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طخرع وإخابئ سحرات املرتجصئ بعةمات ظعسغئ يف الئغداء وخرواح

تضرغط 100 أجرة طظ سطماء الساخمئ وخسثة صثطئ حعثاء يف طعاجعئ السثوان

السقطئ شآاد ظاجغ: سطماء الغمظ يف طصثطئ املةاعثغظ يف جئغض اهللا ودشاساً سظ العذظ

موانئ البحر األمحر تنفي املزاعم األمريكية بشأن تشغيل الكرينات املتحركة املقدمة من الغذاء العاملي
التفريط  بعدم  الدم»  على «وثيقة  توقع  جنوبية  شخصية  من 400  أكثر 
بــســيــادة وأرض وجــــزر الــيــمــن وحتــــذر مــن الــتــواطــؤ مــع االحـــتـــالل األجــنــيب

المضاإ السغاجغ فظخار اهللا غئارك لطحسإ 
الغمظغ تطعل ذضرى بعرة 11 شئراغر

الئطعلئ وشاء وشثاء
طةجرة جثغثة لطسثوان شغ الةراتغ 

بالتثغثة خطفئ 9 حعثاء طظ أجرة واتثة
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أخبار 

: طا وراء التثود
واصلـت قـواُت الجيـش واللجـان 
وتحصينات  مواقـع  ْرضَب  الشـعبية 
وتجمعـات جيـش العـدو السـعودي 
محـاور  مختلـف  يف  ومرتزقتـه، 
املواجهات بجبهات مـا وراء الحدود، 
مجموعـًة  األحـد،  أمـس  ونفـذت، 
مـن العمليـات العسـكرية املتنوعـة 
تكبـد  وجيـزان،  نجـران  بمنطقتَـي 
خاللها جيُش العدو واملرتزقة خسائَر 

برشيًة ومادية جديدة. 
ففي منطقة نجران، رضب سـالح 
واللجـان  للجيـش  التابـع  املدفعيـة 
الشـعبية، بشـكل مكثـف ومتكـرر، 
العـدو  جيـش  لجنـود  تجمعـاٍت 

السـعودي يف ُكلٍّ مـن موقـع الرشفـة 
ورقابة صلة وموقع الشـبكة وموقَعي 
وأفـادت  والكبـري،  الصغـري  املخـروق 
مصـادر ميدانيـة لصحيفـة املسـرية 
أن الرضبـات املدفعيـة أصابت جميع 
أهدافهـا بدقة عالية، وسـقط جراءها 
عدٌد من جنود الجيش السـعودي قتىل 
ماديـًة  خسـائَر  وتكبـدوا  وجرحـى، 

متنوعة يف العتاد. 
وتزامـن ذلـك، مـع قصـف مدفعي 
مماثـل، اسـتهدف تجمعـات ملرتزقـة 
العـدوان قبالة جبال عليب ويف صحراء 
البقع ضمن املنطقة نفسها، وحققت 
تلـك الرضبـات إصاباٍت دقيقـًة أَيْضاً، 

أَْسـَفـَرت عن سـقوط عدد من القتىل 
والجرحى يف صفوف املرتزقة. 

وباملثـل يف منطقـة جيـزان، حيـث 
سـددت مدفعية الجيـش واللجان عدَة 
رضبـات عىل تجمعـات لجنـود العدو 
السعودي يف ُكلٍّ من جبل ُدخان وموقع 
وخلفهـا  حامضـة  قريـة  ويف  القـرن 
ويف موقـع عرعـرة، وأكـدت مصـادر 
عسـكرية للمسرية، أن قذائف املدفعية 
رضبت تجمعات جيش العدو يف جميع 
تلك املواقع بدقة عالية، ما أَْسـَفـَر عن 

سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم. 
رضبـت  ذلـك،  مـع  وبالتـوازي 
صليًة مـن صواريخ كاتيوشـا الجيش 
آخر لجنود  واللجان الشـعبية تجمعـاً 

العـدو السـعودي يف معسـكر املخيـل 
أَيْضـاً،  جيـزان  يف  العارضـة  بقطـاع 
مبارشًة  إصابـاٍت  الرضبـات  وحققت 
أَْسـَفـَرت عن سـقوط قتـىل وجرحى 
من العسكريني السعوديني الذين كانوا 
يف املعسـكر، كمـا تسـبّبت الرضبـات 
تحصيناتهـم  بتدمـري  الصاروخيـة 

وعتاِدهم العسكري. 
ويف وقـت الحق مـن اليوم نفسـه، 
اسـتهدفت مدفعيـة الجيـش واللجان 
تجمعـاٍت ملرتزقـة العدوان السـعودي 
ميـدي،  صحـراء  شـمال  األمريكـي 
محققـًة إصاباٍت دقيقـة أوقعت َعَدداً 
مـن القتـىل والجرحـى يف صفوفهـم، 

وكبّدتهم خسائَر ماديًة متنوعة. 

طخرع وإخابئ سحرات املرتجصئ بعةعم ظعسغ 
وسمطغات طاظعسئ يف الئغداء وخرواح

 : الئغداء، طأرب
لقـي عـدٌد من مرتزقـة العدوان السـعودي 
األمريكـي، أمـس األحـد، مصارَعهـم وأصيب 
منهم آخرون، خالل عمليات عسكرية متنوعة 
نّفذتهـا وحـداُت الجيـش واللجـان الشـعبية 
يف عـدد مـن محـاور املواجهـات بمحافظتَـي 

البيضاء ومأرب. 
مصدر عسـكري أفـاد لصحيفة املسـرية أن 
وحدات الجيش واللجان الشـعبية، نفذت، أمس 
هجومـاً نوعيـاً عـىل عدد مـن مواقـع مرتزقة 
العدوان يف محافظة البيضاء، وكبّدتهم خسـائَر 

برشيًة فادحة من القتىل والجرحى. 
وأوضح املصدر أن الهجوَم اسـتهدف مواقع 
املرتزقة يف تبة العلم بجبهة قيفة، وأن الوحداِت 
تلـك  يف  املرتزقـة  مجاميـع  باغتـت  املهاجمـَة 
املواقع، وبارشتهم بنريان مسددة حصدتهم بني 

قتيل وجريح، فيما لجأ البقية إىل الفرار. 

وتزامـن ذلـك مـع سـقوط مجموعـة مـن 
مرتزقة العدوان بني قتيل وجريح رشق شـبكة 
صباح يف جبهة ذي ناعم باملحافظة ذاتها، حيث 
أفـاد مصدر ميداني للمسـرية أن عبوة ناسـفة 
زرعتهـا وحـدة الهندسـة العسـكرية التابعـة 
لقوات الجيش واللجان، انفجرت بتلك املجموعة 
هناك، أمس، وأوقعتهم َجميعاً رصعى وجرحى. 
ويف محافظـة مأرب، واصلت قـواُت الجيش 
واللجان الشعبية عملياتها العسكرية يف مناطَق 
متفرقـٍة مـن جبهـة مديريـة رصواح، طـوال 
سـاعات يـوم أمس، وأفـادت مصـادر ميدانية 
للصحيفـة، أن خمسـًة مـن مرتزقـة العـدوان 
السـعودي األمريكـي لقـوا مصارعهـم بنريان 

الجيش واللجان خالل تلك العمليات. 
واللجـان،  الجيـش  مدفعيـُة  واسـتهدفت 
بالتزاُمن مع ذلك، تجمعاٍت للمرتزقة يف معسكر 
كوفـل، محققًة إصاباٍت مبـارشًة، أوقعت َعَدداً 

من القتىل والجرحى يف صفوفهم. 

 تمض رشغصه المخاب سطى ضافغه وطدى به لمساشئ ظخش ضغطع وجط وابض طظ رخاص طرتجصئ السثوان 

صاطى وجرتى طظ الةغح السسعدي واملرتجصئ يف ضربات 
طثشسغئ وخاروخغئ سطى تةمساتعط بظةران وجغجان

 : ضرار الطغإ
نـرشت وحدُة اإلْعـَالم الحربي 
لقوات الجيش واللجان الشعبية، 
مساء أمس األول، مشهداً بطولياً 
الكامـريا  التقطتـه  اسـتثنائياً 
خالل إحـدى جوالتهـا التوثيقية 
للعمليات العسـكرية يف محافظة 
الجـوف، ويف املشـهد يظهـر أحُد 
أبطال الجيش واللجان وهو يقوم 
بإسـعاف رفيق مصاب له، وسط 
وابل من رصاص مرتزقة العدوان 
يحاول استهداَفه بدون أن يتوقف 

لحظة واحدة. 
البطـل اليمنـي الـذي ظهر يف 
املشـهد، خـَرَق قواعَد االشـتباك 
املعروفة، وحمل رفيَقه يف الجهاد 
عـىل كتَفيـه ومىض بـه يف طريق 
وأسلحة  قنّاصات  أمام  مكشوفة 
الخفيفـة  العـدوان  مرتزقـة 
مـع  يحمـل  وكان  واملتوسـطة، 
جسـد صديقه ثقًة مطلقًة بالله، 
الـذي كان قـد رأى جيـداً نَرصه 

وتأييَده خالل مواجهة األعداء. 
ومع ُكّل خطـوة كان يخطوها 
ذلـك البطـل، كانـت تنهـاُل عليه 
العـرشاُت مـن رصـاص أسـلحة 
املرتزقـة محاولًة إصابتـه، إال أن 
ذلك لـم يُِخْفه ولـم يتوقف لحظة 
واحـدة، مع أنه ال يرتـدي أي واٍق 
مـن الرصـاص وليـس أمامه أي 

ساتر طبيعي يحتمي به. 
الرصاصـات  تلـك  بعـُض 

عنـد  الغبـار  إثـارَة  اسـتطاعت 
حـرشات  كأنهـا  وبـدت  قدَميـه، 
صغـرية تحـاول تتبـع خطواتـه، 
وهو يتجاوزها بكل ثقة، وكما لو 
أنه يستخفُّ بها، داس عىل إحداها 
فوَر صعود غبارها وتابع طريقه. 
أن  الكامـريا  اسـتطاعت 
َل أصـواَت الرصـاص التي  تسـجِّ
كان املرتزقـة يطلقونهـا عليـه، 
عـن  صـادرًة  األصـوات  وكانـت 
أسـلحة مختلفـة، لكنها لم تجرب 
ذلـك املجاهـد حتى عـىل خفض 
رأسه الشـامخ قليالً، أَْو التلكؤ يف 

خطواته الثابتة. 

غري مألوف، لكنه  كان مشهداً 
ليس غريباً من الناحية األخالقية 
والروحية عـىل مجاهدي الجيش 
واللجـان، إذ لطاملـا شـاهدناهم 
يهرعون إلسعاف جرحى أعدائهم 
كامـريا  وثّقـت  ولطاملـا  أَيْضـاً، 
اإلْعـَالم الحربي جرحـى مرتزقة 
أكتاف  عـىل  محمولـني  العـدوان 
ابطال الجيش واللجان، ويتلقون 
اإلسـعافات منهم، مع العلم بأن 
أرسى وجرحى الجيش واللجان ال 
يتلقون شيئاً من تلك املعاملة عند 
املرتزقـة، بـل عىل العكـس يصل 
األمـر إىل دفنهم أحياًء، كما حدث 

عبدالقوي  الشـهيد  األسـري  مـع 
الجربي. 

وثّقـت كامريا اإلْعـَالم الحربي 
دقيقتـني وبضـع ثوانـَي من تلك 
العمليـة البطولية، لكـن مصادَر 
الجيـش  قـوات  يف  «املسـرية» 
أن  أفـادت  الشـعبية،  واللجـان 
عـىل  تحّفظـت  (الـذي  املجاهـَد 
اسمه) تمكن من اجتياز الطريق 
كامـالً، وقطع ما يقـارب نصف 
كيلومرت حامالً رفيَقه عىل كتفيه، 
محتميـاً بشـجاعته وإيَْمانه من 
حقد أسلحة املرتزقة الذين أثبتوا 

انعداَم إنَْسانيتهم بشكل قاطع. 

ضاطريا اإلسقم التربغ تعّبص سمطغئ بطعلغئ اجابظائغئ 
فتث طةاعثي الةغح والطةان

املضاإ السغاجغ فظخار اهللا 
غئارك لطحسإ الغمظغ تطعل 

ذضرى بعرة 11 شرباغر 
باَرَك املكتُب السيايس ألنصار الله للشعب اليمني حلوَل مناسبة الذكرى 
السـابعة لثـورة الحادي عرش مـن فرباير املجيدة، مؤكـداً أن الحادي عرش 
من فرباير يمثُّل يف جوهره مفتاَح مرحلة مضيئة يف سـياق النضال الوطني 
املسـتمر من أجل التحّرر من أغالل قوى االستكبار وأدواتها ورفع الهيمنة 

عن كاهل البالد. 
وقـال املكتُب السـيايس ألنصار الله يف بيـان له “نباِرُك للشـعب اليمني 
حلول هذه املناسبة التأريخية ونحن نستذكر منطلقاتها السامية ومبادئها 
النقيـة وأهدافها النبيلة وشـهدائها الصادقني الذين ثاروا عىل كل أشـكال 
الفـوىض، والتجهيل املمنهج، والفسـاد واإلقطاعيـات املرتامية األوصاف، 
الذين ثاروا بحثاً عن دولة حقيقية كريمة عادلة ال تقتل الشعب، وال تمتهن 

الفشل عىل كافة األصعدة. 
وأوضح البيان أن الثوة عندما أوشكت عىل تحقيق أهدافها بفضل صمود 
وتضحيات أبناء الشـعب اليمني تدخلت دول االسـتكبار إلفشالها وصنعت 
توافقـا بني القتلة ضد إرادة التغيري، وعادت انتهازية قوى القتل والفسـاد 

من جديد، وزادت سياسة االنبطاح والعمالة أكثر مما كانت عليه قبل.
كمـا أوضـح البيان أن إرادة الشـعب الحـرة والقوى الوطنيـة الرشيفة 
اسـتمرت يف ثورتهـا ونضالهـا وتضحياتهـا حتـى أرشقت ثـورة الحادي 
والعرشيـن من سـبتمرب املجيـدة لرتفرف إرادة الشـعب عىل قمـم الكرامة 
فلم تجد قوى االسـتكبار بدا من التدخل العسكري املبارش إلعادة اليمن إىل 

حظرية الوصاية املقيتة والتبعية املذلة، خاضعة تماما، ما لها من قرار. 
وأكـد البيان أن الحادي عرش من فرباير يمثـل يف جوهره مفتاح مرحلة 
مضيئة يف سـياق النضال الوطني املسـتمر من أجل التحرر من أغالل قوى 

االستكبار وأدواتها ورفع الهيمنة عن كاهل البالد. 
وأضـاف البيان “إن بالدنـا وهي مازالت تخوض – سـعيا إىل كرامتها 
واسـتقاللها – غمار التحديات الكربى وتقدم يف سـاحات الوغى شـاهق 
التضحيـات مروراً بثـورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب املجيدة التي 
أعـادت إىل سـابقتها رونق االتجـاه القويـم، وأصالة املسـار، وصوالً إىل 
يوميـات العزة واإلباء واليمانيني الكرام وتضحياتهم يف سـبيل الله حيث 
ال يقـاس عـىل بسـالتهم أحد وها هـم اليوم عـىل عتبات اكتمـال العام 
الثالث من عمر اإلجرام السـافر والعدوان األرش ما وهنوا وما ضعفوا وال 

استكانوا». 
وأشـاد البيان ببسـالة وصمود وتضحيات الشعب اليمني ويف مقدمتهم 

الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة هذا العدوان الغاشم. 
وجدد البيان التأكيد عىل اسـتمرار جميع أحرار ورشفاء البلد يف التصدي 

لهذا العدوان حتى تحقيق النرص الكامل عىل الغزاة واملحتلني.
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 : عاظغ أتمث:
أشـاد العالمـة فـؤاد ناجـي –نائـُب وزيـر 
األوقاف واإلرشـاد، عضو رابطة علماء اليمن-، 
بالحفل التكريمـي ألَُرسِ الشـهداء من العلماء 
وذويهـم الذي نّظمـه دائرُة العلمـاء يف املكتب 
التنفيـذي ألنصـار الله، مبينـاً أن هـذا الحفَل 
يعـد لفتًة كريمـة وإنَْسـانية من قائـد الثورة 
السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي تجاه العلماء 
الربانيـني الذيـن كانوا رجـاَل قـول وفعل ولم 
يكتفـوا بالوعِظ عـرب املنابر، ولكنهـم كانوا يف 

مقدمة الصفوف للدفاع عن الدين والوطن. 
ويف ترصيح خاص بصحيفة «املسرية»، أَكََّد 
العالمة فؤاد ناجي، أّن التكريم الذي أقيم، أمس 
بالعاصمة صنعاء، شـمل ما يقارب 100 أرسة 
عالـم أغلبُهـم مـن العاصمة وعدد مـن علماء 
محافظة صعدة النازحني جراء العدوان، مشرياً 
إىل أن هناك الكثريَ من هـؤالء العلماء الربّانيني 
َمـن ضّحى بنفسـه ومنهـم من ضّحـى بابنه 

ومنهم من ضّحى بشقيقه أَْو قريبه. 
وأوضح نائُب وزير األوقاف أن هؤالِء العلماَء 

كانـوا من أوائل الشـهداء ويف مقدمة الصفوف 
للجهاد يف سـبيل الله ويف سـبيل عـزة وكرامة 
الوطن وليسـوا كعلماء البالط والسـلطة ممن 
يغـّرر باآلخرين للقتال بينمـا أوالده يقبعون يف 

فنادق تركيا والرياض وأبو ظبي. 
ولفـت العالمة فؤاد ناجـي، إىل أن تكريَم أرس 
الشهداء من العلماء وذويهم كانت لُه خصوصية 
كبرية، وقد أراد املشـاركون فيها إيصال رسـالة 
قويـة إىل دول تحالف العدوان بـأن علماَء اليمن 
ليسـوا فرساَن منابر فقط ولكنهم أيضاً فرساٌن 
بامليـدان والنـزال والقتـال، وحينما دعـوا أبناَء 
الشـعب اليمنـي إىل رفـد الجبهات كانـوا هم يف 

مقدمة الصفوف بأنفسهم وأوالدهم وأرسهم. 
وأشـار نائـب وزير األوقـاف، إىل مـا يكرره 
دائماً وأبداً مفتي الديار اليمنية، العالمة شمس 
الديـن رشف الديـن، بأن العلمـاء إذا لم يكونوا 
سـبّاقني يف الدفاع عن الشـعب والوطن فليسوا 
رجـاالً، فضالً عـن كونهـم علمـاء وواعظني، 
مبينـاً أن عليهم وضَع أنفسـهم يف املقدمة قبل 
الجميع، وأن يجعلـوا قدوتهم يف ذلك خريَ خلق 
اللـه محمد صـىل الله عليه وسـلم الذي كان يف 

مقدمة الصفـوف بالغزوات وكـذا مدينة الِعْلم 
عـيل بن أبـي طالب سـالم اللـه عليـه واإلمام 
الحسـني عليـه السـالم وكبـار الصحابة ممن 

كانوا فرساناً عظماَء ومقاتلني أشداء. 
ونـّوه العالمـة فـؤاد ناجـي، إىل أن علمـاء 
اليمـن ماضـون عـىل نهـج مـن سـبقهم من 
العلمـاء، أبرزهم قائد املسـرية القرآنية السـيد 
الشـهيد العالمة حسني بدرالدين الحوثي سالم 
الله عليـه، والعالمة زيد عـيل مصلح وغريهما 
ممـن كانوا السـباقني يف التضحيـة بأرواحهم 
يف سـبيل إعـالء كلمـة اللـه، الفتـاً إىل العالمة 
الدكتـور الشـهيد املرتـىض املحطـوري، الـذي 
كان اسـتهداف مسـجده باكـورة العدوان عىل 
بالدنا وكـذا كبار علمـاء اليمن أمثال الشـهيد 
العالمة القـايض عبدامللك املروني، باإلَضاَفة إىل 
العلماء الذين ضّحوا بأوالدهم وفلذات أكبادهم 
كالعالمة حمود عبـاس املؤيد، والعالمة يونس 
بـن محمد املنصـور والعالمـة محمـد املطاع، 
وغريهـم مـن العلمـاء الذيـن جّسـدوا أعظـم 
التضحيـات وأروعها يف سـبيل الله والدفاع عن 

الوطن وعزته وكرامته. 

أخبار

 السقطئ شآاد ظاجغ – ظائإ وزغر افوصاف سدع رابطئ سطماء الغمظ لختغفئ «المسغرة»:

سطماء الغمظ يف طصثطئ الخفعف ولغسعا ضسطماء السططئ 
غشررون باآلخرغظ وأوقدعط يف شظادق ترضغا والرغاض

 تضرغط 100 أجرة حعغث طظ السطماء شغ الساخمئ وخسثة طمظ ضتى بظفسه وبأوقده وأحصائه وأصربائه

تمطئ أضبر طظ 400 تعصغع لحثخغات اجاماسغئ 
وإسقطغغظ وجغاجغغظ وظاحطغظ.. 

صغادات جظعبغئ تاسعث يف «وبغصئ الثم» 
بسثم الافرغط بسغادة وأرض الغمظ 

وتتثر طظ الاعاذآ طع اقتاقل
 : خاص:

ّدت املمارسـاُت العبثيـُة والتخريبيـُة التـي تمارُسـها دوُل االحتـالل يف 
د قيادات يمنية جنوبية من مختلـف االنتماءات والوالءات  الجنـوب إىل تعهُّ
القبلية والسياسـية ومن عموم محافظات الجنوب، بعدم التفريط بالرتاب 
الوطني واملياه اإلقليمية، والجزر، وكل ما يتعلق بالسيادة الوطنية الكاملة 
للجمهورية اليمنية، ورفض أية محاولة للمسـاس بهوية وتأريخ الشـعب 

اليمني. 
ويف وثيقة حملت أكثَر من 400 توقيع لشـخصيات اجتماعية ومشـايخ 
وإْعَالميني وقيادات وناشـطني، جّرم املشـاركون فيهـا التنازل عن أرايض 
اليمن ألية جهة أجنبية، يف إشارة إىل سيطرة االحتالل اإلماراتي عىل جزيرة 
سقطرى بالكامل وعىل مسـاحات كبرية من محافظات عدن وحرضموت 

وشبوة. 
َوأَكَّـَد املوّقعـون يف الوثيقـة التي أُسـميت «وثيقة الـدم والعهد الوطني 
املقدس» التصدي لكل شـخص مهما كانت قرابتُه أَْو مكانته أَْو منصبه أَْو 
وضعه السـيايس أَْو االجتماعي يتواطأ بأي شكل من األشكال مع االحتالل 

والتفريط بالسيادة الوطنية أَْو يربر ذلك بفعل أَْو قول. 
ولفتت تلك القيادات املوقعة إىل أن وثيقَة الدم تُعتَربُ التزاماً كامالً وعهداً 
مقدَّسـاً ال يجـوُز الحنُث أَْو الرتاجـُع عنه أَْو الرتاخي بااللتـزام به، كما أنه 

يسمُح ألي مواطن أَْو مواطنة يمنية باالنضمام إىل تلك الوثيقة.

طعاظأ الئتر افتمر تظفغ املجاسط 
افطرغضغ بحأن تحشغض الضرغظات 
املاترضئ املصثطئ طظ الشثاء الساملغ

 : التثغثة:
نفت مؤسسـُة مواني البحر األحمـر اليمنية، ما تناقلته بعُض وسـائل 
اإلْعـَالم املحليـة والدولية حول ترحيِب الواليات املتحدة بتفريغ مسـاعدات 
إنَْسـانية يف ميناء الحديدة باليمن، وتشـغيل الكرينـات املتحركة (التدانو) 

األربعة املقدمة من منظمة الغذاء العاملي. 
وقال بيان صادر من املؤسسـة تلقت صحيفة «املسرية» نسخة منه: إن 
الخرب ليس بالحقيقي وإنما يدخل يف إطار الزيف الذي تمارسه قوى الظلم 
واالستعباد؛ بهدف إعانة الظالم عىل ظلمه والتعايل عىل صوت الحق َوكتمه. 
وأضـاف البيـان: إن املؤسسـة منذ اسـتالمها الكرينـات املتحركة نوع 
(تدانـو) ال زالـت يف َطور عملية االسـتالم َوالتسـليم ولم تدخـل يف الخدمة 
للمؤسسة بصفة رسمية؛ ألنه إىل اآلن لم تكتمل اإلجراءاُت كالتأمني وغريه، 
الفتـاً إىل نجاِح منظمات األمم املتحدة يف إدخال هذه الكرينات املتحركة بعد 

عام كامل من املنع لدخولها. 
وأشـار إىل أن املؤسسـة تعاني َوبشـدة من الحصار املفـروض من قوى 
تحالف العدوان إىل درجة أنه منذ اسـتالم الكرينـات يف يوم 15 يناير 2018 
لم تجد سفن مواد غذائية لكي تطبق تجربة فنية من تجارب االستالم وهو 
العمل عىل سفينة تجارية محملة بمادة السكر وليس تفريغ إمدادات مواد 

اغاثية كما جاء يف الخرب املضلل. 

شغ لصاء طعّجع بتدعر المتاشر الةظثي:

سطماء تسج وإب وذطار غآضثون أعمغئ الصغام باملسآولغئ لاعسغئ 
املةامع بمثططات السثوان وطآاطراته الثئغبئ

 : تسج
أّكَد علماُء محافظـات تعز وإب وذمار، 
يف لقاء موسع ُعقد، أمس، برئاسة محافظ 
املحافظـة عبده الجنَدي، عـىل أهميّة قيام 
العلماء بمسـؤولياتهم يف توعيـة املجتمع 
بُمَخّططـات العدوان األمريكي السـعودي 

ومؤامراته الخبيثة. 
ودعا العلماء يف بيانهم إىل تظافر الجهود 
وتعزيز الصمـود يف مواجهة العدوان ورفد 

الجبهـات بالرجال والعتـاد وقوافل الدعم، 
ـًة مـع تصعيد العـدوان مؤّخـراً من  َخاصَّ
جرائمـه يف تعـز. مشـيدين بـدور الجيش 
واللجان الشعبية وما يسّطرونه من مالحَم 

بطوليٍة يف جبهات الرشف والبطولة. 
ويف افتتـاح اللقـاء الـذي نّظمـه مكتب 
األوقاف واإلرشاد بتعز، أَكََّد املحافظ الجندي 
أهميّـة رسـالة العلمـاء يف تعزيـز الصمود 
والتالحـم يف مواجهـة العـدوان ومرتزقته. 
وكـذا أهميّـة االرتقـاء بالخطـاب الدعوي 

واإلرشـادي، بما يعزز من تماسـك الجبهة 
الداخلية.. حاثاً املجتمَع عىل التحشيد ورفد 
الجبهات باملال والرجال والسالح للدفاع عن 

الوطن والعرض والكرامة. 
وكانـت قـد ألقيـت عـدٌد مـن الكلمات 
لعدد من فضيلة العلمـاء أكدت يف مجملها 
إىل أهميّـة توحيد الصـّف ملواجهة العدوان 
وُمَخّططاتـه التي تسـتهدُف اليمـن أرضاً 
وإنَْساناً.. مشـددين بأن الدفاَع عن الوطن 

ودحر الغزاة واملحتلني واجٌب دينّي. 

طآجسئ بظغان الاظمعغئ تضّرم 100طاطعع يف برظاطب إذسام 
سرشاظاً بةععدعط يف خثطئ املةامع

المسغرة / خظساء
الطوعي  العمل  وحـدُة  كّرمت 
بمؤسسة بنيان التنموية، أمس، 
متطوعـي  مـن  100متطـوٍع 
برنامـج إطعام، مـن العاملني يف 
فـرن مديريـة السـبعني الخريي 

بأمانة العاصمة. 
ويف حفـل التكريم، أَكَّـَد نائُب 
بنيان،  ملؤسسـة  التنفيذي  املدير 
أهميّـة  عـىل  الكبـيس،  أحمـد 
ًة يف ظل  العمل التطوعـي وَخاصَّ
الظـروف الراهنة التـي تمر بها 
العدوان  اسـتمرار  جـراء  البـالد 
والحصـار الذي اسـتهدف لقمة 

عيش املواطن. 
وأشار إىل أن هذا التكريَم يأتي 
ضمن حملة دعم العمل الطوعي 
الـذي  2018م  وبنـاء»  «عطـاء 
تنفذه مؤسسـة بنيان التنموية؛ 

يف  املتطوعـني  بجهـود  عرفانـاً 
خدمـة املجتمـع.. منوهـاً إىل أن 
عمليـة التكريم ستشـمل جميع 
إطعـام  برنامـج  يف  املتطوعـني 
بمختلـف املديريـات املسـتهدفة 

من الربنامج. 
برنامَج  أن  الكبـيس  وأوضـح 

توفـري  يسـتهدُف  إطعـام 
يف  أرسة  ألـَف   25 احتياجـات 
أمانة العاصمة وبعض مديريات 
محافظة صنعاء من الرغيف من 
خـالل توزيـع 250 ألـف رغيف 
يوميـاً يتم إنتاجهـا من 15 فرن 
مركـزي إَضاَفـة إىل توزيع لحوم 

األضاحي لنفس األرس يف األعياد. 
وأشـاد نائُب املديـر التنفيذي 
ملؤسسـة بنيان وضابط مرشوع 
يف  املتطوعـني  بجهـود  إطعـام، 
برنامج إطعام يف خدمة املواطنني 
من خالل عملية التوزيع اليومي 

ملادة الرغيف. 
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أخبار

الةجائغئ تصدغ بإسثام ابظني طظ 
سظاخر الصاسثة وتئج 10 آخرغظ 

لصغاطعط بأسمال إرعابغئ 
 : خظساء:

قضت املحكمُة االبتدائيُة الجزائيُة املتخّصصة بأمانة العاصمة 
بإعدام شـخصني من تنظيـم القاعدة رمياً برصـاص لقيامهما 
بأعمال إجرامية، وإدانة 10 أشخاص من التنظيم بتهمة اإلخالل 

باألمن وإقالق السكينة العامة. 
وقىض منطـوُق الحكم يف الجلسـة التي ُعقـدت، أمس األحد، 
برئاسـة القايض محمد مفلح، بإعدام محمد صالح عيل العقييل، 
وعبدالله عىل ناجي غالب الحـاوري، رمياً بالرصاص، كما قىض 
الحكـُم باالكتفـاء بمدة الحبـس التي أمضاها العـرشُة اآلخرون 
ا  يف السـجن منذ القبـض عليهم وجلـد أحدهم ثمانني جلـدًة حدٍّ
لثبـوت ارتكابـه جريمة رشب الخمر واإلفـراج عنهم، بعد تقديم 
الضمانـات بعدم اإلخـالل باألمن والنظام العـام ووضعهم تحت 

رقابة الرشطة ملدة ثالثة سنوات. 
وكانـت النيابـُة وّجهـت للُمدانـني بأنهـم خالل الفـرتة األول 
مـن يناير 2011م وحتـى 20 يناير 2016م، اشـرتكوا يف عصابة 
مسـلحة تتبُع تنظيـَم القاعدة للقيـام بأعمال إجرامية شـملت 
االختطـاَف والتقطـَع والنهـب والتفجـري، نتـج عنهـا اختطاف 
امرأتني أجنبيتني، فرنسـية وتونسية؛ بقصد الحصول عىل فدية، 
كما قاموا برصد أجانَب وشخصيات اجتماعية وتجار، ومحاولة 
اختطافهـم، باإلضافـة إىل رصد مواقَع عسـكرية، منها القاعدة 

الجوية بصنعاء، وقاموا برصد سيارات للبنك الدويل. 

طآجسئ الحعغث تعزع السقل الشثائغئ 
فجر الحعثاء بمثغرغئ خرواح طأرب

 : طأرب:
دّشـنت مؤسسُة الشـهيد بمحافظة مأرب، أمس األحد، توّزع 

السالل الغذائية لـ118 من أرس الشهداء بمديرية رصواح. 
ويف التدشـني، أوضح مرعي العامري - مدير مديرية رصواح، 
أن توزيع السالل الغذائية يأتي عرفاناً بتضحيات أرس الشهداء يف 
مواجهة العدوان ومرتزقته والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. 
َوأَكَّـَد مديـر مديريـة رصواح عـىل اهتمـام السـلطة املحلية 
بأرس الشـهداء، الفتـاً إىل أهميـة التعاون مع الجهـات املختصة 
واملؤسسات املانحة لدعم ورعاية أرس الشهداء وذويهم ومنحهم 

ة كأقل ما يمكن.  امتيازات َخاصَّ

طتاشر خظساء غآضث ترخه سطى اجامرار 
السمطغئ الاسطغمغئ وتثلغض الخساب

 : خظساء:
أّكـد حنـني محمـد قطينـة – محافظ صنعـاء، حـرَص قيادة 
املحافظـة والسـلطة املحليـة عـىل اسـتمرار التعليم واالسـتعداد 
لتسـهيل كافـة الصعوبـات ومعالجة املشـاكل التي تواجه سـري 

العملية التعليمية. 
جـاء ذلك خالل تدشـينه، أمس األحد، الفصـَل الدرايس الثاني 
للعام الدرايس 2017 - 2018 يف مدرسة النرص بمديرية بني مطر 
وعـدد من مـدارس مدريتي همدان وسـنحان، بمشـاركة وكالء 
املحافظة عيل الغشمي وعبدامللك الغربي وأحمد الصماط، ومدير 

مكتب الرتبية باملحافظة هادي عمار. 
والتزامهـم  الطـالب  بتفاعـل  قطينـة  أشـاد  التدشـني،  ويف 
بالحضـور للمـدارس رغـم الصعوبـات التـي يواجهونهـا جراء 
العـدوان والحصـار، مثمناً جهود الكادر وإرصاره عىل اسـتمرار 

عملية التعليم. 

طةجرة جثغثة لطسثوان يف الةراتغ بالتثغثة خطفئ 9 حعثاء طظ أجرة واتثة

 : التثغثة:

بعَد سـاعات من ارتكاب مجزرة مماثلة 
بمديرية خب والشـعب الجوف أودت بحياة 
7 أشـخاص مـن أرسة واحدة، شـن طرياُن 
غـارات  سلسـلَة  األحـد،  أمـس  العـدوان، 
عىل منطقـة الرشجـة بمديريـة الجراحي 
محافظـة الحديـدة اسـتهدفت منـزَل أحد 
املواطنني، ما أَدَّى إىل استشهاد 9 مواطنني، 

بينهم خمس نساء. 
وأدان مصـدٌر أمنـيٌّ بالحديـدة، إمعـاَن 
العـدوان السـعودي يف ارتـكاب املزيـد من 
املجـازر والجرائـم وإزهـاق أرواح األبرياء 
من النسـاء واألطفـال والشـيوخ يف عموم 
محافظات الجريمة، مطالباً املجتمَع الدويل 
الخروج عن صمته ووضع حد لهذه الجرائم 

التي تزيد كل يوم. 
مـن جانـب آخر، شـن طريان العـدوان، 
أمـس األحد، ثالث غارات وقصف صاروخي 

ومدفعـي عىل مناطـَق متفرقـٍة بمحافظة 
صعدة. 

وأوضـح مصدر محـيل باملحافظـة، أن 
طـرياَن العدوان شـن غارتني عـىل منطقة 
آل قـراد بمديريـة باقم وغـارًة عىل منطقة 

طخية بمديرية مجز. 
ولفـت املصـدر إىل أن قصفـاً صاروخياً 
استهدف مناطَق متفرقة  سعودياً  ومدفعياً 
مـن مديريـة رازح الحدودية خّلـف أرضاراً 

مادية يف منازل وممتلكات املواطنني. 

اجاماع بالساخمئ غظاصح الاتثغات الاغ تعاجه الجراسئ 
يف الغمظ وجئض التفاظ سطى افطظ الشثائغ

 : خظساء:
عقـدت الهيئـُة التنفيذيـُة للنقابـة العامة 
لتجـار املـواد الزراعيـة، أمـس، اجتماعـاً لها 
برئاسـة عادل دغسـان -األمني العام املسـاعد 
للنقابـة- وبحضـور الشـيخ صالـح القـويس 
-رئيـس مجلـس إدارة املركز العربـي للتطوير 
الزراعي-، حيث ُكرِّس االجتماع ملناقشة ُجملة 
مـن القضايـا املطروحـة عـىل أجنـدة النقابة 
ودورهـا املنشـود يف تطويـر وتنميـة القطـاع 
الزراعي يف اليمـن يف ظل الظروف الصعبة التي 

تشهدها اليمن. 
َوأَكَّـَد الحارضون يف االجتمـاع عىل رضورة 

تكاتف أطراف املنظومة الزراعية يف اليمن، بما 
يسـهم يف تطويـر القطـاع الزراعي 

التـي  التحديـات  ومواجهـة 
تواجهـه هـذا القطـاع الهام 

عليه  يعول  والذي  والحيوي 
يف الحفاظ عىل األمن  كثرياً 

الغذائي. 
االجتمـاع  يف  تـم  كمـا 
مناقشـُة جوانب التحضري 
فعاليـة  إلقامـة  واإلعـداد 

مناقشـة  إىل  تهـدُف  وطنية 
تواجههـا  التـي  التحّديـات 

إىل  وتتطـرق  اليمـن،  يف  الزراعـة 

الجهـود املتميـزة التي تقـوم بهـا املنظماُت 
الدوليـة يف دعم وتشـجيع القطاع 
يف  وإسـهاماتها  الزراعـي 
الحفـاظ عىل األمن الغذائي 

يف اليمن. 
هذا وتسـعى النقابة 
املـواد  لتجـار  العامـة 
تحقيـق  إىل  الزراعيـة 
األهـداف،  مـن  جملـة 
املـوارد  حشـد  أبرزهـا 
األعضـاء؛  وطاقـات 
للمساهمة يف خدمة التنمية 

الزراعية يف اليمن. 

أضبر طظ 200 طرغخ بالفحض الضطعي طعثدون بالثطر 
وظظاحث املظزمات الساملغئ الاثخض السرغع

 : ذطار:
أوضـح الدكتـوُر جمال حسـن الشـامي –

رئيس هيئة مستشـفى ذمار العـام-، أن حياَة 
أكثـر من 200 مريض بالفشـل الكلوي مهدَّدة 
املبكـرة  للمضاعفـات  ومعرَّضـون  بالخطـر 
واملوت املفاجئ يف أيـة لحظة ما لم يتم التدخل 
بصورة عاجلة؛ لتأمني جلسات الغسيل الالزمة 

لهم. 
وإزاء هـذه الكارثـة الصحيـة التي سـببها 
العـدوان والحصـار أطلقـت هيئة مستشـفى 
ذمـار العـام، أمـس، نـداء عاجالً لدعـم مركز 

الغسيل الكلوي بمسـتلزمات جلسات الغسيل 
واألدوية واملحاليل التي تمكنه من االستمرار يف 

تقدم خدماته اإلنَْسانية وإنقاذ حياة املرىض. 
ولفـت الدكتور الشـامي يف بيـان صحفي، 
أمـس، إىل أن املركـز مهدٌد بالتوقـف عن العمل 
خالل خمسـة أيام جراء نفاد األدوية واملحاليل 
الطبية الرضورية بجلسـات الغسـيل، مناشداً 
الدوليـة  واللجنـة  العامليـة  الصحـة  منظمـة 
للصليـب األحمـر ومنظمـة أطبـاء بـال حدود 
املحليـة  واإلنَْسـانية  الصحيـة  واملنظمـات 
والدولية والتجـار وأصحاب األيـادي البيضاء، 
برسعـة التدخل وتقديم املسـاعدة إلنقاذ حياة 

مرىض الفشل الكلوي. 
َوأَكََّد رئيس مستشفى ذمار أن املركَز يواجه 
صعوبـاٍت إضافيـًة؛ نظـراً لعـدم قدرتـه عىل 
اسـتيعاب كافة املرىض الذين يقصدونه بشكل 
يومـي مـن املحافظـة واملحافظـات املجاورة، 
مبيناً أن املركَز اسـتقبل خـالل الفرتة املاضية 
أكثر من 500 مريض، وهي أعداٌد تفوق طاقته 
االستيعابية بثالثة أضعاف، مشرياً إىل أن املركَز 
يعمل حالياً بثلث طاقته بواقع 12 رسيراً فقط 
مـن أصل 30 رسيراً، بينما هنـاك 18 رسيراً لم 
يتم تجهيزها للعمل؛ بسـبب عـدم توفر بعض 

االحتياجات األساسية للتشغيل. 

 الثضاعر جمال الحاطغ – رئغج عغؤئ طساحفى ذطار السام :

 شغما الشارات والصخش المثشسغ والخاروخغ طسامر بمثغرغات خسثة التثودغئ 
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(360)
أخبار 

طتاشر إب: طظ غّثسغ ترخه سطى تسج جسض طظعا وطظ 
أعطعا طسرتاً لطةرائط والثطار بالاساون طع املتاض

طآجسئ الحعثاء تصثم طئالس طالغئ وجققً غثائغئ 
فجر الحعثاء يف طثغرغئ باجض 

 : إب 

أّكد عبُدالواحد صـالح – محافظ إب، أن 
سـلميَة وصمود املحافظة جعلهـا مطمعاً 
الـذي  األمـر  ومرتزقتـه،  العـدوان  لقـوى 
يتوجب عىل اإلْعَالميـني التعاطي معها بما 

يتناسب مع سلميتها. 
جـاء ذلك خـالل املؤتمـر الصحفي الذي 
عقدته اللجنة األمنيـة بمحافظة إب، أمس 
األحد؛ للوقوف أمام اإلنجازات األمنية خالل 

العام املنرصم. 
إىل  إب،  محافـظ  أشـار  املؤتمـر،  ويف 
مـا يحـدث ملدينة تعـز وأهلها من النسـاء 

واألطفـال وجعلها مرسحاً للجرائم والدمار 
مـن قبل من يّدعون أنهـم حريصون عليها 
وتعاونـوا مـع األجنبـي واملحتل ضـد أبناء 
وطنهـم، داعيـاً ُكّل اإلْعَالميني والناشـطني 
لتوخـي الدقـة واملصداقيـة والنقـد البنّـاء 
والتجـّرد من املصالـح الضيقـة، فالعدوان 
ومرتزقته يسـتغلون أبسـط األشياء أبشع 

وأخس استغالل. 
بـدوره، أورد مديـُر عام أمـن املحافظة 
العميـد الركن محمـد عبدالجليل الشـامي 
باألرقـام  األمنيـة  اإلنجـازات  مـن  جانبـاً 
واإلحصائيـات الدقيقـة، حيـث أوضـح أن 
إجمـايل املتهمني الذين تم ضبُطهم (٢٩٨٨) 
متهمـا يف مختلف الجرائـم و(٢٠٧) قضايا 

جنائيـة مدونة مـن ٢٠١٦ ومـا قبله، فيما 
النيابـة  إىل  قضيـة   (١٦٣٨) إحالـة  تمـت 
وضبط (١٩٥) متهماً من الفارين من وجه 
العدالة و(٣٨) متهماً فارين من محافظات 
أُْخَرى وإرجـاع (٢٩) سـيارة مرسوقة من 
املحافظة و(١٥) سيارة ضبطت باملحافظة 

ببالغات من محافظات أُْخَرى. 
وأشار مدير أمن املحافظة إىل أن األجهزة 
األمنية تمكنت من ضبط العديد من الخاليا 
اإلرهابيـة واإلجرامية حتـى أضحى ٢٠١٧ 
عاماً خالياً من األعمـال اإلجرامية، الفتاً إىل 
أنه تم جمركة (٥٠٠٠) سيارة وضبط (٢٩)

ألـف كرتون من السـجائر املهربـة واآلالف 
كراتـني الخمـور وضبط عصابـات لرسقة 
السـيارات ورسقة الجنابـي وتزوير العملة 
وأُْخـَرى تَختص يف انتحال شـخصية رجال 
األمن ونهب الدرجات النارية والسـطو عىل 

األرايض. 
َوأَكَّـَد العميد الشـامي أن أبـرز القضايا 
التي حققـت األجهزة األمنيـة نجاحاً كبرياً 
تلـك الفتـاة التي وجـدت مقتولـة يف إحدى 
الشـوارع وحـاول املرتزقة تسيَسـها وهي 
قضيـة جنائيـة بحتـة وتـم كشـف كامل 
مالبسـاتها وإلقـاء القبـض عـىل القاتـل 
كانـت  أُْخـَرى  وقضيـة  للنيابـة  وإحالتـه 
غامضة معقدة حول مقتل عامل يف شـارع 
العديـن وقبل يوَمني تمكـن البحث الجنائي 

من كشف الجاني والقبض عليه. 

 : باجض 
يف إطار الذكرى السـنوية للشـهيد وبتوجيهات مـن قائد الثورة 
السـيد عبدامللك الحوثي، نّظمت مؤسسـُة الشـهداء بمديرية باجل 

محافظـة الحديـدة، أمس السـبت، زيـاراٍت ملنزل أرس الشـهداء يف 
املديرية؛ لتقديم الهدايا والدروع ومبالَغ نقديٍة ومسـاعدات غذائية 

وطبية. 
وقامـت املؤسسـة بتوزيع املسـاعدات املالية والعينيـة والطبية 
مديـر  بحضـور  الشـهداء،  ألرس 
عبداللطيف  باجـل،  مديريـة  عام 
املؤيـد، والقيـادي يف أنصـار الله 
وعضـو  عمـار،  أبـو  باملديريـة 
السـلطة املحليـة محمـد الرشيف، 
ومدير أمـن امُلديرية املقدم صادق 
الزايدي، واملسئول االجتماعي أبو 
الفضل الحمزي، ونائب املسـئول 
األمني أبو كمـال، ومدير الخدمة 
املدنيـة يحيى العطـايف، ومندوب 
مؤسسة الشهداء باملديرية حفظ 

الله الدريس. 

من جانبهم، ثّمـن أهايل وأرس 
الشـهداء هذه الزيـارة التي تؤكد 
اهتماَم قائد الثورة السيد عبدامللك 
الرشيحة؛  بهذه  الحوثي  بدرالدين 
تقديـراً وِعرفانـاً ملـا قدمـوه من 
تضحيات يف سـبيل الله ويف سبيل 

الوطن. 

 : خاص 
شـهدت املنطقُة العسـكريُة الخامسة، 
َج دفعة عسـكرية جديدة  أمس األول، تخرُّ
واللجـان  املسـلحة  القـوات  أبطـال  مـن 

الشعبية. 
كمـا شـهد الحفـل منـاورة عسـكرية 
حملـت اسـم «الشـهيد إبراهيـم املهدي» 
اسـتخدم املقاتلـون فيهـا مختلـف أنواع 
األسـلحة الخفيفـة والثقيلة واملتوسـطة، 
التـي أثبتـت مدى املهـارات القتاليـة التي 

اكتسـبها أفـراُد الدفعة ومـدى جهوزيتها 
لالنضمـام إىل بقيـة الدفـع العسـكرية يف 

مواجهة قوى الغزو واالحتالل. 
ويف حفـل التخـرج، أَكَّـَد أفـراد الدفعة 
اسـتعداَدهم التـام ملشـاركة إخوانهم من 
أبطـال الجيـش واللجـان الشـعبية َرشَف 
الدفاع عن سـيادة البلد وأمنه واستقراره، 
متوعدين قـوى العدوان بالويـل والتنكيل 
يف مختلف جبهات ومحـاور القتال واألخذ 
بالثأر لدماء األطفال والنسـاء التي تُسفك 

ظلماً وعدواناً. 

 : سمران 
اختتمت حرائُر مديرية شهارة محافظة 
عمران، أمـس، فعاليات الذكرى السـنوية 
للشـهيد، بإقامة فعالية ثقافية وخطابية 
بالتعـاون مـع الهيئـة النسـائية الثقافية 

بمركز املديرية. 
ويف الفعاليـة، أكدت املشـاركات املَيض 
عـىل درب الشـهداء العظماء واالسـتمرار 
والرجـال  باملـال  الجبهـات  وفـد  دعـم  يف 
حتـى دحر الغزاة واملعتديـن وتطهري كافة 

األرايض اليمنية. 
وألقيت يف الفعاليـة العديُد من الكلمات 

والقصائد أشـادت بصمود وثبات الشـعب 
اليمنـي يف مواجهة العدوان، مثمناٍت الدوَر 
البطـويل الذي يسـّطره مجاهـدو الجيش 

واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان. 
وعقـب الفعالية، قدمت حرائر شـهارة 
قافلـًة غذائيـة متنوعـة دعمـاً للمرابطني 
يف الجبهـات من أبطـال الجيـش واللجان 
الشـعبية للدفاع عن سـيادة البلد وكرامة 

وعزة أبنائه. 
واحتوت القافلُة التي شاركت يف إعدادها 
عدٌد من ارس وأهايل الشـهداء باملديرية عىل 
كميات من املواد الغذائية والعصائر وأنواع 

مختلفة من الكيك والكعك والبسكويت. 

 : ذطار 
نّظم أبناء مدينـة ذمار، أمس األحد، وقفًة قبليًة 
مسـلحة؛ إلعالن النفري والجهوزية العالية ملواجهة 
العـدوان والتصدي لكافـة امُلَخّططـات واملحاوالت 
التـي يحـاول العدو مـن خاللها اخرتاق السـواحل 

اليمنية. 
ويف الوقفة التي حرضهـا القيادي يف أنصار الله 
باملديريـة أبـو نجم الديـن جبهان، ومديـر املديرية 
محمد السـيقل وعدد مـن الوجهاء والشـخصيات 
االجتماعيـة، قّدم أبنـاء مدينة ذمـار قافلًة غذائية 

حملت اسـم «نحو جبهاتنا وفاء لشـهدائنا» دعماً 
ألبطـال الجيـش واللجـان الشـعبية والتأكيـد عىل 
اسـتمرارهم يف دعـم وفـد الجبهات بالغـذاء واملال 

والرجال حتى تحقيق النرص. 
وطالب املشاركون األمم املتحدة وكافة املنظمات 
الدولية واإلنَْسـانية بالقيام بمسـؤولياتها وإيقاف 
العـدوان ورفع الحصار عـن الشـعب اليمني، كما 
ناشدوا األمم املتحدة واملجتمع الدويل بتشكيل لجنة 
للتحقيـق يف ما يُرتكب يف اليمن مـن إبادة جماعية 
وجرائـَم ضـد اإلنَْسـانية والكشـف عـن مرتكبيها 

ومتابعتهم قضائياً لينالوا جزاَءهم العادل. 

تفض تثرج دشسئ الحعغث «إبراعغط املعثي» 
وطظاورة سسضرغئ يف املظطصئ السسضرغئ الثاطسئ

ترائر حعارة سمران غثاامظ شسالغات الثضرى 
السظعغئ لطحعغث باسغري صاشطئ غثائغئ لطمةاعثغظ 

أعالغ طثغظئ ذطار غسطظعن الظفري وغسّريون صاشطئ غثائغئ فبطال الةغح والطةان يف الةئعات
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 : غتغى الحاطغ:
 

التقطت كامريا اإلْعَالِم الحربي واحدًة من عجائب 
األلطـاف اإللهية نـادرة الوقـوع يف التأريخ وكثرية 
الحدوث يف جبهات اليمن، املشهُد الذي وّزعه اإلْعَالُم 
الحربـيُّ الخـاصُّ بتوثيـق أحـد مجاهـدي الجيش 
واللجـان الشـعبيّة يف إحـدى جبهات الجـوف أثناء 
إخالئـه رفيقه الجريح من سـاحة املواجهة وسـَط 
املعركة ويف ذروة احتدام املواَجهة بشـتى األسـلحة 

الخفيفة واملتوسطة. 
بعدسـة اإلْعـَالم الحربي وِمـداد املقاتـل اليمني 
ُن يف مكتبـة اإلْعَالم الحربي،  يُكتَُب التأريـخ،.. ويُدوَّ
ففـي أرض يُـِرشُف عليهـا العـدوُّ مـن ُكّل جانب ال 
ساتر يحمي من رصاص وال منجا من نريان السالح 
املتوسط والخفيف من األسلحة، يخرتق هذا املجاهُد 
قواعَد االشـتباك ويجتاز خطَّ النار وشـبكتَه املمتدة 
يف أطـراف الجـوف الرشقيـة، ليُْخـيلَ جسـَد رفيقه 

الجريح.. 
ُر وأثنـاء تعقبه بعدسـة كامريتـه عمليًة  املصـوِّ
هجوميًة يشـنُّها أبطـال الجيش واللجان الشـعبية 
عىل إحـدى التبـاب الجبليـة يف واحدة مـن جبهات 
الجـوف، يلفـت انتباَهـه كثافُة النريان املشـتعلة يف 
نقطة بعيدة نسبياً عن موضع املواجهات املفرتَض، 
ومـن هنا بدأت قصـُة التوثيق بعد دقائـَق من بداية 

عملية اإلخالء نفسها.
يف لحظـة احتـدام املواجهـة بأنـواع األسـلحة.. 
يميض املجاهُد يف خط النار امللتهب يسايُر الرصاَص 
ملسـافة تزيـد عن النصـف كيلومـرت، قبـل أن يُديَر 
ظهـَره لها وعـىل ظهره الجريح عائـداً به إىل نقطة 

آمنة من ساحة املعركة. 
دقيقتـان وسـبَع عـرشَة ثانيـًة فقط.. هـي ُكّل 
مـا وثّقته عدسـُة اإلْعـَالم الحربي مـن ُعمر طويل 
مختزل، اقتسَمه مناصفًة وسط النريان مجاهدان.. 
جريٌح ومسـعُفه.. كانـت كثافة النـريان ال توصف 
ويقـول خـرباء برصيـون عاينوا املشـهَد أنـه ومن 
أصوات األسـلحة املسـتخَدمة ضد املجاهد املسعف 
يتبني أن السـالَح قناصـٌة وكالشـنكوف، باإلَضاَفة 
إىل معدل رشـاش عيـار 14، كانت الخطـوة بطلقة 
ا الرصـاُص فزخـاٌت.. التقطت الكامريا  قناص.. أمَّ
منها ما أثـار الُغبار، وذلكم املجاهد ينجو من طلقة 
ويـدوُس أُْخَرى هازئـاً بعدوِّه وسـاخراً من حصار 
النار يف مشـهد ال يوصُف بعبـارة وال يُقرأ من زاوية 

وال يقارن بتضحية وال يقاَرُب من موضع. 
وكـذا يعـرض عليكـم اإلْعـَالم الحربي املشـهَد؛ 
، وأن العدواَن  لتعلمـوا أن وعَد الله بنرص اليمن حـقٌّ
مهـزوٌم عىل يد فتيـة ربُّهم أعلُم بهـم.. آمنوا بربهم 

فزادهم هدًى. 
مـا بني التقـاط األنفاس ولفظهـا ال التفاتة عن 
قرار بحياة يتشاركانها معاً أَْو بشهادة يتوجان بها 

معاً.
 يجري برفيِقه حيناً ويميش حيناً، لكنه ال يتوقف 
اللتقاط أنفاسـه.. بل ال يلفت إىل مصدر النار وال إىل 
موضع سـقوطها بالُقرب منه، وهـي تُحيُط به من 
ُكّل جانب عن يمينه وشماله ومن تحِته ومن فوقه، 

أما هو فقد أحاط نفَسه بقبة حديدية من اإليَْمان.

كان املسـعُف ليكفيَه َرشُف املحاولة.. لو أنه قرََّر 
يف منتصـف الطريق الرتاُجَع أَْو االستسـالَم َوالنجاَة 

بنفسه.. 
يعـرف أنـه ليس مدرعـاً من رصـاص النمرود.. 
وبأنـه قد لـن يعـوَد.. قطع املسـافَة برداً وسـالماً 
ال يعـرتُض طريَقـه سـوى حجـريات عـىل الطريق 

يخشاها أن تزعَج رفيَقه الجريح. 
 ُ ليس يف مناهج األكاديميات العسـكرية ما يُفرسِّ
املشـهد.. وال يف القوانني الدولية ما ينّظر له أَْو يمهد 
ولو بإشارة إىل ما يُشابُهه أَْو يماثلُُه. تتحدث مناهج 
الجيوش الرسـمية عن نظريات الفـداء والتضحية، 
وغزواتهـا  ومعاركهـا  البرشيـة  حـروب  ُكّل  لكـن 
ومالحمهـا أعجُز عـن أن تأتَي ولو بصـورة تقاُرِب 
املشـهد أَْو تشـابُهه. يشٌء من فيـض ثقافة القرآن 
وبعٌض من أثـره اإليَْماني املكني يف قلوب املجاهدين 

اليمنيني. 
يف اليمـن القتال الهام والدفـاع إبداع والتضحية، 
مبـدأ متجـذر يف نفوس تّرشبت القـرآن هدى فأينع 

ثمُرُه يف ُكّل ميدان وجبهة. 

• املصاتض الغمظغ اجابظاء
الصمود يف زمن اليمن وبتوقيت الجبهة.. يختزله 
مشـهُد اإلْعـَالم الحربـي هـذا، الـذي حصـد عقب 
سـاعات من عرضه موجـًة من الدهشـة واالنبهار 
العابر للصورة إىل وجدانية وعمق اللحظة اإلنَْسانية 

املكثفة. 
تحـاوُل القـراءاُت ُهنـا ُمقاَربـَة املشـهد بمعزل 
حيثياته وتفاصيلـه وإخضاعه للتحليل البرصي أَْو 
تفسـريه من موضع الناظـر إليه، غـري أن يف رواية 
رفيق السـالح وشـاهد العيان هذا مـا يوحي بغفلة 

األبطال عن نجوميتهم.
يصفونهـا  مهمـة  نجـاح  أمـام  مشـدوهون 
املشـهد  عـىل  العسـكريون  يقـُف  باملسـتحيلة، 
األسـطوري، معتربين اإلنجاَز لحظـًة مقتطعًة من 
أسـطورة الصمـود اليمانـي واسـترشافاً لحقيقـة 

النرص.
وُهنا يعّلـُق الخبريُ العسـكري العميد عابد الثور 
عىل املشـهد قائـالً «أن يدُخَل مقاتٌل بهـذه البطولة 
وبهذه البسـالة ولـم يلتفْت إىل الـوراء لفتة واحدة، 
شـاهدتم لـم يلتفت لفتة واحـدة ال إىل الوراء وال إال 
اليمـني، كان مسـلماً أمـَره للـه، وكان يميش بثقة 
وبعزيمـة وبقوة مـع أن زميَلـه وزنُه كبـريٌ وثقيل 
جـداً، وكثافة النريان عنيـف، حاولوا أن يقنصوه إال 
أنه استطاع أن ينفذَ بزميله الجريح وأن يخرَجه من 
منطقـة النريان حتـى غاب عن الكامـريا»، مضيفاً 
أن ذلـك «يَُدلُّ داللة كبرية عىل قـدرة املقاتل اليمني، 
من الجيـش واللجان عـىل التعامل مـع ُكّل ظروف 

املعركة». 
ويتابع تعليَقه عىل املشـهد وكثافـة النريان التي 
كانـت تسـتهدف املجاهـد البطـل من الرشاشـات 
الخفيفـة واملتوسـطة، بأنهـا كانـت «كفيلـة بأن 
تقنـص أي هدف صغري، وتقدر املسـافة التي كانت 
تـرضُب منها ما بني 300-600 مـرت، وبالتايل نفوذ 
هـذا املقاتل البطل بزميله من قلب املعركة عىل مدى 
وهـو يميش لخمس دقائق تقريباً لم نشـاهد مثَلها 

من قبُل بإرصار وقوة وعزيمة املقاتل وتسـليم أمره 
لله وإرصاره عىل إنقاذ زميله». 

ويشـريُ العميُد الثـور إىل أن العمليـة من الناحية 
العسكرية «تعترب هذه عمليًة نوعيًة جداً، فريدًة من 
نوعها، ويف مثل هذه الحالة نعترب هذا الرجل وزميله 
الجريـح أبطاالً مـن أبطال الجمهورية يسـتحقون 

أرفع األوسمة يف الدولة». 
وأضـاف أن «الجندي إذا توفرت فيه هذه العوامُل 
املعنوية والدينية والنفسـية، هو يف امليدان كاألسـد 
ال يخـىش أحـداً ال يخـىش إال أللـه عـز وجـل، وهذا 
املشـهد هو أكـربُ دليل عىل العمـق العقدي والنفيس 
واملعنـوي الذي يتمتـع به الجندي اليمني»، مشـرياً 
إىل أن «الجنديَّ اليمنـي يتمتُع بصفاٍت ال يتمتُع بها 
أيُّ جنـدي عربي آخر، ولكنا الحظنا َقلَّ ما وجدناها 
بالجيوش العربية ولعل ما يتمثل يف الجيش السوري 

مع الجيش اليمني هي متقاربٌة جداً. 

• لصطئ تأرغثغئ ق تاضرر
هنـا يتحدَُّث الدبلومايسُّ بالسـفارة السـورية يف 
صنعاَء، عيل ناصيف، عن املشـهد قائالً «أنا شـفت 
هذا املشـهد أدهشني يف الحقيقة، وأكثر ما أدهشني 
بكثري، أوالً املشهد غريُ عادي أبداً، أول مالحظة عليه 
أن هنـاك قـدرًة عظيمًة وقفت مع هـذا الرجل ال بد 
أنهـا قدرة الله، يعني كان فيه توفيٌق كبريٌ من الله.. 
إنهـا حمته من ُكّل هذا اإلطالق مـن النار، هذا يشء 

غري عادي».
ويضيـف ناصيف «ثانياً هذا الرجل نفُسـه يبَعُث 
فيك شـعوراً أنـه مقاتٌل غري عـادي، املقاتل اليمني، 
حقيقـًة، ليـس يف هـذا املشـهد وحـده يف كثـري من 
املشـاهد أثبت أنـه مقاتٌل أسـطورة وليـس مقاتالً 
عادياً، مقاتل أسطورة حقيقة، ال األساطري واملالحم 
سّجلت ما سّجله املقاتل اليمني من العجائب يف هذه 

الحرب». 
ويتابع ناصيف قائالً إن «األساطريَ سجلت أشياَء 
لم يتوّقعها إنَْسـان ولم تتوقعها كتب؛ ألنه يشٌء غري 
عادي ذلك الذي سـجل يف هذه الحرب لصالح املقاتل 
اليمانـي، هذا من جهـة، الجهة الثانية هـذا املقاتل 
أَيْضاً تـرى فيه هـذا الوفاَء غريَ طبيعـي، يعني هو 
ينقـذ رفيَقه الجريَح وهو نفُسـه ممكن يستشـهد 
يف أي لحظة، هذه الشـجاعة غري العادية حني تنظر 
إىل وجهه وإىل جسـده تالحظ أنـه ال يلتفت لريى ما 
حولـه ولديه هدٌف ثابٌت هو إنقـاذ صديقه ورفيقه 

يف امليدان». 
ويختـم ناصيـف حديثَه عـن املشـهد بقوله «أنا 
أعتـربه لقطًة مـن التأريخ ال يمكـن أن تتكرَر، وإذا 
ِقسنا املشـهَد من الناحية النفسية أَيْضاً، فإننا نرى 
إَراَدًة غـريَ عاديـة لهـذا املقاتل، ما يجعلـه أكثَر من 
ُشـجاع، إنه أسـطورة، يشٌء حقيقَة أنا أدهشني بل 

أكثر». 

• طصاتض واتث بصعام ضاغئئ 
أّمـا الصحفـي صـالح الـدكاك -رئيـس تحريـر 
صحيفـة «ال»- فيقـول «نحن أمام مشـهد مغاير، 
أنـا فقط منـذ نصـف سـاعة تقريباً شـاهدت هذا 
الفيديو وُصدمت، اندهشـت بهـذا الفيديو، وأعتقد 
أن أيَّ محلـل بـرصي أَْو محلل عسـكري سـيصدم؛ 
ألنه سـيتفاجأ بمقاتل يقَطُع مسافًة طويلًة يحمل 
أحَد الجرحى من رفاقـه باتجاه َجْرف بعيد، الضفة 
األُْخَرى، وهـو من ُكّل الجهات األربع يف مرمى نريان 

العدو». 
ويشـري الـدكاك إىل أن املقاتَل اليمنـي الذي ظهر 
يف املشـهد بـدا وهو ال يفكـر بأية مهمة سـوى «أن 
يُخـِيلَ زميَله من أرض املعركة حتى ال يقَع أسـرياً يف 
يد العدو، هناك مسـافٌة يقطُعهـا ال يركز حتى عىل 
مصـادر إطـالق النـار، الرصـاص الذي يعـرب أُفقياً 
بجـوار املقاتل كثيـف جداً، ويمكـن فقط مالحظته 
من سـماع أصـوات الرصاص يف الفيديـو املعروض 
الرصاصـات التـي تصطدم بـاألرض هـي تصطدُم 
بالُقرب من املقاتل بمسـافة سقٍف من أقدام املقاتل 
وهو يخطـو ويعرب عىل هذه الرصاصات حتى أنه ال 

يلتفت بأي اتجاه». 
ويضيـف الدكاك أن «هنـاك قاعدًة يف حـروب أَْو 
يف االشـتباك العسـكري، مشـرياً إىل مـا قاله «تيش 
جيفارا» وهو رائد مدرسـة حرب األنصـار أَْو حرب 

أظصث زطغطه الةرغح طاتثغًا الظغران الاغ ضاظئ تســـ
طةاعث يف الةغح الغمظغ غثعح السالط بســـ

ِرجاُل الظَّخر!
طخئاح العمثاظغ

تخيلوا لو أنَّ ُهناك كامريات، نقلت لنا الصورة الحيَّة ملعركِة بدر، 
وأحـٍد وحنني، واألحزاب (الخنـدق)، وخيرب.. وما جرى فيها من كر 

وفر، ولو تواَصَل اإلرسال، ورأينا ما جرى يف ِصفني، وكربالء.. 
لن أباِلْغ إذا ُقلُت، بأننا لسنا ِبحاجة إىل رؤيِة ذلك، فما نراُه اليوَم 
ُد واِقًعا حيٍّا لرجاٍل تجُد يف أحدهم  ِمن حاميل الراية امُلحمدية، يتجسَّ
يـارس، ويف آخٍر عمـار، ويف ثالٍث املِقداد، ويف رابـٍع عيل، ويف خامٍس 
الحسن، ويف سادٍس الحسني، ويف سـابٍع العبَّاس، سالم الله عليِهم 

أجمعني.. 
لعلَُّكم شاَهْدتُم املشَهْد الذي أخذ القلوب، وجميُع مشاِهِد الرِّجال 
األبطـال تهز األبدان.. ونقلـِت الكامريا الَحَدْث بالصـوِت والصورة، 
يف مشـَهٍد لم يحُدْث يف الحروِب الحديثِة كلهـا.. فماذا يخطُّ البيان، 

وماذا يِزفُّ الَقَلْم:
ـَط امُلجاِهـدون جميع التبـاِب الصغـرية، يف الصحراِء   لقـْد مشَّ
الشاِسـعة يف الجـوف، وهـَرَب امُلرتزقـة إىل السلسـلِة امُلقاِبلة.. ويف 
واحـدٍة من التباب؛ جاءت رصاصُة مرتزق؛ لتسـتقرَّ يف جسـِد أحد 
املجاِهدين اليمنيني الوطنيني األبطال، يقفُز زميله ويرِبُط له، ولكنَّ 

الجريَح يدُخل يف غيبوبة.. 
ُت نحَو بقيِِّة امُلجاِهدين ويقول: يتلفَّ

ُ خزنة  -هل عندنا أي إسعافاٍت أوليه.. يُردُّ عليِه أحَدهم وهو يغريِّ
الرصاِص يف رشاشِه قائالً:

-طبيبينا واإلسـعافات ُكلها يف التبِة تلْك.. ويُشـريُ بيده نحَوها.. 
كانت التبَُّة تبُعُد حوايل كيلومرت.. 

نظـَر البطـُل إىل البطِل الجريـح.. يناديه باسـمه ويحركه يمنة 
ويرسه، ويقوُم بالضغِط عىل صدره بكلتا يديه، ضغطاٍت ُمتتالية.. 

خرَجْت عطسٌة خفيفة.. صاَح البَطُل لُرفقائِه قائالً:
-الحمد ِلله.. إنَُّه ِبخري.. وفجأًة يعوُد الجريُح إىل غيبوبته.. 

قرََّر البطُل حمَل الجريح عىل ظهِره.. وحنَي أدركتُه عيوُن زمالئه 
صاحوا به:

ْف.. فانتِظْر حتى يِحـلُّ الظالم.. أما اآلَن  -ماداَم النزيـُف قد توقَّ
فهو ُمخاطرٌة كبرية.. 

ح بيده إليهم وقال: لوَّ
-استودعكم الله، فإْن نجوُت فسأنِقذُ زمييل، وسأعوُد إليكم عنَد 
الُغروب، وإن استُشـِهدْت، فخذوا بالثأِر كما يِجْب، فإنَّا والله نُداِفُع 

عن أرِضنا وِعرضنا، ونُقاِتُل عمالء وُمرتزقة من ُكّل دولة.. 
قفَز أحُدهم من مرتِسِه وقال:

-مـا ُدمـَت مصمًما عـىل إسـعافه اآلن، فأنـا أقوى منـَك بُنية، 
وأعرُض منك ِجسًما، وسأقوُم أنا بامُلِهمة... 

ردَّ عليِه وهَو يمِسُك بالجريح وقال:
-واللِه ال يحملُه غريي، فقد كاَن رفيقي يف مرتيس.. 

أخـذه عـىل ظهره، ثـم حمَل سـالحه، ودعـواُت الجميـع ترتدُد 
بأصواٍت مسموعة، ال تقطُعها إال زخاِت الرصاص:

-قوَّاَك الله.. حفظكما الله.. حماكما الله.. 
ُه جبٌل ينِزُل مـن جبل، وفـوَق كتفه جريٌح  تَحـّرَك البطـُل وكأنـَّ
ْد  بطـل.. بـدأْت أوىل خطواِته، يف األرِض املكشـوفِة للعـدو، وهو يُردِّ
«ربنـا أفـرغ علينا صربًا وثبـت أقدامنا»، ثم يَُكـرِّر» اللهم صل عىل 

ُمحمٍد وآل محمد، واعِم أبصاُرهم، وأبطل كيَدُهم»
 تقاطـرْت نحـَوُه الرصـاص وكأنهـا مطـٌر غزير، واحـدٌة تقُع 
أمامـه فال يلتفت، وتمـرُّ إحداها بجـواِر أذنه، فيحمد اللـَه أنها لم 
ُد قائالً: «وجعلنا من  تُِصـب الجريح، وتقُع أُْخَرى بني رجليه، فـرُيدِّ
ا، فأغشيناُهم فُهم ال يُبرصون»..  بني أيديهم سـًدا ومن خلفهم سدَّ
تسـارَعْت خطواتُُه، وتكاثُر عدد الرصاص حولـه.. الطريُق طويل، 
والرمـاُل رخـوة، واألرُض مكشـوفة، وال توجـُد بينهـا شـجرٌة، أَْو 
صخـرة.. واصـَل خطواته كمن ينُظـُر إىل الهـدف، ال يفكر يف يشٍء 
غريه.. لم يشـُعر بثقِل الجريح فوَق كتفه، ولم يلتفت يمنًة ويرسه، 
ولـم يَُحدِّث نفسـه إال بحديِث النَِّرص، ولم يُشـْك للحظٍة واحدة بأنَّ 
ُهناَك قوًة فوَق األرِض تستطيُع إيقافه.. واَصل الجرَي بثقِة املؤمن، 

وعزيمِة املجاهد، وُرسعِة الفاِرْس..
يف التِّباب امُلقاِبلة، كانت أصواُت املرتزقة تتواىل:

-ال يهرب يا جماعة. 
-لعن الله ابتكم وال أحد قَدْر يصيبه. 

-يا خوات نورة وين تدريبكم. 
ة وين قنَصُكم.  -يا خوات شمَّ

-رشوا عليه باملعدل 12/7، وبـ 14/7
ِة امُلقابلـة، وتمَّ معالجـة البطِل  وَصـَل البطـُل املجاِهـْد إىل التبـَّ

الجريح.. 
وصَل البطُل الجبَِل إىل الجبِل وقْد انزَل بالعدوِّ من الرعِب ما أنزل، 
وصل بعَد أن أرعَب قلوبهم املرتجفة، وأبكى أعينهم الخائنة، وأدمى 

أجسادهم امُلستأجرة، وأصَعَق أفئدتهم امُلنهارة.. 
وصَل البطـُل تاِرًكا لألجيال صورة لن تُنـىس، وموِقٌف ال يُمحى، 

ودرٌس لن يبىل.. 
َل اسمُه يف قائمِة األوائل العظماء، من  وصَل البطل، بعَد أن سـجَّ

أصحاِب بدٍر وأحٍد وكربالء.. 
ومـْن يُشـك لحظة يف النـِرص عىل أيـدي هذا وأمثالـه فأنصحه، 
بمسح وجهه ورأسه من الرتاِب الذي مىش عليه هذا البطل، وحينها 

سيِجُد وسيلمُس. 
 يف ُكّل ذرة رمـٍل مـن تلَك الرمـال، ثقٌة بالنرص، وفرحـٌة برجاِل 

الرِّجال، وشكٌر لله! 
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املغاويـر أن «مهمـَة املقاتـل أن يخـيلَ رفيَقه، ال أن 
يغفـل العـدو فاألخالء دائماً هي عمليـة مركبة هي 
تقتـيض حرفية وتقتىض أَيْضاً أخالقاً عالية، وإيثاراً 
عالياً، أنت هناك تحمل بدل البندقية تحمل رفيقك». 
أما عن عدم مباالة املقاتل اليمني بالرصاص وأثره 
عىل األعداء، فيقول الدكاك «إّن كميَة الرصاص التي 
أُطلقـت عليه بعـد نجاحه يف إخـالء رفيقه الجريح، 
ارتدت إىل صدور مطلقيها فقتلت مطلقيها، فالعدو 
وهو يطلق النار هو يف حالة نفسـية محبطة تََماماً 
هو متموضع بشـكل مريح لديه هدف واضح يف قاع 
منبسـط ويطلق النار بغزارة وال ينجح هذه تصيبه 
بإحبـاط، وهو يطلق النار أَيْضـاً من أكثر من جهة، 
من بندقية ومن عيار نـاري، بينما املقاتل هنا ُمتَئٌِّد 
وحيـٌد يف صحراء، واحد قـوام كتيبة هنا، كان العدو 
يف الطرف اآلخر يواجه كتيبًة، املقاتل هنا غريُ محتٍف 
غـريُ مذعور وهو يـؤدي مهمتَـه بنجاح رغـم أنها 
األصعب، قياسـاً باملسافة والظرف الذي يسعف فيه 

رفيُقه الجريح».
ويشـري الدكاك أيضاً إىل أنـه «يف حالة مقاتل غري 
عقائـدي فإن املقاتـل الذي يسـعف رفيَقه الجريح، 
سيكتفي بأن يقطع ثلث املسافة، طبعاً الكامريا، لم 
تلتقط املسافة التي أسـعف منها املقاتل رفيَقه، بل 
التقطت ربما الثلث األخري من هذه املسافة وهذا يدلُّ 

عىل طول املسـافة، إذا كان يمكن أنه أسـقط واجباً 
َويكفـي إىل هنـا هذه مهمـة مسـتحيلة، لكنه كان 
يمكن توصف هذا املشهد بأنه شهيد يسعف جريح، 
املقاتل هنا شـهيد مؤكَّـد كان؛ ألنه يف مرمى النريان 
بالكامل، ورفيقه الذي يسـعفه هو جريح، املسعف 
ُعرضٌة للقتل، بينمـا الجريُح هو عملياً يعترب عاثراً، 
إذاً هنا شـهيد يسـعف جريحاً، الشـهيد هو املقاتل 
الذي يقوم بعملية اإلخـالء واملهمة باملعايري العادية 
أَْو يف ظـل مقاتـل غـري عقائدي كمـا قلـُت، أَْو كما 
أسلفت، املهمة مستحيلة، لكنه أنجزها ويف اللحظة 
التي اختفى فيها املقاتل برفيقه خلف الجرف وبعيد 
عن مرمى نـريان العدو، أعتقـد أن مطلقي النار قد 
أصيبوا يف مقتل مؤكـد، مقتل معنوي ومقتل نفيس 

ومقتل أخالقي». 
ويضيف أن «هذا املشـهَد يجّسـُده املقاتل بشكل 
كثيف وشـكل واضح وأعتقد أن هـذا الفيديو يمكن 
أن يصدَم معايريَ ومقاييَس أي خبري عسـكري يعلق 
عليـه أَْو أي خبري برصي؛ ألنه من النـادر أن يحُدَث 
حتـى عندمـا تالحظ أنـه ال يسـتخدُم التكتيك، من 
خـالل هذا الفيديو ال يتكتك من أجل إسـعاف زميله 
ال يمّوه ال ينبِطُح ال يرتّدد، خطواته واثقة، لم يتعثر 
يف لحظة من لحظات اإلسـعاف، ولم يقطع مسريته 

باتجاه املنطقة غري املكشوفة للعدو». 

ــــاعثشه طظ ضض اقتةاعات:
غا رشغصغ ـــــمطغئ إظصاذ بطعلغئ يف جئعئ الةعف

يف الةئعئ
سئثالسقم المامغج

ـــــودي  ـــر ويــــالــــزنــــانــــة اغـــــــدي وع ـــطـــواي ـــال ي
قـــــد حتـــصـــنـــت بــــاجلــــبــــار قــــاهــــر عــبــيــده

ــة واجلــــمــــودي  ــطــل ــه ــب اغــــربــــي يــــا ســـنـــني ال
ــرحــمــن صــفــحــة جــديــدة وافــتــحــي لـــي مـــع ال

ــــذار الــقــعــودي  واشــطــبــي مــن حــيــاتــي كــل أع
الــــيــــهــــودي وحـــلـــفـــه شـــــمـــــروا بـــاملـــكـــيـــدة

مــتــرســي مــتــرســي عـــنـــوان صــفــحــة وجــــودي 
ــبــت وجـــــوده ــث ــشــمــي فــــي اجلـــبـــهـــات ي كــــل ن

ــودي  ــي تــعــلــم صــم ــن ـــد خـــذ م ـــي ـــا احلَ ــــت ي أن
ـــد صـــمـــوده  ـــزي ـــه بـــصـــبـــره بــــا ي ـــل مــــن مــــع ال

ــا الــلــيــل أجـــدد فــيــك صـــدق الــعــهــودي  ـــت ي وان
ــدة  ــشــدي ــصــعــاب ال ــال ــا ب فـــي رضــــا الـــلـــه حــي

فـــي ســكــونــك ســمــعــت الـــلـــه ميـــال وجــــودي 
مـــن ظـــالمـــك تــأمــلــت الـــــــدروب الــرشــيــدة 

ك إيـــدي  ــهــة وفــــي يـــــدّ ــقــي فــــيَ اجلــب يـــا رفــي
ة أكـــيـــدة ـــري وانــــــا درعــــــك أخـــــــوّ أنـــــت ظـــه

ى حـــدودي  ــعــدّ يــاملــشــاف ارصـــد ارصـــد مــن ت
ــا وفــــي الـــــراس صــيــده ــه ـــه مـــن مــجــاري ـــاول ن

ـــــودي  ــك زن ــل ــشــي ـــــو تــثــقــل ت يــــا ســـالحـــي ول
العقيدة واحمي  الدين  وصون  اضرب  اضرب 

ـــــودي  ـــر ويــــالــــزنــــانــــة اغـــــــدي وع ـــطـــواي ـــال ي
قـــــد حتـــصـــنـــت بــــاجلــــبــــار قــــاهــــر عــبــيــده

ـــا قــــوى عــــــدوان صــهــيــوســعــودي  إخـــســـأي ي
احلـــديـــدة غــــزو  ــــوم  ي انـــتـــحـــارش  ان  ـــه  ـــل وال

ـــبّـــاد الـــريـــال الـــســـعـــودي ى احـــشـــدي كـــل عُ
ــــواقــــب لــــــرب الـــــكـــــون واألمـــــــــر بـــيـــده ــــع ال

الثبطعطاجغ سطغ ظاخغش: 
رأغئ إرادة شغ عثا المصاتض 

الغمظغ أدعحاظغ بض أضبر لط 
تسةض افجاذغر وق المقتط 

طا جةطه المصاتض الغمظغ طظ 
السةائإ شغ عثه الترب

الضاتإ خقح الثضاك:
ضمغئ الرخاص الاغ أذطصئ 

سطغه ارتثت إلى خثور 
طططصغعا.. واتث بصعام ضاغئئ

الثئغر السسضري سطغ البعر: 
لغج شغ طظاعب افضادغمغات 
السسضرغئ طا ُغفسر المحعث
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جساد الحاطغ 
َمن هذا؟!

وَمـا هو ذَلك اليشء الـذي يحملُه عىل أكتافه ويميش به يف هذه الصحراء 
املرتامية األطراف ووابل الرصاص ينهال عليه من ُكّل االتجاهات؟!

ما هذا املشـهُد الذي هزَّ املشـاعَر، وأوقد يف القلـوب الفخَر واالعتزاز ويف 
العقول الحرية َوالذهول؟!

هل هذا مشهد حقيقي أم أنه من نسج أفالم الخيال؟!
هل باإلْمَكان مشـاَهدُة مثل هذه املواقـف يف بلدان أُْخَرى أم أنها حرصياً 

عىل اليمن؟!
ما هو اليشء الذي أنتج مثل هؤالِء الرجال العظماء وهل يمكن أن يُهَزَم 

مثلُهم؟!
تسـاؤالٌت قـد ال تنتهـي من هول مـا شـاهدته أعيننا وملسـته قلوبنا.. 
واإلجابات عليها ال تحتـاج إىل عبث األيادي عىل لوحة مفاتيح الهاتف دون 

تفكري بعظمة وقداسة هذا املشهد!!
ألنـه عندما ينطوي هذا الخراب وتمحى سـاعات الظلـم والظالم ويحل 
علينا النرص والسـالم سـتكون هذه األسـطورة مادًة تأريخيـة تُدرَُّس عىل 

طاولة العدالة وتقدم أصدق دروس التضحية واملحبة واإليثار والفداء. 
فهـذا املجاهـُد القوي بإيَْمانـه الذي رشب من مناهل ثقافـة القرآن، ما 
عززت فيه معاني حب الله والوطن واإلنَْسـان حني بادر إىل إسـعاف رفيقه 
الجريـح غري ُمباٍل برصاصات الحقد واإلجـرام ليوقف نزيَفه وينقذَ حياته 
كانت له مبادرة سـابقة وهي املبادرة الكربى التي أوصلته إىل هذه املبادرة 

األُْخَرى. 
 فعندمـا تكالبت عىل وطنه قوى الطغيان واالسـتكبار العاملي للفتك به 
ونزفـت مدُن وقـرى الوطن وُدهنت الشـوارع والطرق واألسـواق والبيوت 
بلون الدماء سـارع هـذا املجاهد إىل حمايـة الوطن وإيقـاف نزفه وإنقاذ 
أبنائـه املسـتضعفني غري مبـاٍل بمواجهة أقوى وأحدث ترسـانة أسـلحة 

بقصف صواريخها املستمر. 
هـي ذاتُهـا روُح اإليثـار واملحبة واإلخاء التـي حملها هـذا املجاهُد منذ 
البدايـة يف معركـة البذل والدفاع املقـدس ويحملُهـا ُكّل مجاهدينا األبطال 
واألشـاوس يف ُكّل جبهات العـزة والرشف والكرامة وهم يسـّطرون أعظم 

مالحم التضحيات البطولية؛ للدفاع والذود عن هذا الوطن الغايل. 

سمطغئ تثطغر ظزام الئاترغعت 
بالمثاء.. افبساد والاتعقت

زغظ السابثغظ سبمان
يف خطوٍة عسـكريٍة فريـدٍة من نوعها 
ودخـول سـالح الجـو اليمنـي عـىل خط 
املعركـة، تقـوُم القـواُت الجويـة اليمنية 
بعمليـة رصـد دقيقـة ملرابـض القواعـد 
 - السـعودي  العـدوان  لقـوى  الحربيـة 
اإلماراتـي بطائرة مـن دون طيار اليمنية 
الصنـع، حيـث تـم رصـُد مواقـع أنظمة 
الدفـاع الجوي األمريكيـة باتريوت باك 3 
بمديرية املخـاء ويف عملية مشـرتكة بني 
القوات الجوية والقوة الصاروخية اليمنية 
تم إطـالُق صاروخ باليسـتي بعد عمليـة «الرصد» عىل أنظمـة الباتريوت 
املتمركزة يف مديرية املخاء، حيث أَكََّد املصدر العسكري أن الصاروخ أصابها 

بدقة عالية، مؤدياً إىل تدمريها بالكامل. 
وفيمـا يجـب الحديث عنه يف هذا السـياق هـو األبعاد والتحـوالت لهذا 
اإلنجاز العسـكري الـذي صدرته القـوات الجوية والصاروخيـة اليمنية يف 
تدمريهـا أحـد أعظم أنظمة الدفـاع الجـوي بالعالم، وفيما يتعلـق بأبعاد 
هـذا اإلنجاز، فهو يمثل رضبة قاصمة عىل محور دول التحالف السـعودي 
اإلماراتـي، فخسـارة األخـري ألنظمة الدفـاع الجوي الباتريـوت يجعل من 
القواعد العسـكرية السـعودية واإلماراتية املتواجـدة يف عدن وحرضموت 
وغريهما من املناطق الجنوبية ُعرضًة للقصف الباليستي بسهولة مطلقة. 
أما بالنسـبة للتحّوالت االسرتاتيجية التي صاحبت إنجاَز القوات الجوية 
اليمنية فتتمثل يف دخول سـالح الجو اليمني خط املعركة بتقنية عسكرية 
متطـورة، حيث أن هناك طائراٍت دون طيـار باتت تمتلُكها القوات الجوية 
اليمنيـة لها القـدرة عىل اخرتاق أجواء املناطق التي تخضع لسـيطرة قوى 
العـدوان يف الجنوب تقوم برصد وتعقب املنشـئات القواعـد الحربية ورفع 
تقارير مبارشة عن األنشطة التي تقوم بها قوات العدوان ومرتزقته وكذلك 

تحديد مرابض أنظمة الدفاع الجوي. 
كما أن عملية االستطالع التي قامت بها الطائرة دون طيار يوم الجمعة 
عـىل مواقع أنظمـة الباتريوت بـاك 3 يف املخاء دون أن ترُصَدهـا الرادارات 
رغـم أن مداها يصـل إىل أَْكثَر من 100 كيلو مرت، تثبـت إىل أن مدى التطور 
التكنولوجي لهذه الطائرات أَْصبَح يفوق تقنية الجيل الثالث التي تعترب هي 
العني التي تبـرص بها قوى العدوان يف رصد التَحّركات الصاروخية القادمة 
من املناطق الشـمالية، وبالتايل تصبح القوات الجويـة اليمنية أمام تحّول 
اسـرتاتيجي مهم سـيمكنها من أن تكـون أَْكثَر ُقرباً ممـا يحّرض له العدو 
السـعودي واإلماراتي، وتحديد ثكناته العسـكرية يف حني تتيح املجال أمام 
القـوة الصاروخية يف تسـديد رضبات مدمرة وماحقة عىل مسـتوى العتاد 

والعديد. 

خطعاٌت طظ غمار المعتشاغُئ العثى وآغاُت الظخر

طعصٌش عع طسةجة وآغئ.. شعض طظ طثضر؟!

جضغظئ المظاري

بـه  وواثـٌق  اللـه  مـع  مخلـٌص  هـو  َلَكـْم 
وبتأييـده، ولكم هـو عظيٌم مـع صديقه الذي 
رافقـه يف مرتِسـه وجبهاِت القتـال، ولكم جاد 
لنـا بتضحيـاِت قارعت ثبور األعـادي وكرست 

شوكتَهم. 
طاوعتنـي حرويف عاجزًة عن وصف مشـهد 
ٍّ من أوليـاء الله يف سـاحات الجهاد، وماذا  ِلـَوِيل
يُخـطُّ قلمـي عن ذلك املشـهد الذي هـز كياني 
وحرينـي وجّمد روحـي وأخرس لسـاني وكاد 

الذهول والدهشة يصيبني حدَّ اإلغماء! 
فلم تَر عيني مشـهداً حقيقيـاً كهذا منذ أن 
أتيـُت إىل الحيـاة، كان املشـهُد عظيمـاً عندما 
يف  جعلتـه  غـادرٌة  رصاصـٌة  رفيَقـه  أصابـت 
غيبوبة، نهض مرسعـاً حامالً صديَقه الجريح 
ل جندي الله وهو يعي خطورَة  عـىل كتفه، ترجَّ
لـه يف تلـك الصحـراء، يعلـم أن ال أشـجار  ترجُّ
تحميـه أَْو دروع تقيـه مـن رصـاص العـدو 

ورشاشـته وقذائـف معدالته، ترجل ولسـانه 
ُد التسـابيَح والتهاليـل متوكالً عىل  وعقلـه يردِّ
اللـه، فهو قد أخذ عزَمه، إما أن يعيشـا معاً أَْو 

يستشهدا معاً. 
وطـأت قدمـاه خـطَّ النـار بعظمـة إيَْمان 
وثقـة بالله ووفـاء وفداء، وكان الـكلُّ يف حرية 
وتوجس، مـىض يمتطي طريَق املوت وعدسـُة 
اإلعـالم الحربـي توثُِّق، ربمـا قد توثـق لحظَة 
استشـهاده وآخر لحظة لـه يف حياته، ورفاقه 
الذيـن يتابعـون خطواِتـه مـن بعيـد يرتقبون 
لحظَة اخرتاق رصاصة القناصة جسَده فيقُع 
أرضاً هو وصديَقـه الجريَح لكنه مع الله واللُه 

معه. 
تابـع املسـريَ ووابـُل الرصاص يطلـُق عليه 
يمينـه ويسـاره، أمامـه وخلفـه، وبينمـا هو 
يميش وقد اجتاز نصَف الطريق وقعت رصاصة 
فـوق رجليـه، يصيُح مـن كان خلـف الكامريا 
يوثّق بطولتـه (أوووو...)؛ ظناً أنها قد أصابته 
لـم يأخـذ فاصالً زمنيـاً حتـى يتأنى قليـالً أَْو 
يعود برجله إىل الوراء، داسـها بقدميه وواصل 

وكأن شـيئاً لم يكن، كانت رعايُة الله واملالئكة 
تحيُطه من ُكّل جانـب حتى وصل إىل حيُث من 
املمكن أن تتم مـداواة صديقه الجريح وتقديم 

العالج األويل له. 
لقـد خاَطَر بنفسـه يف معركة موت وضّحى 
بحياته ليس من أجل صديقه فقط، بل من أجل 
أرضـه ووطنه التي دنّسـها املحتلـون، أرعبهم 

وأخزاهم بعظمته وقوة إيَْمانه وفروسيته. 
فليـأِت فرسـاُن العـرب ليعلَمهـم رجالُنا 
املؤرخـون  وليـأِت  والشـجاعة،  الفروسـية 
ليؤرخـوا عظمـَة هـؤالء العظمـاء، وليـأِت 
تضحياِتهـم  ليشـاهدوا  هنـا  إىل  األبطـاُل 
اُع املجـد الزائـف  وبطوالِتهـم، وليـأِت ُصنـَّ
ليعرفـوا كيف يُصنَُع املجـُد والتأريخ، وليأِت 
أعـراُب الخليـج وأقـوى الجيـوش العامليـة 
وليحتشـدوا من ُكّل األنحـاء لغزونا؛ ليعلموا 
أن رجـال اليمـن هـم األقـوى بقـوة اللـه، 
سيواجهون لُيُوثاً وأسوداً ولن يعودوا إال جثثاً 
هامـدة تأكلُها الـكالب، وليعلمـوا أن النَرص 

فقط هو لألولياء املؤمنني. 

وشاء الضئسغ 
أيَُّة آية وأيُة معجزة أمام أعيننا تحدث؟!

ينحني قلمي لهذا املشـهد العظيم الذي عّرب 
عـن موقف العـز، والرجولـة والفـداء، حرويف 
توُد الكتابـَة ولكنها عجزت عـن التعبري، فهي 
تتأرجح أبجدياتها ما بني الذهول وبني والفخر 

واالعتزاز بهذا املوقف العظيم.. 
 مشـهٌد ليس من أفالم الخيـال الِعلمي، هو 

مشهٌد من نسج روِح اإليَْمان والثقة بالله.
هـؤالء املجاهـدون عرفوا الله واستشـعروا 
عظمتَـه فهان مـا سـواه أمامهم، أحبـوا اللَه 
فأحبهـم، فـكان معهم حافظاً ومؤيـداً؛ ألنهم 
عرفوا وتيقنوا بأنه لو اجتمع َمن يف السـماوات 
ومـن يف األرض عـىل أن يرضوهـم بـيشء فلن 

يرضوهم إال بيشء قد كتبه الله لهم.. 
جفـت األقـالم ورفعـت الصحف أمـام هذا 
املجاهـد القابـض عـيل الجمـر الثائـر يف وجه 
الباطل، وكيف ينقـذ زميَله الجريَح والرصاص 
تنهاُل عليهم مـن ُكّل جانب عىل قرابة النصف 
كيلومرت والنريان تحيـُط بهم من ُكّل اتجاه، إال 

أنه وصل برفيقه الجريح إىل بر األمان.. 
موقٌف تقشـعُر منه األبـداُن، نغبُطكم عليه 
أيها األحـرار ونخجل بمداد الَحـْرف من عظيم 

جهادكم وعظيم إيَْمانكم.. 
 أيـن نحـن مـن هـؤالء املجاهديـن ومـن 
تضحياتهـم وجهادهم، فوالله لو حشـد العدوُّ 
ما حشد، ولو اجتمع جميُع شياطني اإلنس مع 

شياطني الجن ما انترصوا علينا.. 
َمـن مـا زال يف قلبـه شـكٌّ يف انتَصارنـا عىل 

العدوان فهذه مشـكلتُه عليـه أن يراجَع صْدَق 
إيَْمانه مع الله.. 

مشـهٌد ذّكرني بنبي الله إبراهيم حني خرج 
من النار فكانت الناُر برداً وسالماً عليه. 

هكـذا اليوم كانت نرياُن العدو برداً وسـالماً 
عـىل املجاهديـن، فالنـاُر ال تحـِرُق إال بإذنـه 
وحـَده، هذه عقيدُة املؤمنني إذا شـاء الله فإنه 
يسلُُب األشـياَء ما جرت ُسنته فيها، وفعالً هذا 
مـا حدث لم تُِصـْب رصاصاُت العـدو املجاهَد؛ 
ألن اللَه سـبحانه وتعاىل كان سـالَحه وعقيدتَه 
الراسـخَة التـي واجـه بهـا العـدوان الغاشـم 

الظالم.. 
املوقُف كله معجزٌة، معجزٌة إيَْمانيّة تدل عىل 
عظمـة إيَْمان املجاهد، آيـات الله تتجىل أمامنا 

بهذا املشهد، فهل من مدكر؟!. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

بعرة11 شرباغر ضحفئ اظصسام وعحاحئ ظزام الائسغئ واقرتعان

الصدغُئ الفطسطغظغئ والسثواُن سطى الغمظ

من مؤامرات والتفافات وتشـويه 
كذلـك  وسـتظل  وتباطـؤ  وتالعـب 
ملهمة للشعب اليمني بأنه قادر عىل 
تغيري واقعـه نحو األفضل والوصول 
كـربت  مهمـا  وتطلعاتـه  آمالـه  إىل 

التحديات وعظمت التضحيات. 
* لقد هيأت ثورة الشـعب نفوس 
األحـرار لخوض معركـة التحرر من 
التبعيـة واالرتهان للخـارج ومعركة 
تعرية أذناب العمالة يف كافة مفاصل 

السلطة واملجتمع. 
اليمنـي  الشـعب  تمكـن  لقـد   *
بحراكه املتواصل من إحباط مؤامرة 
دنابيـع اإلخـوان املفلسـني وأحذية 
كانـت  التـي  األمريكيـة  املخابـرات 
لتنظيماتهم  اليمن  لتسـليم  تسـعى 
التكفريية ملمارسـة الذبح والسـحل 

والخطـف والتمثيل بجثـث الضحايا 
بمسـاجدهم  النـاس  وتفجـري 
وأماكـن  وجامعاتهـم  ومدارسـهم 

تجمعاتهم وأعمالهم. 
الثـورة  قـوى  حافظـت  لقـد   *
املباركة عىل أسس ومقومات الوحدة 
الوطنيـة متجـاوزة حبائل وشـباك 
أَْكَرب مؤامرة لتفتيت اليمن من خالل 
ليـس  ورصينـة  حكيمـة  إجـراءات 
أقلهـا اإلبقـاء عىل كافـة التكوينات 
السياسـية وعدم حلها رغـم عمالة 
الكثـري منهـا والدخـول مـع الجزء 
األبـرز من حـزب املؤتمـر يف رشاكة 
للمصالحـة  واملبـادرة  سياسـية 
السياسـية مـع شـخصيات ورموز 
من قيادات النظام السـابق رغم ُكّل 
الجراحات إثباتاً لُحسن النية وإثباتاً 

للرغبـة الصادقـة يف طـي صفحـة 
املايض وتحضرياً للدخول يف مصالحة 
وطنية شاملة تعيد األمن واالستقرار 
والسكينة للشـعب اليمني بعيداً عن 
لقوى  واالرتهان  الخارجيـة  الهيمنة 

النفوذ العاملي. 
* تحية إجـالل ممزوجة بدعوات 
الشـهيد  التضحيـة  لرمـز  الرحمـة 
القائـد حسـني بـدر الديـن وتحيـة 
إجـالل لقائد الثـورة املباركة وملهم 
شـبابها وتحية إجالل لـكل الثائرين 
األحـرار من رجال ونسـاء الشـعب 
وكبـاراً، ونرجو الله  اليمني صغـاراً 
الرحمـة والرضوان للشـهداء األبرار 
والشـفاء للجرحى امليامني والحرية 
لألرسى األبطال والنرص للمجاهدين 

الصامدين املصابرين األبطال.

تلـك املشـاعر العاطفيـة الفيّاضـة 
والتـي  الــ «ُقـدس»  تجـاه  املهـزوزة 

انكمشت باملصلحِة واملال.. 
القضيُة الفلسطينيُة التي أَْصبَحت 
إيقاعـاِت  سـوى  تِجـد  ال  معزوفـة 
إداناٍت ما ثَبُتت لهـا قافيَة وال موقف 

يُرتجـم عملياً، بـل أَْصبَحت شـماعًة 
تُعّلق عليهـا النوايا الحسـنة ظاهراً، 
قضيـة  وكأنهـا  باِطنـاً،  الُعدوانيـة 
بحاجة إىل مشـاعر ِلنُرصتهـا لفظياً 
ال إىل معابـر يف قلـب العـدو لسـحقِه 

ِفعلياً.. 

ونكرر دائماً.. أن مواقَف الحكومات 
ال تمثُّل شـعوبَها الحّرة، وأن القدَس ال 
بـد أن تتحرََّر عىل أيدي الثائرين األحرار 
طاملـا دامت هـي القضيـة األوىل والهم 

األكرب واألول.. 
والعاِقبـُة للُمتَّقيـن.
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جعرغا تسصط أجطعرة جقح الةع اإلجرائغطغ
خقح الثضاك 

سوريا األسد تضع أسطورة الكمال الحربي 
اإلرسائيلية بني خيارين أحالهما مر:

بإسـقاط  املتمثلـة  الصفعـة  تحتمـل  أن 
سـوبرمانها الجـوي الخـارق وتخـرس هيبتهـا 
كأقوى دولة بال منازع يف منطقة منزوعة األظافر 
والكرامـة والـذات فيتـالىش شـعبها املسـتجلب 

الخليط بتاليش ثقته يف قدرتها عىل حمايته. 

وإما أن تندفع إىل أتون حرب كرامة بسـقف 
زمنـي مفتـوح وعىل مـرسح جغـرايف مديد يف 
مواجهة خرج منترصاً بعد سـبع سـنوات من 
الحرب الرضوس عىل أضعاف عديدها وعتادها 
متمثـالً يف داعـش ومئـات اآلالف مـن القتلة 
الكونيني املجلوبني من أصقاع املعمورة وبذلك 
تخرس وجودهـا بالكامل كتلميـذ خائب يبدو 
الكيـان الصهيوني اليوم وهو يراوح حائراً بني 

قويس مصريه أي العبارتني عليه أن يختار!!

اإلسقطغعن وسطاء الثم!
سئثاهللا سطغ خئري

إنها الحرب، ال ننتظر منها سوى املآيس 
العـدوان  أن  بيـد  واألىس، 
عىل  األمريكـي  السـعودي 
قواعـد  يحـرتم  ال  بالدنـا 
الحـرب املتعـارف عليهـا، 
وهـو ما جعـل املأسـاة يف 
بعد  يوماً  تتضاعـف  اليمن 
توايل  مـع  ــًة  َخاصَّ آخـر، 
املدنيـني  بحـق  الجرائـم 
واألسواق  املنازل  يف  اآلمنني 

والطرقات. 
كان  املـايض  األسـبوع 

اإلعالميـون اليمنيون تحت دائـرة القتل 
واالسـتهداف مجدداً، ففـي جبهة حيس 
ومعارك الساحل الغربي، ارتقى الزميالن 
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  حمـزة  عابـد 
الحقيقة، وعبداللـه املنترص مصور قناة 
السـاحات سـلم الشـهادة والتضحيـة، 
وهما يغطيان ويوثقـان لجرائم العدوان 
الجيـش  رجـال  واستبسـال  وغاراتـه، 

واللجان الشـعبية يف التصـدي لزحوفات 
العدوان وهجماته. 

وعـىل مـدى ثالثة أعـوام مـن الحرب 
اإلعـالم  قـّدم  والعـدوان 
الوطنـي عرشات الشـهداء 
جانـب  وإىل  والجرحـى، 
عطـاء القلـم، كان عطـاء 
الـدم حارضاً وشـاهداً عىل 
األبـرار،  اإلعالميـني  ثبـات 
الذيـن انخرطـوا يف الجبهة 
اإلعالمية، ولم يبالوا ملخاطر 
وأهـوال العمـل مـن داخل 
فسـطّروا  النـار،  خطـوط 
بعملهـم وتضحياتهم أروع 
مالحـم الوطنيـة والفـداء، وكانـوا هـم 

األحياء حقاً.. وغريهم موتى!
لسنا دعاَة موت كما يتقول املرجفون، 
لكـن إيماننا وكرامتنا تأبى علينا إالّ نحيا 
يف سـبيل الله أعزاًء وأبـراراً، وإالّ فباطن 
األرض خري لنا من ظاهرها.. ولسنا دعاة 
حروب كمـا يتشـدق املبطلـون، فأيدينا 
كانت وما تزال ممدودة للسـالم وللحوار 

وللمصالحة الوطنية. 
فإن كنتم أصحاب قرار- أقصد مرتزقة 
الداخل والخارج- فتعالوا إىل كلمة سواء، 
والكرامـة،  اإلرادة  مسـلوبي  كنتـم  وإن 
فـال تلوموا رجـال صدقوا اللـه والوطن، 
واقتحموا ساحة الوغى دفاعاً عن كرامة 

اليمن وسيادته واستقالله. 
وبمناسـبة الذكرى السـنوية للشهيد، 
تعجـز الكلمـات عـن تكريـم الشـهداء، 
وما عـىس املرء أن يقول بحـق من فازوا 
بالكرامـة األبديـة يف الدنيـا واآلخرة، ولم 
ينتظـروا مـن أحد- سـوى اللـه – جزاًء 

وشكوراً. 
ويف حرضة الشـهادة والشـهداء تبدو 
الحـروف خجـىل أمام عطـاء وتضحيات 
رجال اللـه الذين صدقوا القـول بالعمل، 
فاسـتحقوا التكريم اإللهي يف قوله تعاىل 
«رجـال صدقـوا مـا عاهـدوا اللـه عليه 
فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر 

وما بدلوا تبديال «. 
األبـرار..  للشـهداء  والخلـود  املجـد 

والسالم والحرية لكل اليمنيني األبرار. 

أعثاف الاخسغث السسضري سطى جعرغا
حاضر شرغث تسظ

شهدت املنطقُة الشماليُة يوم السبت، 
تصعيـًدا يف االعتـداءات اإلرسائيلية عىل 
عـدد من املواقع العسـكرية السـورية. 
ويأتي هـذا التصعيـد اسـتمراًرا للنهج 
بالكامل  املدعـوم  الصهيوني  العدوانـي 
وتواطـؤ  األمريكيـة،  االمربياليـة  مـن 
الرجعيـات العربيـة، والهـدف من وراء 
ذلك هو توتري األجواء يف املنطقة وجرها 
عقباهـا،  تحمـد  ال  واسـعة  حـرب  إىل 
وستحرق بنارها األخرض واليابس، وما 
حـدث من اعتـداءات يمكن أن يؤسـس 
والـرصاع  املنطقـة  يف  جديـدة  لبدايـة 
تداعيـات  ولهـا  سـورية،  يف  الداخـيل 
ستكون  مستقبلية  وعسكرية  سياسية 

نتائجهـا وخيمـة. 
وينطـوي العـدوان اإلرسائيـيل عـىل 
مخالفة رصيحة وواضحة لكل األعراف 
وانتهاًكا  الدوليـة،  واملواثيق  والقوانـني 

صارًخا للسـيادة السـورية. 
ومـن املؤكد أنها اعتداءات تسـتهدف 
قبـل ُكّل يشء تقديـم املسـاندة والدعم 
الوهابـي  التكفـريي  اإلرهـاب  لقـوى 
واملجموعات املسلحة يف سورية، والهاء 
الجيش السـوري عـن مواصلـة القتال 
عىل  االنتَصـارات  وتحقيق  واإلنجـازات 

هذه القوى الرشيرة املجرمة، السـاعية 
إىل رضب املقاومة وتصفية فكر وثقافة 
املقاومـة، بإسـقاط النظـام السـوري 

وتجزئة وتفتيت الوطن السوري. 
وطبيعـي أن تثـري هـذه االعتـداءات 
املتكـررة عىل سـورية ردود فعل عاملية 
مخاطرهـا  مـن  ومحـذرة  مسـتنكرة 
وتداعياتهـا ومـن نتائج هـذا الترصف 
مسـتقبل  عـىل  املجنـون  الهسـتريي 
هـذه  مقدمـة  ويف  برمتهـا،  املنطقـة 
الـدول التي نددت بالعـدوان الجديد عىل 
سـورية والتأكيـد عـىل احرتام سـيادة 
الدولة واألرايض السـورية، روسيا، التي 
أعربـت عن قلقها البالـغ ازاء الهجمات 
اإلرسائيلية وطالبت بوقف العدوان حاًال 

وتخفيف حدة التوتر. 
ومما ال شـك فيه أن الشعب والجيش 
يحاربـون  الذيـن  السـوري،  والنظـام 
ويقاتلـون اإلرهاب منذ سـبع سـنوات 
ونيف، وحققوا االنتَصارات عىل املؤامرة 
الكونية الخبيثة، لـن يرضوا ولن يقبلوا 
باستمرار االعتداءات اإلرسائيلية وخرق 
وانتهـاك السـيادة والسـالمة اإلقليمية 

للقطر السـوري. 
وقد جاء إسقاط الطائرة اإلرسائيلية 
كرسـالة واضحة تؤكـد إْمَكانيـة الحد 
والعدوانيـة  والعربـدة  الغطرسـة  مـن 

ملنطـق  الرضـوخ  وعـدم  اإلرسائيليـة، 
الهيمنة والعدوان، التي تسـعى حكومة 
االحتـالل بزعامـة نتنياهـو وليربمـان 
وبدعـم أمريكـي لفرضه عىل شـعوبنا 
العربيـة وشـعبنا الفلسـطيني بشـكل 

خاص. 
لقـد جـاء العـدوان اإلرسائيـيل بعـد 
أسابيع من التهديدات املتواصلة التي لم 
تتوقف، وهو تجسيد حقيقي للسياسة 
العدوانية، التي تشكل القاعدة األساس 
يف سياسات حكومات إرسائيل املتعاقبة، 
وال يمكـن التغايض عـن حقيقة غوص 
نتنياهـو وعـدد مـن نوابـه ووزرائه يف 
قضايا فسـاد، ولهذا فانهـم قد يجدون 
يف هـذا التصعيد مـالذًا ومهربًا للبقاء يف 

سدة الحكم والتغطية عىل فسادهم. 
خـرق  اسـتمرار  مـن  نحـذر  إننـا 
ومـن  السـورية،  واألجـواء  السـيادة 
العدوانيـة اإلرسائيليـة التي تسـتفحل 
تجاه سـورية وإيران وحـزب الله، بغية 
تفجـري املنطقـة واشـعالها وجرها إىل 
حرب مدمـرة شـاملة سـتكون آثارها 
ضـارة ووخيمة، بما يخـدم املخططات 
يف  واذيالهـا  والصهيونيـة  االمربياليـة 
املنطقة. ولينترص صوت العقل والوعي 
والسـالم عىل صوت العدوان والهمجية 
والغطرسة وأزيز الصواريخ والطائرات. 

ظصطئ ظزام
طتمث أطغظ سجالثغظ 

قبل أيـام نجـح الجيُش 
القبض  إلقـاء  يف  واللجـان 
عـىل خليـة تابعـة لتنظيم 
داعـش يف رشعـب، أحدهم 
وقبلها  الجنسـية  مـرصي 
مقتـل أحـد قـادة داعـش 
جزائـري  وهـو  تعـز  يف 

الجنسية.. 
لـم نسـمْع عـن مقتـل 
اليمـن،  يف  واحـد  إيرانـي 
والحقيقـة هي العكس من 

ذلك تماماً، ومعرفة َمن هو الذي استباح أرضنا بالفعل، 
ولو فتّشـنا أكثر سـنجد السـعودي والليبـي وغريهما، 
فبربكـة مـرشوع الخالفة القاعـدة وداعـش.. اجتمعوا 

ليحّرروا اليمن من أهله.!!
لقد اختلـط الحابُل بالنابل يف ظل العـدوان عىل اليمن، 
َواتضحـت األمور، ومن ذلك كيف مَلن يتظاهر ببناء الدولة 
املدنيـة ويرفع شـعار محاربـة اإلرهاب واليمـن للجميع 
أن يلتقـَي مع مـن يقـوم مرشوُعه عىل أسـاس التكفري 
والتفجـري، فاجتمـع ملحاربـة أبنـاء اليمـن، اإلصالحـي 
والداعيش وكل املشاريع الصغرية من املخربني واللصوص، 
وكل ذلك بحّجـة الهدف املصريي للجميـع، وهو قطع يد 
إيـران يف اليمـن ومحاربـة الرافضة، هذا يعنـي لو تأملنا 
أن هناك لوثًة فكرية خطرية مشـرتكة بني هذه املشاريع 
تجعل هذا يتغاىض عن ذاك والعكس كذلك، وإال فصاحب 
املـرشوع القائم عىل رؤيـة ومنهجية قويمـة مهما كان 
ضعيفـاً وتآمر املتآمـرون عليه ال يمكـن أن يمد يَده ملن 

يتصادم مع مرشوعه مهما كانت املربرات.. 
طيـب ماذا بعد هذه التحالفات املشـؤومة، ال يشء إال 
االقتتال والرصاع الداخيل بينهم وُكلٌّ يريُد بناَء دولة وفق 
خلفيتـه الفكرية وتفكريه املحدود وبما يحقق مصالحه 
أَْو مصالح جماعته، وُكلُّ ذلك لألسـف عىل رأس املواطن 
الضعيـف املغلوب عىل أمره وهذا ما تجىل يف تعز بشـكل 

واضح.. 
هؤالء تحّركهم العواطُف وتسيطر عليهم األنا القاتلة، 
ومـن وراء ذلـك عدو يدعـم كل طرف عىل حـدة؛ بهدف 
إذكاء الرصاعـات واسـتمرار العـدوان وإلحـاق الرضر 
بالشـعب اليمني، وعندما يقُع الفـأُس بالرأس وقد وقع 
أكثـر من مرة سـيلحظ ُكلُّ من رزقه الله فطرًة سـليمًة 
أن مـا يحُدُث من فوىض وعبث ليـس يف صالحه وأن تلك 
املقـاوالت ال تمتلك مرشوَع دولة، َوكل يشء يف حرضتها 

موجوٌد إال هذا الطموح. 
سـيلحظ أنه ال إيران وال رافضة، وإنما هو استهداٌف 
لنـا اليمنيني بمختلـف مذاهبنـا وتوّجهاتنا السياسـية 
والفكريـة، الجميع مسـتهَدٌف، واالسـتهداف تدريجي، 
املحطـة األخرية فيه هي إدخـاُل اليمن يف أتون حروب ال 
حَرص لها، يمن ممزق ومقسم عىل أُُسس مقيتة ويصبح 
اليمنيون حينها أدوات بيد مختلف املشاريع العدوانية.. 

هل آن األواُن لالسـتيقاظ وإدراك أنه ال سبيَل للجميع 
إال االلتفاف وراء مرشوع بحجم وطن يف شماله وجنوبه 
رشقـه وغربه ووسـطه، وهـو ذلك الذي يُـريس دعائَمه 
اليوم املجلُس السـيايس األعىل ويثبـت أركانَه عىل أرض 
الواقع الجيُش واللجان الشعبية، نتحدث بهذا إىل الشعب 
اليمنـي عموماً وأن واجبَنا هو تعزيُز الثقة بهذه القيادة 
السياسـية والعسكرية التي تطَمُح إليقاف ُكّل املؤامرات 
املحدقة بالوطن عند حدها وتعمُل عىل بناء دولة ُكلٌّ منا 
يجـُد فيها بُغيتَه، وهـي مالذُه يف الـرساء والرضاء وكل 

الظروف واألحوال. 
هـذا ما نتمنـاه إذا خرجنـا من دائرة النظر للمشـهد 
مـن زاوية طائفيـة بحتة، َوعىل الباغـي بصربنا ووعينا 
دنا ستدوُر الدوائُر، وتلك ُسنُة الله وال رادَّ لقضائه. وتوحُّ
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(360)
ثقافية 

طسظى الحعادة يف جئغض اهللا

تمعد سئثاهللا افعظعطغ:
(حعث) يف الطشئ السربغئ والصرآن الضرغط 
وردت مفردة (شهد) يف اللغة العربية ويف 

القرآن الكريم عىل معنيني: 
قولـه  ومنـه  الحضـور،  األول:  املعنـى 
ـْهَر َفْليَُصْمُه)  تعـاىل: (َفَمن َشـِهَد ِمنُكُم الشَّ
(َوْليَْشـَهْد  تعـاىل:  وقولـه  (البقـرة: 185)، 
ـَن اْلُمْؤِمِننَي) (النور: 2)،  َعذَابَُهَمـا َطاِئَفٌة مِّ
وقوله تعاىل: (إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشـُهوداً) 
(اإلرساء: 78)، وقوله تعاىل: (َوبَِننَي ُشُهوداً) 

(املدثر: 13).

واملعنـى الثاني: خربٌ بشـهادٍة منِبئة عن 
حضـوٍر أو علٍم ببٍرص أو ببصرية، قال تعاىل: 
َّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوأُْولُواْ  (َشِهَد الّلُه أَنَُّه الَ إَِلـَه إِال
َّ ُهَو اْلَعِزيُز  اْلِعْلـِم َقآِئَماً ِباْلِقْسـِط الَ إَِلــَه إِال
اْلَحِكيـُم) (آل عمـران: 18)، وقولـه تعـاىل: 
(َوالّلُه يَْشَهُد إِنَُّهْم َلَكاِذبُوَن) (التوبة: 107)، 
وقوله تعاىل: (َقـاَل ِهَي َراَوَدتِْنـي َعن نَّْفِيس 
ـْن أَْهِلَهـا إِن َكاَن َقِميُصُه  َوَشـِهَد َشـاِهٌد مِّ
ُقدَّ ِمـن ُقبُـٍل َفَصَدَقْت َوُهـَو ِمـَن الَكاِذِبنَي) 

(يوسف: 26). 
ويتبـني أن بـني املعنيـني ارتباطـا هاما، 
وبعبارة أدق، يتبـني أن املعنى الثاني يرتكب 
مـن املعنـى األول وزيادة، أي مـن الحضور، 
وهو تحمل الشـهادة، ومـن القول بها، وهو 
أداؤها، وهـذا يرّجح أن الشـهادة يف جذرها 
األصـيل تعنـي الحضـور، باعتباره أساسـا 
هاما يف الشهادة بمعنى اإلدالء أو اإلخبار بما 

علمه الشاهد، فالكثري فرع عن القليل. 
فـإذا انتقلنـا إىل العـرف الرشعـي لكلمة 
(شـهادة)، وجدنـا أنهـا تطلق عـىل ما يديل 
بـه الشـاهد من معلومـاٍت قاطعـة رآها أو 
سـمعها، أو تحملهـا عـن حضـوٍر قطعـي 
للمشـهود فيـه، كما وجدنا أيضـا أنها باتت 
تطلق عرفا إسالميا عاما عىل القتيل يف سبيل 
الله؛ حيث أطلقت منذ أول اإلسالم وإىل يومنا 
هذا عىل (القتل يف سبيل الله)، وأطلق وصف 
(شـهيد) الـذي يُْجَمـُع عـىل (شـهداء) عىل 
(القتيل يف سـبيل الله)، وصـار هذا مفهوما 
مجَمعا عليه بني املسلمني جميعا، منذ صدر 

اإلسالم وإىل يومنا هذا. 
وهذا ال يعني أن هذا املصطلح (الشـهادة 
ومشـتقاتها) لم يـرد يف القـرآن الكريم عىل 
القتل يف سـبيل اللـه بأي حال مـن األحوال، 
ولكـن نريد البحث عنـه بعيدا عن التسـليم 
بهذه املسـألة ليتم اإلثبـات أن إطالق وصف 
الشـهيد عـىل القتيـل يف سـبيل اللـه بأدلـة 
وحيثيـات أخرى، تبنيِّ وتربهن أن من ورد يف 
قوله تعاىل: (ويتخذ منكم شهداء) ُقِصد بهم 

شهداء القتال يف سبيل الله.

الحــعادة يف الطشات والبصاشات وافدغان 
افخرى 

يجَهـُل  منـا  الكثـريَ  أن  العجيـب  مـن 
معنـى كلمـة (شـهيد) ومصدَرهـا اللغوي، 
وامتداداِتها املختلفة، بينما هي أمٌر معروٌف 
لـدى كثرٍي مـن اللغـات والثقافـات واألديان 
األخرى، فالشـهيد يف اليهوديـة والنرصانية 
هـو ذلك الشـخص الـذي يعـذَّب أو يقتل يف 

سبيل دينه، أو من أجل تعليم من تعاليمه. 
وإذا أخذنـا يف هـذا الصـدد مـن اللغـات 
أن  نجـد  املثـال،  سـبيل  عـىل  اإلنجليزيـة 
الشـهادة هي (Martyrdom)، وأن الشـهيد 
هـو (Martyr) الذي يفـرسَّ يف معاجم اللغة 
اإلنجليزيـة بأنـه الشـخص الـذي يضحـي 

بنفسـه، فيُْقتَل أو يعذَّب من أجل معتقداته 
الدينية، أو اإلنسانية، أو القومية. 

وتزُعـم بعـُض تلك املعاجـم أن أصل هذه 
الكلمـة مأخـوذة من الالتينيـة، والتي تعني 
هـو  والشـاهد   ،(the witness) الشـاهد 
ـل مضمون الشـهادة  الحـارض، الذي يتحمَّ

التي سيديل بها الحقا. 
وعىل الرغم من التشابِه الكبري بني العربية 
واإلنجليزية إال أن بعض الباحثني يجادل بأن 
للشـهيد يف اللغة العربية ويف الدين اإلسالمي 
خصوصيـة معينـة، ال توجـد يف تلـك اللغة، 
ولهـذا يوجب هـذا البعـُض عـىل املرتجمني 
مـن العربية إىل غريها من اللغـات أن ينقلوا 
كلمة (شـهيد) إىل اللغـة املرتجـم إليها كما 
هي، بدون اسـتعمال لفظة (Martyr) التي 

تقاربها.

السقصــئ بــني املسظى الحــرسغ والطشعي 
لضطمئ حعادة 

يرتجـح لـديَّ أن اإلطالق الرشعـي لكلمة 
شهيد عىل القتيل يف سبيل الله جاء منسجما 
مـع الوضـع واإلطـالق اللغـوي؛ فالقتيل يف 
سـبيل اللـه هـو ذلـك الـذي حـرض املوقف 
الحق، وشـهد به وفيه شـهادًة عمليًة، وهي 
الشهادة بماله ودمه وروحه، وهي أقوى من 
الشـهادة القولية، وبالتايل فإنه يصُدق عليه 
أنه شـاهد، ويصُدق عىل موقفه أنه شهادة، 
وأنه لقوة ذلـك املوقف، ولتكـرُّره، ولفضله، 
ولخصوصيتـه، اختص باشـتقاق (شـهيد) 
عىل وزن (فعيل) الذي هو أحد صيغ املبالغة 

ومن أسماء الفاعل يف اللغة العربية. 
اإلرضار  عـن  نهـى  قـد  اللـه  كان  وإذا 
بالشـهيد بسـبب شـهادته واعتربه فسوقا، 
حيث قـال: (َوأَْشـِهُدْواْ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوالَ يَُضآرَّ 
َكاِتـٌب َوالَ َشـِهيٌد َوإِن تَْفَعلُـواْ َفِإنَُّه ُفُسـوٌق 
ِبُكـْم) (البقرة: 282)، فإن هذا الشـهيد قّدم 
شـهادته العمليـة عـىل موقف الحـق بأعىل 
درجات الحضور، ويف أعىل درجات االستعداد 
لتبعات ذلك الحضور، وتبعات تلك الشهادة، 
لقـد قدم روحـه التي هي آخر مـا يمكن أن 

يطاله إرضار الغري. 
ولعل الله الكريم جازى الشهيد بأضعاِف 
ما قـدَّم، فإذا كان الشـهيد قـدَّم روَحه بأن 
تنازل عن حضوره الزائـف يف الدنيا من أجل 
الله ويف سـبيله، فـإن الله أكسـبه الحضور 
القـوي والخالـد والثابت يف اآلخـرة، وهيأ له 

مقام الشهادة العظيم. 
ارتبطت الشـهادة إذن بعملية املوت قتال، 
ولهـذا ال تُْطَلـق الشـهادة عـىل َمـْن حرض 
املوقـَف الحق إال إذا قِتل فيـه، فال تُطَلُق عىل 
املجاهـد الذي حـرض املعركـة وقاتـل فيها 
ولو أبـىل بالء حسـنا؛ ذلك ألنه لـم يلج باب 
الخلـود والحضـور الحقيقـي؛ ألن حضوره 
املجازي يف الدنيا، وهـو البقاء يف الدنيا، منَع 
عليه الحضوَر الحقيقـي والكامل يف اآلخرة؛ 
ألن الشـهادة هي الحضور القـوي والفاعل 
يف عالـم الحقيقة وهو العالـم األخروي، وال 
تكون إال ملن اختاره الله شهيدا، وطاله القتل 

يف سبيل الله ومن أجل إعالء كلمة الله.

طزاعــر تدــعر (حــعادة) الحــعغث يف 
الثظغا واآلخرة 

إن أكثـر مـا يقلـق اإلنسـان هـو فقداُن 
حبيبـه، وغيابُـه عنـه، وهـذا أمٌر مؤِسـف 
بالفعـل يف حاالت املوت العاديـة، ويف حاالت 
املوت بالقتل الذي ليس يف سـبيل الله، ولكنه 
بالنسـبة للقتيل يف سـبيل الله أمـر مختلف 

تمامـا؛ فقد بني القرآن أن الشـهيد لم يِغب، 
وأنـه حي يُـرَزق، وحـارض، شـاهد، مطَّلع، 

يستبرش، ويفرح. 
لقد شـدد القرآن الكريم أن الشـهيد حي، 
فنهى عـن القول بأن الشـهداء أموات، وأكد 
ٍّ منا  أنهـم أحيـاء وإْن بـدون شـعوٍر ِحـيسِّ
بحياتهم، قال تعاىل: (َوالَ تَُقولُواْ ِلَمْن يُْقتَُل ِيف 
َسبيِل الّلِه أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاء َوَلِكن الَّ تَْشُعُروَن) 
(البقـرة:154)، ويف اآليـات األخرى نهى الله 
تعاىل عن حسبانهم أمواتا، وأكد أنهم أحياء، 
بل عدَّد بعض مظاهـر الحياة التي يحيونها 
يف مستقرهم الذي اختص الله به؛ قال تعاىل: 
(َوالَ تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ ِيف َسِبيِل الّلِه أَْمَواتاً 
بَـْل أَْحيَاء ِعنـَد َربِِّهـْم يُْرَزُقـوَن. َفِرِحنَي ِبَما 
وَن ِبالَِّذيَن  آتَاُهُم الّلُه ِمـن َفْضِلِه َويَْسـتَبِْرشُ
َّ َخْوٌف َعَليِْهْم  ْن َخْلِفِهـْم أَال َلـْم يَْلَحُقواْ ِبِهم مِّ
َن الّلِه  وَن ِبِنْعَمٍة مِّ َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن. يَْسـتَبِْرشُ
َوَفْضـٍل َوأَنَّ الّلَه الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمِننَي) (آل 

عمران: -169 171).

إذن اآلغاُت تئني: 
- أن الشـهيَد لـم يمـت، بـل هـو حارض 
وشاهد، وهذا هو معنًى من معاني الشهادة؛ 
وعليـه فإن عىل أحباء الشـهيد وأقاربه أن ال 
يحزنوا بسـبب فقدانه؛ ألنـه يف حقيقة األمر 
حـاٌرض شـاهٌد لهـم، مطلع عـىل أخبارهم، 
ومراقب لكل أعمالهـم، التي تتصل بقضيته 
العادلة التي قِتل من أجلها، هذا من ناحية. 

- مـن ناحيـة أخـرى بينـت اآليـات أنهم 
(أي الشـهداء) عند ربهـم، وهو أعىل وأجمل 
وأقـوى وأفضـل حضـور، يمكـن للمـرء أن 
يتمنـاه، أو يرجـَوه، وهو أيضا مظهـٌر آَخُر 
يؤكـد شـهادَة وحضوَر وعلَم هـذا الذي قِتل 
يف سـبيل الله، فـإذا كان قد ُقِتل حني شـهد 
املوقـف الحق، فقد أكرمه الحق تبارك وتعاىل 
بـأن جعلـه حـارضا يف حرضة الحـق، وعىل 

مقربٍة من علمه، وآياته، واطالعه.
- وبسـبب قربهم من الله فإنه من املؤكد 
أنه ستنالهم بركة ذلك القرب، ومن مصاديق 
القـرب أن ينال القريب من فواضـل ُمقرِِّبه، 
فاللـه هو الحـي الـذي ال يمـوت، لكنه ميز 
الشـهيد بـأن ال يموت كما يمـوت اآلخرون، 
واللـه عـىل كل يشء شـهيد، (إِنَّ الّلـَه َكاَن 
ٍء َشـِهيداً) (النسـاء:33) وهـو  َعـَىل ُكلِّ َيشْ
الـذي يمنـح هـؤالء املقرَّبني منه شـيئا من 
تلك الشـهادة عىل األشـياء، ولعلها الشهادة 
ملن وراءهـم من رفقاء جهادهـم، واملاضني 
عـىل دربهـم، حيـث يمكنهـم االطـالع عىل 
مسـتجداتها، يدل عـىل ذلك مـا ذكرته اآلية 
املباركة أنهم (يستبرشون بالذين لم يلحقوا 

بهم من خلفهم). 
-وأنهـم (يُْرَزقون) يضيـف الله ذكر نوع 
مـن مظاهر الحيـاة التي يحياها الشـهداء، 
حيـث يبـني أن حضورهـم حضـور مبـارك 
متجدِّد بتجدد أنواع الرزق وأوقاته وظروفه، 
أن  املعـروف  ومـن  األرزاق،  عليهـم  تجـري 
حيـا،  كان  مـن  عـىل  إال  تجـري  ال  األرزاق 

حارضا، وشاهدا.
-وأنهـم (فرحـني بمـا آتاهـم اللـه مـن 
فضله)، وهنـا جاءت (فرحني) حاال من واو 
الجماعـة يف (يرزقون)، والحـال مبنيِّ لحال 
وهيئـة صاحبهـا، أي أنهـم تجـري عليهـم 
يـرزق  وأن  فرحـني،  كونهـم  حـال  األرزاق 
املـرء وهـو يف حالة الفـرح دائمـا فتلك هي 
قمة الحيـاة املطمئنة، وأوفاهـا، وأعظمها، 

وأجملها، وأصدقها. 
-وأنهم (يسـتبرشون بالذين لـم يلحقوا 
بهـم مـن خلفهـم)، حيـث أثبـت اللـه لهم 
خاصيـة االطـالع والنظـر إىل مـا وراءهم يف 
الدنيا، فهم يعرفون ما الذي يحدث وراءهم، 
حصـول  هـو  واالستبشـار  ويسـتبرشون، 
البشـارة لهم، أي أنهم فِرحـون بانتصارهم 
االنتصار الشـخيص، وهو الشهادة يف سبيل 
الله، وهـم أيضا مرسورون بحسـن طريقة 
املجاهديـن مـن خلفهـم، وبأنهـم ال خوف 

عليهم وال هم يحزنون.
- ومعـروف - نحويـاً - أن جملـة (أن ال 
خـوف عليهـم وال هـم يحزنـون) بـدل من 
(الذيـن) االسـم املوصـول يف قولـه (الذيـن 
لـم يلحقـوا بهم مـن خلفهم)، فكأنـه قال: 

أولئـك  عـىل  خـوف  ال  بـأن  ويسـتبرشون 
املجاهدين الذين خلَّفوهم وراَءهم عىل نفس 
الخـط وذات املسـار، وال هـم يحزنون، ال يف 

الدنيا وال يف اآلخرة.
وهذا يبـني أنهم يف أقوى حيـاة، وأقربها، 
حيث يطَِّلعون عىل ما بَُعد عىل كثري من أبناء 
الدنيـا، فهـا نحـن يف الدنيا ممـن نغيب عن 
املعركـة وعـن املجاهدين ال نعلـم بكثرٍي من 
املعـارك، وال بتفاصيلهـا، وال بمآالتها، لكن 
هؤالء الشهداء األحياء يطلعون عىل مجريات 
األمـور وتطوراتهـا، وربمـا ُفتَحـت لهم يُد 
العنايِة اإللهية قنواٍت مبارشًة يشاهدون من 
خاللها كلَّ تفاصيِل ما خلَّفوه وراءهم، وهل 

ذلك إال الحضور القوي والشهادة الفاعلة؟!
-كما بيَّنِت السـنُة النبويـة الصحيحة أن 
الشهيد أيضا حارض، وقريب من الحق تبارك 
وتعاىل، حيث قال رسـول الله صىل الله عليه 
وآله وسـلم يف الحديث الـذي رواه اإلمام زيُد 
بُن عـيل عـن آبائه عليهـم السـالم يف فضل 
الشهيد ودرجاته: (أنه ليس أحٌد أقرب منزال 
من عرش الرحمن من الشهداء)، وهذا أيضا 
يعـزِّز ويؤكِّد حضوَر هـؤالِء الكراِم الحضوَر 
املعنـويَّ لله الحق تبـارك وتعـاىل، الحضور 
الـذي سـينعكس عـىل نشـاطهم، وأدائهم، 
فهـم قريبون منـه، مطَّلعون عـىل تفاصيِل 
مـا خلَّفوه مـن جهـاٍد ومجاهديـن وأعداء، 

مراقبون لكل يشء.

ملــاذا ق ُغْشَســض الحــعغث وق غضفَّــظ إق 
ببغابه الاغ اجاحعث شغعا؟!

يأتي الفقه اإلسالمي ليؤكِّد أن هذا القتيل 
يف سـبيل اللـه شـهيد أي حـارض متحمـل 
للشـهادة، وأنه سيديل بشـهادته أمام الحق 
يف يـوم الحق؛ فالفقـه اإلسـالمي يأمرنا أن 
ال نغسـل الشـهيد (وهو القتيل يف املعركة)؛ 
ألنـه ال يُغسـل إال مـا كان نِجسـا، لرتتفـع 
عنـه النجاسـة، أو حكمها، فامليـت هو َمْن 
يغَسـل؛ ألن امليتة معدودة يف النجاسات، وإىل 
النجاسـة يتوجه وجوب التطهري والغسـل، 
لكن الشـهيد لم يُمت، بل هو حارض، وحي، 
وطاهـر، ومـن كان حـارضا وطاهـرا فـال 

يُْغَسل. 
إن املنَع من غسـِل الشهيد إمعاٌن يف تأكيِد 
حضـوِر وحيـاة ذلك الشـهيد الذي يحسـبه 
الكثـريُ أنـه غـاَدَر الحيـاَة، أو أنـه حلَّت به 
نجاسـُة املـوت، والحقيقة أنه ال يـزال حيا، 
اكتسـب  وأنـه  لغسـله،  رضورَة  ال  والحـيُّ 
بالشهادة الطهارَة التي ليس وراءها طهارة، 
وال يجب غسُل الطاهر، بل هذا الطاهر يحُرم 

غسلُه، إمعانا يف تأكيد طهارته وحياته.
ـن يف ثيابـه التي قِتـل فيها،  وأمـا أن يكفَّ
وتُْرتََك آثاُر دمائه عليـه، ليُبَْعث يوم القيامة 
كما هو حاله حني مغادرته لتلك الحياة، فإن 
هذا أيضـا تأكيٌد أنه بالفعل حي حارض، وأن 
الله أراد أن يبقى الشهيد عىل تلك الحالة من 
آثـار الدمـاء والجروح، ليظهر يـوم القيامة 
لها عمليا،  فيؤدي شـهادته قوليا، كمـا تحمَّ
وإذا كان سـيديل بشـهادة املقال، فإن دماءه 
وجروحه التي تشـخب دما وتتضّوع مسكا 

ستُديل بشهادة الحال.
إنها شـهادة الحـال حني تظافر شـهادة 
املقـال، لتؤدي مفعولهـا يف الوجدان، وتتأكد 
األحقية واملسـؤولية، وتتبني عدالة القضية، 

التي انطلق فيها الشهيد ولقي الله بها.
ال يبعد أن الشهيد سـيظل عىل تلك الحال 
حـارضا عنـد ربـه، حيـا خالـدا، مرزوقـا، 
مـن  وراءه  يجـري  ملـا  مراقبـا  مسـتبِرشا، 
تطورات وأحداث، يبـرشِّ أهل موقفه باألمن 
والـرسور، ثم سـيقدِّم شـهادتَه أمـام املوىل 

ثا بكل التفاصيل. تبارك وتعاىل محدِّ

حعادته يف اآلخرة 
ل  إذا كانت الشـهادة يف الدنيـا مجرَد تحمُّ
للمضمون، وهي مجرد حضوٍر فاعل والقط 
للحقيقـة التـي لـم يُفَصـل فيها بعـد، فإن 
الشـهادة يف اآلخرة ستكون من خصوصيات 
األنبيـاء ومـن يدانيهـم يف املقـام والفضل، 
وليـس أولئـك إال الشـهداء، والشـهادة التي 
يمكـن اقتباس تعريفها مـن تعريف الراغب 
األصفهانـي بأنهـا «قـول صـادر عـن علٍم 

حصل بمشـاهدة بصرية أو برص»، وذلك ما 
َقِت  تناولته اآلية الكريمـة التي تقول: (َوأَْرشَ
اْألَْرُض ِبنُـوِر َربَِّهـا َوُوِضـَع اْلِكتَـاُب َوِجيَء 
ـَهَداء َوُقـِيضَ بَيْنَُهـم ِباْلَحـقِّ  نَي َوالشُّ ِبالنَِّبيـِّ
َوُهـْم َال يُْظَلُمـوَن) (الزمـر:69)، حيث تبنيَّ 
أن هنـاك صنفـني من البـرش سـيؤتَى بهم 
يوم القيامة للفصل فيما شـجر بني الناس، 
إنهم األنبياء والشـهداء فقط، وال يجمع بني 
هذين الصنفني سـوى أداء الشهادة، والقول 
لوه من حقيقة يف الدنيا،  بها، بحسب ما تحمَّ
يقـول الله تعـاىل: (َفَكيْـَف إِذَا ِجئْنَـا ِمن ُكلِّ 
ـٍة ِبَشـِهيٍد َوِجئْنَا ِبَك َعَىل َهـُؤالء َشـِهيداً)  أمَّ
(النساء:41)، ويقول يف اآلية األخرى: (َويَْوَم 
ْن أَنُفِسـِهْم  ٍة َشـِهيداً َعَليِْهم مِّ نَبَْعُث ِيف ُكلِّ أُمَّ

َوِجئْنَا ِبَك َشِهيداً َعَىل َهـُؤالء) (النحل:89).

املسراج إىل طصام افظئغاء
إن الشـهادة معـراج النـاس العاديني إىل 
سـماوات الفضل، وهي منهاج البسطاء من 
النـاس الذي يصل بهم إىل جـوار الله الكريم 
اللـه  فضـل  وإن  واألرض،  السـماوات  رب 
ونعمته اللذين يسـتبِرشُ بهما الشـهداُء هو 
أن الله هيَّأ للناس العاديني هذا الطريَق الذي 
يِصُل بهم إىل مقاماٍت عالية تُْشـِبه مقاماِت 
األنبيـاِء والصديقـني، والجهـاُد هـو أرسع 
الطـرِق املوصلـِة إىل تلك املقامـات العظيمة 
عند الله، يقول الله تعـاىل: (َوَجاِهُدوا ِيف اللَِّه 
َحقَّ ِجَهاِدِه ُهـَو اْجتَبَاُكْم َوَمـا َجَعَل َعَليُْكْم 
لَّـَة أَِبيُكـْم إِبَْراِهيَم ُهَو  ِيف الدِّيـِن ِمـْن َحَرٍج مِّ
اُكُم اْلُمْسـِلمنَي ِمن َقبُْل َوِيف َهذَا ِليَُكوَن  َسـمَّ
الرَُّسـوُل َشـِهيداً َعَليُْكـْم َوتَُكونُـوا ُشـَهَداء 
ـَالَة َوآتُوا الـزََّكاَة  اِس َفأَِقيُمـوا الصَّ َعـَىل النـَّ
َواْعتَِصُمـوا ِباللَّـِه ُهـَو َمْوَالُكْم َفِنْعـَم اْلَمْوَىل 

َوِنْعَم النَِّصريُ) (الحج:78).
هـذه اآليـُة تبـنيِّ أن هنـاك شـهداَء عىل 
الناس، جاء اللُه بهم يف سياِق الجهاد يف الله، 
ويمكـن إطالُقهم عىل أعـالِم الهدى من أهل 
بيِت رسـوِل اللـه صىل الله عليه وآله وسـلم 
لوه من جهاٍد، وعناٍء، وصٍرب، ويقني،  بما تحمَّ
وإرشـاد، كمـا يُْمِكـن إطالُقهم عـىل أولئك 
الذين وهبوا أرواحهم يف سـبيل الله، وشهدوا 
عىل عدالـة قضيتهـم، وأحقيتهـا بدمائهم، 

وجروحهم.
وبهذا يتبـني أن (شـهداء) يف قوله تعاىل: 
(إِن يَْمَسْسـُكْم َقـْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقـْوَم َقْرٌح 
ثْلُـُه َوِتْلَك األيَّاُم نَُداِولَُها بَـنْيَ النَّاِس َوِليَْعَلَم  مِّ
الّلُه الَِّذيَن آَمنُـواْ َويَتَِّخذَ ِمنُكْم ُشـَهَداء َوالّلُه 
الَ يُِحـبُّ الظَّاِلِمـنَي) (آل عمـران:140)، هم 
شـهداء املسـؤولية، وشـهداء املوقف الحق، 
والحضـور الفاعـل، الذيـن قِتلـوا يف سـبيل 
اللـه، بداللة اتخاذ الله لهم، واختياره إياهم، 
وكونِها جاءت يف سـياق ذكـِر اآلالم والعناء 
الذي طال املسلمني يف غزوة أحد، وفتِح آفاق 

اآلمال لديهم، بعد تلك الوقعة األليمة.
قـال فقيـه القـرآن السـيد العالمـة بدر 
الديـن الحوثـي رضـوان الله عليـه: «وقوله 
تعـاىل: (ويتخذ منكم شـهداء) بمـا ينالون 
من فضل الجهاد يف سـبيل الله، وسـبقهم يف 
ذلك لغريهم حتى يسـتحقوا أن يجعلهم الله 
شـهداء عىل النـاس، ولعل هذا هـو املراد يف 
قوله تعاىل: (وجاهدوا يف الله حق جهاده هو 
اجتباكم... وتكونوا شـهداء عـىل الناس)... 
إىل أن قـال: «ولعل الذين قتلوا يف سـبيل الله 
سيكونون يوم القيامة شهداء عىل أعداء الله 
بما شـاهدوا، وألنصار دين الله بما شـهدوه 
وا شـهداَء لذلك، فتفسريُ  منهم، ولعلهم ُسمُّ
القـرآن باملعنى األصيل املعربَّ عنـه يف القرآن 
أظهـر، كقوله تعاىل: (فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد، وجئنا بك عىل هؤالء شهيدا)..». 
ويف قوله تعاىل: (َوَمن يُِطِع الّلَه َوالرَُّسـوَل 
َن  َفأُْوَلـِئـَك َمـَع الَِّذيـَن أَنَْعـَم الّلـُه َعَليِْهم مِّ
اِلِحنَي  ـَهَداء َوالصَّ يِقـنَي َوالشُّ دِّ نَي َوالصِّ النَِّبيـِّ
َوَحُسـَن أُوَلـِئـَك َرِفيقاً) (النسـاء:69)، ذكر 
رضوان الله عليه أنه: «يُْحتَمل أنهم الشهداء 
عىل الناس، وقد مـرَّ ذكرهم عند قوله تعاىل: 
(فكيـف إذا جئنـا مـن كل أمـة بشـهيد..)، 
وهـذا أظهر، ويحتمـل: أنهم الذيـن قتلوا يف 
وا شهداء ألنهم  سـبيل الله، وال يبعد أن ُسـمُّ
يشهدون عىل الناس، فيكون املعنى واحداً».

يُْطِلُق جميُعنا كلمة (شهيد) عىل القتيل، غري أن الكثريَ يُمرُّ 
عليها مروَر الكرام، وال يحاول أن يتعرَّف عليها، وال عىل دالالتها 

الحية يف الواقع العميل، فما هي الشهادة؟ ومن هو الشهيد؟ 
وملاذا أُْطِلَق عليه هذا الوصف؟ وهل معناه الحارض للمشهد أو 

املؤدي للشهادة؟ وهل ذلك يف الدنيا أم يف اآلخرة؟ وهل تُفتَح 
للشهيد قنواُت التعرف والحضور من مقامه الكريم إىل واقعه 

الذي استُْشِهَد فيه؟ هذا وغريُه ما ستحاول هذه املقالة اإلجابَة 
عليه.
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 شغما تضعطئ الضغان تظاصح طحروع صرار لدط طساعذظات الدفئ

اإلغراظغعن يف الثضرى الـ39 قظاخار البعرة اإلجقطغئ: طا زالئ أطرغضا سثوظا افول

 :  طاابسات
شـهدت كافـُة مـدن الجمهوريـة اإلْسـَالمية 
اإليرانية، أمس األحد، مسرياٍت جماهرييًة حاشدًة 
ُوصفت بـ «املليونية» بمناسـبة الذكرى التاسعة 

والثالثني النتَصار الثورة اإلْسَالمية يف البالد. 
وخرجت أعداٌد كبريٌة من اإليرانيني يف املسريات، 
بمشاركة كبار املسؤولني اإليرانيني والشخصيات 
الدينيـة وسـفراء الـدول األجنبيـة وامللحقيـات 
العسـكرية للـدول األجنبيـة يف طهـران؛ إلحيـاء 
الذكـرى، ورفعـوا َعَلـَم الجمهوريـة اإلْسـَالمية، 
وشـعارات مباركة بانتَصـار الثـورة، كما رفعوا 

صور قادتها. 
داً،  وأصدر املشاركون يف املسـريات بياناً موحَّ
أعلنوا فيه دعَمهم «للتوجه الثوري» للجمهورية 
دعمهـم  عـىل  وأكـدوا  اإليرانيـة،  اإلْسـَالمية 
لإلنجـازات التـي حققتهـا الثـورة اإلْسـَالمية 
والتقنـي  العلمـي  الصعيـد  عـىل  ـًة  «وَخاصَّ
والصناعـي وكذلـك عىل صعيد صناعـات الردع 

الدفاعية والصاروخية».
وأّكـد اإليرانيون يف البيـان عىل» رضورة توفري 
الحياة الكريمة للشـعب ومواجهـة مصادر نفوذ 
األعداء اإلقليميني والدوليني»، مشريين إىل أنهم ما 
زالوا يعتربون الواليات املتحـدة األمريكية «العدوَّ 

األوَل». 
 وأدان البيـاُن «نْقـَض أمريـكا لعهودهـا 
النـووي»،  االتّفـاق  إطـار  يف  والتزاماتهـا 
مسـتنكراً «مواقـف بعـض كبار املسـؤولني 
األوروبيـني وتبعيتهـم للسياسـة األمريكية 

السلطوية».
للقضيـة  الكامـَل  الدعـَم  البيـاُن  وأعلـن 
الفلسـطينية ومحـور املقاومـة، منـدداً بإعـالن 

أمريكا القدس عاصمة للكيان الصهيوني. 
كمـا نـدد البيـان أَيْضـاً بــ «الجرائـم التـي 
يرتكبها نظاُم آل سـعود القبَيل وحلفاؤه يف اليمن 

والبحرين».

طخرع 16 تضفريغاً ضمظ التمطئ 
السسضرغئ لطةغح املخري يف جغظاء

 : وضاقت
، أمس األحد، أن 16 تكفريياً لقوا مصارَعهم  أعلن الجيُش املرصيُّ
يف إطـار العملية العسـكرية الشـاملة التي ينفذها شـمال ووسـط 

سيناء، منذ يومني. 
وقـال الجيُش املـرصي يف بيـان، أمس، إنـه تم القضـاُء عىل 16 
تكفريياً واكتشـاف وتدمري مخزن للعبوات الناسـفة وسيارتي دفع 

رباعي تستخدمها العنارص التكفريية هناك. 
وأضـاف البياُن أن 34 عنـرصاً من العنارص التكفريية واملشـتبه 
بهم، تم إلقاء القبض عليهم، باإلَضاَفة إىل اكتشـاف وإبطال مفعول 
12 عبوة ناسـفة تـم زرُعها عىل محـاور تَحّرك القـوات الحكومية 

إلعاقتها. 
وقال الجيُش بأنه تمكن من تدمري 11 سـيارة و31 دراجة نارية، 
وثالثة مخـازن عثر بداخلها مواد متفجرة وعبوات الناسـفة وأزياء 

عسكرية، تابعة للجماعات التكفريية. 
وأوضـح أن القـواِت الجوية قامت باسـتهداف وتدمـري 66 وكراً 
تسـتخدمها العنارص التكفريية لالختفاء من أعمال القصف الجوي 

واملدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حمالت املداهمة. 
وأشـار بياُن الجيـش إىل أنه تم اكتشـاُف وتدمري معمـل ميداني 
تسـتخدمه العنارص التكفرييـة لتصنيع العبوات الناسـفة، ومركزاً 
إعالمياً ُعثر بداخله عىل العديد من أجهزة الحواسـب اآللية ووسـائل 
ة بالفكر  االتصال الالسـلكية والكتـب والوثائق واملنشـورات الَخاصَّ

التكفريي. 
تجـُدُر اإلشـارة إىل أن الجيـَش املرصي بـدأ يوم الجمعـة املاضية 
عمليًة عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات 

حرس الحدود والرشطة ضد الجماعات التكفريية يف سيناء. 

صعات اقتاقل تساصض 12 شطسطغظغاً بغظعط اطرأة وخغادان 
 : شطسطغظ المتاطئ

واَصَلـت قـواُت االحتـالل الصهيونـي، 
الفلسـطينيني  منـازل  مداهمـة  حمـالت 
وبلداتهم، واعتقلت أمس األحد، عدداً منهم 
يف مناطَق متفرقٍة داخـل األرايض املحتلة، 
فيمـا يناقش االئتـالف الحكومـي للكيان 
الصهيونـي مـرشوع قـرار يقـيض بضم 
املسـتوطنات الصهيونية يف الضفة املحتلة 

إىل «سيادة الكيان».
وأفادت مصـادُر فلسـطينية، أن قوات 
االحتـالل اقتحمـت، فجـر أمـس، مدينـة 
نابلس من عدة محاور، وانترشت يف أحياء 
الجبـل الشـمايل ورفيديـا وخلـة العامود، 

وداهمت العديد من املنازل وفتشتها. 
وخـالل ذلـك اعتقلـت قـوات االحتالل 
فلسـطينياً مـن خلـة العامـود، َوآخر من 
شـارع مؤتة، وفلسـطينياً ثالثاً مع زوجة 
أخيه من إحـدى العمارات السـكنية، كما 

اعتقلت شاباً من إحدى املناطق باملدينة. 

واقتحمـت قـوات االحتـالل، يف الوقـت 
ذاتـه، بلـدة عنبتا قضـاء مدينـة طولكرم 
شـمال الضفة الغربية، واعتقلت شـابني، 
عسـكرياً  فيما هاجـم مقاومـون حاجزاً 

لالحتالل باملنطقة باألسلحة النارية. 
وقالت مصادُر فلسـطينيٌة إن مقاومني 
هاجمـوا حاجـَز سـاعر العسـكري ُقرب 
طولكـرم بطلقـات ناريـة، وأعقـب ذلـك 

عمليات تمشيط وانتشار باملنطقة. 
وأشـارت املصـادر إىل أن قوات االحتالل 
اقتحمت بلدة عنبتا، واعتقلت فلسطينيني 

اثنني منها، أحدهما أسري محرر. 
كما اعتقلت قواُت االحتالل فلسـطينياً 
مـن بلـدة تياسـري رشق مدينـة طوباس 
شمال الضفة الغربية، بعد مداهمة منزله.

إىل ذلك، اعتقلت قـوات البحرية التابعة 
لجيش االحتـالل اإلرسائييل، صبـاح اليوم 
نفسـه، صياديـن فلسـطينيني اثنـني من 

عرض البحر شمال قطاع غزة. 
 ونقلـت مصـادُر إعالميـة، عـن نقيب 

عيـاش،  نـزار  الفلسـطينيني،  الصياديـن 
«إن الـزوارَق الحربيـة اإلرسائيليـة فتحت 
نـريان أسـلحتها الرشاشـة تجـاه قـارب 
صغري كان عىل متنه اثنـان من الصيادين 
الفلسطينيني خالل مزاولتهما مهنتهما يف 

بحر شمال قطاع غزة». 

وأضاف عياش أنه «نتج عن إطالق النار 
اعتقال مـن كان عىل متن القـارب، وهما 

صيادان فلسطينيان». 
من جهة أُْخَرى، قالت صحيفة «هآرتس» 
العربيـة إن االئتـالف الحكومـي اإلرسائييل، 
بمـرشوع  الدفـع  إْمَكانيـة  أمـس،  ناقـش 

قانون يُضمُّ املسـتوطنات يف الضفة الغربية 
املحتلـة إىل «سـيادة» الكيـان الصهيونـي، 
وهو املـرشوع الذي قّدمه عضوا الكنيسـت 
يوآف كيـش (عن حزب الليكود) وبتسـلئيل 

سموتريتش (عن البيت اليهودي). 
مـرشوع  فـإن  الصحيفـة،  وبحسـب 
القانون يحَظى بموافقة واسعة من معظم 
أطياف الحكومة، وهو يشبه االقرتاح الذي 
صادق عليه مرَكز الليكود قبل نحو شـهر، 
والذي نَصَّ عىل ضم املناطق االسـتيطانية 
فقط إىل السـيادة اإلرسائيلية وليس كامل 

الضفة الغربية املحتلة. 
وال يوضح القانـون أي املناطق تحديًدا 
التي سـيتم ضمهـا، بل يُلقي هـذه املهمة 
عـىل لجنة الكنيسـت لتحديدهـا وصياغة 
اقرتاح قانون مالئمة وكاملة لعرضها عىل 
الهيئـة العامـة للتصويت بالقـراءة األوىل، 
بعد أن تمنح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، 
الفرصة لترشيع تعديالت معينة تتيح هذا 
الضم بموافقة لجنة الدستور يف الكنيست. 

طصاض 71 حثخاً بتادبئ تتطط ذائرة روجغئ يف طعجضع
 : وضاقت

سقطت، أمس األحد، طائرة ركاب روسية تابعة لرشكة 
طريان «سـاراتوف» الروسية، وعىل متنها 71 شخصاً فوق 

ضواحي موسكو. 
 وأعلنت وزارة الطوارئ الروسـية أن «ال ناجني يف تحطم 
الطائرة الروسـية املنكوبة»، مشرية إىل أنها سقطت بعد 7 
دقائق عىل إقالعها الساعة 14:28 من موسكو وبتوقيتها. 
ورصح املكتـب الصحفـي لـوزارة الطوارئ الروسـية 
لوسـائل إعـالم روسـية: إنه ُعثر عـىل أجزاء مـن حطام 
الطائرة قرب قرية سيبانوفسـكوي، وأَيْضاً جثث عدد من 

الضحايا.
وقال املتحدُث باسم وزارة النقل الروسية: إن وزير النقل 
اتجـه إىل موقع سـقوط الطائرة، فيما أفـادت وكالة النقل 

الروسـية، أن الطائرة اختفت من شاشـات الرادار بعد عدة 
دقائَق من إقالعها. 

ونقلت وكالة «سـبوتنيك» الروسـية لألنبـاء عن مصدر 
رويس أن 65 راكبـاً و6 مـن أعضاء الطقـم كانوا عىل متن 
الطائـرة «إن148-» التابعة للخطوط الجوية «سـاراتوف» 
والتي كانـت منطلقة من مطار دوموديدوفو يف موسـكو، 
إىل مدينـة أورسـك الروسـية. وأضاف املصـدر أنهم وجدوا 

الطائرة يف منطقة «رامينسكوي» يف ضواحي موسكو. 
وأشـار مصدٌر يف هيئة الطوارئ الروسية لـ «سبوتنيك» 

إىل وجود طفل بني الركاب عىل متن الطائرة. 
 وأعلنت لجنُة التحقيق الروسـية فتح تحقيق جنائي يف 

حادث سقوط الطائرة «إن - 148»
ونقلـت وسـائُل إعالم روسـية عـن مصـادَر مطلعٍة أن 
ُحطام الطائـرة املنكوبة تناثر يف دائرة نصف قطرها حوايل 

كيلومرتين. 
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طساذ الةظغث
بــــصــــعٍة اظـــــــفـــــــردَت  اهللا  صـــــــعة  ـــــظ  ط

ــَمــا ــع ُدجـــــَئ الـــتـــثغـــَث تــبــطَّ ــط ســزــمــى.. ش
ــُه ــَا ــت ــاذ ـــَض الــــــثي ظ ـــئ ـــة طــــظ غـــظـــُزـــر ال

ـــُرَك تـــعأطـــا! ـــم ـــَس ـــُضـــَمـــا ل وغـــــــــراَك.. َظـــظَّ

طظخئ الترفطظخئ الترفطظخئ الترفطظخئ الترف

الئصغئ ص 8

الئصغئ ص 8

ضطمئ أخغرة

بعرة 11 شرباغر ضحفئ اظصسام 
وعحاحئ ظزام الائسغئ واقرتعان

ظخش ضغطع .. ظخش طةرة
د. إباسام الماعضض

أكتـب ألحظى بـرشف املحاولة، 
شـاهق  مـن  االقـرتاب  محاولـة 
اإلعجـاز وفـرادة الفعـل، فالـكالم 
هنا يشـحب ويتـوارى أمام بطولة 
وأبطـال ال عهـد للغـة بهـم، فهم 
فوق اللغة وفوق املعاني، هم سادة 
الفعـل، وهم أسـاطري املعنى تمثل 
يف لحظـة الدفاع عن الـرتاب، وعن 
الغيمة والبحر، وهم نار عىل العدو، 
هم يهطلون بردا وسالما عىل البالد 

وفيها:
يف الصـورة جبـل يمنـي يحمـل جبـال يمنيـا 

مجروحا
وهنا يف الصورة شالالت املوت تصب نارها عىل 
قدمني حافيتني إال من النور والتضحية؛ ثم ماذا؟ 

ماذا هنا لنراه؟
هنا يمن أبي صامد وحده!

هنا يف هذه الخطـوات ينبثق من جوف الجوف 
والبطولـة  والتضحيـة  األصالـة  خالـص  يمـن 
والفداء، ومن جوف البطل تخرج أسـطورة تنبت 
شـجرة الوفاء السـائرة عىل قدمـني محارصتني 

بالنار ومهددتني باملوت!
الهاطـل  باملـوت  املحفوفـة  الخطـى  تلـك  يف 
من أنيـاب الرصـاص املتوحش، يف تلـك الخطى، 
تحديـدا، تتبلـور هويتنـا اليمنيـة كأصفـى مـا 
تكون، وأنقى ما تتجسـد عليه هوية أمة يمانية، 
أذهلـت غـرف عمليات العـدو املدججـة بخربات 
وبحثية،  واسـتخباراتية  عسـكرية،  أكاديميـات 
قدمـت خالصتها يف عاصفـة أحالتها تلك الخطى 

الشامخة وأخواتها إىل محض وهم وهزائم!
آهـة -أو اثنتـان بل ربمـا ثـالث- أفلتت يف كل 
املشـهد أهي نابعة من جوف األرض أم من جوف 
الرجـل؟ ال يهم فقد توحد االثنـان لكن املهم أنها 
ليست آهات خوف من العدو، وسيول رصاصاته، 

وليسـت خوفا عىل النفس من أن ترتقي إىل مقام 
الخالديـن؛ إنما هي آهات حنـو عىل الجبل امللقى 
جريحـا عـىل كتفـي جبـل يتحدى 

املوت بثقة املنترص يف كل حال.
الشـاهقة  الخطـى  تلـك  يف 
اإلدهـاش الباذخـة السـحر يقطع 
البطـل مسـافة نصـف كيلـو، بل 
نصف مجـرة، ويمحو وهم تحالف 
قاد نصـف العالم ضد هـذا البطل، 
واشـرتى النصـف اآلخر ضـد دمه 
وترابه وأهله، دون أن يجني لحظة 
نرص بل حصد هزيمة كاملة يف ذلك 
النصـف، ويف كل شـرب؛ حيث رجال 
الرجال كلهم مـن هذه الطينـة اليمنية املعجونة 
بالطيبـة والكربياء بالتسـامح واإلقدام وبالقدرة 
عـىل اجرتاح املعجزات يف زمـن الهزائم واالنبطاح 
وأدواتهـا  األمريكـي  وداعمهـا  للصهيونيـة 

املتصهينة املؤمركة.
يف تلـك الخطى التي يحمل صاحبها هم النجاة 
برفيقـه الجريح تنترص اليمن كما لم تفعل يف كل 
معاركها تنترص بتلـك الخطى يف معركة مختلفة 
ال يعرفهـا منطق النفط،  وال ملعة الدوالر، يعرفها 
فقـط ذلـك اليمني الـذي قـاد بمفـرده معركتنا 
جميعـا، وقال وحده قيمنـا جميعا، و فعل وحده 
ما يتوجب أن نقوم به جميعا، فحق لنا أن نستند 
عىل هـذه الخطـى لنكتـب البطـوالت الحقيقية 
واألبطـال البسـطاء النبـالء، و لننقـش يف جدار 
الحرب مسـند انتصارنـا بحروف تخطهـا أقدام 
أبطال يمانيني، ولنرسـم عىل وجـه الرتاب نهاية 
العدوان، وبداية اليمـن الطالع من بهجة النرص، 
وأسـاطري الفداء، فسـالما عىل يمن هـؤالء بنوه، 
وسـالما عىل نسـاء أنجبن رجـاال ال يطاولهم يف 
الرجولة برش وال يدانيهم يف التضحية أحد ، رجال 
صدقـوا الله والوطـن والقيم فأثمـر صدقهم ما 
ال يصدقـه الكاذبـون، ولكنه يشـفي صدور قوم 

مؤمنني.

طتمث طفااح
  

منتهـاه  االحتقـان  بلـغ   *
للساحات  اليمني  الشعب  وخرج 
إلسقاط نظام الفسـاد والتبعية 
واالرتهـان ممـا أَدَّى إىل الترسيع 
بانقسـام نظام العمالة والتحاق 
جزء منـه بثـورة الشـعب بغية 
ومصادرتهـا  عليهـا  االلتفـاف 
كريس  عىل  باالستحواذ  واالنفراد 
العمالـة ولكـن املخـرج كان له 
رأي آخر فقد فضل إدامة الرصاع 
وإَعاَدة القسـمة بمـا يتالءم مع 
املسـتجدات وتم طباخـة ما يسـمى باملبـادرة الخليجية التي 
ضمنـت حصانـة املجرمـني والفاسـدين جميعـاً وانبثق عنها 
ما يسـمى مؤتمر الحـوار الذي تمخض عنه مصيبـُة التفتيت 

باألقلمة ومزيٌد من االنغماس يف التبعية واالرتهان.. 
*إن ثـورة 11فربار هـي ثـورة حقيقية وتعتـرب من أعظم 

الصدغُئ الفطسطغظغئ الثورات يف تأريخ الشعب اليمني رغم ُكّل ما اعتورها 
والسثواُن سطى الغمظ

آجغئ المروظغ
• قـد ال ينظـُر البعـُض إّال إىل 
الجانِب السـلبي الذي خّلفُه هذا 
العـدوان، ولكـن مـن الرضوري 
االلتفات إىل اإليجابيات التي  جّداً 
ما كانـت ِلتؤّكد وتتبنّي حقيقتُها 
للشـعوب  جليّاً  وتظهر  الخفيّـة 
إال حينمـا نبعت من قلـب واقع 
أهـداف ِقـوى العـدوان وِحلفها 
العربي لو لم يَُكن منها إّال تعرية 
العربية  والًحكومـات  األنظمــة 
التـي ظّلـت وأمسـت وأَْصبَحت 
وتمثّل  بالعروبـِة  تتغنـى  وهـي 
جّديـة  يف  وهزيـالً  هزيـالً  دوراً 
سـعيها لتحريـر فلسـطني مـن 
املحتل،  اإلرسائيـيل  العـدو  دنس 
فمـا وجدناها ووجدها العالم إّال 
يف مقدمِة الـدول امُلتحالفة تحت 
قيـادة هـذا العـدو ويف حضنـِه 
بلـٍد  لـرضِب  بظّلـِه  ومسـتظلًة 

مسلٍم؛ بغياً واستكباراً.. 
ُكّل  ُدِحضـت  الفعـل  وِبهــذا 

ادعاءاتهم الزائفة، وذابت 

إكراما ملن أكرموا االنسانية بدمائهم الزكية ومسامهةً يف صناعة النرص، ومقابلة 
اإلحسان باإلحسان، ساهم يف رعاية أرس الشهداء و دعم  مشاريع مؤسسة 

الشهداء الرعائية  التربع عرب: حساب كاك بنك رقم : 1004550354
أو حساب البنك الدويل رقم : 317820-0002  أو حساب الربيد اليمني رقم 

: 999999 أو التواصل باألرقام التالية: 771188479 - 714614392 - 
 772926889

أو ساهم  بـ 100 ريال فقط ، عرب االتصال للرقم 2505 او ارسال رسالة اىل الرقم 
2505 من مجيع شبكات االتصال.

info@alshuhadaorg

الصابرون هــــم الثابتون، الصابرون هم الذين يتحقق 
على أيديهم النصر، الصابرون هم الصامدون واملفلحون 
والفائــــزون، هــــم رجال األمة وصفوة األمة وســــند األمة 

وحماة األمة، وهم الفائزون في الدنيا واآلخرة..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

أُْوِيص آبائـي وإخواني وأصدقائي وُكلَّ َمن سـمع وصيتي هذا بأن أُْوِيص آبائـي وإخواني وأصدقائي وُكلَّ َمن سـمع وصيتي هذا بأن 
يلتحقوا به لهذه املسرية القرآنية؛ ألنها مسرية عزة وكرامة ووفاء.يلتحقوا به لهذه املسرية القرآنية؛ ألنها مسرية عزة وكرامة ووفاء.

رسـالتي إىل األعـداء: أقـول لكـم والله إنكـم لن تجدونـا إال حيث رسـالتي إىل األعـداء: أقـول لكـم والله إنكـم لن تجدونـا إال حيث 
تكرهون.تكرهون.

ورسـالتي إىل السـيد َعبدامللـك بدر الديـن الحوثي أن أمـض بنا يا ورسـالتي إىل السـيد َعبدامللـك بدر الديـن الحوثي أن أمـض بنا يا 
سيدي، فنحن سيفك البتار، ارضب بنا أعداءك من اليهود والنصارى، سيدي، فنحن سيفك البتار، ارضب بنا أعداءك من اليهود والنصارى، 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللـُه أكرب – املوُت ألمريكا – املـوُت إلرسائيل – اللعنُة عىل اليهود – اللـُه أكرب – املوُت ألمريكا – املـوُت إلرسائيل – اللعنُة عىل اليهود – 

النرص لإلسالم.النرص لإلسالم.
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