]سارة: ا حزاب   [ٖٕا ديف:  -َوِمنػْ
حمعفعػػعت اجلنػػاب لعمػػيفً رمػػزاً مػػ  رمازوػػع لقػػد فقػػدت مدد دػػيف رحلػػد ايفػػص خعحلػػيفً  و 

ـ ُب ٜٕٓٓال ػػديد حلػػع  اعلػػ  حمكػػ  دػػـا ال علػػث والع ػػ وف مػػ  داليػػا  بطػػعؿا 
  ٍ سػعحيف ار دػػيف حمعفعػػيف أبػني مددنػػيف زذمأػػعر ضػم   ا أػػيف مػػ  ال ػدداء واجل حػػ  ُب دػػـا
داـٍ  وجمػػزرٍة ب ػػعيف أقػػدمت لسيدػػع قػػاات اعحػػ فؿ مػػ  ا مػػ  ال  ػػزي ٍواجلػػيو ضػػد 

ع صػػػمني العػػػزؿ مػػػ  الكػػػفح ُب مكػػػ ٍة سػػػسمييفٍ  حضػػػعرديف مد يػػػيف تطعلػػػ  ابر دػػػيف ال
 وال  اميف وإافؽ س اح الع قسني .

حلػػسأعً مقػػدامعً قػػاي اإلرادة والعزظمػػيف ع دقأػػين الأعاػػين وع لقػػد ل فنػػع ال ػػديد منعضػػف ً 
وح  النعس والػاا  وال ضػةييف ُب  خفصال ؿ . فقد د  وت ل ع لس  الافعء واإل

ا وؿ مػػ  اعسػػ عمعر الربدطػػعٍل ُب  سػػ قفؿمػػص رفعقػػه وزمفلػػه بعػػد اع أسػػديو سػػأيسه 
 -الىلقػػػ   -اجلدػػػين االنضػػػعؿ الػػػاال وبنػػػعء الدولػػػيف وحمعربػػػيف بقػػػعاي الػػػاروث ال فثػػػ  

 أبنػػػعءإذ ووػػػ   ىلكػػػه منػػػ  الاوسػػػيف ا وىل لسعمػػػين ُب مدنػػػيف الطػػػ  ومععجلػػػيف   الػػػ ض
ييف النأيسػيف ل قػدَل  كػع ُب وػ ن الدنػيف اإلمنطق ه و ػعف مػ  أوالػين الأػعدرد  ُب اعزمػ اط 

 الدد ديف . بنعءالدمعت الصةييف والطأييف  
ومل د اقػف لنػػد ذلػك ف ػػعف ال ػديد دػػددد ال طسػص إىل العسػػي وال عسػيي رغػػي العػػ وؼ 

ن لس  مااحلسيف ال عسيي م نيف م   يين دػدعدة إحل ار أف  عٍل مندع إعّ الصعأيف ال   عف دع
 ػػػعف ضػػػعبطع ُب ا مػػػ    بعػػػد أفة واعق صػػػعد اإلدار ردػػػاس ُب ال ع ادػػيف الععمػػػيف ٍب الأ ف

الكيعس  م  الدرجػيف ا وىل و ػعف ضمعػ  ب قػدد  واحػعاـ زمفلػه أدنمػع  ػعف لػع لػه مػ  
 دميزات وإم عانت ف  ديف وثقعفييف واج معلييف .
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تدرج لدة منعحل  لك  ديف ح  انؿ رتأيف لقيد حيندع أحيػين إىل ال قعلػد العكػ  ي 
 عيػػيف ال قعلػػدد   أتسػػي ُب  ٍفلػػه. دػػعرؾ مػػص زمفلػػه العكػػ  دنيضػػم    ػػ  مػػ  زم

 أبنػػعءالعكػ  دني وا منيػػني و ػػعف واحػػداً مػػ  ابػػ ز   ػػطعلدع ولمػػين لسػػ  تعزدػػز وحػػدة 
الدد ديف ُب النضعؿ الكسم . دػعرؾ ُب خم سػف الىلععليػعت واعل صػعمعت ُب لػدد مػ  

 منعا  وحمعفععت اجلناب ُب ار  يف الكسمييف ال ة رديف .
 .مل أيخ  أي د  ساى  رطمه اجمليد  لساا   ين ًد ء و ألطرحي ا دديدان فقد 

ودأق   ضعؿ جيين العض  أمع يف جليين ارعض  و ردل العض  وارعض  أمع يفً ُب ألنعؽ 
 جيين الك قأين .
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 رفض اىذه ٗرذّٞض اىنزاٍخ
 

 جابر دمحمار عمٌد طٌ

 
 وح ال ديد الأطين حلع  اعل  حمك  اأبا مع ص ُب الأدء ألف رةيف لس  ر 

مػ  حلػدد   أ  ػ ال ػديد لػ  قػ ب ول ػل مسعػت لنػه مػ   ألػ ؼُب ارقيقػيف مل   ػلإ
 م ميزاً أبسسابه ُب الافعء لسصػداقيف وال ااضػص واحعامػه إ كعانً فعجلميص دصىله أب ه  عف 

 حمأػػاابً إ كػعانً ييف جعسػػت مػ  ال ػديد  كػع لسصػة  قأػين ال أػ ،  ػػين وػ ن الصػىلعت اإل
 بني أوسعط اجلميص .

 أبنػػعءلقػػد ُلػػ ؼ لػػ  ال ػػديد حأػػه لسػػاا  وتىلع يػػه ُب خدم ػػه أدنمػػع  ػػعف، و ةػػ ن مػػ  
الػػاا  ارأيػػ  رفػػض الػػ ؿ وتػػد ي  ال  امػػيف مػػص ا ػػه قعلػػد لكػػ  ي دعػػ ؼ أسػػعلي  

أراد أف دعرب لػ  رفضػه لساضػص القػعلي ابلط الػ  الكػسمييف الد يػيف  إعا أ هوفناف الق عؿ 
/داليػا ُب أبػػني ٖٕضػعرديف إع أف الكػسطعت تعمػػدت ق سػه ُب معػعو ة سػػسمييف دػـا وار

ُب قعفسػيف ال ػدداء، في ىلػك ف ػ اً اي  أحلػأ زذمأعر وبدًع م  أف ضممين حلار ال دداء 
 دديد الاا  أف امسك وحلارتك سيةىلعدع ال عردل لس  مدى العصار القعدميف .

رفضػػػت  أغكػػػط /ُٓٔب  /داليػػػاٖٕالة دػػػ  أ ػػػه ُب دػػػـا ت ػػػييص ج ػػػعمني دػػػدداء 
 الكسطعت تكسيي ج معف ال ديد وذلك  هنع تع ؼ أبف لس ديد دعأييف  أ ة .

الػاا ،  أبنػعء لعيمعً وس عين   لك ُب لقاؿ وقساب  ين إ كعانً لقد  نت اي دديدان 
ولدػداً لػػك ول ػػين دػػدداء ال ػػارة الكػسمييف أبف  عػػين أوفيػػعء لػػدمعل ي الز يػػيف وع  قأػػين 

 ن ي تن دو ه .ال ي   س قفؿبة  اع
 فاىل جنيف السد اي دديدان ومعك  ين ددداء ال ارة الكسمييف اجلنابييف .

 
 
 
 
 



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
078 

 

 ٗصٞخ اىؼٖٞذ
 

 نصر هٌثم ناصر

 
 ػعف النعضػين ال ػديد العقيػد حلػع  اعلػػ  د ػعرؾ ُب  ػين فععليػه و ػعف دالمػع دػػ   ان 

 باحلي ه و ن قأيين  ين فععليه لسة اؾ اجلنايب.
دـا الاداع ا بدي مص أٍّل قد تاّقعػت حػدوث م ػين  ع أدري وين د اف و ا اليـا وا

، فسػي ضمػدث مػػع تاقع ػه ل نػل اس  ػع  وجػػاد  ذلػك ُب أايـ سػعبقيف م ػعهبيف دػػ ا اليػـا
. فس مبع رحلعحلعت ُجنػد اعحػ فؿ أدضعً سأ  حم مين رصاؿ م ين و ا الاداع احمل مين 

اجلنػاب  أح ارذمعح عً م  عالربب ي ال  تنطس  لعدًة ُب م ين و ن النعسأعت غدراً وغي
 الطعلأه ب ة د  أرضدي واس ععدة دول دي الة صأه. كسمييفُب تنىلي  فععليعهتي ال

وػػ ن ال حلعحلػػعت فيصػػأ  مػػع اح مس ػػه واقعػػًع. فػػاف حػػدث ذلػػك  إحػػدىقػػد تطػػعلل 
: ب  شمػعـ ارضػ م  وأبػ  أم عؿاٍل مس ةٌ  ب    ا معجد الكعبقني إفعلسماا أحأعل  

ردفػػعف وضػػعح الأػػدوي واجلعػػدي اتافيػػ   والضػػعلع ، ول مبػػع  بػػل  ب ػػ  اليػػعفع  وأبػػ 
 حػ ارآخ وف     سيس ةقاف ب لك ال    اعس  دعدي ال أ  ال ي د قعا  إليػه ا 

دي مثنع أرواحو ا الاا  ال منني بعداليف قضي دي والك عدد  ل قدَل  أبنعءال  فعء م  
 اجمليد. س قفؿلسة ديف وال  اميف واع
 ػػػ  ع جت حػػػػاا مسػػػا اعس  ػػػػدعد ودػػػػ ؼ   أبػػػػداً يف فػػػػف تأ ػػػا ل إف حػػػدث مػػػػع أتاقعػػػ

اا  ااحػػػعً جمسجػػػًف لسػػػ  أول ػػػك ا حيػػػعء مػػػ  اجلنػػػابيني أاسقػػػال ضػػػةييف، بػػػين اب ػػػاا و 
الكػػ  ينني الك كػػسمني لسعسػػي والضػػيي القػػعبسني دمجيػػيف اعسػػ عمعر الػػااشمني و عدػػيف 

اب ػػػاوي أحيػػػعًء   ال احػػد الةعضػػػني أبصػػػعروي لػػػ  رؤدػػػيف الةػػػد والكػػػ قأين وػػػ عء فقػػػا
واحكػػػػأاوي حلػػػػىل اً ُب ألػػػػداد ي وسػػػػساوي لنػػػػد دمػػػػعهتي، أحأػػػػعل  ورفقػػػػيف دريب جسّػػػػاا 

 طاهنع و ػين  صػ   قا ػه تػ   وا فضػسدي  خطاةددداء ي وارفعاا م ع  دي لند  ين 
ُب ذلك فدي م  لّأد الط د  أمعم ي ولّجين ُخط  س  ي وم ن ي م  قيعدة الك ة 

الػػ ي حكػػي أمػػ ن وحػػدد ودفػػه ُب ال ة دػػ  واسػػ ععدن  ال ىلعحيػػيف دػػ ا ال ػػع  الأطػػين
دول ػػه الكػػ قسه ووػػ ا وػػا العػػزاء ارقيقػػ  الػػ ي تقدما ػػه ل ػػددال ي وال ػػىلعء الػػ ي 
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د منعن ج حع ي وار ديف ال  دن دوع َأْسَ ا ي وو ن و  الىل ضيه ال  خصػ ي ال ػعردل 
 ابل صدي دع .

داع ا بػػػدي ت ػػػّدٍل ال غأػػػيف اف رفقػػػ  وأحأػػػعل  وزمفلػػػ  وأان مػػػع زلػػػت ُب دالػػػ ة الػػػا 
أزدػػد ي مبػػع  ضػػ ٍل السةعػػيف مػػ  الاحلػػعاي رمبػػع ت ػػاف ا وػػي دمػػع قسػػت ووػػ  اف تع ػػاا 
مرخػػ  ي لسػػ  بعضػػ ي جع أػػعً لػػزمٍ  قػػعدـ وػػا  ىليػػين ب نقي دػػع وام ػػاا رمػػا غػػعايت ي 
الععػػعـ  وحػػ ار ٍب حػػ ار أف ت ػػ  اا الضػػعىلعء ُب قضػػييف مصػػ  دػػعأ ي  ف ُب ذلػػك 

 مكػػ اا ابل ػجععف والصػػعدقني والعقػفء مػن ي فسػػ  دصػنص ال ػػعردل خػ عف ل ػي واس
 اَع و عء ول  تأسةاا اجملد اّع هبي.

وخ عمًع أوحلػي ي إذ أحلػعب ل  رحلعحلػعت الةػدر دامػعً مػع فػأودلاٍل ال ػ ى ُب أي بقعػيف 
مػػ  بقػػعع واػػل الةػػعيل اجلنػػاب وا ق ػػاا لسػػ  قػػربي "امسػػ  و ردػػل مػػيفدي ومكػػقا 

 اقعيف اعس  دعد وت  عراً لسمنعضسني وم جععً لس عردل.رأس " ت أي عً لا 
و ن القعليف االاحلييف  وػ  خفحلػيف مػع  ػعف دػ ددن ال ػديد قأػين  ػين فععليػه حػ   ػدان 

 رمىلعدع.
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 طريح ّضبىٞخ ٍؼزفخ ر٘

َ
 خ

َ
 ب ثبىؼٖبدح ٖ

 
 العميد علوي حيدرة المحرمي

 
 

 :وال سسني أ عني وبعد  أيعءا  ـ لس  أد ؼارمد هلل رب الععلني والصفة والكف
ُدْي قعؿ تععىل ُب   عبيف ال  َل :  امَ  اْلُمْ ِمِننَي رَِجعٌؿ حَلػَدُقاْا َمػع َلعَوػُدوْا اّلَ َلَسْيػِه َفِمػنػْ

ُدْي ّم  دَنَ ِعُ  َوَمع بَّدُلاْا تَػْأِددًف   حلدؽ ا الععيي.   ّم  َقَضَ  رَمَْأُه َوِمنػْ
 ػ س اليدػ ي اليػعفع    الُعَم يالنعضين العقيد حلع  اعل  حمك    ال ديد الأطين 

الػػػػػاا  وال ػػػػػع  حػػػػػ  دػػػػػـا اس  ػػػػػدعدن ُب  مػػػػػ  أجػػػػػين حيعتػػػػػه منػػػػػ  وقػػػػػت مأ ػػػػػ 
إذ لػء  ،ـ بيد الةدر ُب الد جعف الكسم  ال ي أقيي ُب حمعفعػيف أبػنيٜٕٓٓ/ٚ/ٖٕ

سػقا دػديدا  الااج  الاال  ععدته ُب لسم عر يف ُب فعسيعت النضعؿ الكسم ، وقػد
ُب م وػيف ب ػػعيف قػػعـ هبػع  عػػعـ حلػػنععء الةعدػي ُب ذلػػك اليػػـا الػ ي أقػػيي فيػػه مد جػػعف 
سسم  تضعمنًع مص الع قسني الكيعسيني ُب سػجاف الكػسطيف الػ  ارت أػت تسػك اجل ظمػيف 

م  ثفثني ج ضمعً م   أ   م  ل  د  دديداً و  أ   بعد ا  دعء الد جعف حيث سقا 
ع م  ضػم  وبػني وػ عء ال ػديد النعضػين حلػع  اعلػ . أد دػع اجلناب بدوف واز  أبنعء
مػػ  أربعػػني سػػنه مػػ  الصػػع  إف  ىلػػ  ُب  أ  ػػ إف مععد ػػ نع لسمنعضػػين الأطػػين  خػػاةإإل

ال عأػ  لػػ   ػػين مػع قدمػػه دػػ ا الػػاا  وب ػين الصػػىلعت واليػػزات الػ   ػػعف د صػػف هبػػع 
نع دمػع وػا حمىلػار ُب وظم عز هبع ُب و ا القعـ ول   الااج  دق ض  إف  اجز مػع اسػ طع

 ذا  تنع م  مرث ن ُب أب ز م احين حيعته. 
 حػػػعوؿـ بعػػػد أف  ػػػعف قػػػد ٜٚٙٔـ وبدادػػػيف ٜٙٙٔلقػػػد بػػػدأ   ػػػعاه الػػػاال هنعبػػػيف 

الكىل  إىل العرج، ومص تطػار ال ػارة ُب اجلنػاب لػعد مأعدػ ة ليكػدي ُب النضػعؿ ضػد 
درب لسػػ  بعػػض ا ضػػي إىل ارػػ س ال ػػعك وتػػ سػػ قفؿاعسػػ عمعر الربدطػػعٍل وبعػػد اع

: ال ػػػديد  خػػػاةالعػػػدات العكػػػ  ديف ُب معكػػػ   العد ػػػيف رحلػػػد لسػػػ  دػػػد  ػػػين مػػػ  اإل
سػػسيمعف سػػعيد حلػػع  وحكػػني لسػػ  سػػعمل و سػػف ابلعددػػد مػػ  الدػػعـ العمسيػػيف ل ػػأمني 

ُب ذلػك الاقػت ُب رفػص  أسػديالنطقيف م  العااو  ال   ين اب م  واعسػ ق ار،  مػع 
ز ال قعفيػػيف ومقػػ ات حمػػا ا ميػػيف الػػ   ع ػػت سػػعلدة مكػػ اى النػػعس ال قػػعُب وقيػػعـ ال ا ػػ

آ ػػػ اؾ و ػػػعف لسمػػػ  ار دور  أػػػ  ُب وػػػ ن الدمػػػعت فضػػػًف لػػػ  العمػػػين العكػػػ  ي 
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والكيعسػػ  وبعػػد سػػن ني مػػ  وػػ ا العمػػين  ػػاؿ إىل جمػػعؿ الػػدمعت الصػػةييف ُب أبػػني 
ولمػػين إىل جع ػػ  مدمعتػػه العمسيػػيف لسػػ  رفػػص مكػػ اان ال عسيمػػ  فنػػعؿ دػػدعدة ال ع ادػػيف 

  مػػ  أذ ػػععمػيف وا عػػي إىل القطػػعع الطػػفيب ُب أبػػني ولعػػ  دورا  أػػ ا ُب وػػ ا اجملػػعؿ و ال
ليػدروس  صػ  انحلػ  ومنصػار حكػ    والػد يل فله اإلخاة ال علييف أمسعلدي: د.زم

ولأػػد ا حكػػني جػػعمص . و  يجػػيف لن ػػعاه الكيعسػػ  ُب اجملػػعؿ ارػػزيب واجلمػػعو ي ًب 
ا مػ  اأمػ  الدولػيف سػعبقع ُب اجلنػاب  ٍب  ػاؿ إىل ن ضعبطعُب ا م  الكيعسػ  اخ يعر 

ـ تق دأعً وحصين لس  دورات قصػ ة ُب وزارة أمػ  الدولػيف ٜ٘ٚٔأم  الدوليف رمسيعً ُب 
ُب معكػػ   الصػػالأعف وبعػػػدوع اسػػ م  ابلعمػػين الكيعسػػػ  اعسػػ  أعري بصػػارة دم ػػػعزة 

  ػػػدب حيػػػث لمػػػين مػػػدة ُب الععحلػػػميف لػػػدف و  يجػػػيف ل وفتػػػه ورغأعتػػػه ُب ال عسػػػيي ا
لسدراسيف اجلعمعييف ُب  سييف اعق صعد وب ؿ جداداً  أ ةً  ُب الػ عسي حػ   ػ ج ب ػدعدة 
ام يعز ولعد إىل جمعؿ لمسيف حيث،  اؿ إىل أبني ٍب اس  ال ةادػين إىل رحلػد واسػ م  
د دي واجأعته بصارة م قنيف ووالييف و عف م  النعس الػ د  ضمعمػاف الػ لي  والػ ؤوس 

ـ حػػػػ  ُأجػػػػرب لسػػػػ  ال قعلػػػػد ُب ٜٜ٘ٔحمعفعػػػػيف اجلػػػػاؼ ُب  ُب العمػػػػين ٍب  ػػػػاؿ إىل
إلػف رايؿ ظمػل فقػا دوف ا خػ  بعػني  ٘٘ – ٓٗـ ب تأيف لقيد وب ات  م  ٕٕٓٓ

اعل أعر خدمعته الكعبقيف وم وفته وبدوف ا خ  ابلقػع اف الػعص ابلدمػيف العكػ  ديف 
ين  ين ضػأعط ابل غي م  أ ه  عف دع مد وا وأس ته لس  ال ات  ال د ي فقا م سه م 

اجلنػػاب الػػ د  ٌاجػػربوا لسػػ  ال قعلػػد بػػدوف مكػػ ةقعت . لقػػد  ػػعف ال ػػديد النعضػػين 
حلع  اعل  حمك ، لس  ال غي م  الع وؼ العددػيف وحلػعابيف العمػين وخطارتػه ظم سػك 

ذ ػػ  اليكػػ  مػػ  وػػ ن  ةعوؿحلػػىلعت ودميػػزات ل جػػعوز  ػػين مػػع دااجدػػه ُب ريػػعة وسػػن
 الصىلعت والميزات :
  وال ع  و ع ته الاالييف لسمك قأين  عف حلأاراً وم عب اً وحلعدقعً فضًف ل  حأه لساا

 مص زمفله ومع زاً بنىلكه اااؿ مدة حيعته .
 اس عدادن لسعمين ال سف به والقدرة لس  ال  طيا وال نىلي  بصارة م قنيف .

القػػػدرة لسػػػ   كػػػد العفقػػػعت بػػػني النػػػعس ُب العمػػػين وخػػػعرج العمػػػين وال ػػػأث  الػػػاال  
 .خ د  لدميف الاا  وال ارةن لس  انف عر أب

اعافع الك م  والق اءة ل ػين الصػةف وال  ػ  ال  سىلػيف والقػدرة لسػ  اعسػ ن عج 
 .م  الق اءات وال ةسيين العسم  لسااقص

تقػػدَل الكػػعلدات الىل  دػػيف والنع دػػيف لزمفلػػه ُب العمػػين وخػػعرج العمػػين وتصػػةي  أي 
 أخطعء تربز أمعمه .
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 رة لس  إثأعت ارقيقيف ورفض اإلذعؿ والناع .إلقداـ والااقف الاانييف والقدا
قدراتػػػه القيعددػػػػيف الااليػػػيف مػػػػ  خػػػػفؿ خرباتػػػه النع دػػػػيف والعمسيػػػيف وال جػػػػعرب الكػػػػعبقيف 

 ولفقعته الااسعيف ُب خم سف ا ا  القيعدديف والقعلدديف والنعمعت اجلمعو ديف .
 د صػػي ه السطيىلػػيف وتااضػػعه واجعدتػػه أسػػساب ال  عاػػ  ال  صػػ  مػػص زمفلػػه وفػػ 
ال ح والن ت ادعدفيف وحىلظ     م  ا دععر القدظميف وار ي ال عرطمييف وف  ال ةدث 

 هبع مص انخ د  .
ـ ٍب ٕ٘ٓٓم  الضأعط ا والين ال د  لمساا لس  تاحيد الصف اجلنػايب اب ػداًء مػ  

ـ، والػػػ  قعمػػػت الكػػػسطيف  غفقدػػػع ٕٙٓٓدنػػػعد   ٖٔارضػػػار ُب  عيػػػيف ردفػػػعف ُب 
اجلنػاب واسػ م ار اعل صػعمعت الطسأيػيف  أبنػعءعرؾ ُب اراار بػني وال قعؿ قيعداهتع ود

ـ والػػػ ي سػػػقا فيػػػه ال ػػػديد ٕٛٓٓدنػػػعد   ُٖٔب الأدادػػػيف وُب مد جػػػعف ادػػػعس  ُب 
حلع  الأ  ي اليعفع  و عف لس ديد حلػع  اعلػ  الػدور ال أػ  ُب تااحلػين ارػاارات 

اجلنابييف وال  طيا لػه اجلناب ل اسيص ار اؾ الكسم  لس  مك اى الكعحيف  أبنعءمص 
وحضػػار  ػػين الىلععليػػعت الػػ  قػػعـ هبػػع ارػػ اؾ اجلنػػايب ُب لػػدف ورػػد وارأيسػػني ورحلػػد 
وأبػني وغ وػع مػ  النػعا   مػع حّضػػ  لسعددػد مػ  السقػعءات القيعددػيف لقيػعدات ارػػ اؾ 

وال ؤى لااحلسيف النضعؿ الكسم  وارضػعري لعػادة ارقػاؽ  ف عروقّدـ العددد م  ا 
عمسيف مبػع فيدػع دولػيف اجلنػاب وال ػ وة وا رض وادادػيف و ع ػت أراء ومقعحػعت اجلنابييف  

ال ػػػديد الأطػػػين  عػػػ  ابحػػػعاـ القيػػػعدة وا خػػػ  هبػػػع لااحلػػػسيف النضػػػعؿ وتاحيػػػد  ػػػين 
ماحػػدة وفقػػع لسدػػدؼ ال ىلػػ  لسيػػه اووػػا سػػة  قػػاات  قيػػعدةم ػػاانت ارػػ اؾ ُب 

 اعح فؿ وإلعدة الدوليف اجلنابييف ولعحلم دع لدف  .
لمػػػين ال ػػػديد لسػػػ  اػػػ ح العددػػػد مػػػ  انراء حػػػاؿ مااقػػػف القػػػاى الكيعسػػػييف   مػػػع

ال ااجػدة ُب اجلمداردػيف الع بيػيف اليمنيػيف ومبػعذا صمػ  إف تعمػين ُب وػ ن ال حسػيف ُب لػين 
اجلنػاب وم عدػدات النعػعـ ُب  يىليػيف  بنػعءالنععـ الىلعسػد وُب لػين الطعلػ  الااقعيػيف  

ى الاانيػػيف ُب ال ػػمعؿ وػػا أف تعمػػين الكػػيط ة لسػػ  ثػػ وات اجلنػػاب وأف واجػػ  القػػا 
ابجتػػعوني : ا وؿ وػػا الاقػػاؼ مػػص دػػع  اجلنػػاب لعػػادة دول ػػه وحقاقػػه ال ػػ وليف، 
وانخػػ  وػػا العمػػين لسػػ  إسػػقعط النعػػعـ الىلعسػػد وقيػػعـ  عػػعـ دظمق ااػػ  حقيقػػ  ل ػػين 
القػػاى الكيعسػػييف ومػػ  ٍب ارػػاار حػػاؿ وضػػص الأسػػدد  وُب رأدػػه لػػ  العنعحلػػ  اجلنابيػػيف 

تعمػػين مػص الكػػسطيف فػاف لسيدػػع العمػين لسػػ  الاقػاؼ مػػص القضػييف اجلنابيػػيف الػ  معزلػت 
ومنص النععـ مػ  لكػ  ة منػعا  اجلنػاب وق ػين وال قػعؿ النعدػطني ُب ارػ اؾ اجلنػايب 
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إذا اس طعلاا وابجلع   انخػ  لػدـ ال ػارط ُب م ػعردص سعليػيف سػااء مػ  قػاى تػدل  
 . ص اجلنابينيابلاانييف أو م علل وغ وي باحلف و ن ال عردص ع  

يد النعضػين ُب ال ضػةييف إّع أف رحيسػه و ا وُب ال عـ فع ه لس  ال غي م  قنعليف ال د
ض وع دكػػعنع إع إف  ػػارة اجلنابيػػيف ع ظم ػػ  أف تعػػاّ خكػػعرةً   أػػ ةً  لسػػ  اجلنػػاب وال

ه وذودػه الصػرب أوسػف د ةمدن بااسػص رة ػه وفكػي  جنعتػه ودسدػي أ دلا ا لز وجين 
 . راجعاف ان هلل وإانإوالكسااف و 
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 األة ادلقذاً اجلظ٘ر
 عت٢ٝ عُس َٓٓؿس

  اَع١ عدٕ/ن١ًٝ ايقب١ٝ شصتباز

11/11/2002ّ 

فػأان أحػد  حلػسأيفن وأف  ع اا م  غػ  أبنعءع أدري  يف أبدأ باحلف حقيقيف أب ضم  
مػع    ػ اً اعل  حمكػ ، فقػد  ػعف   ال أعب أح   مع اس ىلدت م  ا ب الأطين حلع 

 د   ان بقاؿ ال عل :
 العسي دأل بيا ً ع أسعس دع         واجلدين دددـ بيات العز وال  ؼ          

اركػنيف  خفؽود  د أف العسي ُب أي جمعؿ وا سفح ا قاايء وضم نع لس  ال ةس  اب 
ورمػػػ  ُب الكػػػعحعت أو ُب  و يىليػػيف اػػػ ح انراء ُب ارػػػاار والنعق ػػػيف ف ػػػعف ظمػػػ  لسينػػػع

مػػع    ػػ اً اجملػػعل  فيطػػ ح لسينػػع بعػػض ا سػػ سيف، هبػػدؼ تنميػػيف قػػدراتنع ومااوأنػػع، و ػػعف  
 د دد قاؿ ال عل :

 إذا أ ت أ  مت ال  َل مس  ه           وإف أ ت أ  مت الس يي مت دا        
 إقصػعله مػ   ح اميعً بػين  ػعف منعضػًف دػجعلًع، إذ ًبمك اعً ومل د   حيندع  ج ًا أو 

 بنػػعءوليىل ػػه ومنصػػأه مػػص مػػ  ًب إقصػػعلدي ضػػم  سيعسػػيف سػػسطيف اإلقصػػعء واإلبعػػعد  
اجلناب م  الااقػص العكػ  ديف والد يػيف، ومػص   ػاء ارػ اؾ الكػسم  اجلنػايب  ػعف مػ  
أوالين الن طعء والقعدة الأعرزد  ال ث د  ار دصػني لسػ  تاليػيف النػعس بعدالػيف قضػي دي 

إىل ال عر يف ُب الىلععليعت الكسمييف، و عف وا سّأعقعً وقدوًة ُب  اجلنابييف ودفص ال أعب
 ػػػين مد جػػػعانت وفععليػػػعت ارػػػ اؾ الكػػػسم  اجلنػػػايب وأتػػػ    أ ػػػه  ػػػعف ُب مد جػػػعف 

ـ  ُب لػػػػدف مػػػػ  أوالػػػػين ارعضػػػػ د  و ػػػػعف ضممكػػػػنع لسم ػػػػعر يف ُب ٕٛٓٓ ػػػػافمربٖٓ
م عانتنػػػػع الد جػػػعانت وع دأ ػػػين لسينػػػػع ب  مػػػه حيػػػػث  نػػػع   ػػػعرؾ باحلػػػػىلنع اػػػفابً  

 ٓال ااضعيف
إف دػعء ا، ولدػداً لػك أب نػػع  لسػ رةػك ا اي أاب مػع ص وأدخسػك جنػيف الىلػػ دوس ا 

سن م ين  ين تاجيدعتك و صػعلةك، ومااحلػسيف مكػ ة النضػعؿ و قيػ  ا وػداؼ الػ  
 ٓاس  ددت م  أجسدع
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 ادل٘إت ٍزعذدثطو خزج 
 

 )رحمه هللا(األستار / فضل علً دمحم الحاجب

 
ت أحلػػػػأةات وا لىلعظ...دو وػػػػت الىلػػػػ   ف ػػػػعرتػػػػاارت ا  ..بػػػػدأأ يػػػػف ومػػػػ  أدػػػػ  

حػػعل اً ُب الأةػػػث لػػ  ال سمػػػعت القػػػعدرة لسػػ  إ صػػػعؼ رجػػػين وجػػي ال ػػػديد حلػػػع  
جػـز أبٍّلِ ع أسػ طيص الةػاص ألػعؼ ابرػ ة فىلػ  وػ ن الُعجعلػه اأاعل  حمك ... عي 

ردل دػػديدان الأطػػين حعفػػين ُب ِسػىل  حيػػعة دػػديدان وارػػددث لػػ   ػين ال ىلعحلػػيين ...ف ػػع
ابلااقػػف الأطاليػػيف ال عػػددة والػػرث  العلػػدة ال ػػجعليف .. إ ػػه مدرسػػيف لسينػػع اسػػ سدعـ 

 القعدميف ... جيعؿالدروس والعرب مندع وتعسيمدع لأل
 عي إ ه بطػين خػ ج مػ  ر ػعـ العػعانة، فعحلػطدـ ُب العػعانة ال ػربى معػعانة واػ  لػعش 

 دايجػػ  اجلدػػين والىلقػػ  والػػ ض .. ومػػ   ػت واػػأة مكػػ عم  بةػػيض أدخػػين الػػاا  ُب
ونع ذمد أف دديدان قد تعددت مااوأه وتنالت إم عانته ف عف العسي والطأي ،  ػعف 

 ال عل  والكيعس ،  عف رجين اإلق صعد وا م  ...
ُب حمعربيف اجلدين ال ي ت  ه الكػ عم وف فعمػين لسػ    ػ   أسدي عي  عف العسي ال ي 

مص غػ ن مػ  ال ػ فعء ُب  أسديؿ جمعؿ لمسه ُب الصةه الععرؼ والعسـا .. وم  خف
م عفةػػػيف ا مػػػ اض ال ىل ػػػيه و ىليػػػف آعـ النػػػعس ومعػػػعانهتي وبنػػػعء واػػػ  خػػػعٍؿ مػػػ  

 ا م اض ...
مل دق ص  دور ال ديد لس  جع ك ال عسيي والصةيف ف عف رجين أم  مػ  الطػ از ا وؿ 

ا مػػ  والطمأ ينػػيف بػػني ُب ارىلػػعظ لسػػ  أمػػ  الػػاا  والػػااا  فعمػػين لسػػ    ػػ   أسػػدي
 ػع بصػمعت ع العبصػني بػه  ر  لػداءال ع  والدفعع ل  حيعض الاا  مػ  ا  أف اد

 .تنك  ُب و ا اجملعؿ
  ػ ة وػ  منعقػػ  ال ػديد فدػػا  ػ لك الكيعسػ  الػػ ي ع د ػ  لػػه غأػعر ووػػا ا ب 

 .الأكيا فعارناف وا  ك
لكػػعواة ضمىلػػظ حقػػاؽ لػػين دػػديدان ضمسػػي بػػاا  م طػػار وآمػػ . واػػ  دكػػادة العػػدؿ وا

لػاا  إىل م تػص وحالػاا ا حػفـالنػعس وحػ ايهتي إّع أف لصػاص الػاا  سػ قاا تسػك ا 
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... يألمػعددػديدان مػص غػ ن مػ  ال ػ فعء مأعػدد  مػ   أحلػأ .. فلسىلكعد والىلكػدد 
 .الاا لصاص الاا  وانوك ث واته وأراضيه وي ال ة ماف ُب مص  و ا  أحلأ و 

اجلنػػاب  أبنػػعءمػػص غػػ ن مػػ  ال ػػ فعء مػػ   أسػػدي دك كػػسي فل ػػ  دػػديدان مل د ضػػل ومل
ُب النضعؿ الكسم  ضد و ن العصعبيف الىلكدة الػ  لعثػت ُب ا رض فكػعداً  ح ارا 

اجلنػػاب ا يب .. ف ػػعف اس  ػػدعدن وػػا  أبنػعءمػػ   حػػ اروإذعًع وتن ػيف ابل ػػ فعء وا 
  دػػػ ة مػػػ  بػػػ اث  الضػػػ دأيف الػػػ  دفعدػػػع ُب سػػػأيين اسػػػ ععدة ح دػػػيف جنابنػػػع ارأيػػػ  و 

 الك عم د  ..
 ق دػػ الىلعدحػػه ب حيسػػك ... فػػني  كػػعرةدػػديدان رمػػ    ػػع  مبػػ ارة ا سػػ  وارػػزف وال

 العني فنة  ُب دربك سعل وف ح  النص  .... قعؿ ال عل :
 رحست لّنع وُب ا ح عء انر اس         ُب  ين حلدٍر  رب عٍف م  السد 

 ع  ساا م  النج  سدفةعبت ا     إٍل   وثقت  مب   أيٌب  له  خسىلع    
 
 خعلػػدةف خكػػعرتنع فعدحػػيف ومػػع لػػزاؤان اّع اإلظمػػعف بقضػػعء ا ومبػػع خسّػػف مػػ  مااقػػف إ

 دضيئ لنع مك قأين ا ايـ ... إاّن هلل وإاّن هلل راجعاف. س ضين  رباسعً 
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 رفٞق اىْضبه ٗاىعَو ٗادل٘قف
 العَُمريد.عادل صالح سعٍذ 

 

ـ تع فت لس  ا خ حلع  اعل  حمك  ُب ال  ز ال قعُب لنطقيف ُٜٜٙٔب بداديف لعـ 
ال ي   عف صم مص فيه ال أعب م  خم سف الق ى لمعرسيف الن ػعاعت ال قعفيػيف  الُعَم ي

 وأوي و ن الن عاعت ق اءة ال    ومنعق  دع والقيعـٍ  ابلأعدرات الطالييٍف.
 مػارق اءة س دص الىلدي ولمي  النع    عف ال ديد دعاًب ذ يًع و  يطعً وم حعً وحمأعً لس

 اريعة لس  ال غي م  حلة  سنه ُب ذلك الاقت.
الزمفء مع فػه ب عقيػدات اريػعة عسػيمع وقػد أتيةػت لػه ف حلػيف الكػىل  إىل  أ   و عف 

اق ابلػػػيف وونػػػعؾ ذاؽ مػػػ ارة الة بػػػيف وقكػػػعوة ومػػػ ارة اليػػػ ي.  أحػػػدالسػػػيد العػػػ يب ب فقػػػيف 
 أ   ل  صي ه.ف ع ت آراؤن تني ل  النضاج ال

و ػػػػعف د م ػػػػص ب قػػػػيف رفعقػػػػه واحػػػػعامدي ود م ػػػػص بصػػػػىلعت ةيػػػػدة  ع مع ػػػػيف والصػػػػدؽ 
 واعس قعميف ُب الكساؾ.

لقػد ام زجػت جت ب ػه ال  صػيه ابع طفقػيف ال قعفيػيف اجلددػدة الػ  دػددوع الػاا  بعػد 
ال ػػارة والػػ  متيػػزت و ػػد ال ػػأعب وتعأ ػػ دي مػػ  أجػػين الأنػػعء ومػػ  اجػػين الػػدفعع لػػ  

 .ال ارة
ال ةقنػػع معػػػعً ُب تنعػػيي اجلأدػػػيف القاميػػيف ُب العػػػعـ  ىلكػػػه و ػػعف لػػػه أتثػػ  مسةػػػاظ لسػػػ  
ال ػػأعب اسػػ طعع  فيمػػع بعػػد  كػػ  ال  ػػ  مػػندي لعضػػاديف اجلأدػػيف القاميػػيف وُب العػػعـ 
 ىلكػه ال ةقنػع ُب سػسك ال مػ دض حػني  ع ػت الػدمعت الصػةييف منعدمػيف ُب ا رايؼ 

صػةييف بصػارة مكػ عجسيف بعػد أف دػ لت ول لك  عف م  الض وري أتويين ال ػاادر ال
ال ػػػارة ُب بنػػػعء الك  ػػػىليعت والاحػػػدات الصػػػةييف ُب ا رايؼ و ع ػػػت وػػػ ن اجلدػػػاد 
تصػطدـ ابلعقأػػعت الػ  تضػػعدع العنعحلػ  الأ وق اايػػيف ُب وزارة الصػةيف وحينمػػع دخسنػػع 
سػػػسك ال مػػػ دض  ػػػعف الصػػػ اع لسػػػ  أدػػػدة بػػػني قػػػاى ال ػػػارة ولنعحلػػػ  وػػػ ا اجلدػػػعز 

  الطأيع  أف دقف ال ديد مػص الػ د  دعمسػاف لسػ    ػ  الػدمعت ي، و عف ماإلدار 
الصةييف ل ين النػعس ُب لمػـا اجلمدارديف.ولػ الك  عمنػع ومعنػع ال ػديد حلػع  مكػ ة 
اح جعجييف إىل وزارة الصةيف، وقد سعد تسك الك ة  اٌع م  ال ةٍ  الأكيا  اس ةين 

ك الاقػت وزج بنػع  يعػعً م  بعض ال نىل د  النعولني لإحلفحعت اعج معلييف ُب ذلػ
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ُب الكج  لدة ثفثيف أدد  رغي ذلك لين ال ديد  مع لددانن لنص اً حلػسأعً وحلػ ضمعً 
، وبعػػد خ وجنػػع مػػ  الكػػج  ًب تاليىلنػػع رمسيػػعً ُب مػػارُب آرالػػه وواقعيػػعً ُب تقييمػػه لأل

 سسك ال م دض بعد أف  نع جم د م دربني.
  بكػاء ال ػدب  وبصػعابيف اريػعة العمعؿ ُب مك  ىل  ال ديد انج أ   اتكمت حيعة 

نػػػع ت تيػػ  وػػ ن ا وضػػعع مػػ  خػػػفؿ ةعولالعي ػػييف وعسػػيمع بعػػد  ىلػػيض ال واتػػ  ف
 إ  عء تععو ييف اس دف ييف لسعمعؿ .

 ػػعف ال ػػديد أحػػد أبػػ ز النعدػػطني ُب إب ازوػػع إىل حيػػز الاجػػاد، ف ػػعف دػػ ن ال ععو يػػيف 
 . دور ُب تكديين حيعة الععمسني لكناات اادسيف فيمع بعد

 مع قمنع  حلدار   ػ ة دػد ديف ت قيىليػيف و سىلػت أان وال ػديد ابإلدػ اؼ لسيدػع و  عبػيف 
مااضيعدع وم  ٍب اأعل دع والأةػث لػ  ورؽ لنكػ دع وتازدعدػع و ع ػت تكػ ة ؽ منػع 

 جداداً  أ ةً ، عسيمع أ نع مل  ذمد تععوانً  عفيعً .
الصػينيني  ءد ا اأػع عف ال ديد قد فّضين العمين ُب غ فػيف العمسيػعت لي ػدرب لسػ  دػ

فأ  كػػ  مدػػعراٍت  أػػ ًة ُب لمسػػه سػػعلدته فيمػػع بعػػد لسػػ  تقػػدَل خػػدمعٍت إسػػععفييف 
 هلأػػد ربػػ دلسةػػععت الطعرلػػيف الػػ   ع ػػت تصػػين إىل مك  ػػىل  ال ػػدي  أػػ ةولفجيػػيف  

 جربافارحلد .
 عف ال ديد مد مع ً ب طاد   ىلكه لسميع فعل ة  ابلدراسيف ال ع اديف وت ؾ جمعؿ الصةيف 

 ال ة  اب م  الكيعس  بعد إ معؿ الدراسيف ال ع اديف ٍب واحلين تعسيميف اجلعمع   سيع ٍب
ليةصػين لسػ  الأ فردػاس ُب اعق صػعد وواحلػػين فيمػع بعػد لمسػيف ُب ا مػ  الكيعسػػ  

 ح  تقعلد م  وعً ب تأيف لقيد .
 و عف ال ديد ذا مااقف م  فيف دالمًع.

  ػيطع ودكػدي ُب الىلععليػعت افؽ ار اؾ الكسم   عف ال ديد دسعػ  دورا من  أف و 
ال  سىلػػػيف منػػػ  الأدادػػػيف ودعمػػػين ب ػػػين اعقعتػػػه لسػػػ  تطػػػاد  الدػػػعـ ا سعسػػػييف لسةػػػ اؾ 

ـ ُب ٜٕٓٓ/داليػػا/ٖٕ أحػػداثاس  ػػدد ُب  إىل أفالكػػسم  ولسػػ  تاحيػػد م اانتػػه 
 مددنيف زذمأعر.

لقد لػعش ال فيػ  والزميػين الصػع  بطػفً ومػعت بطػف فػاىل جنػيف السػد اي دػديد ال ػارة 
 سمييف اجلنابييف.الك
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 اىؼٖٞذ ٗثصَبرٔ ادلثَزح 
 

 عقٍذ/عادل منصر حسٍن

 
يػيف االعفمػيف   وسسػيف ا حلع  اعل  حمك  معسمػعً ُب الدر لمين ال ديد الأطين العقيد/

 مع لمين ُب الصةيف ٍب ا  ك  إىل ال سكيف ا منييف اأمػ  الدولػيف  فصػعر رجػًف أمنيػع 
بعد أف تعسي ال اسا ُب دوليف قط  ُب  من صف الك ينعت لعد إىل ق د ػه وأسػ  دقعع ً

ق د ػػه وبعػػض  أبنػػعءمدرسػػيف ل عسػػيي ال ػػأعب وقػػد ازمػػ ط ُب وػػ ن الدرسػػيف ال  ػػ  مػػ  
الق ى اجملعورة ولس  ددن   ر ال    م  الطفب مػ  أميػ دي ودػ    ػ  مػندي ا دقػه 

لنػد  يػين سااء ُب اعزم اط ُب ال عسيي الععيل، أو ُب العمين ُب الداخين أو اعغػعاب، و 
اسػػ م  العقيػػد حلػػع  اعلػػ  ُب العمػػين معسمػػعً ُب  قيقػػيفُب   أسػػديالػػ ي  سػػ قفؿاع

منػػعا  ايفػػص ل ة دػػ  ال ػػأعب مػػ  ا ميّػػه وقػػد ا عػػي ُب   ػػ  مػػ  النعمػػعت و  يجػػيف 
لكػػ اان ال عسيمػػ  ُب ذلػػك الاقػػت مػػص قسػػيف ال عسمػػني ا  ػػدب لػػدورن ُب جمػػعؿ الصػػةيف 

سعبقعً اال ازي حعليًع  ومك  ػىل  رحلػد  ل قػدَل  فعمين مص زمفله ُب مك  ىل  ال زف
اإلسػػععفعت لسم ضػػ  وقػػد أدػػعؾ ُب   ػػ  مػػ  ارمػػفت الػػ   ع ػػت تقػػـا ُب ذلػػك 
الاقػػت ومنػػد أوؿ ةسػػه دػػددهتع ايفػػص لس طعػػيي ضػػد ا مػػ اض القعتسػػيف عسػػيمع مػػ ض 
ال ػػػال ا . وتىلػػػعٍل ال ػػػديد ُب تقػػػدَل  ػػػين العفجػػػعت ا وليػػػيف لألمػػػ اض وانؿ احػػػعاـ 
اجلميػػػص . و  يجػػػيف رأػػػه لسعسػػػي وال عسػػػيي واحلػػػين تعسيمػػػه ال ػػػع اي و ػػػ ج ُب من صػػػف 

 الكأعينعت م  اث اديف زذمأعر أبني .
و  يجيف ل  عله ومك اان ال عسيم  اٌ  دب لسعمػين ُب ا مػ  الكيعسػ  وخػفؿ لمسػه ُب 
ا مػػػ  الكيعسػػػ  واحلػػػين تعسيمػػػه اجلػػػعمع  وقػػػد  ػػػ ج مػػػ   سيػػػيف اعق صػػػعد ُب بدادػػػيف 

أحيػػين إىل ال قعلػػد قصػػ اً ووػػا  إىل أفنػػعت وواحلػػين لمسػػه ُب ا مػػ  الكيعسػػ  ال مع ي
ـ، غػدا واحػداً ٕٚٓٓب تأيف لقيد ولندمع   ػأ ارػ اؾ ال ػعك الكيعسػ  اجلنػايب ُب/ 

م  أب ز   طعله لس  مكػ اى مػدد ة رحلػد واحملعفعػعت اجلنابيػيف لعمػيفً ، ف ػعف قيػعدايً 
اً لسمجسػػ  ال  ػػزي لنجػػعح  ُب مػػ مت  فػػعلًف م ػػعر عً ُب  ػػين الىلععليػػعت أ   ػػ  لضػػا 

 اال دوع   مبةعفعيف الضعلص.
 فاىل جنيف السد.
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 مبُ اىؼٖٞذ يف ٍقذٍخ اىصف٘ف فنزًا ٗعَالً   
 

 ك/ػجل اٌقبٌك صالػ ػجل اٌمٛٞ
 

مضػت، ل ػ     لعمػعً مػ  ل ػ د أ  ػ تعػاد معػ ف  ابل ػديد حلػع  اعلػ  حمكػ  إىل 
 عً ، حيػػث  ػػعف اجلميػػص دعػػيو وضػػع ػػ اميفـ ال ٜٗطػػارت بعػػد حػػ ب توػػ ن الع فػػيف 

جتػػد ارسػػاؿ الم نػػيف  أف عوؿلسػػ   عفػػيف الكػػ اايت . و ع ػػت لقعءاتنػػع  ػػ عً حلػػعأ عً  ىلكػػي
يف اعسػػػ م ار ابلأةػػػث لػػػ  ال ػػ ج مػػػ  وػػػ ا الاضػػػص، عولػػل قأػػين الااقػػػص القعسػػػ ، وحم

رادة واسػػص عف رةػيف ا حلػػس  الػ اس، قػػاي اإل ػػو  ،الااقػػص مػ ورفػض اعس كػػفـ لأل
 لسمك قأين . اثقأيف  ع ةذو اعافع 

جػػين أا ابجلمػػعو  هتػػ  وأػػه رجػػين وحػػد مػػ  إذو  مػػاروتكػػ م  اريػػعة ود أػػدؿ حػػعؿ ا 
ال  امػػػيف والكػػػ قأين ضػػػد العسػػػي والدع ػػػه . و ػػػعف ال ػػػديد رةػػػيف ا لسيػػػه ُب مقدمػػػيف 

و ع ػت لقعءاتنػع مكػ م ن ُب لػدف وايفػص وردفػعف ورػد وأبػني  ،ولمػفً  الصىلاؼ ف ػ اً 
ارػػ  ضػػد الأعاػػين وابف الكػػ قأين سػػي اف م ػػ قع    صػػعراب ظمػػعفاإلو ػػعف لسػػ   ىلػػ  

 بصماد ال جعؿ وتضةيعهتي و عف لكعف حعله دقاؿ:
 سعةين روح  لس  راح       والق  هبع ُب مدعوي ال دى

 العدى ظمع دمع  دةيإع حيعة تك  الصدد         و ما فا
وال  امػيف  ةلسعػز  ن لنػااانً وابلىلعين  ع ت حيعته تكػ  اجلميػص  مػع  ػعف ُب دػـا اس  ػدعد

 ـٜٕٓٓ/ٚ/ٖٕوذلك ُب زذمأعر ب عردل 
ت ُب ادعس  ابل يل ل معف لندمع ا طسق ٕٛٓٓدنعد   ٖٔتعاد يب ال ا  ة إىل دـا 

اجلمػػعو  احمل  ػػدة ُب ادػػعس  و نػػت قػػد لقي ػػه حيندػػع  أرواحدر  صػػد رحلعحلػػعت الةػػ
مػ  اس  ػدد  لنصػارة لع فػيفبعد اع  دعء م  الد جعف ذوأنع إىل مك  ىل  النقيػ  اب

ف ال ػديد حلػع  اعلػ   ػعف ضػم  ال ػدداء ولنػدمع أت ػدان وم  ج ح وجعء النأػأ أب
اب لسػػ  أاي   ػػدعدة ػػعف الػػرب غػػ  حلػػةي  ول ػػ  إىل حػػني. فدني ػػع لػػك ال  مػػارمػػ  ا 

 السد. يفومع ص و  وايفص ودعي  وإىل جن
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 عيَزْب ٝب أثزٜ ...
 

 د.علً صالح طالب

 

 
 ف اريعة مسي يف ابحمل ِ إب  أ لسم نع اي

 تنةلِ  لسم نع اف اريعة مسي يف بطةعل  وق ارة ومصعل  ع
 ول   ُت   ِ  لسم نع اف الىلضعلين ع تزوؿ سدى

 لسم نع اف الصعل  إف اتت فعح ك ِ 
 ف  طا خط  احمل ك ِ أ ك القعدر إفعهلل دعسي 

 لعيِ أل   دح  العسي د ء  لسم نع اف اريعة رخيصيفً 
 اج معع ال  وال   ونع اي أب  إفع لسم ن

 اف ع زمعؼ ال   بين  سة  ب    ال د ِ 
 م   ع ت ُأحدِ فةدا سيأٌب  ص ان وا 

 د عله  ين أع هنعب العسي ُب   اي أب  أفلعودتنع 
 لسم نع  يف دنعؿ الععلاف مص ويِ 

 ابلععر والزي ال نيص ا بديِ 
 ا خ  ال قدِ  لسم نع اف ارضعرات س أىن م   ع نع ولند
 لسم نع  يف د ار ار  ل  مس ه وأد  الد بِ 

 لسم نع اف ع دزوؿ العسي ابلصات ارناف الَعِ ك
 ساد ار  اف تأطو ت   انرا وب  عان ِة  مس د ِ اف أ

 راقنعأو لسم نع اف ع  صاغ العسي ُب 
 ل ب ال اف اّع  ع  نةل ..زم   أحدار لسم نع اف ع

 دريفد ا ق م ف أيأ
 ب ايء ونع بدوف الكأ ِ تق ساف ا  إذتأع ل ي 

 سمع تأ   لس  م  و بِ إاي دعك ع تأ   لسيدي 
 ال ت ِ  ألس اّمع ال دعدة فد  لند ا 

 لسم نع اف ع  ااجه مكسي ابلكيف مدمع غض ِ 
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 لسم نع  يف اس أعؽ ال    ُب اليداف خ  ابل   ِ 
 دع م  ذو ِ  ابؤان جعؤوا بناا سعسعً آ

 ـا أيٌب دوران لأنعء و ا الأيت وعتاا ال  ِ والي
 تت م  قأسنع ع جزٌع ع  ص ِ أو  ا حضعرات 

 ضّةاا فنعلاا لزوي وحيعهتي م  بعدوع ع دة ِ 
 ل ندي لعداا حيعة الععمعء فُكطِّ وا ُب ال   ِ 

 عدطمةاف لنيين ربٍ  م  دان   وقنطعر  ناز ال و ِ 
 ع فعس ج ِ أسع  ردل سط  م  دمعء ل وقدي در  ابهلل اي

 معذا دقاؿ اررب معذا احلاغ إذ دنك  ِ 
 و أ ه اجمل وح دنزؼ دك ةيث بن اٌب

 أميف ُ  أت لسيدع اف تعيو لزدزة ابلدـ ع ابل ت ِ  اي
 تصة  رعلك ال    ِ  فس صربي حلربا وع

 ول عسم  أف الكععدة ُب بفدي ساؼ أيٌب دامدع ال تق .
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 ٍؼزَال مو اجل٘اّتب مبٍال اّظبّمْذ 
 

 دمحم صالح طالب

 
 خجف م  مقعمك ال فيص،  أ    يف   أل ؼوالدي ومعسم  وحلددق  وحمك ع 

 .مارحناان م حع وحعزمع ُب ا   عمف م  مف  ين اجلاا  ..إ كعان ي  نت 
حػٌ  بقسابنػع، فىلػ   ػين اضػأارٌة مػ   بػين، أبػداً أت   ؾ دالمع فأ ت مل ت حػين لنػع  أب ..

 وأ ػػػتتعسمػػػل القػػػ اءة وت ػػػد أزري، أتػػػ   ؾ  وأ ػػػتفيدػػػع تػػػ   ة، أتػػػ   ؾ بي نػػػع لػػػك 
 فيدع . أز  ح  رالة ك معتزاؿ ُب خميس  أسدع و  ت ددٍل ُب  ين د ء، فاا هلل

جأد ػك الاّضػعءة  أب  ات    أب دعج ك وأب كػعم ك جتػعو ، ولنػد ففحػ ؛فف أ كػ 
 تساح ُب وجد ، متعزحل وتصدـ يب ال  دومعً 
ح  اجل الد السىلافيف ُب الػدوعب ع تػزاؿ ماجػادٌة إلّافلػك ال  ػ  والنعػعرة  اي أب 

 ال  لس  ال ؼ مع زالت تن ع  قعرلدع .
 ق ساؾ   ك النرباس الض ء لسة  ُب زم  ُ ّممت فيه ا فاان . ،أيب ق ساؾ غدرا

كػ  إع أب عن .. ععودؾ أف  ك  لس  العدػد الػ ي رمس ػه لنػع، فقػد لسم نػع ارػ  وع  
، لسم نػػع أع  ك كػػسي رقاقنػػع فدػػ  جػػزء مػػ  أبػػداً لسيػػه، لسم نػػع أف عزمضػػص لسعسػػي 

ددننع، لسم نع أف ع هنعب العدو مدمع اعلت ض عم ه، لسم نع قاؿ ار  ولا م نػع أو 
 ه .م  أجسق سنع 

 أيب..ف مع قُ ست سُنق ين ُمك عدوف ل لك ُب أي وقٍت اوا خ  وأبق   .
 يػين ال  امػيف دػ ا الػاا  والعػيو بعػز دوف خضػاع أو  م  أجيننع سنأ ؿ  ين جدد م

 اح قعر ا مع أم ان ا هب ا الأدأ  .
 فأ ت ايأب  ُرزقت ال دعدة ُب سأيين ار  ورفص العسي و عف لكعف حعلك د دد :

 وإع فمات ع دك  ا لعدي                وإمع حيعة  عي الاح  س وع           
ع جتػد منػع إع معدكػ ؾ سػنس ة  ب  أػك إف دػعء ا لمػع    العػني فػاا هللًل اي أيب ق دػ

 ق د   أو سننعؿ اريعة ال  اسأ دع لنع ابلعز وال ماخ .
 أت    مع  نت امسص منك: أ ل

 ع تكقل  أس اريعة ب ليٍف    بين اسقل ابلعز  أس ارنعين.                
 ين حلع ص ألألجمعد ح  بعد رحيسك لنع .فسك الساد ايأيب ولك اجملد فأ ت س ع
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 ة:ـــيــمرث
 

 ظمعفتُسدمل اريعَة ابإل
 وتُنُ  قسك دروس اريعة

 ودأق  حلدى ارّ  م ألقعً م تىلععً 
 ولسعسي راديٌف ع تن ك ْ 

 و  ا لّسمل أيب
 ف عرأيب ايُدرُةِلسٍي مسي يٌف اب 

 ؟ و يف ا عُي ا سط  ؟!أ    يف 
 ععرفكمب عنحيعت جينوقد سّط ت 

 أيب لقد ق ساَؾ غدراً 
 وراَء اريطعف اأوابش اعح فؿ تاارو 

 وت سين ابل حلعص ار  ج مع
 و عؽ جكدؾ الطعو  ال  دف

 و عف القدر ابف ت اف دديد
 لسّيني ألس وت و  ال وح ُب 

 مص ا  أيعِء والصددقني وال دداء والصعرني
 رععت الىلداء أروعبدمعلدي  امص ال د  سّط و 

 سمعً ت ف ؼ ُب ميداف النضعؿف نت ل
 تقاُؿ ار  وع  عؼ ُب ِا لاميَف علي

 فني ايأيب ق د  العني
 وإان سعل وف لس  دربك
 اثل وف بكيف لزمك

 وإف غدا لالدان ق د 
 وا مص الصعب د  .

 
 دمحم صبٌؼ غبٌت

09/9/0228َ 



  ....................أسد عدن...الفقيد القائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري....................

 

 

 

094 

 اىل أثٜ.......
 

 العَُمريٌافع صالح 
 

عت ل  وحلف عد رحيسك اي أيب، لجزت وا ال سمف ت    بأ قفـمعذا لك  ا 
، حني أتت رحلعحليف الوح ييف ذلك اليـا ال   در واليع يف وتصي  جأد ك ةـا

الطعو ة ل صعد روحك الز ييف إىل ابرلدع وت عء إرادة الكمعء إف دكقا إىل جع أك اي 
 دي معك فداء د ا الاا  ارأي .أرواح  روا  م  ل  د  دديداً  أ   أيب 

 وافخرُ  أعلىلم ٌمت بالسٍف مات بغٍرة      وموت الفتى بالسٍف  ومن

ُب قسابنع وقساب  ين  حيعءً أل ن ي مل متاتاا فأ ت اي أيب وم  معك ساؼ تأقاف 
 اجلنابيني ال  فعء.

ف   ًا ل ي لقد ..ل  وحلف أب ص دـا ُب ا ايـِ  ف  عابٌب و ين خااا ي لجزت
 عينو ضعل ي اي أيب سي ،ض ء لنع ا د  النجعحأ  ًب لنع بدمعل ي الز ييف مصأعح أميٍن د

 .رمزا لس ىلعح عين ي س ودمعء ...أغنييف تةل لسصأعح عين ي سيوفداء ..حلا  لسىلفح
ال د   ب ارفعجملد والساد ل ي اي أيب ول ين ال دداء ا  .. يلوإ أعر  إجفؿف ةييف 

ب عمين سقطاا ووي ددافعاف ل  ار ديف وال  اميف لعش اجلناب ح ا أبيع ولا ضة  
 ة وع انمت ألني اجلأنعء وع انمت ألني اجلأنعء...........أبنعءمع لدديف م  خ ة 

 فأيب مل ظمت فدا مع زاؿ حيع. 
 أيب ساؼ دأق  ووا بقربن ح ا أبيع. 
 واٍل ألعودؾ اي أيب لدربك أ اف حمأع وفيع. 
 فني اي أيب بكفـ فع ك ُب مدج  ساؼ تأق   أيع. 
 كمك فمع زاؿ ذ  ؾ فينع قااي.أيب إف تااردت لنع   
 لمعم ه تسك  ععرتيه وح  دخعف سجعل ايب صمكد  أض ل    جسيع. 
 أيب بني حلىلةعت هند  ضعلك تأنّي ف  ا لضيمع لسيع. 
 ليس  مدى س مداي. أحلأ أيب إف ق سك أحلعب اريعة ف 
  صعلةك اي أيب ساؼ تأق  لس  مكمع  تعدد وحليع. 
 ف سأرض  ل   ؾ  كيع.أيب إف ذ  ؾ  أض لقسك ف ي 

 و يف سأرض  لنأض   كيع.
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 أشعاز يف زثاء الشّيد صاجل طالب   

 

ب ألٝذٛ اىغذر  
ّ
 رج

 
 د.زٌذ قاسم

 تٓبا ألٜدٟ اي دز

 نِ ادزت

 ٚنِ قتًد

 ب ٜد  بازدٙ بطأٍَ األ

 َٔ ؾٓع اذتساى أبطاٍ

 ٚقفٛا َعًا

 ٖتفٛا َعًا

 ايد٠باضِ ادتٓٛب ارت

 ضازٚا ع٢ً دزب ارتطس

 سؾاف ميطس َطسّٜٛ اي

 َٔ نٌ ؾٛب ْٚاحٝ٘

 ف بتٛا أقداَِٗ

   ضاح١ ايتحسٜس

 مل ٜتكٗكسٚا

 بٌ ؾُدٚا

 ؾُٛد اضطٛزٟ

 أَاّ  حافٌ ادتٝؼ اُنُاّ

 ٚاضتكبًٛا زؾاف ادز اُْٗست

 ع٢ً ايؿدٚز ايعازٜ٘

*** 
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 ٜا ناتب ايتازٜ  ضٓجٌ

ُٖٓا  ٖا

 ضكط ايبطٌ جبٓب ايدابٝ٘

 مل ٜعسفا بعكا

 ٚمل ًٜتكٝا َٔ قبٌ

 ايككٝ٘ ٚاحد٠يهٔ 

 ٖٚآٖا

 ضكط ايبطٌ بٔ عٝدزٚع

 ايد٠ٚنٛنب٘ َٔ ايسَٛش ارت

 َٔ أ ًٓا ضكطٛا ٖٓا

 ٓاأ ٝايقحٛا أل ٌ 

 غع  ايٛاعدٙ أ ٝاٍ

 ٜٚا شَٔ فاخس

 ب ٕ شصتباز ادت

 تٓافظ ايكايع

 ٚزدفإ ٚعدٕ

 ٚحكسَٛت ٚا ٖا

 َٔ ايبكا  ايؿاَدٙ

 فًِ تعد أبني أضد زاب 

 ٜٓ  ٚبٛاب١ ايٓؿس املص

 اذتاقدٙ يًٓفٛع

*** 

 ٜا ؾاذتًا ح تٓا

 أبهٝتٓا ٚافسحتٓا

 ابهٝتٓا ألْو اادزتٓا

 ٚأفسحتٓا ألْو نٓسَتٓا

 غسفتا بايتكحٝ٘
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 اىؼٖٞذ اخلبىذ يف اىضي٘ع
 

 شعر: د.عٌدروس نصر ناصر

 

 غتتتتتتتتٗٝد يتتتتتتتت٘   ايتتتتتتتتٛز٣ َٛقتتتتتتتتعُ  

  ّ  عظتتتتتتتتِٝ ادتتتتتتتتت ٍ زفٝتتتتتتتتع املكتتتتتتتتا

 ٓتتتتتتتتتتتتتاأعُاقٜطتتتتتتتتتتتتتافس   عُتتتتتتتتتتتتتل  

 ٜٚطتتتتتتتتتكبٌ ارتطتتتتتتتتب    بطتتتتتتتت١ُ   

 ختتتتتتتتتتتتتتتّٛ اي تتتتتتتتتتتتتتس٣ ٜٛدعٓتتتتتتتتتتتتتتا  

 ٚميهتتتتتتتتتتت  َتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتني أقتتتتتتتتتتتًعٓا

                                   * 

 أبتتتتتتتتتتا َتتتتتتتتتتتاْع إٕ ْفطتتتتتتتتتتٞ تتتتتتتتتتتت٦ٔ   

 خطتتتتتتتتتتتتتسْاى  طتتتتتتتتتتتتتُا ٚيهٓٓتتتتتتتتتتتتتا 

 ضٓؿتتتتتتتتحب  ٝفتتتتتتتتو   ضتتتتتتتتت ْا  

 خطتتتتتتسْا زفٝكتتتتتتتا غتتتتتتدٜد املتتتتتتتساع   

 ٚ  نتتتتتتتتتتتتتتٌ َٛقعتتتتتتتتتتتتتت١ دا٥ُتتتتتتتتتتتتتتتا   

                              * 

 أبتتتتتتتتتا َتتتتتتتتتاْع إٕ ٖتتتتتتتتترا املؿتتتتتتتتتاب    

 ٚيهتتتتتتتتتتتتتٓء َتتتتتتتتتتتتت َٔ بايككتتتتتتتتتتتتتا٤ 

 ا زفٝكتتتتتتٞ قسٜتتتتتتس ايفتتتتتت اد  فتتتتتتِٓ ٜتتتتتت 

 ضتتتتتتٓحف  عٗتتتتتتدى  تتتتتتٍٛ املتتتتتتد٣    

 ْٚبكتتتتتتتت٢ بتتتتتتتترنسى َطتُطتتتتتتتتهني 

 ٚ ٝفتتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتتام  ٖٓتتتتتتتتتتا بٝٓٓتتتتتتتتتتا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 ٜٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتاظسٙ ايبتتتتتتتتتتتتتتتتتتدز إذ ٜطتتتتتتتتتتتتتتتتتتطعُ 

 يتتتتتتتتتتتتت٘ قتتتتتتتتتتتتتبظ   ايطتتتتتتتتتتتتتُا ًُٜتتتتتتتتتتتتتعُ  

 ٜٚككتتتتتتتتتتتتتتٞ غتتتتتتتتتتتتتتٗٝدا ٚال غتكتتتتتتتتتتتتتتتعُ  

 ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛت َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسازا ٚال ٜسنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُع

 ٚيهٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٘ بٝٓٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا األزفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعُ  

 بتتتتتتتتتتتتتسٚ  ايٓكتتتتتتتتتتتتتاٍ ايتتتتتتتتتتتتتيت ٜبتتتتتتتتتتتتتد ُ 

       * 

 ذتتتتتتتتتتتصٕ إذ ٜكطتتتتتتتتتتُع  َتتتتتتتتتتٔ ايكٗتتتتتتتتتتس ٚا 

 عًتتتتتتتتت٢ ايتتتتتتتتتدزب  كتتتتتتتتتٞ ٚال ْس تتتتتتتتتعُ    

 ٚحتُتتتتتتتتتتتتا ضٓحؿتتتتتتتتتتتتد َتتتتتتتتتتتتا ْتتتتتتتتتتتتصز ُ   

 غتتتتتتتتتتتتتتتتجعٚ  ايٓا٥بتتتتتتتتتتتتتتتتات ٖتتتتتتتتتتتتتتتتٛ األ 

 ٖتتتتتتتتتتٛ ايؿتتتتتتتتتتًب ٚايػتتتتتتتتتتِٗ ٚاملس تتتتتتتتتتعُ  

  * 

 ب حػتتتتتتتتتتتتتتا٥ٓا نتتتتتتتتتتتتتتايًظ٢  ًٜطتتتتتتتتتتتتتتعُ  

 ألْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٘   ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ْا األضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسُ 

 فتتتتتتتتتتتتيٕ ايكًتتتتتتتتتتتتٛب يتتتتتتتتتتتتو املٛقتتتتتتتتتتتتعُ   

ُْختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَد ُ   ٚال ْتٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإٚ أٚ 

 ْؿتتتتتتتتتتتتٕٛ ايعٗتتتتتتتتتتتتٛد ايتتتتتتتتتتتتيت ْكطتتتتتتتتتتتتُع

 ٖتتتتتتتتٛ ايكتتتتتتتت٤ٛ بتتتتتتتتٌ أفكٓتتتتتتتتا األٚضتتتتتتتتعُ    
 

 م4/8/2002
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َٞذ اخلصبه
َ
 صبحل ح

 
 ي السلٍمانًحمذالشاعر أبو األ

 
 

 ٖٓتتتٛ يؿتتتاح  ٚيتتتد  ايتتتب يكتتتد عتتتاؽ  زا تتتٌ         

       

 

 

   ٍ  َٚتتتتتتتتتتات َتتتتتتتتتتٛت ايس تتتتتتتتتتا

 

 
 ادتٓٛب ايبٛاضٌ أحسازٚضاز   َٛنب 

         

 

  ٍ  عًتتتتتتتتتتتتتتت٢ دزٚب ايٓكتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 
 ايؿتتتبا ناَتتتٌ ؾتتتفات املٓاقتتتٌ    بتتٌ ظتتتٌ َٓتتتر 

       

 

ٍ اب   قٛانتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ٚايفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 
 ٚنتتإ   ؾتتتُد ٜعُتتتٌ َتتا عُتتتٌ عكتتتٛ فاعتتتٌ    

      

 

  ٍ  بتتتتتتتتتتتتتدٕٚ قًٝتتتتتتتتتتتتت١ ٚقتتتتتتتتتتتتتا

 

 
  ٌ  َتتتتٔ  ٝتتتتٌ  ابتتتتد عبتتتتد َتتتتٔ ايس تتتتاٍ ايك ٜتتتت

           

 

 نتتتتِ َتتتتٔ محٝتتتتد ارتؿتتتتاٍ 

 

 
 نتتتتتِ ضتتتتتتٔ احتتتتتٛن إئ ختتتتترب٠ قٝتتتتتاد٠ أٚا٥تتتتتٌ           

     

 

 نتتتتتتتتتتتتِ  تتتتتتتتتتتتازب  تتتتتتتتتتتتٛاٍ 

 

 
 ز تتتتتتاٍ َتتتتتتتا ٜٓحٓتتتتتتتٛا يًتتتتتتترٍ عٓتتتتتتتد ايٓتتتتتتتٛاشٍ       

     

 

   ٍ  يتتتتتتتتتتٛ ٜٓحتتتتتتتتتتٓني ادتبتتتتتتتتتتا

 

 
    ٛ  ايتعاَتتتتتٌ     ا يتتتتتيز  يًػتتتتتعب  يًتتتتتتازٜ  ٜٛيتتتتت

      

 

  ٍ  غتتتتتتتتتتتتتتتتتعازِٖ العتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

 

 
 االحتتتتتتتتتصاب ااّل ٚضتتتتتتتتتاٌٜ        األز  ااٜتتتتتتتتت٘ َٚتتتتتتتتتا 

   

 

  ٍ  ٖٓتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتٛاب ايطتتتتتتتتتتت ا

 

 
 قتتتٛاٍ قا٥تتتٌ        َتتتٔ أ أنتتتربْتتتد أغتتتٗٝدْا احتتتقت 

 

 

ٍ أ   ز ٝتتتتتتتتتتتتتتو   ذا املكتتتتتتتتتتتتتتا

 

 
 ايٝتتتتو ٚاؾتتتتٌ    أْتتتتءز ٝتتتتو ٚاز تتتتٞ يٓفطتتتتٞ  أ

       

 

 كتتتتتتتتتتتتتتتتاٍَكتتتتتتتتتتتتتتتتٍٛ دٕٚ اي 

 

 
 عتتتتتداّ با تتتتتٌ        إِ عتتتتتء ايكاقتتتتتٞ   ه تتتتتيكتتتتتد َح

 

 

 زبع يٝتتتتتتتتتتتاٍقبًتتتتتتتتتتتو بتتتتتتتتتتت   

 

 
 ٖٚهتتتتتتتتترا اذتتتتتتتتتتس ٚاي تتتتتتتتتا٥س ٜ قتتتتتتتتتٞ املكابتتتتتتتتتٌ    

      

 

 ٚايتتتتتتتتتصٚاٍ َتتتتتتتتتٛت ايفٓتتتتتتتتتا٤  

 

 
 شاٍ قتتتتٍٛ اي  ٜتتتتتا بتتتتايُٝٔ غتتتتعب  اٖتتتتتٌ      َتتتتا 

        

 

  ٍ  ٜطتتتتتتتتتتتتتتتتتتازدٙ بايػتتتتتتتتتتتتتتتتتتُا
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 ّ نتتتتإ   تتتتتٌ    أٚنتتتتٌ شتًتتتتٛم فتتتتتاْٞ عا تتتتٌ    

        

 

 ب ادتتتتتتتتتتتتتتتتت ٍٚاذتتتتتتتتتتتتتتتتتٞ ز 

 

 
 فاقتتتتتٌ         زحًتتتتت١ يٓتتتتتا َتتتتتٔ بطتتتتتٕٛ األَٗتتتتتات األ    

   

 

  ٍ  إئ بطتتتتتتتتتتتتتتتتتٕٛ ايسَتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 

 
 ٚاختتتتتتت ف ايسضتتتتتتا٥ٌ         زضتتتتتتاي١حٝاتتتتتتت٘   نتتتتتتً 

    

 

   قبحٗتتتتتتتتتتتتتتتا ٚادتُتتتتتتتتتتتتتتتاٍ 

 

 
 ست نتتتٌ ضتتتاحٌ    َتتتٔ   أبتتتني دَتتتانِ ضتتتط   ٜتتتا

       

 

  ٍ  َتتتتتتتتتٔ ضتتتتتتتتتاح١ االحتفتتتتتتتتتا

 

 
ٕ ِ  إ ادتٓتتتتتتٛب أ بتتتتتتت  دال٥تتتتتتٌ            أنتتتتتترب إختتتتتتٛا

 

 

  ٍ   ٓتتتتتتتتتتتتٛبٞ ايتتتتتتتتتتتتدّ ضتتتتتتتتتتتتا

 

 
 ٚذتتتل ابتتٔ ٚا٥تتٌ   غتتب٠َٛٗتتسٟ  أبتتٝء حكتتسَٞ  

         

 

  ٍ  ختتتتتتتتتتتتتايط ايتتتتتتتتتتتتدّ قتتتتتتتتتتتتا

 

 
ٕ آْتتتتتتتا  ب   ٜػتتتتتتتٗد دَٓتتتتتتتا ٚايفؿتتتتتتتاٌٜ             ختتتتتتتٛا

  

 

  ٍ  ٚحايٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ٚاذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 
 ِ  ايكٛافتتتتتتتٌ         اٍ  ُقتتتتتتتُ تتتتتتتتٛحتتتتتتتد ايؿتتتتتتت   ٜاَ 

 

 

  ٍ  ٚامجتتتتتتتع مجٝتتتتتتتع ادتُتتتتتتتا

 

 
      ٚال ختتتتتتاف  ايتٓتتتتتٛ    يتتتتتٝظ فٝٗتتتتتا  َػتتتتتانٌ    

  

 

 اى قطتتتتتتتتتتتع اذتبتتتتتتتتتتتاٍٜ تتتتتتتتتتتإ 

 

 
 ٕ حاؾتتٌغتتٛفو ستاضتتب دتتا عتؿتتٌ َٚتتا اآل 

       

 

   ٍ  ٚقتتتتتتتتتد محٛيتتتتتتتتتو  كتتتتتتتتتتا

 

 
 ٞ بتتتتتتني  تتتتتتايع ْٚتتتتتتاشٍ       حتتتتتتدد ٖتتتتتتدف ال تظًتتتتتت 

  

 

ٍ بتتتتو نٓتتتتد أ    قتتتتسب َ تتتتا

 

 
 ٠ تتتتتتس٣ املٝتتتتتدإ فٝتتتتت٘ ايبتتتتتداٌٜ          أختتتتت  فسؾتتتتت١ 

 

 

   ٍ  ال ْتتتتتتتتتتتتتتتٛز دٕٚ اغتتتتتتتتتتتتتتتتعا

 

 
 قطتتتتِ ايػتتتتعب يتتتتٛ متطتتتتس عًٝٓتتتتا قٓابتتتتٌ      قتتتتد أ

       

 

   ٍ  يتتتتتتتتتتٔ ْكبتتتتتتتتتتٌ االحتتتتتتتتتتت 
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 عٖذًا ىنٌ ػٖذاء اجلْ٘ة  
 

 أثٛ ٠بفغ اٌؼبػز ؽظ١ٓ ػجلاٌزة ؽظ١ٓ اٌظزؽٟ

 

 ٜتتتتتتاهلل ٜتتتتتتا عتتتتتتامل األضتتتتتتساز   ؾتتتتتتدزٟ                  

 

 

 

ٙ  ْطتتتإٚنًُتتتا غتفتتت٢ اإل          ؾتتتدِز
   ٜا َايو املًو ذٟ يو َكتك٢ عُسٟ                  

   

 تكت٢ عُتسٙ   ٚنٌ شتًٛم بٝدى َك 

                   ٟ    ٚضتُتدى نًُتتا متظ ايكتتح٢  تتس
             

     ٙ  بتتتتايهٕٛ ٚتعاقبتتتتد بهتتتتسٙ إئ بهتتتتس

       ٟ  ٜكتتتٍٛ أبتتتٛ ٜتتتافع ايػتتتاعس ْفتتتد ؾتتترب

 

 ٚال تًَٛتتتٕٛ ذٟ َ ًتتتٞ ْفتتتد ؾتتتربٙ    

 

 

ِٔ ٜتتتتدزٟ            َتتتٔ  تتتٛز يٝتتتتاّ ذٟ زاحتتتد َٚتتت

  

  ٙ  عتتتٔ حهتتتِ يٝتتتاّ ذٟ تطتتتتكبً٘ بهتتتس

 ًتتتتِ حتتتتربٟ        ٚايٝتتتتّٛ ضتتتتٓجٌ ز تتتتا٥ٞ ٜتتتتا ق   

         

 َتا داّ عتاد ايكًتِ َتا  ت  بت٘ حتربٙ             

 زا  ايػتتتٗٝد ايبطتتتٌ ؾتتتاح فٝتتتا قٗتتتسٟ                        

          

  ٙ  ٚنتتتٌ َتتتٔ ٜعسفتتت٘ بٝكتتتٍٛ ٜتتتا قٗتتتس

 أْتتتد ايػتتتٗٝد ايتتترٟ حتتتاف  عًتتت٢ ضتتتسٟ        

         

 ٚأْتا ايترٟ   حٝتاتٞ بتاحتف  ضتتسٙ        

 زٚحتتتتتو فتتتتتدا٤ّ يًتتتتتٛ ٔ بتتتتتدزٟ         ٖٚبتتتتتد                   

         

 اذتتسٙ     اي ايٞ دتٌ ادتٓٛب اذتبٝب 

         ٟبني غتتتتهًد  ْٗتتتتس ضتتتتايد دَتتتتانِ بتتتت                     

            

   شصتبتتتتتتاز املدٜٓتتتتتت١ عٗتتتتتتدْا ْٗتتتتتتسٙ 

 د   ْؿتتتسٟ   أضتتتُٗأْتتتد ايػتتتٗٝد ايتتترٟ   

             

 ْا َٓحتتو ٚضتاّ اذتتل ٚايعُتسٙ       اٚأ 

 بتتتا حتتتٔ حتتتت٢ ٚ ال ْتتتا   ٚضتتتط  قتتتربٟ                            

        

 َ تتٌ ايػتتٗٝد ايتترٟ بتتٝحٔ   قتتربٙ       

 حب ادتٓتٛب اذتبٝبت١ نتإ َتٔ ؾت سٟ                            

        

ٔ ادتٓٛب ازت٣ٛ باذتب َٔ ؾ سٙ                       ٚاب

   غتتتتتعسٟ          بطتتتتتاٍعٗتتتتتدًا يهتتتتتِ أٜٗتتتتتا األ

     

 َتتتا قًتتتد باْفتتترٙ فعتتت ّ  ٚيتتتٞ قتتتدزٙ       

 عٗتتتتتدًا يهتتتتتِ َتتتتتا تسا عٓتتتتتا ٚبتتتتتا ْطتتتتتسٟ                       

               

 دزٙ   ت قُٔ املط ٠ ٚال طتػ٢ َٔ اي 

 عٗتتتتدًا يهتتتتِ عٗتتتتد   ضتتتتسٟ ٚ   ٗتتتتسٟ                       

      

 ٖٓتتتا ٚاآلختتتس٠ أضتتتسٙ        ضتتتسٙعػتتتٓا ن 

 قًد يتو قتد قتام بتٞ ؾتدزٟ      أْا ايرٟ                   

              

ٌٓ ٜتطتتع ؾتتدزٙ   ٚأْتتد   ايتترٟ قًتتد نتت

 ٜتتتتا زَتتتتص ٜتتتتافع ٜٚتتتتا تتتتتا ٞ ٜٚتتتتا ؾتتتتكسٟ                               

     

ِٔ بدَو زٜٚد ايصز  ٚارتكتسٙ      ٜا َ
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 ٚايٝتتتتّٛ َتتتتا حتتتتًٝيت ستتتتتتاز َتتتتٔ أَتتتتسٟ      

          

ِٔ عتهِ ٚيت٘     أَتسٙ   ضبحإ ضبحإ َ

     ٟعٗتتتدا يهتتتِ بتتتا ْٛاؾتتتٌ َتتتا يٓتتتا عتتترز                            

             

 بايطتتتتتًِ ٚااّل حتٛيٓتتتتتا إئ ادتُتتتتتسٙ     

 ملتتتتتتا ْؿتتتتتتفٞ بًتتتتتتدْا َتتتتتتا بكتتتتتتٞ عفتتتتتتسٟ              

    

 ٚال حجتتتتس بتتتتا تكتتتتع قتتتتدآَا ع تتتتسٙ            

 عٗتتدا يهتتِ بتتا ْكتتحٞ ٕٚ نُتتٌ غتتٗسٟ                        

     

 يٓا نًٓتا شاٜتد عًت٢ اذتفتسٙ      َاغٞ   

        ٟٜٚتتتتتتسحِ اهلل ؾتتتتتتاح ٜطتتتتتتهٓ٘ قؿتتتتتتتس                      

       

ٓٓتتتت١ ارتًتتتتد ٚاأل    ٚايػتتتتٗسٙ     بتتتتساز   

 ٚارتتتتتتتِ ؾتتتتتًٛا عًتتتتت٢ املختتتتتتاز ٚايبتتتتتدز                      

                  

   ٙ  ٜػفع يٓا َٔ  ِٗٓ ضتاع١ اذتكتس
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 ػٖٞذ اىؼزف ٗاحلزٝخ                                   
 أٜاد عًٞ ْاؾس/ بٝب عاّ.د

 يو اذتُد ٜا زمحٔ َا ايػُظ غعػع١

 

           

    

 َٚتتتا حتتتتط باملتتتتا س َٚتتتتا حتتتتٔ بتتتتايسعٛد  

 

 

ٛٓزت    َٚتتتا ايؿتتتب  ٜتتتتٓفظ َٚتتتا األز  ْتتت

 

 

 َٚتتا اتتسدت يطٝتتاز َتتٔ فتتٛم نتتٌ عتتتٛد       

 

 

 ٚ تتتتِ قتتتتاٍ أختتتتٛ شتتتتتتاز ْفطتتتتٞ تهتتتتدزت 

 

 

 زد بتتتتتايٓٗٛد ٍٛ ايًٝتتتتتٌ بتتتتتاٚظًٝتتتتتد  تتتتت 

 

 

   ٘  ختتترب  تتتا٤ َتتتٔ أبتتتني ٖتتتص قًتتت  ٚقطعتتت

 

 

 ٚأغتتتتعٌ بٓفطتتتتٞ ْتتتتتاز بتحتتتتسم ايهبتتتتتٛد    

 

 

 ختتتتترب ؾتتتتتاعك١ خًّتتتتت٢ فتتتتت ادٟ َهٗسبتتتتت١  

 

 

 ارتتتدٚد ٚفاقتد بتٞ اذتطتتس٠ ٚدَعتٞ عًت٢     

 

 

 ٘  ٚحطتتٝد إٔ ايػتتُظ َتتٔ فتتٛقٞ أنطتتف

 

 

 ٚؾتتتتسْا بظًُتتتت١ عامتتتتت١   يٝتتتتاٍ ضتتتتٛد   

 

 

    ٘ َُجتتتتترب تكبًتتتتت  ختتتتترب ؾتتتتتعب قب ْتتتتت٘ ٚ

 

 

 دْا أضتتتاع ايتتتداز ٚاألؾتتتٌ ٚايعُتتتٛد  فكتتت 

 قتتتتتتٌ غتتتتتٝخٓا   ٜتتتتتّٛ داَتتتتتٞ دجتتتتتصز٠    

 

 

 ٔ أمحس عني َاتٛا نُا األضٛدَُٓع ن 

 

 

 بدَتتتتتت٘ ضتتتتتتك٢ أز  ادتٓتتتتتتٛب املطٗتتتتتتس٠  

 

 

 دَتتتًا  تتتاٖسًا ضتتتك٢ بتتت٘ ايصٖتتتس ٚايتتتتٛزٚد      

 

 

 ٘  بكتًتتتتتتتتتت٘ تػتتتتتتتتتتسفٓا ٚغتتتتتتتتتتسف قبًٝتتتتتتتتتتت

 

 

 ٚعتتترب عتتتٔ اضتتتتهبازْا ٚأعظتتتِ ايؿتتتُٛد  

 

 

 تًتتتت٘غتتتتٗٝد ايػتتتتسف ٚاذتسٜتتتت١ يتتتت ٕ َك  

 

 

 غتتسف يًجٓتتٛب حطتتِ ارتتتٛف ٚايكٝتتٛد    

 

 

  ٘  غتتتتتتتجاعًا َٚكتتتتتتتداًَا ٚال ظًتتتتتتتِ ٜكبًتتتتتتت

 

 

 ٚال ٜكبتتتتتٌ ايبا تتتتتٌ أٚ ايظًتتتتتِ باٜطتتتتتٛد 

 

 

 قكتتتت٢  تتتتٌ عُتتتتسٙ بايعُتتتتٌ ٚاملٓاقتتتت١ً     

 

 

 َٔ أ ٌ ايٛ ٔ ٚارت  إئ أزقٓا ٜعتٛد  

 

 

 ٘ ًّ  ضتتتتت   ايعًتتتتتِ ذٟ َتتتتتٔ تطتتتتتًح  تطتتتتت

 

 

  ٚ  عُتتٞ بٓ اْتت٘ اذتطتتٛد  افتتتو بايعتتدٚ 

 

 

٘ َتتتتت ضتتتتت ًَا يبتتتتتٛ  اْع ٚحٝتتتتتا َتتتتتٔ أصتبتتتتت

 

 

 ضتتتتت ًَا يرزٜتتتتتت٘ ٚبعتتتتتد األضتتتتتد أضتتتتتٛد     

 

 

 عًتتتتتتتت٢ دزب ؾتتتتتتتتاح باْ تتتتتتتتابس َ تتتتتتتتابس٠  

 

 

  َتتتتتتا ْتتتتتتٓك  ايعٗتتتتتتٛدهللٚذا عٗتتتتتتدْا ٚا 

 

 

 أع ًْبطتتتتت٘ سٜٚبكتتتتت٢ يٓتتتتتا ْتتتتترباع عتتتتتاي  

 

 

 ٖٚتتتتٛ حتتتتٞ أٚ َٝتتتتد َسقتتتتد   ايًحتتتتٛد     

 

 

 ٚضتتتتتتبعٕٛ أيفتتتتتتًا بعتتتتتتد ؾتتتتتتاح تػتتتتتتٝع٘   

 

 

 ٚداعتتتتتتًا أبتتتتتتٛ َتتتتتتاْع إئ  ٓتتتتتت١ ارتًتتتتتتٛد  

 

 

٘  دٛنتتتتتتب   عظُٝتتتتتتًا شاد قتتتتتتدزٙ ٖٚٝبتتتتتتت

 

 

 نُٛنب ًَو  باز َٔ  ٍ بتٔ ضتعٛد   

 

 

  ٙ   هتتتتتتِ ايكتتتتتتدز ْتتتتتت َٔ َٚتتتتتتا اهلل قتتتتتتٓدز

 

 

 ٚاألعُتتتتاز بٝتتتتد ايٛاحتتتتد ايفتتتتسد ايتتتتٛدٚد   

 

 

 َتتتتتتت٢ حٓتتتتتتد أ تتتتتتاز ارتتتتتتت  يًُكاتًتتتتتت١  

 

 

 تٗا ِ ٚتبطؼ تطتحل ايعظتِ ٚايهبتٛد    

 

 

    ٙ  ٚضتتتتتتٔ ٚقتتتتتٛد ايٓتتتتتاز َتتتتتت٢ َتتتتتا تٛقتتتتتد

 

 

 ٛدْتتتتاز  تتتتٛدٟ بتتتت  ٚقتتتت ٜكتتتتع ٜتتتتا ٚال بتتتتا 

 

 

 ٘  ٚؾتتتتتتًٛا عًتتتتتت٢ َتتتتتتٔ حبتتتتتت٘ اهلل ٚفكتتتتتتً

 

 

 ايترٟ  ٗتتس ايطتتا٥  ٜٚ تتسب َتتٔ ايٝٗتتٛد  
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 ىل اىعٖذ 
 

 الشيخ/عبدالناصر حنش عبدهللا الكلدي
 

 أٜا َٔ ضكتتط   ضتاحتت١ ايتحس١ٜ غتتتٗٝد  

       

 

    

 أبتتني اغتتٗدٟ بتت ز  ادتٓتتٛب اذتتتس ٜتتا 

 

 

ٚ بايتٓػٝتتتد ضكتط فٝو ٜا أ ٛ ٜػتتد  بتني ٖٚ

     

 

    ٟ  َتتع ايطتتتتتًِ قتتتتد اإلحتتتتت ٍ َتتتتٓدد

 

 

 ز تتتاٍ األَتتتتٔ ْتتازًا عًتت٢ ايعتتتتدٜد        ًلفت 

 

 

   ٟ  ٖٚتِ ٜتٓػدٕٚ ايتتطًِ ٚاألَتتتٔ ٜعتتد

 

 

 أبتتا ٜافتتع ضتتكتط ذيتتو ايعتُتتٝتد    غتٗٝدًا

    

 

٘ أٜا أز  ادتٓٛب   دَٞ افتدٟ   ٚقٛي

 

 

     زحٝتتتتً٘ خطتتتتتاز٠ فتتادحتتتتت١ َايتتتتٗا ْتتدٜتتتتتد 

    

 

  ٟ  ََِٚتٔ قتاٍ ٜٓتهسٖتا ٖٛ غخـ حاقتد

 

 

 َت٢ ايطًِ ٜتٛا ٘ دٛ ١ اكب غدٜد  

      

 

  ٟ  ْٚتتتت إ زغاغتتتت١ َٚتتتتٔ عتتتتاؽ ظتًتتتتد

 

 

 ففتتتٞ أٟ أز   َ ًُتتتا حهتتتتُٓا ايتسغتتتتٝد        

    

 

     ْ  دٟكتتتبٗتتا املػتتتهٞ ٜكتتتتٌ أٜتتا عتتامل ا

 

 

 زحًٝتتو أبتتا َاْتتتع فٓتتتتاز ايتتت كب ٜصٜتتد         

   

 

ٟ    ب حػتتتتتتا٥ٓا    ًٜتتتتتٗب بٓتتتتتتاز ايتتتٛقتتتتتتد

 

 

 ايعٓٝتد     أ ًتل    ١ ٚعػتتتسٜٔ ارتُتٝظ   

     

 

 ْازٟ احؿدٟ زؾاف اي ػا١َ قاٍ ٜا 

 

 

 ع٢ً َٛنب أعصٍ ٜطًل ايٓتاز ٚاذتدٜتد     

     

 

ٟ   زٖتتابَتتٔ األَتتٔ باإل     بتتع ايعسابتتد

 

 

 ميتء ايطتعٝد     فهٝ  أغتتهٞ َٔ ظًِ ٜا

        

 

ٟ إذا األَتتتٔ ٜكتتتتًء ٚأْتتتا فازاتتت       ٘ ٜتتتد

 

 

 ٜٚعبتت  ب َ نتتتٞ عتتتب  نٝفتتتتُا ٜتتتسٜد     

       

 

    ٟ  ٚأْتتا املايتتو ايػتتسعٞ أضتت  ايتٓٗتتد

 

 

 أبتتا ٜتتافع ايطتتبام َتتٔ ْطتتٌ أؾتتتتٌ  تتتٝد       

        

 

  ٟ  ٚب ضتتو غتتدْٜد   احملتتٔ ٚايػتتداٜد

 ايدٖس أٚ  تتاٍ يتٔ ضتٝتد        ٌٓيو ايعٗد ق  

    

 

ٔ ايدزب ذٟ ب٘ ضست بو ضٛف ْكتدٟ   ع

 

 
 ٢ ع٢ً َا نتٓد ضتا٥س ْعِ أنٝتد    ضٓبتك

        

 

  ٟ  ٚيًعٗتتتتد َتتتتٔ ؾتتتتاا٘ ٖٚتتتترٙ عٛا٥تتتتد

 

 

 فتتت  بتتتتد َتتتٔ ضاعتتت١ ٜتترٚب بٗتتا ادتًٝتتد            

   

 

   ٟ  ٜٚػتتتف٢ اًًٝتتتتٞ بااتٓتتتا٤ ايصبس تتتتد

 

 

 إذا َتتتٔ  تتتازٟ َتتتايٞ اذتتتتتل إٔ أؾتتتتٝد       

       

 

     ٟ  ٚاتتت ٟ عتظتت٢ َٓتت٘ بتت ا٢ً املٛا٥تتد

 

 

 تتتتتت  زؾتتتتتٝد      خطتتتتاز٠ بكا٥تتتتتتٞ بايتتتتتٛ ٛد ب 

     

 

   ٟ  ٚيتتٛ نٓتتد عتتايل   غتتباى املؿتتا٥د
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 بتتعتتتتتص ايٓتتفتتتتتٛع حتتتتتتتسز ايتتتتسم ٚايعبٝتتتتد       

    

 

  ٟ  ٚال حتتتتتتتتتتتل إال ي يتتتتتتتتتتت٘ ايتعتتٓبتتتتتتتتتتتتتد

 

 

 ف  بد َٔ أزتتاد أل تتٌ ايبتتكا٤ زتتتتٝد     

        

 

  ٟ  يتتتتتتهٞ تفختتتتتس أحتفتادْتتتتتتا بايتُٓجتتتتد

 

 

 فُتتاذا بتتقى أزقتتٞ ٚعسقتتٞ ض ضتتتفٝد    

         

 

     ٟ  ضتت٣ٛ يتتبظ  تتٛب ايعتتاز ٚايتترٍ أزتتتد

 

 

 إذا يتتتتتِ أنتتتتٔ يًحتتتتس١ٜ ضاعتٝتتتتتًا َتعتتتتتتٝد     

     

 

     ٟ  ضتت بك٢ َتتد٣ عُتتسٟ زٖتتني ايتتتتتٛٓدد

 

 

 فتتت  ٚأيتتت  ال يتتتٛ ٜس عتتتٕٛ املطتتتس َبٝتتتتد        

   

 

   ٟ  ٚباألنطجتتتتتتني املٓجٓٝتتتتت  املتتتتتت ٓبد

 

 

 ضُٓكتتٞ يٓؿتتس اذتتتل ٚيتتٛ ْتتازٙ ايٛقٝتتد      

      

 

    ٟ  دَتتاْتتتتتتا فتتتتتتًٔ ْتبتتتتتخٌ ٚال يًتتتتتتتقٓدد

 

 

 فباذتسٜتت١ ْػتتتتدٚ ٖٚتتتٞ َطتتهٔ ايكؿتتٝد    

      

 

     ٟ  فًتتٛ مل ْٓتتتًٗا َتتتتتا حتتكتتتل َكتؿتتتتد

 

 

 سٜتسايعتتتتني    ٛبتتتتو ادتتتتتدٜد     قأال ْتتتتِ 

     

 

  ٟ  ٚبٝتتتد ايطتتتعاد٠ بٝتتتتد دا٥تتتِ ٚضسَتتتتد

 

 

 ٜتتتا أٜتتتتٗا ايػتٗتٝتتتتتد       بتتتسازٚ  َٛنتتتب األ

     

 

 ٚ  ٟ     ٓتتتت١ ايتتفتتتتسدٚع تبكتتت٢ شتًّتتتتد
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 اٌؼ١ٙل اٌجطً صبٌؼ غبٌت اٌؼّزٞ فٟ ِزاؽً ِقزٍفخ ِٓ ؽ١برٗ
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 فٟ غفٌٛزُٙ اٌؼ١ٙل صبٌؼ غبٌت  ِغ أٚالكٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ أفٛأٗ فٟ ِٕشٌُٙ ثبٌّٕصٛرح ػلْ  اٌفم١ل فٟ غفٌٛزٗ األٚي ِٓ ا١ٌظبر
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 أٚالك اٌؼ١ٙل صبٌؼ غبٌت)ِٓ ١ّ٠ٓ اٌصٛرح(: ػؼ١ت، ِبٔغ، دمحم، ػٍٟ، ٠بفغ
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 ِغ أٚالك اٌؼُ أطزح ثٓ ػجلاٌغجبر فٟ لز٠خ ؽبعت اٌؼّزٞ ِىزت ٠ٙز
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 ِغ اٌقبي اطّبػ١ً س٠ٓ
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 ؽفً رفٛق آ٢ء ِبٔغ صبٌؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌفم١ل ٚأثٕبإٖ، ُٚ٘ ِٓ ا١ّ١ٌٓ: طٍّبْ، صبٌؼ، ف١ٍفخ، ػّض
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 األركْ -ِؾّٛالً ػٍٝ أوزبف سِالئٗ فٟ ٠َٛ ؽفً  اٌزقزط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٛ اٌزقزط                                    أصٕبء اٌّذاوزح طٕخ صبٌضخ عبِؼخ          ٠            
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 األركْ)فٛق( ِٚغ سِالء كراطخ آفز٠ٓ فٟ اٌغبِؼخ )أطفً(ِغ اٌلارط١ٓ ِٓ اثٕبء اٌغٕٛة فٟ 
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 بألركْث١خ ّخ اٌىٙزثبئ١خ ٚاٌؾبطٛة فٟ اٌغبِؼخ اٌٙبػو١ٍخ إٌٙلط -ِغ سِالء اٌلراطخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٟ ٠َٛ ؽفً اٌزقزط ئٗ ِغ سِال
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 االركْ-صز٠خ األفٟ ِٕطمخ عزع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالركْثاٌغبِؼخ اٌٙبػ١ّخ   - فٟ اٌؾزَ اٌغبِؼٟ
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ل  اصٕبء افززبػ ِمز اٌؾزوخ اٌؼجبث١خ ٚاٌطالث١خ ؽ١ش ِٙزعبْ ٌٍؾزان اٌظٍّٟ فٟ ِل٠ز٠خ رص

 وبْ اٌفم١ل رئ١ظب ٌٙب فٟ ِل٠ز٠بد ٠بفغ اٌضّبْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠بفغ-أصٕبء ِٙزعبْ ٌٍؾزان اٌغٕٛثٟ فٟ ِل٠ز٠خ رصل
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 فالي ِٙزعبْ ٌٍؾزان اٌغٕٛثٟ فٟ اٌؼبصّخ ػلْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َ 0248أوزٛثز 
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فٟ صالػ اٌل٠ٓ ِغ رفمبء اٌظالػ ا٠بَ اٌّمبِٚخ اٌغٕٛث١خ اٌظز٠خ ؽ١ش وبْ اٌفم١ل ثزفمخ سِالئخ 

 ٌظجػ اؽل االطٍؾخ )رصف١ز اٌظالػ ثبٌؼب١ِخ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّمبِٚخ اٌغٕٛث١خ اٌظز٠خأصٕبء 
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 0243َأصٕبء ِٛاعٙخ اٌغشاح اٌؾٛص١١ٓ 
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 ٠لٚص صٛرح ػفبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أؽل ُصّٕبع إٌصز
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 اٌفم١ل ِغ ٚفل اٌّمبِٚخ اٌغٕٛث١خ فٟ اإلِبراد اٌؼزث١خ اٌّزؾلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثم١بكاد اٌّمبِٚخ اٌغٕٛث١خ ٗاٌؼ١ـ دمحم ثٓ سا٠ل ٌٟٚ ػٙل اثٛ ظجٟ فالي ٌمبئطّٛ ِغ 
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 ٌمبء ل١بكاد اٌّمبرِخ اٌغٕٛث١خ ثبٌؼ١ـ دمحم ثٓ سا٠ل
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 فٟ اإلِبراد اٌؼزث١خ اٌّزؾلح ظّٓ ٚفل اٌّمبِٚخ اٌغٕٛث١خ  ِغ اٌؼ١ٙل ػّز ط١ف اٌصج١ؾٟ
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ثغبٔت رئ١ض اٌّغٍض االٔزمبٌٟ ػ١لرٚص الٔزمبٌٟ ٠ظٙز أصٕبء ِٙبِٗ فٟ رؤ١ِٓ ل١بكاد اٌّغٍض ا

 اٌؼ١ـ ٘بٟٔ ثٓ ثز٠ه ٔبئت رئ١ض اٌّغٍضاٌشث١لٞ ٚثغبٔت 
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 ٚثغبٔجٗ اٌؼ١ٙل أثٛ ا١ٌّبِخ ٍّغٍض االٔزمبٌٌٟػؼت اٌغٕٛة  اٌؾز٠خ أصٕبء رف٠ٛطفٟ طبؽخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ٔٛ١ٍبد ٌؼؼت اٌغٕٛة فٟ اٌؼبرع اٌزئ١ظٟ اٌّؼالاٌّ ٜؽلاٌٝ ا ٗفالي ٔشٌٚ
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 ثؼلْ ِغ ل١بكاد اٌزؾبٌف اٌؼزثٟ
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٠ٚجلٚ ثغبٔت اٌمبئل أثٛدمحم عزّبع لبكح اٌّمبِٚخ اٌغٕٛث١خ ِغ ل١بكح اٌزؾبٌف اٌؼزثٟ ػلْ اأصٕبء 

 اٌؾلٞ )رؽّّٙب هللا(
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 ا١ٌِٟٛ ٗأصٕبء ِشاٌٚخ كٚاِ( 1)وز١جخ ؽشَ اٌمٛح اٌعبرثخ لبئل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ِٓ وزبئت ؽشَ ثؼل أؽل اٌلٚراد اٌزلر٠ج١خِزقزعخ كفؼبد  ٗص ػجبص ٚرظٙز فٍفأِؼظىز ر
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 زاد فٟ اٌؼبصّخ ػلْؽل اٌّؼظىأِغ ل١بكاد ِٓ اٌزؾبٌف اٌؼزثٟ فالي عٍظخ ػًّ فٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أ٠بَ ؽٍّخ رط١ٙز إٌّصٛرح ِٓ اٌغّبػبد االر٘بث١خ
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 ِٓ ػلْ اٌظبثك فالي عٍظخ ػًّأِغ اٌٍٛاء ػالي ػٍٟ ػبئغ ِل٠ز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػٍٝ كٚرح رلر٠ج١خ ػظىز٠خ ٌالفزاك ِغ ِؼبروخ ل١بكح  ٗػزافاص ػجبص فالي أفٟ ِؼظىز ر

 ؾبٌف اٌؼزثٟاٌز
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 فٟ ِملِخ إٌّصخ فالي ِؼبروخ وز١جخ ؽشَ  فٟ اٌؼزض اٌؼظىزٞ
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 ( ٔىْٛ ؽ١ش ال ٠ىْٛ ا٢فز1ْٚلبئل اٌمٛح اٌعبرثخ )وز١جخ ؽشَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ِغ افزاك وز١جخ ؽشَ اٌمبئل ِبٔغ 
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ىز اٌغالء ثؼل االٔزٙبء ِٓ اٌؼزض اٌؼظىزٞ ٚاٌذٞ ٔفذرٗ ٚؽلاد رِش٠خ ِٓ وز١جخ فٟ ِؼظ

 ظّٓ لٛاد االطٕبك ٚاٌلػُ 1ؽشَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فالي أكاء اٌّٙبَ األ١ِٕخ فٟ اٌؼبصّخ ػلْ
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 لبئل ؽز٠ص ػٍٝ أِٓ ػلْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصٕبء رؾز٠ز اٌؼٕل
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 الي رط١ٙز اٌّؾفل فٟ أث١ٓ ِٓ اٌغّبػبد اإلر٘بث١خف
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 أصٕبء رط١ٙز اٌّؾفل ثّؾبفظخ أث١ٓ ِٓ اٌغّبػبد اإلر٘بث١خ
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 اصٕبء س٠برح أػعبء اٌٙالي األؽّز االِبرارٟ ٌّٕطمخ اٌؼّزٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و١ٍِٛزز ِٓ غز٠ك اٌؼظىز٠خ رٕؾزح اٌؼّزٞ ِغ األػمبء فٟ اٌٙالي  4ٛل١غ ارفبل١خ ػك اصٕبء ر

 األؽّز اإلِبرارٟ
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 ِغ اٌؼ١ٙل أثٛ ا١ٌّبِخ ٚاٌلوزٛر ػجلإٌبصز اٌٛاٌٟ فٟ اؽلٜ اٌفؼب١ٌبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٛؽز ٚػجلاٌٍط١ف اٌظ١ل ِٚؼُٙ اٌفم١ل اٌمبئل ِبٔغ اٌؼّزٞ ِغ سِالئٗ اٌمبكح ٔج١ً اٌّؼٛػٟ ٚاٌج

 ػبكي اٌؼجؾٟ ٚك.٠بفغ ٚاٌؼ١ٙل ٔج١ً اٌمؼ١طٟ
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 ِغ إٌّبظً صبٌؼ فبظً اٌصالؽٟ                      ِٚغ اٌفٕبْ ػٛض أؽّل      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ اٌمبئل اٌؼ١ٙل ١ِٕز ِؾّٛك أثٛ ا١ٌّبِخ فٟ اؽلٜ اٌفؼب١ٌبد
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اٌفم١ل الصٝ ا١ّ١ٌٓ اٌٙبِخ  ِغ٠ٚظٙز اٌٝ  ِؼبروزٗ فٟ ؽفً فز٠غٟ و١ٍخ إٌٙلطخ عبِؼخ ػلْ

 اٌغٕٛث١خ اٌلوزٛر ػجلاٌزؽّٓ اٌٛاٌٟ
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 ٠لاً ث١ل ِغ اٌمبئل اٌؼ١ٙل أثٛ ا١ٌّبِخ  رؽّّٙب هللا              ٠زفمل اٌغزؽٝ ِٓ أفزاكٖ          
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ث١ٓ ٌزظ١ٍُّٙ اٌشٞ اٌّلرطٟ ٌطالة اٌّلارص ٚاٌّملَ ِٓ أٌٝ ِؾبفظخ افالي ٔشٚي اٌفم١ل 

 ِبرارٟاٌٙالي االؽّز اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ اٌؼ١ـ دمحم غبٌت اٌؼف١فٟ ٚآفز٠ٓ
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 إٌبصز اٌٛاٌٟ فٟ اؽلٜ اٌفؼب١ٌبدِغ ك.ػجل         ِؼزض اٌززاس فٟ ٌزوٓ اٌظؼٛكٞ ا حس٠بر

 ثظبؽخ ػلْ ِٛي ؼٛةؼٌٍ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفززبػ طٛق اٌقعبر فٟ  اٌظبثك دمحم ػّز اٌجزٞ إٌّصٛرح ل٠ز ػبَفالي ٔشٚي اٌفم١ل ِغ ِ

 وبثٛرب ٚرظ١ٍّٗ ٌم١بكح اٌّل٠ز٠خ
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 اٌشراػ١خ ٚأزقبثٗ رئ١ظبً ٌٙبغّؼ١خ اٌٛغٓ فالي االعزّبع االٔزقبثٟ الػبكح ا١ٌٙئخ االكار٠خ ٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعلاك سرػٙباٌؼُّزٞ ٚرجلٚ اٌّلرعبد اٌشراػ١خ اٌزٟ –لز٠خ اٌؾبعت 

 

  

 



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  ....................أسد عدن...الفقيد القائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري....................

 

 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري........................................أسد عدن...الفقيد الق

 

 
138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ....................أسد عدن...الفقيد القائد املهندس مانع صاحل طالب الُعمري....................

 

 

 

139 

 

 املـحـتـويـات
 

 اىصفحخ ىعــــْــــــ٘اُا
 3 اإل٘لاء

 7 ططٛر ِع١ئخ ِٓ ؽ١بح اٌفم١ل ِبٔغ صبٌؼ غبٌت اٌؼُّزٞ أثٛ صبٌؼ

 29-43 الفقيد القائد مانع صاحل العُنري كتاباته وتغريدات: ولالقسه األ

  القائد مانع صاحل العُنري كتابات عن أسد عدن: جانيالقسه ال

 34 غٓ إٌّٙلص اٌمبئل ِبٔغفٟ رصبء اثٓ أثٟ ٚأِٟ.. فم١ل اٌٛ

 31 فم١لٔب اٌؾٟ

 32 فٟ ٚكاع أفٟ اٌمبئل

 38 اٌمبئل اٌذٞ ال٠مٙز

 49 اٌمبئل إٌّٙلص ِبٔغ صبٌؼ أثٛ صبٌؼ .. ً٘ ٠ُؼلُّ ػ١ٙلاً أَ فم١لاً ؟

َّزٞ  70 ِبٔغ اٌؼُ

 71 أثٛ صبٌؼ..اٌمبئل ٚاٌزؽ١ً اٌّجىّز

َّزٞ ٌٍؾز٠خ ػٕٛاْ  72 أثٛ صبٌؼ اٌؼُ

 74 ِبٔغ..رف١ك اٌظٍُ ٚاٌؾزةٌمبئل ا

 77 ٚرؽً ِٓ ؽٍّذ رٚؽٗ اٌؼبثخ اٌم١بكح ٚاٌفلاء

ز ٌمبئل اطزضٕبئٟ جَّىِ ُِ  78 رؽ١ً 

 94 ِزػت اإلفٛٔظ.....ٚكاػغ

 90 ِبٔغ..ثطً اطزضٕبئٟ

َّزٞ  91 اٌمٛي اٌغٍٟ فٟ اٌمبئل ِبٔغ اٌؼُ

 92 إٌغُ اٌظبغغ فٟ طّبء اٌٛغٓ  ..ِبٔغ

 97 ٕٛثٟٚكػؤ أ٠ٙب اٌعزغبَ اٌغ
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 98 رعبي صللٛا ِبػب٘لٚا هللا ػ١ٍٗ

َّزٞ  80 رؽ١ً ِئٌُ ِٚجىز ألططٛرح إٌعبي ِبٔغ اٌؼُ

َّزٞ  87 ِآصز فبٌلح ٌفم١ل اٌغٕٛة اٌمبئل ِبٔغ اٌؼُ

َّزٞ  427 فم١ل اٌٛغٓ ِبٔغ صبٌؼ اٌؼُ

 429 رزعً فبرٌص ِٓ فزطبْ اٌٛغٓ

 428 اٌمبئل ِبٔغ ..اإلٔظبْ اٌّؾت ٌٛغٕٗ ٚأٍ٘ٗ

 444 ػلْ لب٘ز اإلر٘بةأطل 

َّزٞ ِٓ أٔجً اٌمبكح  441 ِبٔغ اٌؼُ

 443 اٌمبئل اٌؼجبة اٌؾز  أثٛ صبٌؼ

 444 ِزص١ٗ ٚكاع اٌمبئل أثٛ صبٌؼ

َّزٞ .. ػقص١خ اطزضٕبئ١خ  447 ِبٔغ اٌؼُ

 448 ِبٔغ .. اطُ طبغغ ثىً رائغ صٕؼٗ ألٍ٘ٗ ٚٚغٕٗ

 402 األؿ ٚاٌص١ٙز ...ِبٔغ صبٌؼ

جىز ٌٍمبئل ُِ  404 اٌؼبة رؽ١ً 

َّزٞ  401 اٌّز١ِّّش ِبٔغ اٌؼُ

 402 صمز اٌغٕٛة وبطز ػٛوخ اإلر٘بة

 404 وؤَّٔٗ فٍك ١ٌمبَٚ ٠ٚمبرً ٚ ٠ٕزصز

 407 رؽ١ً رعً اٌم١بكح ٚاٌؾىّخ ٚاٌّجبكئ اٌٛغ١ٕخ

َّزٞ.. ثطً ٌٓ ٕٔظبٖ  408 ِبٔغ اٌؼُ

َّزٞ..رؼٍّٕب ِٕٗ اٌىض١ز  412 ِبٔغ اٌؼُ

َّزٞ..لبئل ٚأظ  414 بِْبٔغ اٌؼُ

َّزٞ  410 ِؾطبد فٟ ؽ١بح ِبٔغ اٌؼُ

َّزٞ .. لبئل ال ٠زٕبسي ػٓ اٌّجبكئ  412 ِبٔغ اٌؼُ

 413 فملٔب أؽل األثطبي ا١ٌّب١ِٓ

 414 فم١ل ٚغٓ ٚرؽ١ً ِئول
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َّزٞ ٚرمل٠ُ األفعً  418 ِبٔغ اٌؼُ

َّزٞ ..رف١ك اٌؾزان اٌظٍّٟ صُ اٌّظٍؼ  422 ِبٔغ اٌؼُ

 420 اٌفٙل األططٛرح

  قصائد رثاء: جالحلالقسه ا

 ً  423 ػزفٕبن ٔغّب

 424 ١٘جخ ٚػٍّمخ

 427 فم١ل اٌؾز٠خ

 429 ٌه ػٙل اٌؼزف فزكاً ٚعّؼب

 428 أوبك ال أؽصٟ اٌّآصز

 434 لٙزٞ ػبٌغعٕفز  ط١ل اٌمَٛ

  لعُنرياصاحل طالب  ملحق خاص بالشهيد: رابعالقسه ال

 432 اٌّـمـلِـخ

َّزٞططٛر ِع١ئخ ِٓ ط١زح ٔعبي اٌؼ١ٙل ص  433 بٌؼ غبٌت اٌؼُ

 437 رٜٚ ثلِبئٗ اٌشو١خ ػغزح لع١زٗ اٌؼبكٌخ اٌؼ١ٙل / صبٌؼ غبٌت ِؾظٓ

 442 ػ١ٙل إٌعبي اٌظٍّٟ

 442 كِبء ػٙلائٕب األثزار..ثزا١٘ٓ ؽك ال ٠الؽع

 447 صبٌؼ غبٌت ا١ٌبفؼٟ ػ١ٙل اٌىزاِخ ٚاٌؾز٠خ

 448 ُ أثٕبإٖ٘ذا ٘ٛ ٚغٕٟ ٚ٘ب ٘ ٚكاػب .. صبٌؼ غبٌت ِؾظٓ ػ١ٙل اٌؾز٠خ

 474 ػبع ػغبػب ِٚبد ػغبػب

 470 اٌؼ١ٙل صبٌؼ غبٌت..اررمٟ طٍُّ اٌؼٍُٝ ٔؾٛ اٌّغل

 472 رؽ١ً رئ١ض ِٚئطض عّؼ١خ اٌٛغٓ اٌشراػ١ٗ اإلٔزبع١خ

 473 اٌؼ١ٙل صبٌؼ غبٌت وّب ػزفٕبٖ

 477 رفط اٌذي ٚرل١ٔض اٌىزاِخ

 479 ٚص١خ اٌؼ١ٙل
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َٙب ثبٌؼٙب َع َّٛ  492 كحط١زح ٔعب١ٌخ ِؼزفخ ر

 492 األة اٌّملاَ اٌغظٛر

 493 ثطً فزط ِزؼلك اٌّٛا٘ت

 497 رف١ك إٌعبي ٚاٌؼًّ ٚاٌّٛلف

 498 اٌؼ١ٙل ٚثصّبرٗ اٌّضّزح

 482 وبْ اٌؼ١ٙل فٟ ِملِخ اٌصفٛف فىزاً ٚػّالً 

 484 ػٍّزٕب ٠ب أثزٟ ...

 481 وٕذ أظبٔب وبِال ِؼزّال وً اٌغٛأت

 483 اٌٝ أثٟ.......

  يف رثاء الشهيد صاجل طالب أشعار  

 484 رجّب أل٠لٞ اٌغلر

 489 اٌؼ١ٙل اٌقبٌل فٟ اٌعٍٛع

 488 صبٌؼ َؽ١ّل اٌقصبي

 024 ػٙلاً ٌىُ ػٙلاء اٌغٕٛة

 021 ػ١ٙل اٌؼزف ٚاٌؾز٠خ

 022 ٌه اٌؼٙل

 029-024 ملحق الصور

 028 اٌّؾز٠ٛبد

 




