
أكثر من 40 شهيد وجريح يف حصيلة أولية لضحايا حفل الزفاف املستهدف بقرية الراقة يف بين قيس
السثوان غسرتف باشغريات خطرية يف طسرضئ افجعاء لخالح الةغح والطةان الحسئغئ

يومية  - سياسية -  شاملة             12 صفحة             السعر (70) رياالً
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(410) 

االثنني 
7 شعبان 1439هـ
23 ابريل 2018م

تعاخض اتاةاجات أطعات املثفغني صسرًا يف جةعن اقتاقل اإلطاراتغ يف سثن
آلـــــيـــــات وتـــــــدمـــــــري 3   مـــــــــــوزع  يف  جــــــديــــــد  زحـــــــــف  بـــــانـــــكـــــســـــار  املــــــرتــــــزقــــــة  عـــــــشـــــــرات  وإصــــــــابــــــــة  مــــــصــــــرع 

ُخظع يف الغمظُخظع يف الغمظ
MADE IN
MADE IN

YEMEN
YEMEN

الرئيس يزور   ورش التصنيع العسكري:الرئيس يزور   ورش التصنيع العسكري:

الــــقــــتــــال جــــبــــهــــات  يف  يـــــــزالـــــــون  ال  والــــبــــقــــيــــة  آخــــــــــــران  الــــقــــتــــال  جــــبــــهــــات  يف  يـــــــزالـــــــون  ال  والــــبــــقــــيــــة  آخــــــــــــران   22 وجــــــــــرح  أوالده  مــــــن  وجــــــــــرح   أوالده  مــــــن   55 اســــتــــشــــهــــد  اســــتــــشــــهــــد    
اجلهاد مواصلة  على  إصــرارًا  ويزيدين  االحتالل  مشروع  يؤكد  النساء  اغتصاب  العيان:  راشــد  عبداهللا  الشيخ 

اظطقصغ لطةعاد لغج اظاصاطاً فوقدي الحعثاء وإظما اظطقصغ لطةعاد لغج اظاصاطاً فوقدي الحعثاء وإظما 
وسجتظا وضراطاظا  وحرشظا  وسرضظا  دغظظا  سظ  وسجتظالطثشاع  وضراطاظا  وحرشظا  وسرضظا  دغظظا  سظ  لطثشاع 
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محمد الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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5
االثنني

العدد

7 شعبان 1439هـ
23 ابريل 2018م

(410)
أخبار 

طتاشر ذطار غعجه بدئط املثالفني فجسار الثئج وغآّضـث 
ضرورة طراساة الزروف املسغحغئ الخسئئ

 : ذطار:

أّكــَد محاِفُظ ذمار، الشـيخ محمـد املقديش، عىل 
مراعاة الظـروف املعيشـية الصعبة التـي يَُمــرُّ بها 
املواطـن جـراء انقطاع املرتبـات واسـتمرار العدوان 
والحصار، داعياً ُمّالَك املخابز لاللتزام بأسعار وأوزان 
الرغيـف وفقـاً لقـرار السـلطة املحلية وآليـة مكتب 

الصناعة والتجارة. 
ووّجـه املقديش خـالل اجتماعه، أمـس األحد، مع 

أصحاب املخابز واألفران، بضبط املخالفني وإحالتهم 
إىل الجهـات املختصـة، مطالبـاً بتعزيـِز الرقابـة من 
قبَـِل مكتـب الصناعـة والتجـارة والُغرفـة التجارية 
والناشـطني والحقوقيني والرفع إىل قيـادة املحافظة 

لضبط ُكلِّ َمن يتالعُب بأقوات املواطنني. 
وأبدى محافُظ ذمار استعداَد السلطة املحلية إيجاَد 
ــة بالتالعب،  بدائـَل يف حال اسـتمرت املخابُز الَخاصَّ
مشـرياً إىل أهميّة قيام الجهات املختصة بواجبها من 
خـالل النزول امليداني واملتابعة املسـتمرة لبيع رغيف 

الخبز بالسعر املحدد. 

مـن جهتـه، أوضـح ناجي العـزي - مديـر مكتب 

الصناعة والتجارة، أن قرار محافظ املحافظة تضمن 

تحديد سـعر رغيف الخبز والروتي مـن املخابز اآللية 

أو الشـعبية بمبلـغ عرشيـن ريـاالً بـوزن 70 جراماً 

وسـعر الكيلو 300 ريال، وحّدد عقوبـاٍت رادعًة ضد 

املخالفـني، كما حّدد آليـات الرقابـة واملتابعة لتنفيذ 

القرار، مبينـاً أن القرار ُروعي فيـه الجوانُب املتعلقة 

ـة بإنتاج الرغيـف يف املخابز من أُجور  باملـواد الَخاصَّ

ــال وأسعار مادتَي الدقيق والديزل وغريها.  ُعمَّ

يف الذكرى الثالثة لقصف مبىن كلية اتمع مبديرية يرمي:
الطقب وافضادغمغعن: سةطئ الاسطغط طسامرة ولظ تاعصش

 : إب:

نّظم طالُب وأكاديميو كلية املجتمع بمديرية يريم 
محافظـة إب، أمس األحـد، وقفـًة احتجاجيًة بمرور 

الذكرى الثالثة لقصف طائرات العدوان للكلية. 
ويف الوقفة عّرب املشـاركون عن استيائهم للصمت 
الـدويل املطبـق إزاء االسـتهداف املمنهـج واملتواصـل 
لطائـرات الحقـد السـعودي للمنشـآت التعليميـة يف 
هـذا  أن  إىل  مشـريين  اليمنيـة،  املحافظـات  عمـوم 
االسـتهداف يسـعى إىل تعطيـل العمليـة التعليميـة 
وتجهيـل هـذا الشـعب الـذي ينشـد الحريـة والعزة 
والكرامة ويرفض الهيمنة والوصاية متسـلحاً بالعلم 
والوعـي يف هذه املعركـة مع قوى االسـتكبار العاملي 

وأذيالهـا يف املنطقـة. 
وأوضـح طـالب وأكاديميو كليـة املجتمـع برييم 
أن ُكّليتَهـم التي اسـتهدفها العـدواُن يف بداياته األوىل 
اسـتطاعت أن تسـاهم يف تخريِج الكثري مـن الكوادر 

املؤهلـة وواصلت رسـالتها حتى بعد تدمـري العدوان 
ملبانيهـا، مؤّكـديـن أن عجلـَة التعليم مسـتمرة ولن 

تتوقَف مهما تآمر عليها العدوان ومرتِزقته. 

وضغض الساخمئ غثسع طظاسئغ الصعات املسطتئ لسرسئ لصاء لةان الاسئؤئ وتسةغض بغاظاتعط
 : خظساء:

شـّدد عيل القفري - وكيُل أمانـة العاصمة، عىل أهميِّة 

اضطالع الجميع باملسـؤولية والتفاُعل مـع لجان التعبئة 

التـي قطعـت أشـواطاً مهمـة يف برامـج عملهـا والدفـع 

بَمـن تبقى من العسـكريني ِبمديرية الثـورة للقاء اللجان 
وتسجيل بياناتهم. 

جاء ذلك لدى مشـاركته، أمس األحد، يف اللقاء املوسـع 
بمديريـة الثورة أمانة العاصمة ضم مدير شـئون األحياء 
قنـاف املراني ومدير عام املديريـة محمد الدرواني ورئيس 
لجنة التعبئة باألمانة العميـد خالد البابيل وأعضاء اللجنة 

واملشـايخ والُعّقال باملديرية. 
وناقـش اللقاُء مهام لجنة الحشـد والتعبئـة باملديرية 
والـدور املنـوط بالجميع إلنجاح مهامها يف قيد وتسـجيل 
منتسبي القوات املسـلحة والدفع بهم للعودة إىل وحداتهم 
ونيـل َرشف الدفاع عن الوطـن ومواجهة املعتدين والغزاة، 
مسـتعرضاً اآلليات الكفيلة بالتواصل مـع املغرر بهم من 

ُل عودتَهم إىل الصـف الوطني  أبنـاء املديريـة، وبمـا يسـهِّ
وااللتحاق بجبهات الرشف والكرامة. 

وعـّرب رئيس لجنة التعبئة بأمانة العاصمة عن الشـكر 
لقيادة املديرية واملشايخ والعقال، عىل تفاعلهم مع اللجان 
وتسـهيل مهامها، داعيـاً الجميَع لبذل املزيـد من الجهود 

إلنجاح مهام اللجان امليدانية. 

طتاشر تةئ غسصث اجاماساً طعجساً طع 
أبظاء ضحر لرشث الةئعات 

 : تةئ:

عقـد محافُظ محافظة حجة، هالل عبده الصويف، 
اجتماعـاً موسـعاً يف مديرية كرش، أمـس األحد، ضم 
مشـايخ ووجهاء وقيـادات املديرية؛ وذلك ملناقشـة 
مستوى الخدمات واحتياجات املواطنني من املشاريع 
الهامـة وسـري العمليـة التعليميـة والعمـل عىل رفد 

الجبهات بالرجال واملال. 
الوطنيـة  باملواقـف  الصـويف،  املحافـظ  وأشـاد 
النضاليـة ألبنـاء مديريـة كرش يف مختلـف املحطات 

الوطنيـة وتضحياتهم العظيمـة يف مواجهة العدوان 
السـعودي األمريكـي يف مختلـف الجبهـات، مشـرياً 
إىل الـدور املعـوَّل عـىل أبنـاء املديريـة يف تفعيل دور 
مؤسسـات الدولة لتقـوم بواجبهـا يف تلبية تطلعات 
املواطنـني والتخفيـف مـن معاناتهم جـراء العدوان 

والحصـار. 
 ولفت املحافظ إىل التحديات الكبرية التي يواجهها 
ــًة مع التصعيـد الذي تقـوُم به قوى  الوطـن، َخاصَّ
العـدوان، مؤّكـداً أهميِّة التفاعـل الجاد ملواجهة ذلك 
واستمرار رفد ودعم الجبهات باملقاتلني وقوافل امَلَدد 

وتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان. 

تثحني طحروع تعزغع براطغض الصماطئ يف طتاشزئ تةئ
 : تةئ:

تسـلم عبُدامللـك جحـاف - وكيـُل محافظة حجة، 

أمـس األحـد، ومعـه مديـر عـام صنـدوق النظافـة 

التحسـني محمد صغري الكحالنـي، صناديَق القمامة 

املقدمة من منّظمة اوكسـفام وعددها (90) صندوقاً 
سيتم توزيُعها بحسب الخطة املرسومة من قبل مدير 

مرشوع النظافة عىل الشوارع والحارات. 
وخـالل التسـليم عّرب الوكيـُل جحاف عن شـكره 
وتقديره لقيـادة صندوق النظافة والتحسـني ممثلة 
باملديـر العام محمد الكحالني والعاملني يف الصندوق، 

وكذلـك ملنّظمة اوكسـفام عىل جهودهـم يف االهتمام 

بالنظافـة وإظهار املحافظة بشـكل جمـايل ونظيف، 

داعياً املواطنـني إىل االهتماِم بالنظافـة والتعاون مع 

ُعّمـال النظافـة للحفـاظ عـىل املدينة بشـكل جميل 

ونظيـف. 

طتاشر التثغثة غثسع إىل 
تعشري جقل غثائغئ ملسطمغ 

املتاشزئ باسائارعط أعط 
حرائح املةامع

 : التثغثة:
دعا حسـن الهيـج – محافـُظ الحديدة، إىل توفري سـالٍل 
غذائيـة ملعلمـي املحافظة باعتبارهـم يمثلون أهـمَّ رشائح 
املجتمع الذين يبذلون جهوداً كبريًة يف سبيل استمرار العملية 

التعليمية. 
جاء ذلك خالل اسـتقباله، أمس األحد، املمثل املقيم لألمم 
املتحـدة منسـقة الشـئون اإلنسـانية ليز غراندي؛ ملناقشـة 
جهود املنّظمات الدوليـة التابعة لألمم املتحدة إلنقاذ الوضع 

اإلنساني يف الحديدة. 
ويف اللقاء اسـتعرض املحافظ الهيج احتياجات املحافظة 
يف املجال اإلنسـاني ومنها إنشـاء مخيم السـتقبال النازحني 
واحتياجاتـه  ذاتيـة  بجهـود  العـدوان  جـراء  املترضريـن 
لإلمكانيـات املختلفـة، مشـرياً إىل أن املخيـم تـم إنشـاؤه يف 
موقع يسـهل وصول النازحني إليـه، فضالً عن تأمني وصول 
الخدمات األساسية، مؤّكـداً استعداد قيادة املحافظة تسليم 
املخيم أليٍّ من املنّظمات الدولية، كما أّكـد أن أية مسـاعدات 
تقدمهـا املنّظمـات بمـا يصـب يف مصلحة إعـادة الخدمات 

األساسية للمحافظة سيتم تذليل الصعوبات أمامها. 
وأوضحـت غرانـدي أنهـا اطلعـت خـالل زيارتهـا ملخيم 
النازحـني يف زبيد عـىل االحتياجات وكـذا متطلبات النازحني 
وشـاهدت الوضع املأساوي الذي تعرض له املدنيون يف سوق 
شاجع بمديرية زبيد جراء قصف صاروخي من قبل العدوان 

السعودي راح ضحيته مدنيون. 
وتطرقـت املمثلـة املقيمـة لألمـم املتحـدة إىل األوضـاع 
اإلنسـانية الكارثيـة يف اليمـن وأبرزها وضـع املعلمني الذين 
أصبحوا بال مصدر رزق جراء انقطاع مرتباتهم لفرتة طويلة، 
ووعدت بمسـاعدتهم ووضـِع معاناتهم أمام املسـؤولني يف 

األمم املتحدة؛ بهدف رفع معاناتهم. 
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 : سئثالرتمظ ططعر:

تخعغر| إبراعغط شاتغ

صخُئ الاعأم
كان للعم عبدالله راشد العيان من 
أوالده شـابان توأم، همـا عبُدالحميد 
وعيـاش، كانـا يبلغـان مـن العمـر 
عرشيـن عامـاً تقريبـاً، انطلقـا مع 

والدهـم وإخوانهـم للجهـاد والدفاع 
عـن الوطـن يف جبهـة رصواح حتى 
استشـهدا رحمهما اللـه يف يوم واحد 

يف 20 يناير من العام 2016م. 
يقـوُل والُدهمـا: كان عبدالحميـد 
وتوأمه عياش مثاالً للشابني امللتزمني 
املحبـني لوطنهم ولكل مـن حولهم.. 
مشـرياً إىل أنهما كانا دائماً محبوبنَي 
من أصدقائهم وَمـن ُكّل من عرفهم، 
حتـى  دراسـتهم  يف  األوائـل  ودائمـاً 

االنتهـاء من الثانوية العامة القسـم 
العلمـي يف العـام 2014م،كما تعلما 
اللغـة االنجليزيـة، وكانـا يطمحـان 
لخدمة وطنهما يف املجال الطبي، لكن 
جاء ما هو أهم مـن ذلك وهو الدفاع 

عن الوطن واألرض والِعرض. 
مـرض  إذا  بأنـه  قائـالً  ويضيـف 
أحدهمـا كان اآلخـر يشـعر بـه، بل 
يـأكل  ال  كذلـك  ملرضـه،  ويمـرض 
أحدهمـا أَْو ينـام إال مـع اآلخر، كان 

ُكلٌّ منهما يشُعُر باآلخر، أَيْــضاً كانا 
رحمهما الله يقومان لصالة الفجر يف 
املسـجد جماعًة منذ دخال املدرسة يف 
السادسة من عمرهم تقريباً، وعندما 
بلغـا السـابعَة عـرشَة كانـا يؤذنان 

ويصليان بالناس يف املسجد. 
استشـهاد  مـن  لحظـاٍت  عقـَب 
والدهما-  وعياش -يقول  عبدالحميد 
«قـال يل عـدد مـن املجاهديـن يا عم 
تقصـف  فالطائـرة  ابتعـد  عبداللـه 
املوقع، فقلت لهم سـأثبت يف موقعي 
ولن أنسـحب أَْو أتراجع ولسـت أعزَّ 
وال أغـىل مـن ولـديَّ هذيـن، وأتمنى 
الشـهادة أللحق بهما لكـن لم تُكتب 

يل». 

طعصفــه سظــث اجاحــعاد ولَثغــه 
الاعأم

ويتحـدث لنا العـم عبدالله عياش 
العيـان عن موقفه عندما استشـهدا 
وعيـاش  عبدالحميـد  التـوأم  ولـداه 
أمـام عينيـه، فقـال جـاء إىل عندي 
البعض يواسـيني فقلت لهـم الحمد 
للـه اصطفاهم الله عـز وجل، وكنت 
أتمنى أن أكـون معهم، لكن لم تُكتب 

تواسـونني،  فلمـاذا  الشـهادة،  يل 
هم أحيـاء عند اللـه يُرزقـون، كانوا 
محبوبـني عند النـاس واليوم هم من 

أحباب الله». 
املجاهـُد  يكشـفه  آخـر  موقـٌف   
عبداللـه أنـه عندما جاء طقـٌم ألخذ 
ُجثتي ابنيـه الشـهيدين وكان هناك 
مجاهـد جريـح فطلب من املسـعف 
أن يسـعَف الجريح «قلـت له يا أخي 
اسـِعف  الجثـث،  مـن  أوىل  الجريـح 

الجريح برسعة أرجوك». 
 

اجاحعاد طئارك وجمال
ويواصل العم عبدالله راشد العيان 
حديثَه لنا وقصَة انطالقه هو وجميع 
أوالده للجهـاد والتَصــّدي للُعـْدَوان 
األمريكي السعودي يف جبهة رصواح 
فيقـول: ويف يوم 24 فربايـر 2017م 
استشـهد ولدي جمـال وبعـد حوايل 
أربعة أشـهر أي يف يوم 22 يونيو من 
نفس العـام استشـهد أَيْــضاً ولدي 
وكان  أوالده  أَْكبَـــر  ثانـي  مبـارك 
موظفـاً يف كهربـاء ذمـار ولـه ثالث 

بنات.. 
ويضيـف بأن ولده الشـهيد مبارك 

املةاعث السغان.. سظعان الظخر والفثاء
 اجاحعث 5 طظعط وجرح آخران والئصغئ ق غجالعن شغ جئعات الصاال

طعاذظ غمظغ باع ظفسه وأوقده الــ(11) هللا دشاسًا سظ العذظ وافرض والسرض 

عنَد بدء الُعـْدَوان عىل اليمن ليلَة الـ 26 من مارس 2015م َهــبَّ الكثريُ من أَبْـنَـاء اليمن 
الرشفاء واألحرار من ذات أنفسهم للدفاع عن الوطن والتَصـّدي للُعـْدَوان األمريكي السعودي. 

 الشيُخ املجاهُد عبدالله راشد العيان «أبو رسحان» البالغ من العمر ستني سنة من أَبْـنَـاء 
مديرية رصواح بمحافظة مأرب لعله أحد هؤالء املجاهدين الذين ساروا عىل درب الشهيِد القائد 
السيد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حيث جمع أوالده الـ 11 يف أول يوم للُعـْدَوان 

عىل بالدنا وقال لهم: يا أَبْـنَـائي اليوَم الوطُن يتعرَُّض لُعـْدَوان من مختلف أرشار األرض، عىل 
رأسهم أمريكا والسعودية، فهل أنتم مستعدون للجهاد والتضحية والشهادة يف سبيل الله ويف 

سبيل الدفاع عن رشف وكرامة هذا الوطن املعطاء وهذه األرض الطيبة؟، فأعلن له أوالُده الـ 11 
استعداَدهم للشهادة يف سبيل الله ويف سبيل الدفاع عن الوطن وأرضه وِعرضه وكرامته، فعاهدوا 

اللَه عىل ذلك وقرأوا الفاتحَة عىل بيع أنفسهم وأرواحهم لله سبحانه وتعاىل.. 
ويضيف الشيخ العيان لصحيفة املسرية قائالً: بعد ذلك ذهبُت الصباَح لرشاء ثالثة رشاشات 

لألوالد وأخذُت سالحي، توكلنا جميعاً للجهاد يف سبيل الله يف جبهة رصواح، فاستشهد خمسٌة 
من أوالدي حتى اآلن، وُجِرَح اثنان منهم، هما أحمد وسلطان. 

والِسرض  والعذظ  الثغظ  سطى  ِغغرة  بض  الحعثاء  فوقدي  اظاصاطًا  لغج  الةعاد  شغ  اجامراري 
الةعاد طعاخطئ  سطى  إخرارًا  وغجغثظغ  اقتاقل  طحروع  غآضث  الثعخئ  شغ  اطرأة  اغاخاب 
طسًا واجاحعثا  طسًا  ساحا  ــاً..  ــعط غ غفارصا  لــط  تــعأم  أحــصــاء  وسئثالتمغث  سغاش 
ــه ــات ــغ ــه وآل ــا ــِجص ــرت ـــْثَوان وط ــــ ـــُس ــًئ لــاــتــالــش ال ــغ ــعط ــًئ غ ــرص ــت ــتــئ ط خـــــرواح أخــئ
الصغاطئ غــعم  إلــى  ســثواظــضــط  اجامر  ــع  ل بسغثة  خظساء  الـــســـثوان:  لــصــعى  أصـــعل 
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قال له قبل استشـهاده بأيام: يا أبي 
ي اشـعر بأني  أريـد أن اتصـور؛ ألنـَّ
سـوف استشـهد قريبـا.. وفعـالً تم 
تصويـُره تلبيـًة لرغبته ولـم يمِض 
عـىل كالمه سـوى بضعة أيّـام حتى 

استشهد أَيْــضاً يف الجبهة. 

اجامراُره يف الةعاد 
ال  العيـان  راشـد  عبداللـه  العـم 
يـزال منطِلقـاً يف الجهـاد؛ دفاعـاً عن 
الوطن بالرغم من استشـهاد خمسـة 
مـن أوالده َوأَيْــضـاً رعايتـه لبنتيـه 
الصغريتني ولسـبع بنات أُخريات هن 
بنات أَبْـنَـائه الشهيدين عيل ومبارك.. 
ـا عن سـبب هـذا االسـتمرار يف  أمَّ
الجهـاد هـو وَمـن تبقى مـن أوالده 
وهم نارص 30 سنة َوصالح 24 سنة 
وسـلطان ومحمد 22 سـنة الجريح 
20 سـنة وأحمـد الجريـح 19 سـنة 
سـنة،   17 أوالده  أصغـر  ومجاهـد 
ــًة أنه قّدم خمسـة من أوالده  َخاصَّ
شـهداء يف سـبيل الله واثنـان منهم 
جرحـى، فيفرس ذلـك قائـالً: «والله 
يـا ابنـي إن انطالقـي للجهـاد ليس 
انتقاماً ألوالدي الشـهداء وإنما غرية 
عىل ديننا ووطننا ودفاعاً عن ِعرضنا 

وعزتنا ورشفنا وكرامتنا». 
ببعـض  «التقيـت  قائـالً  ويتابـع 
املشـايخ، منهم الشـيخ اللواء مبارك 
املشـن الـذي قـال يل: كفايـة يـا عم 
عبدالله اديت مـا عليك وزيادة فقلت 
له: قسـماً لن اترك الجهاد واالنطالق 

لنـا  يتحّقـَق  حتـى  اللـه  سـبيل  يف 
النرص املبني أَْو يكرمنا الله سـبحانه 

بالشهادة». 
 ويواصل العم عبدالله رسد األسباب 

التي تدفعـه للبقـاء بالجبهة فيقول 
«أعتقد أن الجميع سـمع أَْو علم ماذا 
حصـل للمـرأة يف الخوخـة مـن قبل 
هذا  السـودانيني،  الُعــْدَوان  مرتِزقة 

هو الذي يسعى الُعـْدَوان لتطبيقه يف 
ُكّل املحافظات واملـدن اليمنية، إذالل 
الشعوب وانتهاك كرامتهم ورشفهم، 

فكيف يل أن أتوقف عن الجهاد؟!».. 

رشخ اإلغراءات
يف ظـل البطـوالت التـي يسـطرها 
العـم عبداللـه، فقـد كان مسـتهَدفاً 
باإلغـراءات لـرتك الجبهـة مـن قبـل 
مرتِزقـة الُعــْدَوان فيقـول: «عرضوا 
عيلَّ الكثـريَ من املغريـات أن ارجع يف 
صفهم أَْو اتـرك القتال مع أنصار الله 
ومـع املسـرية الُقـْرآنيـة، فقلت لهم 
بأن هذا الطلب من سابع املستحيالت 
وأقسمت لهم لو يقدموا يل أموال الدنيا 
بأكملها ما تركت الجهاد، لو استشهد 
شـخص  أي  وأن  جميعهـم،  أوالدي 
يذهُب مع الُعـْدَوان ال أعرفه وليس يل 
به أية صلة حتى لو كان من أوالدي». 
ويخاطـب العـم عبداللـه مرتِزقَة 
الُعـْدَوان قائالً «اسـتحوا، تقاتلون يف 
صف من يقتـل نسـاءكم وأطفالكم 
ويدمـر وطنكم، تقاتلـون مع حلفاء 
أمريكا وإرسائيل شعبكم، وتدافعون 
لكـم  التأريخـي  العـدو  حـدود  عـن 
مقابـل الفتات من األموال املدنَّسـة، 
ومجـوس؛  كفـار  علينـا  تقولـون 
إرضاء آلل سعود!!، أال تستحون عىل 
وجوهكـم؟، والغريب أنكـم تعلمون 
َمن هـم آل سـعود وكيـف يحاربون 
اليمـن منـذ تأسسـت دولتهـم ومـا 
يف  وثـأرات  مشـاكَل  مـن  يسـببونه 
الوطـن، فالله املسـتعان عليكم، الله 

املستعان عليكم»... 

 جئعئ خرواح 
وعـن جبهـة رصواح يقـول العـم 
عبداللـه: هـذه الجبهـة ملـن ال يعلم 
بـل  عظيمـًة،  انتصـاراٍت  تحّقـق 
لقـوى  يوميـًة  محرقـًة  أَْصبَـحـت 
تحالف الُعــْدَوان ومرتِزقته، التهمت 
اآلالَف من جنـود الُعـْدَوان ومرتِزقته 
وقادتـه؛ ألنَّهـم يراهنـون عـىل هذه 
الجبهة للدخول إىل العاصمة صنعاء، 
لكـن نقول لهم صنعـاء بعيدة عنكم 
لو اسـتمر ُعـْدَوانُكم ليـوم القيامة، 
ونسـتطيُع الدخوَل ملدينة مأرب لكن 
سـيكوُن هنـاك الكثري مـن الضحايا 
َع  األبرياء، أَيْــضـاً الُعـْدَوان لن يتورَّ
يف  الحيويـة  املنشـآت  قصـف  عـن 
املدينـة إذا ما سـيطرنا عليهـا، لكن 
ال بـد سـيأتي اليـوم الذي سـتتطّهر 
فيـه مأرب مـن رجس تحالُـِف قوى 
خـالل  مـن  ومرتِزقتـه  الُعــْدَوان 
وكل  الرشفـاء  أَبْـنَـائهـا  انتفاضـة 
ـَف  ـًة بعد أن تكشَّ أحـرار البلد، َخاصَّ
الُعــْدَوان  اّدعـاءات  زيـُف  للجميـع 
واضحـًة  أَْهــَداُفهـم  وأَْصبَـحـت 

للجميع.. 

ظئأ اجاحعاد ابظه البالث
 ويف يـوم 3 مايـو 2016م جاء إىل العـم عبدالله نبأ 
استشـهاد ولده البكر عيل، أي بعد ثالثة أشهر وثالثة 
عرش يوماً من استشهاد ولَديه التوأم، وعيل كان يعَمُل 
يف الجيـش وله أربع بنـات.. وكان بعـُض املجاهدين 
ه ال يـزال حزيناً عىل  مرتدديـن يف إخبـاره بذلـك؛ ألنـَّ
ولَديه الشـهيدين، فتعجب منهم وقـال: ما لكم أتيتم 
إيلّ وصامتني هل هناك يشء؟!، هل استشـهد أحد من 
أوالدي، تحدثـوا برصاحة لن أحزن؛ ألنَّي وأوالدي ِبعنا 
أرواحنا لله سـبحانه وتعاىل فداًء لهذا الوطن، فقالوا 
له: نعم أَْكبَــر أوالدك عيل استشهد اليوم.. فحمد الله 
كثرياً عىل هذه النعمة، وقال إنه «عندما يصطفي الله 
سـبحانه من أوالدك شـهداء هذه نعمـة كبرية وقلُت 

عىل الفور هذه األبيات: 

اجلزيل  احلمد  لك  واثني  رب  يا  أحمدك 
ـــكـــم مــــا جــــا لــهــا  نــفــســي راضــــيــــه بـــحُ

مثيل  له  شيء  وال  عديده  يحصى  ما  حمد 
ــالــهــا ـــمـــال مـــع جــمّ  بــعــد مـــا راحـــــت جِ

علي  بــعــدهــم  ومـــن  وعــيــاش  عبداحلميد 
لها  وكلنا  الله  سبيل  في  أرواحــهــم  وهبوا   

ــعــد جيل  ــاريـــخ عـــريـــق جـــيـــالً ب لــلــيــمــن تـَ
ــهــا ـــخ الـــســـعـــودي بــكــثــر أمــوال ـــاري  يــــوم تَ

اإلمــــــــــارات يـــخـــفـــوا بـــكـــاهـــم والـــعـــويـــل 
ــهــا وأبــطــال ــمــن  ــي ال بـــغـــزو  ــفــهــم  ــلّ ك وش   

الطويل  والعرق  اشتاق  مبا  صافر  أنشدوا 
 كـــم مــرمــل فـــي اخلــلــيــج انــتــهــى رجــالــهــا

عميل  كمن  لصنعاء  الــدخــلــة  فــي  ــوا  راهــن
 وصـــمـــدوا فــيــهــا قـــواهـــم مـــع مــقــبــالــهــا

ــل  رذي كــمــن  فــيــه  قــــواه،  لفلف  والــتــحــالــف 
لها ى  تتصدّ واللجان  اجليش  والتهمهم   

متيل  مــا  الــهــدف  ـــي  فِ ضــربــتــه  تشكا  يـــوم 
وَان فـــي ســهــلــهــا وجــبــالــهــا ـــــــدْ ــل بـــالـــعُ ــكّ  ن

والقليل  كــثــيــره  فــي  الــيــمــن  تــدمــيــر  بــعــد 
لها جــا  مــا  عــلــى  نفسه  ســـاق  مــؤمــن  ـــلّ  كُ  

قد لهم عامني فِ الزور» واطراف «السحيل» 
مقيالها» «مــســهــا  ــل  ــث امل ـــال  ق مـــا  ــل  ومــث  

• الزور: منطقة بعد رصواح بالقرب من معسكر كوفل
• السحيل: منطقة بعد هيالن

طةاعثون شغ جئعئ خرواح
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 : سئُثالرتمظ تمغث الثغظ:
عـن  اإلنسـان  غفلـَة  إّن 
[مبدئيـة التأمـل]؛ هـي يف حّد 
ذاتها مشـكلة، تضعه يف خانة 
الجهل والشك، وتعّرضه للكثري 
من املنزلقـات، وتجعله يعيش 
حياة التيه، وحياة الال موقف، 
والـال رؤيـة.. لذلـك نجـد أّن 
القـرآن الكريم دعا اإلنسـاَن 
إىل الـتأمل والتدبـر، ونَـبَــذَ 
الجمـوَد الفكـري، واعتـربه 

مطيًة للجهل.
وسنعرُض للقارئ الكريم 
بعَض اآليـات الكريمة التي 
التأمل،  عىل  اإلنسـاَن  حثَّت 
والتفكـر يف صفحـات هذا 
هـذه  يف  والسـري  الكـون، 
تعزيـز  لغـرض  األرض؛ 
العربة  وأخـذ  بالله  الثقـة 

والدروس:
• يقول الله تعاىل: {أََفالَ 
يَتََدبَُّروَن اْلُقـْرآَن َوَلْو َكاَن 

ِمْن ِعنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالًَفا َكِثريًا}.
• {أََفال يَتََدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَىل ُقلُوٍب أَْقَفالَُها}.

• {ُقـْل ِسـريُواْ ِيف األَْرِض ثُـمَّ انُظُرواْ َكيْـَف َكاَن َعاِقبَُة 
اْلُمَكذِِّبنَي}.

• {أََفَلْم يَِسـريُوا ِيف األَْرِض َفتَُكوَن َلُهـْم ُقلُوٌب يَْعِقلُوَن 
ِبَها أَْو آذَاٌن يَْسـَمُعوَن ِبَها َفِإنََّهـا ال تَْعَمى األَبَْصاُر َوَلِكن 

ُدوِر}. تَْعَمى اْلُقلُوُب الَِّتي ِيف الصُّ
• {ُقْل ِسريُوا ِيف األَْرِض َفانُظُروا َكيَْف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ اللَُّه 

ٍء َقِديٌر}. يُنِشئُ النَّْشأََة اآلِخَرَة إِنَّ اللََّه َعَىل ُكلِّ َيشْ
بَُها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن}. • {َوِتْلَك األَْمثَاُل نَْرضِ

ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَتََفكَُّروَن}. • {َكذَِلَك نَُفصِّ
بَُها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن}. • {َوِتْلَك األَْمثَاُل نَْرضِ

ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَْعِقلُوَن}. • {َكذَِلَك نَُفصِّ
اٌب َوِمنُْه  نُْه َرشَ َماء َماء لَُّكم مِّ • {ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّ
يْتُوَن  َشـَجٌر ِفيِه تُِسـيُموَن (*) يُنِبُت َلُكم ِبِه الـزَّْرَع َوالزَّ
َوالنَِّخيـَل َواألَْعنَاَب َوِمـن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ ِيف ذَِلَك آليًَة لَِّقْوٍم 

يَتََفكَُّروَن}.
• {َوُهـَو الَِّذي َمـدَّ األَْرَض َوَجَعَل ِفيَهـا َرَواِيسَ َوأَنَْهاًرا 
َوِمـن ُكلِّ الثََّمـَراِت َجَعَل ِفيَهـا َزْوَجنْيِ اثْنَـنْيِ يُْغِيش اللَّيَْل 

النََّهاَر إِنَّ ِيف ذَِلَك آليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن}.
وغريُهـا الكثـريُ مـن اآليـات التـي دعـت وحثَّت عىل 
التفكـر. ولذلـك نجـد أن القرآن أكَّـَد عىل أهميـة التأمل 
والتفكر يف النعم التي أوَدعها اللُه يف هذا اإلنسان، ويف هذا 
الكون من حوله، فضالً عن الدعوة للتدبر يف آيات القرآن 
الكريم، والدعوة للتفكر يف مجاالٍت أخرى، كاالعتبار مما 

حصل لألقوام املكذبة، وغري ذلك..
ومـن هذا املنطلق، اعتربَ الشـهيُد القائد (رضوان الله 
عليـه) أّن: ((موضـوع املعرفة أن تكون كثـريَ التأمل ملا 
حولك؛ ألّن األشـياء كلها من حولك تعطي معرفة)). أما 
يف موضـوع نعم الله، فيقول السـيد (رضوان الله عليه) 
يف الـدرس الثالث من دروس نعـم الله: ((تذكر أّن ما بني 
يديـك من نعمة الله يسـاعدك عـىل تكريـر التأمل فيها 
لكونها ذات قيمة لديـك، قيمة يف واقع الحياة باعتبارها 
مما تمس الحاجة إليه يف مختلف شؤون الحياة بالنسبة 
للناس جميعاً، مما ال تستقيم الحياة إال بها فتزداد ثقتك 
بالله سـبحانه تعاىل وتعظم ثقتك بـه، ومتى ما عظمت 
ثقتـك بالله انطلقت يف ُكّل ما وّجهك إليه؛ ألنك واثٌق بأنه 
رحيـم، أنـه يرعى، أنـه حكيم، أنـه قدير، فكيـف ال أثق 

به؟)).

الكثـريُ ال يـدِرُك عظمَة نعمـة الهدايـة وال يعرتف إال 
بالنعم املادية:

ولو جئنا لنتأمل يف واقعنا، سـنجد أن [النظرة املادية] 
هي التـي تغلب عىل تفكرينـا، ووجداننـا، وتجعلنا نرى 
كلَّ يشء من حولنا بمنظـاٍر ماديٍّ بحت..! وهذه النظرة 
لألسـف انعكسـت عىل الكثري من مبادئ ديننا، وجعلتنا 
نعيش الدين يف شـكلياته، ونغفـل عن جوهره. حتى تلك 
النعم املادية، والتي يُفرتض أن نشـكر الله عليها شـكًرا 

عمليًا؛ لم تحَظ بالشكر املطلوب، وال بالتعاطي املحمود..
ومـن القضايـا املهمة التي يغفـل النـاُس عنها، هي 
(نعمـة الهداية)، التـي تعترب من أجّل نعـم الله عىل هذا 
اإلنسـان، والتـي ال تُـلقي لها 
األمـُة باالً، مما جعلها ال تُدرك 
عظمة هذا الديـن، وال عظمة 
أذلَّ  أصبحت  وبالتـايل  مبادئه، 
اسـتضعاًفا  وأكثرهـا  األمـم، 
وقهـًرا.. وممـا قالـه الشـهيُد 

القائد يف ذلك: 
هي  التـي  الهدايـة  ((نعمـة 
تتلخـص يف كلمـة: إخـراج من 
الظلمات إىل النور، بكل ما تعنيه 
األخالقـي،  الجانـب  يف  الظلمـة 
الجانـب  يف  املـادي،  الجانـب  يف 
املعنوي، وبمـا تعنيه كلمة النور، 
النـور يف النفس، النـور يف القلب، 
النـور يف الحيـاة، النـور يف القيم، 
لكننـا نحـن البسـطاء قـد يكون 
الكثري منا ال يـدرك أهمية وعظمة 
هـذه النعمة، نعمة الهداية، ال نكاد 
نعـرتف بـأن النعمـة الحقيقية إال 
هـذه النعـم التـي نلمسـها: أموال, 
ماديات الحياة هي هذه، ولكن حتى 
هـذه التـي نحـن نتقلب فيهـا طيلة 
أعمارنا، ُكّل ما تتحرك فيه خالل األربع والعرشين ساعة 
مـن النعـم العظيمة هي مـن الله، ولكن حتـى هذا عىل 
الرغم من أننا نلمسها وندرك حاجتنا املاسة إليها ال نكاد 
نتذكرهـا بأنهـا نعمة من الله، وال نـكاد نتذكر أنه يجب 
علينـا أن نشـكره عليها، وأن نستشـعر عظم إحسـانه 
إلينا بها، فنحبه ونتواله، ونشـكره ونعبِّد أنفسـنا له، إن 

اإلنسان لظلوم كفار)).

الظــاُس بتاجــٍئ إىل ظصطــئ تاــى غساحــسروا ظسمئ 
العثاغئ:

واعتـربَ الشـهيُد القائد أننـا ال نزال بحاجـة إىل [نقلة 
نوعية] حتى نستشـعر وندرك نعمة الهداية، وأّن القرآن 
الكريم عندما ذكََّر بنعمة الهداية، ونعمة إرسـال الرسل، 
وإنزال الكتـب، كانت دعوًة موجهًة إىل أصحابها؛ كونهم 
يدركـون قيمتهـا العظيمـة، ويستشـعرون أن مـا بني 

أيديهم هو من الله.. 
ولـو تأملنا يف واقع أمتنا اليـوم ألدركنا أّن هذه النقلة 
ويف هذه املرحلة الخطرية التي تمّر بها األمة اإلسـالمية، 
هـي أحوج ما تكـون إليها أكثر من أّي وقـٍت مىض؛ ألّن 
حـلَّ جميع املعضـالت والتحديـات التي تواجههـا أمتنا 
عىل كافة الصعد الثقافيـة، واالجتماعية، واالقتصادية، 
واألمنية، والسياسية، تكمن يف املنهجية التي أودعها اللُه 

يف كتابه الكريم.. ومما قاله يف ذلك (رضوان الله عليه):
((لهـذا تجـد الحديـث يف القـرآن الكريـم عـن النعم 
املادية واسـع جـداً، والحديث عن النعـم املعنوية، نعمة 
الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليالً، 
لكنهـا تتوجـه إىل أصحابها كما يقـول ألنبيائه هنا: {بَِل 
ـاِكِريَن} {َفُخذْ َمـا آتَيْتَُك َوُكْن  اللَّـَه َفاْعبُـْد َوُكْن ِمـَن الشَّ
ـاِكِريَن}(األعراف: مـن اآليـة144) يقول ملحمد  ِمـَن الشَّ
(صلـوات الله عليـه وعىل آله) ويقول ملـوىس؛ ألننا نحن 
البسـطاء ال نزال نحتاج إىل نقلة، أن نستشـعر أن ما بني 
أيدينـا هو من الله، ونعرتف بأنه نعمـة، ثم يتوفر لنا ما 
يعطيـه هذا التذكر من املعاني العظيمة، ولو بعض منها 
فيكون من حصل منا عىل هذا اليشء يعترب أنه قد حصل 
عىل مكسـب كبري، أنه قـد تذكر نعم الله عليـه أو جانباً 
منهـا وعرف بعضاً مـن الفوائد املعنويـة التي ترتكها يف 

نفسه.
فمتـى يصل اإلنسـان؟ متـى يصل اإلنسـان؟؟ وبأية 
وسيلة يمكن أن يصل إىل أن يفهم القيمة العظيمة لنعمة 

الهداية؟)).

املاتثِّبعن باجط الثغظ لط غصثطعه طاضاطًق:
ولذلـك نجد أّن الغفلة عن [نعمـة الهداية] هي إحدى 
الكبـوات التـي خلَّفهـا املتحدثون باسـم الديـن، عندما 
حـرصوا الديـَن يف عبـادات أربـع، وكان ُجـلُّ اهتمامهم 
وإبداعهـم هـو يف هـذا الجانب فقـط..! وهـذا من أحد 
العوامـل التي جعلت األمة تعيش خارج الرسب الحياتي، 
بـل حتـى أّن ُعـزلتهـا عـن العالم لـم تغفر لهـا؛ حتى 

جاءتها أسـاطيُل أئمة الكفر واإلرهـاب العاملي [أمريكا 
وإرسائيل وأوروبا] لتغزوها يف عقر دارها، ولتستعبدها، 
وتسـتهدفها يف هويتهـا، ووجودها، وتمنعهـا من الحّد 

األدنى من مقومات الحياة عىل ظهر هذه البسيطة..
لذلـك نجـد أّن الشـهيد القائد يوجـه اللـوَم بالدرجة 
األساسـية إىل أولئـك املتحدثـني باسـم الديـن؛ ألنه كان 
عليهـم أن يتأملوا، ويتدبـروا يف القرآن، حتـى يعلموا أّن 
الديـن ليس شـكلياٍت أربع، بل الدين هـو القرآن بكل ما 
تضمنـه من قضايا، ومجـاالت.. ومما قاله (رضوان الله 

عليه):
((فعالً أنـا ال ألوم الناس، عوام الناس املسـاكني؛ ألن 
الديـن لـم يقدم لنـا ديناً متكامـالً عىل أيـدي الكثري من 
املتحدثـني باسـمه، يعّرفوننـا جوانب معينـة ويرتكون 
الكثري مما نحن بحاجة إىل معرفته؛ ألن ثقافتهم تركزت 
عىل ما يتعلق بأحكام رشعية. إذاً فالعامي هذا قد نعرِّفه 
ما يتعلق بكيف يتوضأ، ويغتسل، ويصيل، ويزكي، ونوع 

من العبادات واملعامالت هذه، وهذا هو الدين!.
لـم نعرف كم أعطى الدين من اهتمـام كبري بنا يف ُكّل 
مجـاالت حياتنـا، لم نعرف عظـم هذا الديـن باعتبار ما 
فيـه، ما يتمثل فيه مـن رعاية إلهية عظيمـة بنا، فنراه 
هنا لجانب من شؤون الحياة، والتي هي أكثر ما يشغلنا 
وتشغل أكثر مساحة من ذهنيتنا هناك يف جانب آخر)).

الضبري ق غاترك يف جــئغض اإلجــقم فظه لط غسرف 
سزمئ الثغظ: 

إّن الحالـة الخطـرية التـي تصنعها الغفلـُة عن تذكر 
واستشـعار أهمية نعمة الهدايـة، هي: عدم التفاعل مع 
قضايـا الدين الكـربى، وعىل رأسـها [إعالء كلمـة الله] 
ومواجهة أمريكا وإرسائيل.. وهذا هو الواقع الذي نجده 
ماثـالً أمامنـا اليوم؛ حيـث نجد أّن الكثري مـن الناس لم 
يتفاعـل التفاعل املطلوب يف مواجهـة [العدوان الصهيو 
أمريكي السـعودي]..! وذلك ألنهـم لم يدركوا عظمة هذا 
الديـن، ولم يدركوا الفضل الكبري فيمـا لو تحرك ُكلٌّ من 
موقعه، وسـّخَر قدراته، ونعَم اللـه عليه يف مواجهة هذا 
العـدوان، لتكون كلمُة الله هي العليا.. ومما قاله السـيد 

حسني بدر الدين الحوثي يف ذلك:
((لهـذا تجد الناس عندما تذكرهم بأن اإلسـالم نعمة 
عظيمة يجب علينا أن نشكرها، سيجامل، يقول: [الحمد 
للـه فعالً نعمـة عظيمة، نعمـة عظيمة، اإلسـالم نعمة 
عظيمـة]، ولكـن تعال تعاون يف سـبيل اإلسـالم، يقول: 
[والله ما معـي إال قليل فلوس محتاج كـذا وأعمل كذا.. 
الـخ]، هو ال يتعـاون يف يشء وإن كان لديه أموال كثرية, 
اإلسالم هذا هو بحاجتك أن تتحرك يف سبيله فتدافع عنه 
وأن تعمل عـىل إعالء كلمته، ال يتفاعل كثرياً، ملاذا؟؛ ألننا 

لم نعرف بعد عظمة اإلسالم)).

من يعرف عظمة هذا الدين سيبذل نفسه وماله:
 ويؤكـد الشـهيُد القائـد عـىل أّن من يعـرف الله حق 
معرفتـه، ومـن يعرف الرسـول محمًدا (صـىل الله عليه 
وعىل آله)، ومن يعرف القرآن الكريم، سريى أّن بذل ماله 
وروحه قليٌل جداً تجاه تلك املعاني العظيمة، التي ضحى 
من أجلهـا.. بمعنى أّن إدراك واستشـعار نعمـة الهداية 
هـو مما يصنع هذه الروحية العظيمة، التي تحقق املجد 
والسـؤدد لهذه األمة عـىل كافة املسـتويات.. ومما قاله 

(رضوان الله عليه):
((هذا فيمـا أعتقد هو عامل من عوامـل قلة تفاعلنا 
مع اإلسالم، مع القرآن الكريم، مع الرسول (صلوات الله 
عليـه وعىل آله)، حتى أصبحـت القضية بلغت درجة أنه 
قـد ال يكـون إال يف النـادر، يف النادر من يغضـب فينا لله 
إذا ُعـيص، من يحب يف الله، من يبغـض يف الله، من يوايل 
يف الله، مـن يعادي يف الله، وهكـذا الحــظ كلمة بعيدة: 
{إِنَّ اللََّه اْشـَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم 
اْلَجنََّة}(التوبة: من اآلية111) من منا الذي سيبيع نفسه 
ومالـه؟، نحن نراهـا بعيدة هناك، من هـو هذا املجنون 

الذي سيبيع نفسه وماله!.
لكـن ال، من يعـرف الله سـبحانه وتعـاىل، من يعرف 
الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله), من يعرف القرآن 
الكريـم، من يعرف هذا الدين، عظمة هذا الدين، سـريى 
بأنه قليل أن يقدم يف سـبيله أن يبذل نفسـه وماله، ومن 
ال يعـرف إال مجرد عناوين، ال يقـدم حتى وال القليل من 
مالـه، وال الجهد البسـيط من أعماله، ال يبذل شـيئاً من 

هذا)).

زغاد السالمغ 
للحق فيٌض ال يخيب وللندى 

فجٌر عىل الورد استوى وتسيَّدا 
فافرد جناَح الضوء يف لُغتي وقل 
هل خاب قلٌب فيك يعشُق أحمدا 

ضوٌء من الغيب ارتداد ظالله 
أمٌل يعود عىل الحياة لنسعدا 

اجتزت يف النبل الظروف.. وهل ترى 
ٍز غري املروءة سؤددا  من حيـِّ
ورميت ُكّل ضغينة يف نفسها 

وضحكت من واٍش يخافك أجودا 
وتٌر توشح ثوبه الفيضَّ يف 

ليٍل كئيٍب واستطاب مرددا 
مهالً لذهنك ما يطيق من الرؤى

مهالً لقلبك ما يجيد ليشهدا 
إن شاب جسمك فالجسوم عواهٌن 

والنبض فيك عىل الشباب تعودا 
ما كنت تخىش كي تتوَه توجساً 

بل تكتُم األحزان فيك لتوأدا 
* * *

يكفي بك األحياء إن زاورتهم 
ذكراَ كأن دم الوريد تجمدا 

قتالك أحياء من الرشف الذي 
جادت يداك تكرماً وتوددا

اقرأ كتابك يف يمينك شاعراً 
ذلَّ املنايا مثلما اقتاد الردى 

واجهت بل صريت حال مدينة 
شعراً مىض يف لهوه ُمتََمرِّدا 

يف خاطر األفق البعيد ويف الرضا
يف رسعة الخطوات يف أقىص املدى 

* * * 
يف حرية النسيان أيضاً يف الزواـــــ 

ويف  الـرساب  ويف  الظـالل  ويف  ــــل 
الصدى 

يف خافق الوجدان يف عزم املنى 
يف اللحن يف عطر الورود ويف الندى 
يف الذهن يف اإلطراق أيضاً يف الرؤى
يف القصد واإلدراك يف حدس الهدى 

يف الجن يف اإلنَْسان يف الروح الُعىل ـ 
يف ُكّل يشٍء نابٍض فيما عدا 

* * * 

تميض األنامُل يف السطور ويحتفي 
تأويلها: أن النهاية مبتدا 

فأقم رشودك عن جفون السوء كي 
يبكي من اإليالم من بدأ الِعدا 

* * * 

وطٌن عىل وطن تعاىل.. رابئاً 
يأبى قبوَل الضيم مهما ُقيِّدا 
الحزن واملعنى وعطر حضوره

كالنهر يذكر من رفعت له اليدا 
فيك الجوارح للمروءة جدول 

َوموارٌد تنساُب نُبالً أمَجدا 
يا ُكلَّ قلٍب يف حىش ُكّل امرٍئ 

ُحرٍّ رأى فيك الخالص فأنشدا 
* * * 

أملي يفر إليك حرفاً مبهما 
دا  كالذهن من فرط الخيال ترشَّ

هل كان ذنبي أنني متفائٌل
مستبٌرش ملا ارتأيتك موعدا

أم خاب قصدي حني رحت مشمراً 
 أسعى إىل الباب الذي لن يوصدا 

أم أنه رب العباد ِلحكمٍة 
سيمحص اإلنَْسان حتى يوردا 

وصفئ طع برظاطب رجال اهللا.. وصفئ طع برظاطب رجال اهللا.. 
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طساذ الةظغث
وإظَّــــــــــــا جـــــــاعـــــــجون فلــــــــش ســــــاٍم 

ــــارا ــــح ــــِا ــــًا واظ ــــات ــــغ ــــِا ـــــعدًا واج ـــــم خ
ـــــٍر  فط ـــا  ـــظ ـــط ـــاُئ ـــئ ص اتـــــاـــــَحـــــثت  إذا 

ـــــثارا  ـــــَط واجـــــا ـــــطَّ ـــــضـــــعُن َج ـــا ال ـــع ـــغ إل

هناك خطوط انتاج ستكونُ عما قريب بإذن طظخئ الترفطظخئ الترفطظخئ الترفطظخئ الترف
الله قادرة على إنتاج أعداد كبيرة على مستوى 
تصنيع املدفعية تصنيع أَيْضاً قناصات متطورة 

عيار 23، هذا إجناز محسوب.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  

الئصغئ ص 8

ضطمئ أخغرة

أدوات أطرغضا الاضفريغئ يف الغمظ
سئعد أبع لتعم

 
املدعومـُة  التكفرييـُة  األدواُت 
تلقـت  والتحالـف  أمريـكا  مـن 
هزائـَم سـاحقًة يف اليمـن ولـم 
تتمّكن هـذه األدوات من تحقيق 

أي أهداف ألمريكا يف اليمن. 
الهزيمـَة  أن  تعلـم  وأمريـكا 
الحقيقيَة ألجندتها هي يف اليمن 
التكفريية  فأدواتُها  سورية،  قبل 
لـْوال  تنجـُح  كادت  سـورية  يف 
تدخل إيران وروسـيا وحزب الله 
ملساعدة الجيش السوري، وأن ما 
حّققه الجيش واللجان الشعبية ومن ورائهما الشعب ضد هذه 
األدوات أَْكثَـَر بكثري ما حّققته الدوُل املجتمعُة يف سـورية عىل 
هـذه األدوات، رغم أن هذه األدوات التكفريية يف اليمن تهيأ لها 
من الدعم العسـكري والطائرات واألسـلحة الحديثة وتمكينها 
عـىل أَْكثَـر املناطق والثـروات أَْكثَـَر ما تهيّأ ملثـل هذه األدوات 
يف أيـة دولـة أُْخــَرى.   وال زالت هـذه األدواُت تتلقى الرضباِت 
والهزائـَم وتمـت تصفيتُها من املناطق الشـمالية اليمنية رغم 
تواُجِدها التأريخي فيها ودعم أمريكا والخليج لها وُطردت وقد 
كانت عىل أبواِب صعدة إال أن العاَلَم بقيادِة أمريكا يسـعى عىل 

الدوام إىل التعتيم عىل هذه االنتصاراِت اليمنية. 

خفصئ الصرن 
وغعم افرض

تظان طتمث السسغث
 

األرض  احتجاجـاُت  أظهـرت 
الفلسـطينيون  بهـا  قـام  التـي 
القضيـَة  أن  األخـريِة  األيـام  يف 
حيـًة،  زالـت  مـا  الفلسـطينيَة 
وأن ُكلَّ مـا كان يُحـاُك يف الغرف 
املغلقة وعـىل متـن اليخوت من 
أجل دفِن القضية وجعلها نسـياً 
منسـياً ليـس أَْكثَــر مـن خيال 
مريٍض لن يُكتب له التحّقُق عىل 

أرض الواقع. 
وقديمـاً قالـوا مـا ضـاع حق 
ـًة لو كان  وراءه مطالب، وَخاصَّ
هذا املطالب يبذُُل الغايل والنفيس 
يف سـبيل حقـه وال يتوانـى عن 
الجود بحياته يف سـبيل بقاء هذا 

الحق حياً. 
العـزل  سـنواُت  تفلـح  لـم 
إثنـاء  يف  والتنكيـل  والحصـار 
هذا الشـعب العنيد عـن املطالبة 
مـرشوع  منهـم  فـُكلٌّ  بحقـه، 
شهيد، ونساؤه أقوى من رجاله، 
ورجالـه أقـوى من رجـال األمة 
وأطفالـه  مجتمعـني،  العربيـة 
يولدون رجـاالً، وُكلُّ فـرد فيهم 
هو مـرشوع شـهيد، كيف بربك 
ومؤامراتهم  األرض  ألمـِم  يمكن 

أن تسلَب من هذا 

ظئغض الصاظص

جدتي يا شهيدتَنا 
مَن ســـيحكي لنـــا قصصا من 

جميلِ الزمان
ـــن ســـيقولُ لنـــا كيـــف كانت  مَ

يلِ الذهب»؟.  نهايةُ «مِ
يا شهيدتنا 

لماً مُسناً  تَلوا فيكِ حُ قَ
حكايـــاهُ متتـــدُّ منذُ بنى ســـامُ 

صنعاء في قلبهِ 
لُ تأريخها السبئي  لتمرُّ جداوِ

وتسقي الرياحني والروحَ
ن قصص األنبياءِ  مِ

قَت جنَّةً  ـــوالً إلى غارةٍ أحرَ وُصُ
نَب.  ن عِ مِ

***
قتلوا فيكِ بلقيسنا 

تَها في القلوبِ  كمَ وهي تنقُشُ حِ
بخطِّ احلفيدةِ أروى 

الـــذي ظل يلمـــعُ مثـــل خيوطِ 
 .. الصباحِ

فال تسألي 
وا على  عن طيـــوفِ الذيـــنَ تبَقَّ

عهد أوطانهم
-يا شهيدة-

أو عن شعورٍ فتحنا لهُ البابَ 

ب.  فاحتارَ ثانيةً وذَهَ
***

يا شهيدتَنا 
أنتِ أعلمُ منا 

األمنيـــاتُ  بَتِ  ـــرَّ تَشَ ومنـــكِ 
عذوبَتَها 

مرةِ األرضِ  ثم مالت إلى سُ
» عليها..  ابَ ذَ حنيَ زرَعتِ «الشَّ

فأزهرَ
يَّة  أنتِ النَّبِ

ارِ  تنا اجللوسَ أمام وَقَ مَن علَّمَ
احلقولِ

وكيف نصلِّي بأرواحنا.. 
جدتي.. ال غبار على العمرِ 

 ،.. حني ابتدا بابتسامتكِ
والسالم عليكِ 

تَها اللؤلؤية  بحَ وكفكِ تُمسكُ سِ
في اللحظات األخيرةِ

 ال حيرة في سكونكِ تهذي 
وتبحثُ في حزننا عن سبب. 

جدتي.. يا شهيدتنا 
أنتِ أعلمُ منا 

ملاذا متوتنيَ بالقصفِ 
ــفَ ضـــد تســـابيحِ  الـَ حـــني تَحَ

كِ  قلبِ
كُلُّ العَرَب. 

يف الطتزات افخرية يف الطتزات افخرية 


