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نظم �ليوم ب�ش��نعاء حفل �إ�ش��هار �أكادميية 
بني��ان للتدريب و�لتاأهي��ل، وتهدف �الكادميية 
خدم��ة  يف  �ملتطوع��ن  وتاأهي��ل  تدري��ب  �إل��ى 
�ملجتم��ع يف �ملج��االت �ملهني��ة و�لتمك��ن مب��ا 
ي�ش��اهم يف تنمي��ة �ملجتمع وتعزيز �القت�ش��اد 
م��ن  ع��دد  �الكادميي��ة  وت�ش��م   . �ملجتمع��ي. 
�الق�ش��ام منه��ا �لتعليم �لنظامي دبلوم �ش��نتان 
برجم��ة  جم��االت  يف  �لعام��ة  �لثانوي��ة  بع��د 
و�ش��يانة �حلا�ش��وب، �أنظم��ة �ش��بكات، قبالة 
وك��ذ� دور�ت ق�ش��رة �أق��ل من �ش��نة ت�ش��تمل 
عدد من �الق�ش��ام كالق�ش��م �لزر�عي و�حليو�ين 
و�جليولوجيا و�ملعادن و�ل�ش��ناعات �لغذ�ئية 
و�خلياطة و�مل�شغوالت �ليدوية و�لق�شم �ملايل 
و�الد�ري و�لتنمية �لب�شرية و�لق�شم �العالمي 
و�الأمن و�ل�ش��المة �ملهنية و�للغات .. ويف حفل 
�ال�ش��هار �أكد رئي�س �الأكادميية �لدكتور ها�شم 
�ل�شامي ونائب �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة بنيان 
�لتنموي��ة �أحم��د �لكب�ش��ي، على �أهمية ��ش��هار 
�كادميي��ة بنيان للتدري��ب و�لتاأهيل الإك�ش��اب 
�ملتطوع��ن و�ملتطوع��ات ع��دد م��ن �مله��ار�ت 
و�خلرب�ت يف خمتلف �ملج��االت �لتي يحتاجها 
�ملجتمع.. و�أ�ش��ار� �إلى �أهمي��ة �لعمل �لطوعي 
و�لك��و�رث  �الزم��ات  مو�جه��ة  يف  للم�ش��اهمة 
�لت��ي يتعر���س له��ا �ملجتمع وتوحيد �لن�ش��يج 
�الجتماع��ي وك��ذ� حماي��ة �ل�ش��باب وحتوي��ل 

�لطاقة �ل�شلبية لدى �ل�شباب �لعاطل �إلى طاقة 
�يجابية �إ�شافة �إلى حت�شن م�شتوى �خلدمات 
�ملقدمة للمو�طنن وزي��ادة �لقدرة على تلبية 

�حتياجات �ملجتمعات �ملحلية .
ولفتا �إلى �أن �إن�شاء �الكادميية ياأتي �نطالقا 
من �هتمام موؤ�ش�شة بنيان باملتطوعن و�ميانها 
باأنه��م ثروة من ث��رو�ت �لوط��ن �ملعطاء وكذ� 
جت�ش��يد� ملب��د�أ مقابل��ة �لعط��اء بالعط��اء ورد 
ج��زء م��ن �جلمي��ل و�الإح�ش��ان �ل��ذي يقدم��ه 
�ملتطوع��ون.. و�أكد رئي���س �الأكادميية ونائب 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�ش��ة بنيان �أن �الكادميية 
�ش��تويل �ملتطوعن �جلزء �الأكرب م��ن �هتمامها 
حي��ث �ش��تتكفل بتدريبه��م وتاأهيله��م و�ش��قل 
�الأن�ش��طة  �إل��ى  وتطرق��ا  جمان��ا..  قدر�ته��م 

و�مل�ش��اريع و�لرب�مج �لتي تقوم بها موؤ�ش�ش��ة 
بني��ان �لتنموي��ة كربنام��ج متك��ن �ملز�رع��ن 
يف �أودي��ة تهام��ة وبرنامج �لبحوث و�الإر�ش��اد 
�لزر�عي وبرنامج متكن �ل�ش��يادين �جتماعيا 
و�قت�ش��اديا وبرنام��ج طعام وبرنام��ج �غنياء 
م��ن �لتعف��ف وتنمي��ة �ال�ش��ر �ملنتج��ة ودم��ج 
�لعم��ل  �ش��وق  يف  �العاق��ة  ذوي  �ال�ش��خا�س 
�إ�ش��افة �إلى برنامج مكافحة �لكولر� وبرنامج 

متكن �ل�شجينات.
 40 تك��رمي  مت  �ال�ش��هار  حف��ل  خت��ام  ويف 
متطوع��ة م��ن متطوعات �ملجتمع �ش��من حملة 
دعم �لعم��ل �لطوع��ي "عطاء وبن��اء" 2018م 

�لذي تنفذه موؤ�ش�شة بنيان �لتنموية.

أخبار محلية

إنجازات األجهزة االمنية واللجان الشعبية من تاريخ 2018/2/4م إلى 2018/2/8م 

متكنت �الأجهزة �الأمنية يف حمافظة �لبي�شاء مبديرية 
�ل�ش��ومعة م��ن �إبطال مفعول ثالث عبو�ت نا�ش��فة كانت 
مزروع��ة عل��ى �لطريق �لفرع��ي مبنطقة حم��رة �لتابعة 

ملديرية �ل�شومعة .
و�أف��اد م�ش��در �أمن��ي باملحافظ��ة �أن��ه بع��د �كت�ش��اف 
�لعب��و�ت �لنا�ش��فة مت �لتعامل معها ف��ور� ، حيث جرى 

تفجر عبوة منها وتفكيك �ثنتن .
وق��د قام��ت �الأجه��زة �الأمني��ة بتحريز �مل�ش��بوطات 

ال�شتكمال �الإجر�ء�ت .

و�أكد �مل�ش��در �أن �لعمل جار على قدم و�ش��اق للقب�س 
على من قام بزرع �لعبو�ت �لنا�ش��فة يف �لطريق لتقدميه 

للعد�لة حتى ينال جز�ءه �لر�دع .. 
لق��وى  �لتابع��ة  �الإجر�مي��ة  �جله��ات  �أن  و�أو�ش��ح 
�لع��دو�ن �لغا�ش��م و�الي��ادي �الآثم��ة �لت��ي تق��ف ور�ء 
ه��ذ� �لعمل �الإجر�مي �مل�ش��ن تزد�د �ش��قوطا و�نك�ش��افا 
�أم��ام �أبن��اء �ملجتمع �لذي��ن ال يرون فيها �إال �ش��ر� مطلقا 
ي�ش��تهدف �جلمي��ع دون ��ش��تثناء ، وي�ش��عى لزعزع��ة 
�الأم��ن و�ال�ش��تقر�ر �لذي تنعم ب��ه �ملحافظ��ة .. و�أهاب 

باملو�طن��ن �أخذ �حليطة و�حلذر من �أي �أج�ش��ام غريبة 
�أو م�ش��بوهة و�البتع��اد عنه��ا ، و�إبالغ �جله��ات �الأمنية 
عل��ى �لفور للتعامل معه��ا .. كما �ألق��ت �الأجهزة �الأمنية 
يف حمافظة �لبي�ش��اء على �أحد ع�ش��ر مرت��زق منذ مطلع 
�ال�ش��بوع �جل��اري �أثن��اء حماولته��م �لت�ش��لل لالإلتحاق 

مبع�شكر�ت مرتزقة �لعدو�ن يف ماأرب .
وم��ن خ��الل �لتحقيق��ات و�لتحريات ، ثب��ت تورطهم 
بالتخابر مع �لع��دو و �لقيام باأعمال ، مت�س باأمن �لوطن 

و��شتقر�ره .

متكن��ت �الجهزة �المني��ة يف حمافظة ذمار 
من �ش��بط ثالث��ة م��ن �ملخدوع��ن و�ملرتزقة 
كان��و� يف طريقه��م �ل��ى مع�ش��كر�ت �لع��دو�ن 
، وم��ن ظمنه��م �حد عنا�ش��ر تنظي��م �لقاعدة 
�ش��ام  �ملدع��و  يعم��ل  كان  �الإجر�مي..حي��ث 
جماه��د ثاب��ت �لكرب��ي جمن��دً� مع ما ي�ش��مى 
بتنظي��م �لقاعدة بع��د �ن مت ��ش��تقطابه منذو 
ف��رة وتلق��ى تدريب��ات يف مع�ش��كر�تهم �لتي 
جتن��د �ل�ش��باب للقت��ال جنب��ا �ل��ى جن��ب مع 
دول حتال��ف �لع��دو�ن عل��ى �ليم��ن ، وق��د مت 
تدري��ب �ملذك��ور على زرع �لعبو�ت �لنا�ش��فة 
وتفجره��ا ، حيث قام بالفع��ل بزر�عة �ثنتن 
منها يف �لطريق �لعام بذمار بح�شب �عر�فاته 
�لتي وزعها �الإعالم �الأمني بوز�رة �لد�خلية .
وح��ذر م�ش��در �أمن��ي م��ن �إ�ش��تخد�م دول 
�لع��دو�ن للتنظيمات �الإرهابي��ة �الإجر�مية يف 
��ش��تهد�ف �ملجتمع �ليمني ومتزيق��ه ، موؤكد� 

�أن تل��ك �لتنظيم��ات تتلق��ى دعم��ا كب��ر� م��ن 
دول حتال��ف �لع��دو�ن يف �لوق��ت �ل��ذي تزعم 
حماربته��ا ، لك��ن تل��ك �لعالق��ة ب��ن حتال��ف 
بات��ت  �الإرهابي��ة  و�لتنظيم��ات  �لع��دو�ن 
مك�شوفة يف عموم �ملنطقة ومل تعد �شر� ، فلوال 
ذل��ك �لدع��م �المريك��ي �ل�ش��عودي مل��ا متكنت 
�لعنا�ش��ر �الإرهابي��ة م��ن �ل�ش��مود للحظ��ات 
كونه��ا ال حتظ��ى ب��اأي حا�ش��نة �إجتماعية �أو 

تاأييد �شعبي يذكر .
�أم��ا �لث��اين �ملدع��و ع��ادل عب��د�هلل �الدي��ب 
،فق��د كان يعم��ل يف مديري��ة �لقف��ر مبحافظ��ة 
و�لتغري��ر  �ل�ش��باب  لتجني��د  ك�شم�ش��ار  �إب 
عليهم و�حلاقهم مبع�ش��كر�ت �لعدو�ن ، وكان 
�ملدعو حا�ش��د علي �ملعزبي ، و�حد� ممن غرر 
عليه��م �ملذكور يف مديرية �لقفر ، لكن �الأجهزة 
�الأمني��ة متكنت من �كت�ش��افهم و�لقاء �لقب�س 
عليهم لتح�شينهم من �شرور �لعدو�ن و�إعادة 

دجمهم يف �ملجتمع كمو�طنن �شاحلن .
و��ش��اف �مل�ش��در �المن��ي : م��ن �لالف��ت 
�لقب���س عليه��م  �أن كاف��ة م��ن يت��م  لالنتب��اه 
يتحدث��ون بحري��ة و�ختيار عن ع��دم قناعتهم 
حال��ة  و�نع��د�م  �لع��دو�ن  �ش��ف  يف  بالقت��ال 
�لر�شى عن �ملعركة �لعدو�نية �لتي تخو�شها 
ق��وى �لع��دو�ن و�ملرتزق��ة ، حي��ث يوجه��ون 
دعو�ت �شادقة ون�شائح خمل�شة �إلى زمالئهم 
للع��ودة �إل��ى �أح�ش��ان �لوطن ، وه��ذ� ما يدل 
ب�ش��كل قاطع عل��ى حجم �لتغري��ر و�الكاذيب 
�لت��ي يبثه��ا �لع��دو�ن ، لكنه��ا ال ت�ش��تطيع �أن 
ت�ش��مد يف عق��ل �أو �ش��مر �أي �ش��خ�س يت��م 
�لق��اء �لقب���س علي��ه ح��ن ين�ش��دم بحقيق��ة 
ووطني��ة و�خال���س و�ش��حة موق��ف �بط��ال 
�جلي�س �المن و�للجان ، �لتي تاأتي د�ئما على 
عك�س �ل�ش��ورة �ملوح�ش��ة �لتي حاول ر�شمها 

�لعدو�ن و�ملرجفون .

البيضاء: تفكيك ثالث عبوات ناسفة على طريق احلمرة مبديرية الصومعة وإلقاء القبض على عدد من املرتزقة
�ش��بطت �الأجهزة �الأمنية يف حمافظة �إب ، �أحد 
�لعنا�ش��ر �لتي تعمل ل�ش��الح �لعدو�ن ، فقد �فاد 
م�ش��در �من��ي باملحافظ��ة ، �ن �ملدع��و ) ع . م . ن 
( م��ن مديري��ة �ملخ��ادر ، وهو من �لع�ش��كرين يف 

�لقو�ت �مل�شلحة
�الإلتح��اق  ح��اول   ،  ) م��درع   2٣ �لل��و�ء   (
مبع�ش��كر�ت �لع��دو�ن يف �ل�ش��الع ، بع��د �أن ق��دم 
لرجال �الأمن معلومات خمادعة لي�شمح له باملرور 
، ولك��ن �لتحري��ات ك�ش��فت �نه كان على تو��ش��ل 

بالعدو�ن ، وقد مت ��شتدعاءه للقتال يف �شفوفه .
وبه��ذ� مت �إحالته للتحقيق��ات ، متهيدً� لتقدميه 

للعد�لة
كم��ا �ألق��ى رج��ال �الأم��ن يف حمافظ��ة �إب عل��ى 
ت�ش��عة �أ�ش��خا�س من مرتزقة �لعدو�ن ، تورطو� 
يف �لقي��ام باأعم��ال ل�ش��الح �لع��دو�ن ، يف مديري��ة 
جبل��ة ، وقد مت �ش��بطهم �أثناء حماولتهم �لت�ش��لل 
لالإلتحاق مبع�ش��كر�ت مرتزقة �لعدو�ن يف ماأرب . 

وقد �حيلو� الإجر�ء�ت �لتحقيق .

إب:إلقاء القبض على عدد من مرتزقة العدوان  بينهم عسكريون 

عصاب������ة  عل������ى  القب������ض  :إلق������اء  صنع������اء  العاصم������ة 
مبديري������ة  التجاري������ة   احمل������الت  بس������رقة  متخصص������ة 

الثورة  واستعادة سيارة مسروقة في بني احلارث 
متكنت �ل�ش��رطة يف مديرية �لثورة بالعا�ش��مة ، من �لق��اء �لقب�س على 
�إح��دى �أخط��ر �لع�ش��ابات �ملتخ�ش�ش��ة ب�ش��رقة �ملحالت �لتجاري��ة ، وقد 
�ع��رف زعي��م �لع�ش��ابة �ملكونة م��ن �أربعة �أ�ش��خا�س ، باقتحام و�ش��رقة 
٣٣ متج��ر� ، تنوع��ت بن حمالت بي��ع �لهو�تف وقطع �لغي��ار ، و�لبقاالت 
، و�ملفرو�ش��ات ، وغره��ا .. و�أف��اد م�ش��در يف �إد�رة �أم��ن �لعا�ش��مة ، �ن 
�لتحري��ات الز�لت جارية ملعرف��ة �لعدد �حلقيقي لعمليات �ل�ش��رقة . �لتي 
�رتكبها �أفر�د �لع�شابة . و من ثم �إحالتهم للق�شاء قاء �لقب�س على ع�شابة 
متخ�ش�ش��ة ب�شرقة �ملحالت �لتجارية يف �لعا�شمة.. كما متكن رجال �الأمن 
يف مديرية بني �حلارث مبحافظة �ش��نعاء من ��ش��تعادة �شيارة م�شروقة ، 
و�ش��بط �ملتهمن ب�شرقتها ، وقد �فاد �مل�ش��در �الأمني �أن �ل�شيارة وهي من 
ن��وع تويوتا ) هايلوك�س( موديل 201٥ ، و�لتي �بلغ مالكها عن �ش��رقتها ، 
قد مت ��شتعادتها يف خالل �قل من 48 �شاعة . مو�شحا �ن �ملتهمن قد �أحيلو� 

لالإجر�ء�ت �لقانونية ، متهيدً� لتقدميهم للعد�لة

اجلوف :ضبط ٣٨٥ كيلو حش������يش 
ف������ي  منفصلت������ن  عمليت������ن  ف������ي 
مديرية املطمة ومديرية املتون 
بتوفي��ق �هلل ، �ش��بطت �الأجهزة �الأمني��ة مبحافظة �جلوف 
٣8٥ كيل��و م��ن م��ادة �حل�ش��ي�س �ملخ��در ، وق��د �أفاد �مل�ش��در 
�الأمن��ي �أن �لكمي��ة مت �ش��بطها يف عمليت��ن منف�ش��لتن ، فق��د 
�شبطت يف مديرة �ملطمة �شيارة هايلك�س غمارة يقودها �ملدعو 
) �أ . ه� . ح ( وعلى متنها مائة و�ش��بعة و�ش��تن كيلو ح�ش��ي�س 
، كانت متجهة �إلى حمافظة �ش��عدة ، بينما �شبطت كمية مائة 
وخم�ش��ة و ثمانن كيلو ح�ش��ي�س ، يف مديرية �ملتون ، على منت 
�ش��يارة - �ش��ا�س _ كان يقودها �ملدعو ) ع . م . ح ( ، و �أو�شح 
�مل�ش��در �أن �ش��بط �ل�ش��يارتن ، ج��اء نتيج��ة لعملي��ة متابعة 
وحت��ر ناجحة ، وتن�ش��يق ب��ن �لوح��د�ت �الأمني��ة �ملختلفة ، 
مبيناً ، �أن �ل�ش��يارتن �مل�شبوطتن كانت تتحرك �شمن عملية 
و�ح��دة لتهري��ب �حل�ش��ي�س .. وق��د مت حتري��ز �مل�ش��بوطات 

و�إحالة �ملتهمن للتحقيقات .

ذمار :القبض على أحد عناصر ما يسمى القاعدة ومرتزقة آخرين

�أ�ش��اد رئي���س �ملجل�س �ل�شيا�ش��ي �الأعلى 
�ش��الح  �مل�ش��لحة  للق��و�ت  �الأعل��ى  �لقائ��د 
�ل�شماد يوم �خلمي�س بال�شمود �الأ�شطوري 
�ل�ش��عبية  و�للج��ان  �الأمني��ة  لالأجه��زة 
�ملنخرطن يف مع�شكر�ت �لتدريب و�لتاأهيل، 
متحدي��ن طر�ن �لعدو�ن وعمليات �لر�ش��د 
و�لتعقب و�الأقمار �ال�ش��طناعية و�لق�ش��ف 
�ملتو��ش��ل عل��ى من�ش��اآت �لدول��ة مب��ا فيها 
�إ�ش��ادة  و�لع�ش��كرية..  �الأمني��ة  �ملن�ش��اآت 
�لرئي���س �ل�ش��ماد ج��اءت خ��الل ح�ش��وره 
دفع��ة  تخ��رج  حف��ل  �ش��نعاء  بالعا�ش��مة 
�ل�ش��هيد �لعقيد حممد عبد �مللك �لكب�شي من 
قو�ت �الأمن �ملرك��زي.. وثمن �لرئي�س عاليا 

�الإ�ش��افة �لنوعية �لتي �شيمثلها �خلريجون 
يف تعزيز �الأمن و�الإ�ش��تقر�ر وخا�شة يف ظل 
ه��ذه �ملرحلة �ل�ش��عبة و�ال�ش��تثنائية �لتي 
مي��ر بها �ليمن جر�ء �إ�ش��تمر�ر �لعدو�ن وما 
يفر�شه من ح�شار بري وبحري وجوي منذ 
ما يقارب ثالث �ش��نو�ت.. وقال " �إنه �ش��يء 
يبع��ث على �لفخ��ر و�الإعت��ز�ز �أن نرى هذه 
�لدفع وهوؤالء �لرجال من �خلريجن بقو�ت 
�الأم��ن �ملركزي �لت��ي ما تز�ل متثل ح�ش��ناً 
منيع��اً للدف��اع ع��ن �لوط��ن وحماي��ة �أمن��ه 

و�إ�شتقر�ره".
وتاب��ع" نح��ن نحتف��ل بتخرجك��م �لي��وم 
يف �إطار �شل�ش��لة م��ن �لدف��ع �ملتخرجة �لتي 

يف  و�لثب��ات  �ل�ش��مود  تعزي��ز  يف  �شت�ش��هم 
مو�جهة �لعدو�ن وخمططاته".

وحث �لرئي�س �ل�شماد قيادة قو�ت �الأمن 
املركزي وال�ص��باط وال�ص��ف واجلنود على 
مزي��د من �ليقظة �الأمنية ملو�جهة �لتحديات 

�لر�هنة ويف �ملقدمة مكافحة �جلرمية.
و�شدد رئي�س �ملجل�س �ل�شيا�شي �الأعلى 
عل��ى �ش��رورة �لتن�ش��يق و�لتكام��ل ب��ن 
�لوح��د�ت �الأمني��ة لرفد جبهات �ل�ش��رف 
و�لبطول��ة يف مو�جهة �لع��دو�ن و�لدفاع 
عن �لوط��ن و�أمنه و��ش��تقر�ره.. و�ألقيت 
كلم��ة ع��ن �خلريجن ع��ربت ع��ن �لفخر 
و�العت��ز�ز بح�ش��ور �لقيادة �ل�شيا�ش��ية 
حف��ل تخرج هذه �لدفع��ة �الأمنية �لتي مت 

تاأهيلها تاأهيال عاليا.
وقالت �لكلمة ” �ش��نكون عند ح�شن ظنكم 
يف مو�جه��ة �لطغ��اة و�ملعتدين، ونعاهد �هلل 
و�لقي��ادة �ل�شيا�ش��ية و�ل�ش��هد�ء و�جلرحى 
و�ل�ش��عب �ليمن��ي �أنن��ا ما�ش��ون يف طري��ق 

�حلرية ودحر �لغز�ة و�ملعتدين ".
ح�شر حفل �لتخرج وزير �لد�خلية �للو�ء 
�لرك��ن عبد�حلكي��م �مل��اوري وقائ��د ق��و�ت 

�الأمن �ملركزي �للو�ء عبد �لرز�ق �ملروين.

وزع �الإعالم �حلربي م�ش��اهد خا�شة بحفل تخرج دفعة ع�شكرية 
جدي��دة من ط��الب �لكلية �لبحري��ة و�جلوية يف �ملنطقة �لع�ش��كرية 

�خلام�شة .
وقد �أظهرت �مل�شاهد �ملئات من �خلريجن �أثناء تقدميهم �لعر�س 
الع�ص��كري، والتي عك�ص��ت مدى اللياقة واالن�صباط الذي يتمتع بها 

�خلريج��ون.. ح�ش��ور ع�ش��و �ملجل�س �ل�شيا�ش��ي �العل��ى �لنعيمي 
ووزي��ر �الد�رة �ملحلية علي �لقي�ش��ي ونائب رئي���س �الركان �للو�ء 
عل��ي �ملو�ش��كي ومدي��ر د�ئ��رة �للوج�ش��تية و�الم��د�د �لل��و�ء عل��ي 
�لكح��الين وقائد �ملنطقة �خلام�ش��ة �للو�ء يو�ش��ف �مل��د�ين   وعدد من 

�لقياد�ت �لع�شكرية باملنطقة.

ع�ش��كرية  دفع��ة  تخ��رج  �لر�بع��ة  �لع�ش��كرية  �ملنطق��ة  �ش��هدت 
ومناورة حملت ��ش��م "كتائب �لن�ش��ر" دفعة ع�ش��كرية �أخري با�ش��م 
لل�شهد�ء" بعد تلقيهم تدريبات ع�شكرية مكثفة على  �لوفاء  " كتائب 

��شتخد�مات �نو�ع �ال�شلحة وغرها من �ملهار�ت �لع�شكرية. 
وقد ت�ش��من مهرجان �لتخرج مناورة ع�ش��كرية حتاكي �لتدريبات 

�لتي تلقاها �ملقاتلون خالل فرة �لتدريب.
�لع�ش��كرية  �لعملي��ات  م��ن  ع��ددً�  ت�ش��مل  �لع�ش��كرية  �ملن��اورة 
�ملفر�ش��ة �بتدئاً بالقن�س و�ش��واًل �لى حماكات �لهج��وم على مو�قع 

�لع��دو �ملفر�ش��ة.. ويف �ملر�ح��ل �لتالية م��ن �ملناورة نف��ذت عمليات 
�القتحامات على مو�قع ع�ش��كرية للعدو �ملفر�س يف منطقة جغر�فية 
جبلي��ة وعرة.. وقد �أظهرت �مل�ش��اهد متكن �ملقاتل��ون يف �ملناورة من 
�جتياز مو�قع �لعدو و�لو�شول �لى ثكناته بعد عملية زحف ناجحة.. 
وت�ش��هد �ملناطق �لع�ش��كرة تخريج عدد من �لدفع �لع�شكرية متعددة 
من �ملقاتلن يف �كرث من منطقة ع�ش��كرية، لتوؤكد �ال�ش��تمر�ر و�مل�ش��ي 
يف تعزي��ز قوة �ملوؤ�ش�ش��ة �لع�ش��كرية يف مو�جهة �لع��دو�ن �خلارجي 

و�لد�خلي �لغا�شم وحتقيق معادلة ع�شكرية متكافئة يف �مل�شتقبل.

بحضور الرئيس الصماد تخرج دفعة من قوات األمن املركزي

املنطقة العسكرية اخلامسة تشهد حفل تخرج دفعة عسكرية من طالب الكلية البحرية واجلوية

إشهار أكادميية بنيان للتدريب والتأهيل

ومناورة وتخرج دفع عسكرية من املنطقة العسكرية الرابعة 
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ملاذا أسبوع الشهيد..؟؟
لسان حال كل اليمنين:

نح��ن ل�ش��نا �أولئ��ك �لذين يطوون �ش��فحة �ش��هد�ئهم 
بع��د �أن د�فع��و� ع��ن حيا���س �أرو�حن��ا ونال��و� �ش��رف 
�ل�ش��هادة، ول�ش��نا �أولئ��ك �لذي��ن يبيع��ون �أوطانهم مبا 
حملت �إر�ش��اء الأئمة �لكفر و�لظالل، و من هذ� �ملنطلق، 
ال ميك��ن �أن نغط��ي �آث��ار �ش��هد�ئنا، �أو ندف��ن �أفكاره��م 
كم��ا دفنت �أج�ش��ادهم يف تل��ك �لريا�س، ففي قو�مي�ش��نا 
تبجي��ل لتل��ك �لدماء �لطاهرة، ومن �حلب لهم �أن نن�ش��ر 
�أفكارهم، وننفذ و�شاياهم؛ فاالأمة �لتي تن�شى عظماءها 
ال ت�ش��تحقهم. علينا �أن ن�ش��تذكر كل �شهيد يف هذ� �لوطن 
�ل�ش��امخ كذك��رى �أي��ام والد�ته��م و��شت�ش��هادهم، و�أن 
ال نن�ش��ى ب��اأن �جلالدي��ن �لذي��ن قتلوهم مل يك��ن هدفهم 
�ش��وى �أن ميحو� �أثرهم من هذه �لدنيا، وب�شكوتنا وعدم 
�حيائنا لهذه �ملنا�ش��بة �ش��نكون قد حققنا �أهد�ف �أعد�ء 
�لوط��ن، ولكن بف�ش��ل �هلل تعالى �ش��يبقى �ل�ش��عب وفيا 
د�ئم��ا لهوؤالء �الأبطال، و�ش��يبقى عل��ى �لعهد ما�س، ويف 

نف�س �لطريق يحث �خلطى..

استقبال الئق..
��ش��تقبلت �لعا�شمة �شنعاء ومثلها باقي حمافظات 

ومدن �ليمن �إ�ش��بوع �ل�ش��هيد �إ�ش��تقباال يلي��ق مبكانة 
�ل�ش��هد�ء وعظمته��م، وت�ش��حياتهم يف �ش��بيل �لكر�مة 
و�لعزة و�ل�ش��موخ لهذ� �لوطن �لعزيز. والإن �ملنا�شبة 
�لعق��ول  يف  و�ل�ش��مائر، وعميق��ة  �لوج��د�ن  يف  حي��ة 
و�لقلوب، كان ال بد من �إحيائها عملياً بال�شلوك و�لقيم، 
وبرجمة ر�شائل �ل�شهد�ء �لتي �شتكون وقودً� للم�شي 
على ذ�ت �لدرب �ملقد�س، و�لتنقيب يف �أح�شائها عن ما 
يغذي �ل�شمود و�النت�شار، من وقائع �حلياة �ليومية 
�لت��ي �أفردت �ش��اعاتها و�أيامها الأ�ش��ر و�أهايل �ل�ش��هد�ء 

�لفخورين مبا قدمه �شهد�وؤهم للدين و�لوطن..

استعدادات مؤسسة الشهداء
قام��ت موؤ�ش�ش��ة �ل�ش��هد�ء يف كل �ملحافظ��ات �ليمنية 
بالعديد من �لن�شاطات و�الأعمال �خلا�شة باأ�شر �ل�شهد�ء 
ومنه��ا جتهي��ز وتوزيع �ش��الل غذ�ئية الأ�ش��ر �ل�ش��هد�ء 
�ل�ش��هد�ء  لرو�ش��ات  و�ملتابع��ة  و�لعناي��ة  و�الإهتم��ام 
وعمل �الأ�ش��رحة وطبع �ل�ش��ور من خالل �لق�شم �لفني 
باملوؤ�ش�شة، وكذ� �إ�شتخد�م �لت�شجر وتزين �الأ�شرحة 
وريها ب�ش��بكه �لتقط��ر �ملائي والأول م��رة. ، كما يعمل 
�جلانب �لن�ش��ائي يف �ملوؤ�ش�شة على �إقامة ور�س تاأهيلية 
وتدريبية الأ�ش��ر �ل�ش��هد�ء، ودور�ت تاأهيلية وتدريبية 
�أخ��رى تتن��اول حتفي��ظ �لق��ر�آن وجتوي��ده و�خلياطة 

و�لتطري��ز و�ال�ش��عافات �الأولية وحم��و �الأمية. وهناك 
�لعديد من �لفعاليات �ملركزية و�لفرعية �لتي جت�ش��د يف 
تفا�شيلها عظمة �ل�شهادة ومنزلة �ل�شهد�ء و�أثر �جلهاد 

و�لت�شحية يف حياة �الأمة وعزتها وكر�متها.

جهود جبارة كللت النجاح
عم��ل فريق �لعم��ل �لفن��ي يف موؤ�ش�ش��ة �ل�ش��هد�ء ليل 
نه��ار على�إخ��ر�ج معار���س �ل�ش��ور �إلى �لن��ور يف قالب 
ن��ادر يعك�س �إحر�فية �لقائمن على هذ� �ملعر�س، وكذ� 
تق�شيم �ملعار�س يف عموم حمافظات �لوطن �إلى طو�ريد 
خمتلف��ة توزع��ت ح�ش��ب معاير ت�ش��مل تاأري��خ ومكان 
�الإ�شت�ش��هاد، وكذل��ك �جله��ة �لت��ي ينتمي �إليها �ل�ش��هيد 
وظيفيا ومهنيا، و�ش��هد�ء �لقو�ت �مل�ش��لحة و�الأمن. ويف 
بو�ب��ة �ملعار���س مت عمل جم�ش��م ح��ي لرو�ش��ة رمزية 
�إ�ش��ارة �إل��ى ريا���س �ل�ش��هد�ء يف كل م��دن وحمافظ��ات 
�جلمهورية. ويف نهاية �لطو�ريد من كل معر�س عر�شت 
�ش��ور� ل�ش��هد�ء عظماء كان لهم ح�ش��ور� الفتا وتاأثر� 
كبر� يف م�ش��رة �جله��اد و�ال�شتب�ش��ال �أمثال �ملل�ش��ي 
و�ملد�ين و�ملن�شوري، ويف جبهة �لفكر و�الإعالم �خليو�ين 
وجدبان، ويف جبهة �لت�ش��ريع �ل�شيا�ش��ي �لدكتور �أحمد 
�ش��رف �لدين وهن��اك �لعديد م��ن �ل�شخ�ش��يات �لبارزة 

و�لعظيمة يف م�شرة �مل�شرة �لقر�آنية.

للقطاع النسائي حضور
مبنا�ش��بة �إ�ش��بوع �ل�ش��هيد ووفاء وعرفانا لل�ش��هد�ء 
لت�ش��حياتهم  و�كب��ار�  و�إج��الال  وتعظيم��ا  �الأح��ر�ر 
�لعظيم��ة، ق��ام �جلان��ب �لن�ش��ائي ملوؤ�ش�ش��ة �ل�ش��هد�ء 
�لقط��اع  -وح�ش��ب  للمعار���س،  �لزي��ار�ت  بتد�ش��ن 
�لن�ش��ائي- فاأن �ملعار�س ت�ش��تقبل �لزو�ر ب�شكل يومي، 
عل��ى �أن تك��ون �لف��رة �ل�ش��باحية للرج��ال، و�لف��رة 
�مل�ش��ائية للن�ش��اء. وقد �ش��هد �ملعر�س يف �أيام��ه �الأولى 
�إقب��اال و��ش��عا خ�شو�ش��ا �أمه��ات وزوج��ات و�أخ��و�ت 
�ل�ش��هد�ء، وكل �ملوؤمنات �لالتي يرفلن يف ثوب �ل�ش��موخ 

و�لعزة.

شوارع املدن حتتفي بأسبوع الشهيد
يف  �الإعالني��ة  و�ملج�ش��مات  �ل�ش��وئية  �للوح��ات 
�ش��و�رع �مل��دن خل�ش��ت حمتو�ه��ا و��ش��تبدلته بعبار�ت 
جت�ش��د عظمة �ل�ش��هادة ومنزلة �ل�ش��هد�ء و�أث��ر �جلهاد 
و�لت�ش��حية يف حياة �الأمة وكر�متها، �إ�ش��افة �لى �شور 
�ل�ش��هد�ء �لك��ر�م يف �للوحات �لرئي�ش��ية لل�ش��و�رع، كما 
ب�ش��عار�ت  �حلكومي��ة  و�ملكات��ب  �ملوؤ�ش�ش��ات  تزين��ت 

�لذكرى وعظمة �ملنا�شبة.

أمهات الشهداء مدارس ومتارس
مل تك��ن �ملر�أة �ليمنية �ملوؤمنة يف معزل �ملتفرجن مما 
يجري يف زو�يا �لبالد �لع�شية، فقد كانت وماز�لت مثااًل 
يحتذى به يف �ل�شجاعة و�الإميان و�ل�شرب و�لثبات، فاإلى 
جان��ب م�ش��اركتها �لو��ش��حة يف رفد �جلبه��ات باأبنائها 
وم��ا جت��ود به م��ن �إنفاقها، تبعث �أي�ش��ا بر�ش��ائل قوية 
وذ�ت معن��ى عمي��ق ي�ش��يب �لعدو�ن يف مقتل �ل�ش��عف 
واخليبة وال�صقوط، ويجعله مرتبكا �صعيفا اأمام عظمة 
وب�ش��الة ه��وؤالء �الأمه��ات �ملاج��د�ت. ويف كل حمافظات 
�ليمن �أكرث من منوذج الأمهات قدمن �ل�شهيد و�ل�شهيدين 
و�أك��رث من فلذ�ت �كبادهن تقربا خال�ش��ا هلل ويف �ش��بيله 
و�مل�شت�ش��عفن م��ن �لن�ش��اء و�لرج��ال و�لول��د�ن، ومع 
كل ه��ذ� تق��ول ه��وؤالء �الأمه��ات �لعظيمات �أنه��ن مازلن 

مق�شر�ت مع �هلل، ويرغنب يف تقدمي �ملزيد.

اجلامعات اليمنية حتتفي بأسبوع الشهيد
د�ش��نت �جلامع��ات �ليمني��ة فعاليات الإحي��اء ذكرى 
ي�ش��مل  و��ش��ع  برنام��ج  خ��الل  م��ن  �ل�ش��هيد  �أ�ش��بوع 
زي��ار�ت ميد�نية ت�ش��تهدف �أ�ش��ر �ل�ش��هد�ء، وكذ� تكرمي 
�أ�ش��ر �ل�ش��هد�ء م��ن ط��الب �جلامع��ات ومنحه��م دروع 
�الإ�شتحقاق، ومنحهم مبالغ مالية يف �إحتفائيات تكرميية 
بح�شور ر�ش��مي، باالإ�ش��افة �إلى جدولة خا�شة بزيارة 
ريا�س �ل�شهد�ء، ناهيك عن �لربنامج �لثقايف �لذي ي�شمل 
ندو�ت خا�ش��ة بهذه �ملنا�ش��بة وتغطية �إعالمية و��شعة 
له��ذه �لذك��رى من خ��الل فري��ق �إعالم��ي لعم��ل لقاء�ت 
و��ش��تطالعات وريبورتاج��ات متلف��زة تعك���س عظم��ة 

�جلهاد ومنزلة �ل�ش��هد�ء، وجت�ش��د ثمار �الإ�شت�ش��هاد يف 
م�شرة �لثبات و�لن�شر.

طالب اليمن يحيون ذكرى أسبوع الشهيد
قام ط��الب �ملد�ر�س �ليمنية بعدة �أن�ش��طة وفعاليات 
مبنا�شبة �إ�شبوع �ل�شهيد �أبرزها �لزيار�ت �مليد�نية الأ�شر 
�ل�ش��هد�ء وتوزيع �ش��الت غذ�ئي��ة وهد�يا، �إ�ش��افة �إلى 
قيام مكات��ب �لربية و�لتعليم يف �ملحافظات و�ملديريات 
مبتابعة �أوالد �ل�شهد�ء يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة 
و�عفائه��م م��ن �لر�ش��وم �لدر��ش��ية. و�ش��تقوم �ملد�ر�س 
بتد�ش��ن �لف�ش��ل �لدر��ش��ي �لثاين بحزمة من �لن�شاطات 
�ملتز�منة مع هذه �ملنا�شبة من خالل �الإذ�عات �ملدر�شية 

و�ملجالت �حلائطية و�ملعار�س و�ملج�شمات.

شهداؤنا عظماؤنا
مهم��ة  حمط��ة  لل�ش��هيد  �ل�ش��نوية  �لذك��رى  وتبق��ى 
ن�ش��تذكر فيها م��ن خالل حديثن��ا عن �ل�ش��هد�ء �لعظام: 
روح �لعطاء و�الإيثار و�لت�ش��حية و�ل�شمود و�ل�شجاعة 
و�لثب��ات، ف��كل هذه �ملع��اين و�لقي��م �كتنزنها �ل�ش��هد�ء 
وحترك��و� وهم يحملونه��ا، وعربو� من خ��الل مو�قفهم 
وثباته��م و�ش��مودهم، ويف نهاي��ة �ملط��اف نالو� �ش��رف 
�ل�ش��هادة بعد �أن ج�شدو� بذلك كل هذه �لقيم وترجموها 
عل��ى �أر���س �لو�ق��ع موقًفا وعم��اًل وت�ش��حيًة وعطاًء ال 
ي�ش��اويه عطاء. هذه �ملنا�ش��بة وهذه �لذكرى هي �أي�ًش��ا 
الإحي��اء روح �جلهاد و�ال�شت�ش��هاد يف م�ش��اعرنا وقلوبنا 
جميًع��ا كموؤمن��ن، و�ل�ش��هد�ء �الأع��ز�ء �لذي��ن بربك��ة 
ت�ش��حياتهم، وتفانيهم يف �ش��بيل �هلل، و�ش��دقهم مع �هلل، 
وعطائهم �لعظيم بكل �ش��يء حتى �لنف�س، حتقق �لن�شر 
و�لعزة، ودفع �هلل عن عباده �مل�شت�شعفن خطر �الإبادة 
و�ال�ش��تعباد. له��وؤالء �ل�ش��هد�ء عظي��م �لف�ش��ل ورفي��ع 
�ملكان��ة و�حل��ق �لكبر علين��ا جتاههم وجتاه �أ�ش��رهم، 
وهم مدر�ش��ة متكاملة نع��رف من خالله��م �الإميان وقيم 
�الإ�ش��الم، م��ن ع��ّزة و�إب��اء و�ش��مود وثبات وت�ش��حية 
و�ش��رب وبذل وعط��اء و�ش��خاء و�ش��جاعة، ونعرف من 

خاللهم �أثر �لثقة باهلل �شبحانه وتعالى.

د/ مصب��������������������اح اله����������������مداني
بعَد �نتهاء كلمِة قاِئِد �لثَّورة، �أطفاأُت جهاز �لتلفاز؛ و�ش��اَد 
ْل، وقبَل �أن �أُم�شك بالقَلم؛ �لتفتُّ �إلى �أحِد كباِر  �ل�شمُت و�لتاأمُّ
َب..  ْن �ش��اَرَك يف كثٍر من �ملعاِرْك، و�ُشِجَن وُعذِّ �ملُجاهدين، ممَّ

و�شاألُتُه:
-ماذ� تقوُل بعَد كلمة �ل�ش��يد؟ �أجابني وما تز�ل ت�ش��كن يف 

عينيه فرحٌة غامرة:
-ملاذ� ت�شاألني.. هْل �شتكُتب ما �أقول؟ �أجبُتُه �أِعُدَك ِبذلك..

�بت�شم وقال:
َث عن  -ل��و �أردَت �أن �أُجِمَل ل��َك كلمة �لقائد لَفعلت، فقد حتدَّ
َث عن  �ل�شهيد و�ل�شهادة، وباأنها عطاء، ومكافاأًة �إلهية، وحتدَّ
�لوع��ي وما ُيري��ُده �الحتالل م��ن �لبع�ِس باأن يكون��و� �أدو�ت 

بيده، ووجه ر�شالًة �إلى �ل�شعب �ل�شود�ين �لعزيز باأن ين�شحو� 
حكومتهم باإيقاِف هذ� �لعبث، وقتِل �ل�ش��عِب �ليمني، و�أ�ش��اَد 
بالقبيل��ة و�أنها تعني �لرجولة و�لبطول��ة، و�لذوَد عن �لبالد، 
وحت��دَّث عما يح��دث بعدن على �أنه لعبة ب��ن قوى �لعدو�ن، 
و�أن �خلون��ة يف ع��دن ق��د قدم��و� دلياًل �إ�ش��افًيا عل��ى عمالتهم 
وخدمته��م للعدو�ن، و�ش��َكر رئي�س �جلمهوري��ة و�ملوؤمترين 
�الأحر�ر، وحثَّ على م�ش��اعدة ورعاية �أ�ش��ر �ل�ش��هد�ء، وحث 
�جلهات �لع�ش��كرية مبنع وحيد �الأ�ش��رة من �مل�شاركة، وحث 
وز�رة �لدف��اع �أن تتح��رك يف جميع �ملحافظ��ات، ووجه بعدم 

�إط��الق �لن��ار يف ت�ش��ييع �ل�ش��هد�ء نهائًيا، وب��نَّ �أن �الإمار�ت 
و�ل�ش��عودية تقف مع جبهة �أمريكا، و�أكد على �ملوقف �لثابت 
ر �جلميع باأننا �إخوة لكل �مل�شلمن  و�ملبدئي مع فل�شطن، وذكَّ

�إال من �أبى..
�بت�شمت وقاطعته قائاًل:

-�أرى يف عينيك �ش��عادًة ويف وجِهَك �إ�ش��ر�قة، فما �ُش��عورَك 
حن ر�أيَت و��شتمعَت �إلى �لقاِئد؟

-ال �أباُلُغ �إن قلُت لَك باأنَّ �شوقي لروؤيته؛
�شوَق �ل�شرير لروؤية �لب�شر،

�شوَق �الأمِّ لولدها �لوحيد �لغائب،
�ش��وَق �ل�شهيِد للعودِة �إلى �جلهاِد ثانية �شوق �ل.. قاطعتُه 

قائاًل:
-وهِل �نطفاأ �ل�شوق �الآن؟

-لي���س �الأمُر به��ذِه �لب�ش��اطة، ولكني ال �أخفي��َك �أنني حَن 
�أر�ه؛

�أرى نور �الإمياِن يف جبينه، ور�يَة �لن�ش��ِر يف �ش��فحِة يده، 
هِر  �ر يف بيانه، ونبُع �ليقن يف تبياِنه، وينابيُع �لطُّ وحكمة �لَكرَّ

يف ق�شماِت وجهه، ور�ياُت �لِعزِة يف حنايا �بت�شامته...
ْف قلياًل، لكي �أر�ِشَل ر�شالًة للعامِل �أجَمع  �أ�شرُت �إليه �أن يتوقَّ

و�أقول:
-لن جتدو� فوَق ه��ذه �الأر�س، رُجاًل يف �لثالثن من عمره، 

ُيحاَرُب وُيحاِرُب منذ عقود، ويتنّق

ه�������ك�������ذا اح������ت������ف������ى ال������ي������م������ن������ي������ون ب�������أس�������ب�������وع ال����ش����ه����ي����د

الق���������������ائ������������ُِد ف�������������������ي حدي��������������ِث ُمجاه�������������ِْد!

إع������������������داد /ف��������������������ؤاد اجلن���������������������يد

ال�ش�هداء منحة من نور، وفي�س من عبق، ون�شمات من الفردو�س اخلالد، وال�شهيد ذلك 
االإن�شان الكامل الذي ارتقى ما�شيا يف زفاف ملكي اإلى الفوز االكيد.

اأرواح ال�شهداء ك�رست قيود الطواغيت، ودموع اليتامى غ�شلت اأج�شاد اأبائهم املو�ّشمة 
بالدماء، واالأمهات ما زلن ينتظرن �رسف اللقاء ذات اإنت�شار..

ال�شه�داء ه�م حلظ�ة الت�شامي فوق الغرائ�ز العمياء، حينم�ا يثبت�ون يف مواجهة املوت، 
ويجعلون من عظامهم ج�شورا ليعرب االآخرون اإلى احلرية، وهم ال�شم�س امل�رسقة عندما 

يحل ظالم احلرمان والذل واالإنبطاح..
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�أبطالن��ا بجبه��ة جنر�ن يو��ش��لون �لتنكيل بالعدو وك�ش��ر كل 
يف  و�أماني��ه  مو�قع��ه �أحالم��ه  ��ش��تعادة 

لت��ي  الأبطالن��ا � �ش��بق 

�ل�ش��يطرة عليها فيما يو��ش��ل �لعدو �لزج مبرتزقته �إلى حمرقة 
�مل��وت حي��ث حتولت �ش��حر�ء �لبق��ع ومنفذ علب خ��الل �الأيام 

�ملا�ش��ية �إل��ى مق�ش��لة لع�ش��ر�ت �ملرتزق��ة عل��ى 
و�للج��ان  �جلي���س  وبو��ش��ل  �أبط��ال  �أي��دي 

بعدم��ا حاولو� �لزحف على مو�قع �جلي�س 
�أبطالن��ا  فتلقاه��م  �ل�ش��عبية  و�للج��ان 
و�شربوهم �ش��ربات حيدرية منكلة رغم 
�لط��ر�ن  وم�ش��اركة  �جل��وي  �ال�ش��ناد 

�حلربي ب��كل �أنو�عه كم��ا �نفجرت عبوة 
نا�ش��فة و�ش��ط جتمع للمرتزقة يف �ش��حر�ء 

�لبق��ع �أوقعته��م بن قتي��ل وجري��ح كما متكن 
�أبطالن��ا م��ن ك�ش��ر ودح��ر زح��ف فا�ش��ل للمنافق��ن 

عل��ى منفذ علب ��ش��تمر �لزحف ليوم كامل �ش��قط فيه �ملئات من 
�ملرتزق��ة ب��ن قتي��ل وجريح كما كان ل�ش��ربات �ش��الح �ملدفعية 

�لتابع الأبطال �جلي�س و�للجان �ل�ش��عبية �ش��ربات مدمرة حيث 
دك��ت قذ�ئ��ف �أبطالن��ا مو�قع وحت�ش��ينات وجتمع��ات للجي�س 
�ل�ش��عودي يف مو�ق��ع �ل�ش��دي�س و�ل�ش��رفة وموق��ع 
�ل�ش��بعة وعبا�ش��ة ومو�قع �ملنافقن قبالة منفذ 
علب و�صحراء البقع و�صقوط قتلى وجرحى 
م��ن �ملنافق��ن كما متك��ن �أبطالنا �أي�ش��اً من 
تدمر �آلية ع�ش��كرية تابعة ملرتزقة �جلي�س 
�ل�شعودي بعبوة نا�شفة يف �شحر�ء �لبقع.. 
و�للج��ان  �جلي���س  �ش��اروخية  دك��ت  كم��ا 
�ل�شعبية مو�قع �جلي�س �ل�شعودي يف �ل�شرفة 
وكذل��ك مو�ق��ع متفرق��ة للمنافق��ن يف �ش��حر�ء 
�لبقع... هذ� وكانت وحدة �لقنا�ش��ة قد متكنت بف�شل 
�هلل من قن�س 4جنود �ش��عودين يف مثلث �لع�شة وموقع �ل�شرفة 

وكذلك قن�س منافق يف �شحر�ء �لبقع.

ض�����رب�����ت�����ان ب����ال����س����ت����ي����ت����ان ع����ل����ى ق������اع������دة امل�����ل�����ك ف����ي����ص����ل اجل���وي�����������������������������������������������������������ة ب���خ���م���ي���س م����ش����ي����ط وح������ش������ود االرت����������������زاق ب����ال����س����اح����ل ال�����غ�����رب�����ي وق�����ن�����ص 32 
ال�����زح�����وف�����ات آل�����ي�����ة وك�����س�����ر ع������ش������رات   40 م������ن  أك�����ث�����ر  28 ع���م���ل���ي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ة ه����ج����وم����ي����ة وت�����دم�����ي�����ر  23 ج�����ن�����دي�����ًا س������ع������ودي������ًا وت����ن����ف����ي����ذ  ب���ي���ن���ه���م 

جبهة جزيان

بواسل اجليش واللجان ينحرون املرتزقة في علب وينكلون بهم في صحراء البقع وسالح 
املدفعية يدك مواقع وحتصينات اجليش السعودي في الشرفة و قنص 4 جنود سعوديني

ملحم�ة تاريخي�ة ي�شجله�ا اأبط�ال اجلي��س واللجان 
ال�شعبي�ة، مل ي�شه�د له�ا التاري�خ مثي�ال جت�اوزت كل 

احل�شاب�ات وقلب�ت كل املوازي�ن، ملحمة اأثبت�ت اأن عوامل 
الن��رس لي�ش�ت يف م�ا متلكه من عت�اد واأ�شلحة وتط�ور تقني 

ع�شك�ري بل مبا متلكه من رجال ال يعرفون الوهن وال يعرتفون 
بالهزمي�ة رج�ال يقف�ون �شاخمني ال تهده�م ال�شدائ�د وال توهن 

عزائمهم التحدي�ات، يلت�شقون بامليدان الت�شاق اجلبال باالأر�س، 
رجال اتخذهم اهلل جنودًا و�شماهم اأولياءه ف�شدقوا مع اهلل واأثبتوا 

اأنه�م جنود هلل فع�اًل ينازلون اأعداءهم منازل�ة الفر�شان ويقارعونهم 
مقارع�ة االأبطال وال خيار �شوى الن�رس اأو ال�شهادة .. وبالرغم من مرور 

3 اأع�وام تقريبًا على بداية الع�دوان ال�شيطاين على اليمن اإال اأن كل يوم 
مي�ر والعدوان يزداد انغما�شًا يف امل�شتنق�ع اليمني ويزداد انهزامًا وانك�شارًا 

معنوي�ًا ونف�شي�ًا وع�شكري�ًا واإل�ى م�شتج�دات االأيام املا�شي�ة حيث كثف 
الع�دو ق�شفه اجلوي عل�ى ال�شاحل الغربي وبتغطية جوي�ة وبحرية مكثفة 

ي�ش�ن الغ�زاة واملرتزقة زحوف�ات تنك�رس حت�ت اإرادة اأبطال اليم�ن و�شمودهم 
االأ�شطوري الذي تعجز الكلمات عن و�شفه كما وجهت القوة �شفعتني بال�شتيتني 

االأول�ى عل�ى قاع�دة امللك في�ش�ل اجلوي�ة بخمي�س م�شي�ط والثانية عل�ى ح�شود 
االرت�زاق بال�شاحل فيما ح�شدت وحدة القنا�شة الع��رسات من جنود ومرتزقة اآل 
�شع�ود يف جي�زان وجنران وع�ش�ر كما �شن اأبطالن�ا عمليات هجومي�ة يف جبهات تعز 

واجل�وف واأحرقوا  خمزين اأ�شلحة ودمروا ع��رسات االآليات واملدرعات، وكل ذلك 
بف�ش�ل اهلل وعونه وتاأييده واإلى مزيد م�ن التفا�شيل مل�شتجدات 5 اأيام من 

االأ�شبوع املا�شي ن�شطرها الأبطال امليدان وفر�شان ال�شجال والنزال..

ت�ش��هد حمافظ��ة تع��ز و�ل�ش��احل �لغرب��ي �أعن��ف 
�ملع��ارك ورغم �لق�ش��ف �جلوي و�لبح��ري �ملكثف 
وم�ش��اركة �الف �ملدرع��ات يف زحوف��ات �ملرتزق��ة 
ويف �أر���س مفتوحة �إال �أن �أبط��ال �جلي�س و�للجان 
�ل�ش��عبية يقدم��ون �أروع مالحم �ل�ش��مود و�لثبات 
�ل��ذي ق��ل ن�ش��ره وال جن��د له �ش��بيها عل��ى وجه 
�الأر���س و�شي�ش��جله �لتاريخ يف �أن�ش��ح �ش��فحاته 
فخ��الل �الأيام �ملا�ش��ية متكن جن��ود �هلل من رجال 
�جلي���س و�للج��ان �الأبط��ال م��ن تدم��ر �أك��رث م��ن 

ك�ش��رهم  يف  �آلي��ة  ح��ف 20  لز
�ش��مال  يختل و�ح��د 

�إ�ش��افة �إلى 
م��ر  تد
و�إحر�ق 

6 �آلي��ات يف مناط��ق متفرق��ة كم��ا لق��ي �لع�ش��ر�ت 
م��ن �ملرتزق��ة بينهم قي��اد�ت ميد�نية م�ش��رعهم يف 

مو�جهات �ل�شاحل عرف منهم كاًل من:
�لقيادي �لد�ع�شي عبد�ل�شالم حممد جملي �ليافعي 

�ملكنى )�أبو نعيم �حلديدي(
�لعقي��د �ملرت��زق ر�ي��د �جلبه��ي قائد �لل��و�ء �الول 

عمالقة
�ملرتزق ر�مي �شلطان �ش��امل جنل �لقيادي �ملرتزق 

�ل�شيخ �شلطان �شامل
�ملنافق �يهاب علقمة �للحجي

�ملنافق حممد �خل�شر �لف�شا�شي
�ملنافق �شالح �لعبديل

�ملنافق خمتار حممد �ليافعي
دك��ت  ق��د  �ل�ش��اروخية  �لق��وة  وكان��ت 
جتمع��ات �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة يف �ل�ش��احل 
�لغرب��ي ب�ش��اروخ بال�ش��تي ن��وع 
)قاه��ر ت��و �إم( وذكر م�ش��در 
ع�ش��كري �أن �ل�ش��اروخ خلف 
خ�ش��ائر فادح��ة يف �ش��فوف 
وق��و�دي  �لغ��زو  مرتزق��ة 
�أطلق��ت  كم��ا  �الحت��الل 
�لقوة �ل�شاروخية �شاروخ 
زلز�ل1 عل��ى جتمعات �ملنافقن 

يف جبهة ع�شيفرة.
و�إلى جانب ك�شر �لع�شر�ت من زحوفات �لعدو على 
�ل�ش��احل �لغرب��ي ومو�قع �ملجاهدي��ن يف �جلبهات 
�ل�ش��رقية لتعز متك��ن �أبطالنا من تنفي��ذ ٥ عمليات 
هجومي��ة على مو�قع �ملنافق��ن  منها عمليتن على 
�ش��مال مع�ش��كر خالد مبديرية موزع ومقتل وجرح 
�لعدي��د من �ملرتزقة كما نف��ذو� عملية ثالثة �لتباب 
�ل�ش��ود �ش��مال مديرية موزع و�ش��نو� عملية ر�بعة 
على مواق��ع املنافقني يف اجلحملية و�ص��قوط قتلى 
وجرحى يف �ش��فوفهم فيما كانت �لعملية �خلام�شة 
عل��ى مو�قع �ملنافقن �ش��مال �ش��رق يخت��ل وتكبيد 

�لعدو خ�ش��ائر فادحة يف �الرو�ح و�لعتاد فيما لقي 
�لعدي��د من �ملنافقن م�ش��رعهم وج��رح �آخرون يف 
كم��ن نوعي نفذته وحدة �لهند�ش��ة يف �لت�ش��ريفات 

باجلحملية
كم��ا متكن �أبطالنا بف�ش��ل �هلل من ك�ش��ر 6 زحوفات 
منه��ا زح��ف عل��ى منطق��ة �لعدن��ة مبديري��ة جبل 
حب�ش��ي كم��ا متكن��و� م��ن ك�ش��ر زحف��ن للمنافقن 
عل��ى جبهة ع�ص��يفرة و�ص��قوط قتل��ى وجرحى يف 
�ش��فوفهم وزح��ف �آخرعل��ى �جلرة وتكبي��د �لعدو 
خ�ش��ائر فادح��ة يف �الرو�ح و�لعت��اد وكذل��ك متكن 
�أبطالن��ا من  �ش��د زح��ف للمنافق��ن باجت��اه �لتبة 

ال�صوداء بال�صباب مبديرية �صرب املوادم و�صقوط 
قتلى وجرحى يف �ش��فوفهم و�إف�شال حماولة ت�شلل 
للمنافقن باجتاه مو�قع �جلي�س و�للجان �ل�شعبية 

يف �لقحيفة مبديرية مقبنة
كم��ا ق�ش��فت مدفعي��ة �جلي���س و�للج��ان جتمعات 
للمنافق��ن يف مع�ش��كر �الإم��ام مبديري��ة ذب��اب ويف 
ال�صلو واجلرة و�صقوط قتلى وجرحى يف �صفوفهم  
ومن �ش��من �لقتل��ى �ملرتزق �ش��فو�ن عبد�لد�ئم يف 

جبهة �ل�شلو بنر�ن �جلي�س و�للجان �ل�شعبية
فيم��ا متكن �أبطال وحدة �لقنا�ش��ة من قن�س ٥ من 

�ملنافقن يف جبهات متفرقة بتعز

جبهة 
تعز:

قاه�ر ت�و إم ي�دك جتمع�ات الغ�زاة ف�ي الس�احل الغرب�ي 
زحوفات  6 وكسر  هجومية  عمليات   5 وتنفيذ  ومرتزقتهم  الغزاة  آلليات  كبرى  ومحرقة 

○م�شرع �لقيادي �لد�ع�شي �لرب�ء �من 
فرحان بنر�ن �جلي�س �جلمايل 

�ملنافق معاذ �ل�شليلي 
�ملنافق عدي�س �خلوباين 

بانفجار عبوة نا�شفة يف مدينة قعطبة

○ �نك�ش��ار زحفن ملرتزق��ة �لعدو�ن باجتاه 
ي��ام واحل��ول يف جبهة نه��م و�ص��قوط قتلى 

وجرحى يف �شفوفهم.
○ عملي��ة هجومي��ة على مو�ق��ع �ملرتزقة يف 

�ملنارة بجبهة نهم وخ�شائر يف �شفوفهم.

جبهة نهم : جبهة البيضاء 
- م�ش��رع �ك��رث م��ن 1٥ م��ن �ملنافق��ن يف كم��ن نوعي نفذت��ه وحدة 

�لهند�شة يف كر�س
- �بطال �جلي�س و�للجان �ل�شعبية يتمكنون من ك�شر زحف للمنافقن 

باجتاة التبة احلمراء يف كر�ش و�صقوط قتلى وجرحى يف �صفوفهم 
- تفجر �آلية تابعة ملنافقي 

�لعدو�ن يف منطقة كر�س بعبوة نا�شفة و�إ�شابة �ثنن من طاقمها

جبهة لحج : 
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�ملناف��ق  �لقي��ادي  م�ش��رع   ○
�ملقدم معن �ل�شم�ش��ي قائد ما 
ي�ش��مى كتيبة �لدفاع �جلوي باللو�ء 8٣  و�ملنافق 

مباوك �ل�شريبي
○ �إ�شابة:

�لقي��ادي �ملنافق �لنقيب ع��ادل �جلر�دي 
عمليات �لكتيبة 

�لقيادي �ملنافق �لنقيب �إياد �ل�شاعري 

�مل�شئول �ملايل للكتيبة 
�ملنافق عز �لدين 

○ �طالق �ش��لية من �ش��و�ريخ �لكاتيو�شا على ثكنات 
�ملنافقن يف مع�شكر ما�س

○ �إطالق �شلية من �شو�ريخ �لكاتيو�شا على جتمعات 
للمنافقن يف مع�شكر ما�س باجلدعان

○قن�س ٣ من �ملنافقن يف مديرية �شرو�ح

لكل جبهة تكتيكها �خلا�س ونوعية �ل�ش��الح �ملنا�ش��ب 
�لع��دو  جن��ود  �ش��فوف  يف  خ�ش��ائر  �أك��رب  الإن��ز�ل 

و�شباطه فنجد وحدة �لقنا�شة �لبا�شلة حتول 
جبه��ة جي��ز�ن �إل��ى كابو���س كب��ر 

لع�ش��ر�ت  يومي��ة  ومق�ش��لة 
واجلن��ود  ال�ص��باط 

فخ��الل  �ل�ش��عودين 
�أي��ام  �أربع��ة 
م�ش��تهل  ه��ي 
ع  �ش��بو الأ �

�ش��ي  ملا �
�ش��قط 

م��ن  �أك��رث 
20 بن �شابط 

وجندي �ش��عودي 
مو�ق��ع  ويف 

م��ن  متفرق��ة 
جي��ز�ن..   جبهة 

كما متك��ن �أبطالنا 
�إعط��اب  م��ن 

٣ �آلي��ات وجر�فت��ن يف �خلفاق��ة وقري��ة قم��ر وموق��ع 
�لعري�ش��ة..  وكان �ش��الح �ملدفعي��ة �لتاب��ع للجي���س 
�أمط��ر مو�ق��ع �جلي���س  ق��د  و�للج��ان �ل�ش��عبية 
�ل�ش��عودي ومرتزقته ودك حت�شيناتهم 
وجتمعاته��م يف قري��ة �ملعن��ق ويف 
مدر�ش��ة �لغاوي��ة يف قري��ة قوى 
ويف موق��ع ملحم��ة وقرية قمر 
ومركز حمية بعدد من قذ�ئف 
قتل��ى  و�ص��قوط  املدفعي��ة 
وجرح��ى يف �ش��فوف �جلي�س 

�ل�شعودي ومرتزقته.
كما دكت �لقوة �ل�ش��اروخية 
للجن��ود  جتمع��ات 
�لطو�ل  مبنفذ  �ل�شعودين 
كم��ا  زل��ز�ل2،  ب�ش��اروخ 
جتمع��ات  ��ش��تهدفت 
�جلي�س �ل�شعودي يف �لبيت 
موج��ه  ب�ش��اروخ  �الأبي���س 
�إ�ش��افة �إلى دك مركز قيادة �ملعز�ب 

ب�شلية من �شو�ريخ �لكاتيو�شا.

00 601814382413 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص��اروخ��ي��ةم���������������������دف���������������������ع���������������������ي ع����������م����������ل����������ي����������ة عملية 

ه�������ج�������وم�������ي�������ة
ق�������������ن�������������ص�������������وا

آل�����������������������ي�����������������������ة مت 
ت���������دم���������ي���������ره���������ا

زح��������������������ف��������������������ًا مت 
ال���ت���ص���دي ل��ه��ا

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة

ض�����رب�����ت�����ان ب����ال����س����ت����ي����ت����ان ع����ل����ى ق������اع������دة امل�����ل�����ك ف����ي����ص����ل اجل���وي�����������������������������������������������������������ة ب���خ���م���ي���س م����ش����ي����ط وح������ش������ود االرت����������������زاق ب����ال����س����اح����ل ال�����غ�����رب�����ي وق�����ن�����ص 32 
ال�����زح�����وف�����ات آل�����ي�����ة وك�����س�����ر ع������ش������رات   40 م������ن  أك�����ث�����ر  28 ع���م���ل���ي�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ة ه����ج����وم����ي����ة وت�����دم�����ي�����ر  23 ج�����ن�����دي�����ًا س������ع������ودي������ًا وت����ن����ف����ي����ذ  ب���ي���ن���ه���م 

جبهة جزيان :

جنديًا سعوديًا و3 آليات 20قنص
وجرافتني ودك مركز قيادة 

املعزاب بصاروخ زلزال 2

جبهة الجوف:

�ش��هدت �جلوف عملي��ات نوعية وبطولية نفذه��ا �أبطال �جلي�س 
و�للجان �ل�ش��عبية نكلت باملرتزقة �ملنافقن حيث �ش��ن �أبطالنا 
٣ عملي��ات هجومي��ة �لعملي��ة �لهجومي��ة �الأول��ى عل��ى مو�قع 
�ملنافقن يف قرية عبيدة مبديرية �ملتون ومتكنو� من تدمر طقم 
و�ص��قوط قتلى من املرتزقة خالل العملية.. كما �صقط الع�صرات 
م��ن �ملنافقن قتلى وجرحى �إثر عملي��ة هجومية على مو�قعهم 
يف �لزرقة مبديرية �مل�ش��لوب كما نفذ �أبطالنا عملية �إغارة على 

مو�قعهم يف تبة �لقنا�شن مبديرية �لغيل..
وكان �أبطالن��ا قد متكنو� من تدمر وتفجر ٥ �آليات منها تفجر 
�آلية حمملة باملنافقن بعبوة نا�شفة يف جبهة �خلليفن مبديرية 
خب و�ل�ش��عف وم�شرع من كان على متنها وكذلك تدمر �آليتن 

بعب��و�ت نا�ش��فة يف جبه��ة �ملها�ش��مة مبديري��ة خب و�ل�ش��عف 
وم�ش��رع و�إ�ش��ابة طاقمهما كما دمر رجال �هلل �آليتن للمنافقن 

با�شتهد�ف مدفعي يف �ملتون وم�شرع من كان على متنهما.
كما �أ�ش��تهدف �ش��الح �ملدفعية �لتابع للجي�س و�للجان �ل�شعبية 
جتمع��ات للمنافق��ن يف �ليتمة وجتمع الآلي��ات �ملرتزقة يف �لتبة 
�لبي�ش��اء بامل�ش��لوب جتمع��ات للمنافق��ن يف خ��ب و�ل�ش��عف 
وجتمع��ات �ملنافق��ن يف �ليتم��ة توجمع��ات منافق��ي �لع��دو�ن 
�ل�ش��عودي يف منطق��ة �ملها�ش��مة و�خلليفن ومع�ش��كر �خلنجر 

و�صقوط قتلى وجرحى من املنافقني.
وكانت لقوة �ل�ش��اروخية ق��د دكت جتمعات �ملنافقن ب�ش��لية 
من �ش��و�ريخ �لكاتيو�ش��ا يف مع�ش��كر �حلر�س �خلا�س مبديرية 

�حلزم كما �أطلقت �ش��اروخ زلز�ل1 وعدد من 
�ش��و�ريخ �لكاتيو�ش��ا عل��ى مو�ق��ع �ملرتزق��ة 
يف مديريت��ي املت��ون و احل��زم و�ص��قوط قتلى 

وجرحى من �ملنافقن.
كم��ا ذك��ر م�ش��در ع�ش��كري يف جبه��ة �جل��وف 

�أن �أبط��ال �جلوف م��ن رجال �جلي���س و�للجان 
متكنو� بف�شل �هلل من �إحر�ق خمزين �أ�شلحة تابعة 

للمنافقن يف جبهة �ملها�شمة و�شربين مبديرية خب 
و�ل�شعف و�أ�شاف �مل�شدر �أنه �شوهدت �أل�شنة �لنر�ن 

و�أدخنة �النفجار�ت تت�شاعد من �ملخزنن.

جبهة عسري:

كانت قاعدة �مللك في�ش��ل يف خمي�س م�ش��يط على موعد 
مع �شربة بال�ش��تية ميانية وجهتها �لقوة �ل�شاروخية 
ردً� عل��ى جر�ئ��م �لع��دو�ن.. وق��ال م�ش��در يف �لق��وة 
�ل�ش��اروخية �أن �ل�ش��اروخ �لبال�ش��تي ق�ش��ر �مل��دى 
�أ�شاب هدفه بدقة عالية، كما ن�شر نا�شطون �شعوديون 
عل��ى �ش��بكات �لتو��ش��ل �الجتماع��ي تغري��د�ت توؤكد 
�ش��ماعهم دوي �إنفجار �ل�ش��اورخ �لبال�ش��تي يف قاعدة 
�مللك في�شل �جلوية بخمي�س م�شيط.. و�أو�شح �مل�شدر 
�أن �لقوة �ل�ش��اروخية �أي�شاً �أطلقت �شاروخا �آخر من 

نوع زلز�ل 2 على مع�شكر م�شتحدث للجي�س �ل�شعودي 
يف قعمة �ل�ش��يخ وكذلك دكت جتمعات ملرتزقة �جلي�س 
�ل�ش��عودي قبالة منفذ علب باجتاه ع�ش��ر ويف رقابتي 

��شعر و�لهنجر ب�شلية من �شو�ريخ �لكاتيو�شا.
كم��ا �أو�ش��ح م�ش��در ع�ش��كري �أن جماه��دي �جلي���س 
و�للج��ان �ل�ش��عبية نفذو� عملية هجومي��ة على مو�قع 
املنافق��ني يف تبة اخل��زان والقنا�ص��ني و�ص��قوط قتلى 
وجرحى يف �ش��فوفهم.. و�أ�ش��اف �أن جماهدي �جلي�س 
و�للج��ان �ل�ش��عبية متكن��و� بف�ش��ل �هلل وتاأيي��ده م��ن 

ك�ش��ر زحف فا�شل 
عل��ى  للمنافق��ن 
�ل�ش��ود  �لتب��اب 

وقبال��ة منفذ علب 
بعملية  ويقوم��ون 

معاك�ش��ة  هجومي��ة 
كب��ر  ع��دد  و�ص��قوط 

م��ن �لقتل��ى و�جلرح��ى يف 
�ش��فوفهم ومتكن��و� خالل 
�لزح��ف م��ن تدم��ر �آلي��ة 
ع�شكرية و�إحر�ق �أخرى.

كم��ا �ش��ن �ش��الح �ملدفعي��ة 
ق�ش��فاً مدفعي��اً ط��ال جتمعات 
�ل�ش��عودي  ومو�ق��ع �جلي���س 

ومرتزقت��ه قبال��ة منفذ علب ويف 
رقاب��ة الهنج��ر و�ص��قوط قتل��ى 

وجرحى يف �شفوفهم.

يدك قاعدة امللك فيصل اجلوية وأبطالنا يشنون عملية 
هجومية على مواقع املنافقني في تبة اخلزان والقناصني 

صاروخ بالستي قصير املدى

تنفيذ 3 عمليات هجومية وتدمير 5 آليات وإحراق مخزنني أسلحة 

○ مدفعية �جلي�س و�للجان ت�ش��تهدف جتمعات للمنافقن 
�شمال �شحر�ء ميدي

○ قتلى وجرحى يف �شفوف مرتزقة �جلي�س �ل�شعودي 
يف ق�شف مدفعي ��شتهدف جتمعات �شمال �شحر�ء 

ميدي
○ق�ش��ف مدفع��ي ي�ش��تهدف جتمع��ات 

للمنافقن �شمال �شحر�ء ميدي

جبهة الضالع: جبهة ميدي:
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�أن  ري�ش��ر�س”  “غلوب��ال  معه��د  ر�أى 
�أن ط��رد حكوم��ة  ��ش��تباكات ع��دن �الأخ��رة 
�لرئي�س �ملنتهية واليته عبد ربه من�شورهادي 
من �ملناطق �ل�ش��مالية لليمن ب�ش��بب ما و�شفه 
�لع��ام  مطل��ع  �حلوث��ي”  ب�”�لتم��رد  �ملوق��ع 
201٥، و�ش��واًل �إلى �إخر�جها من عدن �أخرً�، 
يعن��ي �أن تلك �حلكوم��ة “مل يعد لها �أي متثيل 
ر�ش��مي د�خ��ل �ليمن”، حم��ذرً� م��ن �أن ذلك قد 
يوؤدي وميهد الإعادة تق�شيم �ليمن �إلى �شطرين 

�شمايل و�آخر جنوبي.
در��ش��ات  مرك��ز  وه��و  �ملعه��د  و�أ�ش��اف 
كن��دي �أن��ه ورغم �أن �أي تق�ش��يم لليمن قد يهدد 
�ل�ش��عودية مبا�ش��رة �إال �أن �لعالق��ات �لقوي��ة 
�لت��ي ترب��ط ويل �لعه��د �ل�ش��عودي، حمم��د بن 
�ش��لمان، ب��ويل عهد �إم��ارة �أبوظب��ي، حممد بن 
ز�ي��د، قد تدفع باحلليف��ن �خلليجين �إلى حل 
خالفاتهما ب�ش��كل غ��ر معلن “خل��ف �الأبو�ب 

�ملغلقة”.
و�أ�ش��ار �ملعهد �ملمول من و��ش��نطن �أن على 

بن ز�يد �ش��رعة �إقناع بن �شلمان لتغير موقفه 
و�إقناعه بقبول �نف�شال جنوب �ليمن، “حفاظاً 
ملاء وجهه وتفادياً الأي �ش��د�م بن �ل�ش��عودية 
و�الإم��ار�ت”، الفتاً �إلى �أن ذلك يجب �أن يحدث 
يف ح��ال �أثبت �ملجل���س �النتق��ايل فاعليته على 
�الأر�س.. و�عت��رب �ملعهد �إن رهان �ل�ش��عودية 
على عبدربه من�ش��ور هادي كان رهاناً خا�شرً� 
و�أن بن �ش��لمان ر�هن على �حل�ش��ان �خلا�شر، 
�ل�ش��مال وال يف  ه��ادي ال يف  قب��ول  ع��دم  و�أن 
�جلن��وب ف��اإن هذ� “يدف��ع �ل�ش��عودية الإعادة 

�لنظ��ر يف دعمه��ا له��ذ� �ل�شيا�ش��ي �لفا�ش��ل” يف 
�إ�شارة �إلى هادي.

ور�أى �ملعهد �أن عدم قبول هادي يف �ل�ش��مال 
و�جلن��وب على حد �ش��و�ء، ومب��ا �أن �لتخل�س 
م��ن ه��ادي �شي�ش��حب ذر�ئ��ع �لتحال��ف �ل��ذي 
تق��وده �ل�ش��عودية للتدخل ع�ش��كرياً يف �ليمن، 
فاإن عليه��ا “�أي �ل�ش��عودية” �أن تتخذ من ذلك 
ذريعة للخروج من �مل�ش��تنقع �لذي غرقت فيه 
د�خ��ل �ليم��ن وحتد من حجم تدخله��ا �لكارثي 

�إن�شانياً على �ليمن ومادياً عليها.

�شّلطت مقالة ن�شرتها �شحيفة “فاينان�شيال 
يناي��ر  �الأربع��اء)٣1  �لربيطاني��ة  تامي��ز” 
2017( �ل�شوء على تد�عيات حملة “مكافحة 
�لعه��د  ويل  موؤخ��ر�  �ش��نها  �لت��ي  �لف�ش��اد” 
�ل�شعودية حممد بن �شلمان وطالت �لع�شر�ت 
وم�ش��وؤولن  �الأعم��ال  ورج��ال  �الأم��ر�ء  م��ن 
حكومين..�ملقالة �لتي كتبها “ديفيد غاردنر” 
تطرق خاللها �لى �ش��رة ويل �لعهد �ل�شعودي 
من��ذ توليه ملن�ش��ب وزير �لدفاع م�ش��ر� �لى 
�ل�شجة �لتي �حدثها قبل عامن عندما ك�شف 
�لنق��اب عن “روؤية 20٣0○ �لتي تهدف �لى 
حتوي��ل �ململك��ة من �قت�ش��اد تهيم��ن عليه 
�لدول��ة تقريب��ا ويعتمد عل��ى �لنفط، �إلى 

قوة مبتكرة تعتمد على �ال�شتثمار.
ب��اأن  �عتق��اده  ع��ن  �لكات��ب  وع��رب 

�ل�ش��عب �ل�ش��عودي ” حما�ش��ر حاليا 
ب��ن �لتزمت �لذي يع��ود �لى �لقرون 
�لديني��ة  للموؤ�ش�ش��ة  �لو�ش��طى 

�لوهابي��ة من طرف وب��ن ورعاية �لرفاه 
من قبل عائلة �آل �ش��عود م��ن طرف �آخر حيث 
مل يع��د �لرف��اه يف متن��اول �جلمي��ع عل��ى �أي 

حال، بعد �نهيار �أ�شعار �لنفط”.
ولف��ت �لكات��ب �ل��ى �ن ويل �لعهد �ل�ش��اب، 
�أث��ار �ش��جة م��رة �أخ��رى يف نوفمرب �ملا�ش��ي 
ذريع��ة  حت��ت  �ش��نها  �لت��ي  �حلمل��ة  عق��ب 
“مكافح��ة �لف�ش��اد” وطالت ع�ش��ر�ت �الأمر�ء 

و�ل��وزر�ء و�أرب��اب �لعم��ل و�خرين، م�ش��ر� 
�ل��ى �نتهاء �حلملة بع��د عقد ت�ش��ويات مالية 
مع 90 �شخ�ش��ا م��ن �ملحتجزي��ن وعر�س 9٥ 
�آخرين عل��ى �لق�شاء..و�أ�ش��ار �لكاتب �لى �أن 
ه��ذه �حلملة �لت��ي تهدف �لى �الإ�ش��تيالء على 
�أ�ش��ول و�أم��و�ل ت�ش��ابه �حلملة 
�أطلقها  �لت��ي 

عي��م  لز �
�مل�ش��ري �لر�ح��ل جم��ال عبد 

�لنا�شر عقب ثورة يوليو فيما عرف باحتجاز 
�ملمتل��كات �خلا�ش��ة ، كم��ا �نه��ا ت�ش��به حملة 
�ال�ش��تيالء عل��ى ث��روة �ل�ش��اه وحلفائ��ه بعد 
ث��ورة 1979 يف �إي��ر�ن ..و�عت��رب �لكاتب ذلك 
تناق�ش��ا الأن بي��ت �ش��عود وج��د نف�ش��ه خالل 

�ل�ش��تن عام��ا �ملا�ش��ية ” متورط��ا يف معركة 
حت��ى �مل��وت، �أوال، م��ع �لنا�ش��رية �لعروبة 
ث��م �لر�ديكالي��ة �الإ�ش��المية �ل�ش��يعية  وم��ن 
يف �إي��ر�ن”. كم��ا و�ن هن��اك تناق�ش��ا �آخر يف 
هذه �حلملة الأنها ��ش��تهدفت �ش��احب �ش��بكة 
“�إم ب��ي �إ���س” للب��ث �لتلفزيوين �لتي �ش��نت 
طو�ل �ل�ش��نو�ت �ملا�ش��ية هجوما على �ير�ن 
و�ي��دت �حل��رب على �ليمن �لتي “�ش��اعدت 
على ظهور �ملجاع��ة ووباء �لكولر� 
” لكنه��ا ف�ش��لت يف مو�جه��ة �ي��ر�ن 
و �أ�ش��رت ب�ش��معة �ململك��ة �لعربي��ة 

�ل�شعودية و و�شمعة ويل �لعهد.
وفيما يتعلق باالإفر�ج عن �مليلياردير 
�ل�ش��عودي �لوليد بن ط��الل بعد �أكرث من 
�ش��هرين على �حتجازه �و�ش��ح �لكاتب �أن 
ت�ش��ريحات �لولي��د �لت��ي �عترب ما ح�ش��ل 
�ش��وء فهم “التبدو مطمئنة للم�ش��تثمرين”. 
�ل��ى  بحاج��ة  �ل�ش��عودية  �أن  عل��ى  م�ش��دد� 
�إج��ر�ء�ت قوي��ة ملكافح��ة �لف�ش��اد، معت��رب� 
ماح�ش��ل �إج��ر�ء� “�إنتقائي��ا” مع �ش��ر�ء ويل 
 ، دوالر  ملي��ون   ٥00 بقيم��ة  ليخ��ت  �لعه��د 
ولوح��ة �ملخّل���س بقيم��ة 4٥0 ملي��ون دوالر 
وق�شر فر�شاي ب ٣20 مليون دوالر . و�ختتم 
�لكات��ب مقالت��ه بالقول ” لق��د كان هناك دوما 
خّطا غر و��شح بن مو�زنة �لدولة وحمفظة 

�آل �شعود”.

ن�ش��رت �شحيفة “ت�شايت” �الأملانية مقالة للكاتب �الأملاين، تيو �شومر، 
�ش��لط فيها �ل�ش��وء على قر�ر �حلكومة �الأملانية �ملتعلق بوقف ت�ش��دير 

�الأ�شلحة للدول �مل�شاركة يف �حلروب كاململكة �لعربية �ل�شعودية.
وو�ش��ف �لكات��ب، يف مقالت��ه �لقر�ر بال�ش��ائب يف ” ظل �ملج��ازر �لتي 

ترتكبه��ا �ململك��ة �لعربي��ة �ل�ش��عودية 
خ��الل حربها ” عل��ى �ليم��ن. الفتا �لى 
�ش��عو�ء  حرب��ا  ت�ش��ن  �ل�ش��عودية  �ن 
عل��ى �ليم��ن تق�ش��ف خالله��ا �الأحي��اء 
�ل�ش��كنية و�لفنادق و�مل�شت�ش��فيات، يف 
�لوقت �ل��ذي ُتعترب فيه حفالت �لزفاف 
و�جلنائ��ز من ب��ن �الأهد�ف �لرئي�ش��ية 
ل�ش��الح �جل��و �ل�ش��عودي. ف�ش��ال ع��ن 
ذلك، ت�ش��يطر �ل�ش��عودية على �ملو�نئ 
�لبحرية ملنع و�ش��ول �أي �إمد�د�ت �إلى 

�ليمن عن طريق �لبحر.
و�أب��رز �لكاتب �تف��اق �الأحز�ب �الأملاني��ة يف ظل مفاو�ش��اتها من �أجل 
ت�ش��كيل �حلكومة، على ��شت�شد�ر قر�ر يق�ش��ي بوقف ت�شدير �الأ�شلحة 
لل��دول �ل�ش��العة يف ح��رب �ليم��ن. م�ش��ر� �ل��ى تاأكيد وزي��ر �خلارجية 
�الأمل��اين، زيغم��ار غابريي��ل، �أن �أملاني��ا تتخ��ذ ه��ذه �خلطوة م��ن منطلق 
�إن�ش��اين، حيث يهدف هذ� �لقر�ر �إلى و�ش��ع حد للكارثة �الإن�ش��انية �لتي 
مير بها �ل�ش��عب �ليمني.. وذك��ر �لكاتب �أن عدد �لنازح��ن �ليمنين بلغ 
ثالثة مالين نازح من �أ�شل 22 مليون ن�شمة، باالإ�شافة �إلى �أن 10 �آالف 
�ش��خ�س لقو� م�شرعهم يف �حلرب، و�أ�شيب �أكرث من 40 �ألف ميني، فيما 

يعاين قر�بة 20 مليون �ش��خ�س يف �ليمن من �ملجاعة.. وبّن �لكاتب �أنه، 
وفقا ملا �أفاد به برنامج �الأغذية �لعاملي، فاإن ثالثة �أرباع �ل�شعب �ليمني 
بحاجة �إلى م�شاعد�ت �إن�شانية، حيث �أن �شبعة مالين �شخ�س يعتمدون 
على �مل�ش��اعد�ت �لغذ�ئية ب�شورة كلية، ف�شال عن �أن هناك مليوين طفل 
يعانون من �شوء �لتغذية. و�أ�شار �لكاتب 
�لى �أنه مومنذ مار�س �ش��نة 201٥، �شنت 
�ل�ش��عودية حو�يل 1٥ �ألف هجمة جوية، 
دم��رت ب�ش��ببها �لبني��ة �لتحتي��ة للب��الد 
وحمطات معاجلة مياه �ل�ش��رف �ل�شحي 
و�عت��رب  �لكهرب��اء.  تولي��د  وحمط��ات 
�لكاتب �أن �ل�ش��بب �لرئي�شي لهذه �لكارثة 
�الإن�ش��انية يرتبط با�ش��ر�تيجية �الإبادة 

�جلماعية �لتي تنتهجها �ل�شعودية.
�ملتح��دة  �لوالي��ات  �لكات��ب  وحّم��ل 
�مل�ش��وؤولية �الأكرب عن تاأجيج �ل�شر�ع يف 
�ليمن، فالطائر�ت �الأمريكية ال ز�لت تق�شف مو�قع يف �ليمن، كما �أر�شلت 
وحد�ته��ا �لبحري��ة “نايف �ش��يلز” للم�ش��اركة يف هذه �حل��رب، موؤكد� يف 
�لوق��ت ذ�ته، �نه ال ميكن �لتغافل عن �لدور �لذي تلعبه �ململكة �ملتحدة 

يف حرب �ليمن.
و�عترب �لكاتب �أن �لوقت قد حان الإنهاء هذه �ملاأ�شاة �الإن�شانية، د�عيا 

�حلكومة �الحتادية �لقادمة بالى �الإلتز�م هذ� �التفاق.
ولفت �لكاتب �لى �أن �لقر�ر يجب �أن ي�شمل كافة “�الأطر�ف” �ل�شالعة 

يف �حلرب، مثل �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�أق��رت ق��و�ت ه��ادي با�ش��تحالة �إمكاني��ة 
�عت��رب  فيم��ا  �ش��نعاء  �لعا�ش��مة  دخوله��ا 
حملل��ون غربيون �أن رغبة �لتحالف يف دخول 

�لعا�شمة �ليمنية باأنها “�أ�شغاث �أحالم”.
ون�ش��رت وكالة “فر�ن�س بر�س” �لفرن�شية 
تقريرً� �ش��لط �ل�شوء على �ل�ش��عوبات �لتي 
دخ��ول  حماوالت��ه  يف  �لتحال��ف  يو�جهه��ا 
�لعا�ش��مة �ش��نعاء وت�ش��من �لتقرير حديثاً 
لقائ��د �ملنطق��ة �لع�ش��كرية �ل�ش��ابعة ق��و�ت 
ه��ادي  �للو�ء نا�ش��ر �لذيباين باالإ�ش��افة �إلى 

حمللن غربين.
و�أ�ش��ار �لتقري��ر �إل��ى �أن منطق��ة نه��م من 
�شل�ش��لة جب��ال �ش��اهقة ووع��رة تق��ع عل��ى 
�لط��رف �ل�ش��رقي من �ش��نعاء �لتي ي�ش��يطر 
عليها �حلوثيون منذ �يلول/�شبتمرب 2014.

كما تنقل �لوكال��ة عن �للو�ء �لذيباين قوله 
“من ي�شيطر على نهم ي�شيطر على �شنعاء”. 
�جلغر�في��ة  “�لطبيع��ة  �أن  �لذيب��اين  و�أك��د 
لالأر���س قا�ش��ية ووع��رة م��ا يجع��ل �لتق��دم 

�شعباً ويتطلب وقتاً كبرً�”.

وبح�ش��ب �لوكالة �أ�ش��اف �لذيباين مم�شكا 
بجهاز �ت�شال ال�شلكي وم�شر� �إلى �الأر��شي 
�ملحيط��ة �لت��ي ي�ش��يطر عليه��ا �حلوثيون يف 
نظمه��ا  لل�ش��حافين  جول��ة  خ��الل  �الأ�ش��فل 
�لتحال��ف “�أيهما �لع��دو �الأكرب – �حلوثيون 

�أم �لت�شاري�س؟ بر�أيي كالهما معا”.
وي�ش��يف �لتقري��ر “لكن �ش��نعاء �لو�قعة 
عل��ى بعد �أقل م��ن ٥0 كلم م��ن منطقة نهم ال 
تز�ل �ش��عبة  وهو ما ي�ش��لط �الأ�ش��و�ء على 

تعقيد�ت �لنز�ع �ليمني �ملت�شابك”.
يف  �ليمني��ة  �ل�ش��وؤون  يف  �خلب��ر  وق��ال 
�ملجل���س �الأوروبي للعالق��ات �خلارجية �آدم 
ب��ارون �إن “جبال نهم �لوع��رة جتعل �لتقدم 
�أمر� �ش��عبا حت��ى بالن�ش��بة للجيو���س �لتي 

متلك كفاءة تكنولوجية عالية”.
“ه��ذ� م��ا يجع��ل م��ن ح��دوث  و�أ�ش��اف 
حت��والت در�ماتيكي��ة يف �لوقت �حل��ايل �أمر� 
غ��ر مرجح رغ��م ع��دم ��ش��تحالته، حتى لو 
ر�أى طرفا �لنز�ع يف نهم �إحدى �أكرث �ش��احات 

�ملعارك �ملهمة ��شر�تيجياً يف �ليمن”.

ويف منطقة قالت �لوكالة �إنها �ش��هدت مقتل 
م�ش��لحن حوثين يف نهم و�أن �للو�ء �لذيباين 
قال و��ش��فاً �أعد�ءه �حلوثي��ن “قاتل هوؤالء 
�لرجال حتى موتهم، ر�ف�شن �ال�شت�شالم”.

�ل�ش��ياق،  هذ�  وث��اأر” – ويف  – “�ش��رف 
�أ�ش��ار �لذيباين �إل��ى �إن �ليمنين �عتادو� على 
�ملاآ�ش��ي و�ملوت ال ي�ش��بع منهم. و�أ�شر على 
�ش��رورة �لتق��دم باجت��اه �ملدين��ة عل��ى �أمل 
�ل�شغط على �حلوثين لال�شت�شالم و�لعودة 
�إلى �ملفاو�ش��ات. لكن �ملحلل��ن يحذرون من 

�أن هذه قد تكون �أ�شغاث �أحالم.
وقالت �لباحثة �ملهتمة بال�ش��اأن �ليمني من 
جامعة �أوك�شفورد �ليز�بيث كيند�ل �إن �شبب 
ذلك هو “�ل��والء�ت �ملتبدلة ل��دى �لقبائل يف 

حميط �شنعاء”.
ل��ن  “�حلوثي��ن  �أن  كذل��ك  و�أ�ش��افت 
ي�شت�ش��لمو� ب��كل ب�ش��اطة بغ���س �لنظ��ر عن 
تفوق �لقوة �لنارية �ل�ش��عودية. �إنها م�شاألة 
�شرف وثاأر، غر مرتبطة بال�شرورة باملنطق 

�لع�شكري”.

وكال������ة »فران������س ب������رس« الفرنس������ية: م������ن جبهة نهم:  حل������م التحالف بدخ������ول صنعاء 
»أضغاث أحالم«  ألنها مسألة شرف وثأر بالنسبة للحوثين

“فاينانش������يال تامي������ز البريطاني������ة”:  الش������عب في الس������عودية محاصر بن 

التزّمت الوهابي وهيمنة بني سعود على ثروات البالد

صحيفة “تسايت” األملانية: السعودية بانتهاج سياسة اإلبادة اجلماعية في اليمن

مركز غلوبال ريسيرش  الكندي: هادي “سياسي فاشل” ولم يعد له متثيل في اليمن

ن�ش��رت �ش��حيفة �الإندبندن��ت �لربيطاني��ة تقريرً� جدي��د�أً بعنو�ن 
»ح��ن تفر�س تري��ز� ماي �ل�ش��جاد �الأحمر ل��ويل �لعهد �ل�ش��عودي، 

�جلمهور �لربيطاين غر مرحب بذلك«.
حي��ث ال ز�لت زي��ارة حممد بن �ش��لمان �ملرتقبة �إلى لندن ت�ش��غل 
�ل��ر�أي �لع��ام �لربيطاين وتاأخذ م�ش��احة و��ش��عة يف خمتلف و�ش��ائل 

�إعالمه �لتي �أبدت ��شتيائها من هذه �لزيارة.
�ل�ش��حيفة �أكدت يف تقريرها �أن �جلمهور 
�لربيط��اين لن ينخ��دع ب�ش��هولة و�أن كان بن 
�ش��لمان قد �أقن��ع تريز� م��اي وزمالئها باأنه 
حد�ث��ي ومع �حلرية فاملعل��وم �أنه �ملهند�س 
�لرئي�ش��ي لق�ش��ف �ليم��ن �ملدم��ر من��ذ ثالث 
�ش��نو�ت و�ملت�ش��بب يف مقتل �الآالف وتدمر 
�لبني��ة �لتحتي��ة وخل��ق و�ح��دة من �أ�ش��و�أ 
�الأزمات �الإن�ش��انية يف �لعامل باالإ�شافة �إلى 

�حل�ش��ار �ملفرو�س �لذي �أدى �إلى �إيق��اف �لغذ�ء و�الإمد�د�ت �لطبية 
من �لدخول �إلى �ملالين يف �ليمن.. و��ش��تغربت �ل�شحيفة من مو�قف 
�حلكومة �لربيطانية �إذ قامت بدال من �إد�نة �أعمال �لق�ش��ف و�لدعوة 
�إلى وقف �إطالق �لنار بت�شليح ودعم �حلملة �جلوية منذ �ليوم �الأول 

بالطائر�ت �ملقاتلة و�لقنابل.

و�أ�ش��ارت �ل�ش��حيفة �إل��ى �أن �نته��اكات ويل �لعه��د �ل�ش��عودي مل 
تقت�ش��ر عل��ى �خلارج فق��ط ب��ل يف �لد�خل �ل�ش��عودي حيث �أ�ش��رف 
بن �ش��لمان على و�حدة م��ن �أكرث عمليات �لقمع �لو��ش��عة �لنطاق يف 
�ل�ش��نو�ت �الأخ��رة باحتجازه �أك��رث من ٣00 من �الأم��ر�ء و�لوزر�ء 
ورجال �الأعمال مبز�عم �لف�ش��اد باالإ�ش��افة �إل��ى �الإعد�مات و�عتقال 
ع�ش��ر�ت �لنا�شطن يف جمال حقوق �الإن�ش��ان.. و�أو�شحت �ل�شحيفة 
�أن �لزيارة لن تقدم دعما للعالقات �لع�ش��كرية 
بن �ململكة �ملتحدة و�لدكتاتورية �ل�ش��عودية 
ح�ش��ب و�ش��ف �الندبندنت، بل �ش��تقدم �أي�شا 
�ل�ش��عودي  للنظ��ام  كب��رة  �يجابي��ة  دعاي��ة 
و�ش��وف ينظر �إليها باعتباره��ا تاأييد� هاما كما 
�شر�ش��ل ر�ش��الة و��ش��حة �إلى نا�شطي حقوق 
�الإن�ش��ان يف �ل�ش��عودية باأن حقوقه��م ال تهم.. 
وختمت �ل�ش��حيفة باأن ��ش��تطالع للر�أي �ظهر 
�أن �لغالبية �ل�ش��احقة من �ململكة �ملتحدة تعار�س مبيعات �الأ�شلحة 
�إلى �ل�ش��عودية م�ش��يفة �أن �ملتظاهرين �شيخرجون �ل�شهر �ملقبل �إلى 
�ل�ش��و�رع وير�ش��لون ر�ش��الة ب�ش��وت عال وو��ش��ح �أن هذه �لزيارة 

لي�شت با�شمهم و�أن ويل �لعهد �ل�شعودي غر مرحب به

�لعربي��ة  “هاآرت���س”  �ش��حيفة  �ش��لطت 
�ل�ش��وء عل��ى تخوفات كب��ار �مل�ش��وؤولن يف 
�لبحرية �ل�شهيونية من �ملنظومات �لبحرية 
�أن�ش��ار �هلل يف  �لت��ي ميتلكه��ا  �ل�ش��اروخية 

�ليمن وحزب �هلل يف لبنان.
ل�ش��حيفة  �
م�شوؤول  عن  نقلت 
�لبحري��ة  يف 
ئيلية”  � �ش��ر الإ � “
�أن  مز�عم��ه 
�أ�ش��ماهم  م��ن 
ثي��ن  حلو با
�أك��رث  يه��ددون 

�لطرق �ملالحية �زدحام��اً يف �لعامل كما يهدد 
�القت�ش��ادية  �ملي��اه  كل  ولبن��ان  �هلل  ح��زب 
“�الإ�ش��ر�ئيلية”، مب��ا يف ذل��ك حق��ول �لغاز 

�لبحرية.
و�أو�ش��حت �ل�ش��حيفة نقاًل عن �مل�ش��وؤول 
�ل�ش��هيوين �أن تهدي��د �ملالح��ة يف باب �ملندب 
من قبل م��ن �أ�ش��متهم �ل�ش��حيفة باحلوثين 
يهدد �ملياه �القت�شادية “الإ�شر�ئيل” على حد 
تعب��ره، م�ش��يفاً 
�لبحري��ة  ب��ان 
�ش��ر�ئيلية”  “�الإ
�لي��وم  تتعام��ل 
م��ع �أنظم��ة �أك��رث 
ميتلكه��ا  تقدم��اً 
ن  ثي��و حلو �
م��ا  �هلل  وح��زب 
ي�ش��كل تهديد� لل�ش��فن �لتجارية �الإ�شر�ئيلية 

ومن�شات �لغاز..
يف  �ل�ش��ابط  ع��ن  �ل�ش��حيفة  نقل��ت  كم��ا 

�لبحري��ة �ل�ش��هيونية �أن ح��زب �هلل ميتل��ك 
حتى �ليوم �أ�شلحة تهدد �ملنطقة �القت�شادية 
“�الإ�ش��ر�ئيلية” باأكمله��ا وميكن �أن ت�ش��بب 
�ش��رر� ل��كل حق��ل م��ن �حلق��ول �لت��ي تزود 
“�إ�شر�ئيل” بالغاز.. و��شتعر�شت �ل�شحيفة 
لل�ش��يد ح�ش��ن ن�ش��ر �هلل يف  حدي��ث �ش��ابق 
يولي��و 2011 هدد فيه با�ش��تهد�ف من�ش��ات 
“�إ�ش��ر�ئيل” �لبحري��ة و�أن لبنان قادر على 
وختم��ت  �لنفطي��ة..  م��و�رده  ع��ن  �لدف��اع 
“�الإ�ش��ر�ئيلية”  �لتخوف��ات  �أن  �ل�ش��حيفة 
ترجم��ت ع��رب �إج��ر�ء�ت �تخذته��ا حكوم��ة 
جي���س �لع��دو حلماي��ة من�ش��ات �لغ��از عرب 
باأنظم��ة  و�لتزوي��د   ،○6 “�ش��اعر  ق��و�رب 
م�ش��ادة لل�ش��و�ريخ وغره��ا م��ن �لقدر�ت 
للتعامل م��ع �لتهدي��د�ت �ملحتملة م��ن بينها 

غو��شات جديدة خالل �ل�شنو�ت �لقادمة.

صحيفة “اإلندبندنت” محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا واالحتجاجات بانتظاره

صحيفة “هآرتس” العبرية:الكيان  الصهيوني يبدي مخاوفه من القدرة البحرية ألنصار الله وحزب الله
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�ش��ن طر�ن �لع��دو�ن �ل�ش��عودي �الأمريكي ٣2 
�إغ��ارة على ع��دد من حمافظ��ات �جلمهوري��ة �أدت 
�إلى ��شت�ش��هاد وج��رح 1٣ مو�طن��اً ، و�ألقى قنبلتن 
عنقوديتن على مديرية �ش��رو�ح خالل �ش��اعات يوم 
�لثالثاء 20 جماد �أول 14٣9 و�ملو�فق 6_2_2018م.

فقد �ش��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن �أربع غ��ار�ت على خيام 
�لبدو �لرحل يف منطقة �ملهاذر مبديرية �ش��حار حمافظة 
�ش��عدة �أدت �إل��ى ��شت�ش��هاد مو�ط��ن و�إ�ش��ابة �آخ��ر ، 
و�أ�ش��يبت �مر�أتان باإغارة ��شتهدفت منطقة �لبقعة مبر�ن 
�لتابع��ة ملديري��ة حيد�ن .. كما �ش��ن �لط��ر�ن ثالث غار�ت 
عل��ى منطق��ة مندبة وجبل �ش��عر مبديرية باقم و��ش��تهدف 
بثالث غ��ار�ت �أخرى منطق��ة طخية يف مديرية جمز ، و�ش��ن 

غارتن على منطقة ليه مبديرية �لظاهر .
و��شت�ش��هاد �ش��تة مو�طنن وجرح ثالثة �آخري��ن �إثر �إغارة 
للط��ر�ن ��ش��تهدفت �لطريق �لع��ام يف منطقة جمزع��ة مبديرية 

�لقفلة حمافظة عمر�ن .

و�ألق��ي �لط��ر�ن �ملع��ادي قنبلت��ن عنقوديت��ن عل��ى مديري��ة 
�ش��رو�ح مبحافظ��ة م��اأرب ، و��ش��تهدف بغارت��ن مديري��ة خ��ب 
و�ل�ش��عف مبحافظة �جل��وف ، كما �ش��ن 12 �إغارة عل��ى مديريتي 
حر���س وميدي مبحافظة حجة .. كما �أن طر�ن �الأبات�ش��ي �لتابع 
للع��دو�ن �أطلق �أكرث من �أحد ع�ش��ر �ش��اروخاً على و�دي جارة يف 
جيز�ن ، فيما �ش��ن �لطر�ن �حلربي ثالث غار�ت على قرية جمازة 

و��شتهدف باإغارة �أخرى جتمعاً ملرتزقته و�آلياتهم غرب �لقرية.

جرائم العدوان

جرائمالعدوان

اأيًا من حقوق االإن�شان مل ينتهكها العدوان ال�شعودي االأمريكي  اإذا كان ال�شوؤال 
يف اليمن؟، فاإن االإجابة بكل تاأكيد مل يبق اأي حق من احلقوق التي كفلها الدين 
واملواثيق واالأعراف الدولية واالإن�شانية اإال واأنتهكها ، وجتاوز ذلك اإلى جرائم 
احلرب واالإبادة اجلماعية.. فخالل األف يوم ونيف مل يرتك حتالف العدوان ُجرمًا اإال 
وارتكبه يف اليمن، وال اأخ�رسًا وال ياب�شًا اإال وا�شتهدفه و اأمعن يف ارتكاب اجلرائم 
املروعة وجرائم احلرب واالنتهاكات اجل�شيمة واالأ�شد خطرًا، م�شتخدما خمتلف 

اأنواع االأ�شلحة والقنابل والذخائر العنقودية املحرمة دوليًا يف ظل جتاهل دويل 
مريب.  . واأمام ال�شمت والتواطوؤ الدويل واخليانات الداخلية والتعامل والتخابر 

يف  اليمنيني  �شف  وحدة  و�شق  اخلارجية  العمالة  اح�شاع  اإلى  والهرولة 
الوح�شية  واجلرائم  االنتهاكات  تزايدت  ذلك  قابل   .. العدوان  مواجهة 

التي  اجلرائم  الكرام  للقراء  نر�شد  اأ�شبوع  كل  ففي  اليمن،  اأبناء  بحق 
يرتكبها العدوان على مدى اأيامه. 

120 شهيدا وجريحا  وخسائر في املمتلكات بسلسلة غارات لطيران العدوان على عدد من احملافظات
في غضون 6 أيام: 

و��ش��ل طر�ن �لع��دو�ن �ل�ش��عودي �الأمريكي 
غار�ت��ه �الإجر�مي��ة عل��ى حمافظ��ات �جلمهورية 
م�ش��تهدفاً �ملو�طنن و�لطرق و�أدت �إلى ��شت�شهاد 
و�إ�شابة عدة �أ�شخا�س بينهم �أطفال خالل �شاعات 
14٣9و�ملو�ف��ق  �أول  جم��اد   16 �جلمع��ة  ي��وم 
�ثن��ان  مو�طن��ان  ��شت�ش��هد  فق��د  2_2_2018م.. 
و�أ�ش��يب �آخرون باإغارة ��شتهدفت �لطريق �لعام 
مبديري��ة غم��ر، و��شت�ش��هد طفل وج��رح �آخر �إثر 
غ��ار�ت عل��ى مدين��ة �ش��عدة ��ش��تهدفت �إحد�ها 
�شوقاً .. و�شن طر�ن �لعدو�ن يف حمافظة �شعدة 
�أي�ش��اً �إغارة على منطقة �الأزهور مبديرية ر�زح 
و �إغ��ارة عل��ى منطقة �ل�ش��ومية مبديري��ة غمر و 
��شتهدف بخم�س غار�ت منطقتي �آل عمار و�ملهاذر 
مندب��ة  منطق��ة  بغارت��ن  و   ، �ش��حار  مبديري��ة 
مبديرية باقم .. ي�ش��ار �إل��ى �أن مناطق متفرقة من 

مديرية ر�زح و �ملناطق �لغربية من مديرية منبه 
و منطق��ة �لغ��ور مبديرية غمر تعر�ش��ت لق�ش��ف 

�شاروخي ومدفعي �شعودي مكثف .
ويف حمافظ��ة �جل��وف �ش��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن 
�أرب��ع غار�ت على من��زل �ملو�طن �أحمد �لفرجة يف 
مديري��ة برط املرا�ص��ي ما اأدى اإلى اإ�ص��ابة بع�ش 

�الأطفال بجروح خطرة .

كم��ا �أن �لط��ر�ن �ملع��ادي �ش��ن �إغ��ارة عل��ى 
مديرية حي�س مبحافظة �حلديدة و�ش��بع غار�ت 
على مديريتي حر�س و ميدي يف حمافظة حجة 
، كما �شن �إغارة على مديرية �ل�شلو مبحافظة 
تع��ز .. و�ش��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�ش��عودي 
�الأمريك��ي �إغ��ارة عل��ى مدين��ة �لربوع��ة يف 

ع�شر .

استشهاد وإصابة 24 مواطنًا 
بغارات طيران العدوان 

ج��ر�ء  مو�طن��ا   24 و�أ�ش��يب  ��شت�ش��هد 
�شل�ش��لة غ��ار�ت �ش��نها ط��ر�ن �لع��دو�ن 

�الأثن��ن  ي��وم  �الأمريك��ي  �ل�ش��عودي 
و�ملو�ف��ق   14٣9 �أول  جم��اد   19

٥_2_2018م.
حي��ث ��شت�ش��هد 6 مو�طني و�أ�ش��يب 

بغ��ار�ت  �ش��يارتن  ��رت  وُدِمّ �آخري��ن   7
�لع��دو�ن عل��ى منطق��ة �لقطين��ات مبديرية 

 باقم مبحافظة �شعدة.
و�ش��ن طر�ن �لعدو�ن غارتن على منطقة �ملالحيط 

مبديري��ة �لظاه��ر، و�ش��بع غ��ار�ت عل��ى منطقت��ي مندب��ة و�آل 
�حلماقي مبديرية باقم.

كم��ا �أن طر�ن �لعدو�ن �ش��ن �أربع غ��ار�ت على و�دي �آل 

�أبوجبارة مبديرية كتاف، فيما ��ش��تهدف ق�ش��ف �شاروخي 
�ل�ش��يخ مبديري��ة منب��ه  و�آل  �لبقع��ة  �ش��عودي منطقت��ي 

�حلدودي��ة. وو��ش��ل ط��ر�ن �لع��دو�ن جر�ئم��ه مبحافظة 
�شعدة، حيث ��شت�شهد 4 مو�طنن و�أ�شيب 7 جر�ء غار�ت 
طر�ن �لعدو�ن على �ش��يار�ت يف منطقة رغافة مبديرية 
جم��ز .. ويف حمافظ��ة حج��ة �ش��ن طر�ن 
�لع��دو�ن ثم��اين غار�ت عل��ى منطقة 
�ملق�شاب مبديرية كعيدنة و�إغارة 
على مديرية حر�ن، و�شن 26 
�إغارة عل��ى مديريتي حر�س 
�أربع��ة  �أن  كم��ا  ومي��دي..  
بع�ش��هم  �أ�ش��يبو�  �أطف��ال 
�إ�ش��ابته بليغة �إث��ر �نفجار 
قنبلة عنقودي��ة من خملفات 
�ل�ش��عاب  �لع��دو�ن يف منطق��ة 

مبديرية عب�س يف حجة.
و�ش��ن طر�ن �لعدو�ن �ل�شعودي �الأمريكي 

غارتن على مديرية نهم مبحافظة �ش��نعاء، 
و �شت غار�ت على جمازة يف ع�شر.

طيران العدوان يواصل غاراته اإلجرامية مستهدفًا املواطنني والطرق

��شت�شهد وجرح ع�شرة مو�طنن 
بينه��م طفل ج��ر�ء غ��ار�ت �لطر�ن 
وقنابله �لعنقودية و�لق�شف �ملدفعي 

م��ن  ع��دد  عل��ى  �ل�ش��عودي 
�جلمهورية  حمافظ��ات 

�ش��اعات  خ��الل 
�الأربع��اء  ي��وم 

جماد   14 �ملو�فق 
ه���   14٣9 �أول 

٣0_1_2018م.
��شت�ش��هد  فق��د 

مو�طن��ن  خم�ش��ة 
�آخري��ن  �ثن��ن  و�إ�ش��ابة 

لط��ر�ن  غ��ار�ت  �أرب��ع  �إث��ر 

�لع��دو�ن عل��ى �ملجم��ع �حلكومي يف بي��ت مر�ن 
مبديرية �أرحب حمافظة �ش��نعاء .. كما �أن طفاًل 
�أ�ش��يب بجروح ج��ر�ء �نفج��ار قنبل��ة عنقودية 
م��ن خملف��ات �لع��دو�ن يف منطق��ة بن��ي 
مع��ن مبديري��ة ر�زح حمافظ��ة 
�شعدة ، كما �أ�شيب مو�طن 
بغ��ارة لط��ر�ن �لعدو�ن 
منطق��ة  ��ش��تهدفت 
مبديري��ة  حف�ش��ن 
�ش��حار .. ي�ش��ار �إلى �أن 
�لطر�ن �ش��ن غارة على 
مبديري��ة  ع��الف  و�دي 
�ش��حار و ث��الث غ��ار�ت على 
منطق��ة قح��زة مبديرية �ش��عدة 

، و�ش��ن غارة عل��ى منطقة �ش��جع و �أربع غار�ت 
عل��ى �لبقع مبديرية كتاف .. كم��ا �أن مو�طناً من 
�أبن��اء مديري��ة �ش��د� �حلدودية �أ�ش��يب بجروح 
خط��رة وت�ش��ررت ممتل��كات �ملو�طن��ن جر�ء 
ق�ش��ف �شاروخي ومدفعي �ش��عودي مكثف على 
مناطق متفرقة من �ملديرية .. و��ش��تهدف ق�شف 
�ش��اروخي ومدفع��ي �ش��عودي مماث��ل مناط��ق 
متفرقة من مديريتي ر�زح و منبه و منطقة �لغور 
مبديرية غمر �حلدودية .. و�شن طر�ن �لعدو�ن 
غارتن على تبتي هائل و�ل�شالل يف مديرية �شالة 

و غارة على �جلحملية مبحافظة تعز .
ويف حمافظ��ة �حلديدة �ش��ن ط��ر�ن �لعدو�ن 
ثالث غ��ار�ت على مديرية �للحية و غارة �ش��رق 

منطقة قطابة مبديرية �خلوخة .

�ل�ش��عودي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن  و��ش��ل 
�الأمريك��ي �رت��كاب �ملج��ازر �ملروع��ة بحق 
�ل�ش��عب �ليمني ، حيث ��شت�ش��هد وجرح 67 
مو�طن��اً خ��الل �ش��اعات يوم �الأح��د 18 جماد 
�أمان��ة  �أول 14٣9 و�ملو�ف��ق 4_2_2018م يف 

�لعا�شمة وحمافظة �شعدة .
ففي �لعا�ش��مة �ش��نعاء ��شت�ش��هد 7 مو�طنن 
بينه��م طف��ل و�أ�ش��يب ٥8 �آخرين ج��ر�ء غارتن 
لطر�ن �لعدو�ن ��ش��تهدفتا مبنى �لبحث �جلنائي 
يف منطقة ذهبان باأمانة �لعا�شمة ، كما �شن �لطر�ن 

غارتن على مديرية نهم .

ويف حمافظ��ة �ش��عدة �أ�ش��يب مو�طن��ان �ثن��ان يف 
�إحدى غار�ت �لطر�ن �لتي ��ش��تهدفت �لطريق �لعام 
باملدين��ة ، و�ش��ن �لطر�ن ث��الث غار�ت عل��ى منطقة 
�حلمز�ت مبديرية �شحار و �شل�شلة غار�ت �أ�شفل جبل 

مر�ن .
ي�شار �إلى �أن طر�ن �لعدو�ن �شن �شبع غار�ت على 
منطق��ة �ملالحي��ط مبديري��ة �لظاهر و خم���س غار�ت 
عل��ى منطقة �لعطفن مبديرية كتاف ، فيما تعر�ش��ت 
منطقة �آل فا�شل مبديرية حيد�ن و مناطق متفرقة من 

مديرية ر�زح لق�شف �شاروخي ومدفعي �شعودي .
كما �أن طر�ن �لعدو�ن �ش��ن 1٣ �إغارة على مديرية 

حي�س مبحافظة �حلديدة ��شتهدفت ثالث منها حمطة 
حتلي��ة مياه ، و�إغارة منزل مو�طن ، كما �ش��ن �إغارة 

على كهبوب مبحافظة حلج .
ويف حمافظة حجة �شن �لطر�ن �ملعادي �إغارة على 
منطقة �خلو�رية مبديرية حر�ن و�ش��بع غار�ت على 
مديريت��ي حر���س و ميدي..و�ش��ن �لط��ر�ن �ملعادي 

ثالث غار�ت على و�دي جارة يف جيز�ن .
�أم��ا يف جيز�ن فق�ش��فت مروحيات �الأبات�ش��ي بعدد 
م��ن �ل�ش��و�ريخ د�ر �لن�ش��ر وقرية حام�ش��ة وو�دي 

جارة.

استشهاد وجرح عشرة مواطنني بغارات طائرات العدوان

67 شهيدًا وجريحًا في مجازر جديدة لطيران العدوان 

13 شهيدًا وجريحًا بغارات طيران العدوان 
و قنبلتني عنقوديتني على صرواح

يو��ش��ل طر�ن �لعدو�ن �ل�ش��عودي �الأمريكي �شن غار�ته على 
خمتل��ف �ملحافظ��ات خملف��ا �أ�ش��ر�ر� مادي��ة يف �ملمتل��كات �لعامة 
و�خلا�ش��ة.. يف �حلدي��دة �ش��ن طر�ن �لع��دو�ن ي��وم �الأربعاء 11 
�إغارة على مديرية �جلر�حي منذ �ل�شباح.. ويف عمر�ن �شن �لعدو�ن 
٣ غار�ت ��ش��تهدفت ج�شر �شعالن يف مدينة حوث وت�شببت يف تدمره 

بالكامل.
كما �ش��ن طر�ن �لع��دو�ن �إغارة عل��ى �أر�س زر�عي��ة يف منطقة غول 

�شاري مبدينة حوث.
ويف �ش��عدة �ش��ن �لع��دو�ن 4 غ��ار�ت على منطق��ة �ملالحي��ط مبديرية 

�لظاهر، و�شن �إغارة على منطقة �لبقع مبديرية كتاف.
ويف وق��ت الحق عاود طر�ن �لعدو�ن ب�٣ غار�ت م�ش��تهدفا منطقة �لبقع 

مبديرية كتاف، كما �شن �إغارة على منطقة �ل�شوح بذ�ت �ملديرية.
�أما يف تعز فقد ��شت�ش��هدت �مر�أة و�بنتها و�أ�ش��يب زوجها �ملو�طن حممد 
�شعيد مغل�س �إثر ��شتهد�ف طر�ن �لعدو�ن ملنزلهم يف مديرية �ل�شلو، وكان 

طر�ن �لعدو�ن �شن غارتن يف وقت �شابق على مديرية �ل�شلو.
ويف حجة �شن �لعدو�ن 4 غار�ت على مديريتي حر�س وميدي.

ويف جن��ر�ن �ش��ن �إغ��ارة على موقع �ل�ش��رفة و�إغ��ارة �أخ��رى على موقع 
�لطلعة، فيما �شن �إغارة على جمازة بع�شر.

�ش��ن طر�ن �لعدو�ن �ل�ش��عودي �الأمريكي 16 �إغارة على �أربع حمافظات خالل �شاعات يوم �ل�شبت 
17 جم��اد �أول 14٣9 و�ملو�ف��ق ٣_2_2018م، فيم��ا تعر�ش��ت ع��ددً� من �ملناطق �حلدودية لق�ش��ف 
�ش��اروخي ومدفعي �ش��عودي.. حيث �ش��ن طر�ن �لعدو�ن �ش��ن �إغ��ارة على مديري��ة نهم مبحافظة 

�شنعاء و ثالث غار�ت على �ملعهد �ملهني يف مديرية �للحية مبحافظة �حلديدة .
ن كم��ا  �لطر�ن �شن غارتن على مدينة �شعدة وحميطها �أ

و غارت��ن مماثلت��ن على منطق��ة �الأزهور 
مناط��ق  �أن  مبين��اً   ، ر�زح  مبديري��ة 
متفرق��ة م��ن مديريات منب��ه ور�زح 
و�ش��د� �حلدودية تعر�ش��ت لق�شف 

�شاروخي ومدفعي �شعودي .
�لع��دو�ن  ط��ر�ن  و�ش��ن 
�ل�ش��عودي �الأمريكي ثم��ان غار�ت 
مي��دي  و  حر���س  مديريت��ي  عل��ى 

مبحافظة حجة .

16 إغارة على أربع محافظات وقصف 
صاروخي ومدفعي على املناطق احلدودية

العدوان يشن سلسلة غارات على مختلف احملافظات مخلفًا أضرارًا مادية في املمتلكات العامة واخلاصة 
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ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
ِ �أَْمَو�ًتا َبْل  �َش��نَبَّ �لَِّذيَن ُقِتُلو� يِف �َشِبيِل �هللَّ )َواَل حَتْ
 ُ ��ا �آَتاُهُم �هللَّ ِهْم ُيْرَزُقوَن َفِرِحَن مِبَ �أَْحَي��اٌء ِعْن��َد َربِّ
ِمْن َف�ْش��ِلِه َوَي�ْشَتْب�ِش��ُروَن ِبالَِّذي��َن مَلْ َيْلَحُقو� ِبِهْم 
ِم��ْن َخْلِفِه��ْم �أَالَّ َخْوٌف َعَلْيِه��ْم َواَل ُه��ْم َيْحَزُنوَن( 

�شدق �هلل �لعظيم
بقل��وب مكلومة يعت�ش��رها �حلزن 
�العالمي��ة  �لهيئ��ة  تنع��ي  و�الأمل 
ن�ش��ار �هلل فقي��د �ليم��ن و�الإع��الم  الأ
�ش��حيفة  حتري��ر  رئي���س  �لوطن��ي 
�العالمي��ة  �لهيئ��ة  ع�ش��و  �حلقيق��ة 
عب��د�هلل  عاب��د  �ل�ش��هيد  �هلل  ن�ش��ار  الأ

حمزة، �لذي �رتقى �ش��هيد� يوم �لثالثاء 19 جمادي 
�الأول��ى 14٣9هجرية �ملو�فق 6 فرب�ير 2018 ميالدية، 
وه��و يغطي جر�ئم �لعدو�ن �الأمريكي �ل�ش��عودي �لغا�ش��م، 
ومالحم �جلي�س و�للجان �ل�شعبية يف �لت�شدي للعدو�ن ومرتزقته يف جبهات 

�ل�شرف و�لكر�مة و�جلهاد يف �هلل ويف �شبيل �لوطن.

ويف �لوقت �لذي يحيي �ش��عبنا �لذكرى �ل�ش��نوية لل�ش��هيد بزيارة �لرو�شات 
وبالعديد من �لفعاليات �ش��لك �ل�شهيد عابد حمزة درب �لت�شحية و�أبى �إال �أن 
يلتحق بركب �خلالدين، �لذين �شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه ومل يبدلو� تبديال.
لقد خ�شرت �ليمن و�مل�شرة �لقر�آنية و�جلبهة �الإعالمية قلما و�شوتا منافحا 
عن �مل�شت�ش��عفن منذ �لتحق �ل�ش��هيد بالعمل �العالمي يف �ش��حيفة �حلقيقة 
�لتي كانت وما ز�لت ل�شان حال �ملجاهدين و�ملر�بطن، وعنو�نا 

ل�شدق �لكلمة، و�شحافة �لو�قع.
كم��ا كان لل�ش��هيد دور� كب��ر� وه��و ي�ش��حذ هم��م �ملو�طن��ن 
�ملرتزق��ة  و�أباطي��ل  �لع��دو�ن  مز�ع��م  ويفن��د  و�ملجاهدي��ن، 
و�ملرجف��ن.. �ن �لهيئ��ة �العالمي��ة وهي تعزي �أ�ش��رة �ل�ش��هيد 
و�لو�ش��ط �الإعالم��ي يف هذ� �مل�ش��اب �جللل، توؤكد �نها ما�ش��ية 
عل��ى درب �ل�ش��هد�ء يف ب��ذل �لنف���س و�لنفي���س من �أج��ل كر�مة 
�الأم��ة و�ش��يادة �لوطن، و�ن كو�دره��ا لن يدخرو� جه��د� يف مو�جهة �حلرب 
�لت�شليلية و�لنف�شية �لتي ي�شنها �لعدو�ن ومرتزقته على �شعبنا و�أمتنا مهما 
بلغت �لتحديات و�لت�ش��حيات.. �لرحمة و�خللود لل�شهد�ء �الأبر�ر، و�ل�شفاء 

للجرحى، و�لفرج لالأ�شرى و�ملفقودين. و�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون
�لهيئة �العالمية

فارس احلقيقة يترجل..
صادق البهكلي
�أبه��ذه �لطريق��ة غادرتنا يا عابد؟ كيف رحلت خل�ش��ة ب��دون �أن تخربنا 
�لوجهة �لتي ذهبت �إليها؟ �ش��دقني لقد �ش��األت عن��ك �لزمالء ولكنني مل 
�أل��ح بال�ش��وؤ�ل الأين مل �أدرك �أن��ك �أخ��رت �لهروب �إلى �حلي��اة والأنك مل 
تخربنا فانت تدرك مدى ت�شبثنا مبوتك �أكرث من �أن نختار لك �حلياة بكل 

هذه �ل�ش��رعة و�لب�شاطة؟ �أين �أنت يا عابد؟ �أين مالحمك وهند�مك؟ �أين 
�شالتك �لطويلة وخ�ش��وعك �لعميق؟ ال ز�ل مكانك ينتظرك؟ و�شجادتك 
تهفو ل�ش��لو�تك.. ها هي حروفك على �ش��فحات �حلقيقة ال ز�لت تبحث 

عنك وحتن �إليك..
يف تلك �لليلة �لتي �أخرجنا فيها �لعدد 2٥0 من �ش��حيفة �حلقيقة مل نكن 
ن��دري �أنك تخرج �ش��فحة جديدة خللودك �الأبدي و�أن��ت تخط بدمك يف 
ميادين �ل�ش��رف و�لبطولة ويف ملحمة �ل�شاحل �خلالدة عنو�ن �شفحتك 
�جلديدة »فزت ورب �لكعبة« ورب �لكعبة �أنك فزت يا عابد و�نت�ش��رت 
علين��ا وعل��ى �ملوت وغادرتنا بكل �ش��موخ وكربياء كما كنت �ش��اخماً يف 
قلوبنا بتو��ش��عك وطي��ب �أخالقك تاركاً �لباب مفتوح��اً بعدك للفاحتن 

�لر�غبن باللحاق بك وباأمثالك من رفقاء �الأنبياء و�ل�شديقن.
�أيها �لعابد ها �أنا �بحث عنك بن �شطور �لفاحتة، �أبحث عنك بن ثناياها 
ويف قو�ئم معانيها وعلى �ش��ر�طها �مل�ش��تقيم، �أبح��ث عن مالحمك وعن 
نظر�ت��ك وتلهفك لل�ش��هادة حت��ى غد� مكتبك معر�ش��اً مفتوحاً لل�ش��هد�ء 
و�أن��ت ما زلت و�قفاً تنظر �إليهم �أو تنتظ��ر دورك للحاق بهم فما كنت �إال 
كثر �حلديث عنهم و�أثبت �أنك وفياً لهم وخمل�ش��اً يف ودهم و�ش��ادقاً يف 

�شد�قتك معهم. 
لق��د كنت فار�ش��اً من فر�ش��ان �الإع��الم كما كن��ت بطاًل يف ميادي��ن �لوغى 
ومبثلم��ا كان��ت طلق��ات بندقيت��ك قاتل��ة تنه�س جماج��م �الأع��د�ء كانت 
كلمات��ك ح��ادة كخنج��ر �أغم��د يف �ش��در �لباط��ل وكانت حروف��ك فتاكة 

كروؤو�س �لنبال تنغرز يف مقاتل �جلهلة و�الأدعياء و�لطغاة �مل�ش��تكربين 
لقد كنت جندياً خمل�ش��اً للح��ق منذ �أن عرفته وع�ش��ت للحقيقة بروحك 
ومهجتك وكانت �لهو�ء �لذي يتنف�س يف رئتيك.. وها �أنت تختار �ل�شعود 
�إل��ى علياء �خلالدين يف ذروة �ل�ش��اقطن حتت �أقد�م �ليهود ممن �أعطو� 

�مل�شتعمر بيوتهم وحتولو� حر��شاً له.
�حلدي��ث يط��ول ي��ا عاب��د رغم ق�ش��ر معرفت��ي بك ع��ن قرب لكن��ك �الآن 
�أ�ش��بحت زيتاً يف م�ش��كاة �حلقيقة �ش��تنر لن��ا �لطريق من بع��دك و�إلى 
�أن يكت��ب �هلل لن��ا ما كتبه لك..  رحمك �هلل رحمة �الأبر�ر و�أ�ش��كنك جنات 
جتري من حتتها �الأنهار وع�ش��م �هلل قلوب �أ�ش��رتك و�أطفالك وحمبيك.. 

وال حول وال قوة �إال باهلل �لعظيم.

ال�ص��هيد عاب��د حمزة م��ن موالي��د حمافظة �ص��عدة منطقة فوط 
مديرية �شاقن 

من مو�ليد عام 1977م
در�س �البتد�ئية مبدر�ش��ة �ل�ش��الم و�لثانوية �لعامة يف مدر�ش��ة 

التقوى بفوط والتحق بجامعة �صنعاء 
�لتحق بامل�شرة �لقر�آنية منذ �نطالقتها �الأولى 

كان له دور بارز يف ثورة �ل���21 من �شبتمرب 
عمل حمررً� يف موقع �أن�شار �هلل و�شحيفة �حلقيقة 

ع�شو يف موؤ�ش�شة �ل�شهيد زيد علي م�شلح
ع�شو يف �لهيئة �الإعالمية الأن�شار �هلل

ملو�جه��ة  �الإعالمي��ة  �جلبه��ة  يف  ع�ش��و 
�لعدو�ن

ع�شو �حتاد �الإعالمين �ليمنين 
رئي�س حترير �شحيفة �حلقيقة

رئي�ش��اً  �الإعالم��ي  عمل��ه  ورغ��م 
�الإلكروين  لتحريره��ا وملوقعه��ا 
و�إ�ش��ر�فه على عدٍد من �ملو�قع 
�الإلكرونية و�إحيائه �مل�شتمر 
ل�شفحته على �لفي�س بوك ، 
فق��د كان �ملجاهد �ل�ش��هيد 
�ش��غوفاً بجبه��ات �لقتال 
رج��ال  وميادي��ن   ،

�لرجال.
ق��ام با�ش��تطالعات لع��دٍد من �جلبه��ات ي�ش��ل خلطوطه��ا �الأمامية م�ش��اركاً لهم 
ب�ش��الحيه �ش��ال ح �لكال�ش��نكوف و ) كام��ر� �حلقيق��ة ( ث��م يحررها لل�ش��حيفة 
باأ�ش��لوبه �جل��ذ�ب ، وطريقت��ه �ملمتع��ة ناقاًل ملعنوي��ات �ملجاهدي��ن ومعاناتهم 

ور�شائلهم.
ومن �أبرز �ال�شتطالعات �لتي قام بها

��شتطالع من جبهة) �جلوف – كر�س - �لو�زعية - جيز�ن – �شعدة – �خلوخة 
و�ملخا وذوباب - يختل – �ملخا – كهبوب (

�إال �أن زيار�ته �ال�شتطالعية تكررت جلبهة �ل�شاحل �لغربي خا�شة بعد �لت�شعيد 
�لع�ش��كري للع��دو�ن �الأمريكي �ل�ش��عودي عليه��ا ولوجود رف��اق دربه �جلهادي 

فيها.
ورمبا ثمة عالقة بن �ختياره و�ختيار �أعز �أ�شدقائه �ل�شهيد )عبد �هلل �ملوؤيد( لها 

و�لذي  �شبقه لل�شهادة باأقل من عام.
�إن م��ن يتتب��ع حياة �ل�ش��هيد يج��ده موؤه��اًل للمنزل��ة �لربانية �خلال��دة ، وخليقا 

بالو�شام �الإلهي �لعظيم �شهيدً� عند �هلل برفقة �لنبين و�ل�شديقن .

فقد كان حمباً لعمله �الإعالمي متفانياً فيه نا�ش��حاً خمل�ش��اً هلل ولر�شوله والأعالم 
�لهدى من �آل �لبيت �شالم �هلل عليهم .

بن جميع �أ�شحابه كان معروفاً ب�شماحته ورحابة �شدره ودماثة �أخالقه ، وكان 
مثااًل يف �ل�شدق و�الإخال�س و�الإح�شان �إلى �لفقر�ء .

وكان �ش��جاعاً با�ش��اًل ال يخاف يف �هلل لومة الئم و�ش��والته ومو�قفه �ش��د �أعد�ء 
�مل�شروع �لقر�آين ال غبار علها.

مل��يء بالنبل و�لعزة و�لكر�مة ، متو��ش��ع ووديع وهادئ يعطف على �ل�ش��غار 
ويتودد �إليهم . ب�ش��يط يف ماأكله وملب�ش��ه تخاله لب�شاطته ال يعرف �شيئاً و�إذ� ما 
خالطته وجال�ش��ته جتد لديه ذكاء غر متوقع ..قدرة وملكة يف تقييم �الأ�شخا�س 
م��ن حول��ه ، و�إذ� م��ا قر�أت ل��ه مق��ااًل �أو حتلياًل ترى ق��درة على رب��ط �الأحد�ث 
ببع�ش��ها ربطاً يو�ش��له �إل��ى روؤيته �لثابتة �ملبنية على �أ�ش���س �لثقاف��ة �لقر�آنية 
�ل�ش��ليمة . ود�ئما ما كان يوظفها يف من�ش��ور�ته �ل�ش��اخرة م��ن منافقي �لعدو�ن 

ومرتزقته ويذيلها �أو ي�شمنها باأحد �الأمثال �ل�شعبية باللهجة �لد�رجة .
جنح يف كل �ملهمات �لتي �أوكلت �إليه من م�شرفه ، ولعل �شلته باهلل و�إخال�شه له 

و�إقباله عليه من �أهم �أ�شباب �لنجاح يف مهامه و�أعماله.

ش�ه�يدًا يرتق��ي  رئيس��نا 
)ال������ش������ه������ي������د ب���������ن ه������الل������ن(

الهيئة اإلعالمية ألنصار الله : الشهيد عابد حمزة :
سلك درب التضحية وأبى إال أن يلتحق بركب اخلالدين

ص������ح������ي������ف������ة احل�����ق�����ي�����ق�����ة 
رئيس  استشهاد  تنعي 
حت�������ري�������ره�������ا امل�����ج�����اه�����د 

العظيم عابد حمزة
ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم

�َش��نَبَّ �لَِّذيَن ُقِتُلوْ� يِف �َش��ِبيِل �هلّلِ �أَْمَو�ت��اً َبْل �أَْحَياء  }َواَل حَتْ
ِهْم ُيْرَزُقوَن { �آل عمر�ن169 ِعنَد َربِّ

يف زمن �جلهاد ويف ذكرى �ل�شهد�ء وربيع �ال�شت�شهاد تنعي 
�ش��حيفة �حلقيقة لقر�ئها �لك��ر�م و�أ�ش��دقائها �ملجاهدين 
يف ميادي��ن �جله��اد ومتابعيه��ا ولل�ش��حافة �ليمني��ة ولكل 
�الإعالمي��ن و�ل�ش��عب �ليمن��ي �لعظي��م ��شت�ش��هاد رئي�س 
حتريرها �الأ�ش��تاذ عابد حمزة �لذي �خت��ار �أن يخط بدمه 
على �ش��فحة �لوفاء و�ل�ش��دق مع �هلل ومع �لوطن ودفاعاً 
ع��ن �الأر���س و�لكر�مة �آخر حروفه بعد �أن كانت �ش��حيفة 
�حلقيق��ة حمر�به ومي��د�ن نز�له جماهدً� �إعالمياً ج�ش��ورً� 
ال يتو�نى عن ف�ش��ح �أباطيل �مل�ش��لن و�أقاوي��ل �ملتزلفن 
ومكائ��د �لغ��ز�ة �ملعتدي��ن، وك��ذ� نق��ل �ملالح��م �لبطولية 
للمجاهدي��ن يف خمتلف جبهات �لعزة و�ل�ش��رف و�إذ نكتب 
ه��ذ� �لنعي فاإننا نعاه��د �هلل ونعاهد �ش��هيدنا �لعظيم على 
�ل�ش��ر يف هذ� �ل��درب �لذي �ختطه بدم��ه ومهجته ال نبدل 
تبدي��ال وال نتو�نى �أو نر�جع بل �ش��تكون دماوؤه �لطاهرة 
حافزً� لنا على مو��ش��لة دربه �إل��ى �أن يوفقنا �هلل �إلى �أحد 

�حل�شنن �لن�شر �أو �ل�شهادة.
و�إذ نب��ارك الأ�ش��رته ولذوي��ه وحمبيه نيله �ل�ش��هادة 

يف �ش��بيل �هلل فاإننا ن�ش��األ �هلل �أن يع�ش��م قلوبهم و�أن 
يعو�ش��هم خ��رً� من��ه.. وال ح��ول وال ق��وة �إال باهلل 

�لعلي �لعظيم
�لرحم��ة و�خلل��ود لل�ش��هد�ء و�ل�ش��فاء للجرح��ى 

و�حلري��ة لالأ�ش��رى و�لن�ش��ر لل�ش��عب �ليمن��ي 
�لعظيم.

�ش�����������ادر عن:
هيئة حترير �شحيفة 

�حلقيقة

سبتمبر   26 وصحيفة 
وم���وق���ع س��ب��ت��م��ب��ر ن��ت: 

منوذجًا  حمزة  عابد 
ل�����ل�����ب�����ذل وال�����ع�����ط�����اء 

والفداء 
وموقع  �شبتمرب   26 �شحيفة  نعت 

�ل�شحفي  �لزميل  �شبتمربنت   26
عابد حمزه رئي�س حترير �شحيفة 

" �لذي ��شت�شهد وهو  " �حلقيقة 
يوؤدي و�جبه �لوطني بالتغطية 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ة جل���ر�ئ���م حت��ال��ف 
�الأمريكي،   � �ل�شعودي  �لعدو�ن 

حيث كان عابد حمزه مثاال للبذل 
ب�����ه و�لعطاء و�لفد�ء و�أمنوذجا يقتدى 

�حلقيقة  ل�شحيفة  تروؤ�شه  خالل  �ل��ت��ي من 
تعد و�حدة من �أهم منابر �ل�شحافة �ليمنية �مللتزمة 
بالق�شايا �لوطنية �لعادلة ولها دور كبر يف �الإعالم 

�ملو�جه �شد �لعدو�ن �ل�شعودي � �الأمريكي.



ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم 
َدُقو� َما َعاَهُدو�  }ِمَن �مْلُوؤِْمِنَن ِرَجاٌل �شَ
ى َنْحَبُه َوِمْنُهم  ن َق�شَ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ �هللَّ

ُلو� َتْبِدياًل { �شدق �هلل  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ مَّ
�لعظيم .

بقلوب مكلومة ملوؤها �ل�شرب 
و�الحت�ش��اب تنعي موؤ�ش�شة 
�ل�شهيد زيد على م�شلح �أحد 
�أع�ش��ائها و�أع�ش��اء �جلبهة 
�الإعالمي��ة ملو�جهة �لعدو�ن 
�لكبر  و�الإعالم��ي  �ملجاه��د 

عابد حمزه �لذي ��شت�شهد يوم �لثالثاء 19 جماد �الأولى 
14٣9ه��� ، �ملو�ف��ق 6 فرب�ي��ر 2018 م، وه��و يخو�س 
معركة �ل�ش��رف و�لكر�مة يف جبهة �ل�شاحل �شد �لغز�ة 

و�ملحتل��ن و�أذنابهم �لى جان��ب �إخو�نه �ملجاهدين من 
�جلي�س و�للجان �ل�شعبية. 

�ل�ش��ادقن  �الإعالمي��ن  �أب��رز  م��ن  �لفقي��د  كان  لق��د 
و�ملخل�ش��ن و�ملثابرين يف جبهة �ل�ش��مود و�لت�ش��دي 
للع��دو�ن �ل�ش��عودي �الأمريك��ي عل��ى بالدن��ا، و�أ�ش��هم 
بدور كبر وفاع��ل يف مو�جهة 
�حل��رب �الإعالمية �لت�ش��ليلية 
�ل�شر�ش��ة ويف �لتعبئ��ة �لعامة 
و�للج��ان  وم�ش��اندة �جلي���س 
�ل�ش��عبية ، وتعزيز �ل�ش��مود 
جر�ئ��م  وتوثي��ق  �ل�ش��عبي، 
�لعدو�ن بحق �ملدنين و�لبنية �لتحتية، ومل ياألو جهد� 
يف �النت�ش��ار ل�ش��عبه ووطن��ه، ملتزم��ا بالقي��م �ملهنية 
�الإعالم��ي ومقاالت��ه وكتابات��ه  �أد�ئ��ه  و�الأخالقي��ة يف 

�ل�ش��حفية.. وقد �لتحق �لفقيد بامل�ش��رة �لقر�آنية منذ 
بو�كره��ا �الأولى، و�ش��ار عل��ى دربها ودرب �ل�ش��هد�ء 
و�ملجاهدين حتى فا�ش��ت روحه �إلى بارئها يومنا هذ�، 
يف خ�ش��ارة فادحة �أمل��ت بالوطن وباالأ�ش��رة �الإعالمية 

�ليمنية جمعاء. 
وبهذ� �مل�ش��اب �جللل تتقدم موؤ�ش�ش��ة �ل�شهيد زيد على 
م�شلح �إلى �ل�شعب �ليمني بخال�س �لعز�ء و�ملو��شاة، 
وت�ش��األ �هلل عز وجل �أن يتغمد �ل�ش��هيد بو��ش��ع رحمته 
وي�ش��كنه ف�ش��يج جنات��ه م��ع �ل�ش��ديقن و�ل�ش��احلن 

وح�شن �أولئك رفيقا.. و �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون. 

�شادر ب�شنعاء
20 جماد �الأولى 1429 �ملو�فق 7 فرب�ير 
2018 م

9 األحـــد
2018/2/11م املوافق 26 جماد أول 1439هـ العدد )251(

ويف �لوقت �لذي يحيي �ش��عبنا �لذكرى �ل�ش��نوية لل�ش��هيد بزيارة �لرو�شات 
وبالعديد من �لفعاليات �ش��لك �ل�شهيد عابد حمزة درب �لت�شحية و�أبى �إال �أن 
يلتحق بركب �خلالدين، �لذين �شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه ومل يبدلو� تبديال.
لقد خ�شرت �ليمن و�مل�شرة �لقر�آنية و�جلبهة �الإعالمية قلما و�شوتا منافحا 
عن �مل�شت�ش��عفن منذ �لتحق �ل�ش��هيد بالعمل �العالمي يف �ش��حيفة �حلقيقة 
�لتي كانت وما ز�لت ل�شان حال �ملجاهدين و�ملر�بطن، وعنو�نا 

ل�شدق �لكلمة، و�شحافة �لو�قع.
كم��ا كان لل�ش��هيد دور� كب��ر� وه��و ي�ش��حذ هم��م �ملو�طن��ن 
�ملرتزق��ة  و�أباطي��ل  �لع��دو�ن  مز�ع��م  ويفن��د  و�ملجاهدي��ن، 
و�ملرجف��ن.. �ن �لهيئ��ة �العالمي��ة وهي تعزي �أ�ش��رة �ل�ش��هيد 
و�لو�ش��ط �الإعالم��ي يف هذ� �مل�ش��اب �جللل، توؤكد �نها ما�ش��ية 
عل��ى درب �ل�ش��هد�ء يف ب��ذل �لنف���س و�لنفي���س من �أج��ل كر�مة 
�الأم��ة و�ش��يادة �لوطن، و�ن كو�دره��ا لن يدخرو� جه��د� يف مو�جهة �حلرب 
�لت�شليلية و�لنف�شية �لتي ي�شنها �لعدو�ن ومرتزقته على �شعبنا و�أمتنا مهما 
بلغت �لتحديات و�لت�ش��حيات.. �لرحمة و�خللود لل�شهد�ء �الأبر�ر، و�ل�شفاء 

للجرحى، و�لفرج لالأ�شرى و�ملفقودين. و�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون
�لهيئة �العالمية

كروؤو�س �لنبال تنغرز يف مقاتل �جلهلة و�الأدعياء و�لطغاة �مل�ش��تكربين 
لقد كنت جندياً خمل�ش��اً للح��ق منذ �أن عرفته وع�ش��ت للحقيقة بروحك 
ومهجتك وكانت �لهو�ء �لذي يتنف�س يف رئتيك.. وها �أنت تختار �ل�شعود 
�إل��ى علياء �خلالدين يف ذروة �ل�ش��اقطن حتت �أقد�م �ليهود ممن �أعطو� 

�مل�شتعمر بيوتهم وحتولو� حر��شاً له.
�حلدي��ث يط��ول ي��ا عاب��د رغم ق�ش��ر معرفت��ي بك ع��ن قرب لكن��ك �الآن 
�أ�ش��بحت زيتاً يف م�ش��كاة �حلقيقة �ش��تنر لن��ا �لطريق من بع��دك و�إلى 
�أن يكت��ب �هلل لن��ا ما كتبه لك..  رحمك �هلل رحمة �الأبر�ر و�أ�ش��كنك جنات 
جتري من حتتها �الأنهار وع�ش��م �هلل قلوب �أ�ش��رتك و�أطفالك وحمبيك.. 

وال حول وال قوة �إال باهلل �لعظيم.

إلى احلبيب عابد حمزة :
سليمـــان آغـــــــا
��ش��تاذي �لكرمي و�شديقي �لغا���يل �ل�ش��هيد �لعزيز عابد حمزة 
.�أع��ذرين الإين مل �أمتالك نف�ش��ي بع��د كي �أكتب ل��ك �و �أكتب عنك 

�شوى هذه �لق�شا�شة 
فال �شيء �أجمل منك ..وال �شيء �أكرم .وال �شيء �أروع منك.. وال �شيء �أطهر.. وال �شيء �أهد�أ 
منك ..وال �شيء �أب�شط ..وال �شيء �أرفع منك ..وال �شيء �أغلى وال �شيء �أقرب منك ..وال �شيء 

�أبعد .. وال �شيء �أ�أ�شل منك ..وال �شيء �أنبل...
كي��ف يل �أن �أعد �أو �أح�ش��ي مناقبك .وكل �ش��يء جميل فيك.. �أو �أثني علي��ك و�أنت بيت �حلمد 

...فاأنت كما كنت ...
خلق��ك �هلل كام��ال ومكم��ال ال يحتويك عي��ب �أو نق�س حتى كانت �ل�ش��هادة من ن�ش��يبك ..فلقد 
�أ�ش��تف �هلل روح��ك بن �لعباد ..و�أ�ش��تخل�س �هلل قلبك لكل �ملعاد..يا �ش��يدي �ل�ش��هيد ال كلمة 
تو�ش��فك. وال حرف يجزئ مكانك .. كل �حلروف و�ملفرد�ت قا�ش��رة عن �أن تفيء �شخ�ش��كم 

�ملتناهي يف لب �لبهاء و�لعظمة ...
ال �ش��عر �ش��اعر ..وال حكمة حكيم ..وال لب لبيب.. وال فهم فهيم ..�ن يدركو� ماهية �إن�شانيتك 

وكنه م�شاعرك �ل�شادقة ..
�ش��يدي ..ماذ� ع�ش��اي �أكتب عنكم ..وماذ� �أو�ش��ف �شخ�شكم ..وما ع�ش��ى �ن جتيده �ألفاظي 

�لقا�شرة وتنمقه كلماتي �ليتيمة و�ملكلومة جتاهكم ..
عذر� �شيدي �ل�شهيد �شخ�شكم ال يو�شف الأنه منبع �لو�شف. و�لكتابة عنكم منبع �لتو��شيف 
.. �أمنحن��ي روح��ا كروحك ...وبه��اء� كبهائك ..ونور� كنورك..و�ش��فاء� ك�ش��فاءك .و�إلهاما 
كاإلهام��ك ..حت��ى �متكن �ن �أقف �مامك��م و�عطيكم حقكم من �لتقدي���س و�لتبجيل �لباهر �لذي 
يلي��ق بجنابكم ومهابكم �لعتيق ...و�أمنحني �أمال جدي��د� فبدونك ال �أن�س وال �أمل ..وال حياة 

وال هو�ء وال ماء..
اأمنحن��ي فرجة �ص��غرة من جانب �ص��وركم املح��اط بالعظمة الباذخة الذي يعتلي �ص��رفاته 

نوبات من �لكرم �لالمتناهي ...
يا �شيدي �ل�شهيد ..فاآثار قدميك و�شرتك دليالي �إلى �جلنة ..كيف �أودعك وقد كنت يل �شماء� 
هاطل��ة ت�ش��قط بقطر�تها �لنقية ، ماذ� �كتب عنك وقد كن��ت تفر�س لنا روحك يف عند كل وجل 
.ومعطفا يحمينا من غباء وبرد �ل�شتاء ..وغيمة �شيف تهدينا ظاللها وماوؤها .. يا وجعي بك 

ويا وجعي عليك يا �شاخما ...يا باذخا ...يا جو�د� فاق ت�شور �لب�شر ..
وحوت روحه حما�ش��ن �لدرر ...هنيئا لروح �شكنت جوفك ..وهنيئا جل�شد �شكن روحك ...يف 
حمياك كانت تنبعث �ال�شر�قات تباعا تعتقني لتنر كونا غام�س ..ترحل �ليك �ال�شعار و�نت 

فيها يا �شيدي .وتبيت يف �حلكمة و�نت منها ..
لي�س هناك حلظة �جدر من �ن �كتب عنك حتى و�ن كانت ق�شا�ش��ات تائه يف ملكوت كربيائك 
..ال تف��ئ حقك .. فحتما �ش��تقبلها ..�أنك عطاء وه��ذ� منك ..فجنابك مغدق... وبهائك م�ش��رق 
...وكرم��ك م�ش��بق ...وتهكمك مطب��ق ... وروحك معتق ...وهو�ءك �أن�ش��ق ..ومو�قفك �أفرق 
...وعطرك �أعبق ...وتو��شعك �شديد .. وروحك هائلة بو�شع حمبتها تت�شع لالأر�س و�ل�شماء 

..وثقافتك �لو��شعة .وخلقك �لكرمي ..وروؤيتك �لنا�شجة ..ولغتك �لر�قية ..وفكرك �لعميق 
من �ل�ش��عب �أن متر �ل�ش��الة بروتينها �ملعهود.. كنت  ت�ش��في عليها من م�ش��حته �خلا�شة و 
�شخ�شيته �جلميلة.. عندما كان ي�شلي بنا تكون �شالته كمثل �ن�شكاب �لروح على �أرو�حنا.. 

ي�شدك �لى �آخر رمق.. يجذبك �لى كر�شي �هلل دون �ن ت�شعر..
عطائه كمثل �له يغرف من روحه لينرثها فوق �أرو�ح �مل�شلن...

�أن�ش��ان بنكه��ة كامل��ة.... جماه��د حت��ى �آخر قط��رة م��ن كاأ���س وجوده....جميل �إل��ى درجة 
�لفي�س....�ملعلم....ويف �إلى حد �الإ�ش��افة.....منهجي �إلى درجة �الإن�شانية....مت�ش��امح �إلى 
�أبو�ب �ل�شرب....مت�ش��بث مبن يحب �إلى تخوم �ملقد�س....ندمي  �ل�شنو�ت �جلميلة و�جلليلة 
و�لثمينة .. فمن ال يعرف �ل�ش��هيد �لعزيز عابد حمزة فهو بب�ش��اطة متناهية ..ال يعرف �ملطر 
…وال يعرف �لربيع �لقادم مع �ملطر … ال يعرف ما يدور حوله .. ال يعرف �لنا�س وهموم 

�لنا�س … ال يعرف نف�شه… ال يعرف �لب�شاطة يف �حلياة وتفا�شيل هذه �حلياة …
عندم��ا جتل���س مع��ه تتحول �جلل�ش��ة و�لنقا�س �إل��ى منرب ثقايف معنُيّ بت�ش��كيل وع��ي �لنا�س 
..وهند�ش��ة �لوجد�ن �جلمعي.. ومقاربة هموم �الإن�ش��ان وق�ش��اياه.. و�ش��عي ح�شاري لنقد 
�ملمار�شات �لرثة يف �حلياة.. وت�شييد حو�ر مبا�شر بن �لب�شر.. و�إذكاء جذوة �لفكر و�لثقافة 

�لقر�آنية وقول ما ينبغي �أن يقال…وكتابة ما ينبغي �ن ’يكتب
�أن�ش��ان حن يناق�ش��نا يف نقا�ش��اته وحو�ر�ته تدركني جمرة �للغة �حل�شيفة وتطرق �أبو�بي 

�شمو�س �لوعي �خلالق..
وها �نا �أب�شره جال�شاً يف مر�آتها بكامل ..هدوئه وود�عته وتو��شعه .وب�شاطته

له خطوة م�ش��يئة يف ب�ش��تان �ل�ش��حافة ،وثانية  يف �جلهاد و�لقتال وثالثة يف دروب �حلياة 
و�لن�شال يهج�س بال�شباحات �لتي ال تاأفل

�أ�شت�شره فينحت يل بد�ية �لطريق ..يدلني على �جتاه �لبو�شلة ..
وهنا �شاأ�شتعر هذه �لكلمات من حائط �حد ��شدقائي 

عابد  ُمذ عرفتك عيناي،، ر�أيت روح �هلل بعيونك
تعطي �لكثر وال تبخل،، جتهد نف�شك وال تتعب

ت�شعى للخر مل  تكّل �أو متل،، ننام يف �أهد�ب روحك
فيولد �ل�شباح من �شوء قلبك،، �نت �إن�شاناً نقّيا

كدت �أن تكون نبّيا

جميل مسفر احلاجسالم من الله عليك يا شهيد
كنت �لز�هد يا �شديقي يف دنياك، �نطلقت جماهد� يف �شبيل �هلل تاركا �أ�شرتك وممتلكاتك وملذ�ت �لدنيا خلف 
ظهرك، جمعت يف جهادك بن �لقلم و�ل�شالح، فكنت �الول يف ميد�ن �الإعالم وميادين �حلرب، كانت �أمنيتك 
�لتي ترددها د�ئما �أن تنال �ش��رف �ل�ش��هادة، فها �أنت يا رفيقي �ليوم تزف �ش��هيد�، فهنيا لك �لفوز و�ل�شرف 

�لعظيم.. نعاهدك بال�شر على خطاك ويف خطي �ل�شهد�ء �ل�شابقن حتى يتحقق �لن�شر �و �ل�شهادة.

ملــــف

فقد كان حمباً لعمله �الإعالمي متفانياً فيه نا�ش��حاً خمل�ش��اً هلل ولر�شوله والأعالم 
�لهدى من �آل �لبيت �شالم �هلل عليهم .

بن جميع �أ�شحابه كان معروفاً ب�شماحته ورحابة �شدره ودماثة �أخالقه ، وكان 
مثااًل يف �ل�شدق و�الإخال�س و�الإح�شان �إلى �لفقر�ء .

وكان �ش��جاعاً با�ش��اًل ال يخاف يف �هلل لومة الئم و�ش��والته ومو�قفه �ش��د �أعد�ء 
�مل�شروع �لقر�آين ال غبار علها.

مل��يء بالنبل و�لعزة و�لكر�مة ، متو��ش��ع ووديع وهادئ يعطف على �ل�ش��غار 
ويتودد �إليهم . ب�ش��يط يف ماأكله وملب�ش��ه تخاله لب�شاطته ال يعرف �شيئاً و�إذ� ما 
خالطته وجال�ش��ته جتد لديه ذكاء غر متوقع ..قدرة وملكة يف تقييم �الأ�شخا�س 
م��ن حول��ه ، و�إذ� م��ا قر�أت ل��ه مق��ااًل �أو حتلياًل ترى ق��درة على رب��ط �الأحد�ث 
ببع�ش��ها ربطاً يو�ش��له �إل��ى روؤيته �لثابتة �ملبنية على �أ�ش���س �لثقاف��ة �لقر�آنية 
�ل�ش��ليمة . ود�ئما ما كان يوظفها يف من�ش��ور�ته �ل�ش��اخرة م��ن منافقي �لعدو�ن 

ومرتزقته ويذيلها �أو ي�شمنها باأحد �الأمثال �ل�شعبية باللهجة �لد�رجة .
جنح يف كل �ملهمات �لتي �أوكلت �إليه من م�شرفه ، ولعل �شلته باهلل و�إخال�شه له 

و�إقباله عليه من �أهم �أ�شباب �لنجاح يف مهامه و�أعماله.

ملتزم��ا بالربنام��ج �ليومي لرجال �هلل ، يقيم �ل�ش��الة بخ�ش��وع ، د�ئما يقوم قبل 
�لفجر ي�ش��لي وي�ش��بح �هلل وي�ش��تغفره وبعد �ش��الة �لفجر يقر�أ ورده من �لقر�آن 

و�لدعاء ثم يفتح �لنت ليتابع �مل�شتجد�ت قبل �لنوم .
وقبل �لعمل �لع�شري ُي�شمُعنا مقطعاً من �لقر�آن ب�شوت �ملن�شاوي ثم يقر�أ علينا 
در�ش��اً من هدي �لقر�آن مع مناق�ش��ته وتفهمه ، وبعدها ينكب على عمله �الإعالمي 

�إلى منت�شف �لليل.
�أتذكر �أننا يف �إحدى �لور�س �لثقافية وعنما خلدنا للنوم وخيم �لظالم بعد �نطفاء 
�لكهرباء �ش��معته يتمتم وكنت قريباً منه ف�ش��األته هل تفكر قبل �لنوم ) تطّن( �أو 
ت�ش��هر فق��ال: ال و�أخربين باأنه يق��ر�أ مقاطع  حفظها من �لقر�آن من �ش��ور عددها ) 
�لكهف – ي�س – �الأنفال ...( ثم ي�ش��تغفر وي�شبح حتى يغلبه �لنوم �شو�ء كان يف 
بيت��ه �أو مق��ر  عمله �أو يف �أي مكان وله على هذه �حل��ال �أكرث من عامن �أي �أنه ال 

يعرف �ل�شهر .
ويف  حديث معه عن ��شتطالعاته �أخربين باأنه يحتفظ بكل ن�شخة فيها ��شتطالع له 
بن وثائقه �خلا�شة ) �لب�شائر ( لكي يّطلع عليها �أوالده عندما يكربون ويكونو� 

رجااًل كاأبيهم .
م��ن بد�ية �لعدو�ن وّدع �لكث��ر من �أقاربه و�أعز �لرجال عل��ى قلبه وّدع �أخو�له 
�لثالثة و�بني عمه و�شقيقه وزوج �بنته وال نن�شى من كان يحتل مكانة كبرة يف 

قلبه �ل�شهيد )عبد �هلل �ملوؤيد ( وّدعه مع �شقيقه يف يوم و�حد .
ويف زيارته �الأخرة جلبهة �ل�شاحل �لغربي �أبى �إال �أن ي�شارك �إخو�نه �ملجاهدين  
�ش��رف �لت�شدي لقوى �لغزو ومنافقيه ونال �شرف �ل�شهادة �لعظيم حلمه �لكبر 
�ل��ذي طاملا �ش��عى ل��ه ومتناه يف معرك��ة �لنف���س �لطويل ف�ش��الم �هلل على روحه 

و�أرو�ح �إخو�نه ورحمة �هلل ور�شو�نه... 

ش�ه�يدًا يرتق��ي  رئيس��نا 
)ال������ش������ه������ي������د ب���������ن ه������الل������ن(

احل�������م�������ران ع������ب������دال������رح������م������ن   / ك������ت������ب 

الهيئة اإلعالمية ألنصار الله : الشهيد عابد حمزة :
سلك درب التضحية وأبى إال أن يلتحق بركب اخلالدين

مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح : كان الفقيد من أبرز اإلعالمين الصادقن واملخلصن 
واملثابرين في جبهة الصمود والتصدي للعدوان السعودي األمريكي على بالدنا

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
�ُشوَل َفاأُْوَل�ِئَك َمَع �لَِّذيَن �أَْنَعَم  يقول �هلل �شبحانه : } َوَمن ُيِطِع �هلّلَ َو�لرَّ

َن  احِلِ َهَد�ء َو�ل�شَّ يِقَن َو�ل�شُّ دِّ ِبيَِّن َو�ل�شِّ َن �لنَّ �هلّلُ َعَلْيِهم مِّ
َوَح�ُشَن �أُوَل�ِئَك َرِفيقاً {  �شدق �هلل �لعظيم. لقد كان رفيقاً 
للمجاهدين يف �شبيل �هلل باجلبهة �الإعالمية، وهاهو �ليوم 
يف جبهة �ل�ش��احل يرتقي يف �ش��بيل �هلل �شهيدً� �إذ �أنعم �هلل 
عليه مع �لنبين و�ل�ش���ّديقن و�ل�ش��هد�ء و�ل�ش��احلن، 
وَح�ُشَن �أولئك رفيقا.. و�إننا يف �إذ�عة �شام �ف �م �إذ نعرّب 
عن بالغ �ش��عورنا باحلزن و�إح�شا�ش��نا باخل�شارة لفقده 

لنع��رّب يف �لوقت نف�ش��ه عن عظي��م �فتخارنا باأن كان �ملجاهد �ل�ش��هيد 

عابد حمزة رئي�ُس حترير �ش��حيفة وموق��ع »�حلقيقة« منوذجاً ر�قياً 
مل�شرة �الإعالمي �ملجاهد، ومثااًل �شادقاً جاء »باحلقيقة« و�شّدَق بها 
كلم��ًة وموقفاً وبذاًل وعط��اًء ... لقد كان �ملجاهد �ل�ش��هيد 
عاب��د حمزة - و�ش��يظل - �حلقيقَة �لت��ي نعاهده �أن نظل 
�ش��ادعن به��ا �إل��ى يوم نلق��اه يف مقعد �ش��دٍق عن��د مليٍك 
مقتدر، ر�ش��ي من ر�ش��ي وكره من كره، و�إن��ا على �لعهد 
ما�شون م�شتلهمن من �هلل تعالى �ل�شرَب و�لعوَن و�لثباَت 
و�لتوفيق، هو ح�ش��بنا ونعم �لوكيل، وال عدو�ن �إال على 

�لظاملن.

�إد�رة وك������ادر �إذ�ع���ة �ش�����ام �ف �م

إذاعة سام اف ام :الشهيد كان منوذجًا راقيًا ملسيرة اإلعالمي املجاهد، 
ومثااًل صادقًا جاء "باحلقيقة" وصّدَق بها كلمًة وموقفًا وبذاًل وعطاًء 
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نع��ت �إذ�ع��ة �ش��نعاء – �لربنام��ج �لع��ام 
حتري��ر  رئي���س  حم��زة  عاب��د  ��شت�ش��هاد 
�شحيفة �حلقيقة، ع�ش��و �حتاد �الإعالمين 
�ليمنين �لذي ��شت�شهد م�شاء �أم�س يف جبهة 

�ل�شاحل..
 و�و�ش��حت يف بيان نعي لها �أن �ل�شهيد كان 

منوذج��اً ر�قياً مل�ش��رة �الإعالم��ي �ملجاهد، 
ومثااًل �ش��ادقاً جاء "باحلقيقة" و�شّدَق بها 

كلمًة وموقفاً وبذاًل وعطاًء .. 
كم��ا �ك��دت �أن كو�دره��ا لن يدخ��رو� جهد� 
يف مو�جه��ة �حلرب �لت�ش��ليلية و�لنف�ش��ية 
�لتي ي�ش��نها �لعدو�ن � �ل�شعودي �الإمار�تي 

�الأمريك��ي ومرتزقت��ه عل��ى �ل�ش��عب مهم��ا 
بلغ��ت �لتحدي��ات و�لت�ش��حيات..  كم��ا �أكد 
�لبي��ان عل��ى �مل�ش��ي بثق��ة و�ش��البة عل��ى 
درب �ل�ش��هادة وك�ش��ف �حلقيقة مهما �أوغل 

�لعدو�ن ومرتزقته يف �الأذى و�الإجر�م..

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم 

ن  َ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ َدُقو� َما َعاَهُدو� �هللَّ }ِمَن �مْلُوؤِْمِنَن ِرَجاٌل �شَ

ُلو� َتْبِدياًل { �شدق  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َق�شَ
�هلل �لعظيم .

بعيون عربى و�شدور حرى وقلوب �شابرة  حمت�شبة تنعي �ذ�عة 
21 �شبتمرب �شوت �جلي�س و�للجان �ل�شعبية  �ملجاهد و�الإعالمي 

�لكب��ر عابد حمزه �لذي ��شت�ش��هد يف ميد�ن �ل�ش��رف و�لرجولة 
بجبه��ة �ل�ش��احل �لغرب��ي مقاتال م��ع �خو�نه �ملجاهدين �ش��د 

�خلون��ة و�لعم��الء  و�ملنافقن و�لغز�ة  وذل��ك يوم �لثالث��اء يف  19 جماد �الأولى 
14٣9ه��� ، �ملو�ف��ق 6 فرب�ي��ر 2018 م، . �ن �ل�ش��هيد  كان م��ن �ب��رز �العالمي��ن 
�ملجاهدين �مليد�نين ومن �ملخل�شن �ل�شابرين يف مو�جهة �عد�ء �المة وكان له 
دور كبر  يف جماله منذ �حلروب �ل�ش��ت �لظاملة مت�شديا للحرب 
�لت�شليلية  موثقا �نت�شار�ت �لرجال �البطال  ومذ�بح  �لعدو�ن 
وجمازره بحق �ملدنين �لعزل.. كما كان �ل�شهيد  عابد حمزة من 
�ل�ش��ابقن �لذين �لتحقو� بامل�ش��رة �لقر�آنية منذ بد�ية تاأ�شي�شها. 
. وبهكذ� �ش��هد�ء وهكذ� طريق ترخ�س دمائنا و�رو�حنا فالخا�ش��ر 
من ركب مركب �البطال و�لرجال لرتقي فيها �ش��هيد� كرميا عزيز�. 
. �ن �ذ�ع��ة 21 �ش��بتمرب �لو�ش��يلة �العالمية  �لناطقة با�ش��م �جلي�س 

و�للج��ان لتدع��و� كافة �العالمين �ل�ش��رفاء مبو��ش��لة �خلط��ى و�لطريق يف هذ� 
�لدرب ب�شموخ �ال�شالم و�ل�شهد�ء �لقادة �لعظماء..  رحم �هلل �ل�شهيد عابد ورحم 
�هلل رفقاء دربه ورحم �هلل كل �ل�شهد�ء �الماجد �عمدة �ل�شمود و�شناع كل ن�شر.

وتتقدم �الذ�عة   �إلى �ل�شعب �ليمني بخال�س �لعز�ء وت�شاأل �هلل �أن يتغمد �ل�شهيد 
بو��شع  رحمته وي�شكنه جنان خلده مع �النبياء و�ل�شديقن و�ل�شاحلن وح�شن 

�أولئك رفيقا..   �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون. 

�شادر ب�شنعاء:
20 جماد �الأولى 1429 �ملو�فق 7 فرب�ير 2018 م �ذ�عة 21 �شبتمرب 
�شوت �جلي�س و�للجان �ل�شعبية

إذاعة 21 سبتمبر :كان له دور كبير  منذ احلروب الست الظاملة متصديًا للحرب التضليلية  موثقًا انتصارات الرجال األبطال  ومذابح  العدوان ومجازره

ملف

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
�َشنَبَّ �َلِّذيَن ُقِتُلو� يِف  ))َوال حَتْ
ِ �أَْمَو�ًتا َبْل �أَْحَياٌء ِعْنَد  �َشِبيِل �هلَلّ

ِهْم ُيْرَزُقوَن(( َرِبّ
�الإعالمي��ة  �مل�ش��رة  �ش��بكة  تتق��دم 
الأ�شرة �الإعالمي �ملجاهد �ل�شهيد عابد 
�ش��حيفة  وملوؤ�ش�ش��ة  حم��زة 

�حلقيق��ة بخال�س �لعز�ء وعظيم �ملو��ش��اة لفقد�ن �أحد فر�ش��ان �لو�ش��ط 
�الإعالمي، �لذي �ش��عد �إلى ربه �ش��هيد� بتاريخ 20- ٥ – 14٣9 للهجرة، 
�ملو�ف��ق 6-2 -2018 للمي��الد وذل��ك �أثن��اء تاأديت��ه و�جب��ه �الإعالم��ي 

و�لوطني يف ميادين �ل�شرف و�لبطولة.
�ش��بكة �مل�ش��رة �الإعالمية وه��ي �إذ تعرب ع��ن عظيم �عتز�زه��ا وتهنئتها 
لل�ش��هيد و�أ�ش��رته بنيله هذ� �لو�ش��ام �لرب��اين.. جتدد �لعهد ل��ه، وجلميع 
�ش��هد�ء �لو�شط �الإعالمي على بذل �ملزيد من �لعطاء يف �جلبهة �الإعالمية 

ملقارعة قوى �لطغيان و�ال�شتكبار، ومبا يعزز عو�مل �ل�شمود يف مو�جهة 
�لع��دو�ن حتى يتحقق ل�ش��عبنا �ليمن��ي �لعظيم �حلري��ة، وينعم باالأمن 

و�ال�شتقالل على كامل �أر��شيه، و�حلمد هلل رب �لعاملن.

�شبكة �مل�شرة �الإعالمية
2٣ جماد �أول 14٣9ه� 7 فرب�ير 2018م

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
يِف  ُقِتُل��و�  �لَِّذي��َن  �َش��نَبَّ  حَتْ )َواَل 
ِ �أَْمَو�ًت��ا َب��ْل �أَْحَياٌء  �َش��ِبيِل �هللَّ
ِه��ْم ُيْرَزُقوَن َفِرِحَن  ِعْنَد َربِّ
ُ ِمْن َف�ْش��ِلِه  ��ا �آَتاُهُم �هللَّ مِبَ
َوَي�ْشَتْب�ِشُروَن ِبالَِّذيَن مَلْ 
َيْلَحُقو� ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم 
�أَالَّ َخ��ْوٌف َعَلْيِه��ْم َواَل 
ُهْم َيْحَزُنوَن( �شدق 

�هلل �لعظيم
مكلوم��ة  بقل��وب 
ها  يعت�ش��ر
و�الأمل  �حل��زن 
تنع��ي �جلبهة 
مي��ة  عال ال �
ة  ي��د حلد با

فقيد �ليمن و�الإعالم �لوطني رئي�س حترير �شحيفة 
ن�شار �هلل �ل�شهيد  �حلقيقة ع�شو �لهيئة �العالمية الأ
عاب��د عب��د�هلل حم��زة، �ل��ذي �رتق��ى �ش��هيد� ي��وم 
�لثالثاء 19 جم��ادي �الأول��ى 14٣9هجرية �ملو�فق 
جر�ئ��م  يغط��ي  وه��و  ميالدي��ة،   2018 فرب�ي��ر   6
�لع��دو�ن �الأمريك��ي �ل�ش��عودي �لغا�ش��م، ومالح��م 
�جلي���س و�للج��ان �ل�ش��عبية يف �لت�ش��دي للع��دو�ن 
ومرتزقت��ه يف جبهات �ل�ش��رف و�لكر�مة و�جلهاد يف 
�شبيل �هلل ويف �شبيل �لوطن.. ويف �لوقت �لذي يحيي 
�شعبنا �لذكرى �ل�شنوية لل�ش��هيد بزيارة �لرو�شات 
وبالعدي��د م��ن �لفعاليات �ش��لك �ل�ش��هيد عابد حمزة 
درب �لت�شحية و�أبى �إال �أن يلتحق بركب �خلالدين، 
�لذين �شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه ومل يبدلو� تبديال. 
لق��د خ�ش��رت �ليم��ن و�مل�ش��رة �لقر�آني��ة و�جلبه��ة 
�الإعالمي��ة قلم��ا و�ش��وتا منافحا عن �مل�شت�ش��عفن 
من��ذ �لتح��ق �ل�ش��هيد بالعم��ل �العالمي يف �ش��حيفة 

�حلقيقة �لتي كانت وما ز�لت ل�ش��ان حال �ملجاهدين 
و�ملر�بط��ن، وعنو�ن��ا ل�ش��دق �لكلم��ة، و�ش��حافة 
�لو�ق��ع.. كما كان لل�ش��هيد دور� كبر� وهو ي�ش��حذ 
همم �ملو�طن��ن و�ملجاهدين، ويفند مز�عم �لعدو�ن 
و�أباطيل �ملرتزقة و�ملرجفن.. �ن �جلبهة �العالمية 
وهي تع��زي �أ�ش��رة �ل�ش��هيد و�لو�ش��ط �الإعالمي يف 
ه��ذ� �مل�ش��اب �جللل، توؤك��د �نها ما�ش��ية على درب 
�ل�ش��هد�ء يف ب��ذل �لنف���س و�لنفي�س من �أج��ل كر�مة 
�الأم��ة و�ش��يادة �لوط��ن، و�ن كو�درها ل��ن يدخرو� 
جهد� يف مو�جهة �حلرب �لت�ش��ليلية و�لنف�شية �لتي 
ي�ش��نها �لعدو�ن ومرتزقته على �ش��عبنا و�أمتنا مهما 
بلغ��ت �لتحديات و�لت�ش��حيات.. �لرحم��ة و�خللود 
لل�شهد�ء �الأبر�ر و�ل�شفاء للجرحى، و�لفرج لالأ�شرى 

و�ملفقودين.. و�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون

�جلبهة �الإعالمية �حلديدة

شبكة املسيرة اإلعالمية : تعبر عن عظيم اعتزازها وتهنئتها للشهيد وأسرته بنيله هذا الوسام الرباني

اجلبهة اإلعالمية ألبناء محافظة احلديدة تنعي استشهاد اإلعالمي عابد حمزة

الوطن������ي  :اإلع������الم  اإلع������الم  وزارة 
خس������ر قامة إعالمي������ة كان������ت عنوانًا 

للعطاء ومثااًل للفداء و التضحية 
تنع��ي وز�رة �الإعالم �ل�ش��هيد �ملجاهد عابد عب��د�هلل حمزة رئي�س 
حترير �ش��حيفة �حلقيقة �لذي �رتقى �ش��هيدً� وه��و يغطي جر�ئم 
حتالف �لعدو�ن �ل�شعودي �الأمريكي على �ليمن يف جبهات �ل�شرف 
و�لكر�مة و�جلهاد.. �إن وز�رة �الإعالم وهي تعزي �أ�ش��رة �ل�شهيد 
فار���س  رحي��ل  يف  �الإعالم��ي  و�لو�ش��ط 
�لكلم��ة عاب��د حم��زة ، توؤك��د �أن �الإعالم 
�لوطن��ي ق��د خ�ش��ر قامة �إعالمي��ة كانت 
عنو�ناً للعطاء ومثااًل للفد�ء و �لت�شحية 
، كما كانت �شحيفة �حلقيقة �لتي ير�أ�س 
حتريره��ا �أمنوذجاً لل�ش��حافة �لوطنية 
�مللتزم��ة لق�ش��ايا �لوطن ، وخا�ش��ة يف 
مو�جه��ة �لعدو�ن �ل�ش��عودي �الأمريكي 
�لغا�ش��م ، و�حلرب �لت�ش��ليلية ، و�أ�ش��اليب �لزي��ف و �الإرجاف.. 
رح��م �هلل �ل�ش��هيد حمزة ، وتقبل��ه �ملولى عز وجل يف �ل�ش��احلن 
و�ل�ش��ديقن وح�ش��ن �أولئك رفيقاً .. و�إنا هلل و�إن��ا �إليه ر�جعون . 
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إذاعة صوت الشعب :كان الشهيد عابد حمزة مثااًل راقيًا للمؤمن املجاهد الذي 
انطلق بكل وعي في سبيل الله باذاًل جهده وطاقته في مختلف املجاالت 

إذاعة صنعاء تنعي استشهاد رئيس حترير صحيفة احلقيقة عابد حمزة

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
 َ ��َدُقو� َما َعاَهُدو� �هلَلّ َن �مْلُوؤِْمِنَن ِرَجاٌل �شَ ِمّ
ن  ��ى○ َنْحَبُه َوِمْنُهم َمّ ن َق�شَ َعَلْيِهۖ  َفِمْنُهم َمّ
 ُ ُلو� َتْبِدياًل )2٣( ِلَّيْجِزَي �هلَلّ َينَتِظُرۖ  َوَما َبَدّ
َب �مْلَُناِفِقَن �إِن  ��ْدِقِهْم َوُيَعِذّ ��اِدِقَن ِب�شِ �ل�شَّ
َ َكاَن َغُفوًر�  َنّ �هلَلّ �َش��اَء �أَْو َيُتوَب َعَلْيِهْم ○ �إِ

ِحيًما َرّ
بقل��وب �ش��ابرة حمت�ش��بة تنع��ي �إذ�ع��ة 
�شوت �ل�شعب �ل�ش��هيد �الإعالمي �ملجاهد 
�ش��حيفة  حتري��ر  رئي���س  حم��زة  عاب��د 
ن�ش��ار  �حلقيقة ع�ش��و �لهيئة �العالمية الأ

�لثالث��اء  ي��وم  �ش��هيد�  �رتق��ى  �ل��ذي  �هلل 
�الأول��ى  جم��ادي   19
 6 �ملو�ف��ق  14٣9هجري��ة 
ميالدي��ة،   2018 فرب�ي��ر 
وهو يغطي بطوالت �جلي�س 
يف  �ل�ش��عبية  و�للج��ان 
�لت�شدي للعدو�ن ومرتزقته 
يف جبهات �ل�شرف و�لكر�مة 
و�جلهاد يف �ش��بيل �هلل دفاعا 
و�لعر���س..  �الأر���س  ع��ن 

لق��د كان �ل�ش��هيد عابد حمزة مث��اال ر�قيا 

للموؤم��ن �ملجاه��د �ل��ذي �نطلق ب��كل وعي 
ب��اذال جه��ده  �ش��بيل �هلل  يف 
وطاقته يف خمتلف �ملجاالت 
�ملج��ال  مقدمته��ا  ويف 
�الإعالم��ي �ل��ذي عم��ل في��ه 
ب��كل �إخال�س وتفاين رئي�ش��ا 
�حلقيقة  �ش��حيفة  لتحري��ر 
�لت��ي كان��ت وال ز�لت منرب� 
ملو�جهة �حل��رب �الإعالمية 

و�لت�شليلية على بالدنا
�ن �إذ�عة �شوت �ل�شعب وهي تعزي �أ�شرة 

�ل�شهيد و�لو�شط �الإعالمي يف هذ� �مل�شاب 
توؤك��د �نه��ا ما�ش��ية يف �لعم��ل �جله��ادي 
�لعظم��اء  �ل�ش��هد�ء  درب  عل��ى  �ملقد���س 
مو�جه��ة للح��رب �العالمي��ة �لتي ي�ش��نها 
�لع��دو�ن ومرتزقت��ه على �ش��عبنا و�أمتنا 

مهما بلغت �لتحديات و�لت�شحيات.
�الأب��ر�ر،  لل�ش��هد�ء  و�خلل��ود  �لرحم��ة 
لالأ�ش��رى  و�لف��رج  للجرح��ى،  و�ل�ش��فاء 

و�ملفقودين.. و�نا هلل و�نا �ليه ر�جعون
�إذ�عة �شوت �ل�شعب 

�شنعاء- 6 فرب�ير 2018
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وكالة الصحافة اليمنية: الش������هيد عابد حمزة النموذج 
األرقى املستشعر للمسؤولية جتاه بلده ومجتمعه

تلقت وكالة �ل�ش��حافة �ليمنية نباأ ��شت�شهاد �ل�شحفي �ملجاهد / عابد عبد�هلل حمزة رئي�س حترير 
ن�ش��ار �هلل، و�أحد فر�ش��ان �الإع��الم �لوطني �ليمني،  �ش��حيفة �حلقيقة، ع�ش��و �لهيئة �العالمية الأ
خ��الل �أد�ئ��ه لو�جب��ه �ملقد�س يف مو�جهة ق��و�ت �الحت��الل �المريكية �المار�تي��ة يف مديرية حي�س 
مبحافظة �حلديدة �أم�س �لثالثاء 19 جمادي �الأولى 14٣9ه� �ملو�فق 6 فرب�ير 2018م .. و�إننا �إذ 
نعزي �أ�ش��رة �ل�ش��هيد و�أهله وذويه و�قاربه يف م�شابهم هذ� ون�شاطرهم فرحتهم يف زفاف بطل من 
�بطاله��م �لى ملك��وت �هلل �العلى ، وحزنهم على فر�قه ، فاإننا طاقم وكالة �ل�ش��حافة �ليمنية نوؤكد 
�أن ��شت�ش��هاد �ل�ش��حفي/ عابد حمزة يف ميد�ن �لبطولة و�لفد�ء بجبهة �ل�ش��احل �لغربي هو و�شام 

�ش��رف لكل �لو�ش��ط �ل�ش��حفي �ليمني �لذي يفقد برحيل �ل�ش��هيد قامة �إعالمية بارزة كان لها عطاء 
بارزً� يف �إثر�ء �مل�شهد �ل�شحفي �ليمني ، و�لت�شدي �لو�عي و�مل�شوؤول بالكلمة �ل�شادقة و�جلريئة 
لكاف��ة �ملوؤ�م��ر�ت �لد�خلية و�خلارجي��ة �لتي تعر�س لها �لوطن طيلة عق��د ونيف ، وكانت �لثالثة 
�عو�م �الخرة من حياته حافلة بالعطاء و�لت�ش��حية و�جلهاد و�ال�شتب�ش��ال يف �شبيل �هلل و�لوطن 
ومو�جه��ة حتال��ف �لعدو�ن �الأمريكي �ل�ش��عودي.. �إن ��شت�ش��هاد �ل�ش��حفي / عاب��د حمزة حاماًل 
بندقيت��ه يف مو�جهة �لغز�ة �ملحتلن ر�ش��الة عظيمة ل��كل �عد�ء �ليمن و�المة �ال�ش��المية توؤكد �أن 
�ليمني ال يتوقف عند حد معن يف �لت�شدي لالحتالل و�لدفاع عن �ر�شه �شو�ء كان �شحفيا �و �ديبا 
�و �شيا�ش��يا �و �قت�ش��اديا �و فنيا ، فكل �بناء �ل�ش��عب �ليمني �الحر�ر �ل�ش��رفاء عاهدو� �هلل تعالى 
على �ن يكونو� بجو�ر �بطال �جلي�س و�للجان �ل�شعبية جد�ر� منيعا يف وجه �عد�ء بلدهم ودينهم 
وقيمهم �الخالقية.. لقد مثل �ل�شهيد عابد حمزة بجهاده وم�شرته �مل�شرفة وعطائه و�شربه 
ومثابرت��ه وتفاني��ه يف مو�جه��ة حتال��ف �لعدو�ن، و�لت�ش��دي للق��وى �لتكفري��ة من قبل 
�لعدو�ن لعدة �ش��نو�ت عرب �ش��حيفة �حلقيقة وموقع �ن�شار�هلل ومو�قع �خبارية متعددة 

ن�ش��ر فيها و�أ�ش��رف على �د�رتها وت�ش��غيلها، �لنموذج �الأرقى للوطني �ملجاهد �مل�شت�شعر 
للم�ش��وؤولية جتاه بلده وجمتمعه و�مته ، و�ش��اهم بقلمه يف ك�ش��ف �أباطيل �لعدو�ن وتفنيد 
مز�عمه وت�ش��ديه للحرب �الإعالمية �لت�ش��ليلية �لتي مور�شت بهدف �لتعتيم على �جلر�ئم 
�ملرتكبة بحق �أبناء �شعبنا �ليمني.. و�إننا با�شت�شهاده نرفع �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
�إلى �أ�شرته وزمالئه ورفاق دربه يف �لو�شط �الإعالمي ولن يثنينا ذلك عن مو��شلة م�شو�رنا 
�العالمي يف مقارعة �لعدو�ن وف�شح ت�شليالته وك�شف �أباطيله، موؤكدين م�شينا على ذ�ت 
�لدرب و�ل�شر على نهج �ل�شهد�ء �الأبر�ر �لغيورين على دينهم ووطنهم، �لرحمة و�خللود 

لل�شهد�ء �الأبر�ر، و�خلزي للعدو�ن و�أولياءه �ملجرمن، �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
�شادر عن طاقم حترير وكالة �ل�شحافة �ليمنية- �ليمن – �شنعاء

رب أحلقني بعابد
حمير العزكي

عابد ظل جماهد
يف �شبيل �هلل �شامد

عا�س حر� و�أبيا
ونقي �لروح ز�هد

جعل �حلرف �شالحا
يف ميادين �جلر�ئد

وهب �حلق �حلقيقة
فطوت زيف �ملعاند

وغدت �شاح جهاد
وت�شدت للمكائد

غر �أن �ل�شوق �عيا
روحه و�حلال �شاهد

لل�شهادة للتالقي
باالأعز�ء �الأماجد

فاأمتطى خيل �لفد�ء
خاطفا �أ�شمى �لقالئد
مبدال ترف �لكر��شي
باملتار�س و�ل�شد�ئد

فاأرتقى �خللد �شهيد�
رب �أحلقني بعابد

ضيف الله الشامي

كن��ت ياعابد م��ن �إن عجزت لدي �حل��روف فككتها 
، وم��ن �إن �ختلط��ت �لعب��ار�ت نظمته��ا ، وم��ن �إن 

ت�شابكت �لكلمات فرزتها..
قلم��ك كان يف��رز �ملوؤمنن م��ن �ملنافقن ، ول�ش��انك 
�ش��وطا يجل��د �مل�ش��تكربين . ه��ذ� كل��ه و�أنت كنت 
ت�ش��عرنا �أنه لي�س معكم مني �ش��وى �جل�شد وكنت 
��ش��تاذ  �ش��ارد  ذهن��ك  )�أي��ن  �ش��األناك  �إن  تقوله��ا 
عابد..؟!( فكنت تقول )�فكر فيمن �شبقونا وقدمو� 
�أرو�حه��م ماذ� نقول لهم وم��اذ� قدمنا نحن..؟!(.. 
�آ���ه ي��ا �ش��ديقي... فليتن��ا كنا معك فنن��ال مانلت 

من �لكر�مة و�لعزة و�ش��رف �ل�ش��هادة . . لقد �أدمى 
قلوبن��ا فر�ق��ك ..وعز�وؤن��ا في��ك �أن��ك نل��ت ماكنت 
تتمناه و�شرت يف �شيافة �هلل فا�شتب�شر بنا لنلتحق 

بك على نف�س �خلطى و�لدرب �لذي �شلكته.
وكاأين �أ�شعر بك و�أنت تناديني هيا يا �شديقي حيث 

ال خرب ننفيه وال �شائعة نفندها وال عبارة نكتبها.
فاأن��ت �ل�ش��ابق �إل��ى كل ف�ش��يلة ، وع��ن �حلقيقة 
تذرف عليك دما ال دموعا ، فثق �أن يكون دمك حرب� 
نخ��ط به �أح��رف �لع��زة على �ش��فحاتها لت�ش��يء 
، وتر�ش��د  �إل��ى مو�طنه��ا  �لع��زة  لل�ش��الكن درب 
�حلائرين �إلى �شبل �لنجاة ونعيم �حلياة �خلالدة 

�لتي �شرت فيها .

ال أدري أأذرف الدمع أں الدں، أبتسں أں أبكي..

بقلم / جمال األشول

يف ح�شرة �ل�شهيد �ملجاهد �لزميل عابد حمزة 
تعل��ن �لكلم��ات عجزه��ا �ملطل��ق عن �إي�ش��ال 
مكنون��ات �لوج��د�ن و�ش��جون �لذ�ك��رة �لتي 

ت�شتعل ح�شور� ولوعة وكربياء. 
تعج��ز �لكلمات عندما تك��ون يف » عابد حمزة 
» �ل��ذي يوؤمن باأن �ل�ش��هادة و�لت�ش��حية هي 
�أ�ش��ا�س حتمي لكل وجود و�ش��مود وح�ش��ور 
مو�جه��ة  يف  �لوط��ن  و�ش��بيل  �هلل  �ش��بيل  يف 
ق��وى �لغ��زو و�الحت��الل �لذي مي��ور ويغلي 
�أن �جتاحت��ه �الأطم��اع  ف��وق �جلحي��م بع��د 
�أمريكي��ة  �ل�ش��هيو  و�الأح��الم  �ال�ش��تعمارية 

باحتالل �ليمن وتركيع و�إذالل �ليمنين .
قال يل ذ�ت يوم ، با تكتب عني حن ��شت�ش��هد 
، بتلك �لكلمات �لب�ش��يطة و�لعفوية �ش��األني ، 
فاأجبت��ه �ش��اأكتب علي��ك بعد �أن �أخ��ذ وقتي يف 
�لب��كاء عليك .. وه��ذ� ما فعلت فاأخ��ذت يوماً 
كاماًل �بكي على رحيلك ، و�ليوم �كتب عنك .

�أكت��ب ع��ن �أخ��ي و�ش��ديقي عاب��د ، و يتجلى 
�حل��ب و�ل�ش��وق وتع��ود ب��ي ذ�كرت��ي �إل��ى 
�ل��ور�ء تذكرين �الأي��ام و�لليايل �لتي ع�ش��ناها 
�شوياً بحلوها ومرها ، �أقرب منه الأحدثه عن 
�الأ�ش��ياء يبت�ش��م �بت�ش��امته �ملفعمة بال�شدق 

�لتي �عتاد �أن يبت�شم يف وجه �جلميع .
�أكتب �ليوم عن عاب��د ، �لزميل �لذي تغر كل 
�ش��يء يف غيابه ، حتى �ش��وء �لقمر �لذي كان 
يت�ش��كل على هيئة وجه��ه �لهادئ بات خمتلفاً 
بع��د �ش��هادته. �بحث عن��ه ف� �أج��ده معلقاً يف 

�ل�شماء، ي�شلنا قليل من وهجه .
�كت��ب �ليوم ع��ن عابد ، رفيق �جله��اد ، �لذي 

لطاملا كانت عينه على �ل�شهادة وحلمه ليلحق 
برك��ب �خلالدي��ن م��ن �ش��بقونا م��ن �الأحب��ة 
�لع��زي  �ش��الح  �ل�ش��هيد  �أمث��ال  �ملجاهدي��ن 
، و�ل�ش��هيد عب��د�هلل �ملوؤي��د ، وكل �ل�ش��هد�ء 
�لعظم��اء ، فتحقق له وبل��غ �لفتح مد�فعاً عن 

�لوطن يف ميادين �لبطولة و�ل�شرف .
�أكت��ب �لي��وم ع��ن �ملجاه��د �الإعالم��ي �لف��ذ ، 
�لذي ��ش��تنزف عمره جماهدً� يف خدمة ق�شية 
�ش��عبه و وطن��ه مد�فع��اً عنه باحل��رب و�لقلم 
، حاِماًل هم �ش��عبه و �ش��وؤون ق�ش��يته و نقلها 
�إلى �الأجيال ع��رب كتاباته وتقاريره ليوؤكد �أن 
ح�ش��وره ال يز�ل �الأك��رث فاعلي��ة يف مو�جهة 
وليوؤك��د   ، �ل�ش��عودي  �الأمريك��ي  �لع��دو�ن 
جم��دد� �أن دم��اءه �لطاهرة �لت��ي روت تر�ب 
�لوطن هي �لتي �ش��وف تر�شم �لتاريخ ، وهي 
�لتي �ش��وف تعي��د �الأجماد له��ذه �الأمة، وهي 
�لتي �ش��وف ت�شنع �النت�ش��ار تلو �النت�شار ، 
وه��ي �لتي �أعادت و�ش��تعيد �لكر�م��ة و�لعزة 
للوطن .. يف �لذكرى �ل�ش��نوية لل�شهيد ي�شقط 
�لثب��ات  عل��ى  ليحر�ش��نا  �لعلي��ا  �إل��ى  عاب��د 
و�ل�شمود و�ملو�جهة، �لتي ال تز�ل ت�شنع كل 

�نت�شار�تنا وكر�متنا وعزتنا و�أجمادنا. 
�أكتب �ليوم عن �ل�شهيد وهو �حلا�شر �الأبدي 
فين��ا �ل��ذي مل يغ��ب ول��ن يغي��ب يوم��اً ع��ن 
ذ�كر�تن��ا ووجد�نن��ا ، يح�ش��ر ويحم��ل معه 
�ملزيد م��ن عبق �حلياة �لتي يلون تفا�ش��يلها 
وعناوينها �لك��ربى بدمائه �لزكية �لتي تفوح 

منها ر�ئحة وطن .
�كت��ب �ليوم عن عابد �ل�ش��ديق �ل��ذي عرفته 
منذ قر�بة �خلم�س �شنو�ت ، جمعتنا �مل�شرة 
�لقر�آني��ة �ملقد�ش��ة .. ليكون �آخ��ر يوم �لتقيت 

ب��ه ، هو يوم ليلة ذهاب��ه �إلى �جلبهة ، كان يف 
ي��وم ، �الأربع��اء ٣1 يناير ، ق�ش��يناه معاً منذ 
�لع�ش��ر حت��ى فج��ر �خلمي�س ، كن��ت �أرى يف 
وجهه �بت�ش��امة �أخرى �بت�ش��امة �ش��هيد ، ويف 
ح��و�يل �لثانية فجرً� من ي��وم �خلمي�س قال يل 
: ب��روح �ل�ش��باح �جلبه��ة ، ما �أو�ش��يك على 
�لعم��ل ، �طمئ��ن ب���س يا �ش��يد �لنا���س عندي 
�ش��عور �نك با ت�شت�ش��هد و�نه �آخ��ر يوم �لتقي 
بك : �بت�شم يف وجهي وقال يل مبت�شماً و�هلل �إين 
بن �طلبها طالبه .. كررت له هذه �بت�ش��امة ) 
�ش��هيد ( .. وما ه��ي �إال �أيام حتى و�ش��لنا نباأ 
��شت�ش��هاده �لت��ي كانت موجعة بق��وة ، لكنها 
لن تك��ون نهاية �ملحطة و ال قا�ش��مة �لظهر و 
ال تغير �مل�شار بل �شتكون �نطالقة و �ندفاعة 
جديدة و ت�شميماً متجّددً� يف م�شرة �ملقاومة 
و عزمي��ة �النت�ش��ار ومو��ش��لة �لدف��اع ع��ن 
�لوط��ن و جتدي��د �لبيعة لدماء �ل�ش��هد�ء باأن 
�مل�ش��و�ر �شيتو��ش��ل و �لن�ش��ر �آٍت ال حمال��ة 

باإذن �هلل .
�ليوم رحل �ش��هيدنا موقف وق�شية حملها 
وجاه��د و ��شت�ش��هد الأجله��ا .. و�ش��تظل 
دماوؤه �لزكية وكل دماء �شهد�ئنا �لعظماء 

�ملغّذي �لذي نعي�س عليه من بعده .

بقلم / صالح الرمام 

�ل�ش��ماء يرق��دون، و�أرو�حه��م يف  يف رح��اب 
حو��ش��ل �لط��ر �أو يف مر�ت��ب �ل�ش��ماء �لُعال 
مُت��ر مبيادي��ن �لكر�مة، تنتظر �ش��رخة ُحرية 
لتطمئ��ن �إل��ى م��ا قدمت��ه لوطنه��ا يف �حلي��اة 
�الأول��ى، تنظ��ر ب�ش��غف �إلى �جلباه �لن�ش��رة 
�ل�شلبة .. مت�شح على جبن �لقلوب �ملُخل�شة 
�لنقي��ة  �لنفو���س  عل��ى  ُترف��رف   ... �حُل��رة 
�لفتي��ة  �الإر�دة  ح��ول  تتحل��ق   ... �لطاه��رة 
�لوطني��ة، تنده���س م��ن ن�ش��از فرق��ة �لنفاق 

و�لعمالة ...
بعيدً� هذه �ملرة عن �ل�شيا�شة وحربها �ملُلوث 
بطمع �لبع�س وحق��د �لبع�س �الآخر، وبعيدً� 
ع��ن �ش��جيج �حلياة وهمه��ا وثق��ل �أوز�رها، 
عن متاعب �الأيام و�ش��يق �حل��ال و�الأحو�ل، 
�شاأ�ش��عى الأن �أغو���س يف �ش��حكاتهم �ملُلون��ة 
باأري��ج �لب��ارود وعبق �ل�ش��الح �لعازف على 
وتر �حلرية و�لكر�مة، فما �أحلان �شاعاتنا �إال 

�أنن �شهيد جل �أمله �أن �للقاء طال.
كي��ف �أحُبك �لكلم��ات �أو �أي حرف من �ُش��عاع 
�ل�ش��م�س وُهي��ام �لقم��ر �ش��اأختار، فم��ن كرثة 
�لغب��ار و�لرماد ما ��ش��تطعت �أن �أقر�أ من تلك 
�ل�ش��طور �ش��وى هذه �جُلملة �لعابقة بقطر�ت 
�لدم��اء: » ه��ذه �ل��روح ل��ك مت�ش��ي يف �أن��ن 
�لهوى ... ، هذه �لروح 
حفرت  �أحرفه��ا  لك 
�شوقاً على خاليا 
وم��ا  �ل��روح 
تبقى من قالدة 

�ش��طور و�ش��ية 
ب��اأن  ُتلخ���س 
خر �لكالم ما قل 
يف  �نه��م  �إذ  ودل، 

�ملي��د�ن ُع�ش��اق حياة وُطالب ُم�ش��تقبل يزهو 
باأ�ش��مائهم �لت��ي ُنق�ش��ت عل��ى ُج��در�ن �لقلب 
و�ش��فحات �لذ�ك��رة، فهم كرث من ب��ن �لذين 
��ش��تطاعو� �أن ينزع��و� �أنف�ش��هم من �ش��جالت 
�لنفو���س �لدنيوي��ة �ملري�ش��ة، وع��ربو� �إل��ى 
ُت�ش��ابق  طري��ق �خلال���س حي��ث �لب�ش��رة 
�لب�ش��ر.. الأول مرة تقف عقارب �ل�ش��اعة عن 
عمله��ا، و�إذ بي �أر�ها تق��رب من ثغره فُتقلب 
باأنامله��ا رق��ة ب�ش��مته �لتي غفت باك��رً� رمبا، 
ورمب��ا نح��ن من بق��َي غافي��اً، ومن ث��م تعود 
تلك �لعقارب لتنب�س بن �أرو�ح �حلا�ش��رين 
لُتعل��ن �إي��اُه �ش��هيدً� ، �إنه وبكل فخر �ل�ش��هيد 
�الإعالمي �الأ�ش��تاذ / عابد عبد�هلل حمزة ، ذ�ك 
�ل�ش��اب �لذي ما عرفته يوماً �إال با�ش��م �لوجه 
رقي��ق �لقلب، كي��ف ال... وو�ش��وء �لُطهر من 
عيني��ه مهد لرو�يات �لع�ش��ق �الآتية على عزم 
�لبط��والت، عرفت��ه منُذ ع��دة �ش��نو�ت �إال �أن 
�لدني��ا �أبعدتن��ي عنه، لت��دور �الأيام و�أ�ش��مع 

با�شمه جُمددً� 
م��ا عهدت��ك �يه��ا �ل�ش��هيد �إال �ش��حوك �لوجه 
و�ل��كل من حولك يتب�ش��م، وبعد طول �لغياب 
ذ�ك م��ا �أُري��د �أن �أر�ك �ش��حوك �لوجه و�لكل 
م��ن حول��ك ب��اٍك، وال �أري��د لدمعت��ي تل��ك �أن 
حت�ش��ر بيننا هذه �ملرة كذباً، يا من علمنا �أن 
ال نبقى جُمرد �ش��ورة عل��ى حائط رمادي مع 
�أول �ش��فعة ري��اح تتبعرث �أجز�وؤن��ا ذر�ت يف 
�لهو�ء، يا من �شنع من �شورة �حلياة كلمة، 
وكغرك من �لذين �ش��بقوك يف ركب �ل�ش��هادة 
علمتن��ا �ن �حلي��اة ال تنته��ي مبج��رد قطع��ة 
ُقما���س ودم��وع وبع�س رثاء ُتزين �ل�ش��طور، 

بل �إن �لدنيا طريق حياة نحن من ُيعبدها...
نبحث عنهم يف �شفحات �حلياة �الأبدية الأنُهم 
ي�ش��تحقون منا �أكرث م��ن جُم��رد �لتذكر، فمن 
مينح��ك �حلي��اة، وقبلها �حلري��ة و�لكر�مة ، 
فاأن��ت �أ�ش��ره، الأن دماءه �لزكّي��ة دفعت عنك 
ي��د �لبط���س �لغليظ��ة، وعّب��دت �لطري��ق �إلى 
�حلياة، فروت �الأر�س �لبور، ومنحت �لوطن 
�لنم��اء ، و�ش��ارت بك �إلى �خلال���س و�لنجاة 
... �أ�ش��و�تكم �أيها �ل�ُش��هد�ء ك�ش��رت حو�جز 
كت �ملكان  �خلوف و�الن�ش��حاق، ور�ئحتكم زَّ
و�لزم��ان، �أعطيتمونا �أعمارً� �أُخرى و�ش��نن 

�أُخرى فى ُدنيا مل تعرف �شوى �لظلم...
نح��ن يف �حل��رب �أُ�ش��ودً� ال نه��اب، ونح��ُن 
�ل�ش��قور �ل�شاميات يف �ل�ش��ماء، �شهو�ت 
�خلي��ل كان��ت مهُدن��ا وال ز�ل��ت مهُدن��ا 
و�ش��تبقى مهُدن��ا و عليه��ا ق��د تو�رثنا 
�لبقاء ، نحُن ُفر�ش��ان لنا �خليل مهود، 
�إن دع��ا �لد�ع �جبنا �لد�عي يف �ش��بيل 

�هلل، نحيا و منوت بحياة �لعز �أو موت �لفد�ء، 
و �إذ� ما هتف �لد�ع �إلى ُن�ش��رة �الإ�ش��الم لبينا 
�لند�ء يف �ش��بيل �هلل نحي��ا يف �إباء وعز وكر�مة 
و�ش��رف، و �إذ� متن��ا فان��ا �ل�ُش��هد�ء، و �إذ� ما 
�أّز يف �جلو �لر�ش��ا�س جاوبته بال�ش��دى �ُش��م 
�جلب��ال، و �إذ� �حل��رب بدت �أنيابها �ش��ارعت 
�أبطاُلن��ا نحو �لقتال، نتحدى �ملُوت ال نخ�ش��ى 
�لن��ز�ل  �ش��اح  يف  �الأع��د�ء  ن�ش��رب  �ل��ردى 
وجبه��ات �لقتال، و لغ��ر �هلل ال نحني �جلباه 
ال و ل��ن نخ�ش��ع �إال لالإله، منه نرجو� �لن�ش��ر 
و�لتاأئي��د و ه��و �ملُرجت��ى وعلي��ه نت��وكل وبه 
نثق وهو �لنا�ش��ر.. �إن �ل�ُش��هد�ء بت�شحياتهم 
بدمائه��م �لزكّية يكُتبون جمده��م وجمد �اُلمة 
�لتي ينتمون �ليها ويُخطون من بقايا �أ�شالءهم 
�لطاه��رة �ش��طور �لُنور �لت��ي بدورها تر�ش��م 
ُم�شتقبل �الأجيال وُم�شتقبل �الأمة كما �أن ُهناك 
ف��رق كبر جدً� ب��ن كتاَبَت��ْن :�لكتابة �الأولى 
ُكتبت باحلرب و�مل��د�د ،و�لكتابة �لثانية ُكتبت 
بال��دم �لق��اين يف �ش��احات �ملو�جهة �ل�ش��اخنة 
م��ع �أع��د�ء �هلل و�أع��د�ء �الإن�ش��انية وه��ذ� م��ا 
كان علي��ه ح��ال �ل�ش��هيد �الإعالمي �الأ�ش��تاذ / 
عاب��د حم��زة �ل��ذي جمع ب��ن �لكتابت��ن فكما 
ه��و معروف عن��ه يف �ملج��ال �الإعالم��ي �با �إال 
�أن ُيرج��م ُكّل �أقو�ل��ه وكتابات��ه �إل��ى �أفع��ال 
فحمل �إل��ى جانب �لقلم �لبنُدقي��ة وترك جهاز 
�لكمبيوت��ر ليحمل �جلعبة وكتب بالر�ش��ا�س 
يف �ش��احات �ل�ش��رف و�لبطولة �ن�شع حروف 
�لبذل و�لعطاء و�لت�شحية و�لفد�ء وكان بحق 
�ش��احب �لكتابتن)بالقل��م � بال��دم( �ر�ق دمه 
ب�ش��خاء، وبذل��ه بعطاء دفاعاً ع��ن �الأمة وعن 
�أبناء �الإ�ش��الم و�نت�ش��ارً� لر�ش��التهم �ل�شامية 
�لنبيل��ة  و�هد�فه��م  �لعادل��ة،  وق�ش��اياُهم 
وم�شرتُهم �ملُقد�شة ُمد�فعاً عن �لدين و�الر�س 
و�لعر�س و�لكر�مة و�ملُقّد�شات... كان �ل�شهيد 
عابد حمزة عاملاً من �ملعاين و�الأخالق �لفا�شلة 
عامل��اً م��ن �لقي��م و�ملب��ادئ �لنبيل��ة، مدر�ش��ة 
ُمتكامل��ة يف �لتو��ش��ع و�الإخال���س، منوذج��اً 
يف �ل�ش��فات �حل�ش��نة وه��ذ� لي���س غريباً على 
�أبناء �مل�ش��رة �لقر�آنية كم��ا �أن �ُمتنا �ملجيدة 
ذ�ُت عط��اء متمّي��ز ، وبذل كبر وكرًم ُم�ش��تمر 
، عل��ى م��دى تاريخه��ا �لّو�ش��اء، من��ُذ �نبثاق 
فجر �الإ�شالم وبزوغ �ُشعاع �لر�شالة �ملُحمدية 
�خلال��دة وحتى �لي��وم ولل�ش��هيد �لبطل عابد 
حم��زة نق��ول ..�أيه��ا �لبط��ل نحن عل��ي دربك 
�ش��ائرون .. وعل��ي خط��ك ما�ش��ون .. وعل��ي 
م�ش��رتك عازم��ون .. وعل��ي عه��دك باق��ون ، 
وللنهج و�لقيادة �أوفياء خمل�شون .. و�أننا �أن 

�شاء �هلل تعايل ُمنت�شرون.

ُشهداء اإلعالم  ... طالئع الّتحرير واالنتصار ...

ف�������ي ح������ض������رة ال����ش����ه����ي����د ع������اب������د ح����م����زة 

وداعًا عابد حمزة                      أحمد الرازحي
ود�ع��اً �يه��ا �لبطل عابد، ومن قرير �لعن، الن �ليمن �شتنت�ش��ر و�ش��تطرد �ملُحتل...�بلغ عنا 
�ل�ش��الم ل�شديقك �ل�ش��هيد عبد�هلل �ملوؤيد �لذي مل يهد�أ لك بااًل منذ �تاك خرب ��شت�شهاده حتى 
�لتحقت بركبه وبركب بقية �ل�شهد�ء، مل متت يا رفيق ، و�ن غادرتنا مع قافلة �ل�شهد�ء لكن 

�لقيم و�الهد�ف �لتي حملتها �شتبقى خالدة يف �بناء �شعبنا ويف وجد�ننا...

حميد رزقعابد حمزة شهيدًا ..
�ش��الم �هلل عليك وعلى روحك �لطاهرة وعلى �ح�شا�ش��ك �لعايل بامل�شوؤولية فلم تطمئن للعمل 
�ملكتبي وجهاد �لكلمة و�نتقلت �إلى �ش��احات �ملو�جهة و�بليت بالء كبر� يف مو�جهة �ش��ذ�ذ 

�الفاق وقوى �لغزو و�لعدو�ن �إلى �ن لقيت �هلل �شهيد� ...

الشهيد عابد حمزة رجل  الفكر والعلم 
واألخالق والشجاعة واإلباء

فيصل مدهش

�ل�ش��هيد عابد_حم��زة كان يحمل من �لفك��ر و�لعلم و�الأخالق و�ل�ش��جاعة و�الإباء ماال يحمله �لكث��ر من زمالئه، كان 
ورع��اً ز�ه��دً� تقي��اً، كان مفكر� ينظر للتط��ور�ت على �مل�ش��توى �ملحلي و�الإقليم��ي و�لعاملي من منظور ق��ر�آين، يحلل 
يكتب على هذ� �الأ�ش��ا�س، عمل �لزميل �ل�ش��هيد عابد حمزة جنديا جماهدً� يف �شبيل �هلل ميد�نياً خالل �حلروب �ل�شابقة 
وحتى �حلرب �ل�شاد�ش��ة، كان خاللها يو�ش��ف بن زمالئه برجل �ل�ش��يف و�لقلم، بعدها مت حتويله للجانب �الإعالمي 
الأن�شار�هلل ملا ميتاز به من روؤية �إعالمية و�شيا�شية ثاقبة، عمل حمررً� يف �شحيفة �حلقيقة وموقع �أن�شار�هلل، ثم مدير 
حترير للحقيقة وموقع �ن�ش��ار�هلل، ثم رئي�ش��ا لتحرير �ش��حيفة وموقع �حلقيقة، حتى مت ترقيته �شهيدً� عزيزً� كرمياً 

�إلى مرتبة �لنبين و�ل�شديقن و�ل�شهد�ء.
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ب�ش��م �هلل �لرحمن �لرحيم ” وال حت�ش��نب �لذين قتلو� يف �شبيل �هلل �أمو�تاً بل �أحياء 
عن��د ربه��م يرزق��ون ” �ش��دق �هلل �لعظي��م تنع��ي �الإد�رة �لعام��ة 
للتوجي��ه �ملعن��وي و�لعالق��ات ) �الإع��الم �الأمن��ي ( �إل��ى �لو�ش��ط 
�الإعالم��ي �لزمي��ل عاب��د عب��د�هلل حم��زه رئي���س حتري��ر �ش��حيفة 
�حلقيق��ة، و�أح��د فر�ش��ان �الإع��الم �لوطن��ي يف مو�جه��ة �لع��دو�ن 
�ل�شعودي �الأمريكي �لغا�ش��م. لقد كان �ل�شهيد عابد حمزه �أمنوذجاً 

باه��رً� لالإعالم��ي �مللت��زم ب�ش��دق �لكلمة يف تغطي��ة �الأحد�ث . ، و قد ترك �ل�ش��هيد 
حم��زه �ش��جاًل حافاًل باملو�ق��ف و�ملاآثر �لتي �أهلت��ه الأن يكون �أحد �أب��رز �الإعالمين 
�لوطني��ن �ملت�ش��لحن بالوعي وبالثقاف��ة �لقر�آنية يف مو�جهة �حلرب �لت�ش��ليلية 
و�لنف�شية �لتي يعتمد عليها �لعدو�ن ومرتزقته يف ق�شف �لعقول وحماولة خلخلة 
�جلبهة �لد�خلية باال�ش��تناد �إلى خمتلف �أ�شاليب �لزيف و�خلد�ع وفربكة �الأخبار 
، وقد ختم م�ش��و�ره �لن�ش��ايل ، بهذه �لت�ش��حية ، لرتقي �ش��هيد� يف �ش��بيل �لدفاع 

عن �لدين و�لوطن و�لكر�مة �إن �الإعالم �الأمني وهو يعزي �أ�ش��رة �ل�شهيد وجموع 
�الإعالمي��ن �لوطني��ن يف هذه �خل�ش��ارة �لفادح��ة يوؤكد جمددً� على �مل�ش��ي بثقة 
و�ش��البة على درب �ل�ش��هادة وك�ش��ف �حلقيقة مهما �أوغل �لع��دو�ن ومرتزقته يف 
�الأذى و�الإجر�م. �لرحمة و�خللود لل�شهد�ء �الأبر�ر و�خلزي للقتلة و�ملجرمن �إنا 

هلل و�إنا �إليه ر�جعون 
�الإعالم �الأمني �الأربعاء – 8 فرب�ير 2018م

عابد حمزة فارس
السيف والقلم؟. 

بقلم زيد البعوه.
عاب��دً� كن��ت هلل وحده وكم كنت تك��ره عبيد �المريكان 
و�ل�ش��هاينة وحم��زة كن��ت يف �ل�ش��جاعة و�القد�م يف 
جم��ال �العالم ويف ميادي��ن �لقتال لقد ح��ق عليك قول 
�لن���س �لق��ر�آين )) �لعاب��دون �حلام��دون �ل�ش��ائحون 
�لر�كعون �ل�ش��اجدون �الآمرون باملع��روف و�لناهون 
ع��ن �ملنكر و�حلافظون حلدود �هلل وب�ش��ر �ملوؤمنن (( 
و�نت كذلك ح�ش��لت على �لب�ش��رى و�ملكان��ة �لرفيعة 
عند �هلل يف �ش��يافته �ش��هيد�..  ود�عاً يا �شاحب �لقلب 
�لكب��ر و�لعقل �لكب��ر و�له��م �الأكرب وهنيئ��اً لك هذ� 
�ملقام �لعظيم و�ل�شرف �لعايل و�ملكانة �ل�شامية ود�عاً 
يا من كنت فينا مدر�صة يف الوقار والن�صاط والهمة لقد 
كنت و�شتبقى جنماً من جنوم �الإعالم ورجل من رجال 
�هلل �ل�ش��ادقن �لذين تعلق��ت قلوبهم بحب �هلل وهامو� 
يف ع�ش��ق �ل�ش��هادة و�جله��اد لقد كنت فري��دً� يف عاملك 
ومميزً� يف عملك حن ت�ش��رفت مبقام �لعمل يف �شحيفة 
�جله��اد و�ملجاهدي��ن كرئي���س حتري��ر �ش��حيفة عن 
�حلقيقة فكنت نعم �لعن �لتي يرى من خاللها �جلميع 
خمتلف �الحد�ث و�مل�ش��تجد�ت مبا ينمي وعي �لنا�س 
ومينحه��م �لب�ش��رة و�لدرو���س و�لع��رب يف خمتل��ف 
�ش��وؤون حياته��م خ�شو�ش��اً يف ه��ذ� �لزمن �مل�ش��حون 
بالك��ذب و�لدجل و�ملتغر�ت.. . كان يحمل �إلى جانب 
قلم��ة بندقي��ة وكان يحم��ل �إلى جان��ب بندقيته وقلمه 
ثقاف��ة قر�نية دفعت ب��ه �إلى ميادين �لع��زة و�لكر�مة 
كان د�ئم��اً من خالل كتاباته ومن�ش��ور�ته يتحدث عن 
�ل�ش��هد�ء و�ل�ش��هادة وعن زمالئه �لذين ق�شو� نحبهم 
يف �ش��بيل �هلل قرر عابد �ن يلتحق بهم حمل روحه على 
كتفي��ه وكله قوة وعنف��و�ن و�جته �إلى ميد�ن �ملعركة 
مل مينعه �أي مانع من �ن ي�ش��حي بنف�ش��ه و�ن ي�ش��ل 
�إل��ى هدف��ه وغايته �ملن�ش��ودة وهي مو�جه��ة �الأعد�ء 

و�لطو�غيت ولقاء ربه �شهيد�..
عابد حمزة رئي�س حترير �شحيفة �حلقيقة �حد �أبناء 
منطق��ة ف��وط مبران ال�ص��اخمة م��ن حمافظة �ص��عدة 
�الإب��اء و�ل�ش��موخ و�لت�ش��حيات مل��ع ��ش��مه يف ميد�ن 
�الع��الم �ملناه�س للعدو�ن من��ذ زمن طويل منذ بد�ية 
�مل�ش��رة �لقر�آنية عمل بكل تفان و�إخال�س يف �كرث من 
عمل كان عبارة عن كتلة من الن�صاط والعمل واجلهاد 
يف خمتل��ف �ملج��االت لي�س فقط يف �العالم فح�ش��ب بل 
يف �جلان��ب �لثقايف و�لع�ش��كري و�الأمني و�الجتماعي 
وغ��ر ذلك غل��ب علي��ه �ل�ش��دق و�المي��ان فكانت كل 

�عماله وال تز�ل و�شتبقى موؤثرة ما بقي �لدهر..
لق��د كن��ت يا عاب��د �ش��هيدً� قب��ل �ن تذهب �إل��ى ميد�ن 
�جلهاد ولقد كانت �شاهدً� على عظمة �مل�شرة �لقر�آنية 
و�حقيته��ا ومنهجيتها منذ �نتمائك لها مَل ال و�نت كنت 
�ملجاه��د �لذي ال يتع��ب وال يكل وال ميل كنت منوذجاً 
يف �لعطاء و�لثقة �ملطلقة باهلل وكنت منوذجاً يف �لعمل 
بثقاف��ة �لق��ر�ن وكن��ت منوذج��اً بالت�ش��ليم �ملطلق هلل 
تعال��ى وللقي��ادة ممثلة بال�ش��يد عبد �مللك ب��در �لدين 
�حلوث��ي حفظة �هلل وكنت �لنم��وذج �الأعلى يف �ملجال 
�الإعالم��ي �ملو�كب لالإحد�ث و�مل�ش��تجد�ت من منطلق 
عن على �لقر�ن وعن على �الحد�ث بوعي وب�ش��رة 
وحكم��ة .. كم نحن حمزونون عل��ى فر�قك يا عابد فقد 
كن��ت وال ت��ز�ل ق��دوة يف عامل �الأ�ش��دقاء �ل�ش��احلن 
�لذين حتدث عنهم �لقر�ن �لكرمي ولكن يف نف�س �لوقت 
نحن فرحن بهذ� �ملقام �لعظيم و�ل�ش��رف �لكبر �لذي 
ح�ش��لت عليه لق��د و�ش��عتنا يف موقف �ش��عب جدً� ال 
ن��دري نبكي عليك حزن��اً �م نبكي فرحاً حن �خت�ش��ك 
�هلل ب�ش��رف عظيم فدخلت يف �ط��ار قوله تعالى ويتخذ 
منكم �ش��هد�ء لقد ��شطفاك �هلل �شهيدً� ومل يتبق �مامنا 
�إال �مل�شي على دربك وعلى درب كل �ل�شهد�ء �لعظماء 
بوفاء وعمل يف �شبيل �هلل ويف �شبيل �ملبادئ و�الهد�ف 
�لتي �شحيتم من �جلها ف�شالم �هلل ورحمته ور�شو�نه 
علي��ك �ب��دً� �ش��رمدً� ال ينقطع �ن��ت وجميع �ل�ش��هد�ء 

�البر�ر.

اإلدارة العامة للتوجيه املعنوي والعالقات ) اإلعالم األمني( : ترك الشهيد عابد حمزة سجاًل حافاًل باملواقف واملآثر التي أهلته ألن يكون أحد أبرز اإلعالمين الوطنين املتسلحن بالوعي وبالثقافة القرآنية 

في آخر أيام أسبوع الشهيد... 
يستشهد اإلعالمي ....عابد حمزة 

أمة امللك اخلاشب
رئي�س حترير �ش��حيفة �حلقيقة �لتي ت�شل للمجاهدين وينتظرونها �شوقا 

لها ليغو�شو� يف تفا�شيلها �ملنوعة �لثقافية و�ل�شيا�شية 
�حت��اد �العالمي��ن �ليمنين كان ي��وزع دعو�ته لتكرمي �ش��هد�ء �العالم يف 

يوم �خلمي�س �لقادم يف هذه �ملنا�شبة
ومل تك��ن قي��ادة �الحتاد تتوقع �أن �ل�ش��هيد عابد حمزة �ش��يتوج �ش��هد�ء 
�الع��الم يف �أو�خر �أ�ش��بوع �ل�ش��هيد حم��زة عابد �لعظماء ه��م من يركون 
�أثر� كبر�.. فيمن حولهم ويركون فر�غا بعد �رتقائهم لل�ش��ماء، لكنهم ال 
تليق بهم هذه �حلياة �لفانية فيختارون حياة �خللود �لباقية ، ال �أملك �إال 
�أن �أعزي كل �لو�ش��ط �العالمي بهذه �خل�ش��ارة �لفادحة.. و�أبارك الأ�ش��رة 
�ل�ش��هيد عابد حمزة، ولروحه �لطاهرة �ل�شالم. كل �ل�شالم وهنيئا له هذ� 
�ملقام، �ل�ش��ورة لل�شهيد عابد حمزة مع �ل�شهيد عبد�هلل �ملوؤيد �لذي قريبا 
�ش��تاأتي �لذكرى �ل�شنوية �الأولى ال�شت�ش��هاده، فلم يكمل عابد �لعام حتى 

�لتحق به، �شالم �هلل عليهما جميعا وعلى كل �شهد�ئنا �البر�ر

فيفصح الفجر عن نفوس أبية.
هاشم الوادعي
عندما يخفت �ش��وتنا حياًء وال ن�ش��مع �ال هم�ش��اً و تخنقنا �لعربُة متوُت 
�لكلماُت .. ونغرُق يف �ش��مِت �لتح�ش��ِر ونوقُن �ن �ل�شهادَة �شٌر ال يحمله �ال 
�لذين عاهدو� ف�شدقو�.. �شقى �شجرة �لعطاء بجوٍد وفي�ٍس من دمائه.... 
م��ا د�رت عيونه لزخارف �لدنيا �حل��الل وما �أد�ر ظهره لعدو حتى حترفاً 
لقت��ال. . لب��ى �لند�ء ورفع ر�أ�ش��ه ونظر �إلى منزلت��ه يف �جلنة .... ماكنت 
�خ�ش��ى على فر�ق �حد �ش��وى فر�قك يا�ش��ديقي ولكن هنيئا لك �ل�ش��هادة 
وخ�ش��ارة لنا �ن نفقد عظماء �ش��ادقن �مثالك �ل�شهيد �ملجاهد �العالمي/ 

عابد حمزة �شالم ربي عليه.

الشهيد الصادق العابد عابد حمزة
مازن هبة
رغ��م جتل��دي وت�ش��لب �مل�ش��اعر وحماول��ة ح��ذف �حل��زن م��ن قامو�س 

�أن  �إال  �ملري��ر  �لو�ق��ع  م��ع  للتعاي���س  �الإح�ش��ا�س 
��شت�شهادك يا�شديقي �لعابد �ل�شادق 

�أ�شاب �شدري باأمل مل �أ�شتطع 
و�أ�ش��بح ذرف  جتاهل��ه 

�لدم��وع �أه��ون عل��ي 
م��رة..  �أل��ف  من��ه 

ود�عاً يا �أ�ش��دق 
حم��ل  م��ن 
و�أ�ش��هم  �لقل��م 
حم��ل  م��ن 
فكم��ا  �ل�ش��الح 
فار���س  كن��ت 
 » حلقيق��ة � «
فار�ش��اً  ترجلت 
وحقيقة..  بحق 

�لع��ز�ء  خال���س 
�ل�ش��هيد  الأ�ش��رة 
و�أ�ش��رة �شحيفة 
عل��ى  �حلقيق��ة 
م�شابهم ون�شاأل 
�لعزي��ز  �هلل 

�أن  �لقدي��ر 

يلهمهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن

الشهيد عابد حمزة
علي الدرواني
قالها يل يوما يف حمادثة: �ن �شاء �هلل �ننا با نلحق �شالح �لعزي.. ��شهد هلل 

�ن قد بدي قد تعبت.. نلت ما متنيت �شالم �هلل عليك ..

وداعًا أيها العابد الزاهد املجاهد 
عابد حمزة

صغير العمري
كنت رجاًل جت�شدت فيك كل �لقيم .

ود�عاً �أيها �لرجل �لكرمي لقد بحثت عن �ل�شهادة طوياًل .. حتى نلتها وبكل 
�شرف .. فهنيئاً لك هذ� �ل�شرف و�لفوز �لعظيم .. ود�عاً �شديقي .. �ل�شهيد 

/ عابد عبد�هلل حمزة .. عابد حمزة.. ح�شبنا �هلل ونعم �لوكيل

عابد الشهيد الزاهد
ماجد الكحالني
يت�ش��ابق �لرج��ال �الأبطال لني��ل �ل�ش��هادة و�ملنزلة �لكبرة يف �لت�ش��حية 
و�لف��د�ء.. وه��ا نح��ن يف �آخر �أيام �أ�ش��بوع �ل�ش��هيد �ل�ش��نوية تلقين��ا نباأ 
��شت�شهاد �أحد �ولئك �لرجال �ل�شادقن وهو �ملجاهد �الإعالمي عابد حمزة 
رئي�س حترير �ش��حيفة �حلقيقة، �لذي �ش��افح �ل�ش��الح بوجه م�شتب�شر، 
جابه �لر�ش��ا�س بنحر م�ش��رق، وروح ثابته و�أقد�م ر��ش��خة ليحيا �أبناء 
�شعبه ولينعمو� باالأمن و�حلرية و�لكر�مة .. منذ عرفته قبل ثالثة �عو�م 
وحتى �أخر يوم �فرقنا فيه وجدتُه ممت�شقا لبندقيته، و��شعا روحه على 
كف��ه حتى جاء خرب ��شت�ش��هاده �ليوم منافحا عن دين��ه ووطنه، ليلتحق 
باأخيه �ل�ش��هيد وبقية �أ�ش��دقائه وحمبيه وزمالئه �ل�شادقن و�ملجاهدين 
�ملخل�ش��ن من قدمو� �أرو�حهم رخي�شة يف �ش��بيل �هلل وفد�ء لهذ� �ل�شعب 
�الأب��ي.. �إنن��ي و�هلل لعاجز عن و�ش��ف ه��ذ� �لعابد �لز�ه��د و�لتحدث عن 
مناقبه، مو�قفه، وبطولته �لتي �ش��تخلد �ش��من ق�ش���س �ملج��د لرجال من 
�ملوؤمن��ن �ش��دقو� ما عاهدو� �هلل عليه«.. و�ش��الم �هلل عليه وكل �ل�ش��هد�ء 

�لعظماء.. �شالما �شالم

استشهد عابد حمزة يا رجال
رضوان سبيع
يف �آخر �أيام �أ�شبوع �ل�شهيد ��شت�شهد 
رئي�ش��ي وقدوتي وخر و�أف�ش��ل 
من ت�ش��رفت بالعمل معه وحتت 
ي��ا وجع��ي وي��ا كل  �إد�رت��ه.. 
�أوجاع �لدنيا هلمي و��ش��هدي 
م��ا ح��ل بع��د ف��ر�ق عزي��زي 
وت��اج ر��ش��ي و�أغل��ى و�أحب 
�إلى قلبي  �شدقاء و�لزمالء  �الأ
.. يعلم �هلل يا عابد �أنك ؛ ومنذ 
�أن تعارفن��ا وعملن��ا �ش��ويا يف 
خ  �جلبهة �الإعالمي��ة ؛ كنت �الأ
وفى و�لعزيز  غلى و�ل��ويف �الأ �الأ
�ش��دق  �الأ و�ل�ش��ديق  ع��ز  �الأ
ف�ش��ل من كل  كرم و�الأ و�لك��رمي �الأ
ما �شو�ك .. ��ش��تودعتك �هلل و�شالمه 
يحر�ش��ك ورحمته تغ�ش��اك ور�شو�نه 

على روحك

هنيئا لك االصطفاء اإللهي
رضوان
عابد حمزة مبارك عليك �ل�ش��هادة يا �أنبل و�أ�شرف و�أ�شدق �لنا�س، ود�عا 
يا من كنت مثاال لالإن�ش��انية و�الأخالق و�لطهر و�لنقاء، يهناك هذ� �ل�شرف 
�لعظي��م �أيها �الن�ش��ان �لنبيل و�لزمي��ل �لر�ئع و�مل�ش��وؤول �لكفوؤ و�لنزيه، 
ود�ع��ا �أيه��ا �ل�ش��حفي �ملتمكن و�الإعالمي �ل�ش��ريف �ل�ش��هيد ف��د�ء لدينه 
وعر�ش��ه و�ش��رفه وكر�مته و�ملقاتل دفاعا عن �مل�شت�شعفن ودون �شيادة 
و��ش��تقالل وطن��ه، ود�عا �أيها �لرج��ل �ملوؤمن و�ملجاه��د �ملخل�س و�لثائر 
�حلر و�ملنا�شل �ل�شجاع، ��شتودعتك �هلل �أيها �لعابد �لتقي �لنقي �ل�شادق 

�لويف.

األخ العزيز اإلعالمي املجاهد عابد حمزة 
رئيس حترير صحيفة احلقيقة شهيدا في 

ركب شهداء ملحمة الصمود اليماني
محمد املنصور
�الخ �لعزيز �الإعالمي �ملجاهد عابد حمزة رئي�س حترير �شحيفة �حلقيقة 
�ش��هيد� يف رك��ب �ش��هد�ء ملحمة �ل�ش��مود �ليم��اين �لعظيم بوج��ه حتالف 
�لع��دو�ن �ل�ش��عودي �الإمار�ت��ي �الأمريكي. . �ش��الم �هلل علي��ك ياحمزة ما 
كان �أنبلك و��ش��دقك و�أطيب �ش��جاياك، فاإلى جنة �خللد �أيها �ل�شهيد �نت 
وكل �ش��هد�ء �ليمن �الأبر�ر. . وعز�وؤنا الأهلك و��ش��دقائك و�نا هلل و�نا �ليه 

ر�جعون.

رجل قلبه معلق باجلبهات
عرفات احلاشدي
نذر حياته هلل منذ بد�ية �مل�ش��رة �ش��ائحا يف ميادين �جلهاد هكذ� عرفناك 
يا عابد حمزة. �جلبهة �الإعالمية ت�ش��هد لعظمتك فلقد كان لك فن �ش��حفي 
نادر وحدك من عملت على �إ�ش��د�ر �ش��حيفة )�حلقيقة( بقالب قر�آين بحت 
ينطل��ق من قاعدة عن على �الأحد�ث وعن عل��ى �لقر�آن.. والأن روحك مل 
تكت��ف بجهاد �لكلمة فقد عرفتك �ش��احات �لوغى فار�ش��ا �ش��رغاما جرعت 
بندقيت��ه قوى �الإجر�م �ملوت �لزعاف مثلما كان قلمك �ش��يفا م�ش��لطا على 
�أبو�ق �لزيف و�لت�شليل.. هنيئا لك ياعابد �لفوز �لعظيم و�اللتحاق بركب 
�خلالدين ومر�فقة �لنبين و�ل�ش��ديقن و�ل�شهد�ء.. و�ل�شالم عليك وعلى 

جميع �شهد�ئنا �الأبر�ر.. �شهد�وؤنا عظماوؤنا

الشهيد اإلعالمي / عابد حمزة
محمد ابو نايف
ع��ن �حلقيق��ة ورئي���س حتريره��ا نعم لق��د كان بالفع��ل عاب��د� هلل ممتثال 
لتوجيهات��ه على خر م��ا يكون �المتث��ال و�لعبودية.. هلل وح��ده .. وكان 
حر� خمل�ش��ا �ش��جاعا و�عيا .. وهك��ذ� هو وعد �هلل بان �ل�ش��هادة ال ينالها 
�ال �ل�ش��فوة �ملخل�ش��ن �لذين و�ش��لو� �إلى م�ش��توى كمال �الميان .. كان 
�ش��هما كرميا يف مو�قف �حلق ويف �ل�ش��رب و�ملجاهدة كان �ش��محا وعابد� 
ويف مو�قف �لباطل ز�هد� وكان عزيز� وكان حمزة ... �ل�ش��هد�ء هم �لذين 
عرف��و� طري��ق �جلهاد وما ر�ش��و� بغره طريق��ا و �لذين نظ��رو� بعينهم 
�أن ال عي���س يف ه��ذه �لدنيا �ال عي�س �الحر�ر .. ف�ش��الم من �هلل ور�ش��و�نه 
عليك وعلى جميع �ل�ش��هد�ء وهنيئا لكم �ل�شرف �لعظيم و�لفوز بال�شهادة 

ون�شاأل �هلل �أن يلحقنا بكم �شاحلن.

كان عابدًا وكان حمزة
مفرح أبو غيدنة
كان �ش��هما كرمي��ا يف مو�ق��ف �حل��ق ويف �ل�ش��رب و�ملجاه��دة كان �ش��محا 
وعاب��د� ويف �لباط��ل ز�ه��د� وكان عزي��ز� وكان حم��زة ... �ش��الم م��ن �هلل 
ور�ش��و�نه علي��ك و�أودعن��اك �هلل �لذي ��ش��طفاك رفيقا الأنبيائه �ش��ديقي 

�لعزيز و�أحلقنا بك �شاحلن.

ما أعظم املسيرة 
فضل املهدي
م��ا �أعظ��م هذه �مل�ش��رة وما �أعظ��م �أن يجتمع �شخ�ش��ان يف درب 
�جله��اد و�ال�شت�ش��هاد ف�ش��الم �هلل عل��ى �ملجاهدي��ن و�ش��الم �هلل 
على من �ش��بقونا للف��وز باحلياة �الأبدية.. �ل�ش��هيد عبد�هلل �ملوؤيد 

وبجو�ره �ل�شهيد عابد حمزة
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باالأم���س �ش��اروخ بال�ش��تي م��ن طر�ز قاه��ر�م تو 
��ش��تهدف جتم��ع للمرتزق��ة يف �ملها�ش��مة مبحافظ��ة 
�جلوف و�ليوم �شاروخ بال�شتي من طر�ز قاهر�م تو 
�ي�شا ��شتهدف مع�ش��كر للمرتزقة يف مارب ...مل تعد 
�لرو�جم �لبالي�ش��تية جمرد �ش��ربات �شاروخيه لقد 
جتاوز �مل�ش��رح �لع�شكري ب�شكل كامل وهذ� �لتجاوز 

يحتاج �لى تفنيد حتليلي علمي...

 البداية :
ال توج��د ق��وة �ش��اروخية تطل��ق �ل�ش��و�ريخ 
بب�ش��اطة مب�ش��يئتها و عن��د �إر�دتها فكل ت�ش��رف 
يحتاج �إلى قر�ر وطني م�شتقل وو�ٍع و مدرك فيما 
يتعل��ق باله��دف �مل��ر�د حتقيقة و �ال�ش��ر�تيجية 
�مل�شتهدفة و بالن�ش��بة ملنطقة �جلزيرة �لعربية و 
�ل�ش��رق �الأو�شط و خ�شو�شاً بالن�ش��بة لليمن فاإن 
�ال�ش��ر�تيجية �ليمني��ة �الأ�شا�ش��ية م��ن ور�ء �أي 
قوة �شاروخية هجوميه يتم �لعمل على تطويرها 
تكم��ن يف خل��ق عام��ل ردع وهيمن��ه يف وج��ه عدو 
متفوق ع�ش��كرياً على خمتلف �ل�ش��عد و �ملجاالت 
م��ن �أجل تعزيز قوة �لقر�ر وخلق مهابه لل�ش��يادة 
يف �حلا�شر و�مل�شتقبل وهذ� مايرعب �عد�ء �ليمن 
باملنطق��ة...والأن �ليم��ن قد خط��ى خطو�ت كبرة 
و ناجح��ة يف جمال تطوير �ل�ش��و�ريخ �لبال�ش��تية 
مل تع��د �لق�ش��ية بالن�ش��بة لل�ش��عودية و�المار�ت 
و�لكيان �ل�ش��هيوين جمرد حماوالت من قبل �ليمن 
لت�ش��ييق �لفج��وة بن �لق��در�ت �لع�ش��كرية لدول 
�لتحالف �لغازي و ب��ن �ليمن و �إمنا حتول �ليمن 
�إل��ى خل��ق بر�م��ج و مناهج مط��ورة ل�ش��ن حرب 
ت�ش��نيع وحتديث وعمليات �شاروخية مبا يف ذلك 
�لت�شليح و �ال�ش��ر�تيجيات و �لتكتيكات �الأف�شل 
و �العتماد على و�ش��ائل هجومي��ة �أخرى لتحقيق 
درجة عالية من �الأ�ش��ر�ر و�لتدمر يف عمق �لعدو 
و �ش��د �أهد�ف ت�ش��نف باحل�شا�ش��ة و �لهامة دون 

�الخذ باي ح�شابات �خرى...
بن��اًء على ما �ش��بق و الأن �ل�ش��عودية تع��ي متاماً 
�أن �أي دف��اع �ش��اروخي غ��ر قادر عل��ى �لتعامل مع 
جمي��ع �ال�ش��ر�تيجيات �ليمنية �ملحدث��ة د�ئماً �لتي 
يتبعها �ليمن فمن �ل�ش��روري �أن يتم �ختيار �ملالمح 
�لدفاعية �لتي �ش��تحمي �أهم من�شاآت �لدولة و �أكرثها 
حيوية )كمن�شاآت �لبروكيماويات -حقول �لنفط – 
مر�كز �لقيادة و �ل�شيطرة و�لتخزين �لتابعة للجي�س 

و�حلر���س �لوطن��ي( و �ل�ش��روع يف تطوي��ر منظومة 
دفاعية متكاملة �ش��د �ل�ش��و�ريخ �لبال�شتية �ليمنية 
ت�ش��تلزم �إل��ى جان��ب زي��ادة بطاري��ات �ل�ش��و�ريخ 
�ملوكل �إليها �لتعامل مع �لقوة �ل�ش��اروخية �ليمنية 
ب�شكل مبا�شر �أن تتوفر بنية حتتية خا�شة ميكنها �أن 
ت�ش��مل جمموعة من �لو�ش��ائل بدءً� من �شور �الأقمار 
�ال�ش��طناعية ملر�قب��ة نو�ي��ا �ليم��ن و حتركات��ه و 
للم�ش��اعدة على �الإعد�د �ملنا�شب و �ملالئم للدفاعات 
و �نته��اًء باالإجر�ء�ت �لدفاعية �لتي ميكنها �أن تلعب 
دور فعال يف �لتقليل من حجم �خل�ش��ائر �لب�ش��رية و 
يف �إع��ادة تاأهي��ل �الأه��د�ف �لهامة �لتي ق��د تتعر�س 
لهجوم �ش��اروخي ميني و��ش��ع يوؤدي �إل��ى تعطيلها 
و �إخر�جها م��ن �ملعركة متاما..كل ه��ذه �الجر�ء�ت 
و�لتعزي��ز�ت و�لرتيب��ات م��ن قب��ل حتال��ف �لغز�ة 
وخ�شو�ش��ا �ل�ش��عودية ملو�جه��ة �ل�ش��و�ريخ بائت 

بالف�شل �لذريع متاماً

الترسانات الصاروخية اليمنية و 
خصائص مسرح العمليات :

تظهر �لر�شانات �ل�شاروخية �ليمنية عادًة �أربعة 
�أ�ش��كال من �الأد�ء و �خل�ش��ائ�س �مل�ش��تهدفة ينبغي 
�أخذه��ا يف �العتب��ار عن��د تق��ومي �حتياج��ات �لدفاع 
�ل�ش��اروخي �ليمن��ي يف منطقة �لعملي��ات �لتي باتت 
�قليمي��ة ك��ون �ل�ش��و�ريخ �ليمني��ة جت��اوزت �اللف 

كيلومر �شمال و�شرقاً . و هذه �خل�شائ�س هي :
�ليمنية �ملختلفة �لتي  �ل�شاروخية  �لفئات  · مدى 

فاجاأت دول �لتحالف �لعد�وين �الإقليمية و�لدولية .
ب�ش��ورة  �إطالقه��ا  �لت��ي مت  �ل�ش��و�ريخ  ع��دد   ·
متتالية �أو متز�منة �و متقطعة ولكن بغز�رة ببع�س 

�الحيان .
�ل�شاروخي مبا يف  �لهجوم  ��شر�تيجية  · نوعية 
ذل��ك �ملناط��ق و �الجتاهات �لتي �ش��تهاجم يف �لوقت 
نف�ش��ه و�لت��ي خلقت رع��ب نف�ش��ي و�نهي��ار معنوي 
ل��دى �لغز�ة ��ش��افة �لى حتقيق �لت��و�زن �لكامل ثم 
جتاوزه اي�صا وهذا التجاوز الذي ك�صر كل اخلطوط 
�حلم��ر�ء ��ش��بح ورق��ة ميني��ة مرعبة �ش��د �لغز�ة 

وخ�شو�شا �لنظام �ل�شعودي
�لتدمري��ة  �حلرب��ي  �لر�أ���س  ق��درة  زي��ادة   ·
لل�ش��و�ريخ �ليمني��ة ب��كل مرحل��ه و�لق��درة �لذ�تية 
و  »�لباتري��وت«  �لغازي��ة  �لدفاع��ات  جتن��ب  عل��ى 

�لتمل�س منها

»االعتبارات االستراتيجية املتعلقة 
بأعداد الصواريخ اليمنية ».

عندم��ا فك��ّرت قيادة �لق��وة �ل�ش��اروخية �ليمنية 
جدياً ب�ش��ن هجوم �ش��اروخي فعال وبغز�رة ولي�س 
فردي��ة فيج��ب علينا �أن ن��درك �نها ترتك��ز على كمية 
كب��رة م��ن �ل�ش��و�ريخ يف تر�ش��انتها و ذل��ك لدع��م 
تبق��ى  بحي��ث  �مل��دى  �لق�ش��رة وبعي��دة  �أهد�فه��ا 
منظوم��ات �لدفاع �ل�ش��اروخي �لغازي��ة عاجزة عن 
جم��ار�ة وت��رة �إطالق �ل�ش��و�ريخ �لبالي�ش��تية من 
�جله��ة �ليمني��ة �لهجومي��ة و هذ� ب��دوره يرجم �ن 
�جله��ة �ملهاجم��ة »�ليمن« ق��ادر على �إط��الق �أعد�د 
كب��رة م��ن �ل�ش��و�ريخ ب�ش��كل متز�م��ن �أو متت��ايل 
بفو��شل زمنية ق�شرة ن�شبياً و هذه �لعملية ت�شمى 
باالإغ��ر�ق �ل�ش��اروخي �ملرحل��ي و �لتي ت��وؤدي �إلى 
نتيجتن هامتن �الأولى ذكرناها �آنفاً و هي عدم �لثقة 
باملنظوم��ات �لدفاعية على جم��ار�ة وترة �الإطالق 
�أم��ا �لنتيجة �لثاني��ة فهي ذ�ت طاب��ع تقني و تتعلق 
بف�ش��ح ف�ش��ل تطور منظوم��ات �لدفاع �ل�ش��اروخي 
لدى �لغز�ة �لتي باتت مثره لل�شخرية نتيجة �لف�شل 
�لكب��ر �م��ام �ل�ش��و�ريخ �ليمني��ة �إذ كل �ل��ر�د�ر�ت 
�الأمريكية �ملن�ش��وبة باالأر��ش��ي �ل�ش��عودية عجزت 
عن معاجلة �مل�ش��كلة �لكربى يف �عر��س �ل�شو�ريخ 
�ليمني��ة ون��زع �العتبار من �ل�ش��عودية بع��دم قدرة 

�العر��س هو هزمية قا�شية بحد ذ�ته ....

ال�ش��ك �ن �لزي��ادة يف حجم �لر�ش��انة �ل�ش��اروخية 
�ليمني��ة ت��زد�د نتيج��ة �حلاج��ة ل��دى �ليم��ن �ملد�ف��ع 
للزيادة يف عدد �ش��و�ريخها �لهجومي��ة و بالعودة �إلى 
ح�ش��ابات �ال�ش��تباك من �لدرجة �الأولى يظهر �أن معدل 

عدد �ل�شو�ريخ �لهجومية لكل فئة �شاروخ بال�شتي 
ميني جت��اوزت �لكمي��ه �ملتوقعة لدى ��ش��تخبار�ت 
�لغز�ة وهذ� ف�شل ��شتخباري غازي ذريع ومرير فكلما 
�ظهرت �ملوؤ�ش�شات �لع�ش��كرية و��شتخباريه �الأمريكية 
و�ل�ش��هيونية و�ل�ش��عودية وغرها تقارير عن �العد�د 

و�ملدى و�خل�شائ�س لل�شو�ريخ �ليمنية كلما 
بعث��ت �لقّوة �ل�ش��اروخية �ليمنية ر�ش��الة خا�ش��ة 
وو��ش��حة حل��رق كل �لتقاري��ر.. ر�ش��ائل �ش��اروخيه 
تقول �ن ما متلكه �لقوة �ل�شاروخية �ليمنية �لهجومية 
ال يعل��م به �حد و�إن �لرقم �لذي تذكره جممل �مل�ش��ادر 
عن عدد �شو�ريخ �شكود و �أ�شباهه يف �لر�شانة �ليمنية 
هو �أكرث من ٥00 �شاروخ )بع�س �مل�شادر ترفع �لرقم 
�إلى �الألف( فهذ� يعني �أن �أمريكا و�ل�ش��عودية و�لكيان 
�ل�ش��هيوين وغرها من �لدول �ملعادية ف�شلت يف حتديد 
�العد�د و�خل�شا�س و�ملديات �لتي الز�لت قيد �ل�شرية 
نتيجة �لتطوير و�لت�ش��نيع �جلاري يف جممع �لت�شنيع 

�حلربي �ليمني...
�ل�ش��عودي  �لنظ��ام  ل��دى  و�له�ش��تريا  �جلن��ون 
برنام��ج  ح��ول  �ليمني��ة  �ل�ش��رية  �ن  و�المار�ت��ي 
�ل�ش��و�ريخ يدفعها �لى �ملحاول��ة المتالك �عد�د كبره 
من �ل�شو�ريخ �العر��شية و�ن ف�شلت ولكن يحاولون 
بياأ���س يف ذلك من �أج��ل حتقيق �لتو�زن م��ا بن �لقدرة 

�لهجومي��ة �ليمني��ة �ل�ش��اروخية و �لق��درة �لدفاعي��ة 
�ل�شاروخية لدى دول �لعدو�ن باالإ�شافة �إلى �أن �لعدد 
�لكبر من �ل�ش��و�ريخ �العر��شية ي�شتلزم توفر عدد 
كاٍف من من�ش��ات �الإط��الق و قد يزد�د �الأمر �ش��عوبة 
ورعب يف حال قرر �ليمن تد�شن خط �نتاج لل�شو�ريخ 
�لبالي�ش��تية بعي��دة �مل��دى وه��ذ� يعن��ي وف��ره هائل��ة 
من �ل�ش��و�ريخ مم��ا يجع��ل �ي هجوماً متز�من��اً مينيا 
على م�ش��ارين خمتلف��ن �الأمر �لذي �ش��يجرب �لنظامن 
�ل�شعودي و�المار�تي بتجزئة قوة �لدفاع �ل�شاروخي 
�للتان متتلكهما ال�ش��تخد�مهما على م�ش��ارين ما �شيزيد 
عدد �ل�شو�ريخ �العر��ش��ية �ملطلوبة ب�شورة كبرة 
ج��د� يف خط��وة بائ�ش��ة وفا�ش��لة و�ثبت��ت ف�ش��لها على 
مدى ٣ �عو�م.. هذه �ل�ش��عوبة خلقه��ا �مرين«�العد�د 
�لكبرة من �ل�ش��و�ريخ بعيدة �مل��دى و�لتطور �لتقني 
لل�ش��و�ريخ« وخ�شو�ش��ا �ن �ليم��ن جن��ح يف تد�ش��ن 
خط �نت��اج لل�ش��و�ريخ �لبالي�ش��تيه ق�ش��ره �ملدى...
وهذه تف�ش��ر رغبة �ليمنين �ل�ش��ديدة على �متالك قوة 
�ش��اروخية هجومية غزيرة الأ�ش��قف لها ت�شحق �لعدو 
�ش��حقة ال يق��وم بعده��ا �ب��دً�.. لذل��ك ز�دت �ل�ش��كاوى 
�ل�ش��عودية و�الإمار�تية �ملرفوعة ملجل�س �المن و�المم 
�ملتح��دة من �ل�ش��و�ريخ �ليمني��ة فاالأمر ب��ات يتجاوز 
حرب �ليوم و��ش��بحت �لنظرة للم�ش��تقبل �كرث من �ي 
وقت م�ش��ى هدفها منع حتّول �ليم��ن �لى دوله �قليمية 
تعتم��د عل��ى قوته��ا �ل�ش��اروخية �لتي تط��ال كل مكان 

باملنطقة..وللحديث بقيه

قال �ش��ماحة قائد �لثورة »�شنخو�س �ملعركة بكل �لو�شائل �ملتاحة 
وب��كل �ال�ش��اليب �مل�ش��روعة و�ش��نلقن حتال��ف �لع��دو�ن هزمي��ة لن 
ين�ش��اها �ب��د�« �ذن ميثل ه��ذ� �الأ�ش��لوب �لتكتيكي �لذي يقوم ب�ش��كل 
رئي�ش��ي على �لعبو�ت �لنا�ش��فة �خلطر �الأ�شا�شي على قو�ت �لتحالف 
�لعدو�نية ، ويعترب �أكرث �لو�شائل �لع�شكرية �لهجومية �لثابتة �ال�شد 
فتًكا بالقو�ت �لع�ش��كرية �لغازي��ة ومرتزقتها، حيث �إن 60% من قتلى 
�لق��و�ت �لغازية والرتز�قي��ه »حتالف �لعدو�ن �ل�ش��عودي �المريكي 
» كان بو��ش��طة �لعب��و�ت �لنا�ش��فة..يقول ج��ر�الت متقاعدي��ن يف 
�جلي�شن �ل�شعودي باتو� حمللن ع�شكرين يف و�شائل �العالم و�لذين 
ز�رو� جبه��ات م��اور�ء �حلدود »جن��وب �ل�ش��عودية »، �إن �لعبو�ت 
�لنا�ش��فة �مل�ش��ادة لالآليات �لع�ش��كرية و �لتي يزرعها رجال �لهند�شة 
باجلي�س و�للجان �ل�ش��عبية هي �أخبث كابو���س و�خطر عدو ميكن �أن 

يو�جهه جيو�س دول حتالف �لعدو�ن ومرتزقتهم ...
ملو�جهة خطر �لعبو�ت �لنا�ش��فة ق��ام �لبنتاغون �المريكي بتوجيه 
قي��ادة �جلي���س �ل�ش��عودي ملو�جه��ة �لعب��و�ت �لنا�ش��فة للتقلي��ل من 
�خل�شائر �اللية و�لب�شرية �لتي باتت حت�شد �رقام مرعبه وفعال بعام 
2016م ر�شدت دفاع �لعدو �ل�شعودي مبيز�نية تقدر ب� ٣0 مليار ريال 
من خالل تطوير تدريع �لعربات �ملدرعة �لثقيلة وزيادة فعالية �أنظمة 
�لت�ش��وي�س لتعطي��ل �لعبو�ت �لتي ُيتحكم بها عن بعد و�ش��نع مالب�س 
د�خلي��ة مقاوم��ة لالنفج��ار�ت ولكن ه��ذه �الج��ر�ء�ت بائت بالف�ش��ل 
نتيجة تفعيل قيادة �جلي�س و�للجان �ل�ش��عبية ��ش��ر�تيجية م�شادة 
�أك��رث فعالي��ة تتمثل بزي��ادة �جلرعة �لنا�ش��فة يف �لعب��و�ت �ملزروعة 
بالكمائ��ن - ف��كان تدم��ر مدرع��ة �ش��ر�يكر �لثقيل��ة ومدرع��ة بر�ديل 
ومدرعة »�م 11٣« ومدرعة »�م �ك�س بي 10 »ومدرعة الف و مدرعة 

بانه��ارد » �م ٣ » و مدرع��ة » الف 1٥0 » و مدرع��ة » بانه��ارد 90 » 
بعبوة تزن ربع طن وقتل �ش��بعة جنود �شعودين �و مرتزقة بد�خلها 
يف كل كم��ن كح��د متو�ش��ط رًد� عملًي��ا و��ش��ًحا - �إ�ش��افة �إل��ى تقليل 
كمي��ة �ملع��ادن يف �لعب��و�ت لتعطيل تقنية كا�ش��حات �الألغ��ام و�أنظمة 
ك�ش��ف �الألغام - يتباه��ى مقاتلو �جلي�س و�للجان �ل�ش��عبية بعمليات 
 ABV M1»م�شورة ُتظهر تفجر كا�شحة �اللغام �المريكية �بر�مز
Assault”بعام 2016 بخوبة #جيز�ن �أو تفجر �آليات بعد مرور 
كا�ص��حة االلغام االأمريكية عنها بخطوط املواجهة املفتوحة - وتقدر 
ت�ش��ريحات ناطق جي�س �لعدو �ل�ش��عودي عدد �لعبو�ت �ملزروعة يف 
جبه��ات ما ور�ء �حلدود باأكرث من 70 �أل��ف عبوة �ملنفجرة مبربعات 

عملياتيه مت ر�ش��دها ، و�أن هناك مائة عبوة ت�ش��نع كل دقيقة من قبل 
�ملخت�شن �لتابعن ملن ��شماهم “�حلوثين”..

ن�ش��رت �ش��حيفة نيوي��ورك تامي��ز �الأمريكي��ة تقري��رً� باإبريل عام 
2016 �ش��ادر عن �لتحقيقات �الأمريكية ب��اأن مقاتلي �جلي�س و�للجان 
�ل�ش��عبية ير�قب��ون باهتم��ام كيفية تعام��ل جيو�س �لتحال��ف �لغازية 
مع �لعبو�ت �ملُكت�ش��فة وكيفي��ة تفاديها لكي ُيحّدثو� �لعمليات ب�ش��كل 
م�ش��تمر وتبقى حتمل �لنتائج �لناجحة ، وهو ما ينتج عنه يف �لنهاية 
ف�ص��ل كل االإجراءات الغازية املتخذة الإحب��اط هذه الكمائن املتفجرة 
، ويف �إ�ش��د�ر�ت وثائقية �ش��به يومية لالإعالم �حلربي �ليمني يعر�س 
فيه مئ��ات �لعمليات �لهجومي��ة للكمائن �ملتفجرة كاإثب��ات �نها تزد�د 

وتتطور وتتو�ش��ع وتكون ��ش��د فتكا و�يالما بقو�ت �لغز�ة و�ملرتزقة 
و�ن المف��ر له��ا �ب��د� م��ن �لكمائ��ن �ملتفجرة مهم��ا حاولت فم�ش��رها 
�لتنكيل.حق��ول �لكمائن �ملتفجرة حتولت �ل��ى كابو�س مرعب للغز�ة 
و�ملرتزقة وحققت �جناز�ت �أ�شطورية يف �ف�شال تقدم �لقو�ت �ملعادية 
حت��ى يتم حتييد م�ش��احة معينة م��ن �ر�س �ملعركة فال ت�ش��كل خطرً� 
يخ�شى دخول �لقو�ت منه. �أو جترب �لقو�ت �لغازية و�الرتز�قية على 
�ل�ش��ر يف طريق معن حتى ي�ش��هل �ل�شيطرة عليها و��شطيادها �ي�شا 
بكمائن متفجرة �خرى وهكذ� وكاأنها ت�ش��اق �لى حتفها بدون علم فان 
�خت��ارت �مل�ش��ار �الول كان��ت �لكمائ��ن تنتظرها و�ن �ختارت �مل�ش��ار 
�الخر كانت �ي�ش��ا �لكمائن �ملتفجرة تنتظرها وهذ� يدل على �ن رجال 
�جلي�س و�للجان �ل�شعبية يقروؤون عقول �لغز�ة و�ملرتزقة قبل فهمهم 

لعقولهم ......
بطبيعة �حلال تكون تلك �لكمائن �ملتفجرة يف �لعادة موجهة ل�ش��د 
�ملدرعات �لثقيلة وهي تنفجر يف �لعادة �أذ� ما مر عليها وزن �أعلى من 
200-٥00 كل��غ، ولذلك فمن �ملمكن للجن��ود و�الأفر�د �أن ميرو� عليها 
باأم��ان دون �أن تنفج��ر. وكذل��ك تنفجر �إذ� م��رت عليها �لي��ات �لغز�ة 
�خلفيف��ة و�ملتو�ش��طة وما �إل��ى ذلك من �ملع��د�ت. وال ت��ز�ل �لدبابات 
على �ختالف �أنو�عها وت�شليحها �شعيفة يف مو�جهة �لكمائن �ملتفجرة 
�مل�ش��ادة للمدرع��ات �لثقيل��ة و�خلفيف��ة مم��ا جع��ل �ش��الح �ملدرعات 
�لغازية �خذ ن�ش��يب �ال�ش��د من خ�ش��ائر �لغز�ة �اللي��ة.. لذلك تعترب 
��ش��ر�تيجية �لكمائن �ملتفجرة �أك��رث فتكاً و�خط��ر �لعمليات �ملرعبة 
�لت��ي و�جهها �لغ��ز�ة و�ملرتزقة يف �ش��احات �ملعركة وم�ش��در �نهيار 
نف�ش��ي ومعن��وي و�د�ة رئي�ش��ية لتمزي��ق وحد�ت �لغ��ز�ة و�ملرتزقة 

�اللية �ملهاجمة.. و�لقادم �عظم

استراتيجية الكمائن املتفجرة أكثر فتكًا.. يقول عنها الغزاة »أخطر كابوس«

الصواريخ الباليستية .. رواجں اليمن التي يخشاها العالں..
 خــــــــصــــــــائــــــــص ومــــــــــــــــــدى وأعـــــــــــــــــــــــــداد أشــــــــعــــــــلــــــــت مـــــــــســـــــــرح احلــــــــــــــــــرب ونــــــــفــــــــثــــــــت نـــــــــــارهـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــشـــــــــــرق األوســــــــــــــــــــــط ..
 والــــــــــــســــــــــــؤال مـــــــــــــــاذا لـــــــــو أعــــــــلــــــــن الــــــيــــــمــــــن عـــــــــن تــــــــدشــــــــن خـــــــــط إنـــــــــتـــــــــاج وطــــــــنــــــــي لـــــــلـــــــصـــــــواريـــــــخ بــــــعــــــيــــــدة املــــــــــــــــــدى...

مل������������ف
خاص:
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الحظ�وا عندم�ا جند يف القراآن الك�رمي وجند يف التاريخ ما يحكيه اهلل عن معاناة االأنبي�اء، االأنبياء هم اأرقى النا�س 
ا على م�شلح�ة الب�رسية هم اأزكى النا�س اأه�دى النا�س اأرقى النا�س  اأخالًق�ا  اأعظ�م النا�س اإمياًن�ا وكرامة وحر�شً
ه�م يج�شدون الكمال االإن�شاين ه�م يج�شدون القيم الفطرية واالإلهية يف واقع احلي�اة االأنبياء بكل عظمتهم بكل 
كرامته�م ب�كل ما هم علي�ه ويت�شفون به م�ن اخلر والهدى وال�زكاء واإرادة اخل�ر للنا�س كان له�م اأعداء وكان 
ُهْم  الكث�ر منه�م يقتل؛ ولذلك جند اأن اهلل �شبحانه فيما عابه على بني ا�رسائيل جتاه اأنبيائهم قال عنهم: )َذِلَك ِباأََنّ
(]اآل  (]البق�رة61[ ويف اآية اأخرى:)َوَيْقُتُلوَن االأَنِبَياَء ِبَغْرِ َحٍقّ ِقّ نَي ِبَغْرِ احْلَ ِبِيّ ِ َوَيْقُتُلوَن الَنّ َكاُن�وْا َيْكُفُروَن ِباآَياِت اهلَلّ

عم�ران112[ يعن�ي هناك كث�ر من االأنبي�اء ُقتلوا هناك، م�ن مل يتحا�َس عن قتل نب�ٍيّ من اأنبياء اهلل فم�ا بالك اأن 
يتحا�شى من قتل اأي �شخ�س اآخر اأي اإن�شان.

 االآن ل�و نه��س حمم�د بن عبد اهلل ر�شول اهلل وخ�امت االأنبياء �شلوات اهلل و�شالمه عليه وعل�ى اآله اإلى احلياة جمدًدا 
واأتى اإلى واقعنا يف العامل االإ�شالمي ومن داخل العامل االإ�شالمي واهلل لتحرك الكثر ممن ينتمون اإلى االإ�شالم لقتاله 
خدم�ة مل�شال�ح اأعدائه�م وفيما يرونه م�شلحة وهمية وزائف�ة لهم؛ الأنه بالتاأكيد يف منه�ج احلق يف الدعوة اإلى 

ا مل�شاحلهم وم�شاعيهم ال�شتعباد النا�س. العدل يف ال�شعي الإقامة احلق واخلر �شرونه معار�شً

واقع احلياة صراع بن املنتمن 
إلى اخلير وبن املنتمن للشر

 يقول �هلل �ش��بحانه وتعالى: )َوَكَذِلَك َجَعْلَنا 
َك َهاِدًيا  ��َن �مْلُْجِرِمَن َوَكَفى ِبَرِبّ � ِمّ ِلُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ

ًر�(]�لفرقان٣1[  ويقول تعالى:  َوَن�شِ
� �َشَياِطَن �الإِن�ِس  )َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ ِنِبٍيّ َعُدًوّ
(]�الأنع��ام112[ فهك��ذ� و�قع �حلياة  ِنّ َو�جْلِ
�ش��ر�ع بن �ملنتمن �إلى �خل��ر وبن �ملنتمن 
لل�ش��ر �شر�ع حتى �الأنبياء مل ي�شلمو� كانو� يف 
�ش��ر�ع يف م�ش��اكل كان لهم �أع��د�ء و�لكثر من 

�الأنبياء ��شت�شهدو� وهم يف عد�د �ل�شهد�ء.
 يقول �أي�ًشا عن بني �إ�شر�ئيل: )َوَتَرى َكِثًر� 
ْث��ِم َو�ْلُع��ْدَو�ِن َو�أَْكِلِهُم  ْنُه��ْم ُي�َش��اِرُعوَن يِف �الإِ ِمّ
ْحَت َلِبْئ�َس َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَن(]�ملائدة62[  �ل�ُشّ
و�لنف��اق  و�ل�ش��رك  �لكف��ر  ق��وى  ع��ن  يق��ول 
و�لطغي��ان مم��ن تفرغو� م��ن �لقيم �الإن�ش��انية 
��ًة( و�لفطري��ة)اَل َيْرُقُب��وَن يِف ُموؤِْم��ٍن �إِاًلّ َواَل ِذَمّ
ال ير�ع��ون ال عه��ود وال مو�ثي��ق وال قر�ب��ات 
وال �أي �عتب��ار �أب��ًد� )َو�أُْوَل�ِئَك ُه��ُم �مْلُْعَتُدوَن(
]�لتوبة10[. يعني لديهم �لنزعة �لعدو�نية. 
�إذ� كنت يف و�قع ي�ش��هل علي��ه �أن يعتدي عليك 
ي��رى �أمامه فر�ش��ة �أو �أماًل يف قه��رك و�لتغلب 

عليك لن يردد �شيبادر بالعدو�ن عليك.

معلوم أن طريق الشهادة فيه الكثير من 
األنبياء، ومن أولياء الله الصاحلن

معل��وم �أن خ��ط �ل�ش��هادة طريق �ل�ش��هادة 
في��ه �لكث��ر م��ن �الأنبي��اء، وم��ن �أولي��اء �هلل 
�ل�ش��احلن؛ ل��و مل يك��ن هن��اك �إال مر�فقته��م 
و�لعي���س معه��م، مر�فقته��م وحده��ا ت�ش��ريف 
كبر وت�شريف عظيم، وهذ� ما حتقق لل�شهد�ء 
بف�ش��ل �هلل �شبحانه وتعالى، وهنا نعرف كيف 
هي �ل�ش��هادة و�أنه��ا كر�مة، �ل�ش��هادة كر�مة، 
��ه عظيم��ة وع��ٌزّ �أب��دٌيّ  و�ل�ش��هادة ِمنَح��ة �إلهَيّ
خال��د يعي�ش��ه �الإن�ش��ان ويهبه �هلل ل��ه ويحقق 
له من خاللها �ل�ش��يء �لكثر �لكثر. )من كلمة 
لل�ش��يد عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي يف �لذكرى 

�ل�شنوية لل�شهيد 14٣2ه�(
�ل�ش��هادة  روح  �الأم��ة  حتم��ل  �أن  �أهمي��ة 

و�لت�شحية يف مو�جهة �لرهيب و�لرغيب
عندم��ا نتحدث ع��ن �ل�ش��هادة يف �ش��بيل �هلل 
�جله��اد  روح  الإحي��اء  ف��اإن  �ل�ش��هد�ء  وع��ن 
و�ال�شت�شهاد يف نفو�شنا كاأمة موؤمنة وكمجتمع 
موؤمن �أهميته �لكبرة وخا�شة يف هذ� �لع�شر، 
فاالأعد�ء يف هذ� �لع�ش��ر ي�ش��تخدمون �شالحن 
م��ن خاللهما يهيمنون عل��ى �ملجتمع، يتغلبون 

على �لنا�س، ي�شتعبدون عباد �هلل:
 �ل�شالح �الأول: هو �شالح �خلوف، �لتخويف 
و�لرهب��ة، فه��م يعملون على �إث��ارة �خلوف يف 
نفو���س �لنا�س ب��كل �لو�ش��ائل، بكل �الأ�ش��اليب 

ليتهياأ لهم من خالل ذلك �ل�شيطرة على �لنا�س، 
و�لتحك��م به��م يف توجههم وفر�س م��ا يريدون 
عليهم، وباخت�ش��ار: ليتهياأ لهم ��شتعبادهم من 

دون �هلل و�لتحكم يف كل �شوؤونهم.
�لرغي��ب،  �ش��الح  ه��و  �الآخ��ر:  و�ل�ش��الح 
و�إث��ارة �الأطم��اع، و�ش��ر�ء �ملو�ق��ف و�ش��ر�ء 
�لذم��م، و�ل�ش��الح �الأول وهو �ش��الح �لتخويف 
و�لرهيب هو �ل�شالح �الأعّم �لذي ي�شتخدمونه 
على نحو و��ش��ع، فما و�ش��ائلهم وما بط�ش��هم، 
م��ا  وجربوته��م،  وبط�ش��هم  كيده��م  و�ش��ائل 
يعملونه بالنا�س من قتل و�شجن وتدمر و�شّن 
�حل��روب تلو �حلروب، و�لعمل بكل �لو�ش��ائل 
الياأ���ش واالإحب��اط وال��ذل،  عل��ى زرع حال��ة 
و�ل�ش��عور  �الإذالل  لثقاف��ة  �لروي��ج  وحت��ى 
بالذل��ة و�نع��د�م �الأم��ل و�نع��د�م �لثق��ة ب��اهلل 
�ش��بحانه وتعال��ى، و�لعم��ل ع��رب �ملُرجف��ن، 
وعرب و�ش��ائل �الإعالم، وعرب كل �لو�شائل على 
قو�  ت�ش��خيم حالة �خلوف منهم، وعلى �أن يعِمّ
يف نفو���س �لنا���س ويف م�ش��اعر �لنا���س �لرهبة 
منهم مبا يهيئهم لال�شت�شالم و�النقياد و�لطاعة 
و�خل�شوع و�خلنوع و�لذل، كل هذه �لو�شائل 
و�الأ�شاليب يجعلون منها �شالًحا، يجعلون من 

�خلوف �شالًحا.
لك��ن ثقاف��ة �جله��اد و�ال�شت�ش��هاد، وثقاف��ة 
�أم��ة موؤمن��ة  �ش��بيل �هلل، وبن��اء  �ل�ش��هادة يف 
حُتُبّ �ل�ش��هادة يف �ش��بيل �هلل، وتكون �ل�شهادة 
يف �ش��بيل �هلل بالن�ش��بة لها �أمنية، بالن�ش��بة لها 
�ش��رًفا، بالن�ش��بة لها �أم��اًل، بالن�ش��بة لها عاقبة 
ح�ش��نة تاأمله��ا وترجوه��ا م��ن �هلل؛ يبطل هذ� 
�لكي��د بكل��ه، ي�ش��قط هذ� �لره��ان، يف�ش��ل هذ� 
�خلي��ار، يحبط هذه �ملوؤ�مرة، ويجعل من هذ� 
�الأ�ش��لوب �أ�ش��لوًبا فا�ش��اًل، وم��ن هذ� �ل�ش��الح 
�شالًحا �شعيًفا وبائًر�، ال يحقق �أثره وال يهيئ 
لهم ما �أر�دوه منه. )من كلمة لل�ش��يد عبد �مللك 
بدر �لدين �حلوثي يف �لذكرى �ل�شنوية لل�شهيد 

14٣2ه�(

الذي أذل األمة هو حالة اخلوف 
التي تبعث على االستسالم

�إن م��ن يتاأمل و�قع �أمتنا �الإ�ش��المية، و�قع 
�ش��عوب �أمتنا �الإ�ش��المية ف��اإن �أكرث م��ا �أذلها 
وم��ا �أهانها وما هياأه��ا الأن تكون حتت هيمنة 
�الأعد�ء وخا�ش��عة لهم وم�شت�شلمة الإر�دتهم، 
�أغل��ب و�أك��رث و�أه��م عام��ل �أث��ر ه��ذ� �لتاأثر 
ه��و فع��اًل حالة �خل��وف، حالة �خل��وف �لتي 
تبعث على �ال�شت�ش��الم، وتبع��ث على �لياأ�س 
وعل��ى القن��وط م��ن رحم��ة اهلل، والقنوط من 
ن�ش��ر �هلل، و�لياأ�س من �أن يتدّخل �هلل ل�ش��الح 
عباده �مل�شت�ش��عفن، وهذه �حلالة �لعامة يف 

جمتمعنا �الإ�شالمي لها هذ� �لدو�ء.
وم��ن  �الإ�ش��المية  جمتمعاتن��ا  باإم��كان  �إن 

خ��الل �لتثق��ف بثقاف��ة �لق��ر�آن �لك��رمي، ومن 
خالل �لربي��ة �الإميانية، باإمكانها �أن ت�ش��بح 
�أم��ة ال تخ��اف �إال �هلل، �أم��ة تعت��رب �لقت��ل يف 
�ش��بيل �هلل �ش��هادة، وتعترب �ل�ش��هادة كر�مة، 
وتعت��رب �ل�ش��هادة يف �ش��بيل �هلل ع��زًة وخًر� 
وف�ش��اًل و�أجًر� عظيًما و�ش��رًفا كبًر�، هذ� هو 
ما يخ�ش��اه �الأعد�ء؛ وله��ذ� يغِيّبون عن �أمتنا 
�الإ�شالمية - �ش��و�ًء يف و�شائل �الإعالم �أو عرب 
�ملد�ر���س �أو عرب �جلامع��ات �أو عرب �خلطاب 
�لدين��ي يف �مل�ش��اجد وغره��ا - ُيغِيّب��ون هذ� 
�جلانب ب�ش��كل كبر؛ الأنه��م ال يريدون الأُمتنا 
�أن تكون على هذ� �لنحو، �أمة حتطم قيود هذه 
�ملوؤ�م��رة، قيود حال��ة �خلوف، تك�ش��ر �أغالل 
�خل��وف �ل��ذي يكبله��ا ويجعله��ا م�شت�ش��لمة 

وخانعة وخا�شعة.
��ر �أُمتن��ا م��ن  ��ر �أنف�ش��نا، ُنذِكّ يج��ب �أن ُنذِكّ
حولن��ا باأهمية ه��ذه �لثقافة، بحاج��ة �أُمتنا يف 
هذ� �لع�ش��ر �إلى ه��ذه �لثقاف��ة، ثقافة �جلهاد 
و�ال�شت�شهاد، و�أن تكون �لنظرة �إلى �ل�شهادة 
يف �ش��بيل �هلل ه��ي �لنظ��رة �حلقيق��ة، �لنظرة 
�لت��ي قدمه��ا �لق��ر�آن �لك��رمي، وبذل��ك ال يبقى 
هناك �ش��يء يخي��ف �الأمة، ال يبق��ى هناك بيد 
�لعدو و�ش��يلة للهيمنة على �ملجتمع، للهيمنة 
عل��ى �لنا�س، الإذالل �لنا�س؛ الأنه فقد و�ش��يلة 
م��ن �أه��م و�ش��ائل �ل�ش��يطرة و�لتحك��م وهي: 

�شالح �لتخويف.
�لذي ُيحُبّ �ل�ش��هادة يف �شبيل �هلل، ويرغب 
بال�ش��هادة يف �ش��بيل �هلل، و�ل�ش��هادة يف �شبيل 
�هلل بالن�ش��بة ل��ه �أُمني��ة يتمن��ى �أن تك��ون هي 
عاقبته، و�أن تكون هي ِختام حياته، �أي �شيء 
ميكن �أن يخيفه من و�ش��ائل جربوت �الأعد�ء، 
من و�ش��ائل �خلوف، هل يبقى باأيديهم �ش��يء 

يخيفونه به؟ كاَلّ.
و�إذ� جت��اوزت �أُمتن��ا ه��ذه �حلال��ة، حال��ة 
�خل��وف، حال��ة �لرع��ب، وف�ش��لت �أمامها كل 
حماوالت �الأعد�ء، كل �لو�شائل، كل �الأ�شاليب 
�لتي ت��زرع هذه �حلالة، وتخل��ق هذه �حلالة 
فاإن �أمتنا �ش��تتحرر حتًما م��ن هيمنة �الأعد�ء. 
)من كلمة لل�شيد عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي 

يف �لذكرى �ل�شنوية لل�شهيد 14٣2ه�(

عندما نتثقف بثقافة الشهادة 
نكون منسجمن مع القرآن الكرمي

يف و�قعن��ا كاأم��ة جماه��دة، وجمتمع جماهد 
ق��ّدم �ل�ش��هد�ء يف �ش��بيل �هلل، �ل�ش��هد�ء �لك��رث، 
�ملئ��ات م��ن �ل�ش��هد�ء، جن��د �أنف�ش��نا يف حال��ة 
تو�فق و�ن�ش��جام مع �لقر�آن �لكرمي، مع حقيقة 
�الإ�ش��الم، م��ع حقيقة �لدي��ن، مع م��ا كان عليه 
�لر�ش��ول )�ش��لو�ت �هلل عليه وعلى �آله(، وهذ� 
يعترب �شرًفا كبًر�، وف�شاًل كبًر�، ويبعث على 
�الطمئنان و�ل�ش��عادة و�ل�ش��رور، عندما جند 

�أنف�ش��نا يف �لطري��ق نف�ش��ها، يف �مل�ش��ار نف�ش��ه، 
م�ش��ار �الإ�شالم، �لطريق نف�ش��ها �لتي كان عليها 
�لر�ش��ول )�ش��لو�ت �هلل عليه وعل��ى �آله(؛ الأن 
من يريدون �إ�ش��الًما وديًنا ال يكون فيه جهاد، ال 
يكون فيه �ش��هادة، ال ُيقّدم فيه �شهد�ء، ال يكون 
في��ه ت�ش��حيات، ال يكون فيه مو�ق��ف، ال يكون 
في��ه م�ش��وؤولية، ال يك��ون فيه بذل وعط��اء �إلى 
هذ� �مل�ش��توى من �لب��ذل و�لعطاء هم بعيدون، 
بعيدون يج��دون �أنف�ش��هم بعيدين ع��ن �لقر�آن 
�لكرمي ل��و رجعو� �إليه، بعيدي��ن عما كان عليه 
�لر�ش��ول )�ش��لو�ت �هلل علي��ه وعل��ى �آل��ه( يف 
حركت��ه �جلهادية طو�ل بعثته، وطو�ل حركته 
وه��و يبلغ ر�ش��الة �هلل، يبلغ ر�ش��الة �هلل ويقيم 
دين �هلل، �ش��يجدون �أنف�ش��هم بعيدي��ن عما كان 

عليه لو رجعو� �إلى �شرته.
لكنن��ا يف و�قعن��ا جن��د �أنف�ش��نا عندما نرجع 
�إلى �لق��ر�آن �لكرمي، وعندما نرج��ع �إلى ما كان 
علي��ه �لر�شول)�ش��لو�ت �هلل عليه وعل��ى �آله(، 
جند �أنف�ش��نا متو�فقن مع �لقر�آن �لكرمي، ومع 
�لر�شول �لعظيم)�ش��لو�ت �هلل عليه وعلى �آله( 
وه��ذ� يزيدن��ا �طمئناًن��ا، يزيدنا ثق��ة مبا نحن 
علي��ه م��ن �حل��ق، يزيدن��ا ت�ش��ميًما؛ الأن �ملهم 
بالن�شبة لالإن�ش��ان �ملوؤمن، �أهم �ش��يء بالن�شبة 
ل��ه �أن يكون على �حل��ق، و�أن يكون مع �حلق، 
و�أن يك��ون متم�ش��ًكا باحل��ق، و�أن يك��ون عل��ى 
ال�ص��راط امل�ص��تقيم؛ ولذل��ك ال جن��د اأنف�ص��نا 
تعي���س حالة غر�ب��ة، عندما ترج��ع �إلى �لقر�آن 
�لك��رمي وتقر�أ �آي��ات �هلل عن �جلهاد يف �ش��بيله، 
وع��ن �ل�ش��هد�ء، وعن �لت�ش��حية، وع��ن �لبذل 
يف �ش��بيل �هلل �ش��بحانه وتعالى، وهذ� ما يفقده 
�الآخرون �ملتخاذل��ون و�ملتثاقلون و�ملتثبطون 
�لذين يحر�ش��ون على �أاّل يبذلو� �شيًئا يف �شبيل 
�هلل؛ ب��ل ي��رون ما قد يقدمونه يف �ش��بيل �هلل �أنه 
مغرًم��ا و�أن��ه خ�ش��ارة، وي��رون �لت�ش��حية يف 
�شبيل �هلل خ�ش��ارة، هوؤالء يفقدون هذه �حلالة 
�لتي فيها �ن�شجام مع �لقر�آن �لكرمي. )من كلمة 
لل�ش��يد عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي يف �لذكرى 

�ل�شنوية لل�شهيد 14٣2ه�(

أول عنوان لتحرك املؤمن هو 
الصدق مع الله

عندم��ا يتحرك يف �ش��بيل �هلل كموؤم��ن، يتحرك 
و�أول عن��و�ن لتحرك��ه هو �ل�ش��دق م��ع �هلل )ِمَن 
��َدُقو� َما َعاَهُدو� �لَلّ���َه َعَلْيِه( �ملُوؤِْمِن��َن ِرَجاٌل �شَ
]�الأح��ز�ب:2٣[ يتحرك ب�ش��دق، �ش��ادًقا مع 
�هلل، �ش��ادًقا يف �نتمائه �إلى هذ� �لدين، �شادًقا يف 
�نتمائه �إلى �لقر�آن �لكرمي، �ش��ادًقا يف ��شتجابته 
هلل �ش��بحانه وتعال��ى، �ش��دق يف �ملوق��ف، وبهذ� 
هم رجال عطاء ورجال مو�قف، �الإن�ش��ان عندما 
يتحرك بهذه �لروحية يكون يف م�شتوى �مل�شوؤولية 
ويبق��ى ثابًتا على مبدئه، ثابًتا على موقفه، ثابًتا 

على عطائه وبذله، ال يتغر وال يختلف وال يبدل 
ُلو� َتْبِدياًل(]�الأحز�ب:2٣[، ويلقى �هلل  )َوَما َبَدّ
بهذه �لروحية: يلقى �هلل �شادًقا، يلقى �هلل ثابًتا، 
يلق��ى �هلل وهو على مبدئه وعل��ى موقفه باإميانه 
�ل�ش��ادق، ومبوقفه �ل�ش��ادق، وبثباته يف مبدئه 

ًما. ًيا، باذاًل، ُمقِدّ �شادًقا، ُم�شِحّ
ولهذ� حتت هذ� �لعنو�ن، عنو�ن �ل�ش��دق مع 
�هلل �ش��بحانه وتعال��ى، �ل�ش��دق يف �النتماء لهذ� 
�لدي��ن �لذي يفر���س عل��ى �الإن�ش��ان �أن يكون يف 
و�قعه نا�شًر� لهذ� �لدين، وعاماًل على �إقامة هذ� 
�لدي��ن، ومو�جًه��ا الأعد�ء هذ� �لدي��ن، و�أن يعمل 
عل��ى �حلفاظ على قي��م هذ� �لدي��ن و�أخالق هذ� 

�لدين.
يتحركون �أي�ًشا مبكارم �الأخالق، بنفو�س زكية 
وروحي��ة عالية، فهذ� �مل�ش��توى من �ال�ش��تعد�د 
للبذل وللت�شحية ولالإيثار ور�ءه �لكثر من �لقيم 
اِئُبوَن �لَعاِب��ُدوَن �حَلاِمُدوَن  �الإميانية، فه��م )�لَتّ
�الآِم��ُروَن  ��اِجدوَن  �ل�َشّ �ِكُع��وَن  �لَرّ ��اِئُحوَن  �ل�َشّ
اُه��وَن َع��ِن �ملُنَك��ِر َو�حَلاِفُظ��وَن  ِبامَلْع��ُروِف َو�لَنّ

ُدوِد �لّل�ِه(]�لتوبة:112[. )14٣2ه�( حِلُ

املجتمع الذي يفتقد الرجال املستعدين 
للتضحية يكون مجتمًعا هيًنا ذلياًل مستعبًدا

ول��و فق��د جمتمعنا ه��ذه �لنوعية م��ن �لرجال 
�لذين لديهم �ال�شتعد�د �أن يبذلو� �أنف�شهم، �لذين 
لديه��م �ال�ش��تعد�د �أن يو�جهو� �لع��دو مهما كان 
جربوته، مهما كانت قوته، مهما كانت �إمكانياته، 
لديهم �ال�شتعد�د �أن يقدمو� �أنف�شهم يف �شبيل �هلل، 
لو مل يكن ملجتمعنا هذه �لنوعية من �لرجال لكان 
جمتمًع��ا هيًن��ا وذلياًل وم�ش��تعبًد�، ولت�ش��اعفت 
وتنام��ت وتز�ي��دت حال��ة �ال�ش��تعباد، وحال��ة 
�الإذالل، وحالة �لهيمنة و�ل�ش��يطرة، وال�شتحكم 
�ل�ش��ر م��ن جانب �الأع��د�ء بظلمه��م، بجربوتهم، 
باإجر�مه��م،  بخبثه��م،  بلوؤمه��م،  بخ�ش��تهم، 
بحقده��م، بالنزع��ة �لعدو�نية �لتي يعي�ش��ونها؛ 
مه �لق��ر�آن �لكرمي  الأنه��م ع��ادة - وهذ� هو م��ا قَدّ
اًلّ  ع��ن �الأ�ش��ر�ر - �أنه��م )اَل َيْرُقُب��وَن يِف ُموؤِْم��ٍن �إِ
ْوَل�ِئَك ُهُم �ملُْعَت��ُدوَن( ]�لتوبة:10[  ��ًة َو�أُ َواَل ِذَمّ
معتدون يعي�ش��ون �لنزعة �لعدو�ني��ة، يرغبون 
يف �لعدو�ن، وي�ش��ارعون يف �لعدو�ن، ويبادرون 
عل��ى �لع��دو�ن، ويجعلون من �لع��دو�ن و�لظلم 
و�لطغيان و�ال�ش��تعباد و�لت�شلط و�شيلة للتحكم 
على �لنا�س، و�شيلة للتغلب على �لنا�س، و�شيلة 

لل�شيطرة على �لنا�س.
فلذل��ك يجب �أن نعرف جميًعا �أن هذه �لنوعية 
م��ن �لرج��ال، م��ن �ل�ش��هد�ء، ومن �حلا�ش��رين 
و�جلاهزي��ن و�لقائم��ن �لذين ه��م يف كل حلظة، 
يف كل وقت على ��ش��تعد�د تام �أن يِقّدمو� �أنف�شهم 
�ل�ش��هد�ء،  وبقافل��ة  �ل�ش��هد�ء  برك��ب  ليلحق��و� 
ه��ذه �لنوعية م��ن �لرجال هي ُذخ��ر لالأمة، وهي 
ع��ز للم�شت�ش��عفن، وبه��ا يدف��ع �هلل ع��ن عباده 

كيف كانت معاناة األنبياء وهں أعظں الناس
إميانًا وكرامة وحرصًا على مصلحة البشرية
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ال�سهــادة قبــل اأن تكون ت�سحيــة .. هي جائزة وفر�ســة وانت�سار �سخ�سي 
ل�ساحبهــا قبل غريه.. لأنه ي�سل من خاللها اإلى مبتغاه الأبدي.. وي�سلك 

الطريق املخت�سر اإلى اجلنة .

�مل�شت�شعفن ��شتعباد �لطغاة، وهيمنة �لطغاة، 
و�لكث��ر من �لظلم و�له��و�ن و�الإذالل، فيجب �أن 
ننظ��ر �إليهم ه��ذه �لنظرة: فهم �ل�ش��ادقون، وهم 
�لثابت��ون، وه��م �ملد�فع��ون عن �مل�شت�ش��عفن، 
وهم �ل�شالح �لقوي يف مو�جهة �الأعد�ء، و�لذخر 
لالأم��ة، وهذ� ما يجب �أن نعرفه عنهم، و�أن تكون 
نظرتنا �إليهم من خالل هذ� �ل�ش��يء، ثم نعرف �أن 
علينا م�ش��وؤولية جتاه �ل�ش��هد�ء وجتاه �أ�شرهم. 
)من كلمة لل�ش��يد عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي يف 

�لذكرى �ل�شنوية لل�شهيد 14٣2ه�(

الشهداء عندما انطلقوا في ميادين اجلهاد في مواجهة قوى 
النفاق انطلقوا بإميانهم يبيعون أنفسهم من الله

هك��ذ� جن��د �أن �ل�ش��هد�ء عندم��ا �نطلق��و� يف 
ميادي��ن �جله��اد يف مو�جه��ة ُق��وى �لبغ��ي قوى 
�لع��دو�ن ق��وى �لعمال��ة ق��وى �لنف��اق �نطلق��و� 
�أنف�ش��هم م��ن �هلل �ش��بحانه  باإميانه��م، يبيع��ون 
وتعالى وي�شلمون �ل�شلعة ملالكها �لذي ��شر�ها، 
وهكذ� هو �ش��اأن �الإن�ش��ان �ملوؤم��ن، وهذه حقيقة 
��خها يف �أنف�ش��نا: �ش��اأن �الإن�ش��ان  يج��ب �أن ُنر�ِشّ
�ملوؤم��ن �أن يبيع نف�ش��ه من �هلل �أن يكون حا�ش��ًر� 
� يف �أي وق��ت يف �أي حلظ��ة لت�ش��ليم هذه  م�ش��تعًدّ
�ل�ش��لعة �إلى بارئه��ا �لعظيم ومالكها جل �ش��اأنه، 

�إلى �هلل �لعظيم.
وهم عندما �نطلق��و� باإميانهم باهلل حمُبّون هلل، 
��ون هلل، هذ� �حل��ُبّ �لعظي��م هلل رِبّ �لعاملن  حمُبّ
جعله��م يذوبون يف �هلل، و�ندفاعهم يف مو�قفهم يف 
جهادهم يف ت�ش��حيتهم جعل عندهم ��شتعد�ًد� �أن 

يفارقو� كل ما يحُبّون، كل ما يحُبّون.
هم لهم م�ش��اعر، �ل�ش��هيد لديه م�ش��اعر ولديه 
عو�طف هو يحب �أهله، هو يحب �أ�ش��دقاءه، هو 
يحب متعلقات حياته، لكنه يحبها يف م�ش��تو�ها، 
�أم��ا حبه �الأكرب و�الأعظم فه��و هلل �لعلي �لعظيم، 
ه  يح��ب �هلل �أكرث مما يحب �أي �ش��يء �آخ��ر، وحُبّ
��ه �لكبر هلل �ش��بحانه وتعال��ى جعل عنده  هلل حُبّ
�ال�ش��تعد�د �أن يفارق كل ما يحب للو�ش��ول �إلى 

�حلبيب �لعظيم �إلى �هلل �شبحانه وتعالى.
��ه  حُبّ ويغل��ب  يف��وق  عندم��ا  �الإن�ش��ان  و�إال 
ملتعلق��ات حياته م��ن قر�بة �أو جتارة �أو م�ش��كن 
��ه هلل  ��ه هلل يف��وق حَبّ �أو �أي �ش��يء �أك��رث م��ن حِبّ
حينه��ا ُيقّي��د بقيود �حلب ملتعلق��ات هذه �حلياة 
�لدنيا، ولهذ� يقول �هلل �ش��بحانه وتعالى يف كتابه 
ْبَناآوؤُُكْم َو�إِْخَو�ُنُكْم  �لكرمي: )ُق��ْل �إِن َكاَن �آَباوؤُُكْم َو�أَ
ْفُتُموَه��ا  �ْقَرَ َو�أَْم��َو�ٌل  َوَع�ِش��َرُتُكْم  َو�أَْزَو�ُجُك��ْم 
ْوَنَها  اَرٌة َتْخ�َش��ْوَن َك�َش��اَدَها َوَم�َش��اِكُن َتْر�شَ َوجِتَ
َن �لَلّ�ِه َوَر�ُش��وِلِه َوِجَهاٍد يِف �َش��ِبيِلِه  َلْيُكم ِمّ �أََح��َبّ �إِ
��وْ� َحَتّى َياأِْتَي �لَلّ�َه ِباأَْم��ِرِه َو�لَلّ�َه اَل َيْهِدي  َبّ�شُ َفَرَ
�لَق��ْوَم �لَفا�ِش��ِقَن(]�لتوبة:24[ و�هلل ال يه��دي 

�لقوم �لفا�شقن.
�إن كان �ش��يٌء م��ن ه��ذه �ملتعلق��ات متعلق��ات 
�حلياة من قر�بة �أو مال �أو م�ش��كن �أو جتارة �أو 
�أي �شيء �أحب �إليك من �هلل �أو ر�شوله و�جلهاد يف 
�ش��بيله فحينئٍذ �أنت بعيد ع��ن خط �الإميان، �أنت 
من ميكن �أن ُتَقَيّد بهذه �لقيود يف ُحِبّك وم�شاعرك 

و�ندفاعك وتعُلّقك فر�ش��خ للباطل، وتبتعد عن 
�هلل �ش��بحانه وتعالى، معناه: �أن عندك ق�ش��وًر� 
كبًر�، ما �لذي يدفعك �إلى حب �الأ�شياء �الأخرى 
�أك��رث من �حل��ب هلل؟!)من كلمة لل�ش��يد عبد �مللك 
بدر �لدين �حلوثي يف �لذكرى �ل�ش��نوية لل�ش��هيد 

14٣4ه�(

ثالث حاالت في واقع األمة
عندم��ا ناأت��ي لنتاأم��ل يف �لو�قع ن��رى �أن هناك 
ث��الَث ح��االت يعن��ي: لي���س فق��ط َم��ْن ُيقَت��ل هم 
�ل�ش��هد�ء، �أو �أنه ال ميك��ن �أن ُيقَتل �إاَلّ من ينطلق 

يف خط �ل�شهادة و�جلهاد، ال.

هناك ثالث حاالت في واقع األمة:
�حلال��ة �الأول��ى: ُيقَت��ل فيها �لبع���س وهو يف 
حال ��شت�ش��الم، يف حال خ�ش��وع بدون تبِنّي �أِيّ 
موق��ف، وال هو قائم مب�ش��وؤوليته، وهو يف حالة 
��ل لهيمن��ة �الأع��د�ء ولقهره��م، ويف حالة ذل  تقُبّ
وه��و�ن، هذ� ح�ش��ل للكث��ر من �لنا�س، ح�ش��ل 
ملئات �الآالف يقتلون وهم على هذه �حلال، مئات 
�الآالف يف بل��د�ن �لع��امل �الإ�ش��المي يف �ملنطق��ة 
�لعربي��ة وغره��ا، يف �لع��ر�ق يف �أفغان�ش��تان يف 
�ل�ش��ومال يف �ليمن، �الآالف يقتل��ون، و�إذ� جئنا 
ب�ش��كل ع��ام يف و�ق��ع �مل�ش��لمن فمئ��ات �الآالف، 
مئ��ات �الآالف ُيقَتل��ون وهم يف ح��ال ُذّل، يف حال 
��شت�شالم، يف حال عجز، يف حال �شمت، لي�س لهم 

موقف، مل يتبنو� �أي موقف �شد �الأعد�ء.
يف فل�ش��طن �أي�ًش��ا كم ُيقَتل من �لفل�شطينين 
م��ن  �ل�ش��اكتن،  م��ن  �ملجاهدي��ن،  غ��ر  م��ن 
�ل�ش��امتن، م��ن �مل�شت�ش��لمن، م��ن �ملتقبل��ن 
لهيمن��ة �لع��دو، ومع ذل��ك ُيقَتلون ويخ�ش��رون 
حياته��م، ويخ�ش��رون وجوده��م، ويخ�ش��رون 
لق��اء  وتعال��ى  �ش��بحانه  �هلل  عن��د  م�ش��تقبلهم 
له��م لهيمن��ة  تق�ش��رهم يف م�ش��وؤولياتهم وتقُبّ
�لظلم و�ل�ش��ر و�لف�ش��اد و�لطغيان ور�شوخهم 

للباطل، هذه حالة.
�حلالة �لثاني��ة: �لبع�س ُيقَتل وهو يف موقف 
�أ�ش��و�أ، وهو يف �شف �لباطل خا�شًعا للمجرمن 
م حيات��ه قر�ب��ن  و�لطغ��اة و�مل�ش��تكربين ُيق��ِدّ

له��م يف خدمته��م، لك��ي ي�ش��يطرو�، لك��ي 
يهيمنو�، لك��ي يتغَلّبو� عل��ى �أمته، وهذ� 
ح�ش��ل، �لذي��ن كانو� يقف��ون يف مو�جهة 
هذ� �مل�شروع �لقر�آين ويقاتلونه �أمل يقتل 
منه��م �الآالف؟ ُقِتَل منه��م �الآالف، قتل يف 
�ش��ف �أمري��كا وهو يقات��ل �لنا���س لكي ال 
يقول��و�: )�مل��وت الأمري��كا( وميوت هو 

الأمري��كا(،  )�مل��وت  �ش��وت  لُي�ش��كت 
�آالف ُيقتل��ون و�الأمريكيون يحركون 
يحرك��ون ع�ش��ر�ت �الآالف، �جليو�س 
�مل��ال،  ��اد  ُعَبّ �لعربي��ة، �ملتطوع��ن، 
�لكثر من �لنا�س يبيع حياته ويبيع 

ي بنف�ش��ه ليخ�ش��ر  نف�ش��ه وُي�ش��ِحّ
نف�شه ويخ�شر �لدنيا و�الآخرة.

يف  وه��م  ُقِتل��و�  ُقِتل��و�  �الآالف  �إًذ� 

�ملوق��ف �خلط��اأ يف موق��ف �له��الك و�ل�ش��قاء، يف 
موقف �خلدمة و�الإذعان لالأعد�ء، و�ال�شت�ش��الم 
لالأعد�ء، و�خل�ش��وع لالأعد�ء، ب�ش��كل مبا�شر �أو 
ب�ش��كل غر مبا�ش��ر من خ��الل عناوي��ن �أخرى؛ 
ولك��ن ور�ءه��ا �أمريكا وور�ءه��ا �إ�ش��ر�ئيل مثل 

�لعناوين �لطائفية وما �شاكل ذلك.
�حلالة �لثالثة: هناك قتل يف �ش��بيل �هلل، قتلى 
، يف موقف  يف �ش��بيل �هلل، �ُش��هد�ء يف موقف �لع��ِزّ
�ل�ش��رف، �ملطيعون هلل، �لقائمون مب�ش��وؤوليتهم، 
�لذي��ن باع��و� �أنف�ش��هم م��ن �هلل يوم ب��اع �لكثر 
�أنف�ش��هم من �ل�ش��يطان وم��ن �أولياء �ل�ش��يطان؛ 
وهوؤالء هم �لفائزون، وهذ� �لنهج هو �لذي �شار 

فيه �شهد�وؤنا �لعظماء.
نح��ن يف ه��ذه �مل�ش��رة كمجاهدي��ن معنُيّون 
�أن ن�ش��ر يف هذه �لطريق و�أن نو��ش��ل �مل�ش��و�ر 
ن قال �هلل  و�أن نكون ن�شعى ن�ش��عى الأن نكون مَمّ
��َدُقو� َما َعاَهُدو�  عنه��م: )ِم��َن �ملُوؤِْمِنَن ِرَجاٌل �شَ
ن  ��ى َنْحَب��ُه َوِمْنُهم َمّ ن َق�شَ �لَلّ���َه َعَلْي��ِه َفِمْنُه��م َمّ

َينَتِظُر(]�الأحز�ب:2٣[.
بد�ي��ة  يف  مون��ا  تقَدّ ق��د  �لعظم��اء  �ش��هد�وؤنا 
لهم  قهم �هلل وتقَبّ �مل�شو�ر وو�شلو�، و�ش��لو�، وَفّ
وو�ش��لو�، وه��م هن��اك يف مقامه��م �لعظي��م عند 
��ى َنْحَبُه(  ن َق�شَ �هلل �ش��بحانه وتعال��ى )َفِمْنُهم َمّ
ق�شو� نحبهم وو�ش��لو� �إلى �ل�شعادة �حلقيقية 
�إلى �لنجاة، و�لتحق��و� بالرفيق �الأعلى، وبقينا 
نحن فكيف نكون منتظرين؟ وكيف نحر�س على 
�أن تك��ون �لعالق��ة بن �لو��ش��ل وب��ن �ملنتظر؟ 

ي�شتب�ش��ر  هن��اك  و�أن��ت هن��ا منتظر ه��و 

قهم؛  قك كما وَفّ ��ل ور�ٍج هلل �أن يوِفّ لدورك، وموؤِمّ
ة و�خلر  لتلح��ق بهم مقب��واًل عند �هلل �إلى �لع��َزّ

و�ل�شعادة و�لفوز �لعظيم.
��ا  �هلل حك��ى ع��ن �ل�ش��هد�ء �أنه��م )َفِرِح��َن مِبَ
�آَتاُه��ُم �لَلّ�َه ِمن َف�ْش��ِلِه َوَي�ْشَتْب�ِش��ُروَن ِباَلِّذيَن مَلْ 
اَلّ َخ��ْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  ��ْن َخْلِفِهْم �أَ َيْلَحُق��وْ� ِبِهم ِمّ
َيْحَزُنوَن)]�آل عمر�ن:170[ �ل�ش��هد�ء حيث هم 
يف �ش��يافة �هلل م�شتب�ش��رين باإخوتهم �ملجاهدين 
هن��اك  فه��م  دربه��م،  يف  طريقه��م  يف  �ل�ش��ائرين 
م�شتب�ش��رين مل��ن هنا مل��ن ينتظ��رون، و�ملنتظر 
متطلع لي�ش��ل �إلى ما قد و�شل �إليه �أولئك �لذين 
و�ش��لو�، و�ش��لو� وفازو�. )من كلمة لل�شيد عبد 
�ملل��ك ب��در �لدين �حلوث��ي يف �لذكرى �ل�ش��نوية 
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أمتنا يجب أن حتمل ثقافة 
الشهادة ببصيرة ووعي صحيح 

ي عليها األجيال وأن ُنرِبّ
بطبيع��ة  �لعظي��م  �ليمن��ي  �ش��عبنا  يف  نح��ن 
م��ا نو�ج��ه م��ن حتدي��ات و�أخط��ار ويف �ش��عوب 
منطقتن��ا �لعربي��ة و�الإ�ش��المية ككل نح��ن جن��د 
د�ئًم��ا �أنن��ا �أمة يجب �أن نحمي ه��ذه �لثقافة و�أن 
مها بب�شرة ووعي �شحيح، و�أن ُنرِبّي عليها  نقِدّ
�الأجي��ال؛ ولكن وف��ق �ملفاهيم �ل�ش��حيحة؛ الأن 
�الأمة ُت�شتهدف، ت�ش��تهدف يف كل �ملبادئ ويف كل 

�ملفاهيم وت�شتهدف يف ثقافتها ويف فكرها.
�إن �ملفه��وم �ل�ش��حيح للجه��اد و�ال�شت�ش��هاد: 
هو �لذي ميكن بو��ش��طته حماية �الأمة ودفع 
�الأخط��ار عنه��ا ومو�جه��ة م��ا تو�ج��ه م��ن 
حتدي��ات كب��رة و�أخطار حتيط به��ا من كل 

جانب.
و�إَنّ لل�ش��هد�ء - كل �ل�ش��هد�ء - ل�ش��هد�ء 
�ش��عبنا �ليمن��ي �لعظيم يف م�ش��رته �لقر�آنية 
�ل��ذي  حترك��ه  كل  ويف  �ل�ش��عبية  وثورت��ه 
ين�ش��د �لعدل ويهتف ب�شوت �حلق وي�شعى 
�ملكان��ة  �ل�ش��هد�ء  له��وؤالء  �لعد�ل��ة؛  لتحقي��ق 
�لعظيم��ة يف �أنف�ش��نا ويف �أنف���س كل �الأح��ر�ر 
نون ويقِدّرون كل هذه  و�ل�ش��رفاء �لذين يثِمّ

�لت�شحية �لعظيمة.
ونحن نق��ف �أمام بع�س �ملحطات يف هذ� 
متها بع���س �لعناوين ذ�ت  �ل�ش��اأن ويف مقِدّ
م  �ل�شلة مبو�شوع �ل�شهادة و�ل�شهد�ء، ُتقِدّ
ا وداللة  �لذكرى �ل�شنوية لل�شهيد در�ًشا مهًمّ
و��ش��حة فيما يتعلق باملظلومي��ة �ملظلومية 

�لكبرة ل�شعبنا �ليمني �لعظيم.
�أواًل يف م�ش��رته �لقر�آني��ة �لتي منذ بد�ية 
يف  و�لق��ر�آين  �لثق��ايف  ون�ش��اطها  حتركه��ا 
م�شروعه �ملتمِيّز ووجهت بكل �أ�شكال �لقمع 
و�لظلم؛ ولكن �ل�شهد�ء �لذين حملو� ثقافة 
�لقر�آن �لكرمي بوعي وب�ش��رة �شحيحة 
بجهوده��م  ه��م  كان��و�  حقيق��ي  وبفه��م 
وعطائهم و�ش��ربهم من �أ�شهمو� �الإ�شهام 
�الأ�ش��ا�س و�لكب��ر يف بق��اء ه��ذه �لثقافة 
وبقاء هذ� �مل�ش��روع �لذي �ش��معه �شعبنا �ليمني 

�لعظي��م و�لت��َفّ حول��ه وتفاهم مع��ه و�طماأن له 
بعد �ش��عي كبر من ِقَبل ق��وى �لظلم و�جلربوت 
لع��زل ه��ذ� �مل�ش��روع وح�ش��اره و�لف�ش��ل فيما 
بينه وبن �ش��عبنا �ليمن��ي �لعظيم، لكن �ش��عبنا 
�أن ه��ذ� �مل�ش��روع: ه��و  �أدرك  �ليمن��ي �لعظي��م 
م�ش��روع عد�ل��ة لل�ش��عب كل �ل�ش��عب، لالأمة كل 
�الأم��ة، للم�شت�ش��عفن كل �مل�شت�ش��عفن؛ الأن��ه 
ي�ش��عى خلال���س كل �ملظلومن م��ن مظلوميتهم 
��ق يف نهاي��ة �ملط��اف �لتف��اف  ومعاناته��م، فتحَقّ
�ش��عبي و��ش��ع جتاه هذ� �مل�ش��روع �لذي ينادي 

ة بالكر�مة باال�شتقالل. باحلق بالعَزّ
وعلى كل �ملر�حل �ملا�شية كانت هناك جوالت 
د هذ�  وج��والت م��ن �ل�ش��ر�ع �ملُحت��ِدم ُبغي��ة َو�أْ
�مل�شروع و�لق�شاء عليه وُبغيًة الإنهائه بالكامل؛ 
ًر� وروًحا  ا متجِذّ لكنه تنامى ف�ش��ار وعًيا �ش��عبًيّ
َمت وعال �شوُتها و�رتفع  ثورية متاأ�شلة حتى ُعِمّ

�شاأُنها وجتَذّرت يف �أعماق �الأر�س جذورها.
ولذل��ك؛ �الآن حتق��ق ل�ش��عبنا نتائ��ج مهم��ة 
ونتائ��ج كب��رة ن�ش��تطيع �لي��وم �أن نق��ول: �إنه 
ل��وال ه��ذه �لثقافة، ل��وال ه��ذ� �مل�ش��روع �لقر�آين 
الذي اأحيا فينا جميًعا يف اأو�ص��اط �صعبنا اليمني 
�لروحي��ة �لعالية و�الأم��ل �لكبر باهلل �ش��بحانه 
��م �أغالل �خل��وف و�لرهب��ة لكان  وتعال��ى وحَطّ
و�ق��ع بلدن��ا و�قًعا خمتلًف��ا، و�قع بلدن��ا - وهو 
�لبل��د �مل�ش��تهدف �ل�ش��عب �مل�ش��تهدف - ل��كان 

و�قعه خمتلًفا.
هذ� �لبلد �لذي حاله حال غره من �لبلد�ن من 
�ال�شتهد�ف �لكبر من قوى �ل�شر و�لطغيان �لذي 
ت�شتغل ب�ش��كل مبا�شر و�أي�ًش��ا من خالل �أدو�تها 
�عتم��دت  �لت��ي  �لتكفري��ة  �الأد�ة  مقدمته��ا  ويف 
عليها ق��وى �لطغيان �ال�ش��تكبار لتدمر منطقتنا 
و�رت��كاب �جلر�ئ��م بح��ق �ش��عوبنا و��ش��تهد�ف 
�لبل��د�ن  مقدم��ة  يف  ه��و  �ليم��ن  بلدن��ا  �أُمتن��ا 
�مل�ش��تهدفة؛ ولذلك حتركت هذه �ليد �الإجر�مية 
�لتي هي �ش��نيعة ��ش��تخبار�تية ل�ش��الح �أمريكا 
و�إ�شر�ئيل و�لغرب حتركت يف بلدنا �ليمن ب�شكل 
ملفت وب�ش��كل ملح��وظ، حاله حال �ش��وريا حال 
�لع��ر�ق �لبل��د�ن �لت��ي ه��ي م�ش��تهدفة يف �ملق��ام 
�الأول؛ و�إاَلّ ف��كل �لبل��د�ن يف �ملنطقة م�ش��تهدفة، 
لك��ن هن��اك مناط��ق وبل��د�ن م�ش��تهدفة يف �ملقام 

�الأول منها بلدنا �ليمن.
ه��و م�ش��تهدف - �أي�ًش��ا - يف �ملق��ام �الأول؛ 
والأج��ل ذل��ك �أت��و بالتكفرين وح�ش��دوهم من 
مناطق كثرة من �ش��َتّى �أقط��ار �لعامل وجاوؤو� 
رو�  رو� لهم �ل�ش��الح ووَفّ به��م �إلى هذ� �لبلد ووَفّ
�الإعالم��ي  و�لغط��اء  �ل�شيا�ش��ي  �لغط��اء  له��م 
و�حل�ش��انة �الجتماعي��ة ون�ش��روهم و�أمُدّوهم 
بكل و�شائل �لقوة ليتمكنو� من �لهيمنة على هذ� 
�لبلد و�ل�ش��يطرة عليه و�لفتك ب�شعبه و�رتكاب 
�أب�ش��ع �جلر�ئ��م �لفظيع��ة و�ملهولة و�ل�ش��نيعة 
بح��ق �أبناء هذ� �لبلد ومن ث��م �لتمهيد لالحتالل 
�خلارج��ي حت��ت عن��و�ن حمارب��ة )�لقاع��دة( 
وحمارب��ة )�الإره��اب(. )م��ن كلمة لل�ش��يد عبد 
�مللك ب��در �لدين �حلوث��ي يف �لذكرى �ل�ش��نوية 

لل�شهيد 14٣6ه�(



نفذ جماهدو �جلي�س و�للجان �ل�ش��عبية يوم �خلمي�س عملية 
ع�شكرية و��شعة على مو�قع �ملنافقن يف منطقة �ليتمة باجلوف 
�أدت �إلى �ل�ش��يطرة على مناطق و��شعة ومقتل و�أ�شر عدد كبر 

من �ملنافقن باالإ�شافة �إلى تدمر عدد من �الآليات.
و�أفاد م�ش��در ع�ش��كري عن عملية ع�شكرية و��شعة ملجاهدي 
�جلي���س و�للج��ان �ل�ش��عبية عل��ى مو�ق��ع �ملنافق��ن يف منطقة 

�ليتمة مبديرية خب و�ل�شعف.
و�أكد �مل�شدر �أن �لعملية �أدت �إلى �ل�شيطرة على و�دي �شلبة 

وجبل حب�س و�لتباب �ملجاورة له وجبال كهال وو�دي �لقعيف 
وجبال حمر �ل�شيد وجبال حمر �لذياب وجبال تو�ثنة.

�أدت  �لو��ش��عة  �لع�ش��كرية  �لعملي��ة  �أن  �مل�ش��در  �أك��د  كم��ا 
ل�شيطرة على مو�قع وجبال ��شر�تيجية يف منطقة �ليتمة متت 

من حمورين.
و�أو�شح �مل�شدر �أن �ملحور �الأول �نطلق من �لتباب �ملجاورة 

جلبل حب�س و�نتهت بال�شيطرة على جبل حب�س.
و�أكد �مل�ش��در �أن مت �لتوغل �إلى جب��ال كهال وو�دي �لقعيف 

وقطع طريق �إمد�د �لعدو بالكامل �ملوؤدي لو�دي متر.
كما �أو�شح �مل�ش��در �أن �ملحور �لثاين بد�أ بتطهر مو�قع حمر 
�ل�ش��يد وحمر �لذي��اب �متد�دً� �إلى �ل�ش��يطرة على جبل تو�ثنة 

�ال�شر�تيجي.
و�أف��اد �مل�ش��در عن تدم��ر 8 �آلي��ات للمنافق��ن وقتل وجرح 

�أعد�د كبرة منهم و�أ�شر 14 منافقاً و�غتنام عتاد.
وذكر �مل�ش��در �أن ط��ر�ن �لعدو�ن حاول م�ش��اندة �ملنافقن 

ب�12 غارة على منطقة �لعمليات دون حتقيق نتيجة.

جاب��ت �ش��و�رع لندن �ش��احنات حتم��ل الفتات 
تن��دد بويل �لعهد �ل�ش��عودي حممد بن �ش��لمان، يف 
�إطار حملة لرف�س زيارته �ملزمعة �إلى بريطانيا.. 
وحمل��ت �ل�ش��احنات �إعالنات �ش��خمة كتب عليها 
“جم��رم �حلرب حممد بن �ش��لمان غ��ر مرحب به 
يف بريطانيا”. ويفر�س �أن جتوب هذه �ل�شاحنات 
�ش��و�رع لن��دن مل��دة �أ�ش��بوع.. وياأتي هذ� �ش��من 
�حتجاج��ات و��ش��عة نظمته��ا منظم��ات حقوقي��ة 
و�أخرى مناه�ش��ة للحروب و�نت�ش��ار �الأ�ش��لحة، 

�شد زيارة �بن �شلمان �ملزمعة.
و�نطلق��ت �أم�س �جلمعة على مو�قع �لتو��ش��ل 
�لزي��ارة  لرف���س  تغري��د�ت  حمل��ة  �الجتماع��ي 
و�لدعوة �إلى وقف تدفق �الأ�شلحة �إلى �ل�شعودية.

وق��د نظ��م �لنا�ش��طون �ملحتج��ون �خلمي���س 

�ل��وزر�ء  رئا�ش��ة  مق��ر  �أم��ام  وقف��ة  �ملا�ش��ي 
�لربيطانية و�شط لندن ملطالبة �حلكومة ب�شحب 
دعوته��ا لويل �لعهد �ل�ش��عودي.. و�ش��لم ممثلون 
عن ع�ش��ر منظمات �إن�ش��انية وحقوقية بريطانية 
ر�ش��الة �إلى رئي�ش��ة �ل��وزر�ء �لربيطانية تريز� 
ماي يحثونها فيها على �شحب دعوتها لويل �لعهد 

�ل�ش��عودي، م�ش��رين �إلى دوره يف خلق “�أ�شو�أ 
�أزم��ة �إن�ش��انية يف �لع��امل من��ذ عق��ود م��ن خالل 

�حلرب �لتي يقودها يف �ليمن”..
 يذك��ر �أن مكت��ب رئا�ش��ة �ل��وزر�ء �لربيطاني��ة 
�أعلن نهاية �ل�شهر �ملا�ش��ي �أن �بن �شلمان �شيزور 

�ململكة �ملتحدة نهاية �ل�شهر �جلاري.

الأحـــد 
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إلى اجلبهة األمريكية..  اإلماراتيون والسعوديون ينتمون 
وموقف  مسؤول  كموقف  للعدوان  التصدي  هو  وخيارنا 

حق تفرضه علينا إنسانيتنا وديننا.  

عندما بد�أ �أن�ش��ار �هلل مب�شروعهم �لقر�آين مطلع 2002 
م ومنذ بد�ية م�ش��روعهم كم وكم قوبلو� باتهامات كثره 
ل��ن �أتطرق �إليه��ا يف هذ� �ملق��ال الأن �لكل يعرفها، �ش��اأذكر 
بع�ش��ها على �ش��بيل �ملث��ال، مث��ل �الإمامة، �إع��ادة عجلة 
�لتاريخ �إلى �لور�ء، والية �لفقيه. ..وغرها من �ل�ش��تائم 

ال ي�شح ذكرها.
�لي��وم وبع��د �أك��رث م��ن 14 عاما ��ش��تطاع �أن�ش��ار �هلل 
تقدمي �لنموذج �الأرقى يف حتمل �مل�شوؤولية و�إقامة �لعدل 
و�لق�ش��ط و�إ�ش��الح ذ�ت �لبن و �لعمل �لدوؤوب للم �شمل 

�ليمنين.
�ليوم �أن�ش��ار �هلل �أثبتو� للعامل �أجمع �أن �الإ�ش��الم دين 
ودولة و�أن �ل�شيا�شة �حلقيقية هي �لدعوة �إلى �هلل ليكون 
�هلل وح��ده ه��و قائ��د و ه��ادي و مر�ش��د و ر�زق ونا�ش��ر 

ومعن �ليمنين، و�أن يعود كل �ل�شعب �إلى �هلل وحده.
�أن�شار �هلل د�ئما دعوتهم نحو �لوحدة، ميقتون �لتفرق 
و�ملذهبي��ة و�حلزبية ، هم بكل �خت�ش��ار جماميع موؤمنة 
متولي��ة هلل ولر�ش��وله وللموؤمن��ن للعل��م �لقائ��د م��ن �أهل 
�لبي��ت ويقولون ال ن�ش��ر والعون �إال به��ذه �لركائز، �إنهم 
رجال رف�ش��و� عي���س �لذل و�له��و�ن و�ال�ش��تكانة، �أنا�س 
رف�شو� و عرو� �شيا�شة �أمريكا و�أعلنو� �لعد�ء لها عالنية 

وبكل �شجاعة.
�لي��وم هم من يت�ش��در �مل�ش��هد �ليمني دول��ة وحكومة 
وجي�شا وجلانا �شعبية و�شعبا، �أثبتو� ب�شدقهم ووفائهم 

وحبهم ل�شعبهم ولكر�مته و��شتقالله وحريته.
ه��م �لوحيدون �لذي��ن ثبتو� يف مو�جه��ة �لعدو�ن ومل 
يتفككو� ومل ين�شق منهم �أحد �أو ينظم �أحد منهم �إلى قوى 
�لع��دو�ن ومل يطعنو� يف ظهر �ل�ش��عب و مل يخونو� دماء 
�ل�شهد�ء وال ي�شاومون يف كر�مة وحرية و��شتقالل �ليمن.
�لي��وم جمل���س �شيا�ش��ي يحك��م �ليمن م��ن كل مكونات 
�ل�شعب �ليمني ير�أ�شه �أن�شار �هلل و�جلمهورية موجودة 
ومل نَر �أي �ش��يء م��ن تلك �التهام��ات �لباطلة بحقهم ومل 
يعي��دو� �الإمامة وكان��و� �أكرث �ليمنين وطني��ة و حفاظا 

على �جلمهورية. 
�أثبتو� ملن يدعون �لدميقر�طية �نهم �أكرب دميقر�طين 
يف �ل�ش��رق �الأو�ش��ط و�أنهم ي�ش��تحقون لقب ق��ادة �لعامل 

�الإ�شالمي يف مو�جهة �لتحديات.
مب��ا فعلوه �أثبت��و� حقيقه نلم�ش��ها يومياً و�قع��اً  �أنهم 
جديرين بتحمل �مل�ش��وؤولية و�أنهم �لوحيدون �لذين نرى 

فعلهم قبل قولهم و �إن وعدو� وفو� و�إن تكلمو� �شدقو�.
باأفعالهم وت�شرفاتهم وتعاملهم جذبو� قلوب �الآخرين 
و�أحبه��م �جلميع هم �لوحيدون ب��ل �أكرثنا نحن �ليمنين 

ت�شحية وبذال وعطاء.
�إنه��م �حلافظ��ون لدم��اء �ل�ش��هد�ء و�حلام��ون حم��ى 
�لوط��ن و�إنهم بحق م�ش��روع دي��ن ودولة �أع��ادو� لليمن 
جم��ده وهيبته ه��م بحق مث��ال لبقي��ة �ل�ش��عوب ليحذو� 

حذوهم.
و�أثبتو� لل�ش��عب بتعاملهم معه ويتجلى ذلك يوماً بعد  
ي��وم �أنه��م لي�ش��و� مناطقين وال طائفي��ن وال حزبن وال 
عن�ش��رين و ال مذهبي��ن وال... �إنه��م مينيون �أن�ش��ار هلل 

رب �لعاملن.

 واقع أنصار الله وحقيقة مشروعهم
كــــــــــتــــــــــب/ عـــــــــــــبـــــــــــــدالـــــــــــــرزاق مــــغــــل 

�ل�شماد �بن �لثورة �ل�شعبية .. وربيب �مل�شرة �لقر�آنية..
وهو �شوت �ل�شعب.. بهمومه نطق.. وعن �آماله وتطلعاته 
تكل��م.. رئي���س ي�ش��غي الآه��ات �ش��عبه ال �إل��ى م��دح وزر�ئه 

وحا�شيته..
و�إذ� مل ت�ش��تجب �الأجه��زة �لر�ش��مية لتوجيهاته.. وتقوم 
مب�ش��وؤولياتها �لت��ي ق�ش��رت فيه��ا طوي��ال.. وق��د هي��اأ لها كل 
�الأ�ش��باب وذلل �لعو�ئق.. وق�شا على رفاقه ر�أفة بخ�شومه.. 

ولقيهم ب�شدره �لرحب حن ب�شطو� �إليه يد �ل�شوء..
فاإن �ل�ش��عب �ش��يقف �إل��ى جانبه يف �أي وق��ت يدعوه فيه.. 
فق��د �أبل��غ �حلج��ة وقط��ع كل �الأعذ�ر.. وق��د �أمهله��م وعلينا 
�النتظار.. فاإن ��ش��تجابو� ر�أينا �أثر عملهم يف و�قع �ل�ش��عب.. 

و�إن �أبو� فلن تنفعهم معذرتهم.. وما للظاملن من �أن�شار..

مشاعر مواطن..
يــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــى احملــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوري

حملة بالشاحنات في لندن لرفض زيارة بن سلمان

اللواء/ مجاهد القهالي*

ح��ّددت دوُل �لع��دو�ن لهذه �حل��رب هدفن: 
��شتعادة �شرعية هادي �ملنتهية واليته بتقدميه 
��ش��تقالته وت��رك �حلبل على �لغ��ارب و�حلفاظ 

على وحدة �ليمن و�أمنه و��شتقر�ره.
دّم��ر  �حل��رب  له��ذه  �الأول��ى  �الأي��ام  ويف 
طر�نه��ا ُكّل �ملط��ار�ت و�لر�د�ر�ت و�جل�ش��ور 
ح�ش��ب  �ل�ش��و�ريخ،  ومن�ش��ات  و�ملع�ش��كر�ت 
زعمها، وحددت �أ�ش��بوعن فقط النتهاء �حلرب 

وعودة �ل�شرعية �ملزعومة.
وبعد مرور �ش��هور على ه��ذه �حلرب �أحرقت 
و�مل�شت�ش��فيات  �مل�ش��انع  ودم��رت  �مل��ز�رع 
�الأطف��ال  وقتل��ت  �لتحتي��ة  و�لُبن��ى  و�ملو�ن��ئ 
و�لن�ش��اء و�أحرقت �الأ�ش��و�ق وحت��ى �الأعر��س 
�ملكتظة بالن�ش��اء مل ت�شلم من ذلك �لق�شف وبعد 
ُكّل ذلك �كت�ش��فت �نه��ا بحاجة الأه��د�ف جديدة 

لهذه �حلرب فاخت��ارت �لعناوين �لطائفية لكنها 
�أهد�فه��ا و�ش��عار�تها  ُكّل  �أي�ش��اً؛ والأن  ف�ش��لت 
حتّطم��ت على �ش��خرة �ش��مود �ل�ش��عب �ليمني 

قامت باإن�شاء ت�شكيالت جديدة متثلت يف:
�ألوية �حلزم و�الأحزم��ة �الأمنية و�ألوية ز�يد 
و�شلمان و�حلماية �لرئا�شية و�لنخبة �ل�شبو�نية 
َو�لنخبة �حل�شرمية و�ألوية �ل�شلفين و�لقو�عد 
ووت��ر،  و�لب��الك  و�جلنجوي��د  و�لدو�ع���س 
و��ش��تجلبت �ل�ش��ود�نين وكل م��ا ه��و قبي��ح يف 
ه��ذه �الأر���س، و��ش��تعانت باأمري��كا وبريطانيا 
و�إ�شر�ئيل، وزرعت ُكّل �أ�شكال �لتق�شيم و�لُفرقة 
و�حلق��د وثقافة �لعن��ف و�لكر�هية، وحر�ش��ت 
�ل�ش��مايل على �جلنوبي ونهبت �أمو�ل �ل�شمالين 
يف ع��دن وطردتهم من �أر�ش��هم وم�ش��اكنهم، ُكّل 
َذل��ك للح��رب عل��ى م��ن ت�ش��فهم �الإير�ني��ن يف 
�ليمن، �الإير�نيون على ُبعد مئات �الأمتار منهم، 
ويحتل��ون جزره��م و40% من �ش��كان �الإمار�ت 

ومن �قت�ش��ادها �إير�ين، َو��ش��طرت �إلى �الإعالن 
ع��ن �أه��د�ف �خرى؛ الإخ�ش��اع �ل�ش��عب �ليمني 
الإر�دتها َوم�ش��يئتها، ففر�ش��ت �حل�شار �ملطبق 
َو�حلظ��ر �جلوي َونقل��ت �لبنك �إلى ع��دن، َوكل 
ذل��ك م��ا غر يف �الأم��ر �ش��يء، فاليمن ه��و �ليمن 

ب�شموخه َوكربيائه َو�شموده.
َوه��ا ه��ي تكت�ش��ف �أخ��رً� بانها بحاج��ة �إلى 
حام��ل جدي��د لتحرير عدن م��ن �ل�ش��رعية و�إلى 
حتري��ر �ل�ش��رعية م��ن نف�ش��ها وحامل �آخ��ر �إلى 
حتري��ر �ل�ش��رعية من �الإ�ش��الح، وحام��ل ثالث 
بتحري��ر م��اأرب م��ن �الإ�ش��الح، وحول��ت �ليمن 
�إل��ى حقل جت��ارب الأ�ش��كال �لتق�ش��يم و�لتجزئة 
و�لت�شظي و�لفو�شى، معتقدة بذلك �أن �ليمنين 
ر��ش��ون ع��ن ُكّل ما ت�ش��نعه قوى �لع��دو�ن من 
فنت وحروب؛ بهدف دميوم��ة �حتاللها وغزوها 
ملناطق �لرثو�ت وللممر�ت و�مل�شايق يف �ليمن.

وما �أح��د�ُث عدن �الأخرة �ملبكية �مل�ش��حكة 

مع��اً �إال دلي��ل على ذل��ك؛ والأنه��ا �كت�ش��فت باأن 
دفَعها للقت��ال يف عدن هو �نتح��اٌر جماعي جلاأت 
�إل��ى عو�م��ل �لتهدئ��ة و�لت�ش��وية بينه��ا وب��ن 
�ملتناحري��ن كمخ��رج وحي��د ولك��ن بع��د خر�ب 
مالط��ا، فلل��ه درك “ي��ا جام��ع دب��ى و�لدّنانة”، 
وكاأن دم��اء �ليمنين و�أرو�حه��م جمرد ُدَمى بيد 
ق��وى �الحت��الل لله��و و�للع��ب، فاهلل �مل�ش��تعان 
على ما ت�ش��نعونه يف �ليمن م��ن جر�ئَم ال ُتغتفر 
وال ت�ش��قط بالتقادم، لكن �شوف ترتد عليكم عما 
قريب، فَمن زرع ح�شد.. ولي�س �أمامنا من خيار 
�إال �أن ندعَو ُكّل �ل�ش��رفاء و�الأحر�ر �ليمنين �إلى 
ح��و�ر ميني ميني ال ي�ش��تثني �أح��دً�، يدعو �إلى 
وق��ف �لقت��ال يف م��ا بينن��ا على جمي��ع �جلبهات 
بق��ر�ر مين��ي م�ش��تقل؛ حقن��اً للدم��اء �ليمني��ة 
�لطاه��رة وحتريرً� لليمن ُكّل �ليمن من �حتاللكم 

وبط�شكم وطغيانكم وغبائكم.
و�هلل من ور�ء �لق�شد.

ال���ي���م���ن ف������ي ح����رب����ه����ا ع����ل����ى  ال��������ع��������دوان  دمي�����اغ�����وج�����ي�����ة حت�����ال�����ف دول 

ش���������ه���������ي���������د احل����������ق����������ي����������ق����������ة!!
 كلمات �شيف اهلل �شلمان

السيطرة على مواقع ومناطق وجبال في عملية واسعة باجلوف ومصرع وأسر العشرات

ه��ك��ذا ف���اَز ب��ال�����ش��ه��ادِة )ع��اب��د(!! 

على)احلقيقة(�شاهد..!!  و�شيبقى 

رج���ااًل �شنم�شي  نهجه  وع��ل��ى 

ول���ه ب��ال��دم ال��زك��ي ن��ع��اه��د..!!

ن��ت��وان��ى  ل���ن  اجل���ه���اِد  يف  اأن���ن���ا 

وارد..!! غ��ُر  �رسِعنا  يف  ف��ال��ت��واين 

ف�شاًل  يكفيك  االإع���الم ِ يا�شهيد 

رائ�����د..!!  ال��ي��وم يف جم��ال��كَ  اأن���ك 

حيًا اأ���ش��ب��ح��ت  اخل��ل��وِد  ن��ع��ي��ِم  يف 

على)النجوِم(!!)عطارد(!!  تزهو  بك 

!!ح��ي��اًء  اأق���ول ُ م���اذا  اأدري  ل�شت 

الق�شائد!!؟؟  مل�شتواَك  ترقى  كيف 

ب��ع��َد)َج��َواٍد(!! البقاَء  �شئمَت  ه��ل 

واح��د؟!!  امل�شرِة  يف  العهُد  هو  اأم 

.. وامل��واق��ُف حتكي  ال��ن��ا���سُ ي��ذه��ُب 

ال�شدائد..!!  عنَد  املوؤمنوَن  ُه��ُم  مْن 

يقينًا  ال���وف���اءَ  ��دَ  ج�����شَّ م��ن  ان���ت 

املقا�شد.. نلت  ال�شهيِد  وبذكرى 

عظيم ف���وز  اخل���ت���ام  ح�����ش��ن  اإن 

ه��ك��ذا ف���از ب��ال�����ش��ه��ادة )ع��اب��د(!!

ال���ق���وات اجل���وي���ة ت��ع��ل��ن ع���ن إج����راء 
جت��������رب��������ة ن�������اج�������ح�������ة اس�����ت�����ه�����دف�����ت 
ال��������دف��������اع��������ات اجل��������وي��������ة ال����ت����اب����ع����ة 
ل���ل���ت���ح���ال���ف ف�����ي ال����س����اح����ل ال���غ���رب���ي
�أعلن��ت �لقو�ت �جلوي��ة يف �ليمن �إجر�ء جتربة ناجحة م�ش��اء يوم �جلمعة 
��شتهدفت يف �أولى عملياتها �لدفاعات �جلوية �لتابعة للتحالف يف �شاحل �ليمن 

�لغربي.
وقال بيان مقت�ش��ب، و�شدر عن �لقو�ت �جلوية  يعلن �إنها “قامت  بتجربة 
ناجح��ة وذلك بتدمر �لدفاع��ات �جلوية للعدو �مل�ش��ماه ب ك٣ و�ملتمركزة يف 

�ملخا” �لتابعة ملحافظة تعز و�لو�قعة يف �ل�شاحل �لغربي.
و�أو�ش��ح �لبيان �أن قو�ت �جلو ف�ش��اء �ليمنية نفذت �لعملية ب�شكل م�شرك 

�شارك فيها �شالح �جلو �مل�شر و�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية.


