
ــة "الثورة"  ــي بصحيف ــة اإلعالم ــهيد الكلم ــع ش ــة م البداي
ــرية الشهيد اإلعالمي أمني قاسم الجرموزي  ومصور قناة املس
الذي كانت له صوالت وجوالت يف الجبهة العسكرية واإلعالمية 

والثقافية..
ــة والتعاون واالخالص كانت عنوان هذا  ــاط والبشاش النش
ــهيد فقد كان عنرصا فعاال يف اإلدارة االقتصادية لصحيفة  الش
ــرية القرآنية  ــرط مع املس ــي الحق انخ ــا إن دعا داع ــورة وم الث
ــعبنا.. إال أن  ــي ومصور وموثق لجرائم العدوان بحق ش كإعالم
ــي كانت تختلج بداخل  ــي والثورة النضالية الت الغضب الوطن
ــالح املقاومة  روحه تعدت محطة اإلعالم والتوثيق إىل حمل س
ــاركا وحارضا يف مختلف الجبهات.  سواء يف جبهة رصواح  مش
ــهادة  ــز ونهم وغريها حتى وافاه األجل وزفته الش أو املخا وتع
ــار برصاصة قناصة غدر اخرتقت  ــة عتمة بمحافظة ذم يف جبه
ــارشة صباحا من يوم  ــاعة الع ــه الطاهر من الخلف يف الس رأس

الجمعة بتاريخ 24 / 2 / 2017..
ــه وذويه خاصة  ــرية ألهله ومحبي ــأ رحيله  كان صدمة كب نب
ــن  ــعة كونه إعالمياً ولحس ــعبية واس ــهرة ش أنه كان يتمتع بش
ــخصيات  ــن.. وقد عربت العديد من الش ــه ومحبته لآلخري خلق
ــاتذة وطلبة كلية  ــة واالكاديمية من أس اإلعالمية واالجتماعي
اإلعالم بجامعة صنعاء عن مدى حزنها لخسارة رمز من رموز 

الدفاع واالستبسال..
ــاً من  ــي تقلب بعض ــف وه ــهيد أم يوس ــت الش ــا بأخ التقين
ــهيد  ــن قصائده التي كان الش ــرأ عددا م ــهيد وتق ــرات الش مذك
يتفنن يف كتابتها والتي كانت معظمها يف حب املسجد األقىص..
ــوق والفخر لفقيدها وملخصة مسريته يف  لقد ذرفت  دموع الش

سطور قالت فيها :
ــن كنت أتكأ  ــندي وظهري وم ــب الكريم رحل س ــل الطي رح
ــه كان بمثابة  ــو أخي الصغري ولكن ــه يف الرساء والرضاء فه علي
ــه وتوجعنا  ــه وحزنا من حزن ــري. فرحنا من فرح ــي يف نظ ابن
ــرص تلزمنا بأن نضحي  ــرية الن ــل تأملنا كثريا لفراقه ولكن مس ب
ــن أجل ديننا وكرامتنا وعزتنا وعزة أجيالنا..يف وداعة الله يا  م
ــىل العهد والوعد ال نلني  ــنبقى ع حبيبي وقطعة من روحي وس

وال نحيد.
وتابعت :  فيما تنرث أخت الشهيد أمني أم أسامة صور الشهيد 
ــة وشهاداته التي كان يحصدها  منذ طفولته والتحاقه باملدرس
ــا املراكز األوىل ولحظة تخرجه من إعالم جامعة صنعاء  محقق
ــرية القرآنية  ومن ثم الوظيفة العامة وانطالقاته القوية مع املس
فما من مسرية وال فعالية إال وكان حارضا فقد نذر وقته وحياته 
لله.. حتى أهله يف الفرتة األخرية قبل استشهاده كانوا ال يرونه 
ــلم عليهم دقائق معدودة حامال لهم  ــهر يأتي يس إال مرة يف الش
ــته  ــه وهمومه. مظهرا بشاش ــا جراح ــن الهدايا مخفي ــدداً م ع
ــال..  ثم  ــى يف الحرب والقت ــون عليهم ما الق ــه لهم يه وضحكات
ــاء ألن يبقى معهم  ــوق والرج ــط دموع الش ــود إىل دربه وس يع
قليال ولكن املسألة أكرب ودرب رجال الرجال ينتظره واعدا أهله 
بالعودة مودعا إياهم بنظراته..وستبقى يا أمني الشهيد الحي 

الذي لم تغب لحظة عن أهلك ومحبيك ووطنك..
يحبهم ويحبونه

ــهيد محمد عبدالخالق  منذ بدء العدوان عىل اليمن هب الش
ــه يف الدفاع عن  ــاذال روح ــادرا وب ــار الله مب ــع أنص ــزي م الحم

األرض والعرض.
ــق يف مخيلتها  ــه التي الزالت روحه تحل ــد هو وحيد أم محم
ــه يف كل مجلس وحلها  ــانها..تدعو ل ــره ال يفارق لس والزال ذك

ــب األرض مثل  ــر مثلها ولم تنج ــم يخلق الده ــا..  أم ل وترحاله
صربها وجلدها.

ــداث  ــن األح ــرية م ــرية كب ــد مس ــد كان بع ــهاد محم استش
ــف  ــداء يف مختل ــني األع ــن تلق ــة م ــة ودروس عظيم الصاخب
الجبهات والتي كان أشدها رضاوة يف محافظة مأرب حيث كان 
ــدوان تقصفهم  ــارصوا املجاهدين وطائرات الع ــة قد ح املرتزق
ــدة ثالثة أيام  ــؤالء األبطال مل ــة انقطعت عىل ه ــة واملعون بكثاف
نتيجة الحصار وكثافة الغارات الهستريية عىل منطقة رصواح 
ــني يف أماكنهم  ــربوا وواصلوا جهادهم ثابت ــأرب ومع ذلك ص بم
ــوا إىل  ــادهم وانتقل ــرت أجس ــا فتطاي ــهدوا عليه ــي استش الت
ــدة املواجهة والحصار  ــا يف 4 / 2 / 2016 ومع ش ــم جميع بارئه
ــهيد محمد ورفاقه إال بعد عرشين  لم يتمكنوا من نقل جثة الش
ــا بصعوبة بالغة..فهنيئا له ولرفاقه هذا الفوز الكبري وهنيئا  يوم

ألم أنجبتك يا محمد! !
أغلى ما تمنى

ــن الحمزي عن الشهيد هاشم  فيما تحدثنا فايزة عيل محس
ــوار الذي رغم  ــن الحمزي ابن عمها البطل املغ ــن محس محس

حداثة سنه إال أن نضاله وشجاعته وصلت عنان السماء..
ــه الثانوي يف  ــد 1996 أكمل تعليم ــهيد من موالي ــم الش هاش
ــق  بكلية  ــهاده قد التح ــار وكان قبل استش ــة عمر املخت مدرس
ــة  ــه الوطني ــاء ' إال أن غريت ــة صنع ــون بجامع ــة والقان الرشيع
ــن قبل تحالف  ــدث يف اليمن  من إجرام م ــة تجاه ما يح والديني
ــتهداف لألبرياء والذين أعظمهم أن لم يكن جلهم  العدوان واس
من األطفال والنساء بصورة وحشية يندى لها الجبني وتقشعر 

منها األبدان بعد ان دمرت كل يشء.
ــا وصديقا محب  ــب صادق ــم القل ــا ورحي ــم كان عطوف هاش
ــت امه   ــه التي كان ــن أم ــه قريبا م ــن حول ــا مل ــال وخدوم لألطف
ــتند إليه وتحنو عليه وتفتخر بكل صفاته التي  تتباهى به وتس
ــل كان روحها املجاهدة التي  ــه عليها فلم يكن فلذة كبدها ب ربت
ــرية القرآنية وتثقفه  ــتودعته الله منذ بدء انطالقته مع املس اس
ــكرية التي صقلت  ــف الدورات الثقافية والدينية والعس بمختل
ــبق  ــعت مداركه الثقافية والتوعوية فس ــه القتالية  ووس مواهب
ــال ولم يقر أو  ــا فيها..  فلم يهدأ له ب ــنه وطلق الدنيا بم ــه س عقل

ــا مجاهدا  ــوف مدافع ــو يف مقدمة الصف ــال إال وه ــكن له ح يس
ــت أمانيه وأمنياته تراوده عنه  ــتقبال ثمينا ظل وكأنه ينتظر مس
ــنيني التي فاز بها  ــهادة وهي إحدى الحس ــا النرص وإما الش إم
ــهيد محمد عبدالخالق  يف جبهة الربوعة ليلحق بإبن عمه الش
ــالم الله عليهم  ــحاق يحيى الحمزي س ــهيد إس الحمزي والش

جميعا.
ــهيد فايزة عيل الحمزي برسالة شددت  وبعثت ابنة عم الش
ــرية القرآنية  فيها عىل رضورة تربية أبنائنا وأطفالنا تربية املس
ــن ضحوا بأرواحهم  ــار عىل نهجها هؤالء األبطال الذي التي س
ــة الطاهرة من أجلنا.. من أجل كرامتنا وعزتنا..   ودمائهم الزكي
ــع للعدوان  ــع أو نرك ــتقرارنا..ولن نخض ــا واس ــل أمنن ــن أج م
ــا يكلفنا ذلك والله نارصنا وال  ــعودي الصهيو أمريكي مهم الس

نارص لهم! !
أرواح طاهرة

ــهداء" لقب بهذا  ــيس "كابنت الش ــهيد ماجد يحيى الكب الش
اللقب ألنه كان كابنت وبطل كرة الطائرة.

ــمعة تحرتق  ــه ش ــه جعل من نفس ــه علي ــة الل ــهيد رحم الش
ــرب اآلخرون إىل الحرية  ــا اآلخرون ومن عظامه جرسا ليع ليحي
ــرة خاصة عن  ــد نظ ــهيد ماج ــت لدى الش ــد كان ــة، لق والكرام
املسرية القرآنية وأنصار الله منذ الحرب الرابعة يف صعدة حيث 
كان يتأمل -عليه السالم- االنتصارات املتواصلة للمسرية وقد 
ــاول االنطالق عدة مرات والذهاب إىل صعدة ولكن يف كل مرة  ح
ــاً لوالديه فكان  ــه كان طائع ــل والديه وألن ــم منعه من قب كان يت
ــه وروحه  ــم ُرغم أن قلب ــا من غضبه ــم خوف ــتجيب لرغبته يس

وجوارحه كانت معلقة مع املسرية القرآنية.
ــبتمرب. فالدافع  كانت انطالقته الفعلية بعد ثورة الـ21 من س
واملحفز له للذهاب للجبهات كانت جريمة الصالة الكربى حيث 
ــه من هول مارآه  فانطلق إىل الجبهة  يف رمضان  لم يتمالك نفس

1437 حيث التحق بجبهة رصواح مأرب.
وعن أبرز صفات الشهيد عليه السالم حدثتنا ابنة عمه وفاء 
بأنه كان حنونا عطوفا طيب القلب عىل أهله وجريانه وخصوصا 
عىل والديه وكان محبا لفعل الخري ومساعدة الفقراء واملساكني، 
ــة أو عالجية أو أي  ــاعداته املالي ــث كان يقدم خدماته ومس حي

ــه ، وكان الطاهر التقي العفيف  يشء آخر بل ويؤثرهم عىل نفس
الورع العابد الدائم الصلة مع الله سبحانه وتعاىل.

ــهاده  يف شهر أكتوبر بالتحديد جاء من املعسكر  و قبل استش
ــيجمعه مع  ــعر بأنه اللقاء األخري الذي س لتوديع أهله وكأنه ش
ــوا املجاهدين يف  أهله وأرسته وكانت آخر كلماته لهم بأن ال ينس
الجبهات، وطلب منهم املسامحة وأوصاهم بااللتحاق باملسرية 
ــتقبل أهله خرب  ــث اس ــام حي ــي إال أي ــا ه ــق وم ــة  وانطل القرآني

استشهاده يوم األربعاء املوافق 26/أكتوبر2016م.
ــت لحظات حرجة ممزوجة بالفرح والحزن ، الفرح لنيله  كان
ــهيدا يف ميادين العز  ــى ش ــوز العظيم حيث ارتق ــهادة والف الش
ــن والحزن عىل  ــيادة وكرامة الوط ــو مدافعا عن س ــة وه والكرام

فراقه.
عنفوان التضحيات

ــر  عام صندوق  ــني الكبيسـ  مدي ــهيد املهندس  طه حس الش
ــل  ــاً للرج ــاً عظيم ــاء، كان نموذج ــة صنع ــة بمحافظ النظاف
ــن فاتجه  ــام الله ثم الوط ــؤوليته أم ــذي عرف مس ــؤول ال املس

مدافعا عن األرض والعرض.
ــرسة خبز  ــش  وريض  بك ــد العي ــب ورغ ــرك طه املنص ــد ت لق
ورشبة ماء، ترك أوالده وبيته ؛ ليهنأ اآلخرون برغد العيش بني 
أوالدهم، طلق الدنيا الوضيعة واتجه مجاهدا ، صادقا، شامخا، 
ثابتا نحو جبهات العزة والرشف والبطولة، كان الشهيد -عليه 
ــار لوالديه،  ــو عند املقدرة، وكان الب ــالم- حليما ، وكان يعف الس

الرؤوف العطوف عىل إخوته.
ــا ، رحيما، صحيح  ــاس صادقا، ومتواضعا، متخلق عرفه الن
ــري الفعال كان يحب الخري لآلخرين،  بأنه قليل الكالم، ولكنه كث
ــماء مع  ــات إال االرتقاء إىل الس ــل كل هذه الصف ــس ملن يحم لي
ــهداء وحسن أولئك رفيقا باختصار الكالم عاش  األنبياء والش

ملكا وارتقى ملكا.
استقبل أهله خرب استشهاده بصرب، وثبات، وحمد، وشكر لله  
ــه لجبهة العز والرشف  ــا متوقعني لذلك ؛ ألنه حال ذهاب فقد كن
ــهيد  ــهيدا، فقد انطلق الش أخربنا بأنه لن يعود إال منترصا أو ش
-سالم الله عليه- يف السابع والعرشين من شهر رمضان، ثم جاء 
العيد ، ويف رابع أيام العيد يوم األربعاء بتاريخ  28 / 6 / 2017تم 

ابالغ أهله  بأن طريان العدو السعودي األمريكي قام باستهدافه 
ــفى  ــة يختل باملخا، ُنقل بعدها إىل املستش ــو ورفاقه يف منطق ه

ولكن إرادة الله شاءت بأن يكون مع الشهداء واألنبياء.
ــوال كان يويص دائما  ــة بل أق ــهيد وصايا مكتوب ــم تكن للش ل
أهله باالهتمام بهدي الله وبرنامج رجال الله وكان يحثهم عىل 
ــه تمثل وصايا لهم  ــبيل الله. فكل ترصفاته وأفعال الجهاد يف س

بحد ذاتها..
ــن يكفينا إال أن  ــطور، فل ــهيد يف س لن نقدر أن نكتب عن الش
ــب عنه يف كل طريق عّبدها يف هذا الوطن من رشقه إىل غربه،  نكت
ــان لتكلمت نيابة  ــو كان للطريق لس ــماله إىل جنوبه، ول ومن ش

عنا، عن اخالصه، وتفانيه يف عمله.
ــا لذلك نحن  ــل وأحيت أمة بعده ــهداء أحيتنا ب ــاء الش فدم
ــهداء عليهم  ــا ماضون عىل درب وخطى الش ــد جميعا بأنن نؤك
ــتكني حتى يتم النرص  ــهداء لن تمر ولن تس ــالم، فدماء الش الس

املبني بإذن الله.
عزة وإباء

ــهيد محمد عبدالله الكحالني..استشهد يف مطلع العام  الش
ــريان تحالف العدوان،  ــد 2018 يف جبهة ميدي بقصف ط الجدي
ــرية القرآنية ونذر حياته  ــد تغري تماما بعد دخوله مع املس محم
ــم ذو  ــرب هاش ــه األك ــكان ابن ــه. ف ــبيل الل ــاد يف س وأوالده للجه
ــده لجبهات الرشف وبالتحديد  ــابق مع وال العرشين ربيعا يتس
جبهة ميدي بصفة الشهيد من أبناء محافظة حجة ويقطنها.

ــرف أباه  ــه فلم يع ــذ طفولت ــاش يتيما من ــهيد ع ــد الش محم
فعاشت أمه أرملة طوال حياتها ألجل أن تربي طفليها اليتيمني 
ــة أوالد وابنة.ولكن كرثة  ــد وهدى، محمد اليوم أب لخمس محم
ــات الرشف  ــن االنطالق لجبه ــم تمنعه م ــؤوليته ل ــه ومس عيال
ملشاركة املجاهدين هناك صوالت وجوالت توجع العدو الغادر 

الذي لم يرتك طريقة ضدنا إال واستخدمها.
ــهادة فادعي  ــا قالها لوالدته مرارا أنا يا أمي أتمنى الش طامل

يل بأن أنالها
ــوهة  محمد العام املايض كان ضحية الحمالت الكاذبة واملش
ــب تحتها  ــام فلة وكت ــم إدراج صورته أم ــث ت ــه حي ــار الل ألنص
ــة يف محافظة  ــرتي فل ــي محمد الكحالني  يش ــادي الحوث القي
ــا املهم يف املوضوع  ــني.. ال أتذكر كم كتبوه ــة بعرشات املالي حج
ــوى كرامته  ــيئاً يف الدنيا س أن محمد الكحالني لم يكن يملك ش
وعزته وإبائه ونفسه وأوالده بشهادة كل من يعرفه.. حيث كان 
ــتأجراً يتنقل من بيت آلخر. حسب الظروف  الصعبة التي  مس
ــعب املظلوم وهاهو اليوم ختم حياته  يعيشها معظم أبناء الش
ــبيل الله  ــه ودماؤه قربة يف س ــىل ما يملك وهي روح ــم أغ بتقدي

لينال رضا الله.
عرس الشهادة

ــا العديد من  ــول : قدمن ــرشى زبارة تق ــة ب ــطة الثقافي الناش
ــتقبلناه بالحمد  ــهادهم اس ــن آل زبارة و نبأ استش ــهداء م الش
ــا و رصخنا و كانت أيام العزاء  ــاء عىل رب العاملني وزغردن والثن

كأنها عرس زففنا فيه شهداءنا أحباب الله إىل باريهم.
ــد يف إخوته  ــن  أخي كان أطيب واح ــهيد أيم وتضيف: فالش
ــهادة زمالئه وإخوته الذين  وأرحمهم حتى مع الحيوانات وبش

عاش معاهم وتربى يف كنفهم.
وتابعت :هاشم ابن أختي كذلك الكل يشهد له باألدب وطيبة 
ــالق املجاهدين  ــي أخ ــك هذه ه ــق وبال ش ــعة الخل ــس وس النف
ــع  ــريتنا يف الدف ــنواصل مس ــل س ــلم ب ــن نستس ــرار.. ول األب

بمجاهدينا حتى يكتب الله لنا  النرص.

05 تحقيقات

الشهداء رمز العطاء املستمرالشهداء رمز العطاء املستمر
حتى استكمال مهام النصر وتحقيق السيادة

تحقيق / أسماء البزاز

ــت مناسبة عابرة بل هي محطات وقصص ومالحم عظيمة سجلها شهداؤنا األبرار من وهبوا أرواحهم ودماءهم رخيصة من أجل الدفاع عن األرض والعرض ذكرى  ــهيد ليس الش
أولئك األحياء التي تحوم أرواحهم الطاهرة بيننا كنسائم تنعشنا عذوبتها ، ودماءهم الطاهرة  هي بركان سيجرف كل عروش الطغاة المستكبرين..

وهنا في هذه المساحة نستلهم من الشهداء ومن قصصهم روح البذل والعطاء والمزيد من الصبر ومواجهة العدوان السعودي حتى النصر المحقق الذي يحفظ الحقوق والسيادة .. مالمح 
من تلك البطوالت للشهداء..نتابعها في التالي:

¶ لقنوا األعداء دروسًا في الوطنية والكرامة والعزة والثبات وتركوا أثراً لن تنساه  األجيال
¶ أسر الشهداء: نشعر بالعزة والفخر ألن شهداءنا قدموا أرواحهم من أجل األرض والعرض والسيادة
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