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ال���������ذك���������رى ال�����س�����ن�����وي�����ة ل����ل����ش����ه����ي����د ت�����ق�����دي�����س ل�����ع�����ط�����اء ال�����ش�����ه�����داء

شهداؤنا  تاج رؤوسنا و فخر أمتنا، وعنوان عزتنا وصمودنا وكرامتنا
< الشهادة لها قداستها ولها مدلولها القرآني 

والشهيد له مبدأ وقضية وهدف مقدس

< الشهادة تضحية واعية بدافع إمياني 
وهي أفضل وأرقى وأمسى عملية استثمار 

من فناء محتوم وموت البد منه

< الصراع بني اخلير  والشر  
صراع حتمي والتضحية  

في ظل  املوقف 
مثمرة  وتسهم 

في حتقيق النصر 
ودفع اخلطر

< من وفائنا للشهداء استذكار مآثرهم 
وختليدهم وربط اجليل الناشئ بذكراهم

< ما حدث من تطورات أخيرة في عدن، 
ال خترج عن اجتاه اللعبة التي ميارسها 
العدوان في البلد

< يحق للشهادة أن 
تستوعب كثقافة عظيمة 
وكعطاء مقدس وعظيم 
وسامي له آثاره 
العظيمة في احلياة 
ونتائجه املباركة

الكبرى. أمتنا  قضايا  تبني  جانب  إلى  الفلسطيني  شعبنا  جانب  إلى  وثابت  مبدئي  موقفنا   >

أسبوع ساخن ..ضربات بالستية مرعبة .. ومجازر للمرتزقة في تعز 
واجلوف وجنران وعمليات بطولية للجيش واللجان في مختلف اجلبهات

9 2 2
ق���������ض���������ي���������ة ج�������ن�������ائ�������ي�������ة  خ�������������الل شه�����������ر ين�������������������اي���������������ر 2018ں

األجه�������������زة األمن����������ية واللج�����������ان باألمان�������������ة يضبط��������������ون

ش��������ه��������داؤن��������ا.. ت������رج������م������وا ال������ق������رآن 
ف��������ي ج������ه������اده������م وب����ت����ض����ح����ي����ات����ه����ں

و املجاهدون .. أسود اليمن

حكاية من تاريخ الشهيد الكورنيت.. كابوس الدبابات واملدرعات.. يحصد38 دبابة ومدرعة  في24 ساعة..
أبو حسن بغوش

على صفحات 
بشائر النصر

باألرقام:  خسائر العدوان السعودي األمريكي ومنافقيه خالل شهر يناير 2018
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حا�ش��دة  وقف��ة  �إب  حمافظ��ة  يف  نظم��ت 
وقافل��ة مالي��ة وغذ�ئي��ة وف��اء لل�شه��د�ء يف 
لل�شهي��د ١٤٣٩ و�شم��ن  �ل�شنوي��ة  �لذك��رى 

حملة �لتعبئة �لعامة و�لتجنيد �لر�شمي .
ويف �لوقف��ة �لت��ي ح�شره��ا م�ش��رف ع��ام 
�ملحافظ��ة �شال��ح حاج��ب ووكالء �ملحافظة 
�لق��ى  ؛  و�لع�شكري��ة  �المني��ة  و�لقي��اد�ت 
حماف��ظ �إب عبد�لو�ح��د �ش��الح كلم��ة �ك��د 
فيه��ا �ن قو�ف��ل �لعط��اء م�شتم��رة م��ن �بناء 
هذه �ملحافظ��ة دعما البطال �جلي�ش و�للجان 
وماه��ذه �لقافل��ة �لت��ي تع��د �لثالث��ة خ��الل 

في���ش  م��ن  قي���ش  �ال  �ملا�شي��ن  �ل�شهري��ن 
�لعط��اء �ل��ذي �شي�شتمر ما د�م ه��ذ� �لعدو�ن 
قائم و�شتكون هناك �لعديد من �لقو�فل خالل 
�لف��ر�ت �لقادم��ة ..معاه��د� �هلل و�ملجاهدين 
و�ل�شه��د�ء  و�للج��ان  �جلي���ش  �بط��ال  م��ن 
بامل�ش��ي يف طري��ق �حلري��ة و�لكر�م��ة �ش��د 
هذ� �لعدو�ن �لبغي�ش وع��دم �لتفريط بدماء 
�ل�شه��د�ء وت�شحيات �ملر�بط��ن يف �جلبهات 
قي��د �منل��ة ..و�لقي��ت كلمت��ن ع��ن �لد�ئ��رة 
�لثقافي��ة باملحافظة �لقاها ح�ش��ام �لقطابري 
ود�ئ��رة �لتموي��ل و�الم��د�د �لقاه��ا �لعقي��د 

حممد ه��ادي ��شارتا �ل��ى �ن �ل�شعب �ليمني 
بعد ثالثة �عو�م من �لعدو�ن بات يدرك جيد� 
�ن ال خي��ار �مام��ه لني��ل حريت��ه وكر�مته �ال 
مبو�جهة هذ� �لع��دو�ن �لب�شع و�لت�شدي له 
و�ف�ش��ال خمططاته وموؤ�مر�ت��ه لتمزيق هذ� 
�لبلد ونهب ثر�و�ته و��شعال �لفنت بن �بنائه 
وه��ذ� لن يت��م �ال بت�شي��ر �لقو�فل م��ن �ملال 

و�لرجال لدعم �جلبهات ؛
و�كدت �لكلمتن عل��ى �ن هناك �لعديد من 
�لقو�فل �شوف ت�ش��ر للمر�بطن خالل �اليام 
�لقادم��ة ��شتم��ر�ر حلمل��ة �لتعبئ��ة �لعام��ة 

و�لتجنيد ووفاء لدماء �ل�شهد�ء
و�قيم��ت يف مديرية �لن��ادرة مبحافظة �إب 
وقف��ة ن�شائي��ة م�شلحة �شمن حمل��ة �لتعبئة 
�لعام��ة و�لتجني��د �لتطوعي �لر�شم��ي �لتابع 
ل��وز�رة �لدف��اع .. �أعلن��ت قبائ��ل مديري��ات 
�حل��زم و�لعدين و�لفرع ومذيخرة مبحافظة 
�إب ت�شكي��ل لو�ء �لكر�ر ��شتع��د�د� ال�شتقبال 
�ملجندي��ن ورفدهم �إلى جبه��ات �لقتال �شمن 
حمل��ة �نفرو� خفافاً وثق��اال.. �الإعالن �الأخر 
ج��اء يف لق��اٍء قبل��ي مو�ش��ع، د�شن��و� خالل��ه 
�لتجني��د �لطوعي، موؤكدين �أن �ملوقف �حلايل 
�ل�شف��وف  وتوحي��د  وطني��اً  وعي��اً  يتطل��ب 
�لد�خلي��ة ملو�جه��ة حماوالت زعزع��ة �الأمن 
و�ال�شتق��ر�ر.. �مل�شاي��خ و�لوجه��اء وجه��و� 
ر�شال��ة للع��دو و�ل�شدي��ق �أنه��م ل��ن يركو� 
�جلبه��ات و�أنه��م م�شتمرون بدع��م �جلبهات 

بكل ما تي�شر من مال و�شالح ورجال.
وكان��ت قبائ��ل �لع��ود وبعد�ن ق��د �علنت 
ت�شكيل ل��و�ء �ملغاوير وقبائ��ل �أخرى �علنت 

ت�شكيل لو�ء �لبا�ش �ل�شديد

�شرت مديرية �ل�شبعن باأمانة �لعا�شمة 
�لي��وم قافل��ة غذ�ئي��ة ومالية وجه��زت ١00 
م��ن �أبن��اء �ملديري��ة بعدتهم وعتاده��م دعماً 
يف  �ملر�بط��ن  �ل�شعبي��ة  و�للج��ان  للجي���ش 
�جلبهات مبنا�شبة �لذكرى �ل�شنوية لل�شهيد.
�حتوت �لقافلة على مو�د غذ�ئية ومالب�ش 
وبطاني��ات حممل��ة على ع�ش��ر�ت �ل�شيار�ت 
وك��ذ� مبال��غ مالي��ة للمر�بط��ن يف جبه��ات 
�ل�ش��رف و�لبطولة.. وخالل ت�شي��ر �لقافلة 
بح�ش��ور حماف��ظ عدن طارق �ش��الم ووكيل 
�أمان��ة �لعا�شم��ة لقطاع �لوح��د�ت �الإد�رية 
عل��ي �لقفري ووكالء �الأمان��ة حممد �ل�شامي 
و�أح�ش��ن �لقا�ش��ي وعب��د�هلل حم��رم وها�شم 
�لوزي��ر، وعدد م��ن �مل�شائ��خ و�ل�شخ�شيات 
�الجتماعية و�لعلماء .. �أكد �لوكيل �مل�شاعد 
الأمانة �لعا�شمة عبد�لكرمي �حلوثي يف كلمة 
نيابة ع��ن �أمن �لعا�شمة، ��شتمر�ر �ل�شمود 

و�لثبات يف مو�جهة �لعدو�ن.
كم��ا �أكد ��شتمر�ر �أبن��اء مديريات �الأمانة 
�لع�ش��ر يف رف��د جبه��ات �ل�ش��رف و�لبطولة 
بالعت��اد و�مل��ال و�لرج��ال.. م�شي��دً� بتفاعل 
�أبن��اء مديري��ة �ل�شبع��ن وقي��ادة �ملديري��ة 
ودعمه��م  �الجتماعي��ة  و�ل�شخ�شي��ات 

للمر�بطن يف �جلبهات.

بدوره �أكد رئي���ش جمل�ش �لتالحم �لقبلي 
�ل�شي��خ �شي��ف �هلل ر�ش��ام، ��شتم��ر�ر �أبن��اء 
بالرج��ال  �ل�ش��رف  جبه��ات  رف��د  يف  �ليم��ن 
وت�شيره��م قو�ف��ل �لدعم دفاع��ا عن �لوطن 
و��شتقالل��ه .. الفت��ا �إل��ى �أن �شم��ود وثبات 

�ل�شعب �ليمني �أف�شل خمططات �لعدو�ن.
فيم��ا �عت��ر خال��د �مل��د�ين، دع��م �أبن��اء 

�ل�شبع��ن  مديري��ة  ووجه��اء  وم�شائ��خ 
للمر�بط��ن يف �جلبه��ات، يوؤكد مدى �لتالحم 
و�ال�شطف��اف و�لوعي �ملجتمعي مبخططات 
�أر�ش��ا  �ليم��ن  ت�شته��دف  �لت��ي  �لع��دو�ن 
و�إن�شانا.. ودعا �أبن��اء مديريات �الأمانة �إلى 
�لتح��رك �جلاد لدعم جبهات �ل�شرف ورفدها 
بالرجال وقو�فل �لدع��م ل�شد �لعدو�ن حتى 
حتقي��ق �لن�ش��ر �مل��وؤزر.. م��ن جانب��ه �أك��د 
مدي��ر ع��ام مديري��ة �ل�شبع��ن حمم��د ناجي 
�ل�شم��ود  ��شتم��ر�ر  و�لوجه��اء  و�مل�شائ��خ 
و�لثب��ات يف مو�جه��ة �لع��دو�ن ومرتزقته.. 
وج��ددو� �لتاأكي��د على وقوفه��م �شفا و�حد� 
�إلى جانب �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية ورفد 
�جلبه��ات بالرج��ال و�لعت��اد .. الفت��ن �إلى 
�أن ه��ذه �لقافل��ة لي�ش��ت �الأول��ى ول��ن تكون 
�الأخرة، و�شيتم ت�شي��ر قو�فل �لدعم حتى 

دحر �لغز�ة.

أخبار محلية

 من إنجازات
 األجهزة األمنية

واللجان الشعبية

إب :  تشكيل لواء الكرار واملغاوير والبأس الشديد ووقفة وقافلة مالية وغذائية وفاء 
للشهداء وأخرى نسوية مسلحة حلرائر مديرية النادرة  ضمن حملة التعبئة والتجنيد 

أمانة العاصمة تسير قافلة كبرى للجيش واللجان الشعبية من أبناء مديرية السبعني

احلديدة :  لقاء موسع للعلماء واخلطباء واملرشدين ووقفة قبلية ألبناء دهن 
بباجل إلعالن النفير العام ورفد اجلبهات باملال والرجال

نظ��م مكتب �الأوق��اف و�الإر�ش��اد حمافظة �حلدي��دة �ليوم 
لق��اء مو�شع لعلم��اء وخطباء وم�ش��ردي ومر�شد�ت �ملحافظة 
للنف��ر �لع��ام و�ال�شتجاب��ة لدع��وة �لتجنيد ورف��د �جلبهات 
بالرج��ال و�مل��ال.. وخالل �للق��اء �لذي �نعقد حت��ت �شعار ” 
�إنف��رو� خفاف��اً وثق��ااًل” �أكد نائب مدي��ر عام مكت��ب �الوقاف 
في�ش��ل �لهطفي على �أهمية �حياء ذك��رى �ل�شهيد، م�شر� �إلى 
�أن �أبن��اء �حلديدة يف مقدمة �ل�شفوف يف كل �ملو�قف �لوطنية 

ويقدمون �لت�شحيات �لكبرة يف �شبيل �لوطن.
و�ملر�شدي��ن  و�لعلم��اء  �خلطب��اء  كاف��ة  �لهطف��ي  ودع��ا 
�ل��ى تفعي��ل دور �ملن��ر �لتفعي��ل �ل�شحيح وال�شيم��ا يف حث 
�لنا���ش �إلى �لنف��ر �لعام ورفد �جلبه��ات بالرجال و�الإلتحاق 
مبع�شك��ر�ت �لتدري��ب �لتابع��ة ل��وز�رة �لدف��اع للم�شاركة يف 

معركة �ل�شرف و�لبطولة دفاعا عن �لوطن وعزته وكر�مته.
م��ن جهت��ه ��شاد �ب��و �أمين �مل�ش��رف �لثق��ايف باملحافظة يف 
كلمت��ه باالنت�ش��ار�ت �لت��ي يحققه��ا �أبطال �جلي���ش و�للجان 
�ل�شعبي��ة يف خمتل��ف �جلبه��ات وك��ذ� مو�قف �أبن��اء حمافظة 
�حلدي��دة وتالحمه��م م��ع �لقي��ادة �ل�شيا�شي��ة وم�شاندته��م 

للجبهات وتقدمي �لغايل و�لنفي�ش من �أجل �لوطن.
كما نظ��م �بناء دهنة بعزلة �خللفية مديرية باجل حمافظة 
�حلدي��دة وقف��ة �حتجاجي��ة �أعلن��و� خالله��ا �لنف��ر �لع��ام 
و�جلاهزي��ة لرف��د �جلبه��ات بامل��ال و�لرجال حت��ت �شعار ” 

�نفرو خفافا وثقاال.
�أك��د م�شائ��خ و�أعي��ان و�أبن��اء �ملنطق��ة عل��ى ��شتنكاره��م 
للع��دو�ن وجر�ئمه ووقوفهم يف خندق �لوط��ن و��شتعد�دهم 

لرف��د �جلبهات و�لنفر �لعام ل�شد �لغ��ز�ة �لطامعن و�شدق 
�ل��والء و�النتم��اء للدي��ن و�الر���ش و�لقي��ادة، و�عتز�زه��م 

بتاريخهم �لذي �أجنب �لفاحتن.

تلق������ي القب������ض على قات������ل بعد س������اعة من 
ارتكابه جلرمية قتل في العاصمة صنعاء

�ألق��ت �الأجهزة �الأمني��ة و�للجان �ل�شعبي��ة باأمانة �لعا�شمة �لقب���ش على �ملدعو 
)�أ.م.ع( 2١ عاماً، و�ملتهم بقتل �ملجني عليه  ز�يد �جلد�عي 2٤ عاماً.

ووفق��اً لوكالة �الأنباء �ليمني��ة )�شباأ( ، �أو�شح م�شدر �أمن��ي باالأمانة �أن �الأجهزة 
�الأمني��ة تلق��ت بالغ��اً عن حادث��ة �لقتل يف ح��ارة م�شي��ك �ل�شاعة �لثالث��ة ع�شرً� ومت 
�لتح��رك فورً� ملعاينة م�شرح �جلرمية ومالحقة �جلاين �لذي الذ بالفر�ر بعد �رتكاب 

�جلرمية.
و�أ�ش��ار �مل�شدر �إلى �أن عمليات �لتحري ك�شفت ع��ن تو�جد �ملتهم خمتفياً يف منزل 
�أح��د �أقارب��ه مبذبح ، حيث حترك رج��ال �الأمن و�للجان من مرك��ز �شرطة حمر �إلى 
�مل��كان �لذي يتو�جد فيه �جلاين ليتمكنو� من �لقب�ش عليه بعد �شاعة من تلقي �لبالغ 

باحلادثة.
و�أك��د �مل�شدر �أنه مت �لتحفظ على �ملته��م ال�شتكمال �الإجر�ء�ت، مهيباً باملو�طنن 
�إب��الغ �جله��ات �الأمنية عن �أي حادثة ب�شكل �شريع كون ذل��ك ي�شهم يف �شبط �جلناة 

وتقدميهم للعد�لة.

وتلق������ي القب������ض على 20 م������ن املغرر بهم 
بصف������وف  لاللتح������اق  طريقه������م  ف������ي  كان������وا 

العدوان بالبيضاء
�ألق��ت �الأجه��زة �الأمني��ة مبحافظ��ة �لبي�ش��اء، �لقب���ش عل��ى 20 �شخ�شا م��ن �ملخدوعن 
و�ملرتزق��ة ينتمون ملحافظات تع��ز وحجة ورمية و�ملحويت و�ب وذم��ار وعمر�ن ، وذلك يف 

عمليات �أمنية متفرقة.
و�أو�ش��ح م�شدر �أمني �أن ١٥ �شخ�شا من �مل�شبوطن كانو� يف طريقهم لاللتحاق ب�شفوف 
�لعدو�ن يف ماأرب، و�أربعة كانو� جمندين �شابقن مع �ملرتزقة، فيما كان �الأخر يقوم بتهريب 

�ملخدوعن م�شتخدما در�جة نارية 
و�أكد �مل�شدر �أن جهود� مكثفة يبذلها رجال �الأمن يف ك�شف حتركات �لعدو وف�شح �أباطيل 
مرتزقته يف �لّتغرير على �ل�شباب و�إحلاقهم مبع�شكر�ته حتى ينفذ بهم خمططاته �لتدمرية.

و�أ�شار �مل�شدر �إلى �أن �لعدو�ن ي�شتاأجر �شما�شرة حملين للتغرير على �ل�شباب وجتنيدهم 
بامل��ال �ل�شع��ودي و�الإمار�ت��ي لالإلقاء به��م يف حمارق �مل��وت و�لزج بهم يف مع��ارك ت�شتهدف 
تدم��ر �لوطن وت�شليمه لقمة �شائغة الأعد�ئه، يف و�حدة م��ن جر�ئم �ملرتزقة ال�شتهد�ف �أمن 
�ليم��ن و��شتقر�ره و�شيادت��ه .. وتوعد �مل�شدر �شما�شرة �لعدو�ن �لذي��ن يتاجرون بال�شباب 
يف �مل��ز�د �ل�شعودي و�الإمار�تي باملالحقة حتى يتم �لقب���ش عليهم وتقدميهم للعد�لة لينالو� 

جز�ئهم �لر�دع وفقا للقو�نن �لنافذة باجلمهورية �ليمنية.
وج��دد �مل�ش��در حتذيره من �نخ��د�ع �لبع�ش مبا يعدهم به �لعدو�ن م��ن �لوهم و�ل�شر�ب 
و�مل��ال �ملدن�ش �لذي يري��د �أن ي�شري به �ل�شمائ��ر و�لقيم �لوطنية و�الإن�شاني��ة.. موؤكد� �أن 
�لوطن يت�شع للجميع و�أن قر�ر �لعفو �لعام �ل�شادر من �ملجل�ش �ل�شيا�شي �الأعلى قد وفر لهم 

فر�شة للعودة �إلى ح�شن �لوطن و�لدفاع عنه �شد �لغز�ة و�ملحتلن .
م��ن جهته��م ع��ر �ملخدوعن ع��ن ندمهم عل��ى �لتفكر بااللتح��اق ب�شفوف �أع��د�ء �لوطن 
وقناعتهم بعدم �شو�بية �لقتال يف �شفوف �لعدو�ن، مو�شحن �نه مت ��شتدر�جهم باالأباطيل 

�لتي ال ميكن �أن ينخدعو� بها جمدد� .
فيما �أكد من �لتحق منهم ب�شفوف �لعدو�ن �نهم مل يجدو� يف مع�شكر�ت �لعدو�ن �شيئا مما 
وعدو� به �شو�ء من �ملرتبات �أو �لوعود �لكاذبة وحتى فيما لو توفرت جبال من �لذهب فاإنها 
ال �شيء مقابل ما يريده �لعدو مقابلها.. د�عن زمالئهم �إلى �شرعة �لعودة �إلى �أح�شان �لوطن 
�ل��ذي يت�ش��ع جلميع �أبنائ��ه، خ�شو�شا بعد �الأح��د�ث �الأخرة يف عدن �لت��ي بينت �مل�شتقبل 

�ملظلم �لذي يريده وير�شمه �الأعد�ء للوطن �شماال وجنوبا.

متك��ن رج��ال �أم��ن �أمان��ة �لعا�شم��ة من 
حتري��ر طف��ل تعر���ش لالختط��اف خالل ٤8 

�شاعة، و��شتعادة ثمان �شيار�ت م�شروقة.
وذكر م�شدر �أمني  �أن عملية حترير �لطفل 
و�شب��ط �جلناة مت��ت خالل ثم��ان و�أربعن 
�شاعة من �ختطافه .. و�أ�شار �مل�شدر �إلى �أن 

�أم��ن �أمانة �لعا�شمة ��شتع��اد ثمان �شيار�ت 
م�شروق��ة خالل �شهر يناي��ر �حلايل، و�أعادها 
�إل��ى مالكيه��ا.. و�أو�ش��ح �مل�ش��در �أن �أم��ن 
�لعا�شمة متكن من ك�شف ١8 جرمية جنائية 
غام�شة خالل �شهر يناير و�إلقاء �لقب�ش على 

�ملتهمن و�إحالتهم �إلى �لق�شاء.

وحترر طفاًل مختطفًا خالل 48 ساعة 
وتستعيد 8 سيارات مسروقة في األمانة

قدم �أبناء قبيلة همد�ن مبحافظة �شعدة �ليوم �جلمعة 
١6 جم��اد �ول ١٤٣٩ه�، قافلة غذ�ئي��ة ومالية حتمل ��شم 
“قافل��ة �لوف��اء لل�شهد�ء” دعما و��شن��اد� الأبطال �جلي�ش 
و�للجان �ل�شعبية �ملر�بط��ن يف جبهات �لقتال.. و�حتوت 
�لقافل��ة عل��ى مبال��غ مالي��ة وع�ش��ر�ت �الغن��ام باالإ�شافة 
�ل��ى م��و�د غذ�ئي��ة متنوعة.. وخ��الل عر���ش �لقافلة نظم 
�حلا�شري��ن وقف��ة �حتجاجية تنديد� با�شتم��ر�ر �لعدو�ن 

�إز�ء  �الأمم��ي  لل�شم��ت  و��شتن��كار�  �لغا�ش��م  و�حل�ش��ار 
�جلر�ئ��م �لت��ي يرتكبها بح��ق �ملدنين با�شتم��ر�ر ، ووفاًء 
لل�شه��د�ء و�لتز�م��ا بال�ش��ر عل��ى �ملنهجي��ة �لقر�آني��ة يف 
مو�جه��ة �لطغاة .. موؤكدين على �شرورة �لرفد �ملتو��شل 
للجي�ش و�للجان باملال و�لرجال .. د�عن كل �أبناء �ل�شعب 
�ل��ى �لتوج��ه للجبه��ات و�حل�ش��د و�لتعبئ��ة و�جلهوزية 

التامة ملواجهة قوی ال�شر واالنحطاط والطغيان.

صعدة :أبناء قبيلة همدان يقدمون قافلة غذائية ومالية دعمًا للمرابطني في اجلبهات
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تقرير_ عسكري

ك�ش��ف �الع��الم �حلرب��ي �ليمن��ي ع��ن مّتك��ن رجال 
�لكورين��ت  ب�شو�ري��خ  �ل�شعبي��ة  و�للج��ان  �جلي���ش 
�ملتعددة �ملهام »�مل�شادة للدروع« من تدمر 6 دبابات 
ع�شكرية بجبهات م��ا ور�ء �حلدود منها خم�ش دبابات 
يف �لبق��ع قبالة منفذ �خل�شر�ء بنجر�ن وتدمر �لدبابة 
�ل�شاد�ش��ة يف جيز�ن حيث �شبق هذين �الجنازين وقبل 
�شاعات حتديدً� من تدم��ر مدرعتن للغز�ة و�ملرتزقة 
يف مديري��ة خ��ب و�ل�شع��ف مبحافظة �جل��وف ��شافة 
�إل��ى تدم��ر دبابة �خ��رى يف حمافظة تع��ز .. و��شافت 
�مل�ش��ادر �لع�شكري��ة �أي�ش��ا ع��ن متكن ��ش��ود �جلي�ش 
و�للج��ان من تدمر مدرع��ة قتالية مدولبة يف نهم كانت 
حممل��ة بعنا�ش��ر مرتزق��ة يف جبه��ة نه��م ويف �ل�شاحل 
�لغرب��ي متك��ن ��شود �جلي�ش و�للجان م��ن تدير خم�ش 
مدرع��ات مت ��شتهد�فه��ا ب�ش��و�رخ �لكورنيت..لرتفع 
ع��دد �لدباب��ات و�ملدرع��ات �ملدم��رة خ��الل١2 �شاع��ة 
فق��ط م��ن يومن��ا ه��ذ� �إل��ى ١٥ دباب��ة ومدرع��ة.. فيما 
متك��ن ��ش��ود �جلي�ش و�للجان �ل�شعبي��ة من تدمر 20 
دبابة ومدرعة خ��الل ١2 �شاعة �ملا�شية ترتفع خ�شائر 
�لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة م��ن �لدباب��ات و�ملدرع��ات �إلى ٣8 

دبابة ومدرعة خالل2٤ �شاعة وهذ� يعني �ن جماهدي 
�جلي���ش و�للج��ان �ل�شعبية متكن��و� من �شح��ق كتيبة 

دبابات باأكملها خالل2٤ �شاعة فقط...

الكورنيت
مك��ن »�لكورنيت« قو�ت �جلي���ش و�للجان �ل�شعبية 
م��ن تغيِر قو�ع��ِد �للعبِة يف٤7 جبهة بع��د ��شتخد�ِمها 
�مل�ش��اد  »كورني��ت«  ط��ر�ز  م��ن  متط��ورً�  �شاروخ��اً 
للدباب��ات و�ملدرعات طيلة ثالثة �ع��و�م حيث ��شتطاع 
�لكورني��ت من تدمر دبابة �البر�م��ز ودبابة » �م �ك�ش 
٣0« ودباب��ة » �م 60 » ومدرع��ة ب��ر�ديل ومدرعة »�م 
١١٣« ومدرع��ة »�م �ك���ش ب��ي ١0 »ومدرع��ة الف و 
مدرع��ة ب��ا نه��ارد » �م ٣ » و مدرع��ة » الف ١٥0 » و 
مدرع��ة » بانه��ارد ٩0 » ��شاف��ة �إل��ى تدم��ر �ملدف��ع 
ذ�ت��ي �حلرك��ة » �م ١0٩ باالدي��ن » ومئ��ات �لعربات 
�لع�شكري��ة متع��ددة �ملهام همفي �الأمريكي��ة و�أي�شا مت 
تدمر عدد كبر من دبابات �لليوبارد �الأملانية �ملحدثة 
و�أي�ش��ا تدمر عربات فامت��ك �لع�شكرية �لناقلة ..كافة 
ه��ذه �النو�ع من �لدباب��ات و�ملدرع��ات ��شتطاع ��شود 
�جلي�ش و�للجان �ل�شعبية من تدمر �الآالف منها طيلة 
ث��الث �شن��و�ت ومنه��ا ١٩0 دباب��ة ومدرع��ة خالل٤6 
يوم��ا و٣8 دباب��ة ومدرع��ة خ��الل2٤ �ملا�شي��ة. هك��ذ� 

�لكورني��ت �ليمني �ل�شّياد يح��ول �لدبابات و�ملدرعات 
�إلى �كو�م م��ن �خلردة �ملحروقة...يق��ول روين د�نيال 
�ملحلل �لع�شك��ري �ل�شهيوين �ل�شه��ر يف �لقناة �لثانية 
�ل�شهيونية قب��ل ��شهر وقد قمنا بن�ش��ره �شابقا و�عدنا 
قول��ه هن��ا حيث ق��ال »�ن �حلوثي��ن ينظ��رون �إلى كل 
مر�ح��ل �حل��رب كمرحلة بن��اء ق��ّوه ع�شكرية حمرفة 

ته��دد �أمن �ملنطقة وعلى ��شر�ئيل ح�شاب ذلك م�شتقباًل 
م�شيف��ا �لق��ول �ن �عظم �ملقاب��ر لالآلي��ات �لع�شكرية يف 
�ملنطق��ة منذ عقود طويلة هي �لت��ي �حدثها �حلوثيون 
ب�شو�ريخ �لكورنيت �مل�شادة للدروع .مت�شائال من �ين 
له��م كل هذه �لقاذفات و�ل�شو�ري��خ من نوع �لكورنيت 
�لتي تتجاوز �الآالف منها وهذه ق�شية معقدة ت�شتدعي 

در��شته��ا ..موؤك��د� �ن قو�ع��د �للعبة قلبته��ا �شو�ريخ 
�لكورني��ت ل�شال��ح �حلوثي��ن �ش��د حتالف م��ا ��شماه 

�لعربي �ملدعوم �مريكياً«..
يف  و�حر�في��ة  �لتنفي��ذ  يف  ومه��ارة  �الد�ء  يف  ف��ن 
�لت�شدي��د ر�شخ��ت نف�شية خائفة مهزوم��ة ماأزومة لدى 
جن��ود و�شباط جيو���ش الغزاة واملرتزق��ة وا�شبحت 
جحاف��ل مذع��ورة م��ن رك��وب �لدباب��ات و�ملدرع��ات 
خوف��اً م��ن ��شتهد�فه��ا ويكون��و� ه��م �ل�شي��د.. ميتلك 
مقاتل��و �جلي���ش و�للجان �ل�شعبي��ة �شو�ريخ كورنيت 
�ملط��ورة، من �ين وكيف وك��م عددها…؟ هذ� ال يهمنا 
ولي�ش من �شاأننا ، �ملهم ميتلكونه وبكميات تكفي �شحق 
دباب��ات ومدرعات �لغز�ة بكل �ش��ر من ميد�ن �ملعركة 
ويف �خلت��ام �ن �مت��الك مقاتل��ي �جلي���ش و�للجان لهذه 
�ل�شو�ري��خ خل��ق حت��واًل ��شر�تيجي��اً حقيقي��ا غ��ر 
قو�ع��د �ملو�جه��ة �لع�شكري��ة باملي��د�ن وعام��اًل ر�دعاً 
وفع��ااًل وز�دً� م��ن ق��وة ومتك��ن �جلي���ش و�للج��ان يف 
�ملو�جهة وخلقت عجز� ع�شكريا تاما للغز�ة و�ملرتزقة 
و�ال�شن��اد يف  �لتق��دم  �ف�ش��ال حم��اوالت  وخ�شو�ش��اً 
مناط��ق �لعمليات ب�شبب �مت��الك �جلي�ش و�للجان هذه 
�ل�شو�ري��خ �ملتط��ورة �لقاتلة للدباب��ات و�ملدرعات... 

و�لقادم �عظم

من ميادين الجهاد

و�أ�شب��اال  �أ�ش��ود�  �أجنب��ت  �ليم��ن  �أر���ش 
�شحقت �لذل��ة و�أحرقت غطر�شة �لعامل ..�أ�شود 
�ملعادلة �حلا�شمة �لتي ت�شنع �لن�شر ب�شعاعه 
�خلالد...رجاال هّزت �جلبال وطوت �ل�شحاري 
و�شي��دت �ملج��د باأركان��ه �الأربع��ة.. ��ش��ودً� يف 
عزمه��م .وذئاب��اً يف تكتيكهم. وفر�شان��اً �متطو� 
فح�ش��ب  ه��ذ�  لي�ش��و�  �ل�شافن��ات يف حربه��م. 
�من��ا �ُشع��ث �ل�شفر .ُغ��ر �لظفر .ُحم��ر �لن�شر. 
عل��ى �جلب��ال و�ل�شح��اري و�ل�شو�حل ت�شحق 
�ذرعه��م �لبا�شل��ة جحاف��ل �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة 
وت�شهره��م كما ُي�شه��ر �حلدي��د يف مو�قد ُحمر 
�لر�ك��ن.. مي��دي و�ل�شاحل �لغرب��ي وجنر�ن 
وجي��ز�ن وكهب��وب وع�شر و�جل��وف ومارب 
ونهم و�لبي�شاء وب��كل ميد�ن �فعال �ملجاهدين 
�أ�شط��ورة .له��م ج��روت ك�ش��ر �شوك��ة �لعامل 

�ال�شتعماري بقوة..
ُيهزم��ون..  ال  و�للج��ان  �جلي���ش  جماه��دو 
جهادي��ة  عقي��دة  وقلوبه��م  بعقوله��م  تخت��زن 
حربي��ة ترتك��ز عل��ى باق��ة خالق��ة م��ن �لقي��م 
و�ملب��ادئ جعل��ت �الأع��ن منه��م ت�شخ���ش من 
�شو�عده��م �لت��ي ت�ش��رب بلظ��ى و�شق��ر. له��م 
م��ن �لع��زم و�المي��ان و�لق��ّوة م��ا ترك��ع �شود 
يفتح��ون  �ملتح��ركات.  �ل�شاخم��ات وج��روت 
غز�ئ��ر �لدم��اء فيغ��رق فيها �لغ��ازي و�ملرتزق 
وه��ي دماوؤهم نتيج��ة �لوية وكتائ��ب وف�شائل 
�ُشحق��ت عن بكرة �بيها من��ذ ثالثة �عو�م وعلى 

�لدو�م لغة �جلبل و�لت��ل و�لو�دي و�ل�شحر�ء 
و�ل�شاط��ئ يتحدث بها لي��وث ز�أرت على �أ�شّنة 
�لرم��ال فخم��دت  �الوت��اد فهبط��ت. وطّوع��ت 
فحي��ح حّره��ا وخلع��ت �الم��و�ج م��ن كريائها 
وع��رت �الق��د�م �حلافي��ة عل��ى ذّر�ت ت��ر�ب 
وط��ن وم��ا ور�ء �ر���ش �لوط��ن وه��ي �شاخمة 
وجتاوزته��ا ورمت نر�نها عل��ى معاقل �لغز�ة 
و�ملرتزقة م��ن كل حدب و�شوب … رجال �هلل 
و�ّي رجال. رجا��ل ه��م خر �لرجال و�شادتهم 
وم��ا مثلهم رج��ال ..دخل��و� �لتاري��خ بب�شمات 
�مياني��ة وقو�نن �أخالقية وقي��م ميانية وثقافة 
قر�آني��ة ومع��ارف وتكتيكات وخط��ط ع�شكرية 
مل تخط��ر على بال �ي ع��دو. دخل رجال �لوعد 
�ل�ش��ادق نافذة �خلل��ود بكلمات من نور وذهب 
، لن نقول �شوى �بطال �جلي�ش و �بطال �للجان 
�ل�شعبية ، نعم هم �أبطال و�بطال فقط ، �شحو� 
باأرو�حهم وبعو�ئلهم، بالغايل و�لنفي�ش .�لذين 
�ثبت��و� للعامل �إن ح�ش��ارة �الن�شان �ليمني هي 
�م �حل�ش��ار�ت ومل ولن تندث��ر ، ح�شارة �هل 
الرب��اط والباأ���ش ال�شدي��د و م�شن��ع املقاتل��ن 
�ال�شطوري��ن ، وماز�ل��ت �ر���ش �ليمن خ�شبة 
واّلدة لرج��ال كتبو� جمد� �آخر تلو جمد الأر�ش 
�ليمن ، ال يهم من يريد �إن يلوث ذلك باأقالم قذرة 
وهابي��ة و�إعالم مغر���ش ، فالبندقي��ة و�مليد�ن 
ت�شهد لهم … تتحدث �للغات باأل�شنتها �ملختلفة 
ع��ن �ملحارب �ليمني بده�ش��ة. بانه �أ�شطورة ال 

تخطئه ع��ن، تل��ك �لهالة �لتي حتي��ط به متتد 
�إلى حد ي�شعب عل��ى �ملرء �ن يقرب منه دون 
�أن ي�شع��ر �أنه يف ح�ش��رة �أ�شطورة حية، فاملرء 
ال يقاب��ل �أ�شطورته كل يوم، م��ا بالك باأ�شطورة 
كل �الأجي��ال �ملحارب��ة عر �لزم��ان وبكل مكان 
؟ �ملقات��ل �ليمني ، رغم تلك �لع��زة و�لكر�مة و 
�ملهاب��ة و�ل�شجاعة ال تف��ارق �البت�شامة وجهه 
و�إن ت��رددت يف �لقاء �شالم��ك عليه الن�شغالك يف 
�لتحدي��ق يف وجه��ه فعلى �الأرج��ح �شتفيق من 
�شرود �لذهن لتجد يده ممدودة نحوك، مبنتهى 
�لب�شاط��ة يذيب كل �لفو�رق بينه وبن �جلميع 
فه��و ال ين�شى �أبدً� من �أين �أتى وكيف بد�أ وملاذ� 
هو هن��ا �ليوم حتدي��دً�، بف�شل ه��وؤالء �مللتفن 
حول��ه د�خل ج��در�ن م�شارح �حل��رب �ملقد�شة 
مب��ا فيهم �أجي��ال مل ت�شاه��ده كمقاتل ��شطوري 
ولكن م��ا قدمه �ملقات��ل �ليمني للقائ��د و�لوطن 
و�ل�شع��ب ال ميكن تلخي�ش��ه يف م�شرح �حلرب 
فق��ط الن �لتجل��ي و�ل��روز يف م�ش��رح �لوط��ن 

و�القليم و�لعامل..
حارب��و�  �لع��امل  يف  حمارب��ون  يع��رف  مل 
بطبيعتن خمتلفتن �إلى حدود �لتناق�ش �أحيانا 
كم��ا يفع��ل حمارب��و �جلي���ش و�للج��ان �لذي��ن 
اليز�ل��ون يخو�شون �أ�شع��ب �ملعارك و�أعقدها 
ع�شكريا وتقنيا وال ز�لو�. هوؤالء هم �ملجاهدين 
.. �أ�ش��ود �ليم��ن بح�شرته��م ...�شم���ش �نت�شار 

�لوطن ال تنطفئ

املجاهدون .. أسود اليمن بحضرتهں .. شمس انتصار الوطن ال تنطفئ

الكورنيت.. كابوس الدبابات واملدرعات.. 
ي���ح���ص���د38 دب����اب����ة وم�����درع�����ة  ف������ي24 س�����اع�����ة..  ص�������اروخ م���ت���ع���دد امل����ه����ام غ���ّي���ر ق����واع����د احل����رب

ه��م ن��ور �لكلم��ة وفج��ر �ل�شدى ..ه��م نخب��ة �الميان �ليم��اين هم 
ثّل��ة ح�شينّية جماهدة وطاه��رة ، هم باعو� جماجمه��م هلل جّل وعال، 
�أر�دته��م �لدنيا ومل يريدوها، هم م��ن ُيكملون طريق كربالء �حل�شن 
يف كرب��الء �ليمن، ه��م ميّهدون �لطريق للن�ش��ر بدمائهم، هم يرفعون 
�عم��دة �لعزة باأج�شادهم، هم يبنون ج��در�ن �لكر�مة يف ربوع �ر�ش 
�حلكم��ة، ه��م يقاتل��ون با�شتب�ش��ال، وي�شت�شهدون يف �شبي��ل �هلل، هم 
ثّل��ة م�شطفاة تتجّدد معهم ثورة كرب��الء، وبهم �مل�شرة �لقر�آنية لن 

تتوقف.
تفاخ��ر �ملجاه��دون �الح��ر�ر �لك��ر�م باحل��ب و�الج��الل و�لوفاء 
و�ل��والء و�النتماء و�لدفاع ع��ن �لدين و�لوطن و�ل�شع��ب .. ت�شابق 
�ل�شع��ب �شباقاً ميمون��ا حممود� لالحتف��اء بال�شهد�ء �شه��د�ء �لوطن 

ورجال��ه �الأوفي��اء معا وهم �ش��رب من �شروب �الأفع��ال �جلهادية و 
�لوطني��ة �ملجيدة.. �شهد�وؤنا عظماوؤن��ا، �شهد�وؤنا تاريخنا، �شهد�وؤنا 
كل �أجمادن��ا، �شهد�وؤن��ا هم ترجم��ان �لقر�آن يف �ملي��د�ن، �شهد�وؤنا هم 
�ملقت��دون بابي عب��د �هلل �المام �حل�ش��ن “ع” وباالأم��ام زيد بن علي 
�لقائد ح�شن بد �لدين �حلوثي، كما �أر�دو� وفعلو�. “ع” وبال�شهيد 
�نظ��رو� �إلى جنانهم �خلالدة كيف ينظ��رون �لينا منها، هم يروننا 
بت�شحياته��م ونح��ن ال نر�ه��م، ه��م ينظ��رون �الآن �إل��ى كل �أمهاته��م 
و�آبائه��م و�خو�نه��م و�خو�ته��م، و�إلين��ا جميع��اً بطه��وِر ز�ك��ي يف 
�أرو�حهم �لطاهرة، �أما نحن لغ�شاوة �ملادة لبوؤ�شنا لتعلقنا باملادة ال 
ن�شتطيع �أن نر�هم. �شهد�وؤنا �شادة �لن�شر، قدوة و�أ�شوة لنا، نحتاج 
�إل��ى �أن نتعّلم منه��م: �لت�شحية �لفد�ء و�لوف��اء و �لزهد عندما ُتقدم 

�لدني��ا علينا بجاهها ومالها وتَرفه��ا، و�أن نتعّلم منهم: �لتو��شع؛ بل 
�لتذّلل وخف�ش �جلناح عندما ن�شبح �أقوياء،

ونتعّل��م منهم �أي�شا: �ل�شجاع��ة عندما نو�جه �لزالزل و�الأعا�شر 
�لعدو�ني��ة �حلاق��دة، ونتعّلم منهم: �حِلكمة عندم��ا نقابل �لفنت �لتي 
تطي���ش فيها �لعق��ول وتزي��غ �لب�شائر، ناأخ��ذ منهم ون�شتله��م �لهّمة 
�لعالي��ة، عندم��ا يْتع��ب من يتَع��ب، و�الإق��د�م عندما ي��رّدد �لبع�ش 
ح��ن يج��ب �أن ُيق��دم، ون�شتله��م منهم ونتعّل��م منه��م: �لت�شحية بال 
حدود عندما يتطّلب �ملوقف ذلك، نتعّلم منهم: �أْن نثق باهلل، وباأّمتنا، 
وب�شعبنا، وباأنف�شنا ومبجاهدينا عندما ي�شتيئ�ش �لنا�ش وحتيط بهم 
�ل�شد�ئ��د و�ل�شعوب��ات و�لتحديات من كل جانب، ناأخ��ذ منهم �الأمل 
و�لثقة و�لب�شرة. �لي��وم يف �ليمن �جلي�ش و�للجان هم �شادة �حلق 

و�لن�شر بدون منازع وحققو� جناحات كبرة؛ ورفعو� ر�أ�ش �الإ�شالم 
و�لوطن ، هم ه��ذه �لقو�ت �لدفاعية �جلهادية �لعزيزة �لبا�شلة �لتي 
طامل��ا كانت و�جهة للمعركة �ملقد�ش��ة لنيل �لعزة و�لكر�مة و�حلرية 
و�الإن�شانية �ملجيدة، معركة يخو�شها �بناء �ل�شعب �ملجاهدون �شد 

�لغز�ة و�ملرتزقة و�خلونة حتى حتقيق �لن�شر...
و�إل��ى �أن ياأتي ذلك �ليوم »يوم �النت�ش��ار �لكبر« �لذي يفرح فيه 
�ملوؤمنون بن�شر �هلل ن�شاأل �هلل �أن يطيل يف �أعمارنا ويوفقنا لذلك �ليوم 
�لعظيم ونكون من �لذي��ن �شاهمو� يف �شنع �لن�شر ولو بالقليل. رحم 
�هلل �شهد�ءن��ا عظماءن��ا ..�شناع �لن�ش��ر و�ملجد و�لثب��ات و�ل�شمود 

بدمائهم �لطاهرة .. �شفى �هلل جرحانا �نه �شميع جميب ..
و�لعاقبة للمتقن و�لعزة هلل ولر�شوله وللموؤمنن �ملجاهدين…..

ش���������ه���������داؤن���������ا…..ت���������رج���������م���������وا ال�����������ق�����������رآن ف����������ي ج��������ه��������اده��������م وب�����ت�����ض�����ح�����ي�����ات�����ه�����ں

من ميادين الجهاد
أحمد عايض أحمد
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- حترير اثنني مختطفني في زمن قياسي :
حي��ث متكن رجال �المن و�للجان خالل يناير من �شبط �شتة متهمن بق�شيتي �ختطاف 
و��شتع��ادة �ملخطوفن و�ت�شح �ن �ملتهمن كانو� ميار�شون ذلك �لعمل �الجر�مي البتز�ز 
��ش��ر �ملختطف��ن ، وكان��ت �لو�قع��ة �الولى هي �ختط��اف �ملدعو حممد �ش��ارب من �شارع 
�خلم�شن يف نطاق حمافظة �شنعاء وقامو� بابتز�ز و�لده مبالغ مالية كبرة ومت �شبطهم 

بعد جهود �أمنية كبرة ومت �إحالة �لق�شية �جلهة �ملخت�شة .
�م��ا حادثة �الختطاف �لثانية فكانت �ختط��اف �لطفل ريا�ش حممد �شالح )7( �شنو�ت 
و�لت��ي حدث��ت بتاري��خ 2٥/١/20١8م ومتك��ن رج��ال �المن و�للج��ان ��شتع��ادة �لطفل 
�ملختطف وت�شليمه لو�لده �لذي كان �ملتهمون يطالبونه بدفع فيه مبلغ ع�شرة مليون ريال 
ومت �شب��ط �ملتهمن و��شتع��ادة �لطفل �ملخطوف خالل )٤8( �شاعة من وقوع �حلادثة عد 

جهود �أمنية كبرة .

- ضب������ط 8 عصاب������ات خطيرة متتهن الس������رقة بأس������اليب منها 
السرقة باإلكراه وذلك على النحو التالي :

١/ �شب��ط متهم بارت��كاب جر�ئم �ل�شرقة باالإكر�ه مب�شارك��ة �آخرين معه حيث �عرف 
بقيام��ه بارتكاب عدد )2٩( جرمي��ة �شرقة باالإكر�ه من �أماكن خمتلف��ة يف �أمانة �لعا�شمة 

ومت �إحالته �جلهة �ملخت�شة .
2/ �شب��ط ع�شابة متار�ش جر�ئ��م �ل�شرقة باالإكر�ه برئا�شة �أح��د �أفر�دها �مل�شبوطن 
وكان��ت �لع�شاب��ة ت�شتخدم در�ج��ات نارية و�ملرور من ج��و�ر �ملجني عليه��م و�شرقة ما 
بحوزته��م )جنابي ثمينة �أو تلفونات �أو �أجهزة البت��وب و�أ�شياء �أخرى( و�إ�شهار �ل�شالح 
�لن��اري على �ملجني عليهم عن��د مقاومتهم �أو حماولة �للحاق بهم وق��د �عرفو� بارتكاب 
ع��دد )٣٣( جرمية �شرقة باالإكر�ه و�الإجر�ء�ت م�شتمرة الإ�شتكمال ملف �لق�شية الإحالتها 

�لنيابة �ملخت�شة .
٣/ �شبط ع�شابة مكونة من )٥( �أ�شخا�ش ميار�شون جر�ئم �شرقة �ل�شيار�ت و�جلنابي 
باالإك��ر�ه و�لدر�جات �لنارية وقد �عرفو� بالعديد م��ن �ل�شرقات ، و�الإجر�ء�ت م�شتمرة 

ال�شتكمال �لق�شية و�إر�شالها �لنيابة �ملخت�شة.
٤/ �شب��ط ع�شابة متار�ش جر�ئ��م �ل�شرقة من �ملنازل و�شرق��ة �لدر�جات �لنارية على 
ر�أ�شه��ا ثالث��ة �أ�شخا�ش ومعه��م �آخرين وقد �عرف��و� بارتكاب ع��دد )٥١( جرمية �شرقة 

خمتلفة و�الإجر�ء�ت م�شتمرة الإ�شتكمال ملف �لق�شية و�إحالتها �لنيابة �ملخت�شة .
٥/ مت �شب��ط ع�شاب��ة متار���ش جر�ئ��م �لن�شل مكونة م��ن )٣( �أ�شخا�ش وق��د �عرفو� 
لقيامه��م بارتكاب عدد �أكرث من )٤0( جرمية �شرقة تلفونات من �أماكن خمتلفة بالعا�شمة 
�شنع��اء وك��ذ� من حمافظة �إب و�عرف �أحدهم بعالقت��ه بع�شابة �أخرى لل�شرقة من على 

�ل�شيار�ت وك�شر �لفرميات وله �شو�بق عديدة فيها .
6/ مت �شب��ط �شخ�ش��ان متهم��ان بارتكاب جر�ئم �شرق��ة �ل�شي��ار�ت ومت �شبط �شيارة 
م�شروق��ة بحوزتهم نوع هيلك���ش و�الأ�شلوب �الإجر�مي قيامهم بن�ش��ل مفتاح �ل�شيارة من 

جيب �شاحبها بعد نزوله من �ل�شيارة ولهما �شو�بق عديدة يف �شرقة �ل�شيار�ت .
7/ مت �شب��ط مته��م يف ق�شي��ة �شرق��ة �شنط��ة ن�شائي��ة باالإك��ر�ه يف �ل�شارع �لع��ام وقد 

�ع��رف بارتكابه عدد )7( �شرقات حلقائب ن�شائية باالإك��ر�ه يف �إطار �أمن منطقة �لوحدة 
و�ل�شبعن وحدة .

8/ �شبط متهم يف ق�شية �شرقة من حمل جتاري وتبن �أنه �شمن ع�شابة تقوم بال�شرقة 
من �ملحالت �لتجارية وقد �عرف بارتكابه عدد )2٤( جرمية �شرقة من حمالت جتارية يف 

نطاق �أمن منطقة �لثورة و�لوحدة وغرها مب�شاركة متهمن �آخرين.
- �لقب���ش عل��ى متهم بق�شي��ة قتل و�شبط �خرين بع��د فر�رهم م��ن �ملحكمة �جلز�ئية 

وذلك على �لنحو �لتايل :
١/ �شبط متهمان يف �رتكاب عدد من جر�ئم �حلر�بة و�لقتل متكنا من �لفر�ر من �ملحكمة 

�جلز�ئية �ملتخ�ش�شة ومت �شبطهما كل و�حد منهما على حدة بعد جهود �أمنية كبرة .
2/ �شب��ط مته��م يف ق�شية قتل عمد حدثت يف نطاق حمافظة �شنعاء ومت �إحالة �لق�شية 

الأمن حمافظة �شنعاء ح�شب �الإخت�شا�ش �ملكاين .

إجمالي 
العتاد 
البري

إجمالي 
العتاد 
الجوي

تقارير

خسائر العدوان السعودي األمريكي ومنافقيه خالل شهر يناير 2018

العتاد الجويالعتاد البري 

طائرة تورنيدومدرعة

طائرة F15دبابة

طائرة إستطالعآليات مختلفة

274

5

5

174

9

1

72

2157

3

7084

159
3

1893

إصابة طائرة واحدة

ت متنوعة
عمليا

الصواريخ العادية ومحلية الصنع
الصواريخ الباليستية

إجمالي 
الصواريخ 

العادية

إجمالي 
الصواريخ 

الباليستية.

9

173

إحراق مخازن أسلحة

زلزال 1

M2قاهر

قنص مرتزقة

زلزال 2

بركان 2

قنص سعودي

كاتيوشا + غرادالصرخة

أخرى

كسر زحوفاتعمليات هجومية

صواريخ 
بالستية 

قصيرة 
املدى

1

1
1

تعك��س اح�صائي�ة يناي�ر املنتهي الإجنازات رج�ال االمن واللجان م�صتوى اجلهود التي تب�ذل يف �صبيل تاأمني العا�صمة وغريها ، لتثم�ر تلك اجلهود يف توفري حياة 
اآمنة وم�صتقرة جلميع املواطنني باأمانة العا�صمة.

حيث افاد م�صدر امني ب�رشطة اأمانة العا�صمة ان رجال االمن واللجان متكنوا خالل �صهر يناير اجلاري من �صبط )922( ق�صية جنائية من اجمايل )1305( بالغ 
جنائ�ي ، و�صب�ط 1127 متهمًا على خلفية تلك الق�صايا اجلنائية ، باالإ�صافة ال�ى اكت�صاف عدد )18( ق�صية جنائية كانت جمهولة خالل الفرتة املا�صية و�صبط 
مرتكبيها ، وا�صتعادة )8( �صيارات م�رسوقة ، واإنزال عدد من النقاط الأمنية لتعزيز احلالة الأمنية يف اأمانة العا�صمة خالل الفرتة امل�صائية ب�صورة يومية بواقع )54( 

نقطة يوميا .. وكان من اأبرزاالإجنازات التي حققها رجال االمن واللجان باأمانة العا�صمة خالل �صهر يناير 2018م:

9 2 2
ق���������ض���������ي���������ة ج�������ن�������ائ�������ي�������ة  خ�������������الل شه�����������ر ين�������������������اي���������������ر 2018ں

األجه�������������زة األمن����������ية واللج�����������ان باألمان�������������ة يضبط��������������ون
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كتب/ زيد البعوه.

قو�ف��ل من �ل�شه��د�ء �لعظ��ام يزفه��م �أبن��اء �ل�شعب 
�ليمن��ي �لعظي��م كل ي��وم عل��ى م��دى ثالث �شن��و�ت يف 
مو�جه��ة �لع��دو�ن �ل�شع��ودي �الأمريك��ي م��ن خمتل��ف 
�ملحافظ��ات و�ملناط��ق �ليمني��ة يف �ش��ورة فري��دة ق��ل 
نظرها جت�ش��د معنى قول �هلل تعالى ) فمنهم من ق�شى 
نحب��ه ومنهم من ينتظ��ر ( فكلما �شقط �شهي��د يثمر دمه 
�لطاه��ر �ملئات م��ن �ملجاهدين �لذين ن��ذرو� �نف�شهم يف 
�شبيل �هلل يرفدون �جلبهات باملقاتلن ال يخافون �ال �هلل 

ويخافون من �لتق�شر يف مو�جهة �لعدو..
هلل ويف �شبيل��ه و�بتغ��اء مر�شات��ه ومن �ج��ل �لدفاع 
ع��ن �مل�شت�شعف��ن م��ن عباده وم��ن �ج��ل �ن ال ي�شيطر 
�لطو�غيت عل��ى �لوطن ويف�شدو� فيه وي�شتعبدو� �هله 
يقدم �ل�شعب �ليمني �لعظي��م �آالف �ل�شهد�ء و�جلرحى 
وينفق��ون �أمو�لهم ويقدمون �لت�شحيات مل يرغمهم �حد 
على ذلك ال بالرغي��ب وال بالرهيب �ال الأنهم يتمتعون 
بثقاف��ة �لقر�آن �لك��رمي ثقافة �لعط��اء و�ل�شهادة وثقافة 

�جلهاد و�لعزة و�لكر�مة و�حلرية و�ال�شتقالل..
كان �ل�شع��ب �ليمن��ي �لعظي��م �ملوؤم��ن ب��اهلل وبقوله 
تعال��ى ويتخ��ذ منك��م �شه��د�ء يتمن��ى يف �لت�شعيني��ات 
وم��ا قب��ل �ن يخو���ش معرك��ة م��ع �لباطل ويق��دم فيها 
�ل�شه��د�ء يف �شبي��ل �هلل و�مل�شت�شعف��ن من عب��اده لكنه 

كان يفتق��ر للقي��ادة �لرباني��ة وللمنه��ج �لق��ر�آين وثقافة 
�جله��اد و�ال�شت�شه��اد ويف ع��ام 2000 �نطلقت �مل�شرة 
�لقر�آني��ة من جبل م��ر�ن غرب حمافظة �شع��دة بقيادة 
�ل�شي��د ح�شن بدر �لدين �حلوثي �لذي قال نحن مل ناأِت 
بجدي��د و�من��ا ن�شك��و� من �جلدي��د وقال م��ا نعمله �منا 
ه��و ��شتجاب��ة هلل وللقر�آن �ل��ذي يقول لنا ي��ا �يها �لذين 
�من��و� كون��و� �ن�ش��ار �هلل ون�شل��ك نف�ش �لطري��ق �لذي 
�شلكه ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�له و�هل �لبيت عليهم 
�ل�شالم  طريق �جلهاد و�ال�شت�شهاد وجد �لنا�ش �شالتهم 
وحت��رك �لكث��ر يف توعي��ة �ملجتم��ع بالثقاف��ة �لقر�آنية 
و�ل�شرخ��ة يف وج��وه �مل�شتكري��ن و�تخ��اذ موقف من 
�أع��د�ء �الإ�شالم م��ن �ليه��ود و�لن�شارى �لذي��ن �دركو� 
خط��ورة هذه �مل�شرة عليهم فقررو� �ن يقفو� يف وجهها 
من �لبد�ية و�ن يحدو� من ظهورها و�نت�شارها ف�شجنو� 
�ل�شباب وحاربو� �ل�شعار وحذرو� من �مل�شرة وقائدها 
فل��م يجِد ذلك فقررو� �شن ح��رب ع�شكرية يف �شيف عام 
200٤ عل��ى منطق��ة م��ر�ن و�ل�شهي��د �لقائ��د ومن معه 
م��ن �لنا���ش �ملوؤمن��ن ف�شقط ما يق��ارب �ل��� ٥00 �شهيد 
عل��ى ر�أ�شهم �ل�شهيد �لقائ��د �ملوؤ�ش�ش حلركة �ن�شار �هلل 

�ل�شيد ح�شن بدر �لدين �حلوثي و�ل�شيد �ملجاهد �لعامل 
�ل�شهيد زي��د علي م�شلح وكثر من �ل�شهد�ء �البر�ر من 
�ل�شباب و�مل�شنن و�لعلماء و�لوجاهات ومن هنا بد�أت 

م�شرة عطاء �ل�شهادة..
مل تنت��ِه �مل�ش��رة �لقر�آني��ة ب��ل ��شتاأنف��ت م�شو�رها 
�جله��ادي حتت قيادة �ل�شيد ب��در �لدين �حلوثي رحمة 

�هلل تغ�ش��اه يف �حل��رب �لثانية وبعد ذل��ك بقيادة �ل�شيد 
عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي حفظه �هلل و��شتمرت ثقافة 
�لق��ر�آن ت�ش��ق طريقها �إل��ى قلوب �لنا���ش و�إلى خمتلف 
�ملجتمع��ات �ليمنية حتى ��شتطاع��ت �ن حتدث تغير� 
كب��ر� م��ن و�قع �ش��يء �إلى و�ق��ع ت�شيطر علي��ه �لعزة 
و�لكر�مة فاأثر ذلك ب�شكل كبر على �أعد�ء �هلل و�الإ�شالم 

فل��م يتوقفو� عن حماربة هذه �مل�ش��رة حتى هذ� �ليوم 
�ل��ذي ت�ش��ن في��ه ق��وى �لطغي��ان و�ال�شتكب��ار �لعاملية 
عدو�ن��ا ظامل��ا عل��ى �ل�شع��ب �ليمن��ي �ملجاه��د �ل�شابر 

�لعظيم..
ال يكاد مير يوم �ال و�ل�شعب �ليمني يقدم �لت�شحيات 
و�ل�شهد�ء يف �شبيل �هلل ويف مو�جهة �لطو�غيت و�لظاملن 
م��ن خمتل��ف �ملحافظ��ات و�لقبائ��ل و�ملناط��ق �ليمنية 
من خ��رة �لرجال و�ل�شباب وهذ� �ش��رف كبر لل�شعب 
�ليمن��ي �ملجاهد �ل�شامد �لذي ف�ش��ل �ل�شهادة يف �شبيل 
�هلل وف�ش��ل �لت�شحيات و�ملعان��اة على �ن ال يقهره �حد 
�و ي�شتعب��ده �ح��د غر �هلل �شبحان��ه وتعالى خ�شو�شاً 
يف ه��ذ� �لزمان �لذي ي�شعى في��ه �ليهود و�لن�شارى �إلى 
��شتح��كام قب�شته��م عل��ى هذه �الم��ة مب�شاع��دة ودعم 
وتاأيي��د م��ن �أنظم��ة عربي��ة و�إ�شالمي��ة كما ه��و حا�شل 
بالن�شب��ة للع��دو�ن �ل�شع��ودي �الأمريكي عل��ى �ل�شعب 

�ليمني و�لذي �متد لثالثة �أعو�م وال يز�ل م�شتمرً� ..
والأن �لطو�غي��ت م�شري��ن عل��ى مو��شل��ة عدو�نهم 
و�رتكاب �ملزيد من �جلر�ئ��م بحق �ل�شعب �ليمني قطع 
�ليمني��ون عل��ى �نف�شه��م عه��دً� �ن ال يرى منه��م �لعدو 
ذل��ة �و موقفا �شعيف��اً مهما كلف �لثم��ن ومهما بلغ عدد 
�ل�شه��د�ء فقو�فل �لعط��اء و�لت�شحي��ات م�شتمرة حتى 
ياأت��ي وع��د �هلل بالن�شر لعب��اده �ملوؤمنن وكم��ا قال �هلل 

تعالى )وكان حقاً علينا ن�شر �ملوؤمنن(.

كتابات

كتب/ مصباح الهمداني

ا �أن يكوَن كاتًبا وف�شيًحا،  ي�شتطيُع �لو�ِحُد منَّ
يف  وُيفت��ي  وخف��ة،  ب�شرع��ٍة  �شيا�شًي��ا،  ل��اًل  وحُمِ
كلِّ �ش��اردٍة وو�ردة، لك��نَّ حتلي��َل �ملعرك��ِة وم��ا 
، وجرن�الِت  َ فطاِحلَة �لع��امَلْ يج��ري فيها؛ ُيح��رِّ
َف لكم م��ا ر�أيت، الُبدَّ �أْن  �جليو���ش، وقبَل �أن �أ�شِ

ركم باأمٍر يردُد معنا يومًيا... �أُذكِّ
فحينم��ا ت�شادفك �شورة �شهي��د، �أو مير على 
م�شامع��ك ��ش��م �شهي��د، �أو ُتقاِبُل و�ل��دي �شهيد؛ 
��ْد �أن كل �لبطوالت �لت��ي تر�َها �ليوَم  حينه��ا تاأكَّ
بِق  ه��ي ِمْن بذوِر �أولئك �ل�شابق��ن، وُهم �أهُل �ل�شَّ
��ور  و�لف�ش��ِل و�ملج��ِد و�لعظم��ة، و�أنَّ ه��ذه �ل�شُّ
لْت  وتلَك �الأ�شماء؛ فَعلْت يف �جلبهاِت ِفعلها، وفعَّ
يف �ملُنتظري��ن تفعيلها؛و�أنَّ م��ا يفعله �ملنتظرون 
�الأ�شد�ء يف كل جبهة �إمنا هو �متد�ٌد للجذوِر �لتي 

غر�شوها، و�لقو�ِعِد �لتي �أر�شوها...
كان �مل�شَه��ُد �لي��وَم يف هيالن-م��اِرب حا�ش��ًر� 
�أمام��ي بق��وة؛ وحاول��ُت �أن �أقر�أَ �مل�شَه��َد ِبعيوِن 
�لتحليلي��ِة  �أعماِقِه��م  �إل��ى  و�أغو���شَ  �الآخري��ن، 
�َش عقليِة  للم�شاِه��ِد �لبطولية؛  . وحاولُت �أن �أتلبَّ
ج��رن�ٍل �أمريك��ي، و�أ�شاِه��َد �مل�شَه��َد مبنظاِره��م 
�ملاِكِر و�لقائُم عل��ى قاِعدة –�ل�شربُة �ل�شادمة- 
ُد  ولكن��ي مل �أِج��ْد �إال �أن قب�شُت عل��ى ر�أ�شي و�أردِّ
)م��ن �أيِّ مدر�ش��ٍة �أت��و�، يا لي��َت ُجن��َد �لغرِب يف 

َل �إلى نتيجِة  �أو�شاِطه��م يتدربو�(..  وحَن مل �أ�شِ
فه��ٍم ُمر�شية؛ فق��ْد تلبَّ�شُت عقليَة ج��رن�ٍل �أملاين، 
و�شاه��دُت �ملعركَة بروؤيتهم �لقائمة على قاعدة-
�الأر���ش �ملحروق��ة- ومل �أ�شُع��ر �إال وَي��ديَّ ق��د 
عهم  ْد) َمْن وزَّ تربعْت حول �ش��دري ول�شاين ُي��ردِّ
هك��ذ�، من �ألهمُه��م قر�ءَة م��ا و�ر�ِء �ملتار�ش، من 
�آالٌت ال تع��ِرُف �لر�ُج��ع، ال  ٌيحركه��م وكاأنه��م 
ت�شتطي��ع �لتمييز ب��ن �لقائِد و�جُلن��دي، الُبدَّ �أن 

�أحًد� يوجههم باالأقمار �ال�شطناعية(..
؛ وقرَّرت  ��دِت �ل�ش��ورُة عندي �أك��رَثْ وق��د تعقَّ
���َش عقلي��ِة ج��رن�ٍل �شع��ودي، وع��اودُت  �أن �أتلبَّ
م�شاه��دَة �مل�شه��َد ك��رًة ثالث��ة بروؤيته��م �لت��ي ال 
حتِم��ُل روؤي��ة و�إمنا تق��وُم على- �حم��ي جي�شك 
بفلو�ش��ك – ووجدُت نف�شي قائًم��ا وقاِعد�، ُمتلفًتا 
مين��ًة وي�ش��رة، حت��ى �أن �ش��وَت قرقع��ُة �لب��اِب 
�ملفاجئ �أفزعن��ي جًد�، ووج��دُت نف�شي �أردد بال 
�شعور)هوؤالء ِجْن، م�شتحيل يكونو� ب�شر، ال نَفع 
معه��م ب��الك ووت��ر، وال �شنغ��ال، وال بنقال، وال 
جنجويد...( ومل يَك��د �ملقطع ينتهي �إال ووجدُت 

ُكم �هلل.. نف�شي �أجري نحَو دورِة �ملياه �أعزَّ
و�الآن دعونا ن�شلي على �لنبي و�آله، ون�شاِهَد 

�ملقَط��ع بعقولن��ا �ليمني��ة، وقلوبن��ا �الإمياني��ة، 
و�أفئدتنا �لعرفانية، وم�شرتنا �لقر�آنية؛ ونتاأمَل 
ه��وؤالء �الأطه��ار �الأخيار �الأبر�ر مبنظ��اِر قاِئدِهم 
خ �لع��امَل بعبقريته  �ل�شاب �لثالثين��ي و�لذي دوَّ
وحكمت��ه وِحنكته... يف هي��الن ؛ يف �أعلى �لتباِب 
كاَن �ملُرتزقة؛ ي�شيطرون؛ يتحكمون مبا حتتهم، 
ولديِهم م��ن �ل�شالِح ما يكفيه��م، ومعهم �لطر�ن 
َط له  ي�شانده��م؛ لكنَّ قر�َر �القتحام قد �أِعد، وُخطِّ
كما يجب؛ فتحرك رجال �لرجال وكاأنهم �الأ�شود، 
وبا�ش��رو� �لعدو من كل م��كان، يف توزيٍع حُمكم، 
��م، و�قرب��ت �لزو�ي��ا �لبعي��دة،  وتخطي��ٍط منظَّ
و�شاق��ِت �لدو�ئ��ُر �ملر�شوم��ة، حت��ى �أ�شبح��ت 
فر... وت�شاقَط �ملُرتزقة  �ملو�جهات من ُنقطة �ل�شِّ
�لو�ِح��ُد تلَو �الآخ��ر، و�شقطِت �ملو�ق��ُع و�لتباب، 
م��ع �أنها كانت حُم�شنة ومبني��ة، وفيها من �لز�ِد 

و�لعتاِد ما يكفي الأ�شهر.. 
لكنها �شقطت... 

وركع��ت –تب��ة �لَعَل��م- ث��م �شج��َدت- تب��ة 
زي��د �لعاقل- حتَت �أق��د�ِم �ملُجاِهدي��ن، و�نق�شَع 
�لُغب��ار عن ُجثٍث ملُرتزقٍة �شي�شتع��ُر منُهم �أهلُهم 
ويخج��ُل منهم �أبناء قريتِهم، ولن ُتقاُم لهم جنائز 

وال ع��ز�ء، ب��ل �شُتغط��ى �شرته��م بلبا���شِ �لعاِر 
و�ل�شن��ار، ولن ُيذكرو� �إال عل��ى ��شتحياء، حتَت 
عب��اءِة منتن��ة ُت�ش��اُف �إل��ى �أ�شمائه��م �ملبعرثة 
َق �لن�ش��ُر �لعظيم  ��شمه��ا »ُمرتًزق«... لق��د حتقَّ
يف هي��الن، وع��اد �الأبط��اُل بغنائ��ٍم كث��رة؛ منها 
�لر�شا�شات ١٤/٥ و 7م١2 و�لعديد من ر�شا�شات 
�لر�شا���ش،  �شنادي��ق  م��ن  و�لكث��ر  �ل�شيك��ي، 
و�لقذ�ئف و�لقنابل..وم��ع �لغنائِم كانت دعو�ُت 
يف  و�الآالف  ت�شله��م،  �ملوؤمن��ن  وت�شبيح��اُت 

مع�شكر�ِت �لتجنيد ت�شتاُق �إلى �للحاُق ِبهم...
ومما �أتذكره �شابًقا؛ 

�أن �أحد �ملرتزقة �ُشئل عن �شبب جناته مع �أنه 
ح��ارب رج��ال �لرج��ال يف معارٍك كث��رة.. وكاَن 
جو�ُبُه عجيًبا، لكني ر�أيته �ليوَم ماثاًل �أماَم عيني 
... لقد قال �ملُرتزق �شبب جناتي يتمثَُّل يف طريقة 
خُمت�ش��رة و�آمنة وه��ي قاِعدة )�ه��ُرْب ودعِمْم، 

و�هلل ما يع�شوك(
وبالِفع��ل فق��د ر�أي��ُت �لي��وَم يف معرك��ة هيالن 
بع���شَ )�ملُدعممن �لهاربن، بكل طماأنينٍة وثقة( 
تارك��َن خلفه��م زمالءهم م��ا بن جري��ٍح وقتيل، 
وتارك��َن خلفُه��م �لعديَد من �الأ�شلح��ة، وف�شلو� 
�لنج��اة على قاع��دة زميله��م �ملُرت��َزق، �شاحَب 

�خِلرة �ملَُعتَّْق...
�لرج��ال  �أيه��ا  �لطاه��رة،  الأقد�مك��م  ُقبالتن��ا 

�ملقتِحمون �لعباقرة!

�أخذُت �لقَلَم الأكُتَب عن �ملدرعاِت �ل�شبعة ع�شر، و�لعدد يف تز�يد 
حتى �للحظة، و�لتي لفظْت �أنفا�َشها �الأخرة يف �ل�شاِحْل..و�آخذكم 
بجول��ٍة �شريع��ة حت��ت �إيقاعات �لن�ش��ِر و�ل�شمود م��ن ميدي �إلى 
يخِت��ْل؛ �إالَّ �أن هناَك ُعر�ًشا، �أط��َرَب قلمي، وهزَّ �أحُريف، وعَدلُت �إلى 

�حلديِث حوله..
ر�فق��وين �إل��ى ُهن��اَك لرُن�ِق��َب عن ُق��رب، وُنر�ِش��ُل �آي��ات �ل�شكر 
و�لعرف��ان، و�أ�شدُق �لثناِء و�المتنان، الأولئَك �لرِّجال، و�أيُّ رجاٍل 

ُهْم �أولئك �لرجال..
هن��اَك يف �جلوِف يقفوَن على �الأر���شِ �لطاهرة، و�لتي حتت�شن 
�أكَر ُبحرِة نفٍط يف �لعامل، كما قال عنها �لباحثون و�مل�شتك�شفون، 
وكان��ت مملكة قرن �ل�شيط��ان حري�شة طيلة �لعق��ود �ملا�شية، �أن 
تبق��ى تلك �ملحافظ��ة؛ ميد�ًنا للري��اِح �ل�شاخن��ة، ومر�عي للجمال 
ة  ناْت م��ن ِخالل رو�تب �للجن��ِة �خلا�شَّ و�الأنع��ام، وُتر�ش��ل �مل�شكِّ

للكثر من م�شائخ �لعمالِة و�الرتز�ق..
ومبنا�شب��ِة ذكِر �جل��وف؛ فق��د د�َر حديٌث طوي��ل، بيني و�أحد 
كب��ار �لدكات��رة �ملُهتم��ن، وق��ال يل باحل��رِف �لو�ِح��د: )�أتدري يا 
م�شب��اح �أنَّ �أكرَث �شيٍء زَرعت��ُه يف عقلي، وجعلته م�شيًئا متوهًجا، 
م��ع �أن��ه �أمٌر بديهي؛ ه��َو ملاذ� نح��ُن فقر�ء، حمروم��ون، معدمون 
ْل..�الآن عرف��ُت �ل�شبب(..  م��ع �أنَّ جميع م��ن حولنا و�شعه��م �أف�شَ

وحديثي معه يحتاُج ع�شر�ت �ملو��شيع..
وم��ن �حلقائ��ِق �لتي ال �شكَّ فيها �أن �حل��رب منذ ثالِث �شنو�ت؛ 
و�ح��دة من �أ�شبابه��ا �أن مملكة ق��رن �ل�شيطان؛ تخ��اُف �أن يتحرر 
�ليَم��ُن م��ن عبوديته��ا، ويكوَن ُح��ًر� يف �تخاِذ ق��ر�ر ))�لتنقيب عن 
�لنفط(( وُن�شبُح بعَد ن�شف عقٍد من �لزمان مثلها متاًما، بل وياأتي 
جميع فق��ر�ء �ململكة ليعملو� عندنا يف �لطرق��اِت و�ملباين و�ملز�رع 

ويف رعاي��ة �الإب��ل و�لغنم.. ويف �أق��ل �الأحو�ل �شنك��وُن مثَل ُعمان، 
وه��ذ� و�شع طبيع��ي ُيِقر ب��ه جميع علم��اء �جُلغر�في��ا و�لطبيعة 
)و�لتنقيب(.. وحَدُث �ليوِم وحديُث �ل�شاعة باأن رجااًل كانو� ُهناك 

فوق ُبحرة �لنفط، وفوق رمال �جلوف، وعلى جبال �ملها�شمة..
�أ�ش��وٌد يعيدون لليم��ن جمده، وللكر�م��ِة �شورته��ا �حلقيقية..
هن��اَك كانو� ي�شطرون مالحًما �أ�شطورية، ويغنمون غنائًما كثرة، 
وُهم بعتادهم �ملتو��شع، و�إمياِنهم �لكبر، ووطنيتهم �لعري�شة..

يتقدم��ون، يت�شلقون، يوجهون بنادقهم نحَو �ملُرتزقة، يف م�شهٍد 
يحب���ُش �الأنفا���ش.. جماِهٌد و�قف و�آخر جال���ش، وثالٌث يقتِحم، مل 
تثنيه��م �لطائر�ُت �ملُحلق��ِة من �ملو��شلة، ور�ِبُعه��م ي�شيح باأعلى 

�شوته للمرتزقة:
)�شلم��و� �أنف�شك��م...( ويرَفُع يدي��ه �أحد مرتزق��ِة �ملهفوف وهو 
)�أب��و كف��وف( ويحكي بقية تفا�شي��ل �الإذالل، وكي��َف تقوم مملكة 
�لريال، برميهم وكاأنهم عبيد، ال قيمة لهم وال �شعر.. وكم هو موؤمل 
�أنَّ �شع��ر �الرت��ز�ق وبالرغِم من �رتفاع �شعر �ل��دوالر �إال �أن هناَك 
مرتزق��ة و�ش��ل �شعره��م )٣00 ريال ���ش(، وموؤ�ش��ٌف �أن بع�شهم 

يحمُل جو�َز �شفره..
َف عن ع�ش��ر�ت �جُلثث �ل�شاقطة، من  مت مت�شي��ط �ملكان، ليتك�شَّ
ر�شا�ش��اٍت يف �جلماِجم.. وكما هي عادة �ملجاهدين، و�لذيَن نِهلو� 
م��ن معِن �مل�ش��رِة �لطاهرة، و�لقي��ادة �لر��شدة؛ فق��د كاَن ُهناَك 
م�شه��د موؤثر الأحِد �ملُجاهدين وهو يربُط قدَم مرتزٍق ُم�شاب.. وكم 
��رْت �لثقافة �مل�شتوردة من مملك��ة قرن �ل�شيطان و�لتي حتدث  تذكَّ
يف جبه��اِت �الرتز�ق و�لعمال��ة؛ كالدفن �أحي��اء و�ل�شحل و�ل�شمل 

و�لتعليق..
وم��ن �أعلى �جلبال �ل�شاِهقة باملها�شمة ال ين�شى �أولئك �لُعظماء 

�لُكرم��اء �الأجالء �أن ٌيعلمونا مع��اين �لَوعي، وُي�شقوننا نبَع �لهدي، 
ويطيبون �أ�شماعنا بنوِر �الإميان، فكم �أذهلني �أحُدهم وهو يقول:

)م��ن ُهنا م��ن �شاحة �لعزة و�ل�ش��رف و�ال�شتب�ش��ال، من نزيِف 
�جل��ر�ح، م��ن دماء �ل�شه��د�ء، من �ش��ر �مل�شت�شعف��ن يف �الأر�ش 
�ملوعودي��ن بن�ش��ِر �هلل، نر�ش��ل ر�شال��ة �إلى بن��ي �شع��ود و�أمريكا 
و�إ�شر�ئي��ل، نق��ول له��م �أنه��م يكي��دون كيده��م ف��اإن �هلل موهن كيد 

�لكافرين، ولن تغني عنكم كرثتكم فاإن �هلل مع �ملوؤمنن(...
وك��م �أذهلتني �لروحية �لعالي��ة، و�لنف�شية �لر�قي��ة، و�لثقافة 
�لقر�آني��ة، و�أن��ا �أ�شاِه��ُد �أح��د �الأبط��ال �ملجاهدي��ن، يق��ف يف قل��ِب 

�ملعركة، وعنَد ُجثة �أحد �ملرتزقة ثم يقول:
) �لله��م �إن��ا ن�شاأل��َك �أن جتعلنا من عب��ادك �لذي��ن يجاهدون يف 
�شبيل��ك، وال يخافون لومة الئم..( فاأي تو��شٍع هذ� و�أي رجاٍل ُهم 

هوؤالء !
وجُماِهٌد �آخر يقول: لقد متت �ل�شيطرة على مرتزقة �ملها�شمة، 

وُين�شُد بالز�ِمل قائاًل:
رجال ربي تدع�ش �لغر�... و�ملُرتزق بانك�شر ��شر��شه

�شالم ل�ش يا�ملونه �حلمر�..�للي ت�شيب �خل�شم يف ر��شه
مالِحم ��شطورية، ي�شطرها �ملجاهدون �الأحر�ر يف �جلوف:

�شع��دو� �جلب��ال، وجندل��و� �الأن��ذ�ل، و�نت�ش��رو� يف �لرم��ال، 
و�أحرق��و� �ملدرع��ات، و�أعطب��و� �الآلي��ات.. و�شط��رو� �الآي��ات تلو 
تهم،  �الآيات.. ف�شالُم �هلل عليهم وعلى �أمهاٍت ولدنهم، وعلى �أ�شٍر ربَّ
لْت �أقد�مه��م، فُهم �ليوَم �أ�شو�ُر  وعلى قائ��ٍد دربهم، وعلى �أر�ٍش قبَّ

�لوطن، وفر�شان �الأر�ِش، وحماة �لِعر�ش...
و�ُشك��ًر� هلل �أواًل و�أخر�، ثم للقائد والأولئك �لعظماء، يف �جلوِف 

ويف كل جبهاِت �لعزِة و�لكر�مة.

حدي�������������ُث اجل��������������وف، واملرت������������زق أبو �����فوف!

شعب التضحيات وقوافل العظماء

فرسان هيالن !
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�أكدت �شحيفة و��شنطن بو�شت �الأمريكية 
�أن مدينة عدن �ل�شاحلية جنوب �ليمن وبعد 
يومن من �ملع��ارك �لد�مية فيه��ا، �أ�شبحت 
�النف�شالي��ن �جلنوبي��ن،  �شيط��رة  حت��ت 
م��ا يوؤك��د ت�شت��ت �لتحالف �ملدع��وم من ِقبل 

ل لقتال �حلوثين. �ل�شعودية و�لذي �ُشكِّ
“�ملرتزق��ة”  �أن  �ل�شحيف��ة  و�أو�شح��ت 
�ملنطق��ة  عل��ى  �لثالث��اء،  ظه��ر  �شيط��رو�، 
ي�ش��م  �ل��ذي  �لرئا�ش��ي  بالق�ش��ر  �ملحيط��ة 
حكوم��ة عب��د ربه من�ش��ور ه��ادي، يف وقت 

�أ�شارت بع�ش �الأنباء �لو�ردة من هناك �إلى 
�أن رئي���ش �لوزر�ء �ليمن��ي يف حكومة هادي 
ي�شتع��د للفر�ر �إل��ى �ل�شعودي��ة؛ لالن�شمام 

�إلى �لرئي�ش �لذي يقيم هناك.
” وبع��د ح��رب مدم��رة �شنته��ا  وقال��ت 
�ليم��ن  يف  حتالفه��ا  �أن  يب��دو  �ل�شعودي��ة، 
عل��ى  “�ملرتزق��ة”  �شيط��رة  م��ع  يتال�ش��ى 
مدينة عدن �جلنوبية، بدع��م من �الإمار�ت، 
�حلليف �الأب��رز يف �لتحال��ف �لعربي بقيادة 

�ل�شعودية”.
�ملجل���ش  يح��اول  لل�شحيف��ة،  ووفق��ا 
�النتق��ايل �جلنوبي،�ملدع��وم م��ن �المار�ت، 
�إحي��اء دولة جن��وب �ليم��ن �مل�شتقل��ة �لتي 
كانت قائم��ة قبل توحيد �ليم��ن عام ١٩٩0، 
لق��وة  معق��ل  �آخ��ر  عل��ى  ��شتول��و�  حي��ث 
�حلماي��ة �لرئا�شية �لتابع��ة للرئي�ش هادي، 

م�شتخدمن �لدبابات و�ملدفعية.

�أك��دت �شحيفة »ليزيك��و« �لفرن�شي��ة �أن ويل �لعهد �ل�شعودي 
حممد بن �شلمان لديه ميول تثر �ال�شمئز�ز بتعذيب جر�نه من 

�لدول.
وذك��رت �ل�شحيف��ة حت��ت عن��و�ن »�ب��ن �شلم��ان.. ع��رث�ت 
باجلمل��ة« �أن ويل �لعه��د �ل�شعودي لديه ميول تث��ر �ال�شمئز�ز 
بتعذي��ب جر�ن��ه، م��ن دون �أن يق��ّدر بال�ش��رورة �لتاأث��ر�ت 
�جليو�شيا�شي��ة ملمار�شات��ه، م�ش��رة �إل��ى �أن��ه �تهم قط��ر بدعم 
�لتنظيم��ات �الإرهابي��ة رغ��م �أن تل��ك �لتهم��ة توج��ه �أي�ش��اً �إلى 

�ل�شعودية ب�شكل منتظم.
وقال��ت �ل�شحيف��ة: عملي��ات �بن �شلم��ان �لعنيف��ة و�رجتاله 
لالأمور �ل��ذي يذّكر بنهج �لرئي�ش �الأمريكي دونالد تر�مب، ميثل 

م�شدر قلق لكثرين عر �لعامل.
و��شتعر�ش��ت �ل�شحيف��ة بع���ش تل��ك �ملمار�ش��ات، فقال��ت: 
�حل��رب على �ليم��ن �لتي ي�شنها م��ا ي�شمى »�لتحال��ف �لعربي« 
بقي��ادة �ل�شعودية منذ �أكرث من عامن ف�شلت ف�شاًل ذريعاً، الفتة 

�إلى �أن نتائجها تق�شعر لها �الأبد�ن.
و�أ�شاف��ت: �إن �ش��وء تقدير �ب��ن �شلمان بل تناق�ش��ه بد� جلياً 

عندم��ا �حتجز رئي�ش �لوزر�ء �للبن��اين يف �لريا�ش و�أرغمه على 
�ال�شتقال��ة يف �شه��ر ت�شرين �لث��اين �ملا�شي قب��ل �أن يخلي �شبيله 

بو�شاطة فرن�شية.
و�أك��دت »ليزيك��و« �أن �ب��ن �شلمان يعط��ي �النطب��اع باللعب 

بالنار يف منطقة متوترة ب�شدة.

�أج��رى وزير �خلارجي��ة �ل�شعودي ع��ادل �جلبر لقاء مع 
�شحيفة “معاريف” �الإ�شر�ئيلية، خالل �ملنتدى �القت�شادي 
�لعامل��ي يف د�فو���ش، وذلك تز�منا م��ع ت�شريبات حول وجود 
عالق��ات �شري��ة ب��ن �ململكة و�لكي��ان �ل�شهي��وين وزيارة ويل 
�لعهد لت��ل �أبيب..وقال �جلبر لل�شحيف��ة �ال�شر�ئيلية حول 

مفاو�شات �لت�شوية: يجب �نتظار �ملبادرة �الأمريكية.
كان��ت  “�إذ�  “معاري��ف”،  ل�شحيف��ة  �جلب��ر  و�أ�ش��اف 
هن��اك عنا�ش��ر يقبله��ا �لطرفان ف�شيك��ون من �ملمك��ن جتديد 
�ملفاو�ش��ات على �لرغ��م من �الأزمة �لر�هن��ة �ملحيطة باإعالن 

�لرئي�ش تر�مب حول �لقد�ش”.
ياأت��ي ذلك و�شط �نفتاح �شعودي �إمار�تي بحريني و�أنظمة 
مو�لي��ة الأمريكا على �لكي��ان �ل�شهيوين، ويف ظل غ�شب عربي 

و�إ�شالم��ي ع��ارم ب�شبب 
�الأمركي  �لرئي�ش  قر�ر 
�إعالن  تر�م��ب  دونال��د 
عا�شم��ة  �لقد���ش 
وو�ش��ط  لالحت��الل، 
مطالبات باإلغاء �تفاق 
�أو�شل��و و�الن�شح��اب 
م��ن م�ش��ار �لت�شوية 
يجل��ب  مل  �ل��ذي 
للق�شية �لفل�شطينية 

�شوى �ل�شياع.

�أك��دت �الأمرة �ل�شعودي��ة ب�شمة بنت 
�شع��ود ب��ن عب��د �لعزي��ز �أن ويّل �لعه��د 
�ل�شع��ودي حمم��د ب��ن �شلمان عم��ل على 
عزل كل من يخالفه �لر�أي �أو ُي�شكل عرثة 

يف طريقه.
ويف ح��و�ر م��ع �شبك��ة »ب��ي ب��ي �شي« 
�شع��ود  بن��ت  ب�شم��ة  �أ�ش��ارت  �لعربي��ة، 
�إل��ى �أن »غالبي��ة �لق��ر�ر�ت �جلدي��دة مت 
�تخاذه��ا دون تهيئ��ة �لو�شع �لع��ام، �أو 
و�ش��ع قاع��دة �أ�شا�شي��ة لها، مث��ل قيادة 
�ملر�أة لل�شيارة، وغرها، ال يز�ل �ملجتمع 

غر م�شتعد ملثل هذه �خلطو�ت«.
و�نتق��دت �الأمرة �لتي تقي��م يف لندن، 
حمل��ة �العتق��االت �لت��ي طال��ت �أم��ر�ء، 

وبّين��ت �أنه ال يوجد �ت�شال بن �ملعتقلن 
وذويهم.

��شتم��ر�ر  �شع��ود  بن��ت  و��شتنك��رت 

�لعدو�ن على �ليمن على مدى قر�بة ثالث 
�شن��و�ت، معت��رة �أن �لع��دو�ن ت�شّب��ب 
بكارث��ة �إن�شاني��ة، قائل��ة: »كن��ت �أمتنى 
�أن تنته��ي عا�شفة �حل��زم �شريعاً«، وفق 

كالمها.
ور�أت ب�شم��ة بنت �شع��ود �أن �لعدو�ن 
��شتنزف �ل�شعودية و�ليمن، ودّمر �لبنية 
�لتحتية، فيما �شكل �لعدو�ن �شفعة موؤملة 
�شاهمت يف �نهيار �جلي�ش �ل�شعودي على 

�شعيد �لب�شر و�ملعد�ت.
كذلك �نتق��دت ب�شمة بن��ت �شعود قطع 
�لعالق��ات م��ع قط��ر، معلن��ة معار�شته��ا 
لقط��ع �لعالق��ات م��ع »�ل��دول �الأ�شقاء«، 

بح�شب ر�أيها.

در��ش��ة  يف 
توق��ع  جدي��دة، 
�أبح��اث  »مرك��ز 
�الأم��ن �لقومي« يف 
جامعة »تل �أبيب«، �أن يتهاوى ��شتقر�ر نظام 
�حلك��م يف �ل�شعودية بع��د �لف�شل �لذي �أ�شاب 
ويل �لعه��د حمم��د بن �شلم��ان يف ع��دة جبهات 
و�أهمها عجزه عن مو�جه��ة �إير�ن يف �ملنطقة، 
و�لف�ش��ل �مل��دوي يف �حل��رب عل��ى �ليمن �لتي 
بات��ت ته��دد �لعم��ق �ل�شع��ودي، و�لف�ش��ل يف 
حملت��ه �ش��د قط��ر، و�الأهم ه��و ف�ش��ل �لروؤية 
�لت��ي  للمملك��ة  و�الجتماعي��ة  �القت�شادي��ة 
�أ�شماه��ا »روؤي��ة 20٣0«، و�لتي يه��دد ف�شلها 
بنقم��ة �الأم��ر�ء وم��ن خلفه��م �ل�شع��ب مما قد 
ي��وؤدي لهبة جماهرية، �حتجاجاً على تدهور 

�الأو�شاع �القت�شادية يف �ململكة.
وع��ن �أح��د �شيناريوهات ته��اوي ��شتقر�ر 
نظ��ام �حلكم يف �ل�شعودي��ة، حتدثت �لدر��شة 
- �لتي �أعده��ا مدير �ملركز، و�لرئي�ش �الأ�شبق 
جلهاز �ال�شتخبار�ت �لع�شكرية »�الإ�شر�ئيلية 
وح��دة  ومدي��ر  يادل��ن،  عامو���ش  �أم��ان«   -
در��شات �خلليج يف �ملركز، يوئيل جوزين�شكي 
– عن �إمكانية حدوث �نقالب »�شامت«، يقوم 

به �أحد �الأجنحة يف �لعائلة �ملالكة، �أو �نقالب 
ع�شكري ميكن �أن ينهي حك��م �لعائلة، �أو هبة 
جماهري��ة عارم��ة، تقل���ش من ق��درة �حلكم 
يف �لريا���ش عل��ى �ل�شيط��رة عل��ى �جلغر�فيا 
�ل�شعودي��ة.. وبح�ش��ب �لدر��ش��ة، فاإّنه �إذ� ما 
حتقق �أحد �ل�شيناريوهات �أعاله، فاإن م�شالح 
»�إ�شر�ئي��ل« �ال�شر�تيجي��ة �شتت�ش��رر ب�شكل 
كب��ر، و�شتخ�ش��ر »تل �أبي��ب« �لعو�ئ��د �لتي 
جتنيها من �شر�ك��ة �ل�شعودية كقائد »�ملحور 

�لعربي �ملعتدل« يف �ملو�جهة �شد �إير�ن.
كم��ا �عت��رت �لدر��شة �أن �مل���ش با�شتقر�ر 
�إ�ش��د�ل  يعن��ي  �لريا���ش،  يف  �حلك��م  نظ��ام 
�ل�شتار على روؤية »�حل��ل �الإقليمي« لل�شر�ع 

�لفل�شطين��ي »� �الإ�شر�ئيل��ي«، و�ل��ذي تر�هن 
عليه »تل �أبيب« يف حتقيق م�شاحلها.

ولفت��ت �إل��ى �أن �أك��رث �لتد�عي��ات خطورة 
لته��اوي ��شتق��ر�ر نظ��ام �حلك��م يف �لريا�ش، 
يتمث��ل يف �أن ه��ذ� �ل�شيناريو ميك��ن �أن يف�شي 
حك��م  نظ��ام  حت��ت  �ل�شعودي��ة  وق��وع  �إل��ى 
»معاد«، ب�ش��كل ي�شمح با�شتخ��د�م منظومات 
�ل�ش��الح �ملتقدم��ة �لت��ي متلكه��ا �لريا�ش �شد 

»�إ�شر�ئيل«. 
ف��اإن ته��اوي ��شتق��ر�ر  للدر��ش��ة،  ووفق��اً 
نظام �حلك��م يف �لريا�ش، ميكن �أن ير�فق مع 
»ت�ش��رب« �شالح نوع��ي جله��ات »معادية« ل� 

»�إ�شر�ئيل«.

يعت��زم حمم��د بن �شلم��ان طرح خم�ش��ة يف �ملئ��ة من �شرك��ة �أر�مكو 
“�ل�شعودية” �لنفطية يف �لبور�شات �لعاملية يف منت�شف �لعام �حلايل 
وذلك بهدف حت�شن �الأو�شاع �ملالية خلزينة �لريا�ش. �شحيفة “لير� 
٤٣ ” �الإيطالي��ة، ويف تقري��ر، �أو�شح��ت �أن حمم��د بن �شلم��ان يريد �أن 
يح�شل على �ملزيد من �الأمو�ل تعوي�شاً عن عجز �ملو�زنة �لعامة بفعل 
تر�ج��ع �أ�شعار �لنفط من خ��الل طرح خم�شة يف �ملائة من �شركة �أر�مكو 
به��دف تاأمن تكاليف روؤية 20٣0، �لروؤي��ة �لتي حتتاج �إلى 2 تريليون 
دوالر، لتدخ��ل حّي��ز �لتنفيذ. ومت��ر “�ل�شعودية” �لي��وم يف �أزمة مالّية 

ال ُيحم��د عقباه��ا، بح�شب �ل�شحيفة، �لتي �أ�ش��ارت يف �ملقابل �إلى حملة 
�لف�ش��اد �ملزعومة البن �شلمان �شد �الأمر�ء، �لت��ي هدفت �إلى �ال�شتيالء 
عل��ى �أم��و�ل �ملحتجزين، حيث متك��ن �بن �شلمان م��ن �ال�شتحو�ذ على 
١00 ملي��ار دوالر م��ن جمم��وع �أمو�لهم حت��ى �الآن. بدوره��ا، �شحيفة 
“وول �شري��ت جورن��ال” �أ�ش��ارت �إلى �أن حممد ب��ن �شلمان يطمح �إلى 
�ل�شيطرة على ثرو�ت �الأمر�ء �ملتبّقن و�لتي تقّدر ب 800 مليار دوالر، 
فيك��ون بذلك �أمّت ن�شف �ملبلغ �ملطلوب لتنفيذ روؤية 20٣0، ليبقى عليه 
�لن�ش��ف �الآخر، ويحاول تاأمينه من خالل �الأمو�ل �لتي �شيح�شل عليها 
من بيع ح�شة من �شركة �أر�مكو �لعمالقة. تقرير �شحيفة “لير�٤٣″، 
�أو�ش��ح �أن قيم��ة عائد�ت بي��ع �الأ�شهم �شت�ش��ل �إلى ح��و�يل ١00 مليار 
دوالر، علم��اً �أن �ل�ش��ن �شب��ق و�أن �أب��دت رغبته��ا يف �حل�ش��ول عل��ى 
�الأ�شهم �ملطروحة من �أر�مكو. وكانت �لريا�ش قد دعت عددً� من �لبنوك 
�لعاملي��ة �ل�شخمة �أمثال “غولدم��ان �شاك�ش” “و�شيتيغروب” ملناق�شة 
�ش��روط اإدراج اأرامك��و يف قائم��ة ال�شركات املدرج��ة يف البور�شة، فيما 
توقع خر�ء �أن حتقق �أر�مكو �أرباحاً مالية تفوق �أرباح �شركات عاملية 
�أمثال: “�م��ازون” و”�آبل” و�إك�شون موباي��ل” لت�شل بذلك �أكر عملية 

�كتتاب يف �لتاريخ، بح�شب �ل�شحيفة.

مرك������ز أبحاث األم������ن القومي :نظام احلكم في الس������عودية 
إلى الهاوية.. و’إسرائيل’ أبرز املتضررين

صحيفة “ليترا 43 ” اإليطالية: ابن سلمان يضحي بجزء من “أرامكو” لتأمني رؤيته االقتصادية

شبكة »بي بي سي« العربية: أميرة سعودية تطالب بوقف العدوان على اليمن

عادل اجلبير لصحيفة »معاريف العبرية«: 

ميكن استئناف املفاوضات مع »إسرائيل« رغم قرار ترامب

صحيفة واشنطن بوست: 

معارك عدن وهذا األمر شتت التحالف السعودي

صحيفة »ليزيكو« الفرنسية: ابن سلمان يلعب بالنار وممارساته تثير 

االشمئزاز ونتائج حربه على اليمن تقشعر لها األبدان

وكالة »فلسطني اآلن«:املتحدث باسم جيش العدو: نزور دواًل عربية بجواز السفر »اإلسرائيلي«
ك�ش��ف �ملتح��دث با�ش��م جي�ش �لعدو �ل�شهيوين �أفيخاي �أدرعي عن قيام �لكثر من �ل�شهاينة بال�شفر �إل��ى بلد�ن عربية، با�شتخد�م جو�ز�ت �شفرهم 
»�الإ�شر�ئيلي��ة«.. وبح�ش��ب وكال��ة »فل�شطن �الآن« قال �أدرع��ي يف تغريدة له على ح�شابه عل��ى »توير«: »هناك �لكثر م��ن �الإ�شر�ئيلين ي�شافرون 
�إل��ى دول عربي��ة خمتلف��ة بو��شطة ج��و�ز �ل�شفر �الإ�شر�ئيل��ي«.. ويف تغريدة �أخرى ك�شف �أدرعي عن �ل��دول �لعربية �لتي تت��م زيارتها بجو�ز �ل�شفر 

»�الإ�شر�ئيلي« قائال: »ميكن �ل�شفر بو��شطة جو�ز �ل�شفر �الإ�شر�ئيلي �إلى كّل من �الأردن وم�شر و�ملغرب«.
وكث��ر� م��ا يط��ل �ملتحدث با�شم جي�ش �لع��دو �أفيخاي �أدرعي عر مو�ق��ع �لتو��شل �الجتماعي، م��رر� �لهجمات �لتي تقوم بها ق��و�ت �لعدو �شد 
�لفل�شطينين.. و�أدرعي �لذي يتحدث �للغة �لعربية بطالقة ��شتهر خالل �حلروب �لتي �شنتها »�إ�شر�ئيل« �شد قطاع غزة، بالتحري�ش �شد �لفل�شطينين 

وتبني رو�يات �جلي�ش حول قتل �ملدنين مبا فيهم �الأطفال.

ن�ش��رت �شحيفة “�الإندبندن��ت” �لريطانية 
تقري��ر� �خلمي���ش )١ فر�ي��ر 20١7( �شلط��ت 
فيه �ل�ش��وء على �لدعوة �لتي �أطلقها حماميان 
بريطانيان لطرد �ل�شعودية من ع�شوية جمل�ش 
حقوق �الإن�ش��ان �لتابع لهيئة �الأم��م �ملتحدة.. 
�لتقري��ر �لذي كتبه “توم بات�شل��ور” �أ�شار فيه 
�لى بدء حمامين بريطانين حملة لطرد �ململكة 
�لعربي��ة �ل�شعودية من جمل�ش حقوق �الإن�شان 
�لتابع لالأمم �ملتحدة، و��شفن ع�شوية �ململكة 
يف هذه �لهيئ��ة �لدولية ب”�ملتناق�شة و�ملثرة 

لل�شخرية”.
�لعربي��ة  �ململك��ة  �ن  �ل��ى  �لتقري��ر  ولف��ت 
�ل�شعودي��ة تو�ج��ه �إتهامات بقم��ع �ملعار�شن 
�ل�شيا�شين، ف�شال عن وج��ود قو�نن حمافظة 
للغاية ب�ش��اأن وحقوق �ملر�أة، كم��ا �أنها تو�جه 
�إد�ن��ة دولي��ة لدوره��ا يف �حلرب عل��ى �ليمن.. 
وكان �ملحامي��ان رودين ديك�شون و لورد كينيث 

دونال��د ج��ون ماكدونال��د �أث��ار� يف تقري��ر لهما 
حمن��ة 60 نا�شطا �شيا�شي��ا ومد�فعا عن حقوق 
�الإن�ش��ان مت �عتقاله��م يف �ل�شعودي��ة يف �شه��ر 

�ملا�ش��ي. �ن �شبتم��ر  �لتقري��ر  وب��ّن 
“�ملعتقلن مل توجه 
تهم��ة  �ي  �ليه��م 
�ملعلوم��ات  و�ن 
باعتقالهم  �ملتعلقة 
�شجنهم  وظ��روف 
حم��دودة جد�”.. 
حدي��ث  ويف 
قن��اة  �إل��ى  ل��ه 

ق��ال  �جلزي��رة 
�ل�شيد ديك�شون �إنه ” �أمر متناق�ش متاما ومثر 
لل�شخري��ة اأن حكوم��ة ذات اأمن��اط ممنهجة يف 
�الإ�شاءة حتظى بع�شوية �ملجل�ش”.. و�أ�شارت 
�ل�شحيف��ة �ل��ى �ن �ل�شعودية ت�شبب��ت بكارثة 

�ن�شاني��ة يف �ليمن حيث �أدت �لغ��ار�ت �جلوية 
�لت��ي تقوده��ا �ل�شعودي��ة، �ل��ى م�ش��رع �أك��رث 
١0 �الف مين��ي كم��ا و��شتهدف��ت �مل�شت�شفيات 
و�جلنائ��ز و�أدت �ل��ى �إنت�ش��ار وب��اء �لكول��ر� 
يف  و�ملجاع��ة 
يذك��ر  �لب��الد.. 
�ل�شع��ودي  �ن 
م��رة  �نتخب��ت 
لع�شوي��ة  ثاني��ة 
حق��وق  جمل���ش 
حي��ث  �الإن�ش��ان 
واليته��ا  تنته��ي 
 .20١٩ �لع��م  يف 

�ملجل���ش  م��ن وي�ش��م  يتخ��ذ  �ل��ذي 
جنيف مقر� له ٤7 ع�شو� موزعن جغر�فيا بن 
دول �لع��امل ، حيث يخ�ش���ش ١٣ مقعد� لدول 

�آ�شيا و�ملحيط �لهادئ.

في صحيفة “اإلندبندنت”: ينبغي إلغاء عضوية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان
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�ش��ل  � و
�لعدو�ن �ل�شع��ودي �الأمريك��ي ومرتزقته جر�ئمهم 
بح��ق �ل�شع��ب �ليمني خ��الل �شاع��ات ي��وم �لثالثاء 
�ملو�فق ١٣ جماد �أول ١٤٣٩ ه� ٣0_١_20١8م يف عدد 

من حمافظات �جلمهورية.
فف��ي �شع��دة ��شت�شه��د خم�ش��ة مو�طنن م��ن �أ�شرة 
و�ح��دة �إث��ر غارة لط��ر�ن �لعدو�ن ��شتهدف��ت منزاًل يف 

منطقة بني معن مبديرية ر�زح حمافظة �شعدة.
و��شت�شه��د طف��ل بانفجار قنبل��ة من خملف��ات �لعدو�ن 

يف منطق��ة عف��رة مبديرية منب��ه �حلدودي��ة ، و�شن طر�ن 
�لع��دو�ن ثمان غ��ار�ت ��شتخ��دم فيها قناب��ل عنقودية على 

منطقة عالف يف مديرية �شحار .
ي�شار �إل��ى �أن ق�شفاً �شاروخي��اً ومدفعياً 
�شعودي��اً ��شته��دف مناط��ق متفرق��ة من 
مديريت��ي �ش��د� ور�زح �حلدوديت��ن م��ا 
�أدى �إلى وق��وع �أ�شر�ر مادية يف ممتلكات 

�ملو�طنن .
كم��ا �أن مرتزقة �لع��دو�ن �أطلقو� �ش��اروخ كاتيو�شا على 
من��زل مو�طن يف منطقة �حلوبان مبحافظ��ة تعز ، فيما �شن 
�لط��ر�ن �ملعادي �ش��ت غار�ت على مديري��ة �ل�شلو و غارة 

على منطقة �ل�شباب .
و�ش��ن طر�ن �لعدو�ن �شبع غ��ار�ت على منطقة كر�ش يف 
حمافظة حلج ، و�شبع غار�ت �أخرى على مديريتي حر�ش و 

ميدي مبحافظة حجة.

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

ال�صعودي  العدوان  االإن�صان مل ينتهكها  اأيًا من حقوق  ال�صوؤال  اإذا كان 
من  حق  اأي  يبق  مل  تاأكيد  بكل  االإجابة  فاإن  اليمن؟،  يف  االأمريكي 
احلقوق التي كفلها الدين واملواثيق واالأعراف الدولية واالإن�صانية اإال 
واأنتهكها ، وجتاوز ذلك اإلى جرائم احلرب واالإبادة اجلماعية.. فخالل 
اليمن،  يف  وارتكبه  اإال  ُجرمًا  العدوان  حتالف  يرتك  مل  ونيف  يوم  األف 
وال اأخ�رشًا وال ياب�صًا اإال وا�صتهدفه و اأمعن يف ارتكاب اجلرائم املروعة 
م�صتخدما  خطرًا،  واالأ�صد  اجل�صيمة  واالنتهاكات  احلرب  وجرائم 

املحرمة دوليًا  العنقودية  والقنابل والذخائر  االأ�صلحة  اأنواع  خمتلف 
يف ظل جتاهل دويل مريب.  . واأمام ال�صمت والتواطوؤ الدويل واخليانات 

الداخلية والتعامل والتخابر والهرولة اإلى اح�صاع العمالة 
اخلارجية و�صق وحدة �صف اليمنيني يف مواجهة العدوان 
الوح�صية  واجلرائم  االنتهاكات  تزايدت  ذلك  قابل   ..
للقراء  نر�صد  اأ�صبوع  كل  ففي  اليمن،  اأبناء  بحق 
الكرام اجلرائم التي يرتكبها العدوان على مدى اأيامه. 

استشهاد وإصابة أكثر من 77 مواطنا بغارات طائرات العدوان
فـي غضـون 88 سـاعــة: 

��شته��دف طر�ن �لع��دو�ن �ل�شع��ودي �الأمريكي �أرب��ع حمافظات 
ب�شل�شل��ة غ��ار�ت خ��الل �شاعات ي��وم �الح��د �ملو�فق ١١ جم��اد �أول 
١٤٣٩ ه�  28_١_20١8م �أدت �إلى ��شت�شهاد و �إ�شابة �شتة مو�طنن 

بينهم �أربعة �أطفال يف تعز .
حي��ث ��شت�شه��دت �مر�أة وطفليها وجرح رج��ل وطفالن �آخر�ن من 
�أ�ش��رة و�ح��دة يف غ��ارة ��شتهدف��ت منزله��م مبنطقة �لرك��ب مديرية 

�لتعزية يف حمافظة تعز .
كم��ا �شن �لطر�ن غارتن على �ل�شتن و مثلهما على جبل حب�شي ، 

و�شن غارة على تبة هايل يف تعز .
وتعر���ش مناطق متفرقة م��ن مديريت��ي ر�زح ومنبه �حلدوديتن 

مبحافظة �شعدة لق�شف �شاروخي ومدفعي �شعودي .
و�شن طر�ن �لعدو�ن ثالث غار�ت على مديرية �شرو�ح مبحافظة 
م��اأرب و غارت��ن عل��ى مديري��ة نهم مبحافظ��ة �شنعاء وغ��ارة على 

جزيرة كمر�ن يف حمافظة �حلديدة .

طيران العدوان يشن 31 غارة على عدد 
من محافظات اجلمهورية

�ش��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�شع��ودي �الأمريك��ي ٣١ غارة عل��ى عدد من حمافظ��ات �جلمهوري��ة ، وفتح حر���ش �حلدود 
�ل�شعودي نر�ن �أ�شلحتهم على �ملو�طنن خالل �شاعات يوم �الثنن �ملو�فق ١2 جماد �أول ١٤٣٩ ه� 2٩_١_20١8م ما 

�أدى �إلى ��شت�شهاد و�إ�شابة ثالثة �أ�شخا�ش .
فف��ي تع��ز �شن طر�ن �لع��دو�ن غارة �أ�شفل مفرق �شرع��ب ��شتهدفت جر�فة الأحد �ملو�طنن م��ا �أدى �إلى ��شت�شهاد 

�ل�شائق .
كما �شن �لطر�ن يف حمافظة حجة ثالث غار�ت على منطقة تع�شر مبديرية بكيل �ملر و ثمان غار�ت على مديريتي 

حر�ش و ميدي .
و�ش��ن ط��ر�ن �لعدو�ن غارة على منطقة رمادة مبديرية نهم يف حمافظ��ة �شنعاء و خم�ش غار�ت على مديرية 

�مل�شلوب مبحافظة �جلوف .
ويف حمافظ��ة حلج �شن �لط��ر�ن �ملعادي غارة على منطقة حمالة يف كر�ش وخم���ش غار�ت على منطقة �أملح 

مبديرية �لقبيطة .
ي�شار �إلى �أن مو�طنن �ثنن من �أبناء مديرية ر�زح �أ�شيبا بنر�ن حر�ش �حلدود �ل�شعودي ، فيما ت�شررت 

ممتلكات �ملو�طنن يف مناطق متفرقة باملديرية جر�ء تعر�شها للق�شف �ل�شاروخي و�ملدفعي �ل�شعودي .
فيم��ا �شن ط��ر�ن �لعدو�ن �شت غار�ت على منطقتي �لعطفن و�الإمارة مبديرية كتاف يف حمافظة �شعدة 

و غارة على موقع �ل�شرفة يف جنر�ن .

أربعة أطفال ووالداهما ضحايا غارات طيران العدوان 

��شت�شه��د وجرح ع�شرة 
طف��ل  بينه��م  مو�طن��ن 
�لط��ر�ن  غ��ار�ت  ج��ر�ء 
وقنابله �لعنقودية و�لق�شف 
�ملدفعي �ل�شع��ودي على عدد 
�جلمهوري��ة  حمافظ��ات  م��ن 
خ��الل �شاع��ات ي��وم �الأربع��اء 
�ملو�ف��ق ١٤ جماد �أول ١٤٣٩ ه� 

٣0_١_20١8م.

فقد ��شت�شهد خم�شة مو�طنن و�إ�شابة �ثنن 
�آخرين �إثر �أربع غ��ار�ت لطر�ن �لعدو�ن على 
�ملجمع �حلكومي يف بيت مر�ن مبديرية �أرحب 

حمافظة �شنعاء .
كم��ا �أن طف��اًل �أ�شيب بجروح ج��ر�ء �نفجار 
قنبل��ة عنقودية من خملفات �لعدو�ن يف منطقة 
بن��ي مع��ن مبديري��ة ر�زح حمافظ��ة �شعدة ، 
كم��ا �أ�شي��ب مو�طن بغ��ارة لط��ر�ن �لعدو�ن 

��شتهدفت منطقة حف�شن مبديرية �شحار .

ي�شار �إلى �أن �لط��ر�ن �شن غارة على و�دي 
ع��الف مبديري��ة �شح��ار و ث��الث غ��ار�ت على 
منطق��ة قح��زة مبديري��ة �شع��دة ، و�شن غارة 
عل��ى منطقة �شج��ع و �أربع غ��ار�ت على �لبقع 

مبديرية كتاف .
�أبن��اء مديري��ة �ش��د�  م��ن  �أن مو�طن��اً  كم��ا 
�حلدودي��ة �أ�شيب بج��روح خطرة وت�شررت 
ممتل��كات �ملو�طنن ج��ر�ء ق�ش��ف �شاروخي 
ومدفع��ي �شعودي مكثف عل��ى مناطق متفرقة 

من �ملديرية .
ومدفع��ي  �شاروخ��ي  ق�ش��ف  و��شته��دف 
�شع��ودي مماثل مناط��ق متفرقة م��ن مديريتي 
ر�زح و منب��ه و منطق��ة �لغ��ور مبديري��ة غمر 

�حلدودية .
و�ش��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن غارتن عل��ى تبتي 
هائ��ل و�ل�ش��الل يف مديرية �شال��ة و غارة على 

�جلحملية مبحافظة تعز .
ويف حمافظة �حلديدة �ش��ن طر�ن �لعدو�ن 
ثالث غار�ت على مديرية �للحية و غارة �شرق 

منطقة قطابة مبديرية �خلوخة .

استشهاد وجرح عشرة مواطنني بغارات طائرات العدوان

العدوان ومرتزقته يواصلون 
جرائمهم بحق الشعب اليمني

استشهاد وإصابة 
أكثر من 37 مواطنا 

بغارتني على سوق 
وجسر بعمران

��شتهدف طر�ن �لعدو�ن �ل�شعودي �الأمريكي خالل �شاعات يوم �خلمي�ش 
�ملو�ف��ق ١٤ جم��اد �أول ١٤٣٩ ه�  ٣١_١_20١8م عدد م��ن �ملحافظات، �أدت 

�إلى ��شت�شهاد و �إ�شابة �أكرث من ٣7 مو�طنا. 
فق��د ��شت�شه��د ١7 مو�طن��ا و�أ�شي��ب �أكرث م��ن 20 �آخرين بغارت��ن �شنهما 
ط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�شع��ودي �الأمريك��ي عل��ى ج�شر �لع��ر�ت و�ش��وق مبنطقة 

�ملفخاذ مبديرية قفلة عذر مبحافظة عمر�ن.

حي��ث �شن طر�ن �لعدو�ن �لغ��ارة �الأولى على �جل�شر و�ش��وق �ملفخاذ �لو�قع 
بد�ية �جل�شر، وعاود �شن �لغارة �لثانية بعد �أن هرع �ملو�طنن الإ�شعاف �مل�شابن 
و�نت�شال �شحايا، ما �أدى �إلى ��شت�شهاد ١7 مو�طنا و�إ�شابة �أكرث من 20 �آخرين.

و��شته��دف ط��ر�ن �لع��دو�ن بغارت��ن منطق��ة �ل�شري��ة مبديرية بني 
ح�شي�ش ب�شنعاء خلفت �أ�شر�رً� مبمتلكات �ملو�طنن ومنازلهم.

كم��ا ��شتهدف طر�ن �لعدو�ن بخم�ش غ��ار�ت منطقة �حل�شي�شية 
�شنعاء، خلفت خ�شائر يف مديرية �شع��وب بالعا�شمة 

�ملو�طن��ن  مبن��ازل  وممتلكاتهم.كب��رة 



                  

متكن �أبطال �جلي�ش و�للجان �ل�شعبية من ك�شر زحف مكثف للمنافقن 
م��ن ٣ �جتاه��ات يف ر�شاح��ة وحمجوب��ة و�ل�شي��ق م�شن��ود� بغط��اء 
جوي مكثف و�شق��وط ع�شرات القتلى واجلرح��ى يف �شفوف املنافقن 
و�نفج��ار �آليت��ن ع�شكريتن بعب��و�ت نا�شف��ة بال�شيق وتكبي��د �لعدو 
خ�شائ��ر فادح��ة يف �الأرو�ح و�لعت��اد كم��ا متك��ن �أبطالن��ا ك�ش��ر زحف 
للمنافق��ن على منطق��ة �ملهور باالجا�ش��ر قبالة �شح��ر�ء �لبقع ��شتمر 
ل�شاعات كما متكنو� �أي�شاً � وبعون �هلل � من ك�شر حماولة تقدم ملرتزقة 
�جلي���ش �ل�شعودي على تبة ر�شاحة قبالة منفذ �خل�شر�ء بنجر�ن كما 
�أو�ش��ح م�شدر ع�شك��ري �أن �لع�شر�ت من مرتزق��ة �جلي�ش �ل�شعودي 
لق��و م�شرعهم وج��رح �أعد�د �آرخري��ن خالل حماولة تق��دم على جبال 
علي��ب بنجر�ن و�أحرق �أبطالن��ا �آليتن ع�شكريتن خالل حماولة �لتقدم 
�لفا�شلة عل��ى جبال عليب بنجر�ن كما متكن جماهدو �جلي�ش و�للجان 
م��ن تدمر و�إعطاب ٤ �آلي��ات ع�شكرية يف �شحر�ء �لبق��ع قبالة جنر�ن 
كما مت تدمر �آلية ع�شكرية �شعودية ملرتزقة �جلي�ش �ل�شعودي بعبوة 
نا�شف��ة يف رقابة �خل�شباء. .  كما ت�شدى �أبطالنا لزحف خام�ش للجي�ش 

ال�شع��ودي واملنافق��ن يف موق��ع ال�شدي���ش و�شقوط قتل��ى وجرحى يف 
�شفوفهم تز�من مع �لزحف حتليف مكثف للطر�ن �حلربي و�البات�شي 
و�ال�شتطالع، ومتكنو� بعون �هلل م��ن تدمر دبابة �شعودية با�شتهد�ف 

مدفعي يف موقع �ل�شدي�ش..  

وذك��ر م�ش��در ع�شك��ري �أن �لقي��ادي �ملناف��ق 
�لل��و�ء ١0٣  "ذي��اب �لقبل��ي"  قائ��د  �لعمي��د 

�أ�شي��ب بن��ر�ن �جلي���ش و�للج��ان �ل�شعبية يف 
جبه��ة �لبقع. كما متكن �أبطال وحدة �لقنا�شة من 

قن�ش جندي �شعودي يف رقابة �ل�شبعة
فيما دك �شالح �ملدفعية جتمعات للجنود �ل�شعودين 

يف موق��ع �ل�شبع��ة ويف موقع �ملخ��روق ومع�شكر رجال 
و�ل�شرف��ة وموق��ع �ل�شدي���ش بقذ�ئف �ملدفعي��ة ��شتهدف 

جتمع��ات مرتزق��ة �جلي���ش �ل�شع��ودي يف �شح��ر�ء �لبقع 
قبالة منفذ �خل�شر�ء وقبالة جبال عليب بنجر�ن

فيما �أطلقت �لقوة �ل�شاروخية �شاروخ زلز�ل2 على جتمعات 
للجنود �ل�شعودين يف موقع �ل�شدي�ش �إ�شافة �إلى �إطالق �شليه 

م��ن �شو�ري��خ �لكاتيو�شا على جتمع��ات للجن��ود �ل�شعودين يف 
نهوقة كما ق�شفت جتمع��ات للمنافقن قبالة جبال عليب و�شحر�ء 

�لبقع 

7227 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة
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في سته أيام: 3 ضربات بالستية و72 عملية قصف مدفعي و27 عملية قصف صاروخي وتنفيذ 9 عمليات هجومية وقنص55 من جنود ومرتزقة آل سعود وتدمير 50 آلية ودبابة والتصدي لـ24 زحفًا ومحاولة تسلل

جبهة تعز :

مرحل�ة حا�صم�ة يكتبها اأبطالن�ا بلغة احلدي�د والنار وباأح�رف الثبات وال�ص�ر واال�صتب�صال و�صج�ال االأبطال 
وكف�اح الرج�ال يف ميادين اجلهاد واال�صت�صه�اد، فخالل االأ�صب�وع املا�صي دخلت احلرب منعطف�ًا جديدًا فلم يعد 
ي�صتيق�ظ الع�دو كم�ا كان معت�ادًا على اأخب�ار اقتح�ام اأبطالنا موقع ل�ه هنا اأو هن�اك يف ما وراء احل�دود اأو قتل 
الع��رشات م�ن اجلن�ود ال�صعودي�ني اأو عملي�ات القن��س الفتاكة ل�صباط�ه وجنوده وح�ص�ب واإمنا اأ�صب�ح اليوم 
ي�صتيقظ على ارتداد اأخفاقات مرتزقته يف الداخل التي انعك�صت �رشاعًا دمويًا حممومًا بينهم على امل�صالح 
والفت�ات ال�ذي يح�صل�ون عليه م�ن موائد احل�رام وما جرى يف ع�دن ال ينف�صل عما يج�ري داخل ق�صور 
احلك�م يف اأبو ظبي والريا�س اإنه زمن �رشاع اجلرذان بني خمالب الذئاب من ال�صهاينة واالأمريكان.. وفيما 
كان ال�صع�ب اليمني البا�ص�ل يفتتح اأ�صبوع ال�صهي�د كانت قوى العدوان تفتت�ح معر�صًا لل�صواريخ 
البال�صتي�ة اليمني�ة يف وا�صنط�ن يف ارت�داد عك�صي الأهداف الع�دوان التي اأعلنت م�ن وا�صنطن ذات 
ليل�ة يف ربي�ع العام 2015م والتي كان اأبرز اأهدافها كما اأعلن�وا عنها هو الق�صاء على ال�صواريخ 
البال�صتي�ة ولكنه�م بعد 3 اأعوام من احلرب اأ�صبحوا يفتتحون اأم�ام مراأى وم�صمح العامل معار�س 

زحوفات ويدمرون 10 آليات ودبابة وسقوط العشرات من املرتزقة 
قتلـى وجرحـى بينهـم القيادي ذيـاب القبلـي قائد اللـواء 103

جبهة نجران :

جبهة جزيان :

على جبهات جيز�ن يت�شيد �أبطالنا جلنود �لعدو ومرتزقة وينكلون بهم 
�أ�ش��د تنكيل فخ��الل �الأ�شبوع �ملا�ش��ي تنوعت عملياته��م �لبطولية بن 
��شتهد�ف �الآلي��ات ودك جتمعات �لعدو بقذ�ئف �ملدفعية و�شو�ريخ 
�لكاتيو�ش��ا كم��ا ن�شطت وح��دة �لقنا�ش��ة ومو�شم ح�ش��اد روؤو�ش 
جن��ود �لع��دو و�شباط��ه ومرتزقت��ه متو��ش��ل بال �نقط��اع حيث 
متكن �أبط��ال وحدة �لقنا�شة من قن���ش ١2 من جنود ومرتزقة 
�جلي�ش �ل�شعودي كما متك��ن �أبطالنا من �إحر�ق �آلية ع�شكرية 
�شعودي��ة بق�ش��ف مدفعي ��شته��دف جتمعاً الآلي��ات �جلي�ش 
�ل�شع��ودي يف موقع �لقرن كما �نفجرت �آلية ع�شكرية تابعة 
للمنافق��ن بعبوة نا�شفة يف تبة �لرم�شة وم�شرع من كان 

ع��ن  �حلدي��ث  ��شتغ��الل  كالع��ادة  �لع��دو  يح��اول 
مفاو�ش��ات هن��ا وهن��اك ويف و�شائل �إعالم��ه للتغطية 
عل��ى ت�شعي��ده �ملي��د�ين وحماول��ة �لدف��ع مبرتزقته 
ملحارق �ملوت معتقدً� �أنه �شيحقق �شيئاً ��شتحال عليه 
ط��و�ل ٣ �أع��و�م من �حل��رب و�لق�ش��ف و�ال�شتهد�ف 
ب��ن  �ملحم��وم  �ل�ش��ر�ع  �شعي��د  وعل��ى  �ملتو��ش��ل 
ف�شائل �الرت��ز�ق و�ملح��اوالت �مل�شتميتة يف حماولة 
�ثب��ات ح�شن نو�يا �خلون��ة و�ل�شر�ع على مرتبة من 
يك��ون �خلائ��ن �الأك��رث �إخال�ش��اً يقذف��ون باملئات من 
�ملخدوع��ن وعبي��د �لري��ال �إلى حمارق �مل��وت حيث 
ي�شن��ون ع�ش��ر�ت �لزحوف��ات �لفا�شلة �لت��ي يت�شدى 
له��ا �أبطالنا �ملر�بط��ون على �أر�شهم �حلم��اة ل�شيادة 
بلدهم �ملدفعون ع��ن �أعر��شهم �لثابتون �مل�شتب�شلون 

�مل�شحون �لوطنيون �ل�شادقون.

للمرتزقة متواصلة  ومجازر  فاشل  زحف   15•
�شهدت جبهة تعز �شقوط املئات من ملرتزقة يف ت�شدي 
�أبطالن��ا لزحوفاته��م �لفا�شل��ة فخ��الل �الأي��ام �ل�شت��ة 
�ملا�شية �شن �ملرتزقة �أكرث من ١٤ زحفا فا�شال ت�شدى 
لهم �أبطال �جلي�ش و�للجان بكل ب�شالة و�شمود وثبات 
منقط��ع �لن�شر حيث حاول �لعدو �لتقدم على مو�قع 

�ملجاهدي��ن يف بر با�شا وط��و�ل �شته �أيام على �لتو�يل 
يف�شل �ملنافقن من �حر�ز �ي تقدم يف بر با�شا 

فق��د متك��ن جماه��دو �جلي���ش و�للج��ان �ل�شعبية من 
ك�ش��ر زحفن للمنافقن على تبت��ي �لقارع و�ملدرجات 
يف ب��ر با�ش��ا وقام��ت �لق��وة �ل�شاروخي��ة باإط��الق 
�ش��اروخ زل��ز�ل١ خ��ال الزح��ف و�شق��وط ع��دد من 
�لقتل��ى و�جلرحى يف �شفوفهم ت�ش��دى �أبطالنا لزحف 
مكث��ف للمنافقن باجتاه بر با�ش��ا و�لت�شريفات وتبة 
هاي��ل وو�دي �شالة ��شتمر �لزحف �أكرث من ٤ �شاعات 
و�شقوط ع�شرات القتلى واجلرحى يف �شفوفهم .. كما 
دم��ر �أبطالنا ٥ �آليات للمرتزقة خالل �لت�شدي ملحاولة 
زح��ف يف جبه��ة �ل�شاح��ل �لغرب��ي، ولق��ي �ملرتزق��ة 
خ�شائ��ر فادح��ة يف �شفوفهم خالل ك�ش��ر زحف لهم من 
�جت��اه �لدفاع �جلوي بحي �ملط��ار �لقدمي  كما �شهدت 
�جلبهة �ل�شرقية لتعز عدة زحوفات ملرتزقة �لعدو�ن 

من  �أكرث  يف يف  حم��ور 

�جلبه��ة �ل�شرقي��ة للمدينة ، ولك��ن �أبطالن��ا كانو� لهم 
باملر�ش��اد و��شتطاع��و� �لتنكي��ل به��م وقت��ل وج��رح 
�أن  ع�شك��ري  م�ش��در  �أف��اد  حي��ث  منه��م  �لع�ش��ر�ت 
�مل�شت�شف��ى �جلمه��وري باملدين��ة ��شتقبل قب��ل ٣ �يام 
قر�ب��ة ٣0 جث��ة ملنافق��ن لق��و� م�شرعه��م يف مع��ارك 
�جلبه��ة �ل�شرقية كما �شق��ط قتلى وجرحى يف �شفوف 
�ملرتزقة خالل ك�شر زح��ف لهم باجتاه مو�قع �جلي�ش 
و�للج��ان يف منطق��ة ع�شيف��رة.. و�أ�ش��اف �مل�شدر �أن 
�لع�ش��ر�ت من �ملنافق��ن بن قتلى وجرح��ى و�إحر�ق 
�آلي��ة �إث��ر �شد زح��ف لهم باجت��اه �لت�شريف��ات وكذلك 
متكن �أبطالنا من ك�شر زحف للمنافقن ��شتمر ل�شاعات 
باجتاه جبل �ملنعم و�لتبة �ل�شود�ء يف جبهة �ل�شباب 
ومتك��ن �أبطالن��ا من تدم��ر دبابة يف �ملنت��زه وم�شرع 
وجرح �لعديد من �ملنافق��ن �أثناء �لت�شدي ملحاوالت 

�لزحف يف �ل�شباب.

املدرعات  • مقبرة 
فيم��ا �شه��د و�دي �شال��ة جم��زرة ملدرع��ات و�آلي��ات 
باآلياته��م فتلقاه��م  �ملرتزق��ة حي��ث زح��ف �ملرتزق��ة 
بو��شل �جلي���ش و�للجان و�حالو� �ل��و�دي �إلى جهنم 
له��م ودم��رو� ع�ش��ر�ت �الآلي��ات وقتل��و� �ملئ��ات م��ن 

�ملرتزق��ة حيث متك��ن �أبطالنا م��ن ك�شر �أكرث 
من ٤ زحوفات مكثفة للمنافقن يف و�دي �شالة 

�شرق��ي �شر ومت �لتنكيل به��م و�حر�ق دبابة يف 
مثل��ث �لدمغة ب�ش��اروخ موجه وتدم��ر مدرعتن 

وم�ش��رع م��ن كان عل��ى متنهم��ا كم��ا متك��ن �أبطالنا 
م��ن تدم��ر �آلي��ة كان على متنه��ا تعزي��ز�ت للمرتزقة 
و�إحر�ق طقم ودر�جتن ناريتن وكذلك تدمر مدرعة 
للمنافق��ن ب�ش��اروخ موج��ه مبنطقة �شال��ة و�شقوط 

ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى يف �شفوفهم.
كم��ا متك��ن �أبطالن��ا م��ن ك�ش��ر زحف��ن للمنافق��ن يف 
اجل��رة واآخر يف جبل حب�ش��ي و�شقوط قتلى وجرحى 
يف �شفوفه��م كم��ا لق��ي �أعد�د م��ن �ملنافق��ن م�شرعهم 
وج��رح �آخري��ن خ��الل حماول��ة تق��دم يف و�دي �شالة 
و�ل�شرم��ن كم��ا �أو�شح م�ش��در ع�شك��ري �أن �أبطالنا 
ت�ش��دو ملح��اوالت زح��ف للمنافقن م�شن��ودة بغطاء 
ج��وي باجت��اه تبة الدف��اع اجلوي و�شق��وط ع�شرات 

�لقتلى و�جلرحى يف �شفوفهم. 
و�إل��ى جانب ما دم��ره �أبطالنا من مدرع��ات و�آليات يف 
و�دي �شال��ه متكنو� � بعون �هلل �  م��ن تدمر و�إحر�ق 
١6 �آلي��ة ودبابة ومدرعة يف يخت��ل و�ملخا و�لو�زعية 
و�شال��ة ومناطق �أخرى ومن ب��ن �الآليات �أربع �آليات 

مت تدمرهن مبن فيهن من �ملنافقن. 
كما �شن �شالح �ملدفعية ق�شفاً مدفعياً طال عدة مو�قع 
وحت�شين��ات للمنافق��ن يف تب��ة فج��ر بجبه��ة م��وزع 
و�ش��رق مع�شك��ر �المام وخلف جب��ل �ل�شبكة مبديرية 
ذب��اب و �ل�شل��و ويف جبه��ة �لهاملي حمقق��ة �إ�شابات 
مبا�ش��رة و�إط��الق �ش��اروخ زل��ز�ل١ عل��ى جتمعات 

للمنافقن يف �ل�شباب
�لعنابي  رم�شان  �لد�ع�شي  �ل��ق��ي��ادي  لقي  كما 
جن�شية  من  �جل��ز�ئ��ري  �بو��شماعيل  �جل��ز�ئ��ري 
نبيل  �ملنافق   �لقيادي  و��شابة  م�شرعه  جز�ئرية 
ميكا   22 �للو�ء  يف  �خلام�ش  �لقطاع  قائد  �الأدمي��ي 
بنر�ن �جلي�ش و�للجان �ل�شعبية �شمال مدينة تعز 

و�شرع 
من          ك���ال 

�ل��ق��ي��ادي 
�مل����ن����اف����ق 

ح���������م���������زه 
�شعيد  ع��ب��د�هلل 

ق���ائ���د �مل���خ���اليف         
�ل��ق��ي��ادي �مل��ن��اف��ق 

����ش���ه���ي���ب ف������اروق 
�جلعفري            �لقيادي 

عبد�لكرمي  حممد  �ملنافق 
�ل�������ش���د�دي          �ملرتزق 

ذ�كر �لعامري           بنر�ن 
يف  �ل�شعبية  و�للجان  �جلي�ش 

جبهتي �ل�شلو و�ل�شرقية
و�إل��ى جان��ب �لت�ش��دي للزحوف��ات 

�ملتو��شلة نف��ذ �أبطال �جلي�ش و�للجان 
�ل�شعبي��ة عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�قع 

املنافقن يف ال��دار االبي�ش بحمري و�شقوط 
قتلى وجرحى يف �شفوفهم

كم��ا متكن��ت وح��دة �لقنا�شة من قن���ش ٣ من 
�ملنافقن يف جبهات تعز

مجازر كبرى للمرتزقة وسقوط املئات منهم قتلى وجرحى وتدمير وإحراق 
أكثر من 31 آلية ومدرعة ودبابة في تصدي أبطالنا لـ 16 زحفًا فاشال

أبطالنا يتصدون لـ

قنـــص 12مـن جنــود ومرتزقـة آل سعـود
 وتدمير 3 آليات وسالح املدفعية يدك جتمعات اجليش السعودي ومرتزقته في عدة مواقع

5

جحيم نهم يتسع ويلتهم عشرات املنافقني 
في عمليات هجومية ألبطالنا والتصدي 

حملاوالت تسلل وزرع كمائن ناجحة
�شكل��ت جبه��ة نهم �أك��ر م�شتنقع غرق في��ه �لعدو ومرتزقت��ه حيث �لتهب��ت فيها كتائب 

باأكمله��ا وذ�ب��ت �ألوية و�نتحر �لع�شر�ت م��ن قيادة �لعدو ومرتزقت��ه بن �شخورها 
ويف وديانه��ا وتبابه��ا �إنه��ا قطع��ة م��ن �لباأ���ش �ليمني �ملدم��ر ونفخة م��ن جحيم 

�لع��ذ�ب �الإلهي �لذي ي�شبه على �أعد�ءه و�أع��د�ء دينه و�أعد�ء �الإن�شانية، وال 
ز�ل �أبط��ال �ليم��ن �ملغاوير من رجال �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية �ملر�بطن 

بكل ثب��ات و��شتب�شال يف جبه��ة �لعزة و�الإباء نه��م �لبا�شلة يو��شلون 
�لت�شدي للغز�ة ومرتزقتهم ويذيقوهم من نف�ش �لكاأ�ش �لذي �أ�شقوه 

مل��ن �شبقه��م �إلى �جلحيم فخالل �الأيام �ملا�شي��ة نفذ �أبطال جبهة 
نه��م �إغارة ملجاهدي �جلي�ش و�للجان على مو�قع �ملرتزقة يف 

�حلول وم�شرع و�إ�شابة عدد منهم.. 
كما ت�شدى �أبطالنا ملحاولة ت�شلل للمنافقن باجتاه �حلول 

مبديري��ة نه��م وقتلى وجرحى يف �شفوفه��م كما �شمعت 
�نفج��ار�ت متك��ررة و�شوه��دت ��شتعال ن��ر�ن �إثر 

��شته��د�ف مدفعي��ة �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية 
�لقت��ب  يف  �ملنافق��ن  وجتمع��ات  حت��ركات 

بعدد م��ن قذ�ئ��ف �ملدفعي��ة و��شتهدفت 
�ملدفعية �ي�شاً جتمعات للمنافقن يف 

تبة �لعي��اين..  كما متك��ن �أبطالنا 
حممل��ة  مدرع��ة  تدم��ر  م��ن 

باملنافقن بعبوة نا�شفة يف 
جبهة �حلول مبديرية 

وم�ش��رع  نه��م 
ب��ة  �شا �إ و

طاقمها

جبهة جزيان :



                  

00 279555024 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

ع��������م��������ل��������ي��������ات 
قنصه�������ج�������وم�������ي�������ة آل�����������������������ي�����������������������ة مت عملية 

ت���������دم���������ي���������ره���������ا
زحف ومحاولة 
9ت������������������س������������������ل������������������ل بشائر

النصر

األحـــد
2018/2/4م املوافق 19 جماد أول 1439هـ العدد )250(

في سته أيام: 3 ضربات بالستية و72 عملية قصف مدفعي و27 عملية قصف صاروخي وتنفيذ 9 عمليات هجومية وقنص55 من جنود ومرتزقة آل سعود وتدمير 50 آلية ودبابة والتصدي لـ24 زحفًا ومحاولة تسلل

جبهة الجوف :

جبهة لحج :

جبهة عسري : لبقايا �صواريخ اليمنيني تخليدًا لها وتذكريًا للعامل باأن مين بال�صتي قادم يزاحم الكبار يف حلبة ال�رشاع على البقاء 
والعي��س بكرامة.. وعودًا اإلى م�صتجدات املي�دان ويف ظل احلديث عن م�صاعي الإجراء حوارًا �صيا�صيًا يهدف العدو 

م�ن خالل�ه اإلى تفجري مرحلة جديدة من الت�صعي�د الع�صكري كان مبعوثًا مينيًا خا�صًا ي�دق اأبواب مطار امللك 
خال�د ال�دويل بكل عنف ويح�ول فجر الريا�س اإلى كوابي��س جهنمية حيث ذكرت الق�وة ال�صاروخية مبا 

معن�اه اأن " ب�ركان H2"ال�ذي دك مطار املل�ك خالد فج�ر االأربعاء اأق�ام قيامة الريا�س ونفخ�ت �صفارات 
االإنذار �صدور بني �صعود بالرعب واخلوف والكوابي�س وما بقائهم يتنف�صون اإمنا "يوؤخرهم ليومًا ت�صخ�س 

فيه االأب�صار".
واإل�ى م�صتجدات امليدان لهذا االأ�صبوع الذي كان بحق ا�صبوعًا جهنميًا فعمليات �صاخنة يف جنران 

وجي�زان وق�صف بال�صتي ط�ال مع�صكرات املنافقني يف اجلوف وماأرب وجم�ازر تتوا�صل للمرتزقة يف 
تعز وثبات ال ن�صري له الأبطالنا االأ�صود واإليكم تقرير خمت�رش الأبرز عمليات اجلي�س واللجان خالل 

�صته اأيام من ال�صبت اإلى اخلمي�س نقدمها على �صفحة ب�صائر الن�رش كاملعتاد.

عملي��ة نوعي��ة ملجاهدي �جلي���ش و�للجان 
عل��ى موق��ع �حل��د�د يف جم��ازة وم�ش��رع 
�جلن��ود �ل�شعودين �ملتو�جدين د�خل موقع 
�حل��د�د و�إح��ر�ق �آلية ع�شكري��ة �شعودية كما 
مت �إطالق �شلي��ة �شو�ريخ كاتيو�ش��ا و�أكرث من 
٥0 قذيف��ة عل��ى جتمع��ات �جلن��ود �ل�شعودي��ن 
ومرتزقته��م يف منف��ذ علب وخلفه ومو�ق��ع �مل�شيال 
و�حل��د�د كما �ش��ن �ش��الح �ملدفعية ق�شف��اً متو��شاًل 
طو�ل �الأيام �ملا�شية على جتمعات للجي�ش �ل�شعودية 
ومرتزقت��ه غ��رب جم��ازة وقبال��ة منف��ذ عل��ب ورقاب��ة 
�لهنج��ر وموقع �ل�شبكة وجبل �شبحط��ل ومع�شكر �لدفاع 
�جلوي كم��ا �شنت �ل�شاروخية ق�شف��ا �شاروخيا بالتز�من 
م��ع �لق�شف �ملدفعي ��شتهدف جتمع��ات للجنود �ل�شعودين 
ومر�ب���ش �لياته��م وحت�شيناته��م خلف منفذ عل��ب ويف موقع 

�ملح�شار ويف رقابة �لهنجر

كم��ا متك��ن �أبطالنا م��ن ك�شر زحف��ن للمنافق��ن قبال��ة منفذ علب 
و�أ�ش��ر ٥ مرتزق��ة و�غتن��ام عتاد ع�شك��ري خالل ك�ش��ر زحوفاتهم 
قبال��ة منفذ علب بع�شر كما متكن �أبطالنا من ك�شر عدة حماوالت 
ملرتزق��ة �جلي�ش �ل�شعودي للتق��دم باإجتاه جب��ل �م �لرياح قبالة 
جبل �شبحطل.. وكانت وح��دة �لقنا�شة قد متكنت من قن�ش �أحد 

مرتزقة �جلي�ش �ل�شعودي 

عملية نوعية ألبطالنا على موقع احلداد في مجازة وقتلى وأسرى واغتنام 
أسلحة وعتاد خالل التصدي لزحوفات املنافقني باجتاه منفذ علب

جبهة جزيان :

على متنها وكذلك متكن �بطالنا من �إعطاب �آلية ع�شكرية �شعودية حتمل 
مع��دل ر�شا�ش يف قرية حام�ش��ة.. كما ��شتهدف �ش��الح �ملدفعية �لتابع 

الأبط��ال �جلي���ش و�للجان �ل�شعبي��ة جتمعات للجن��ود �ل�شعودين يف 
م�شتح��دث نع�ش��او وخل��ف قرية قمر وقري��ة �لظه��ر ويف جبل قي�ش 

وموق��ع �حل�شك��ول ويف موق��ع �ملحج��ر وخل��ف موق��ع �لفري�ش��ة 
وموق��ع �لق��رن و�لرم�شة بقذ�ئ��ف �ملدفعية. فيم��ا �أطلقت �لقوة 

�ل�شاروخي��ة �شلي��ه م��ن �شو�ري��خ �لكاتيو�شا عل��ى جتمعات 
للجن��ود �ل�شعودي��ن و�ملنافقن يف �ملع��ز�ب وعلى جتمعات 

الآلي��ات �جلي���ش �ل�شع��وي خلف �ملعط��ن حمقق��ة ��شابات 
قصف مدفعي وصاروخي على مواقع املرتزقـةمبا�شرة و�شيار�ت �ال�شعاف تهرع �إلى �ملكان.

 ومصرع قيادي كبير وقنص 6 منافقني في احلول واملنارة

قنـــص 12مـن جنــود ومرتزقـة آل سعـود
 وتدمير 3 آليات وسالح املدفعية يدك جتمعات اجليش السعودي ومرتزقته في عدة مواقع

�شاروخي��ة  �شرب��ة 
�لفتاك  بالقاه��ر  بال�شتي��ة 
��شتهدفت �جتماعا لقياد�ت 

باملها�شم��ة  �الرت��ز�ق 
قياد�ت  وم�شرع 

بارزة وتدمر 
�آلي��ات   8

 ٤ وقن���ش 
منافقن

عملي��ة 
كبرة  ��شتنز�ف 
للمنافق��ن يف جبهة 

�جل��وف حي��ث تتنوع 
�لت��ي  �لتنكي��ل  عملي��ات 

�شرب��ات  ب��ن  �أبطالن��ا  ينفذه��ا 
عملي��ات  وب��ن  �شاحق��ة  �شاروخي��ة 

�أي��ام �الأ�شب��وع  هجومي��ة ماحق��ة ومنكل��ة فخ��الل 
نوعي��ة  عملي��ات  �ملها�شم��ة  جبه��ة  �شه��دت  �ملا�ش��ي 
الأبطالن��ا حي��ث مل يك��ن تقدم �لع��دو �ملح��دود يف �ليتمة 

�ش��وى �إل��ى قعر �جلحي��م فعملي��ات �أبطالن��ا تركتهم جثث 
تاأكله��ا �لذباب وطعماً للذئ��اب �جلائعة فع�ش��ر�ت �لقتلى 
من تبقى م��ن �أذيال �خليانة وتركوه��م يف �ل�شحر�ء وبن 
�شخوره��ا �ل�ش��ود�ء �أرخ���ش من حبيب��ات �لرمل. . 
وبع��د �لعملي��ة �لنوعية �لتي نفذه��ا �أبطالنا 
على مو�قع �ملرتزق��ة يف �ملها�شمة مطلع 
�الأ�شب��وع �ملا�ش��ي �جتمع��ت قياد�ت 
�الرتز�ق يف نف���ش �جلبهة ومل تكن 
ع��ن قوتن��ا �ل�شاروخي��ة �شاهية 
ف�شددت �شربة بال�شتية باالأخ�شر 
�لفتاك قاهر تو �م �فتتح �جتماعهم 
�شح��ر�ء  رم��ال  ب��ن  وبعرثه��م 
�جل��وف ومزقه��م �شر مم��زق �شبق 
�إطالق �ل�ش��اروخ �لبال�شتي �شاروخاً 
من ن��وع �إط��الق زل��ز�ل١ عل��ى جتمعات 
�ملنافقن يف �ملها�شمه حمققا �إ�شابات مبا�شرة.. 
كما نفذ �أبطالن��ا عملية �غارة على مو�قع مرتزقة �لعدو�ن 
يف اليتم��ة و�شق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �شفوفه��م اأتبعه��ا 
�أبطالنا بعملية هجومية �أخرى على موقع �للبنات وبع�ش 

املواقع املجاورة يف مديري��ة خب وال�شعف و�شقوط قتلى 
وجرح��ى يف �شفوفهم... وذكر م�ش��در ع�شكري �أن �أبطالنا 
ت�ش��دو� ملحاولة ت�شل��ل للمنافقن باجتاة نوب��ة �ملقطر يف 

وادي �شواق و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم.
و�أ�ش��اف  �لع�شكري �أن قياد�ت بارزت يف �شفوف �ملرتزقة 
لق��ت م�شرعها بينها �لقي��ادي �ل�شيخ �ملناف��ق جابر هادي 
هج��الن و �لقيادي �ملناف��ق/ يحيى �شالح فه��اد �لعمل�شي 
�لقي��ادي يف ح��زب �ال�ش��الح بن��ر�ن �جلي���ش و�للج��ان 

�ل�شعبية يف جبهة �ليتمة
�ملرتزق حم�شن يحي يحي علي           �ملرتزق مبخوت علي 
�شه��ر�ن             �ملرت��زق مبخ��وت عل��ي ب��ن حمد �جلعيدي             
�ملرت��زق مبخ��وت عجرو���ش �ل ع�شك��ر �ملرت��زق حمم��د 
مروك �ل ع�شكر             بنر�ن �جلي�ش و�للجان �ل�شعبيه 
بجبه��ة �ليتم��ه            فيم��ا كان��ت ح�شيل��ة �الآلي��ات �لت��ي 
متك��ن �أبطالنا من تدمرها خالل �الأيام �ملا�شية 8 �آليات يف 
عملياته��م �لبطولية يف جبهات �ليتم��ة و�ملها�شمة مبديرية 
خب و�ل�شعف ، كما متكن �أبطال وحدة �لقنا�شة من قن�ش 
٤ من �ملنافقن يف منطقة �ملها�شمة مبديرية خب و�ل�شعف

تنفيذ 3 عمليات هجومية 
وكمينان محكمان والتصدي حملاولتي 

تسلل للمنافقني 
نفذ جماهدو �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية عمليتن هجوميتن �الأولى 
عل��ى مو�قع �ملنافقن يف ذي كال��ب و�لثانية على مو�قع �ملنافقن يف 
تب��ة اجلملي بقيفة وتدم��ري اآلية ع�شكرية تابعة له��م و�شقوط قتلى 
وجرح��ى يف �شفوفهم كم��ا �أغار �أبط��ال �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية 
عل��ى مو�ق��ع �الأج��ردي يف مديرية �لز�ه��ر وم�ش��رع و�إ�شابة عدد� 
م��ن �ملرتزق��ة .. فيما متك��ن �بطالنا م��ن �لت�ش��دي ملحاولتن ت�شلل 
للمنافق��ن �الأول��ى باجتاه �جلبل �ال�ش��ود و�شبكة �شب��اح و�لثانية 
باجت��اه ال�شبك��ة يف مديري��ة ذي ناع��م  و�شق��وط قتل��ى وجرحى يف 
�شفوفه��م.. كما �شقط قتلى وجرحى م��ن �ملنافقن �إثر تفجر عبوة 
نا�شف��ة يف �أح��د �ملو�ق��ع مبديرية ذي ناع��م.. كما متك��ن �أبطالنا من 
تنفي��ذ كمينن حمكمن لدوريات ر�جلة للمنافقن �شرق �شرق �شبكة 
�شب��اح بذي ناع��م.. فيما دك��ت مدفعية �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية 
ت�شته��دف جتمع��ات للمنافق��ن يف �الج��ردي و�لطماح��ي مبديري��ة 

الزاهر و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم.

قاهر البالستي
 يدك معسكر "أم الرياش" وعملية نوعية ساحقة في 

صرواح ووحدة القناصة حتصد 28 منافقًا
تلقى �ملرتزقة خالل �ل�شتة �أي��ام �ملا�شية �شربات قا�شية وخ�شائر فادحة 
و�شق��ط �لع�ش��ر�ت من �ملنافقن بينهم قي��اد�ت ميد�نية يف عمليات خاطفة 
للجي���ش و�للجان �ل�شعبية و�شربات �شاروخي��ة م�شددة .. حيث وجهت 
�لق��وة �ل�شاروخية ي��وم �خلمي�ش �ملا�شي �شرب��ة بال�شتية مرعبة للقاهر 

�لعدو�ن �لبال�شتي تو �أم عل��ى مع�شكر "�أم �لري�ش" �لتابع  لقوى 
ن يف م��ارب، و�أو�ش��ح م�ش��در ع�شك��ري  �أ

�ل�شاروخ �أ�شاب هدفه بدقة عالية 
ومل يع��رف بعد حج��م �خل�شائر 

�لب�شرية و�ملادية �لتي مني بها 
مرتزق��ة �لع��دو�ن �ملجرمن.. 
كم��ا دك��ت �ل�شاروخي��ة �أي�شاً 

جتمع��ات للمنافق��ن يف مع�شكر 
ما�ش و�عمدة �لدخان تت�شاعد من 

�ملع�شكر.. فيما دكت مدفعية �جلي�ش 
ومو�قع و�للج��ان �ل�شعبي��ة ت�شته��دف حت�شينات 

�ملنافق��ن يف و�ي �ل�شيق وجبل �شلب بالنج��د ب�شرو�ح و�حر�ق خمزن 
�أ�شلح��ة. .. وكان �أبطال �جلي�ش و�للجان �ل�شعبية قد نفذو� عملية نوعية 
عل��ى مو�قع �ملنافقن يف �شرو�ح ومتكنو� خاللها � بف�شل �هلل � من �حر�ق 

�آليتن ع�شكريتن وقتل �لع�شر�ت �ملنافقن من بينهم:
�لقيادي �لعميد �ملنافق علي �لعقال �لقردعي �ملر�دي

�ملنافق �ملالزم عبد�حلق �جلري �ملر�دي
�ملنافق �ملالزم علي �حمد �ملن�شوري �ملر�دي

�ملنافق �مل�شاعد علي عزيز هار�ش �ملر�دي
�ملنافق �مل�شاعد نا�شر �حمد �لقبي�شي �ملر�دي

�ملنافق �مل�شاعد حممد علي �حللي�شي �ملر�دي
�ملنافق �مل�شاعد مر�د خالد �لعريف �ملر�دي 

�ملنافق  حممد علي ح�شن �حللي�شي �ملر�دي      �ملنافق �شعيد �شيف 
�هلل �شلب��وع �مل��ر�دي    �لقي��ادي �ملنافق �لعميد عل��ي م�شاعد �لعقال 

�ملر�دي             �ملنافق مالزم �ول عبد�حلق ح�شن �ملر�دي 
�ملنافق مالزم علي �حمد عو�ش �ملن�شوري �ملر�دي 

�ملنافق حممد علي ح�شن �ملر�دي       �ملنافق مر�د خالد مهيوب �ملر�دي
فيما متكن �أبطال وحدة �لقنا�شة من ح�شد روؤو�ش 28 منافق يف مناطق متفرقة يف �شرو�ح.

جحيم نهم يتسع ويلتهم عشرات املنافقني 
في عمليات هجومية ألبطالنا والتصدي 

حملاوالت تسلل وزرع كمائن ناجحة
�شكل��ت جبه��ة نهم �أك��ر م�شتنقع غرق في��ه �لعدو ومرتزقت��ه حيث �لتهب��ت فيها كتائب 

باأكمله��ا وذ�ب��ت �ألوية و�نتحر �لع�شر�ت م��ن قيادة �لعدو ومرتزقت��ه بن �شخورها 
ويف وديانه��ا وتبابه��ا �إنه��ا قطع��ة م��ن �لباأ���ش �ليمني �ملدم��ر ونفخة م��ن جحيم 

�لع��ذ�ب �الإلهي �لذي ي�شبه على �أعد�ءه و�أع��د�ء دينه و�أعد�ء �الإن�شانية، وال 
ز�ل �أبط��ال �ليم��ن �ملغاوير من رجال �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية �ملر�بطن 

بكل ثب��ات و��شتب�شال يف جبه��ة �لعزة و�الإباء نه��م �لبا�شلة يو��شلون 
�لت�شدي للغز�ة ومرتزقتهم ويذيقوهم من نف�ش �لكاأ�ش �لذي �أ�شقوه 

مل��ن �شبقه��م �إلى �جلحيم فخالل �الأيام �ملا�شي��ة نفذ �أبطال جبهة 
نه��م �إغارة ملجاهدي �جلي�ش و�للجان على مو�قع �ملرتزقة يف 

�حلول وم�شرع و�إ�شابة عدد منهم.. 
كما ت�شدى �أبطالنا ملحاولة ت�شلل للمنافقن باجتاه �حلول 

مبديري��ة نه��م وقتلى وجرحى يف �شفوفه��م كما �شمعت 
�نفج��ار�ت متك��ررة و�شوه��دت ��شتعال ن��ر�ن �إثر 

��شته��د�ف مدفعي��ة �جلي�ش و�للج��ان �ل�شعبية 
�لقت��ب  يف  �ملنافق��ن  وجتمع��ات  حت��ركات 

بعدد م��ن قذ�ئ��ف �ملدفعي��ة و��شتهدفت 
�ملدفعية �ي�شاً جتمعات للمنافقن يف 

تبة �لعي��اين..  كما متك��ن �أبطالنا 
حممل��ة  مدرع��ة  تدم��ر  م��ن 

باملنافقن بعبوة نا�شفة يف 
جبهة �حلول مبديرية 

وم�ش��رع  نه��م 
ب��ة  �شا �إ و

طاقمها

جبهة جزيان :

جبهة البيضاء :

جبهة مأرب :

تت�شاعد �لعمليات �لبطولية لرجال �جلي�ش و�للجان �ل�شعبية يف جبهة حلج ويقدمون �أروع �ل�شور 
و�لثبات يف �لت�شدي ل�شذ�ذ �خليانة و�لنفاق حيث �شهدت �الأيام �ل�شتة �ملا�شية مالحم بطولية �شطرها 

�أبطالن��ا وحقق��و� �نت�شار�ت �شاحقة بف�شل �هلل وتاأييده حيث قال م�شدر ع�شكري ل�شحيفة �حلقيقة �أن ما 
يق��ارب 2٥ مناف��ق لقو م�شرعهم يوم �الأربعاء �ملا�شي بينهم �لقيادي حمم��د جازم هندي و�لقيادي زكريا علي 

�حم��د �إثر ��شتهد�ف جتمعاته��م ب�شاروخ حر�ري يف كر�ش.. كما ت�شدى �أبطالنا ملحاوالت زحف م�شتمرة للمنافقن 
باجت��اه مو�قع �أبط��ال �جلي�ش و�للجان �ل�شعبية حيث متكن �أبطالنا من ك�شر م��ا يقارب ٤ زحوفات وحماوالت ت�شلل 

باجتاه منطقة حمالة بكر�ش ويف التبة احلمراء وباجتاه جنوب القمرية بكهبوب و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم.
كم��ا دكت مدفعية �جلي���ش و�للجان �ل�شعبية مو�قع �ملنافقن وحت�شيناتهم يف تب��ة �ل�شفينة �شرق كهبوب ويف جند ثوجان 

وجبل احلمام بالقبيطة ومواقعهم يف كر�ش و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم.
كم��ا �أطلق��ت �لقوة �ل�شاروخية �شاروخ غر�د على جتمعات منافقي �لعدو�ن جنوب كهبوب كما متكن �أبطالنا من تدمر �آلية حمملة 

باملنافقن ب�شاروخ موجه يف كر�ش وم�شرع طاقمها.

مصرع العشرات من املنافقني 
بينهم قيادات ميدانية بضربة 

صاروخية حرارية وانكسار 4 
زحوفات فاشلة
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�لذك��رى �ل�شنوي��ة لل�شهي��د، وهي م��ن �أه��م �ملنا�شبات 
بداللته��ا ومب�شمونها ومبا تتعلق به ومبا حتتاج �الأمة 
�إلي��ه، �شيم��ا ونحن يف مرحل��ة مهمة وح�شا�ش��ة، وبلدنا 
للعام �لثالث على �لتو�يل يو�جه عدو�نا �أجنبيا ظاملا من 
ق��وى �لبغي و�لع��دو�ن، �لعدو�ن �الأمريك��ي �ل�شعودي 
�الإمار�ت��ي �ل��ذي ال ياألو جهد� يف �رت��كاب �أب�شع و�أفظع 
�جلر�ئ��م و�النته��اكات بح��ق �ل�شع��ب �ليمن��ي �مل�شل��م 
�لعزيز، ونحن يف مو�جهة هذ� �لتحدي �لهادف الحتالل 
بلدن��ا و��شتهد�ف بلدن��ا و�إذالل �أمتن��ا وفر�ش خيار�ت 
�لعمال��ة و�خليان��ة عل��ى �شعبن��ا وعل��ى �شائ��ر �شعوب 
�ملنطق��ة، نح��ن يف �أم���ش �حلاج��ة يف ظل �أو�ش��اع كهذه 
ويف مو�جه��ة حتديات كهذه �إل��ى هذه �لذكرى �ملعطاءة 
بالدرو���ش �لعظيمة و�ملهمة �لتي نتزود منها قوة �لعزم 
و�الإر�دة �لفوالذي��ة، وقوة �لتحمل و�ال�شتعد�د �لعايل، 
�ال�شتع��د�د �لعايل للت�شحي��ة يف مو�جهة هذه �لتحديات 

مهما كان م�شتوى �لت�شحيات.
 ته��دف ه��ذه �لذكرى الأه��د�ف متع��ددة، يف مقدمتها 
�لتعظي��م و�لتبجي��ل و�لتقدي�ش الأ�شمى عط��اء و�أ�شرف 
ت�شحي��ة وه��و عطاء �ل�شه��د�ء، وه��ي ت�شحياتهم �لتي 
كان��ت �إلى �أعلى م�شتوى، �لت�شحي��ة بالنف�ش �لت�شحية 
باحلي��اة، �لتقدمة باأعل��ى ما ميكن �أن يقدم��ه �الإن�شان، 
فيم��ا بيده، فيما �أعط��اه �هلل �شبحانه وتعالى، �لت�شحية 
بال��روح و�حلياة بهذه �لدني��ا �لفانية، وهو عطاء عظيم 
وه��ي ت�شحي��ة عظيم��ة، جدي��رة بالتقدي���ش و�لتبجيل 
و�لتعظي��م وكذلك جديرة باالحتفاء به��ا و�الإ�شادة بها، 

و�الفتخار بها.
 �شهد�وؤن��ا ه��م ت��اج روؤو�شنا وه��م فخر �أمتن��ا، وهم 
عن��و�ن عزتنا و�شمودنا وكر�متن��ا، و�أي�شا ي�شاف �إلى 
ذل��ك �ال�شتف��ادة من ه��ذه �لذك��رى �ال�شتله��ام منها لكل 
مع��اين �لعزة، ول��كل ما ي�شاع��د �الإن�شان عل��ى �ل�شمود 
و�لثب��ات يف مو�جه��ة �لتحدي��ات، يف مو�جه��ة �الأع��د�ء 
كث��رة  ودرو���ش  �مل�شتكري��ن،  �لطغ��اة  و�لظامل��ن، 
ومهمة مثل لفت �لنظ��ر، و�أي�شا كذلك �إلى �أ�شر �ل�شهد�ء 
وم�شوؤولية �الأمة جتاههم وغر ذلك من �لفو�ئد �لكثرة 

الإحياء هذه �لذكرى.
ع��ن عنو�نه��ا  �ملنا�شب��ة  ه��ذه  نتح��دث يف  وحينم��ا 
�لرئي�ش��ي "�ل�شهد�ء" ناأتي يف �ملقدم��ة �إلى �حلديث عن 
�ل�شه��ادة، ما هي �ل�شه��ادة؟ ماذ� تعني��ه �ل�شهادة؟ من 
�ملع��روف �أن ل��دى �لب�ش��ر ب�شكل عام �ع��ر�ف بتقدي�ش 
�ل�شهادة، ولل�شهد�ء منزل��ة رفيعة وعالية ومقام عظيم 
و�شاٍم ل��دى �لب�شر مبختلف م�شاربهم، ولهذ� نلحظ مثال 
�أن خمتل��ف �لتيار�ت و�لقوى، خمتل��ف �الأقو�م خمتلف 

�ملل��ل، �أغلبه��م ي�شمون قتاله��م بال�شه��د�ء، قتالهم يف 
�إل��ى  مو�قفه��م، يف ق�شاياه��م، يف �جتاهاته��م ، يف.. 

�آخره، يطلقون عليهم لقب �ل�شهد�ء، وحتى �الأقو�م 
�أحيان��ا �أو �لتي��ار�ت �لت��ي ال تع��رف بالدين وال 

تركز عل��ى م�شاألة �جلنة و�لن��ار، �أو ال تربط 
مو�قفه��ا بالقي��م �لديني��ة و�الأخالقي��ة، ب��ل 
تعت��ر �جتاهه��ا يف ه��ذه �حلي��اة فيم��ا ه��ي 

فيه م��ن مو�قف وتوجهات جم��ردة عما ي�شمى 
مث��ال  علي��ه  يطلق��ون  مب��ادئ،  �أخ��الق،  قي��م 

موقف��ا �شيا�شيا جمرد�، منف�ش��ال عن كل هذه 
�العتب��ار�ت، �أو �أي عن��و�ن م��ن �لعناوين، 

حتى ه��م ي�شم��ون �لقتيل منه��م بال�شهيد، 
يطلق��ون عليه عب��ارة �ل�شهي��د وم�شمى 

يق��در ويع��ز  �الإن�ش��اين  �لوج��د�ن  �ل�شهي��د، وه��ذ� الأن 
�ل�شهد�ء ويع��رف بعظمة و�شمو �ل�شهد�ء بغ�ش �لنظر 
ع��ن �أي توجه عن �أ�شا�ش �ملوقف عن طبيعة �لهدف عن 
ع��ن، �إلى �آخره، ولهذ� هذه �أول نقط��ة، �أو �لنافذة �لتي 

نطل منها على �ل�شهادة.
 �ل�شه��ادة يف �شم��و وعظم��ة منزلته��ا و�عتبارها لدى 
�جلمي��ع، �ل�شهي��د يف مقام��ه �لعظيم و�لع��ايل وما حظي 
به م��ن �ش��رف باعر�ف �ل��كل، ولذل��ك يتنازع��ون على 
ه��ذ� �مل�شم��ى، كٌل يريد �أن يكون قت��اله �لذين �شحو� �أو 
قدمو�، �أعطو� يف �جتاهه �أن يكونو� بهذ� �لعنو�ن وبهذ� 
�ال�ش��م، ونلحظ مثال �أن �لبع�ش مل يعد لديهم حتى فهم 
�شحيح عن م�شاألة �ل�شهيد �حلق و�ل�شهادة �حلقة �لتي 
تعت��ر وفق �لتو�شي��ف �لقر�آين وف��ق �لت�شمي��ة �الإلهية 
�لت��ي �رتبط به��ا �لوعد �الإله��ي فيما وعد ب��ه �ل�شهد�ء، 
فح�ش��ل �لتبا�ش في��ه لدرج��ة �أن �لبع�ش مث��ال يت�شور 
�أن عن��و�ن �ل�شهي��د يتعلق باأي جه��ة، كل قتيل بنظرهم 
يعت��ر �شهيد� ويرون في��ه �أنه �شهيد باعتب��ار �أنه قتيل، 
فمن قتل فهو بنظرهم �شهيد، ولغياب مثال حالة �لتثقيف 
�أو ت�شو���ش حال��ة �لتثقي��ف و�لتوعي��ة جتاه ه��ذ� �الأمر 
وجت��اه ه��ذه �مل�شاألة، طبع��ا ميكن �لنظر �إل��ى كثر من 
هذه �حلاالت �لتي يطلق فيها هذ� �مل�شمى على كثر من 
�لنا�ش بالعرف، �مل�شمى �لعريف و�لعنو�ن �لعريف، يعني 
�ش��يء �لكل تعارف��و� عليه به��دف �لتقدي���ش �أو �لتثمن 
و�لتقدير للت�شحية �لتي قدمها �شخ�ش ما، لكن علينا �أن 
نع��ي جميعا ما هو �ملعنى �حلقيق��ي و�ل�شحيح لل�شهيد 

و�ل�شه��ادة ومتى يكون �الإن�ش��ان فعال �شهيد� 
يف �شبي��ل اهلل، هن��اك اأي�ش��ا يف االأو�شاط 

�لديني��ة ل��دى �لبع���ش �ش��وء تق��دمي 
و�ش��وء ترغيب يف �ل�شهادة يف �شبيل 
�هلل، فمث��ال �لبع���ش حت��ى حت��ت 
�لعناوي��ن �لديني��ة يق��دم عن��و�ن 

�ل�شه��ادة وكاأنه��ا جم��رد عملية 
�ال�شتعج��ال  ب�شب��ب  �نقت��ال 
للجن��ة  لالنتق��ال  �ل�شري��ع 

و�لتمت��ع باحل��ور �لع��ن، كثر 
يق��دم �ل�شه��ادة هكذ� مث��ال، �إن�شان 

عجال زه��ق من هذه �حلي��اة ي�شتي 
يتنعم، يريد يرتاح وم�شتعجل 

�إل��ى  للذه��اب  ج��د� 
�حل��ور �لعن، 

وياأت��ي يف بع�ش �الأو�ش��اف ذ�ت �لعناوين �لدينية غر 
�لو�عي��ة، ياأت��ي كثر� �ل�شد �إلى �ل�شه��ادة و�لرغيب يف 
�ل�شهادة حتت عناوين مادية بحتة �إما �حلرمان �أو غر 
ذل��ك من �لنعي��م و�أ�شبحت منهجية رمبا ل��دى �لبع�ش 
مث��ل �لقوى �لتكفرية، منهجية حماطة باأ�شاليب معينة 
وط��رق معينة، حُتدث تاأث��ر� يف �لبع�ش، فيذهب هكذ� 
لي���ش لديه ق�شية لي�ش لديه مب��د�أ، لي�ش لديه �أي �شيء، 
�مل�شاأل��ة ملخ�ش��ة عنده وخمت�شرة عن��ده يف حدود �أنه 
يري��د �أن يذه��ب ليجع��ل م��ن عملي��ة �لقتل و�شيل��ة �إلى 
�نتق��ال �شريع �إلى هن��اك، �إلى ما قد �ش��دو� �أنظاره �إليه 
وعب��اأوه �إليه ب�شكل جذ�ب ومغري جد� جد�، حتى بات 
ال يفك��ر ب�ش��يء �إال باحلور�ء ومعانقته��ا و�لعي�ش معها 

�إلى �آخره.
 عندم��ا ناأت��ي �إل��ى �لق��ر�آن �لك��رمي جن��د �لتعبر�ت 
�لقر�آني��ة، تعب��ر�ت حكيم��ة وهادي��ة وتقدم لن��ا كذلك 
�ملدل��ول �ل�شحي��ح و�لتعري��ف �ل�شحي��ح وم��ع �إحاطة 
�مل�شاأل��ة ه��ذه بالتعظي��م و�لتقدي�ش و�لتبجي��ل �لكبر، 
يق��ول �هلل �شبحان��ه وتعال��ى: )وال تقول��و� مل��ن يقتل يف 
�شبي��ل �هلل �أمو�ت بل �أحياء ولك��ن ال ت�شعرون(، ويقول 
�شبحانه وتعالى: )وال حت�شنب �لذين قتلو� يف �شبيل �هلل 
�أمو�ت��ا بل �أحي��اء عند ربهم يرزق��ون، فرحن مبا �آتاهم 
�هلل م��ن ف�شلهم وي�شتب�ش��رون بالذين مل يلحقو� بهم من 
خلفه��م �أال خ��وف عليهم وال ه��م يحزن��ون ي�شتب�شرون 
بنعم��ة من �هلل وف�شل و�أن �هلل ال ي�شيع �أجر �ملوؤمنن(، 
�ل�شه��ادة �حلقة �ل�شهادة �لت��ي �رتبط بها �لوعد 
�هلل  عن��د  �لكرمي��ة  باحلي��اة  �الإله��ي 
�شبحان��ه وتعال��ى و�لزلفى لديه 
و�أن يحظ��ى �الإن�ش��ان يف تل��ك 
�حلياة برعاي��ة �إلهية خا�شة 
وعظيمة حيث يحل �الإن�شان 
رعاي��ة  يف  �شيف��ا  �ل�شهي��د 
�هلل، يف كر�مة �هلل �شبحانه 
وتعال��ى، حمفوف��ا به��ذه 
ظ��ل  يف  �الإلهي��ة،  �لعناي��ة 
�نتق��ال �إل��ى حي��اة حقيقية 
موؤك��دة، �أك��دت يف �لن�ش��ن 
كان��ت  و�إن  �لقر�آني��ن 
�حلي��اة  غ��ر 

�ملاألوف��ة يف و�قعن��ا، وال نعرف �لتفا�شي��ل �لكثرة عن 
ه��ذه �حلياة �إال بحدود ما ق��دم يف �لقر�آن �لكرمي، �أو �أثر 
ع��ن �لر�شول �شل��و�ت �هلل عليه وعلى �آل��ه، هذه �حلياة 
ينتق��ل �الإن�ش��ان فيه��ا �إل��ى حالة م��ن �الطمئن��ان �لتام 
و�الأم��ن و�ال�شتقر�ر �لنف�ش��ي و�ال�شتب�شار بجنة �خللد 
�لت��ي ما بع��د مرحلة �لقيام��ة و�حل�ش��اب، يعني لي�شت 
�حلال��ة �نتقال �إلى جنة �خللد ينتق��ل �ل�شهيد �إليها مثال 
�لتي ميكن �أو يفر���ش �النتقال �إليها بالن�شبة للموؤمنن 
و�ملوعودي��ن مم��ن ير�ش��ى �هلل �شعيهم يف ه��ذه �حلياة 
وير�ش��ى عملهم ويتقبل �إميانه��م و�لتي هي ما بعد قيام 
�لقيامة، ه��ذه م�شاألة �أخرى، �ل�شهي��د ال، يحظى ما قبل 
ذل��ك بحياة لها �شكلها �الآخر يف ظ��ل رعاية �إلهية موؤكدة 
عظيم��ة، يف ظل �شيافة �هلل �شبحان��ه وتعالى م�شتب�شر� 
وفرح��ا ب��رزق �هلل، ب��ل �أحي��اء عن��د ربه��م يرزق��ون، 
يتنعم��ون حقيقة، �هلل �أعلم عن تفا�شيل هذ� �لنعيم، عن 
تفا�شيل هذ� �لنعي��م عن تفا�شيل هذ� �حلياة عن كيفية 

هذه �حلياة.
 �لن�ش �لق��ر�آين يوؤكد �أنها حياة حقيقية، الأن �لبع�ش 
كذل��ك ي�شتبعدونها ويت�شورون �مل�شاألة وفق تاأويالتهم 
م�شاأل��ة حتكي عن �مل�شتقبل �لبعي��د، �أو م�شتقبل ما بعد 
�لقيام��ة، فيما هي تاأكيد�ت وتطمينات �إلى �آخره، لكن ال 
�لن���ش �لقر�آين يوؤك��د مبا ال يدع جماال لل�ش��ك �أنها حياة 
حقيقي��ة وفيها �لنعيم وفيه��ا �لرزق وفيه��ا �ال�شتب�شار 
بامل�شتقب��ل �ملوع��ود �لعظي��م، وفيه��ا �ال�شتقب��ال مب��ن 
خلفه��م مم��ن ه��م يف نف���ش �لطري��ق يف نف���ش �لنه��ج، يف 
نف�ش �ملب��ادئ، يف نف�ش �لتوجه يف نف�ش �اللتز�م يف نف�ش 
�له��دف، فالق��ر�آن يوؤكد هذ�، هوؤالء �لذي��ن يحظون بهذ� 
�ل�ش��رف �لعظي��م، بر�ش��ى �هلل عنه��م، بتقدي��ره �لعظيم 
بعطائهم بت�شحيتهم لدرج��ة �أن يخلدهم يف حياة �أبدية 
و�أال يذهب��و� �إل��ى �لفن��اء و�النع��د�م �إلى ي��وم �لقيامة، 
ب��ل يحظون حتى م��ن بعد حلظ��ات �شهادته��م ومرحلة 
�شهادته��م �إلى قيام �ل�شاعة بهذه �حلياة، بهذه �ل�شيافة 
�الإلهي��ة، ه��ذ� تقدي��ر كب��ر بعطائه��م، ومتجي��د و�شكر 
ل�شعيه��م وعطائهم، يعني مكافاأة �إلهية عظيمة تعر عن 
عظمة ه��ذ� �لعطاء وعن �لتقدير �الإلهي و�لتثمن �الإلهي 
و�لر�ش��ى �الإلهي عن هذ� �لعطاء، ر�ش��ى من �هلل وقابل 

عطاءهم وت�شحياتهم بحياتهم بهذ� �لعطاء �لعظيم.
 فال�شهيد يرى نف�شه ما بعد �ل�شهادة مع فارق حلظة 
ال�شق��وط يف حالة ال�شهادة، ي��ری نف�شه بعد ذلك يف ذلك 
�لع��امل، �هلل �أعلم �أي��ن، وقد �شار يف ظل تلك �حلياة 
يف كل �أجو�ئه��ا يف ظل تل��ك �ل�شيافة و�لرعاية 
�الإلهي��ة �لكب��رة و�لعظيمة، ه��ذه �ل�شهادة 
لي�ش��ت جمرد توج��ه من �الإن�ش��ان برغبة 
مادية بحتة، يعن��ي �إن�شان مل يكن يهمه 
من �ل�شه��ادة �إال معانق��ة �حلور �لعن 
و�إال �لو�ش��ول �إل��ى تل��ك �ملاديات، ال، 
�لعنو�ن �لو��شح يف �الآيات �لقر�آنية 
�ش��و�ء يف قول��ه تعال��ى: )وال تقولو� 
ملن يقت��ل يف �شبيل �هلل(، �أو يف قوله 
تعالى: )وال حت�ش��نب �لذين قتلو� 
�لعن��و�ن  ه��ذ�  �هلل(،  �شبي��ل  يف 
�لعظي��م �ملهم �لكب��ر �ملقد�ش 
وهو يف "�شبي��ل �هلل" يو�شح 
�أن لل�شهيد ق�شية وله هدف 
وله مبتغ��ى، لي�ش جمرد 

شهداؤنا هم تاج رؤوسنا و فخر أمت�����������������������������نا، وعنوان عزتنا وصمودنا وكرامتنا
الذكرى السنوية للشهيد                 تقديس لعطاء الشهداء

< م���ن ك����ان ف���ي م���وق���ف ب���اط���ل ال 
يسمى عند الله شهيدًا وال عالقة 

له بالوعد اإللهي للشهداء

< ال���ش���ه���داء خ��ل��ده��م ال���ل���ه عز 
وج�����ل وح���ف���ظ���ه���م م����ن ال���ف���ن���اء ف��ي 
م���ك���اف���أة إل��ه��ي��ة ت��ظ��ه��ر رض�����اه عز 

وجل عن هذا العطاء

م��ا بعد  ي��رى نفسه  <  الشهيد 
ال��ش��ه��ادة وق��د ص��ار ف��ي الضيافة 

والرعاية اإللهية

<  ال��ش��ه��ي��د ل����ه م���ب���دأ وق��ض��ي��ة 
وي�����ن�����ط�����ل�����ق م��������ن ه����������ذه ال����ق����ض����ي����ة 

ويضحي انطالقًا منها

<  ال ميكن أن يكون هناك 
ع��������ن��������وان ي�����ع�����ب�����ر ع��������ن ه�����دف 
م���ق���دس م��ث��ل��م��ا ي��ع��ب��ر ع��ن��وان 

"في سبيل الله"

<  ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى قسم 
ل���ع���ب���اده ف���ي ه����ذه احل���ي���اة م��ب��ادئ 
وحذرهم  العدالة  وطريق  احل��ق 

من الظلم

مببادئ  ملتزمًا  الله  لقي  م��ن    >
احل���ق وال��ع��دل ال��ت��ي وض��ع��ه��ا الله 
س��ي��ل��ق��اه ش���ه���ي���دًا وي��ن��ع��م ب��ج��ن��ات 

النعيم

< يحق للشهادة أن تستوعب كثقافة عظيمة وكعطاء مقدس وعظيم وسامي له آثاره 
العظيمة في احلياة ونتائجه املباركة

< الصراع بني اخلير والشر صراع حتمي والتضحية في ظل املوقف مثمرة وتسهم في حتقيق النصر ودفع اخلطر

< م������وق������ف������ن������ا م�������ب�������دئ�������ي وث����������اب����������ت إل��������������ى ج���������ان���������ب ش�����ع�����ب�����ن�����ا ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي إل��������������ى ج���������ان���������ب ت������ب������ن������ي ق�������ض�������اي�������ا أم�������ت�������ن�������ا ال�������ك�������ب�������رى.

• ال����������ش����������ه����������ادة ل�������ه�������ا ق�������داس�������ت�������ه�������ا ول���������ه���������ا م�������دل�������ول�������ه�������ا ال����������ق����������رآن����������ي وال�������ش�������ه�������ي�������د ل�����������ه م���������ب���������دأ وق�������ض�������ي�������ة وه������������������دف م������ق������دس

�أعوذ باهلل من �ل�شيطان �لرجيم
ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعامل��ن، و�أ�شهد �أن ال �إله �إال �هلل �مللك 
�حل��ق �ملبن، و�أ�شه��د �أن �شيدنا حمم��د� عبده ور�شوله 
خ��امت �لنبين، �لله��م �شل على حممد وعل��ى �آل حممد، 
وبارك عل��ى حممد وعلى �آل حممد، كما �شليت وباركت 
على �إبر�هيم وعلى �آل �إبر�هيم �إنك حميد جميد، و�ر�ش 
�هلل بر�شاك عن �أ�شحابه �الأخيار �ملنتجبن، وعن �شائر 

عبادك �ل�شاحلن.
�أيها �الإخ��وة و�الأخو�ت، �ل�ش��الم عليكم ورحمة �هلل 

وبركاته.
ل�شهد�ئن��ا  و�خلل��ود  و�ملج��د  و�لرحم��ة  و�ل�ش��الم 
�الأبر�ر، وحتي��ة �الإعز�ز و�الإكب��ار و�لتقدير و�لتبجيل 
الأ�شره��م �لكرمية �ملعط��اءة، يف هذه �الأي��ام منذ �لثالث 
ع�ش��ر من جم��ادى �الأولى و�إلى �لثام��ن ع�شر منه هناك 
منا�شب��ة مهم��ة ج��د� �عتدنا عل��ى �إحيائه��ا �شنويا، هي 
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�شخ���ش مل يكن يفكر �أبد� ب��اأي �شيء وال يهمه �شيء وال 
يرتبط ب�شيء م��ا عد� ذلك �لهدف �ملادي �لذي ��شتعجل 
للذهاب �إلي��ه وكان م�شتعجال جد� للرحيل �إليه، �ل�شهيد 
ل��ه مبد�أ، ل��ه ق�شية، له �أخ��الق له �أه��د�ف وهو ينطلق 
عل��ى �أ�شا�ش من تلك �لق�شي��ة، في�شحي وهو يحمل تلك 
�لق�شي��ة، ه��ذه �لق�شية يعر عنها يف �أنه��ا ق�شية عادلة 
ويف �أنه��ا ق�شية م�شروعة ويف �أنه��ا ق�شية حمقة ويف �أن 
�لهدف فيها هدف مقد�ش، بهذ� �لعنو�ن �ل�شامل �جلامع 
وه��و يف �شبيل �هلل، ال ميك��ن �أن يكون هناك عنو�ن يعر 
ع��ن حق وع��دل و�شدق وه��دف مقد�ش وتوج��ه �شالح 
وعمل م�شروع مثلما يعر هذ� �لعنو�ن، "يف �شبيل �هلل"، 
الأن �هلل �شبحان��ه وتعال��ى وه��و �مللك �حل��ق �ملبن، هو 
�حل��ق ومنه �حلق وهو �لذي ير�شم لعباده �حلق، وهو 
جل �شاأن��ه هو ملك �ل�شمو�ت و�الأر�ش وهو �لذي ي�شرع 
لعب��اده �ل�شريعة �حلق ير�ش��م لهم معامل �حلق يعلمهم 
�لعدل يق��دم لهم يف تعليمات��ه يف توجيهاته فيما ياأمرهم 
فيم��ا ينهاه��م، فيم��ا يف�شل بينه��م يف كل م��ا يقدمه لهم، 
�لعدل، �لعدل يف كل �شيء، �لعدل يف كل �شوؤونهم، �لعدل 
يف كل �شوؤون حياتهم، �لعدل يف كل �ملو��شيع �لتي ميكن 
�أن تكون ذ�ت خالف �أو حمل �شر�ع، �أو ميكن �أن يحدث 
ب�شاأنه��ا �ختالف��ات ونز�عات، �حلق م��ن �هلل هو�حلق، 
وال ح��ق غره، �لع��دل فيما يقدم��ه لعباده، ه��و �لعدل 
مل��ا تعني��ه �لكلم��ة، ال حيف في��ه وال جور في��ه وال ظلم 
في��ه، و�هلل �شبحانه وتعالى ر�شم لعباده يف هذه �حلياة 
�ملب��ادئ �لتي متثل �ملب��ادئ �حلق لكل م��ن يريد �حلق 
يف ه��ذه �حلياة، من يري��د �أن يكون ويهمه �أن يكون على 
�حل��ق يف هذه �حلياة �هلل ر�شم من خالل �أنبيائه ور�شله 
وكتبه �ملبادئ �حلق �لتي من �لتزم بها من �لب�شرية، �أيا 
كان��و� من �أي �شقع و�أي قطر و�أي منطقة يف �لعامل، من 
يلت��زم بتلك �ملبادئ هي مبادئ ح��ق، ور�شم لهم طريق 
�لعد�ل��ة وحد له��م حدود �لعد�ل��ة �لت��ي �إن �لتزمو� بها 
�أي�ش��ا كانو� على �لعدل وحذرهم من �لظلم ونهاهم عنه 
ب��كل �أ�شكاله  �لظلم بكل �أ�شكاله بكل �أ�شاليبه ما كان منه 
يط��ال �الإن�شان يف نف�شه يف حياته مثل قتل �أو مثل �شجن  
�أو مث��ل �أذى بالتعذيب �أو �أي و�شيل��ة من و�شائل �لظلم 
�لذي مي�ش �الإن�شان مبا�شرة يف حياته �أو يف ج�شده �أويف 
نف�ش��ه �أو ما مي�ش��ه  يف حق من حقوقه يف هذه �حلياة يف 

ماله �أو يف عر�شه �أو يف غر ذلك.
يح��دد متى ميك��ن �أن يعاقب هذ� �الإن�ش��ان بحق و�أن 
يجازى بعدل ومتى ال يجوز ذلك �أبد� وعلى كٍل يف �شبيل 
�هلل هو عنو�ن للطريقة �لتي ر�شمها �هلل �شبحانه وتعالى 
من �رتبط بها و�لتزم بها و�شار على �أ�شا�شها و�لتزم بها 
يف هذه �حلي��اة، �لتزم بها �شلوكا �لت��زم بها موقفا وهي 
جمموعة م��ن �لقي��م �الأخالقي��ة و�الإن�شاني��ة و�لفطرية 
و�لتعاليم �لعادلة و�لتعاليم �لتي هي عدل و�شدق وحق 
وخ��ر وفالح ور�شد وزكاٌء ال حيف فيها ال م�شاوئ فيها 
ال خ��زي فيه��ا ال عار فيها كلها �شرف له��ذ� �الإن�شان كلها 
خ��ر لهذ� �الإن�ش��ان كلها تعر عن م�شلح��ة حقيقة لهذ� 
�الإن�ش��ان وللب�شري��ة جمع��اء �أي�شا، فمن لق��ي �هلل بهذ� 
�لطري��ق على �أ�شا�ش من هذه �ملبادئ  و�لقيم و�الأخالق 
ملتزم��ا به��ا يعتر عن��د �هلل �شهي��د�، �شهي��د� يحظى بها 
�لنعي��م  بهذ� �لتكرمي بهذه �لرعاية بهذه �ل�شيافة بعدها 
نعيم ميت��د �إلى �الأبد �إلى ماال نهاية له نهائيا �أبد� "جنة 
�خلل��د �لتي وعد �هلل به��ا �ملتقن"، ولذل��ك لنعي جميعا 
م��اكل من يقتل فه��و �شهيد� ،ال ،�لذي يقت��ل لهدف باطل 

لي���ش �شهيد� عن��د �هلل كان يريد هدفا �أو ي�شعى من ور�ء 
جه��ده �لقت��ايل مثال الأه��د�ف مادي��ة باغيا فيه��ا معتديا 
فيه��ا ال ميلك ق�شي��ة لي�ش هو هذ� �ل�شهي��د �لذي حتدث 
عن��ه �لقر�ن �لك��رمي و�لذي قدم ل��ه هذ� �لوع��د �الإلهي، 
م��ن كان يف موق��ف باطل لي�ش يف موق��ف �حلق ال ي�شمى 
عن��د �هلل �شهي��د� وال يعتر عند �هلل �شهي��د� وال عالقة له 
ال م��ن قريب وال م��ن بعيد بالوعد �الإله��ي لل�شهد�ء، من 
كان باغي��ا ظاملا جمرما وقتل يف ه��ذ� �الجتاه �الإجر�مي  
فهو جمرم  خال�ش جم��رم.. �ملجرم لي�ش ب�شهيد �ملجرم 
جم��رم، �ملج��رم يعني �جتاه��ه �إلى جهن��م وال ميكن له 
�أن يحظ��ى بذل��ك �لنعي��م و�ل�شرف و�لتك��رمي و�لرعاية 
�الإلهي��ة وذل��ك �ملجد و�ل�شن��ا �إلى �آخ��ره، ال ..ولكن من 
ينطل��ق يحم��ل ه��ذه �لق�شي��ة �لعادلة و�ملوق��ف �حلق 
�مل�ش��روع بحق وي�شح��ى بهدف �شامي فه��و �شهيد وقد 
يكون �الإن�شان مثال �شهيد� مظلومية يعني قتل بغر حق 
�عت��د�ء عليه بغيا عليه ولكن مل يك��ن يف �إطار م�شئولية 
هذ� �شهي��د مظلومية لكن �شهيد �مل�شئولية �شهيد �ملوقف 
�شهيد �حلق �لذي يحمل ق�شية عادلة ويتحرك وي�شحي 
مقامه �أعلى مقام، وموقفه هو �لذي حظي بذلك �لتمجيد 

و�لثناء و�رتبط به تلك �لوعيد �لعظيمة و�لكبرة.
فه��ذه ملحة عن �ل�شهادة، و�أي�شا م��ن �الأ�شياء �ملهمة 
�لتي ينبغي �أن نلحظها يف مو�شوع �ل�شهادة �أن �ل�شهادة 
لي�شت جم��رد حالة م��ن �لت�شحية غ��ر �لو�عية، يعني 
مث��ال  �أن �الإن�ش��ان �شبح و تعقد خال���ش ي�شتي يخل�ش 
م��ن ه��ذه �حلي��اة، ال، �ل�شه��ادة ت�شحية و�عي��ة ثابتة 

هادفة بد�فع �إمياين، �ل�شهيد
ه��و �إن�شان له م�شاع��ره لها عالقاته ل��ه �رتباطاته يف 
ه��ذه �حلياة �إن�ش��ان طبيعي �إن�شان �شلي��م �إن�شان متزن 
ميلك يف وجد�نه كل �مل�شاعر �الإن�شانية يحب له عو�طف 

له �أحا�شي�ش له م�شاعر �إلى �آخره.
ق�شيت��ه  �لكب��ر  م�شروع��ه  �ل�شام��ي  هدف��ه  ولك��ن 
�لعادل��ة هي كانت فوق كل �عتب��ار و�أي�شا هذه �مل�شاعر 
و�الأحا�شي���ش تتح��ول �إلى عام��ل م�شاع��د حتى حمبته 
للنا���ش حت��ى حمبته ل��� �أ�شرته حتى حمبت��ه الأ�شدقائه 
حت��ى حمبته الأمت��ه تتحول �إل��ى عام��ل م�شاعد وحمفز 
عل��ى �ل�شه��ادة يف �شبي��ل �هلل تعال��ى ن�ش��رة ل��� �أولئ��ك 
�مل�شت�شعف��ن ودفاعا عنه��م ودفعا للظل��م عنهم ودفعا 

لال�شطهاد عنهم .
ه��ي يف نف���ش �لوق��ت ت�شحي��ة و�عي��ة بحقيق��ة هذه 
�حلي��اة فاحلي��اة هذه �حلي��اة هي حي��اة موؤقت��ة على 
كل ح��ال، و�إذ� جين��ا لندر�ش �ل�شه��ادة يف ميز�ن �لربح 
و�خل�شارة وهل �ل�شهيد خ�شر حياته وترك ما هو فيه يف 
هذه �لدنيا وخال�ش �نتهى، ال، �إذ� جئنا لنح�شب �الأمور 
بح�ش��اب �لرب��ح و�خل�شارة كلن��ا يعلم وكلن��ا يوقن �أن 
وجودنا يف هذه �حلياة وجود موؤقت و�أن �لفناء حمتوم 
علي��ه و�مل��وت نهاي��ة حتمي��ة ل��كل �ملوجودي��ن يف هذه 
�حلي��اة، �هلل جل �شاأن��ه قال عن �الأر���ش " كل من عليها 
فان " كل م��ن عليها ملوك، روؤ�شاء، زعماء، قادة، كبار، 
رج��ال، �شغار، ن�شاء، �ل��كل نهايتهم يف ه��ذه �حلياة يف 
�لوج��ود على كوكب �الأر���ش يف �لوجود يف هذه �حلياة 
�لفناء، �لفن��اء �أمر حتمي " كل من عليها فان" يقول جل 
�شاأن��ه " كل نف�ش ذ�ئقة �ملوت" ه��ذ� �أمر و��شح لهذ� كم 
ه��ي �الأجيال �لتي رحلت قبلن��ا، نحن �ليوم جيل متاأخر 
يف �آخ��ر �لزمان �هلل �أعل��م كم من �الأمم كم م��ن �ملليار�ت 
من �لب�شرية �لتي قد رحلت وفارقت هذه �حلياة عا�شو� 

يف ه��ذه �حلي��اة كان��و� يف ه��ذ� �لوجود عا�ش��و� بحظهم 
بن�شيبه��م يف ه��ذه �حلي��اة مبق��د�ر ما كتب له��م يف هذه 
�حلياة وما �أعط��و� يف هذه �حلياة فعا�شو� هذه �حلياة 
بحلوه��ا ومرها ب�شر�عاته��ا وم�شاكلها وخرها و�شرها 
وما فيها ورحلو� جيال �إثر جيل �إثر جيل مل ي�شتطع جيل 
ومل ي�شتطع حتى �لبع�ش من �لب�شرية �أن يبقو� خالدين 
يف ه��ذه �لدنيا و�أن يتخل�شو� من �لفناء و�أن يدفعو� عن 
�أنف�شه��م �مل��وت و�أن يعي�ش��و� �إلى �الأب��د ، فرنى مثال يف 
ع�شرن��ا �شخ�ش��ا له كذ� كذ� �آالف م��ن �ل�شنن وكذ� كذ� 
مئ��ات �الآالف �أو ع�ش��ر�ت �الآالف يف عمره من �الأعو�م، 
�أجيال �إثر �أجيال كان فيهم �مللوك و�ملقتدرون و�الأغنياء 
ذو �ل��رثوة �لهائلة �لذين من لو ��شتطاع يف هذه �حلياة 
باأم��و�ل كث��رة وهائل��ة �أو بكميات هائلة م��ن �لذهب و 
�لف�ش��ة �أو م��ن �ملبال��غ �أو م��ن �لنفائ�ش �أعم��ار� طويلة  
وم��دد� و�أجي��اال متاأخرة لفعل��و� ، ال .. خال�ش يطويهم 
�لزم��ان �مل��وت ياأت��ي عليهم �لفن��اء يحل عليه��م �أمر �هلل 
�شبحان��ه وتعالى �لغالب �لقاه��ر ويرحلون، و�أ�شبحت 
ه��ذه م�شالة حتمية معروفة عند �لب�شر ال �أحد ي�شتطيع 
�أن يدع��ي لنف�شه �خللود يف ه��ذه �لدنيا ويف هذه �حلياة 
كل منا يوقن �أنه �شيموت و�أن �لفناء حمتوم عليه، فهذه 
�أول حقيقة من �حلقائق �لتي جتعلنا ننظر �إلى �ل�شهادة 
ونفهم كيف هي يف ميز�ن �لربح و�خل�شارة ال بد لكل منا 
من �لرحيل من هذه �حلي��اة و�أننا موجودون بن �آجال 
وح��دود معينة ل��ك �أجل ال ميكن �أن تتع��د�ه نهائيا هذه 

و�حدة من �مل�شائل.
حقيق��ة �أخرى من �حلقائق كلن��ا ال يدري وال يعرف 
مت��ى �شيم��وت؟؟ م��ا �أح��د يع��رف بالتحدي��د و�لتاأكي��د 
و�ليق��ن �أن وفات��ه �شتك��ون يف ع��ام كذ� يف ي��وم كذ�  يف 
وق��ت كذ� ال.. ما �أحد يعرف عل��ى وجه �لتاأكيد و�ليقن 
مت��ى �شيم��وت وال كيف �شتكون نهايت��ه يف هذه �حلياة، 
ه��ل بوفاة ب�ش��كل طبيعي هل مبر�ش مع��ن هل بحادث 
من �حلو�دث؟ بع�شهم مث��ال حادث ��شطد�م �شيارة �أو 
�نقالب �شي��ارة �أو �أي حدث من �الأح��د�ث �لكثرة جد� 
و�ملتنوع��ة يف هذه �حلياة و�لت��ي تنوعت �أكرث يف زمننا 
هذ� يف زماننا هذ� تنوعت �حلو�دث ب�شكل �أكرث و�أو�شع.
كيف هي نهايت��ك يف هذه �حلياة ال تعرف، �أي�شا �أين 
�أي��ن �شتكون نهايت��ك �أين �شتالق��ى حتفك؟ �أي��ن �شياأتي 
�مل��وت و�أن��ت يف �أي مكان )َوَما َتْدِري َنْف���ٌش َماَذ� َتْك�ِشُب 
��وُت( ما تعرف �أي  َغ��ًد� َوَما َت��ْدِري َنْف�ٌش ِب��اأَِيّ �أَْر�ٍش مَتُ
�أر���ش �شتك��ون نهايته��ا يف بقع��ة يف �أي منطقة التعرف 
هذ�، هذه حقائق موؤكدة بالن�شبة لنا البد من �لفناء البد 

من �ملوت اليعرف �الإن�شان متى وال كيف وال �أين ؟.
ف��اإذً� �ل�شهادة هي �ل�شبب �لوحي��د النتقالك  من هذه 
�حلي��اة فاإذ� فر�شنا �أن��ك مل ترزق بال�شه��ادة فتبقى يف 
ه��ذه �حلياة ال .. ب��ل هي �أف�شل و�أرق��ى و�أ�شمى عملية 
��شتثمار من فناء حمتوم وموت البد منه و�نتقال حتمي، 
�نتق��ال البد منه، �إذً� �هلل �شبحانه وتعالى بف�شله بكرمه 
برحمت��ه فت��ح فر�شة �أمام عب��اده ال�شتثمار ه��ذ� �لفناء 
وه��ذ� �مل��وت وه��ذ� �النتقال من ه��ذه �حلي��اة �ملحتوم 
�ل��ذي البد منه با�شتثماره ب�شكل ينتقل �الإن�شان فيه �إلى 
درجة عالية منزل��ة رفيعة نعيم عظيم ف�شل عظيم �أجر 
كب��ر عن طري��ق �ل�شهادة يف �شبي��ل �هلل . باأن تتحرك يف 
طري��ق �حلق ملقارعة �لظلم و�لطاغوت و�ال�شتكبار باأن 
تتح��رك الأن �ل�شهادة يف �شبي��ل �هلل لي�شت عملية تفاين يف 
�لدف��اع ع��ن �هلل جل �شاأنه ه��و �لغني ه��و �لغني اليناله 

�شر من �أحد من خلقه �أبد� وال حتى مثال عملية �الإن�شان 
يد�ف��ع فيه��ا ع��ن �لدين مبعن��ى �أنه ه��ذ� �لدي��ن �أ�شبح 
ع��بء علين��ا و�إذ� مل ننطل��ق نحن لند�ف��ع عنه خال�ش 
م��ات و�نتهى �لدين هو لنا هو عب��ارة عن برنامج حياة 
�إذ� �أخذن��ا به �شعدن��ا و�شرفنا و�عتززن��ا وكرمنا وكان 
فيه خ��ر لنا يف �لدنيا و�الآخرة ولي���ش عبارة عن �شيئ 
ثان��وي خ��ارج حياتنا خ��ارج و�قعنا خ��ارج م�شلحتنا 
خارج ماهو مفي��د وخر لنا هو مثل هناك عبء ن�شحي 
م��ن �أجله هو لنا م�شلحة لنا خر لنا ف�شل لنا �شرف لنا 
�أج��ر لنا يف �لدنيا و�الآخ��رة، وعلى كل عملية �ال�شتثمار 
ه��ذه حتدث عنها �لقر�آن  بعبارة عظيمة ومهمة قال �هلل 
ا���شِ َمن َي�ْشِري َنْف�َشُه �ْبِتَغاَء  �شبحانه وتعالى (َوِمَن �لَنّ
ُ َرُءوٌف ِباْلِعَب��اِد( كي��ف ختمت هذه  ِ ″ َو�هلَلّ ��اِت �هلَلّ َمْر�شَ
�الآية �ملبارك��ة �شطرها وختامها له��ذ� �لتعبر �لعجيب 
وم��ن �لنا���ش م��ن ي�ش��ري نف�شه يعن��ي يبي��ع نف�شه عن 
طري��ق �لت�شحي��ة به��ذه �لنف���ش �بتغاء مر�ش��اة �هلل يف 
نف���ش �لوقت يق��ول و�هلل رءوف بالعب��اد يعني من ر�أفة 

�هلل بنا من رحمته لنا
�أن فت��ح لنا جم��اال ال�شتثمار ه��ذه �لنهاي��ة �حلتمية 
ه��ذ� �لرحيل �ملحت��وم �لذي الب��د منه من ه��ذ� �لوجود 
م��ن هذ� �لعامل من ه��ذه �حلياة على نح��و ن�شتفيد منه 
فيما يكتب به ويكتب له ويكتب عليه ما يكتب الأجله من 
�هلل �شبحان��ه وتعال��ى ويكتب به من ف�ش��ل �هلل �شبحانه 
وتعالى فتفتح لنف�شك به��ذه �لت�شحية �الأفاق �لو��شعة 
م��ن رحم��ة �هلل من ف�شل��ه �لعظي��م �لو��ش��ع �لكبر من 
رعايت��ه �لكرمي��ة. ه��ذ� يعتر فع��ال �أمر عظي��م و�شرف 
كبر ج��د� ولهذ� الحظو� �لبع�ش مث��ال ي�شتغلون �شيما 
يف ظل �ل�ش��ر�ع ي�شتغلون م�شاألة �ل�شهد�ء و�لت�شحيات 
وبال��ذ�ت يف مثل هذه �حلالة من �ل�شر�ع �ل�شاخن �لذي 
في��ه كل ي��وم �شه��د�ء، �مل�شاأل��ة ه��ذه ملحاول��ة �الإيغ��ار 
لل�ش��دور و�لتح�شي���ش للنا�ش ب��اأن �لت�شحي��ة خ�شارة 
�لت�شحي��ة يف �شبيل �هلل  يف ق�شية عادلة وحمقة خ�شارة 
وغنب �إلى �آخ��ره ال لي�شت غنب هذ� �شيئ مهم جد� �أي�شا 
من �مل�شائل �ملهمة �لت��ي ينبغي �أن نلحظها يف �ملو�شوع 
�أن �ل�شه��د�ء ه��م يتحرك��ون �أي�ش��ا بوع��ي ع��ن طبيعة 
�ل�ش��ر�ع يف هذ� �لوجود ويف ه��ذه �حلياة يعني �حلياة 
هذه �حلي��اة �لدنيا هي ميد�ن م�شئولية وميد�ن �ختبار 
و�ح��د مما فيها ومن �أه��م مافيها ومن �أه��م ما الزمها يف 
و�ق��ع حياة �لب�شري��ة وعلى مر �لتاري��خ ومنذ �لوجود 
�ملبكر للب�شرية منذ �أبناء �آدم و�إلى �ليوم حالة �ل�شر�ع 
الأن ه��ذ� �الإن�ش��ان حت��ى ي�شب��ح ممكنا وي�شب��ح مكلفا 
وم�شئوال يف هذه �حلياة مكن من �خلر ومكن من �ل�شر 
ق��ال �هلل �شبحان��ه وتعال��ى )وهديناه �لنجدي��ن( وقال 
�أي�ش��ا )ونف���ش وم��ا �شو�ه��ا فاألهمها فجوره��ا وتقو�ها 
( وج��ود �لب�ش��ر ه��و وج��ود م�شئ��ول يف ه��ذه �حلي��اة 
وم�شئوليت��ه كبرة وعظمي��ة ومهم��ة وو��شعة ودوره 
�أ�شا���ش يف ه��ذ� �لعامل وهذ� �الإن�ش��ان �ألهمه �هلل يف نف�شه 
�لفج��ور و�لتق��وى ومك��ن م��ن �خل��ر ومكن م��ن �ل�شر 
و�أعط��اه �هلل �لق��درة ليفعل بها �خل��ر �أو يفعل به �ل�شر 
يعن��ي مكن م��ن ه��ذ� و�أر�د �هلل ل��ه و�أم��ره بفعل �خلر 
ونه��اه عن �ل�ش��ر وحمل��ه م�شئولية �ختي��اره �إن �ختار 
�خل��ر كاف��اأه وجاز�ه خ��ر� و�إن �ختار �ل�ش��ر فيتحمل 
م�شئولي��ة هذ� �الختيار وعو�قب ه��ذ� �الختيار ونتائج 
ه��ذ� �الختي��ار فيم��ا �شيحا�ش��ب و�شيعاقب عل��ى ذلك، 
وبناًء على هذ� �ختلف��ت �جتاهات �لب�شر وكما قلنا منذ 

�لوج��ود �ملبك��ر للب�شر من��ذ �أبن��اء �آدم �الأو�ئل حتركت 
و�أث��رت نزعة �ل�شر ومي��ول �ل�شر ميول �له��وى �لنزعة 
�لعدو�ني��ة �لتوجه نح��و �لفجور يف �لبع���ش و�لبع�ش 
�الآخر كان خيار�ت��ه وجتاهاته يف هذه �حلياة يف �جتاه 
اخلري ويف اجتاه التقوی واالن�شباط وااللتزام يف اإطار 

�لقيم يف �إطار �الأخالق يف �إطار �ل�شو�بط �ل�شرعية.
يف و�ق��ع كه��ذ� �أ�شبح من �لبديهي��ات و�شبه الزم من 
ل��و�زم �حلي��اة يعن��ي م�شاأل��ة و�قعية الزم��ت �لوجود 
�لب�ش��ري يف كل مر�حل��ه هي حالة �ل�ش��ر�ع، ووفر لهذ� 
�الإن�شان يف هذ� �لوجود حتى �لو�شائل �لتي ت�شتخدم يف 
�ل�ش��ر�ع الحظو� مثاًل �خليول يف زمن طويل كانت �آالت 
وو�شائ��ل ع�شكري��ة خلقه��ا �هلل �شبحان��ه وتعالى خلقها 
و�أعده��ا ع�شكرياً لت��الءم �الأد�ء �لقتايل وظروف �حلرب 
و��شتخدمها �ملوؤمنون و��شتخدمها �لفاجرون و�لظاملون 
و�أهل �لع��دل و�أهل �لظلم كاًل يرك��ب خيله ي�شرح يقاتل 
علي��ه، هيئ مث��اًل �حلدي��د كو�شيلة �أ�شا�شي��ة ي�شتخدمه 

شهداؤنا هم تاج رؤوسنا و فخر أمت�����������������������������نا، وعنوان عزتنا وصمودنا وكرامتنا
الذكرى السنوية للشهيد                 تقديس لعطاء الشهداء

وظامل������ًا  باغي������ًا  كان  م������ن   >
ومجرم������ًا وقتل فليس ش������هيدًا 
ولي������س م������ن املمك������ن أن يحظى 

بالنعيم واخللود

الوعود اإللهي������ة العظيمة   >
لش������هيد  تعط������ى  والكبي������رة 

املوقف وشهيد املسؤولية

< الش������هادة تضحي������ة واعية 
إميان������ي  وبداف������ع  وهادف������ة 

وليست تضحية دون وعي

< متكني الطغ������اة واملجرمني 
ليس ح������اًل بل هو أكب������ر وأخطر 
س������تكون  واملآس������ي  مش������كلة 

رهيبة جدًا

<  الشهيد إنسان له عواطف 
لكن مشروعه الكبير كان فوق 
كل اعتب������ار وحتول������ت مش������اعره 
لتحقي������ق  مس������اعد  عام������ل  إل������ى 

غايته

<  احلي������اة ه������ي حي������اة مؤقت������ة 
الرب������ح  بحس������اب  والش������هيد 

واخلسارة نال الفضل العظيم

<  الدي������ن عب������ارة ع������ن برنامج 
حي������اة إذا التزمن������ا ب������ه كان لن������ا 

خيرًا في الدنيا واآلخرة

< من وفائنا للشهداء استذكار مآثرهم وتخليدهم وربط اجليل الناشئ بذكراهم 
<   من رأفة الله ورحمته أنه فتح لنا باب الشهادة,   البعض يستغل مسألة الشهداء 

حملاولة حتسيس الناس بأن التضحية هي خسارة لكنها ليست كذلك
< م��������ا ح�����������دث م��������ن ت����������ط����������ورات أخ��������ي��������رة ف��������ي ع�������������دن, ال ت�������خ�������رج ع��������ن اجت�������������اه ال�����ل�����ع�����ب�����ة ال�������ت�������ي مي�������ارس�������ه�������ا ال�����������ع�����������دوان ف��������ي ال����ب����ل����د

• ال��������ش��������ه��������ادة ت�����ض�����ح�����ي�����ة واع���������ي���������ة ب���������داف���������ع إمي���������ان���������ي وه������������ي أف��������ض��������ل وأرق������������������ى وأس���������م���������ى ع�����م�����ل�����ي�����ة اس������ت������ث������م������ار م���������ن ف��������ن��������اء م������ح������ت������وم وم���������������وت الب������������د م���ن���ه
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�أ�شح��اب �لقيم �ملحق��ة �لق�شايا �لعادل��ة يف �لدفاع عن 
�أنف�شه��م عن ق�شاياهم �لعادلة ع��ن وجودهم عن �حلق 
�ل��ذي ينتمون �إلي��ه ��شتخدمه �أي�شاً �الآخ��رون من بني 
�الإن�ش��ان يف ظلمهم يف جوره��م يف طغيانهم يف بط�شهم يف 
جروتهم }َو�أَنَزلَنا �حَلديَد فيِه َباأ�ٌش �َشديٌد{ ]�حلديد: 
و��ش��ع  نط��اق  عل��ى  ع�شكري��ا  ي�شتخ��دم  باأ���ش   ]2٥
و�ت�شعت �ال�شتعماالت �لع�شكرية يف زمننا ويف ع�شرنا 
ه��ذ� للحديد يف و�شائل كثرة جدً� ج��دً� تطورت كثرً�، 
فوجد لهذ� �الإن�ش��ان ووفر له �شمن هذ� �الختبار �شمن 
هذه �مل�شوؤولية و�شائل هذ� �ل�شر�ع حتى على �مل�شتوى 
�لع�شك��ري على �مل�شتوى �لع�شك��ري ولذلك الحظو� من 
يت�ش��ور ه��ذه �حلي��اة حي��اة يعمه��ا �ل�شالم ب��دون �أي 
م�ش��اكل وال �شر�ع��ات ويتخي��ل ه��ذه �حلي��اة وه��ذ� 
�لوج��ود يف �لدنيا وجودً� ال حّتفه �أي خماطر وال تدخل 
في��ه �أي حتدي��ات فه��و ح��امل ح��امل يعن��ي خي��ايل غر 
و�قع��ي، ومل تك��ن �أبدً� �مل�شكل��ة ال يف �ل�شر�عات وال يف 
�لنز�ع��ات وال يف �الأخط��ار وال يف جلب �ملحن و�مل�شاكل 
عل��ى �لب�شرية هو �حلق و�أهله ه��و �لعدل و�أ�شحابه ال 
�ل�ش��ر�ع  �لب�ش��ري م�شكل��ة  �لو�ق��ع  �ل��ذي يتحم��ل يف 
و�لن��ز�ع وما يرتب عليه وما ينت��ج عنه و�لذي يجلب 
�ملاآ�ش��ي و�لوي��الت و�لنكبات �إل��ى �لو�ق��ع �لب�شري هم 
ق��وى �ل�شر هم ق��وى �لبغي هم قوى �لع��دو�ن، ت�شبح 
�حلالة �الأخرى �لتي تت�شدى لقوى �ل�شر تت�شدى لقوى 
�لع��دو�ن تت�ش��دى للبغ��ي و�أهل��ه لعنا�ش��ر �ل�ش��ر من 

�حل��ق  مب��ادئ  �إل��ى  ينتم��ون 
مب��ادئ �لع��دل مب��ادئ �خلر 
و�الإلهية  و�الإن�شاني��ة  �لفطرية 
ه��م يف �ملوق��ف �حل��ق �ملوقف 
�ل�شروري �ملوق��ف �لذي ال بد 
من��ه �شم��ن حكم��ة �هلل وعدله 
�شاأن��ه،  ج��ل  �شنن��ه  و�شم��ن 
مبعن��ى ال يت�ش��ور �أح��د �أن��ه 
عندما نتح��دث عن �ل�شهادة �أو 
عن �جله��اد مبفهومه �ل�شحيح 
�مل�ش��وه  �ملفه��وم  ولي���ش 
مبفهوم��ه  ال  �الإجر�م��ي 
�ل�شحي��ح �ل��ذي ه��و جت�شي��د 
للحق و�لعدل و�لقيم �لعظيمة 
و�شيل��ة  حماي��ة  ه��و  و�ل��ذي 
حماي��ة للم�شت�شعف��ن و�شيلة 
�الأ�ش��ر�ر  مو�جه��ة  يف  وقاي��ة 
و�لطغ��اة  و�ملت�شلط��ن 
و�مل�شتكري��ن  و�ملف�شدي��ن 
و�لظلم��ة، ال يت�ش��ور �أح��د �أن 
�مل�شكل��ة ه��ذ� �ل��كالم و�شهد�ء 
وجهاد ومدري ما هو ذ�ك ال ما 
�ل��ذي يت�ش��ور �لبع���ش  �أن��ه 
ميث��ل �حلل مثاًل، ل��و �فر�شنا 
�أن كل ما يرتبط باخلر و�لقيم 
و�الأخالق و�لعدل ُيعطل ونقل 
ه��ذه  خال���ش نخل��ي �حلي��اة 
لل�ش��ر و�أهله للمجرمن للطغاة 
ن�شل��م  حت��ى  للم�شتكري��ن 
�مل�ش��اكل حت��ى نه��دئ ونرتاح 
فنمك��ن �لطغاة ه��وؤالء �لذي با 
يتم�شكل��و� و�ملجرم��ن �لذي��ن 
�لق��وة  و�شائ��ل  ي�شتخدم��ون 
و�جل��روت و�لبط���ش و�لظلم 
و�لطغيان و�ل�شف��ك للدماء من 
ت�شلطه��م  فر���ش  �أج��ل 
و�شيطرتهم وم��ن �أجل متكنهم 
من �ال�شتحو�ذ عل��ى كل �شيء 
و�لتحك��م ب��كل �ش��يء مل��اذ� ال 
ندعه��م يتحكم��ون ب��كل �ش��يء 
�ش��يء  كل  عل��ى  ي�شط��رون 
�ش��يء  كل  عل��ى  يتغلب��ون 
يحقق��ون �أهد�فهم حت��ى ن�شلم 
حالة �ال�شطد�م �لتي يرى فيها 
�لبع���ش �أنها حينم��ا �أتى تبني 
وموق��ف  �حل��ق  منط��ق  مث��اًل 
�حل��ق ومبد�أ �حل��ق و�لتم�شك 

بالعدل حدث منها ��شطد�م ما بن �لعدل و�لظلم ما بن 
�خل��ر و�ل�ش��ر ما بن �حل��ق و�لباط��ل �مل�شاأل��ة لي�شت 
كذل��ك، يعني ل��و �فر�شنا �أنه ت��رك لالأ�ش��ر�ر و�لطغاة 
و�ملجرم��ن  و�لظامل��ن  و�مل�شتكري��ن  و�ملت�شلط��ن 

و�لاله��ن  و�لعبثي��ن  و�مل�شتكري��ن  و�ملتجري��ن 
و�مل�شتهري��ن يف ه��ذه �حلياة �أن يفعلو� م��ا بد� لهم هل 
ميك��ن �أن يع��م �ل�ش��الم و�الطمئن��ان و�خل��ر ون�شل��م 
�مل�ش��اكل طاملا ما ع��اد به منطق ح��ق وال كلمة حق وال 
موق��ف ع��دل وال وال وال، ال ي��ا 
حينه��ا  حينه��ا  �مل�شاأل��ة  �أخ��ي 
يح��دث م��ا ه��و �أفظ��ع و�أ�ش��وء 
و�أ�ش��د �ش��وًء فيم��ا ال ميك��ن �أن 
ي�ش��ل �إلي��ه خي��ال وال �أن يبلغ 
م��د�ه تفك��ري �أب��دً�، مبعنى �أن 
�لتمك��ن للمت�شلط��ن و�لطغ��اة 
و�ملتجري��ن و�الأ�ش��ر�ر ال يحل 
�مل�شكل��ة ال يوق��ف �ل�ش��ر�ع ال 
�إمن��ا  ال  �لن��ز�ع  حال��ة  ينه��ي 
ملمار�ش��ة  ملمار�ش��ة  ميكنه��م 
نزغاتهم دو�فعه��م، يعني حالة 
�ل�ش��ر بالن�شبة له��م باتت حالة 
نف�شية تن��زع �إليه��ا وتندفع لها 
ممار�ش��ات  �أ�شبح��ت  �أنف�شه��م 
�عتيادي��ة و�أ�شبحت �شلوكاً هم 
علي��ه، معنى ذلك �أن ميكنو� من 
�رتكاب ما يريدونه من ظلم من 
جروت من طغيان، معنى ذلك 
�أن تعظم �ملاأ�ش��اة ب�شكل رهيب 
ج��دً� و�أن تعظ��م �ملحن��ة عل��ى 
للع��دل  يبق��ى  و�أال  �لب�شري��ة 
�أن  وج��ود  للخ��ر  وال  وج��ود 
تف�شد �حلياة نهائياً، هذه كارثة 
يعن��ي م��ن يفك��ر ه��ذ� �لتفك��ر 
للطغ��اة  �لتمك��ن  �أن  �الأحم��ق 
و�لظامل��ن  و�مل�شتكري��ن 
و�لعبثي��ن  و�ملجرم��ن 
وغر  و�لاله��ن  و�مل�شتهري��ن 
�حلي��اة  ه��ذه  يف  �ملن�شبط��ن 
وغ��ر �لر��شدي��ن و�خلرين يف 
ه��ذه �حلياة متكن له��م من كل 
�ش��يء �شيحل �مل�شكل��ة لن يحل 
�مل�شكلة بل و�أكر م�شكلة �أخطر 
م�شكلة �أعظم م�شكلة وال يتخيل 
�لنكب��ات  م��دى  �الإن�ش��ان 
و�ملاآ�شي  و�مل�شائ��ب  و�لويالت 
�لرهيب��ة ج��دً� ج��دً� ج��دً� �لتي 
�شتح��ل بالنا�ش �إن ح��دث ذلك، 
و�لق��ر�آن �لك��رمي ق��دم لن��ا فيما 
يتعل��ق بهذ� �ل�شاأن عبارة مهمة 
جدً� ق��ال �هلل �شبحان��ه وتعالى 
ُهم  ِ �لّنا�َش َبع�شَ }َوَلوال َدفُع �هلَلّ
 } ر���شُ �الأَ َلَف�َش��َدِت  ِبَبع���شٍ 
لف�ش��دت   ]2٥١ ]�لبق��رة: 
�الأر�ش، لك��ن �شنة �هلل �شبحانه 
وتعال��ى ه��ي �أن يدف��ع بع���ش 
�لعب��اد �لبع���ش م��ن �لنا���ش بالبع���ش �الآخ��ر فيتج��ه 
�لبع�ش �الأخ��ر هوؤالء ليحدو� من �شر �أولئك من طغيان 
�أولئ��ك يح��دث ه��ذ� �ل�ش��ر�ع تلقائي��اً الأن ق��وى �ل�ش��ر 
و�الإج��ر�م و�لطغيان تت�شلط هي تبت��دئ هي ما حتتاج 

�أن تتع��ب نف�شك ب�شرعنة موقفك كمنتمي للحق كمظلوم 
كمنتم��ي للعدل كاإن�ش��ان يحر�ش عل��ى �أن يكون حرً� يف 
هذه �حلي��اة من ��شتعباد �لطغ��اة وت�شلطهم ما حتتاج 
تتع��ب نف�شك هم ب��ي بيكفوك �ملهونة ما حتت��اج �إلى �أن 
تتع��ب نف�ش��ك يف �شرعنة موقفك هم يكفون��ك �ملهونة هم 
د�ئماً �ملبتدئون بعدو�نهم كما يف �لقر�آن �لكرمي َ}َترى″ 
َكث��ًر� ِمنُهم ُي�شاِرع��وَن يِف �الإِثِم َو�لُع��دو�ِن{ ]�ملائدة: 
62[ �نظ��رو� �ليوم �إل��ى و�قع �أمريكا �أنظ��ر �إلى و�قع 
�إ�شر�ئي��ل �نظر �إلى و�قع من يرتب��ط باأمريكا و�إ�شر�ئيل 
م��ن عمالئهم حتى من �أبناء �لعامل �الإ�شالمي �ألي�شو� هم 
من يبتدئون �الآخرين بعدو�نهم �ألي�شو� هم من يبتدئون 
�الآخري��ن باال�شتهد�ف لهم، �ألي�شو� هم من ي�شعون لقتل 
�الآخري��ن ب��ل يبا�ش��رون قت��ل �الآخرين وظل��م �الآخرين 
و��شطه��اد �الآخري��ن و�لتح��رك �لعد�ئي �ش��د �الآخرين 
و�ل�شع��ي الحت��الل �أر���ش �الآخري��ن �إلى �آخ��ره، تدمر 
ملقدر�ت �الآخرين يفعلون كل �شيء فاإذن �ل�شر�ع حتمي 
يف ه��ذه �حلي��اة �إم��ا �أن تك��ون �أن��ت يف ظل وج��ود هذ� 
�ل�ش��ر�ع �إم��ا يف �شف �أولئ��ك �لطغاة طاغ م��ن �لطغاة 
جم��رم م��ن �ملجرمن بقدر م�شت��و�ك �ملعن  �إم��ا �إن�شان 
تافه جم��رم يجعلون منك �أد�ة لتنفي��ذ جر�ئمهم جندي 
تتحرك يف �ش��ف �لطغاة و�لظامل��ن و�ملجرمن م�شاركا 
له��م يف �لوزر و�الإثم و�لظلم و�ال�شطهاد ومتحمال معهم 
�أوز�ر� ف�شيعة وعارً� كبرً� وخزياً �أبديا وقد�مك جنهم 
و�لعياذ باهلل و�إذ� قتلت يف هذ� �ل�شبيل ال تعتر ال �شهيد 
والهم يحزنون �أبد�، جمرم بكل ما تعنيه �لكلمة و�إما �أن 
تك��ون متم�شكا باحلق و�لعدل و�لقي��م و�ملبادئ �ملحقة 
�الإن�شاني��ة و�الإلهي��ة وحتر���ش على �أن تك��ون حر� من 
ت�شلط �لطغاة ومن �ال�شتعباد لهم �أن ال تقبل بالعبودية 
لغر �هلل �شبحانه وتعالى الأي طاغية يف هذ� �لعامل الأي 
جمرم��ن يف ه��ذه �لدنيا الأي م�شتكري��ن يف هذه �الأر�ش 
وال تقبل بالعبودية �إال �هلل �شبحانه وتعالى  الأن هذ� هو 
فعال �لتحرر �حلقيقي وت�شمد على موقفك هذ� الأنهم لن 
يقبل��و� من��ك الأن هذه م�شكل��ة عندهم ج��د� �الآن مثال يف 
زمننا هذ� م�شكلة عند �الأمريكي م�شكلة عند �الإ�شر�ئيلي 
م�شكلة عند عمي��ل �الأمريكي وعميل �الإ�شر�ئيلي يقلك ال 
و�شيطلق عليك ما يرغب به من تو�شيفات ويرر موقفه 
�شدك الأن �مل�شاألة يف نهايتها �أن تكون عبد� له خا�شعا له 
خانعا له م�شت�شلما له طوع��ا الأمرهم خانعا لتوجهاتهم 
م�شغي��ا الإمالء�ته��م هذه �ملح�شل��ة يف �لنهاية وهم �أين 
مث��ل  �لعربي��ة  �ملنطق��ة  م��ن  للعم��الء  �إن جئ��ت  ه��م؟ 
�ل�شع��ودي و�الإمار�تي هل له م�شروع �أ�شيل ينبثق من 
هويت��ه �لت��ي ينتمي �إليه��ا ويدعي �النت�ش��اب �إليها ال يف 
�شم��ن �لفل��ك �الأمريك��ي ي��دور ويتحرك ب�ش��كل و��شح 
ومف�ش��وح منتميا للجبهة �الأمريكي��ة �جلبهة �الأمريكية 
ر�ي��ة طغيان ��شتكبار يف ه��ذ� �لعامل �شمن �حتالل غزو 
�عت��د�ء بغ��ي �إجر�م �إف�ش��اد يف �الأر���ش و�إهالك للحرث 
و�لن�شل تهديد للقيم �الإن�شانية �إلى �آخره، و�إما �أن تكون 
�شحي��ة ب��دون موقف يعني ال �أنت وقف��ت ب�شكل ر�شمي 
وو��شح بجانب �لطغي��ان يف جبهة �ل�شر و�لطغيان وال 
�أن��ت وقف��ت ب�ش��كل و��ش��ح ومبدئ��ي يف جبه��ة �حل��ق 
و�خلر يف هذ� �لوجود يف هذه �حلياة و�أردت لنف�شك �أن 
تكون بال موقف هكذ� منتظر� على ح�شب �جتاه �لبع�ش 
ملن �شيح�شم �ملعرك��ة ليكون يف �شفه يف ظل هذه �حلالة 
من �النتظار �لعبثي تاأت��ي �الأحد�ث وتدو�شك �الأحد�ث 
تاأتي �الأحد�ث لتك��ون �شحية لها كثر من �لنا�ش يعني 

يجيل��ه ي��ا ق�ش��ف ي��ا �أي �ش��يء من جان��ب ق��وى �ل�شر 
وخال���ش يخ�ش��ر كل �ش��يء يعن��ي ال ي�شل��م يف ظل هذ� 
�ل�شر�ع �ل�شاخن يف �حلياة ال ي�شلم من �متد�د�ت نتائج 
وتبع��ات ه��ذه �الأحد�ث ه��ذه �الأحد�ث ت�شم��ل �جلميع 

وت�ش��ل �إل��ى �جلمي��ع و�آثاره��ا 
ال  �جلمي��ع  تع��م  ونتائجه��ا  
ي�شتط��ع �أح��د �أن يك��ون مبناأى 
ع��ن �أثاره��ا ع��ن تد�عياتها عن 
نتائجه��ا م��ا ي�شتطي��ع ه��ذ� �مر 
و��ش��ح يعني �ل�شه��د�ء عندهم 
وعي و��شح بهذه �حلقائق لهم 
وع��ي �أن �لوجود �لب�شري لي�ش 
ه��ذه  يف  و�ال�شرخ��اء  للدع��ة 
�حلي��اة و ل�شن��ا يف ع��امل �لدنيا 
وغ��ر ع��امل  لي�ش عامل��ا للدعاء 
و�لنعي��م ه��و ع��امل للم�شوؤولية 
�ل�شعادة فيه بقدر ما يتحقق يف 
و�لقي��م  �ملب��ادئ  يف  �لع��دل 
�لعظيمة و�ل�شامية �لتي ت�شلح 
هذه �حلياة ال بد من �إقامتها من 
ت�شحي��ة الأنها تعار���ش ب�شدة 
م��ن قبل ق��وى �ل�ش��ر و�لطغيان 
وحت��ارب ب�شدة م��ن قبل قوى 
و�لطغي��ان وه��ذ� �ل��ذي ح�شل 
حت��ى م��ع �الأنبي��اء �أنف�شه��م ال 
�شلم��و� ال م��ن �أع��د�ء وال م��ن 
)وكذل��ك  �أب��د�  وال  ��شته��د�ف 
م��ن  ع��دو�  نب��ي  ل��كل  جعلن��ا 
مقام��ه  ب��كل  نب��ي  �ملجرم��ن( 
�ل�شام��ي  وكمال��ه  �لعظي��م 
و�لعظي��م وبقيم��ه �لر�قية جد� 
يحارب من �لكثر ي�شتهدف من 
�لكثر يوؤذى من �لكثر و�لكثر 
يف  ��شت�شه��دو�  �الأنبي��اء  م��ن 
طليع��ة �ل�شهد�ء ع��دد كبر من 
وتعال��ى  �شبحان��ه  �هلل  �أنبي��اء 
�ل�شه��د�ء ينطلقون م��ن وعيهم 
و�ق��ع هذه �حلياة وحقيقة هذه 
�حلي��اة وظ��روف ه��ذه �حلياة 
وي��رون �أن ح�شاب��ات �ل�شه��ادة 
ح�شاب��اً �شمن ح�شاب��ات �لربح 
�أو  �عتب��ار�ت  �شم��ن  ولي���ش 
ح�شاب��ات �خل�شارة و�أن��ه �أد�ء 
ور�بح��ة  و�عي��ة  وت�شحي��ة 
وفائ��زة نتيجتها �لف��وز �لعظيم 
ومردوده��ا �اليجابي يف �حلياة 
نف�شه��ا  �لدني��ا  يف  ج��د�  عظي��م 
ب�شموده��م  �ل�شه��د�ء 
وت�شحياتهم يقدمون ملن خلفهم 
م��ن �أممه��م م��ن �أقو�مه��م م��ن 

�شعوبه��م ي�شاع��دون عل��ى تعزي��ز �الأم��ن و�ال�شتقر�ر 
و�حلماي��ة و�لدف��اع ويدفع��ون عنه��م �لكثر م��ن �ل�شر 
�لكث��ر من �لظلم �لكث��ر من �ال�شطهاد م��ن �ال�شتعباد 
�إلى �أخ��ره، فيحق لل�شهادة �أن ت�شتوعب كثقافة عظيمة 
وكعط��اء مقد���ش وعظي��م و�شامي له �أث��اره �لعظيمة يف 

�حلي��اة ونتائجه �ملباركة ويدف��ع عن �لنا�ش �لكثر من 
�لت�شحي��ات و�خل�شائ��ر �لعبثية �لغ��ر �ملح�شوبة غر 
�ملثم��رة الن �لنا���ش ل��و مل يتحرك��و� لدف��ع �لظل��م عن  
�أنف�شه��م يف مو�جهة �ل�شر و�لطغيان و�ل�شر و�ال�شتكبار 
ميكن �أن يد��ش��و� و�أن ي�شتباح��و� و�ن يقتلو� بدم بارد 
وتك��ون ت�شحياتهم غ��ر مثمرة ال تدفع عنه��م �شيئا ال 
ت�شه��م يف حتقي��ق ن�شر وال يف دفع خط��ر وال يف �لوقاية 
م��ن �شر فيتحتم �ن يكون هناك توعية من �ملهم �أن يكون 
هن��اك توعية كب��رية يف هذا ال�ش��اأن وارتب��اط واعتزاز 

بال�شهد�ء وبت�شحياتهم وباأ�شرهم .
 هن��ا يهمنا بعد كل ه��ذ� �ل�شرح و�حلديث �أن نتحدث 
حول  بع�ش النقاط فيما يتعلق بال�شهداء واأتوجه بهذا 
�خلط��اب �إلى �شعبنا �لعزي��ز من �ملهم جد� ونحن يف كل 
ي��وم نقدم �شهد�ء يوميا ما مي��ر بنا يوم يف ظل �لت�شدي 
للع��دو�ن �الأمريك��ي �الإ�شر�ئيلي �الإمار�ت��ي �ل�شعودي 
�لغا�ش��م على بلدنا و �شعبنا نحن كل يوم نقدم �ل�شهد�ء 
�لذي��ن يبذلون حياتهم يف �شبي��ل �هلل ودفاعا عن �شعبهم 
وعن بلدهم وعن �أر�شهم وعن عر�شهم وعن �أمتهم وعن 
قيمه��م وعن مبادئهم وع��ن �أخالقهم ويهمن��ا يف ظل هذ� 
�لعطاء �لعظيم �ليومي �أن يكون هناك �هتمام بال�شهادة 

كثقافة وبال�شهد�ء وما ينبغي علينا جتاههم :
�أوال: ��شت��ذكار ماآثره��م وتخليدهم طبع��ا �العتز�ز 
بال�شه��د�ء م��ن خ��الل جملة �إج��ر�ء�ت مثال م��ا يقوم به 
�لكث��ر م��ن مر��ش��م للدف��ن و�إج��ر�ء�ت فيه��ا �لتوق��ر 
لل�شهد�ء و�لتعظي��م و�لتبجيل 
هذ� �شيء جيد ولل�شهد�ء �حلق 
يف �أن ميي��زو� يف ذل��ك ي�ش��اف 
�إلى ذل��ك �أي�شا ما ينبغي علينا 
حت��ى عل��ى م�شت��وى �لكتابات 
حت��ى عل��ى م�شت��وى �لتوثيق 
االإعامي على م�شتوی الن�شاط 
للماآث��ر  �لتخلي��د  �لتوع��وي 
و�ال�شت��ذكار لها ب��كل �لو�شائل 

�ملتاحة.
 ثانيا: رب��ط �جليل �لنا�شئ 
بذكر�ه��م �ش��و�ء فيم��ا يتعل��ق 
باأبن��اء �ل�شهد�ء وهذ� مهم جد� 
الن �لبع���ش من �ل�شهد�ء ين�شا 
يف  وه��و  و�ل��ده  ��شت�شه��د  �أو 
مرحلة �لطفولة عندما يكر من 
�مله��م �ن يعرف ع��ن و�لده عن 
ت�شحيات و�لده وعن �ل�شهد�ء 
ب�ش��كل عام وعن مناذج عظيمة 
وكان له��ا مو�ق��ف ��شتثنائي��ة 
وبارزة ج��د� وهذ� �شيء يجب 
�أن يلح��ظ ه��ذه م��ن �الأ�شي��اء 
�ملهمة فيم��ا يتعلق بهذ� �ملجال 
�أي�ش��ا بع���ش �ل�شلبيات  هناك 
عملي��ات  يف  حت��دث  �لت��ي 
�لت�شيي��ع يف مر��ش��م �لت�شيي��ع 
ومر��ش��م �لدف��ن ناأم��ل جتنبها 
ومنه��ا �إطالق �لن��ار هذ� يجب 
جتنبه نهائياً �إطالق �لنار يجب 
جتنب��ه نهائياً وال ينبغ��ي �أبدً� 
�أثناء مر��شم �لت�شييع �أو �لدفن 
ه��ذ� �أم��ر خط��ر و�شلب��ي �إلى 
ح��د كبر، هن��اك �أي�ش��اً بع�ش 
�الأ�شياء �لت��ي حت�شل ولي�شت 
مطلوب��ة مث��اًل �لزغاري��د �أثناء 
�لدف��ن  �أو  �لت�شيي��ع  مر��شي��م 
�ل�شه��د�ء  �أمه��ات  بع���ش  م��ن 
طبع��اً يقدر ب��كل �إع��ز�ز وبكل 
تقدي���ش وب��كل تبجي��ل الأ�ش��ر 
�ل�شه��د�ء  و�أمه��ات  �ل�شه��د�ء 
و�أر�م��ل �ل�شه��د�ء ما ه��م عليه 
من متا�شك من معنويات عالية 
ج��دً� م��ن �عت��ز�ز بعطائهم من 
ه��ذه  بت�شحياته��م  �فتخ��ار 
�ملعنويات  �لعالية هذ �البتهاج 
به��ذ� �لعط��اء وه��ذ� �العت��ز�ز 
بهذه �لت�شحيات ه��ذ� �أمر عظيم ويقدر وي�شكرون عليه 
وه��م فخر لنا �أ�شر �ل�شه��د�ء فيما هم عليه من معنويات 
و�شجاع��ة وثبات ومتا�ش��ك و�عت��ز�ز بالت�شحية ولكن 
لي���ش م��ن �ل�ش��رورة �أن يك��ون هناك مث��اًل زغاري��د �أو 
�إظه��ار للزينة هذه خط��وة لي�شت �شروري��ة الأنه ميكن 

ن������������������ه������������������ائ������������������ي ب����������������������ش����������������������ك����������������������ل  ال���������������������ت���������������������ش���������������������ي���������������������ي���������������������ع  م���������������������������������������راس���������������������������������������م  ف���������������������������������������ي  ال���������������������������������������ن���������������������������������������ار  إط�����������������������������������������������������������������الق  جت��������������������������ن��������������������������ب  ن���������������������������������أم���������������������������������ل    >
ل����������ع����������وائ����������ل ال���������ش���������ه���������داء ل��������ل��������ج��������ان��������ب امل����������ع����������ن����������وي  ل�������ي�������س�������ت ض���������������روري���������������ة م�������������ع ت���������أي���������ي���������دن���������ا ال����������ك����������ام����������ل  <  ال�������������زغ�������������اري�������������د وال�����������زي�����������ن�����������ة أث�������������ن�������������اء ال�������ت�������ش�������ي�������ي�������ع 

< متكني الطغاة واملجرمني ليس 
ح�����اًل ب����ل ه����و أك���ب���ر وأخ����ط����ر م��ش��ك��ل��ة 

واملآسي ستكون رهيبة جدًا

< ال��ص��راع ف��ي ه��ذه احل��ي��اة حتمي 
وإم����ا أن ي��ك��ون اإلن���س���ان م��ج��رم��ًا من 
املجرمني أو أن يكون في صف احلق 

والعدل

ال��ع��م��الء ف��ي امل��ن��ط��ق��ة العربية    >
ليس لهم مشروع أصيل ينبثق من 

هويتهم

وال����س����ع����ودي����ني  اإلم������ارات������ي������ني    >
ينتمون إلى اجلبهة األمريكية التي 
أف��س��دت ف��ي األرض ون��ش��رت البغي 

واإلجرام

<  ي��ج��ب أن ُت��س��َت��وع��ب ال��ش��ه��ادة 
أن��ه��ا ع��ط��اء ع��ظ��ي��م وم���ق���دس ي��دف��ع 
م���ن التضحيات  ال��ك��ث��ي��ر  ال���ن���اس  ع���ن 

واخلسائر العبثية

<  م�����ن امل�����ه�����م اس�����ت�����ذك�����ار م���آث���ر 
ال�����ش�����ه�����داء وت����خ����ل����ي����ده����ا وت����وث����ي����ق 
ه��ذه امل��آث��ر اع��الم��ي��ًا وب��ك��ل الوسائل 

املتاحة

<   نؤكد على األخ��وة في اجلانب 
العائلة  وحيد  مينعوا  أن  العسكري 

من الذهاب إلى اجلبهات 

ع����وائ����ل  م�����س�����اع�����دة  ي����ج����ب    >
ال�������ش�������ه�������داء م���������ادي���������ًا ل���ت���ح���ق���ي���ق 

االكتفاء الذاتي في بناء نفسها

ب����أس����ر  االه�������ت�������م�������ام  ي�����ج�����ب    >
املعنوية  الناحية  من  الشهداء 

والتثقيفية

وامل�������ؤس�������س�������ات  ال����������دول����������ة    >
اخل����ي����ري����ة وامل����ج����ت����م����ع م��ع��ن��ي��ون 
مب���س���اع���دة أس������ر ال����ش����ه����داء ف��ي 

وضعهم املعيشي

أس������ر  ي�����ح�����ظ�����ى  أن  ي������ج������ب    >
ال�������ش�������ه�������داء ب�����ت�����ع�����ام�����ل م����ح����ت����رم 

تقديرًا لتضحياتهم العظيمة

ب���ج���ه���ود  ق�����ام�����ت  ال�������دول�������ة    >
ت���ش���ك���ر ع���ل���ي���ه���ا وع�����ل�����ى رأس����ه����ا 
رئ���ي���س اجل��م��ه��وري��ة إلن���ه���اء كل 

آثار الفتنة األخيرة

<  بجهود وحكمة رجال البلد 
وفقنا الله إلسقاط فتنة اخليانة
س���ع���ت  ال���������ع���������دوان  أب�������������واق    >
ل��ت��خ��وي��ن ك���ل امل���ؤمت���ري���ن ال��ذي��ن 

كان لهم موقف مشرف

< وزارة الدفاع تتحرك بشكل 
كبير ف��ي ك��ل احمل��اف��ظ��ات حلملة 
ال��ت��ج��ن��ي��د ك���ي ال ي���ك���ون ال��ض��غ��ط 

على مكان واحد
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�أن يك��ون هناك يعني تاأكيد على �جلانب �ملعنوي وهذ� 
يح�ش��ل كثر م��ن �أمهات �ل�شه��د�ء من �أر�م��ل �ل�شهد�ء 
م��ن �أقاربهم من �آبائهم من �إخوته��م يتحدثون بعبار�ت 
عظيم��ة توؤك��د �ل�شمود وتع��ر عن �ملعنوي��ات �لعالية 
وتوؤك��د على �لقناعة بهذ� �ملوق��ف وعلى �العتز�ز بهذه 
�لت�شحية وعل��ى �ال�شتمر�ر يف هذ� �لطريق هذ� يح�شل 
ون�شاهد �لكثر من �ملقابالت مع �أباء �إخوة �أقارب كذلك 
�أمهات �أخو�ت �أر�مل هذ� يح�شل ويطلقون فيها مو�قف 
عظيم��ة ج��دً� وموؤث��رة الأنه��ا م��ن و�ق��ع الأنه��ا يف حالة 
م�شد�قي��ة موؤك��دة وو��شح��ة ال لب���ش فيها ت��رك �أثرً� 
كب��رً� وت��دل على ثبات عظي��م يكفي مثل ه��ذه �لكلمات 
�لعظيمة �ملعرة �ملو�قف �لعظيمة لكن م�شاألة �لزغاريد 
ال حاج��ة �إليه��ا م�شاأل��ة �لزين��ة و�إظه��ار �لزين��ة ل��دى 
�لبع���ش مثاًل ال حاجة لها يف ذلك �ملقام يف مقام �ل�شهادة 
الأن��ه هو مقام �عتز�ز فع��اًل ويف نف�ش �لوقت نحن نحزن 
لفقد�نه��م نعتز بعطائهم وبالت�شحي��ة من جانبهم وبهم 
ولك��ن يف نف�ش �لوقت نح��ن نحزن م�شاعرن��ا �الإن�شانية 
طبيعي��ة ج��دً� يف �حل��زن عليهم م��ع �ل�شر ه��ذ� �شيء 
موؤك��د م��ع �لتجلد م��ع �لتما�شك مع �العت��ز�ز هذ� �شيء 
يلحظ، من �الأ�شياء �لتي نالحظها يف تلفزيون يف م�شاهد 
�لت�شييع لل�شه��د�ء �أن �لبع�ش �أثناء حم��ل �ل�شهيد وهم 
يتجهون ب��ه لدفن �جلثمان ي�شرع��ون ب�شكل ز�ئد يعني 
عجال��ن ي�شابقون ي�شابق��ون يف �مل�شي وهذ� ال �شرورة 
ل��ه وال ينبغ��ي �شرع��اً يعني يفر���ش �أن تك��ون �مل�شية 

م�شي��ة وقار ال م�شارعة بزيادة 
متاأني��ن  وال  �شب��ق  م�شرع��ن 
زي��ادة يعني بثقال��ة جدً� �حنا 
�ليمني��ن طبيعتن��ا عجالن يف 
كل �أمورن��ا يعني ولك��ن م�شية 
وقار وم�شية طبيعية ال �شرعة 
ز�ئدة جدً� وال ثقالة ز�ئدة هذ� 
ما ناأم��ل �أن يلحظ، فيما يتعلق 
مبو�شوع �أ�شر �ل�شهد�ء ونحن 
نعتز بت�شحياتهم و�لبع�ش من 
�الأ�شر قدم��ت ت�شحيات كبرة 
ومتمي��زة يعني مث��اًل �لبع�ش 
م��ن �الأ�شر �ل�شه��د�ء قدمت كل 
رجاله��ا مل يبق��ى �إال �الأطف��ال 
ف�ش��ل  له��م  ه��وؤالء  و�لن�ش��اء 
عظي��م يف �لت�شحي��ة وه��م ه��م 
�لقدوة وهم �الأ�شل يف م�شتوى 
ونح��ن  و�لت�شحي��ة  �لعط��اء 
نوؤك��د د�ئم��اً عل��ى �الإخ��وة يف 
�جلانب �لع�شك��ري ويف وز�رة 
�لدف��اع �أن مينع وحي��د �الأ�شر 
�جلبه��ات  يف  �مل�شارك��ة  م��ن 
يعن��ي من مل يبق��ى الأ�شرته �إال 
هو هن��اك �أخري��ن يعني ميكن 
يذهب��و� هم �إل��ى �جلبهات لكن 
م��ن مل يبق��ى الأ�شرت��ه ل��ه م��ن 
�أ�شرت��ه  �إل��ى  يع��ود  �أن  �مله��م 
�أ�شرت��ه للقي��ام  للتو�ج��د ب��ن 
نفر���ش  ال  يعن��ي  باأ�شرت��ه، 
م��ن �الأ�شر �أن تق��دم كل �أبنائها 
�الأطف��ال  �إال  يبق��ى  ال  حت��ى 
ت�شحي��ة  ه��ذه  ال  و�لن�ش��اء 
لك��ن  وعظيم��ة  ج��دً�  كب��رة 
نحن �شع��ب تع��د�ده باملالين 
�لرج��ال  م��ن  �لكث��ر  وهن��اك 
و�ل�شباب و�هلل �مل�شتعان يعني 
�لثق��ل يف  �أن يك��ون  ال ينبغ��ي 
�لت�شحيات و�لعطاء منح�شرً� 
عل��ى �لبع�ش ويبق��ى �لبع�ش 
ب��دون �أن ينالو� ه��ذ� �ل�شرف، 
فالبع���ش م��ن �أ�ش��ر �ل�شه��د�ء 
كذل��ك قدمت  �أكرث �أبنائها مقدر 
وه��ذ� عظيم وهذ� م�شرف ومن 
�ملهم �أن تتو�شع حالة �لنهو�ش 
م�شت��وى  عل��ى  بامل�شوؤولي��ة 
�ملناط��ق وز�رة �لدفاع تتحرك 
�لدول��ة تتحرك ب�ش��كل كبر يف 

عملي��ة �لتجنيد حتى ال تكن عملية �ل�شغط مركزة على 
مناطق معينة وعلى �أ�شر معينة ويبقى �الأن هذ� و�جب 
�جلميع �ليوم �لو�جب على �جلميع هذ� عدو�ن على كل 
بلدن��ا وي�شتهدف كل �شعبنا ويري��د �أن يحتل كل �أر�شنا 

ويري��د �أن ي�شتعبدنا جميعاً وه��و تهديد لقيما و�أخالقنا 
ومبادئنا وحريتن��ا و��شتقاللنا وكر�متن��ا جميعاً علينا 
جميعاً �مل�شوؤولية لنتحملها جميعاً، من �ملهم فيما يتعلق 
باأ�ش��ر �ل�شه��د�ء �لعناية بالرعاية �لربوي��ة و�لتثقيفية 
و�الهتمام فيما يتعلق باجلانب �لعملي و�لرعاية �ملادية 
م��ع �ل�شع��ي مل�شاعدته��م يف بن��اء و�شعه��م �القت�شادي 
الأن كث��رً� من �الأ�شر ميك��ن م�شاعدتها لتحقيق �الكتفاء 
�لذ�ت��ي يف بن��اء نف�شه��ا يعن��ي ممك��ن بع�شه��م �الإعانة 
حت��ى ي�شبح��و� معتمدي��ن عل��ى �أنف�شه��م ي�شتطيعون 
�أن ينتج��و� يعي�ش��ون و�شع��اً طبيعياً منتج��ن ولديهم 
م�شاط��ر دخل �إلى �أخره، هذه خط��وة متقدمة و�أهم من 
م�شاألة �القت�شار عل��ى جمرد �مل�شاعد�ت �لتي تاأتي بن 
�حل��ن و�الآخر م��ع �الهتمام بهذه حت��ى تتمكن �الأ�شر 
م��ن و�شع طبيع��ي يف حالتها �ملعي�شية يج��ب �الإعانة 
ب��كل ج��د و�جتهاد ولي���ش فق��ط موؤ�ش�ش��ات معينة �أو 
موؤ�ش�ش��ة �ل�شهد�ء �أو نحو ذلك �ل��كل معنين يف �لدولة 

معني��ة وموؤ�ش�شات �خلرية معنية جمتمع معني علينا 
�أن نتع��اون جميع��اً يف �لتع��اون معه��م يف �مل�شاع��دة �أو 

�لرعاية �ملادية و�ل�شعي لتمكينهم يف بناء و�شعهم 
�ملعي�شي وحت��ى ي�شتطيعو� �أن يك��ون لهم م�شاطر 
دخ��ل طبيعية م��ع �ال�شتم��ر�ر يف م�شاعدتهم يف كل 
�حلاالت عند حالة �ملر�ش��ى �لظروف �ال�شتثنائية 

ح��االت معين��ة �جتماعي��ة �أو�ش��اع معينة يف كل 
ه��ذ� يج��ب �أن يكون هن��اك �هتمام م��ن �جلميع، 

و�لتق��دمي  �الح��ر�م 
لعطائه��م يجب �أن يح�شو� �أ�شر 
�ل�شهد�ء بتعامل حمرم ور�قي 
وتق��در د�ئم��اً ه��ذه �لت�شحيات 
�لعظيمة، ه��ذه �الأي��ام كذلك يف 
ظل �لذكرى يجب �أن يكون هناك 
�هتم��ام بالفعاليات و�ملنا�شبات 
و�إبر�ز له��ذ� �لتفاعل �ملجتمعي 
و�لتقدير �ملجتمعي لهذ� �لعطاء 

ولالأ�شر �مل�شحية.
هذه بع�ش النقاط نختم هذه 
�لكلمة ببع���ش �ملالحظات �أواًل 
فيم��ا يتعل��ق بالو�ش��ع �ملحل��ي 

هناك ثالث م�شائل نخت�شرها
اأواًل: ما بعد ا�شقاط اخليانة 
�لدول��ة قامت بجه��ود م�شكورة 
وحمرم��ة �لرئي���ش ب��ذل جهدً� 
كب��رً� ي�شك��ر علي��ه ويق��در ل��ه 
�الأجهزة �الأمنية كذلك يف تطبيع 
االأو�ش��اع ما بعد اأ�شقاط خيانة 
�لثاين من دي�شمر يف يوم �لر�بع 
من دي�شمر جه��ود عظيمة جدً� 
عفو بكل ما تعني��ه �لكلمة �أُفرج 
ع��ن �أغل��ب �ملعتقل��ن حتى من 
�ملُد�ن��ن حت��ى مم��ن �شارك��و� 
يف �جلر�ئ��م يعن��ي �لكثر منهم 
�أفرج عنهم حل��د �الآن مل يتبقى 
�إال �لقليل جدً� �الأغلبية �لكثرة 
و�الأك��رث منه��م قد خرج��و� من 
ولن��ا  و�ملعتق��الت،  �ل�شج��ون 
�أن نتخي��ل م��اذ� ل��و كانت قوى 
�خليان��ة ه��ي �لت��ي جنح��ت يف 
ه��م  ممك��ن  �ش��يء  كل  موقفه��ا 
كانو� ي�شرح��ون باأنهم يريدون 
�جتثاث �الآخرين �لق�شاء عليهم 
نهائي��اً �حلال��ة �لعد�ئي��ة كانت 
�شاخن��ة ومرتفعة ج��دً� �لوعيد 
�ل�شدي��د �لعب��ار�ت با�شتباح��ة 
قتل �الآخري��ن �ملتنوعة عبار�ت 
تكفري��ة  عب��ار�ت  �شيا�شي��ة 
عبار�ت متنوع��ة لكانت ماأ�شاة 
ماأ�ش��اة كب��رة بحق ه��ذ� �لبلد 
وبح��ق �أبنائ��ه لكان��ت �جلر�ئم 
�لت��ي ال نهاي��ة له��ا وال ح��دود 
حلظ��ة  م��ن  �بت��د�أت  ق��د  له��ا 
تتوق��ف  ال  ولكان��ت  جناحه��م 
لكانت م�شتمرة و�لفظائع كانت 
ح�شل��ت ولك��ن بف�ش��ل �هلل برحمت��ه وبجه��ود �ل�شرفاء 
و�الأح��ر�ر يف هذ� �لبلد لكانت �جلر�ئم �لتي ال نهاية لها، 
وال ح��دود لها، قد �بتد�أت من حلظ��ة جناحهم، ولكانت 
��شتمرت، ولكانت ال تتوقف، �لف�شائع، لكانت ح�شلت، 

ولك��ن بف�ش��ل �هلل برحمته 
�ل�شرف��اء  وبجه��ود 

و�الأح��ر�ر يف ه��ذ� 
�لبلد، وبوعي 
ه��ذ�  �أبن��اء 
 ، لبل��د �

بحكم��ة  و
ه��ذ�  رج��ال 
وف��ق  �لبل��د، 

لتج��اوز  �هلل 
�ملحن��ة،  ه��ذه 

واإ�شق��اط تلك اخليانة، وكان املوقف خمتلفا 
من قب��ل �لدولة، من قب��ل �لرئي�ش، من قب��ل �الأحر�ر يف 
ه��ذ� �لبل��د، موقف �لعف��و، �لت�شامح، تطبي��ع �الأو�شاع 
�الجتماعية، هذ� هو �لذي يح�شل، بالرغم من �أن �أبو�ق 
�لع��دو�ن �شعت �إل��ى تخويف –مث��ال- كل �ملوؤمترين، 
م��ع �أن موقف �ملوؤمتري��ن �ل�شرف��اء كان موقفا وموقفا 
و��شح��ا، وموقفا م�شرفا، وبف�شل �هلل قوبل هذ� �ملوقف 
مب��ا يليق ومب��ا يجدر ب��ه، قوب��ل باالح��ر�م و�لتقدير 
و�الأمن و�الأمان، و�ليوم �ل�شرفاء من �أبناء هذ� �لبلد من 
كل �ملكونات، �إخوة متعاون��ن، متكاتفن، ومتفاهمن، 
جو يغي�ش �لعدو، �خلونة �لذين جنحو� يف �لهروب من 
�شنعاء �إلى عدن، هم �الآن يتو�جدون يف عدن كما يقال، 
ويحاول��ون �أن ينادو� �لبع�ش ليذهب �إليهم هناك ليبيع 
نف�ش��ه من جدي��د، ويو��شل م�شو�ر �خليان��ة و�لعمالة، 
قدم��و� �شاهد� �إ�شافيا على حقيقة ما ح�شل يف �لثاين من 
دي�شمر، عندما يذهب طارق، يفر من �شنعاء �إلى عدن، 
ويو��شل م�شو�ره حتت ر�ية �لعدو�ن، هو يقول للذين 
مل يفهم��و� بعد حقيقة �ملوقف �ل��ذي ح�شل يف �شنعاء، 
مل يختل��ف م��ا يح�شل �لي��وم هناك عما ح�ش��ل باالأم�ش 
يف �شنع��اء، موقف يف �إطار �لع��دو�ن، �متد�د للعدو�ن، 
يف �ش��ف �لع��دو�ن، هذ� هو �حلق، ه��ذه هي �خلال�شة، 
ه��ذه هي �حلقيقة لكل من يريد �أن يعرف �حلقيقة، على 
كل �ملوق��ف �لر�شمي موقف م�شك��ور، تطبيع لالأو�شاع، 
عفو، كذلك �أنا �أعتقد �أن �أغلب مقر�ت �ملوؤمتر �إن مل يكن 
كله��ا، �أنا مل �أع��رف �أن �أي مقر من مقر�ت �ملوؤمتر– مقر 
مق��ر للحزب كحزب –ال يز�ل حت��ت �ل�شيطرة �الأمنية، 
ال �أع��رف �شيئا من هذ� �لقبيل، �الأو�شاع �شبه طبيعية، 
�الجتماع��ي،  �لتالح��م  �هلل،  بف�ش��ل  طبي��ة  و�الأم��ور 
�لتع��اون، �الطمئن��ان، ه��و �حلال��ة �ل�شائ��دة �لي��وم، 
وف�شل��ت كل م�شاع��ي �لتخويف و�الإرج��اف، و�ل�شحن،  

و�ل�شدة، �لخ.
�أي�شا ن�شر �إلى ما حدث من تطور�ت �أخرة يف عدن، 
هذه �لتطور�ت تطور�ت طبيعية بنظرنا، الأنها ال تخرج 
ع��ن �جتاه �للعبة �لتي ميار�شها �لعدو�ن يف �لبلد، وهي 
لعبة ي�شتغل فيها �أور�ق متناق�شة متباينة، يحرك فيها 
ه��ذه االأوراق وهذه اخليوط مبا يخدم موقفه، وال نری 
فيه��ا �أي موؤ�شر �إيجابي، جتاه �مل�شتقبل من جهة �لقوى 
�الأخرى، ق��وى �لعمالة �لتي �رمت��ت يف �شف �لعدو�ن، 
لك��ن فيها ع��رة، يفر�ش باجلميع �أن يع��و، �إن كان من 
�ملمكن لهم �أن يعو، �إن كان من �ملمكن �أن يعو�، الأنهم يف 
حال��ة ... �شكر �شديد للمال �ل�شعودي و�ملال �الإمار�تي، 
يعني �جلماعة م�شو�شن جد�، لدرجة رهيبة، ما بيعطو� 
نفو�شه��م فر�شة �أنهم يفهمو� �لو�شع �لذي هم بيه، و�أنه 
ل��ن يو�شل �إلى نتيجة، هذ� هو �ل��ذي �أريد �أن �أقوله، ما 
فيه قوى �لعمالة  مبختلف �جتاهاتها، من كان منهم من 
حزب �الإ�ش��الح، �أو من �حلر�ك، �أو من �أي �جتاه كان، 
م��ا هم فيه ل��ن يو�شلهم �إل��ى نتيجة، �لو�ش��ع �ملطلوب 
له��م �أن ي�شتمرو� فيه هو قت��ال �شد بلدهم، وتنازع فيما 

بينه��م، ي�شاعد على ��شتمر�ر حال��ة �لتناف�ش على من 
يقدم خدمة �أكر، هذه هي �خلال�شة، �أن�شحهم �أقول 
�إن عليهم �أن ي�شتذكرو�، �أن يتفهمو�، �أن يتعقلو�، و�إذ� 
كانو� يريدون، �خلر لوطنهم ولبلدهم، فاخلر هو يف 
�أن تتج��ه كل قوى �لد�خل �إلى �حل��و�ر، �إلى �لتفاهم، 
على مبد�أ �لعي�ش �مل�شرك، على مبد�أ �ل�شر�كة ، على 
مبد�أ �حلرية و�ال�شتقالل لهذ� �لبلد، و�أن يتقو� �هلل يف 

�أنف�شهم ويف وطنهم.
�أم��ا خيارن��ا �لق��وى �حل��رة �ملناه�ش��ة للع��دو�ن، 
�ملت�شدي��ة للع��دو�ن، بالرغم م��ن �لت�شعي��د �مل�شتمر، 
م��ا �أمامن��ا م��ن خي��ار، �إال م��ا نح��ن في��ه، كموق��ف 
م�ش��وؤول وموق��ف ح��ق، وموق��ف تفر�ش��ه علين��ا 
قيمن��ا، ومبادوؤنا، و�إن�شانيتن��ا، وديننا، و�أخالقنا، 

وكر�متنا.
نح��ن ن�شع��ى الأن نكون �أحر�ر�، �أك��ر م�شكلة لنا 
م��ع ق��وى �لعدو�ن ه��ي ه��ذه، �لكال�شنك��وف، هوؤالء 
�لذين �رت�شو� الأنف�شه��م، �أن حتولو� �إلى جمرد �أدو�ت 
بي��د �الأجنب��ي، يعطون �ل�ش��الح، بده دوله، ب��ده ما هو 
دول��ة، ب��دك ع�شك��ري، ب��ده با�ش��م �شعب��ي، ي�شمو� 
نفو�شه��م يف بع�ش �ملناطق، مقاوم��ة، ما قد �شمعنا 

مبقاومة مع معتدي مع �أجنبي غازي.
�أي حال��ة قاع��دة، د�ع���ش، تكف��ري، علم��اين، 
�أن��ت باأي عنو�ن �شعبي ع�شكري، ميكن �أن تعطى 
�ل�ش��الح، ي�شلح��ون �لنا���ش باعتباره��م كقبائ��ل، 

�مل�شاأل��ة  ع��اد  م��ا  يعن��ي 
جي���ش  م�شطلحاته��م،  ح�ش��ب 
و�أمور ر�شمي��ة، ومادري �أي�ش، 
�ل�ش��الح،  ت�شل��م  قبيل��ة ممك��ن 
حت��ى �لدباب��ات، حت��ى �الآليات 
تعط��ى  ولك��ن  �لع�شكري��ة، 
�أن  �شبي��ل  يف  م��اذ�،  �شبي��ل  يف 
تق��ف يف موق��ف ح��ر وم�ش��وؤول 
جم��رد  تك��ون  ال،     ووطن��ي؟ 
�أد�ة مربوط��ا، يك��ون �لقبيل��ي 
عبد، يخ�شر بالبع���ش، �لقبلية 
حرية، �لقبللة ما تطور، �لقبلية 
�حلقيقية �شرف وكر�مة، ولكن 
�ل�ش��الح  �شت�شل��م  �أن��ت  �إذ�  ال، 
منه��م لتقاتل �ش��د �شعبك، �شد 
وطن��ك، لتكون مر��ش��ا متقدما 
�ل��دور  ه��ذ�  جنوده��م،  �أم��ام 
�لذي ي��ر�د لليمن��ي، يتقدم قبل 
�الإمار�تي، ليك��ون هو �لعر�شة 
ويك��ون  ي�ش��اب  الأن  للن��ر�ن 
هو �لف��د�ء �أم��ام جنوده��م، �أو 
مر�ش قبل �جلندي �ل�شعودي، 
�أو  هن��ا  م��ن  �جلن��دي  وقب��ل 
�أو  �ل�شع��ودي  بال��ذ�ت  هن��اك 
�الإمار�ت��ي، و�إال �ل�شود�نين ما 
بيطلب��و� م��ن �ليمني��ن يكونو� 
مر���ش له��م، بيقدموه��م وهم، 
وهن��ا �أوج��ه �لند�ء م��ن جديد 
�لى �ل�شع��ب �ل�ش��و�دين �لعزيز 
�لذين ننظ��ر �إليهم ب��كل م�شاعر 
�الإخ��اء، �أن ين�شحو� رئي�شهم، 
حكومته��م،  ين�شح��و�  و�أن 
بوق��ف ه��ذ� �لعب��ث �ل��ذي ه��ي 
في��ه، ه��ذ� �ال�شتهت��ار �لذي هي 
في��ه، مثلم��ا تدفع ب��االآالف من 
و�العت��د�ء  للمج��يء  �جلن��ود 
عل��ى �شعب مين��ي عزيز عربي، 
ه��و د�ئم��ا كان يعي���ش م�شاعر 
�لقليل��ة، يف �ملا�ش��ي كان �لكثر 
�إل��ى  ياأت��ون  �ل�شود�ني��ن  م��ن 
ويحظ��ون  مدر�ش��ن،  �ليم��ن 
عملي��ة  يف  كب��ر  باح��ر�م 
�لتعليم، يتو�ج��دون كمعلمن، 
�جلامع��ات  يف  يتو�ج��دون 
يتو�ج��دون  و�ملد�ر���ش، 
�القت�شادي��ة،  �الأن�شط��ة  يف 

و�حلياتية يف �لبلد ويح�شون باالحر�م كاأ�شقاء، �ليوم 
ياأت��ون بالبع���ش  منهم حتت �إغر�ء �مل��ال و�شكرة �ملال 
لرئي���ش �ل�شود�ن كغ��ز�ة �إلى جان��ب �الإمار�تين و�إلى 
جان��ب �ل�شعودي��ن وب��دون �ح��ر�م للعل��م �ل�ش��ود�ين 
و�ليمن��ي غ��ر حم��رم عن��د �ل�شاب��ط �الإمار�ت��ي عند 

�ل�شاب��ط �ل�شعودي ُيدف��ع بِه دفعاً �إل��ى �ملوت و�لهالك 
يف �ش��د�رة �لزحف و�ملوقف ليكون ه��و �ل�شحية فالكل 
يعط��ون �ل�شالح يف �شبيل �أن يكون��و� �شحايا �أن يكونو� 
ف��د�ًء للجنود �الإمار�تين و�ل�شعودين و�أدو�ت خلدمة 
�ل�شعودي و�الإمار�تي و�ل�شعودي و�الإمار�تي يف خدمة 
�الأمريكي ويف خدم��ة �الإ�شر�ئيلي، يعني لي�شت �مل�شكلة 
كم��ا يقال �أننا يف �لبل��د هذ� طرف م�شل��ح �لكل م�شلحن 
يف ه��ذ� �لبل��د و�أنت��م ت�شلح��ون �الأطر�ف �الأخ��رى بكل 
�أن��و�ع �ل�ش��الح وبال�ش��الح �حلديث و�ملتط��ور ولي�شت 
�مل�شاأل��ة م�شاأل��ة دول��ة وما دول��ة وم�شاأل��ة �شيا�شية كل 
هذه �أمور قابل��ة للحل، �مل�شكلة �حلقيقية �أن �ل�شعودي 
و�الإمار�ت��ي يريد من �لكل يف هذ� �لبلد �أن يكونو� جمرد 
�أدو�ت لتنفي��ذ �أجندة معينة و�أن يك��ون �لو�شع يف هذ� 
�لبلد  حتت �شقف معن �شقف �لعبودية و�ال�شت�شعاف 
و�ل��ذل و�لهو�ن ونح��ن نريد �أن نكون �أح��ر�رً� �أن يكون 
بلدنا ح��رً� م�شتقاًل �أن يكون �شعبن��ا عزيزً� وحمرماً له 
ق��ر�ره له ��شتقالله وه��ذ� ما ال يريدونه ه��ذه م�شكلتهم 
�حلقيقي��ة معنا توجهن��ا �حلر تبنينا لق�شاي��ا �أمتنا هم 
لديه��م �أجن��دة �لق��وم عندهم توج��ه لت�شفي��ة �لق�شية 
�لفل�شطيني��ة للمتاجرة م��ع �الأمريك��ي و�الإ�شر�ئيلي  يف 
ح�شاب��ا ت�شر باملنطق��ة يريدون �أن يفر�ش��و� خيار�تهم 
لتطوي��ع كل �أبن��اء �ملنطق��ة الأمري��كا و�إ�شر�ئي��ل وم��ن 
يرف�ش ذلك يريدون �أن ي�شتهدفوه هذ� هو �حلال معهم، 
فيم��ا يتعلق بالو�شع �الإقليمي من �أبرز منا طر�ء يف هذ� 
�ال�شبوع هو �إدر�ج بع�ش قادة 
�ملقاوم��ة �لفل�شطينية يف الئحة 
�الرهاب �الأمريكي �شمن حالة 
�لت�شفي��ة للق�شية �لفل�شطينية 
و�ال�شتهد�ف �مل�شتمر و�ملكثف 
�أمري��كا  جان��ب  م��ن  حالي��اً 
ب�ش��كل و��ش��ح ج��دً� وب�ش��كل 
�لق�شي��ة  �ش��د  م�شب��وق  غ��ر 
�ل�شع��ب  و�ش��د  �لفل�شطيني��ة 
�لفل�شطيني ومن جانب �أدو�ت 
�أمريكا يف �ملنطق��ة �لتي ت�شتمر 
يف �شغطه��ا عل��ى �لفل�شطينين 
�لت��ي  �لتن��ازالت  ليقدم��و� 
و�أمري��كا  �إ�شر�ئي��ل  ت�شاع��د 
وتلب��ي رغب��ات تر�م��ب، نحن 
د�ئم��ا نوؤك��د �أنن��ا �إل��ى جان��ب 
�شعبنا �لفل�شطين��ي �ملظلوم يف 
كق�شية مركزية مبدئية موقفنا 
فيها ه��و موقٌف ثاب��ت ثابت ما 
ق��ال �الآخ��رون عن��ا في��ه قالو� 
�إي��ر�ين يقول��و� مدري  يقول��و� 
م��ا ه��و ذ�ك ر�ف�ش��ي جمو�شي 
م��دري �أي���ش ه��ي م��ن جانبهم 
عب��ار�ت �ألقاب �شتائم �أ�شياء ال 
قيم��ة لها عندن��ا موقفنا مبدئي 
�شعبن��ا  جان��ب  �إل��ى  وثاب��ت 
�لفل�شطين��ي �إل��ى جان��ب تبني 
ق�شايا �أمتنا �لكرى �إلى جانب 
�إخائن��ا ومودتنا لك �أبناء �أمتنا 
�الإ�شالمي��ة �إال م��ن �أب��ا ال م��ن 
�أبا م��ا ي�شت��ي �أُخ��وة �إ�شالمية 
�شتي م��ع �الأمريكين ويف �شف 
�الإ�شر�ئيلي��ن ه��ذه م�شكلت��ه، 
وتعال��ى  �شبحان��ه  �هلل  ن�ش��األ 
�الأب��ر�ر  �شهد�ئن��ا  يرح��م  �أن 
�شاحل��ن  به��م  يلحقن��ا  و�أن 
�ملظل��وم  �شعبن��ا  ين�ش��ر  و�أن 
و�أم��نت �الإ�شالمي��ة يف مو�جهة 
�لتحدي��ات و�الأعد�ء �أنه �شميع 
عليك��م  و�ل�ش��الم  �لدع��اء.. 

ورحمة �هلل وبركاته..

<  ك�����ل�����م�����ات أس����������ر ال�������ش�������ه�������داء ال����ع����ظ����ي����م����ة وامل����������ؤث����������رة ال������ت������ي ت����ن����ب����ع ع��������ن م�����ص�����داق�����ي�����ة ع�����ال�����ي�����ة ك����ف����ي����ل����ة ب����ال����ت����ع����ب����ي����ر ع��������ن احل��������ال��������ة امل�����ع�����ن�����وي�����ة ال�����ع�����ال�����ي�����ة ل���ه���م
� ال�����������س�����������رع�����������ة ف��������������ي ح���������م���������ل ج���������ث���������م���������ان ال��������ش��������ه��������ي��������د ل��������ي��������س��������ت ج��������������ائ��������������زة ش��������������رع��������������ًا ب��������������ل األف��������������ض��������������ل ال���������س���������ي���������ر ب��������ال��������ن��������ع��������ش ب��������������وق��������������ار وب���������ش���������ك���������ل ط�����ب�����ي�����ع�����ي

<  اخل����ون����ة امل����ت����واج����دون ف��ي 
عدن قدموا شاهدًا إضافيًا على 
حقيقة م��ا ح��ص��ل ف��ي ال��ث��ان��ي من 
دي��س��م��ب��ر أن����ه ام����ت����داد وخ��دم��ة 

للعدوان

<  ال���ت���ع���اون واالط���م���ئ���ن���ان هي 
احل���ال���ة ال���س���ائ���دة ال���ي���وم م��ح��ل��ي��ًا 

وكل محاولة التهويل فشلت

<  ما حصل في عدن هو لعبة 
بني قوى العمالة يحرك أوراقها 

العدوان مبا يخدم مصلحته

<  ق���وى ال��ع��م��ال��ة ل��ن ت��ص��ل إل��ى 
ن��ت��ي��ج��ة ب��ال��وض��ع ال����ذي ه���ي فيه 

من قتال للوطن

ال�����ت�����ص�����دي  ه��������و  خ�������ي�������ارن�������ا    >
ل������ل������ع������دوان ك�����م�����وق�����ف م�����س�����ؤول 
وم������وق������ف ح������ق ت����ف����رض����ه ع��ل��ي��ن��ا 

إنسانيتنا وديننا

ت���ع���ن���ي احل����ري����ة  ال����َق����ْب����َي����َل����ة    >
وال��ش��ج��اع��ة ل��ك��ن ق���وى ال��ع��دوان 
ت��ري��د ال��ق��ب��ل��ي ال��ي��م��ن��ي أن ي��ك��ون 
م���ت���رس���ًا م���ت���ق���دم���ًا ق���ب���ل اجل���ن���دي 

السعودي أو االماراتي

ال����ش����ع����ب  ن������������������داًء  أوج���������������ه    >
ينصحوا  أن  ال��ع��زي��ز  ال���س���ودان���ي 
ح��ك��وم��ت��ه��م ب���وق���ف ه����ذا ال��ع��ب��ث 
الذي هي فيه من إرسال اجلنود 

لقتل الشعب اليمني

< � ال��س��ودان��ي��ون ك���ان���وا ي��أت��ون 
إل��ى اليمن كإخوة وأه��ل أم��ا اآلن 
السعودي  امل��ال  سكرة  وبسبب 
اليمن  إل��ى  يأتون  رئيسهم  عند 
غزاة وأدوات خلدمة السعودي 

واإلماراتي

<  مشكلة العدوان معنا أنهم 
اليمنيني أن يكونوا  يريدون من 
أدوات لتنفيذ أجنداتهم ونحن 
نريد أن يكون بلدنا حرًا وشعبنا 

عزيزًا

<  ل���دى ق���وى ال���ع���دوان توجه 
الفلسطينية  القضية  لتصفية 
وت�����ط�����وي�����ع امل����ن����ط����ق����ة ب���أك���م���ل���ه���ا 

ألمريكا و"اسرائيل"

<  ن��ؤك��د أن��ن��ا دائ��م��ًا إل��ى جانب 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وم��وق��ف��ن��ا 

هذا ثابت ومبدئي

ل��ك��ل املسلمني  ن��ح��ن أخ����وة    >
الذين يريدون ُأخّوة اإلسالم إال 
من أبى وأراد أن يكون في صف 

األمريكيني
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الرئيس الصماد يضع إكليال من الزهور  بروضة الشهداء في اجلراف بصنعاء

اليمنيون في مختلف مديريات واحملافظات.. يحيون ذكرى الشهيد السنوية لهذا العام1439ه�
مبنا�شب��ة حل��ول �لذك��رى �ل�شنوي��ة لل�شهيد له��ذ� �لعام 
١٤٣٩ه��� �أق��ام ويقي��م �أبناء �ل�شع��ب يف خمتل��ف مديريات 
وحمافظ��ات �جلمهورية، �لعديد م��ن �لفعاليات و�لزيار�ت 
الأ�ش��ر ورو�شات �ل�شهد�ء وتنظيم معار�ش �ل�شور وغرها 
م��ن �الن�شط��ة �خلا�شة بالذك��رى، وتقام فعالي��ات �لذكرى 
تقدي��ر� ل�شه��د�ء وم��ا قدم��وه م��ن ت�شحي��ات يف �شبي��ل �هلل 
و�لعزة و�لكر�مة، ولتجديد �لعهد بامل�شي يف درب �ل�شهد�ء 
وفاء لت�شحياتهم �جل�شيمة ولعظيم ما قدموه من �أجل عزة 

�الأمة، باأن دماءهم �لزكية لن تذهب هدر�.

و�ش��ع �لرئي�ش �شالح �ل�شم��اد �إكليال من 
�لزهور وق��ر�أ �لفاحتة عل��ى �أرو�ح �ل�شهد�ء 
يف رو�ش��ة �ل�شهد�ء مبنطقة �جل��ر�ف باأمانة 
�ل�شنوي��ة  �لذك��رى  مبنا�شب��ة  �لعا�شم��ة 

لل�شهيد.
و�أ�شاد �لرئي�ش �ل�شم��اد مبناقب �ل�شهد�ء 
وماآثرهم �لبطولية وما �شطروه من ت�شحيات 
للدف��اع ع��ن �لوطن، م�ش��ر� �أن �إحي��اء هذه 
�ملنا�شب��ة يج�ش��د �هتمام �لقي��ادة �ل�شيا�شية 
و�لع�شكري��ة بالت�شحي��ات �جل�شيم��ة �لت��ي 
قدمه��ا �ل�شه��د�ء ف��د�ًء للوط��ن وذودً� ع��ن 

حيا�شه.
و�أك��د �أن �لقي��ادة �ل�شيا�شي��ة و�لع�شكرية 
�شتويل جل �لرعاية و�الهتمام باأ�شر �ل�شهد�ء 
و�أن دم��اء �ل�شه��د�ء م��ن منت�شب��ي �لق��و�ت 
�مل�شلح��ة و�الأمن و�للج��ان �ل�شعبية �شتبقى 
عه��دً� ي�شتحق �لوف��اء و�لتقدير من كل �أبناء 

�ل�شعب �ليمني، الفتا �إلى �أن �ل�شعب �ليمني 
ما���ش يف تقدمي قو�فل �ل�شهد�ء حتى حتقيق 

�لن�شر ودحر �ملعتدين.
كم��ا مت �فتت��اح  معر���ش مهي��ب ل�ش��ور 
�ل�شه��د�ء �لعظماء بح�ش��ور ر�شمي و�شعبي 
و�شخ�شيات �جتماعية و�شيا�شية وثقافية يف 

مديرية همد�ن.

�فتت��اح  مت  ح�شي���ش  بن��ي  مديري��ة  ويف 
ل�ش��ور  مهي��ب  ومعر���ش  رج��ام  رو�ش��ة 

�ل�شهد�ء د�خل �لرو�شة.
بتاأ�شي���ش  �ملنا�شب��ة  تد�ش��ن  مت   كم��ا 
�شندوق �الإح�شان لالأعمال �خلرية و�لذي 
�شي�شته��دف �الأ�ش��ر �مل�شت�شعف��ة م��ن �أ�شر 

�ل�شهد�ء.

د�ش��ن حماف��ظ حمافظ��ة ذم��ار حمم��د 
ح�ش��ن �ملقد�ش��ي وم�ش��رف ع��ام �أن�شار 
�هلل باملحافظ��ة فا�ش��ل �ل�شرق��ي فعاليات 

�لذكرى �ل�شنوية لل�شهيد باملحافظة.
وكالء  ح�ش��ره  �ل��ذي  �لتد�ش��ن  ويف 
�ملحافظة حم�شن هارون وحممود �جلبن 
معو�ش��ة  وجم��ال  عبد�ل��رز�ق  وحمم��د 
ورئي���ش جامع��ة ذم��ار �لدكت��ور طال��ب 
�لنه��اري، �أ�ش��ار �ملحافظ �ملقد�ش��ي، �إلى 

�ملكانة �لرفيعة �لتي يحتلها �ل�شهد�ء.
و�أك��د �هتم��ام �ل�شلط��ة �ملحلي��ة باأ�شر 
�ل�شه��د�ء عرفانا مبا قدموه من ت�شحيات 
�النت�ش��ار  �شبي��ل  يف  لدوره��م  وتكرمي��ا 
خمطط��ات  و�إف�ش��ال  �لوطني��ة  ل��الإر�دة 
�لعدو�ن، الفتا �إلى �أن �أقل ما ميكن �لوفاء 

به لل�شهد�ء هو رعاية �أ�شرهم.

ون��وه ب��دور موؤ�ش�ش��ة �ل�شه��د�ء وم��ا 
تولي��ه من رعاية و�هتمام الأ�شر �ل�شهد�ء، 
مبين��ا �أن حمافظ��ة ذمار كان له��ا �ل�شبق 
يف تق��دمي قو�ف��ل من �ل�شه��د�ء يف خمتلف 
ملو�جه��ة  و�لبطول��ة  �ل�ش��رف  جبه��ات 

�لعدو�ن.
�هلل  �أن�ش��ار  ع��ام  م�ش��رف  �أك��د  فيم��ا 
باملحافظ��ة فا�ش��ل �ل�شرق��ي �مل�شي على 
درب �ل�شه��د�ء م��ن �أج��ل �النت�شار لعزة 
وكر�مة �ل�شعب �ليمني باإف�شال خمططات 
�أهمي��ة ت�شاف��ر  �إل��ى  �لع��دو�ن، م�ش��ر� 

�جلهود لرعاية �أ�شر �ل�شهد�ء.
ب��دوره �أ�ش��ار رئي���ش ف��رع موؤ�ش�ش��ة 
�ل�شه��د�ء عبد�مللك �ملروين �إل��ى �أن �إحياء 
ذك��رى �ل�شهي��د تكت�شب �أهمي��ة ال�شتلهام 
عظمة �لت�شحي��ة و�ل�شم��وخ يف مو��شلة 

�ل�شمود ملو�جهة �لعدو�ن.
ودعا �إلى دعم م�ش��روع �إح�شان لكفالة 
�الأيت��ام ليكون مبثابة ج�ش��ر تو��شل بن 

�أبناء �ملجتمع و�أ�شر و�أبناء �ل�شهد�ء.
و�ألقي��ت يف �حلف��ل كلمت��ان ع��ن �آب��اء 
�ل�شه��د�ء قدمه��ا �أبو حكي��م �ملناري وعن 
�أبناء �ل�شهد�ء ملوؤيد �لو�شلي جنل �ل�شهيد 
�ل�شحف��ي خال��د �لو�شل��ي، �أكدت��ا �مل�شي 
على درب �ل�شه��د�ء حتى �النت�شار لعزة 

وكر�مة �ل�شعب �ليمني ودحر �لعدو�ن.
حماف��ظ  توج��ه  ذ�ت��ه،  �ل�شي��اق  يف 
�ملحافظة وم�شرف ع��ام �ملحافظة ومدير 
�أم��ن �ملحافظة لزي��ارة رو�ش��ة �ل�شهد�ء 

باملدينة .
عر���ش  �لزي��ارة  برنام��ج  وت�شم��ن 
ع�شكري لبع�ش وحد�ت �جلي�ش و�الأمن، 
��شتعر�ش فيه وح��د�ت ع�شكرية و�أمنية 
م��دى �جلهوزي��ة يف �لدف��ع ع��ن �لوط��ن، 
موؤكدين �أن كل منت�شب��ي �جلي�ش و�الأمن 

م�شاريع �شهادة يف �شيل �هلل و�لوطن.
معر���ش  �فتت��ح  مت�ش��ل،  �شي��اق  يف 
لل�شه��د�ء �لعظماء، و�ل��ذي �شهد يف يومه 
�الأول تو�ف��د من قب��ل �ملئات م��ن �لزو�ر 
م��ن �أبن��اء مدين��ة ذم��ار وم��ن خارجها، 
ويت�شم��ن �ملعر���ش ع��دد� م��ن �الأجنحة 
ل�شور �ل�شهد�ء و�لتي تعك�ش مدى ب�شالة 

وقوة �ل�شعب �ليمني.

ذم��������������ار: ت������دش������ني ف�����ع�����ال�����ي�����ات ال������ذك������رى 
ال��������س��������ن��������وي��������ة ل������ل������ش������ه������ي������د مب�����ح�����اف�����ظ�����ة 

�فتت��ح مبحافظة �حلديدة، �ملعر���ش و�ملهرجان �لكرنف��ايل الإحياء ذكرى 
�ل�شهي��د �ل�شنوي��ة بح�ش��ور وزي��ر �ملالي��ة ح�ش��ن مقب��ويل ووزي��ر �الإد�رة 
�ملحلية علي بن علي �لقي�شي و�أمن �لعا�شمة حمود عباد  وحمافظ حمافظة 
�حلدي��دة ح�شن �لهيج وقي��اد�ت ووكالء �ملحافظة و�مينه��ا �لعام وعدد من 

�ل�شخ�شيات �لع�شكرية و�الأمنية.

ويف �الفتت��اح �أك��د �لوزر�ء و�لقي��اد�ت �أن على �جلمي��ع �أن ي�شتلهم �لعر 
و�لعظ��ات و�لعط��اء �ل��ذي قدم��ه �ل�شهي��د وي�ش��ر �إلى ما �ش��ار �إلي��ه هوؤالء 

�لعظماء وينطلق �لى ميادين �لعزة و�لكر�مة ليد�فع عن �أر�شه وعر�شه.
كما ثم��ن �جلميع �جلهود �جلبارة و�حلثيثة �لت��ي بذلتها �للجنة �ملنظمة 
و�لقائم��ة عل��ى �ملعر���ش و�ملهرج��ان و�لت��ي تعك���ش �هتمام �لقي��ادة ممثلة 
باأن�ش��ار �هلل و�ل�شلط��ة �ملحلي��ة بال�شه��د�ء �الأب��ر�ر �لذي��ن قدم��و� �أرو�حهم 

رخي�شة من �أجل �أن نعي�ش ��أعز�ء �شرفاء.
يف ذ�ت �ل�شي��اق، �أك��د �لقائم��ون عل��ى �ملعر���ش و�ملهرج��ان �لكرنفايل �أن 
�ملهرجان �شي�شتمر �أ�شبوعاً كاماًل، ويحتوي على فقر�ت متعددة وم�شرحيات 
وم�شابق��ات و�شا�ش��ات عر���ش متنوعة لعر���ش جر�ئم �لع��دو�ن �ل�شعودي 
�الأمريكي و�نت�ش��ار�ت �جلي�ش و�للجان �ل�شعبية يف خمتلف جبهات �ل�شرف 

و�لبطولة.
يف �شي��اق مت�شل، �فتتح �أبن��اء �ملديريات �جلنوبي��ة يف �ملحافظة معر�شاً 
�لت�شكي��الت  �أروع و�أجم��ل  �إع��د�ده وت�شميم��ه عل��ى  �ل�شه��د�ء مت  ل�ش��ور 

�لهند�شية.

بحضور رسمي: افتتاح املعرض واملهرجان املركزي للشهيد في احلديدة 

تدشني فعاليات الذكرى السنوية للشهيد وافتتاح معرض صور برمية
د�شن��ت حمافظة رمية بقي��ادة �ل�شلطة �ملحلية 
و�لتنفيذي��ة فعالي��ات �لذك��رى �ل�شنوي��ة لل�شهيد 
وبح�ش��ور ع��دد م��ن �ل�شخ�شي��ات �الجتماعي��ة 
مبرك��ز  �ل�شه��د�ء  و�أه��ايل  و�أ�ش��ر  و�لعلمائي��ة 
�ملحافظ��ة.. وب��د�أت �لفعالي��ة باآي��ات م��ن �لذك��ر 
�حلكي��م، يليها كلمات �مل�شاركن وق�شائد �شعرية 
�أك��دت يف جممله��ا عل��ى �أهمي��ة �إحي��اء �ملنا�شب��ة 
و��شتلهام �لعر و�لدرو�ش من ت�شحيات �ل�شهد�ء 

�لعظماء �لذين �رتقو� �إلى �شماو�ت �خللود دفاعا 
عن �لوطن وعزته وكر�مته و��شتقالله.

و�أ�شارت �لكلمات �إل��ى �شرورة تعزيز �لتكافل 
�الجتماع��ي و�الهتمام باأ�شر �ل�شه��د�ء ورعايتهم  
و�لعناي��ة به��م  وف��اء وعرفان��ا مل��ا قدم��و� م��ن 

�لت�شحيات �لعظيمة.
كم��ا ت�شمنت �لفعالية �فتت��اح معر�ش مركزي 
�شم �ش��ور جميع �شهد�ء حمافظ��ة رمية، عك�شت 

�ملكانة �لعظيمة لل�شهد�ء يف نفو�ش �أبناء �ملجتمع  
وتخلي��د ذكر�ه��م  وبطوالته��م �لعظيم��ة و�لت��ي 

�شيتو�رثها �الأجيال جيال بعد جيل.
�مل�شارك��ون يف �لفعالية ز�رو� رو�شة �ل�شهد�ء 
لل�ش��الم عليه��م وق��ر�ءة �لفاحتة عل��ى �أرو�حهم 
�لطاه��رة ور�شائله��م �أنه��م على عهده��م ما�شون 
ومل�شرة �لدرب و�لعزة و�لكر�مة مد�فعون حتى 

يتحقق �لن�شر �أو �ل�شهادة.

محافظة مأرب: تدشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد 
د�شن��ت عدد من قي��ادة �ل�شلطة �ملحلية مبحافظة م��اأرب، فعاليات 

�لذكرى �ل�شنوية لل�شهيد بح�شور ر�شمي و�شعبي كبر.
و�ألقيت يف �لفعالية �لتي ح�شرها م�شائخ و�أعيان ووجهاء �ملحافظة 
وم�ش��رف �أن�ش��ار �هلل باملحافظ��ة �ش��ادق فلح��ان، كلم��ات وق�شائ��د 
�شعري��ة �أكدت يف جمملها على �أهمي��ة �إحياء �ملنا�شبة و��شتلهام �لعر 
و�لدرو�ش من ت�شحيات �ل�شهد�ء �لعظماء �لذين �رتقو� �إلى �شماو�ت 
�خلل��ود دفاع��ا ع��ن �لوط��ن وعزت��ه وكر�مت��ه و��شتقالل��ه. و�أ�شارت 

�لكلم��ات �إلى �ش��رورة تعزي��ز �لتكاف��ل �الجتماعي و�الهتم��ام باأ�شر 
�ل�شهد�ء وزيارته��م و�لعناية بهم وفاء وعرفانا لت�شحياتهم �لعظيمة 
و�ل�ش��ر يف دربه��م و�النت�ش��ار ملبادئ �حل��ق و�لعدل �لت��ي بذلو��ش 
�أنف�شه��م رخي�ش��ة م��ن �أج��ل �إحيائه��ا..  وت�شمن��ت �لفعالي��ة �فتتاح 
معر�ش مركزي �شم �شور جميع �شهد�ء حمافظة ماأرب باالإ�شافة �إلى 
جم�شم��ات ولوحات فني��ة عك�شت �ملكانة �لعظيم��ة لل�شهد�ء يف نفو�ش 

�أبناء �ملجتمع وتخليد ذكر�هم �لعطرة وبطوالتهم �لعظيمة.

أسرة 5 شهداء بحجة تقدم قافلة للجيش واللجان
قدم��ت �أ�ش��رة خم�ش��ة �شهد�ء م��ن �آل 
حمي��د�ن مبديرية كحالن عفار مبحافظة 
حجة قافلة غذ�ئية دعماً الأبطال �جلي�ش 
و�للجان �ل�شعبية �ملر�بطن يف �جلبهات.
و�أك��دت �أ�شرة  �شه��د�ء �آل حميد�ن �أن 

هذه �لقافل��ة تاأتي تكرمياً لدم��اء �أبنائها 
جبه��ات  يف  �ملر�بط��ن  لالأبط��ال  ورف��دً� 
�أن  �إل��ى  م�ش��رة  و�لبطول��ة،  �ل�ش��رف 
طري��ق �لن�ش��ال و�حلري��ة و�لعزة ال بد 
د بالدم و�أن �ل�شهد�ء هم فد�ء هلل  و�أن ُتعَبّ

و�لوطن و�لثورة.
و�ش��ددت �الأ�ش��رة باأنه��ا ما�شية على 
�لنه��ج �لذي م�ش��ى عليه �ل�شه��د�ء ولن 
تتو�ن��ى ع��ن تق��دمي �لغ��ايل و�لنفي�ش يف 

�شبيل �إعالء كلمة �هلل.

م���ن  أس�������ي�������را   165 حت������ري������ر 
اجليش واللجان في عملية 

تبادل بجبهة شبوة
ُحرر ١6٥ �أ�ش��ر� من �أبطال 
�جلي���ش و�للج��ان �ل�شعبية يف 
عملية تب��ادل لالأ�شرى يف جبهة 
�للجن��ة  �شبوة..و�أو�شح��ت 
�لوطني��ة ل�ش��وؤون �الأ�ش��رى يف 
�لتب��ادل  عملي��ة  �أن  له��ا  بي��ان 
لالأ�شرى مت��ت بو�شاطة حملية 
 ١6٥ حتري��ر  مبوجبه��ا  مت 
�أ�ش��ر� م��ن �جلي���ش و�للج��ان 

�ل�شعبية بجبهة �شبوة.
يذك��ر �أن �للجن��ة �لوطني��ة 
ل�ش��وؤون �الأ�ش��رى ح��ررت يوم 
�ملا�ش��ي  دي�شم��ر  م��ن  �ل���١0 
٣0 �أ�ش��ر� من �أبط��ال �جلي�ش 
�ل�شعبي��ة يف عملي��ة  و�للج��ان 
تبادل مع جمموعات م�شلحة يف 

جبهتي ماأرب و�جلوف.

 �أق��ام �أبناء مديرية رد�ع مبحافظة 
�لبي�ش��اء فعالي��ات متع��ددة، وذل��ك 
مبنا�شب��ة �لذكرى �ل�شنوي��ة لل�شهيد، 
وفاًء وعرفان��اً لت�شحياتهم �لعظيمة، 
ولعظيم م��ا بذلوه ن�ش��رة هلل ودفاعا 
و�لع��زة  و�لعر���ش  �الأر���ش  ع��ن 

و�لكر�مة.
�أبناء مديرية رد�ع �فتتحو� معر�ش 
بح�ش��ور  وذل��ك  �ل�شن��وي،  �ل�شهي��د 

�جتماع��ي ور�شمي الفت��ن، باالإ�شافة 
ر�شمي��ة  خطابي��ة  فعالي��ة  الإقام��ة 
باملديري��ة عينها �إحياًء لذكرى �ل�شهيد 
�ل�شنوي��ة، حي��ث �أكد �حلا�ش��رون �أن 
�شعور �لعزة و�لفخر و�ل�شموخ �لذي 
يتمت��ع ب��ه �أبناء �ليم��ن مل يكن ليوجد 
لوال ت�شحي��ات �ل�شه��د�ء وعو�ئلهم.. 
هذ� وقام �ملو�طنون بزيار�ت جماعية 

لرو�شة �ل�شهد�ء باملديرية.

تدشني فعاليات أسبوع الشهيد مبحافظة حجة
ويف حمافظ��ة حج��ة د�شنت فعاليات �أ�شب��وع �ل�شهيد بافتتاح معر�ش �ش��ور �شهد�ء �ملحافظة 
و�فتت��اح رو�شات �ل�شهد�ء بعد جتهيزها لهذه �ملنا�شبة ال�شتقب��ال �لزيار�ت �الجتماعية جلميع 

فئات �ملجتمع مبا فيهم �أ�شر �ل�شهد�ء.
وخ��الل فعاليات �لتد�شن �أكد حماف��ظ �ملحافظة على �أهمية �إحياء �لذك��رى �ل�شنوية لل�شهيد 
و�لت��ي تعت��ر حمطة ل�شحذ �لهمم و��شت�شعار �مل�شوؤولية �أمام ما مير به �لوطن من عدو�ن غا�شم 
و�أخ��ذ �لدرو���ش م��ن �ل�شهد�ء �لعظم��اء �لذين بذل��و� حياتهم رخي�ش��ة يف �شبي��ل �هلل للدفاع عن 

�الأر�ش و�لعر�ش.

فعاليات متنوعة مبديرية رداع مبناسبة الذكرى السنوية للشهيد
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�إن لل�شهي��د منزلة ومرتبة عند �هلل �شبحانه وتعالى مرموقة ال يف�شله 
�إال �الأنبي��اء و�ل�شديقن، يقول �هلل �شبحانه وتعالى “وال حت�شنب �لذين 
قتل��و� يف �شبيل �هلل �أمو�تاً ب��ل �أحياء عند ربهم يرزقون فرحن مبا �آتاهم 
�هلل م��ن ف�شل��ه وي�شتب�شرون بالذين مل يلحقو� به��م من خلفهم �أال خوف 
علي��ه وال ه��م يحزن��ون” وق��ول �هلل تعال��ى “ال ي�شت��وي �لقاع��دون من 
�ملوؤمن��ن غر �أويل �ل�شرر و�ملجاهدون يف �شبيل �هلل باأمو�لهم و�أنف�شهم، 
ف�ش��ل �هلل �ملجاهدين باأمو�له��م و�أنف�شهم على �لقاعدين درجة وكاًل وعد 

�هلل �حل�شنى، وف�شل �هلل �ملجاهدين على �لقاعدين �أجرً� عظيماً”.
وق��ول �مل�شطف��ى �شلى �هلل عليه وعلى �آل��ه  “�إن يف �جلنة مائة درجة 
�أعده��ا �هلل للمجاهدي��ن يف �شبيل��ه م��ا ب��ن �لدرجتن كما ب��ن �ل�شمو�ت 
و�الأر���ش”. وم��ن عظم��ة �الإ�شالم �أنه تف��رد يف جعل ه��دف �جلهاد هدفاً 
مزدوج��اً .. كالهم��ا ح�شن وجمي��ل .. يف �للحظة �لتي يقات��ل فيها �لعدو 
يحق��ق هدف��ن يف �آٍن و�حد �لن�ش��ر و�ال�شت�شهاد لق��ول �ملولى عز وجل: 
}ق��ل ه��ل ترب�ش��ون بنا �إال �إح��دى �حل�شني��ن{ فهما ح�شني��ان ميثالن 
هدف��ن: هدف دنيوي .. ه��و حتيق �لن�شر و�لتمك��ن .. وبه يقهر �إر�دة 

�لعدو ويرفع لو�ء كلمة �حلق، وهدف �أخر هو نيل مرتبة �ل�شهادة. وبها 
ينال ر�شو�ن �هلل ويحقق ما وعده �هلل و�إذ� كان للن�شر حالوة ومذ�ق يف 
�حلياة �لدنيا .. يقه��ر �أعد�د �هلل، و�لتمكن لالإ�شالم و�مل�شلمن، فاإن ذلك 
ال يقا�ش باأي حال من �الأحو�ل بثمرة و�حدة من ثمار �ل�شهادة }كما مر 
�شابق��اً يف مو�شوع ثمرة �ال�شت�شهاد{ ف��اأي نف�شية .. و�أي معنوية، تلك 
�لت��ي تقاتل بها �لفرد �مل�شلم .. وهو ي�شتح�ش��ر هذه �ملعاين �أمام ناظريه 
.. وكاأن��ه ينظر �إليه��ا ر�أى �لعيان .. �ألي�ش هذ� حافزً� قوي��اً للجهاد طلباً 

لال�شت�شهاد؟ 
لق��د تب��ن �أن �ملجتمع �ل��ذي يحوز على ه��ذه �لنم��اذج �ال�شت�شهادية 

و�جلهادي��ة يحق��ق �آث��ارً� �إيجابي��ة م��ن مثل ه��ذه �لظاه��رة، و�جلو�ب 
بالطبع باالإيجاب.

وه��ذ� ما يبين��ه �لق��ر�آن �لكرمي وهو يخاط��ب �ملوؤمن��ن ويحثهم على 
�ال�شت�شه��اد و�جلهاد يف �شبيله .. �شو�ء ��شتعم��ل يف ذلك خطاب �لتقرير 
�أو �ال�شتفه��ام �أو �ملناق�ش��ة �أو �أ�شل��وب �لرغيب و�لرهي��ب �أو �أ�شلوب 
�ملدح و�لذم وكذلك �أ�شلوب �لعتاب و�للوم .. و�لتقريع .. وكذلك �أ�شلوب 
�لق��دوة �حل�شنة .. وجميع �أن��و�ع �ملخاطبة ومن �أمثلة هذه �الآيات تلك 
�لت��ي بن �هلل فيها �آثار �جلهاد على �ملجتمع وما يعود بالنفع عليه بقوله 
تع��ال: }يا �أيه��ا �لذين �آمنو� ه��ل �أدلكم على جت��ارة تنجيكم من عذ�ب 
�أليم، توؤمنون باهلل ور�شوله وجتاهدون يف �شبيل �هلل باأمو�لكم و�أنف�شكم، 
ذلك��م خر لكم �إن كنت��م تعملون .. يغفر لكم ذنوبك��م .. ويدخلكم جنات 
جتري من حتتها �الأنهار وم�شاكن طيبة يف جنات عدن ذلك �لفوز �لعظيم 

.. و�أخرى حتبونها ن�شر من �هلل وفتح قريب وب�شر �ملوؤمنن {.

�إن خ��ط �ل�شه��ادة .. ال ميك��ن �أن يوجد �أ�ش��اًل ما ز�ل 
يف قل��ب �ملوؤم��ن ذرة خوف مما �ش��وى �هلل، الأن �خلوف 
عندم��ا ي�شيطر على قلب �ل�شخ���ش يجعله عبدً� م�شرً� 
له��ذ� �خل��وف .. ف��اإذ� خاف �ملوؤم��ن م��ن رب وظيفة �أو 
رب موؤ�ش�ش��ة .. فاإن��ه يبقى �أبد �لعمر �أ�ش��ر هذ� �ل�شيد 
.. عب��دً� لرب هذه �ملوؤ�ش�ش��ة و�إذ� خاف حاكماً ظاملاً ظل 
ط��ول عمره ، جباناً ال يج��روؤ على �لنطق بكلمة �حلق.. 
و�إذ� خ��اف م��ن بط�ش �ملحتل و�لغا�ش��ب .. فاإنه يعي�ش 
حي��اة �لذلة و�لهو�ن و�خلنوع و�ال�شت�شالم .. وكذ� �إذ� 
خ��اف م��ن �أي �شئ من هذه �لقيم �الأر�شي��ة .. �ملمثلة يف 
ق��وة غا�شم��ة .. �أو طمعاً يف �شياع �أم��ل �أو هدف دنيوي 
.. فاإن��ه لن يحق��ق يف ذ�ته .. وال يف و�قع��ة �أي معيار .. 

يتطلبه �ملوقف منه.
فعندم��ا ير�شى �ملنه��ج �لربوي �الإ�شالم��ي .. عقيدة 
حتري��ر �خل��وف م��ن دون �هلل .. فاإن��ه يحق��ق بذلك �أهم 

مطلب من مطالب �لفد�ء و�لت�شحية و�ال�شت�شهاد.
يق��ول �هلل �شبحان��ه وتعال��ى }ومل��ن خاف مق��ام ربه 

جنت��ان{ وقوله: }وخاف��ون �إن كنتم موؤمنن{.. وقال 
�لر�ش��ول �الأعظ��م �شل��ى �هلل علي��ه وعل��ى �آل��ه }ر�أ���ش 
�حلكمة خماف��ة �هلل{ ويف مقابل عقي��دة �خلوف .. البد 
م��ن �ملحبة هلل .. وهذه �ملحب��ة متالأ كيان �ملجاهد، حتى 
ي�شل �للحظة �لت��ي يلقى بها حمبوبه .. حمبة ال ي�شرك 
فيه��ا �أحدً� م��ع �هلل �شبحانه وتعال��ى .. وحمبة يف �هلل .. 
ولق��ول �ملولى عز وجل: }و�لذين �أمنو� �أ�شد حباً هلل{. 
)�أ�ش��د حباً هلل .. حباً مطلقاً م��ن كل مو�زنة ومن كل قيد 
.. �أ�ش��د حب��اً هلل .. م��ن كل ح��ب يتوجهون �إل��ى �شو�ه.. 
و�لتعبر هن��ا باحلب .. تعبر جميل .. فوق �أنه تعبر 
�ش��ادق .. فال�شلة ب��ن �ملوؤمن �حلق وبن �هلل هي �شلة 
�حلب .. �شلة �لو�شيج��ة �لقلبية و�لتجاذب �لروحي .. 
�شلة �ملودة و�لقربى .. �شلة �لوجد�ن �مل�شدود بعاطفة 

�حلب �مل�شرف �لودود.{.
�إن منه��ج �لربي��ة يف �الإ�ش��الم .. وهو ين�ش��ئ عقيدة 
�ال�شت�شهاد يف �لنفو�ش ق��د ر�شخ هذه �لعقيدة وبث هذ� 
�ملفه��وم، �ش��و�ء كان ذل��ك مبناق�ش��ة �لكف��ار و�ملنافقن 
�ل��ذي ما برح��و� يف كل منا�شبة وموق��ف ينفثون �شموم 
�خلوف و�شهام �حلر�ش م��ن �نق�شاء �الأجل .. خللخلة 

كيان �جل�شم �الإ�شالمي �لو�حد.
ق��ال �ملول��ى ع��ز وج��ل : }و�لذي��ن قال��و� الإخو�نهم 
وقعدو�، لو �أطاعونا ما قتلو� .. قل فادروؤو� عن �أنف�شكم 
�مل��وت �إن كنتم �شادق��ن{ .. وقوله عز وج��ل �أي�شاً يف 
معرك��ة ت�شحي��ح �ملفاهي��م وخل��ق �لت�ش��ور�ت و�لقيم 
�لعقائدي��ة م��ع �ملنافق��ن و�ملرجف��ن }ق��ل ل��و كنتم يف 
بيوتك��م لرز �لذين كتب عليه��م �لقتل �إلى م�شاجعهم{ 

.. وبه��ذ� يقط��ع عليه��م �لطري��ق .. من خ��الل �ملو�جهة 
�ملبا�شرة باحلقائق �لكونية �لبديهية �لتي يحاول �لكفار 
و�ملنافقون �اللتف��اف عليها وتطويعها خلدمة معركتهم 
�ل�شر�ش��ة يف وجه ظاه��رة �ال�شت�شهاد �لتي كان يت�شابق 
عل��ى طريقها �مل�شلمون �الأو�ئل .. وم��ن �شار على درب 

�ل�شهادة من بعدهم.
و��شتخ��دم يف خطابه �لع��ام للنا�ش جميع��اً –�مل�شلم 
و�لكاف��ر- �لذي��ن ال يحاول��ون �أو ي�شتغل��ون �ملو�ق��ف 
لتثبي��ط �مل�شلم��ن –�أ�شل��وب �لتقري��ر .. ونق��ل �لو�قع 
كم��ا هو على حقيقت��ه .. كما هو متعارف به لديهم كقول 
�ملول��ى عز وجل }كل نف�ش ذ�ئق��ة �ملوت{ .. وقوله عز 
م��ن قائل }وم��ا كان لنف�ش �أن متوت �إال ب��اإذن �هلل كتاباً 
موؤجاًل{ .. وقوله �شبحانه وتعالى }ولكل �أمة �أجل فاإذ� 
جاء �أجلهم ال ي�شتاأخرون عنه �شاعة وال ي�شتقدمون{.

لق��د حر�ش��ت �لثقاف��ة �لقر�آنية على ب��ث روح �جلهاد 
و�ال�شت�شهاد لدى �أبنائها على �متد�د �أجيالها �ملتعاقبة، 
ملا له من �أهمية بالغة يف �لدنيا ومنزلة �شامية يف �الآخرة.

ال يحظ��ى به �إال من تهي��اأت له �أ�شبابه وموجباته، وال 
ينال��ه �إال من عق��د قلبه على �الإمي��ان و�نطوت جو�نحه 
على �شدق �ل�شريرة، وم�شاء �لعزمية، و�شدة �حلر�ش، 

الأن �ل�شهادة من �خت�شا�ش �هلل وتف�شله على خلقه.
فال�شه��ادة ال متن��ح �إال ملن �أخل���ش يف طلبها، و�شدق 
وجد يف �ل�شعي لها �شعياً حثيثاً، “ويتخذ منكم �شهد�ء”، 
وم��ن هنا ندرك �أهمي��ة �ل�شهادة كمنزل��ة ربانية، ينزلها 
ه��و م��ن ي�شاء من عب��اده تف�ش��اًل وتكرماً، حي��ث �أن �هلل 
متجد يف ع��اله، وتقد�شت �أ�شماءه و�شفاته تفرد يف خلق 
�الإن�ش��ان �بت��د�ء، ومنح��ه �حلي��اة �شخاء، و�أي��ده بكل 

مقوم��ات �حلياة، و�شخر له �شائر �لوجود، مبا �شمل من 
مق��در�ت و�أقو�ت، لي�شتخدمه يف �إعم��ار �لكون.. وزوده 
مبل��كات وقدر�ت لالإفادة منها، ولتطويرها ب�شكل مبدع، 
لت�شاي��ر كل مر�ح��ل �لعمر �الإن�ش��اين، من ل��دن �آدم عليه 
�ل�ش��الم، حتى ي��رث �هلل �الأر�ش ومن عليه��ا. فقد �أعطى 
�لك��رمي �لكث��ر “و�إن تع��دو� نعمة �هلل ل��ن حت�شوها”، 
وطلب �أقل �لقليل، فقد طلب بذل هذه �لروح – �ملتف�شل 
به��ا �أ�ش��ال و�بت��د�ء – يف �شبيله الإع��الء كلمته وحتقيق 
مناهجه يف و�قع �حلياة، �شم��ن �شفقة ر�بحة، �ل�شلعة 

فيه��ا �جلن��ة، و�لثم��ن فيها �ل��روح، �لتي لي���ش لالإن�شان 
يف �إيجاده��ا �أي دور، ب��ل ه��ي منحت له م��ن قبل �هلل جل 
ثن��اوؤه، وال ميتل��ك �الإن�شان ح��واًل يف �إبقائها حلظة عند 
�نته��اء �أجلها، ناهي��ك عن تخليده��ا “�إن �هلل ��شرى من 
�ملوؤمنن �أنف�شهم و�أمو�لهم باأن لهم �جلنة”، ففي ظل هذ� 
�ملفهوم �ملوجز، و�ملدرك لدى �أبناء �الأمة تغدو �ل�شهادة 
هدفاً يف حد ذ�تها )وبالتايل غدت منزلة �ل�شهادة ت�شاهي 
منزلة �لر�شال��ة و�لنبوة..الأنها �شاأن من �خت�شا�ش �هلل، 
بها تفرد �شبحان��ه وتعالى يف ��شطفاء و�ختيار من �شاء 

من عب��اده، الأي منزلة من هاتن �ملنزلت��ن، فيختار من 
لهم �خلرة من عبادة للنبوة �و �ل�شهادة(.

�ن �ل�شهادة كالثمرة �لطيبة �لتي ال تنبت �ال يف �شجرة 
يافع��ه، ويف تربة خ�شبة لكي تنم��و وترعرع..فال ميكن 
للف��رد �أن يت�ش��ور �لثم��رة، وي��درك طبيعته��ا دون �ن 
يت�ش��ور ويدرك، �رتباطها بال�شجرة �لتي هي جزء منها 

و�لتي هي ثابته يف �طناب �الأر�ش.
وكذلك �الأمر لل�شهادة، حيث ال ميكن �أن نفهم �ل�شهادة، 
ون��درك �أبعادها وتاأثرها يف �لف��رد و�ملجتمع، بدون �أن 
نفه��م �جلهاد و�أحكامه، الأن �ل�شهادة ثمرة �جلهاد، وهي 
منبثق��ة عنه، وهو حامل له كغ�شن �ل�شجرة.. وكذلك ال 
ميكن �أن نفهمهما معاً بدون �أن ندرك ونفهم �الأ�ش�ش �لتي 

قامت عليها فكرة �جلهاد و�ال�شت�شهاد معاً.

ثقافي

ال�سهــادة قبــل اأن تكــون ت�سحيــة .. هــي جائــزة وفر�ســة وانت�سار 
�سخ�ســي ل�ساحبها قبل غــره.. لأنه ي�سل من خاللها اإلــى مبتغاه الأبدي.. 

وي�سلك الطريق املخت�سر اإلى اجلنة .

وي����������ت����������خ����������ذ م���������ن���������ك���������م ش����������ه����������داء 
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َلِبَنة في صرح  َبَنت  الله فإنها  إن كل أس��رة قدمت شهيدًا في سبيل 
اإلسالم العالي وبنيانه العظيم, ووهبت ألمتها عزًا وكرامة.. وما 
حتقق بفضل الشهداء وبفضل تضحياتهم هو الشيء العظيم, 

نصرًا وعزة وقوة, دفعًا لكثير من املخاطر.

كتب/عابد املهذري 
يهت��م �أعد�ء وخ�شوم �أن�ش��ار �هلل بالت�شنيع 
به��م و�لتحري���ش عليهم م��ع كل ت�شييع ل�شهيد 
م��ن �الأن�ش��ار وعن��د كل �ش��ورة �و فعالية �أو 
منا�شب��ة تظه��ر فيها مقاب��ر �ل�شه��د�ء كحد�ئق 
غناء عامرة باالخ�شر�ر و�لرتيب و�لزيار�ت 
عل��ى م��د�ر �ل�شاع��ة .. عو�ش��ا عن م��ا تك�شبه 
عقيدة �ل�شهادة من مهابة وجد�نية و�جتماعية 
فر�ش��ت ح�شورها �ملوؤثر على �ل�شاحة �ليمنية 
من��ذ ع��زز �الأن�ش��ار ثقاف��ة �ال�شت�شه��اد دينيا 
ووطني��ا يف نفو���ش �لنا���ش باإحياء ه��ذ� �الإرث 
�أخالقي��ا وعمليا كما مل يحدث من قبل يف تاريخ 
�لع��رب .. حتى غدت مكانة �ل�شهيد ذ�ت جاللة 
وم�ش��در فخ��ر و�أمني��ة لع�ش��ر�ت �الآالف م��ن 
�ملقاتلن �ل�شجعان يف حركة �أن�شار �هلل بقيادة 
�شان��ع �أجماده��ا �ل�ش��اب �لثالثين��ي عبد�مللك 
بال�شه��د�ء  �هتمام��ا  �الأك��رث  �لقائ��د  �حلوث��ي 
وذويه��م بن قادة ه��ذ� �لع�شر طبق��ا ل�شو�هد 
كثرة م��ن خمتلف �لدول و�الأقط��ار وع�شر�ت 
�لتنظيمات و�جليو�ش و�حلكومات و�حلركات 

و�الأنظمة على م�شتوى �لعامل .
ال �ح��د �أب��د� مث��ل �الأن�ش��ار ي��ويل �هتمام��ا 
بال�شه��د�ء .. �أن�ش��ار �هلل وحده��م من مينحون 
�ل�شهي��د م��ا ي�شتحق��ه م��ن �لتك��رمي و�خلل��ود 
و�لبق��اء حي��ا ال يف��ارق �لذ�ك��رة وال يطم��ره 
�لن�شي��ان عقب دف��ن جثمانه بوق��ت ق�شر كما 
ه��و ح��ال �الآخري��ن �لذي��ن ميت��ازون بن�شيان 
باأرو�حه��م  م��ن ي�شح��ون  وجتاه��ل و�هم��ال 
معه��م ح��د� يجع��ل �ملقات��ل يف �شفوفه��م يفكر 

�أل��ف م��رة مب��ا بع��د مقتل��ه ؛ عك���ش مقاتل��ي 
�الأن�شار متاما ؛ ممن �شار ت�شابقهم �لى �ملوت 
با�شتب�ش��ال و�شجاع��ة مدع��اة تاأم��ل وذه��ول 
�ملهتم��ن و�ملر�قب��ن وخر�ء مر�ك��ز �لبحوث 

و�لدر��شات �ال�شر�تيجية .
�لتقدي��ر  �ملث��ر  �الأن�ش��ار  �هتم��ام  ب��ن 
وغرمائه��م  مناوئيه��م  و�تهام��ات  ب�شهد�ئه��م 
�ل�شطحي��ة لهم مب��ا ال ينطل��ي �أو يوؤثر ويحقق 
�دن��ى نتيج��ة يف �ش��ف �الأن�شاري��ن .. يكم��ن 
�ل�شر �ل�شغ��ر عما ور�ء �نت�شار �أن�شار �هلل يف 
كل ح��رب وكل مو�جه��ة وكل حتدي وموؤ�مرة 
�آخره��ا م��ا نعاي�ش��ه حالي��ا م��ن حتال��ف �أعتى 
تر�شانة ع�شكرية و�أغنى �لدول �شدهم يف حرب 
�شرو���ش �أ�شموه��ا »عا�شفة �حل��زم« تتزعمها 
��شتئ�ش��ال  به��دف  �ليم��ن  �ش��د  �ل�شعودي��ة 
و�جتث��اث »�حلوثي��ن« �ل�شامدي��ن يف وجهها 
بثب��ات ��شط��وري للع��ام �لثال��ث عل��ى �لتو�يل 
وعل��ى �أهب��ة �ال�شتع��د�د لل�شم��ود و�لقتال يف 

جبهات �لوغى �لى يوم �لقيامة .
للعام �لعا�شر تقريبا يو�ظب �أن�شار �هلل على 
�حي��اء فعالي��ة �ل�شهي��د �ل�شنوي��ة بزخم الفت 
وتفاع��ل منقطع �لنظر ال يخفت �أو يت�شع�شع 
رغم �رتفاع �أعد�د �ل�شهد�ء و�ت�شاع رو�شاتهم 
حت�ش��د  �ملع��ارك  م�شتع��رة  �حل��رب  وبق��اء 
يومي��ا �ملزي��د م��ن �الأرو�ح وت�شتنزف �جلهود 
و�لطاقات و�الإمكانات .. ما يجعل �لو�حد يفكر 
بده�ش��ة عن كي��ف ي�شتطيع �الأن�ش��ار توفر ما 
حتتاجه �حلرب من رجال وعتاد وز�د يف وقت 
يحتاج فيه �أعد�وؤهم ال�شتئجار و�شر�ء �جلنود 
وكتائ��ب �حل��روب من عدي��د بل��د�ن وبنفقات 

مبئات ملي��ار�ت �لدوالر�ت ومع ذلك يعجزون 
ع��ن جمع �لرتل �لكايف للح��رب وتوفر �لبدالء 
عمن يقتلون يوميا باأرقام مرتفعة .. �إلى درجة 
جتعلن��ا جن��زم �أن �الأن�ش��ار �أرو�ح ال مت��وت 
قيا�ش��ا بحجم من قالو� مقاب��ل تدفق ��شعافهم 
للقت��ال عل��ى م��د�ر �لوق��ت .. باأق��ل �لتكالي��ف 
وب��كل �شهول��ة وم��ن كل �لفئ��ات و�مل�شتوي��ات 
و�النتم��اء�ت و�الأعمار و�ملناط��ق .. و�ل�شر يف 
ذلك يكمن يف �لقدرة على �إقناع �جلميع بعد�لة 
�لق�شية و�شو�بية �ملظلومية و�لنجاح يف زرع 
روح �لت�شحية و�لف��د�ء يف نفو�ش �لنا�ش جيال 
بعد جيل كظاه��رة ��شتثنائية يتفرد بها �أن�شار 
�هلل وميت��ازون به��ا ومنه��ا ي�شتم��دون �لق��وة 
و�لق��درة على قل��ب �ملعادلة و�لتحك��م مب�شار 
وزم��ن ووقت �ملعركة وبلورة �الجناز ميد�نيا 

ن�شر� بعد ن�شر .
ه��ا ه��و قائ��د �الأن�ش��ار يلق��ي �لليل��ة كلمته 
�ملنا�شباتي��ة له��ذ� �لع��ام .. يط��ل ع��ر �لتلفاز 
للجو�ن��ب  وم�شتعر�ش��ا  ومتحدي��ا  متحدث��ا 
�ملت�شل��ة باالأحد�ث �جلاري��ة .. وهاهم �أن�شار 
�هلل يبادلون �شهد�ءه��م �لوفاء و�ل�شمو و�ملجد 
بال�شر على ذ�ت �لنهج و�لدرب و�ملنهج دومنا 
خ��وف وال فت��ور وال ت��ردد وال قن��وط اأو ياأ�ش 
�أو �شع��ف �أو تكا�شل ع��ن �مل�شي قدما جلبهات 
�حل��رب باإباء و�شموخ قل نظره وبكل عنفو�ن 
وب��ال ه��و�دة .. �الأب مع ول��ده .. و�الأم تبعث 
ببقي��ة �أبنائه��ا للمعرك��ة عن��د ��شت�شه��اد �بنها 
�الول .. وهكذ� يظل �ل�شهد�ء �أيقونة �النت�شار 
�جلام��ح مب�ش��رة �أن�ش��ار �هلل و�ل�ش��ر �الأب��رز 

تعبر� وداللة يف كيان هذه �حلركة .

أنصار الله .. اهتمامهں بشهدائهں »سر« انتصاراتهم الكاسحة
تر�ج��ع �ملجاه��دون من �جلن��وب ومعهم تقدمت 
�ملدرع��ات �الإمار�تية من عدن �إلى �أبن ويف حمافظة 
�لبي�شاء بد�أ �ملنافقون يقطعون �لطرقات وين�شبون 
�لكمائ��ن ويتحركون ب�شكل كبر وغر عادي وفجاأة 
ظه��رت �ملدرع��ات �الإمار�تية يف �إح��دى �لقرى على 
�خلط �لع��ام لتقطع بذل��ك �لطريق عل��ى �ملجاهدين 

وحتا�شرهم يف عقبة مكر��ش.
يف تل��ك �ملرحل��ة �حلرج��ة وق��ف �ل�شهي��د �أم��ام 
�شيارت��ه وحول��ه ثل��ه م��ن �ملجاهدي��ن ال يتع��دون 

�لع�ش��رة �أ�شخا���ش يتاأم��ل فيهم وم��ا �لذي يجب 
علي��ه �أن يفع��ل حتى يتمكن من ف��ك �حل�شار 

�لذي فر�شته �ملدرعات �الإمار�تية 
وبالت��ايل يقلب مو�زي��ن �ملعركة 
كان��ت  �ملجاهدي��ن  ل�شال��ح 
�ل�شاعة ١١ قب��ل �لظهر وما مل 
يتحرك من فوره فمعناه تفاقم 
�لو�شع ب�شكل ينذر بكارثة يف 

حمافظة �لبي�شاء 
م��ن  �إل��ى  �لتف��ت  فج��اأة 

حوله خماطب��ا لهم �أنا �الآن 
�لعدو  �شاأنطل��ق ملهاجم��ة 

م�شتع��د  منك��م  فم��ن 
مع��ي  يهاج��م  �أن 

ه  ب��و جا فاأ
كلن��ا 
مع��ك 

�أو  ب��رً� 
فاأمرهم  بحرً� 

ب  ك��و بر
لطق��م  �
بع��د  و

�أن زوده��م مب��ا يحتاج��ون �إلي��ه م��ن �لذخائ��ر قف��ز 
كالنم��ر �إلى مقعد �لقيادة لينطلق كال�شهم �إلى و�شط 
�ملدرع��ات �الإمار�تي��ة وهن��اك �ش��ب �لن��ار يف وج��ه 
�لغز�ة و�ملحتلن و�ذنابهم �أخ��رين قبل ��شت�شهاده 
باأي��ام �أن �ملعرك��ة كانت �شريع��ة وخاطفة وبال�شكل 
�ل��ذي مل يك��ن يتوقعها �لع��دو قتل ع��ددً� كبر منهم 
وه��رب من تبقى ومل ي�شب من �ملجاهدين �إال و�حد 
بجرح طفيف . كان يوما من �أيام �هلل غنم �ملجاهدون 
الأول م��رة ١٣ مدرع��ة وو�ح��دة �أحرقوه��ا وفك��و� 
�حل�شار ع��ن �ملجاهدي��ن وع��ادة �ملعنويات 
و�الأمل بن�ش��ر �هلل بع��د �أن كادت �لقلوب 

تبلغ �حلناجر
ه��ذه و�ح��دة م��ن ع�ش��ر�ت �ملعارك 
�لت��ي خا�شها �ل�شهيد �أبو ح�شن بغو�ش 
�مل�ش��رف �مليد�ين ملعركة مكر��ش �لذي 
هن��اك  يك�ش��ر  �ن  �هلل  بع��ون  ��شتط��اع 
�شوكة �لرمح �لذهبي لينطلق بعد 
ذلك �إل��ى حمافظة تعز كقائد 
ع�شك��ري ميد�ين م��ا دخل 
معركة �إال و�أنت�شر فيها 
و�أذكر �أنه حدثني ذ�ت 
م��رة قائ��ال »�إذ� �ردت 
�هلل  �آي��ات  ت��رى  �أن 
ماثل��ة �أمام��ك فهاج��م 
�أن  �أ�شا���ش  عل��ى  ال 
ت�شل��م و�إمنا �أن ت�شلم 
هلل �أم��رك » ف�شالم �هلل 
عليه يوم ول��د ويوم 
��شت�شهد ويوم يبعث 

حيا

ح����ك����اي����ة م������ن ت������اري������خ ال���ش���ه���ي���د أب�������و ح����س����ن ب���غ���وش


