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انتصارنا حتمي
ــن أبناء  ــدث األخ زكريا حميد م ــة تح ــي البداي ف
محافظة عمران يقول هناك صمود أسطوري وقوي 
ــبحانه وتعالى  ــه س ــة بالل ــو الثق ــبب األول ه والس
ــى الجبهات لم يأت  ــة قضيتنا أن توجهنا إل وبعدال
ــه تم االعتداء علينا من قبل  هكذا من فراغ ولكن ألن
ــي والدعم من  ــعودي واإلمارات تحالف العدوان الس
ــعب اليمني  ــات المتحدة األمريكية على الش الوالي
ــرر  ــبب أو مب ــة دون أي س ــا عبثي ــم حرب بخوضه
ــا الله  ــة فقد وفقن ــرب الظالم ــذه الح ــتدعى له يس
بالنصر عليهم. فاليمن غنية برجالها األشداء ذوي 
ــم وقد أثبت  ــن لن ينحنوا للظل ــديد الذي الباس الش
ــعبية  رجال الرجال من أبطال الجيش واللجان الش
ــذه االنتصارات الكبيرة التي  قدرتهم على تحقيق ه
أذهلت العالم رغم اإلمكانيات المتواضعة والحصار 

البري والجوي والبحري.
ــباب االنتصارات  وأضاف زكريا حميد أن أهم أس
ــد أن نتكاتف  ــال وال ب ــات بالمال والرج ــد الجبه رف
ــتطاعته  ــب اس ــس كل حس ــي والنفي ــذل الغال ونب
ــرد والمجتمع  ــب على الف ــال والرجال ويج ــن الم م
ــد الجبهات ويجب  ــاهمة في رف ــؤولين المس والمس
ــن الغالي  ــب الوط ــر يح ــريف ح ــى كل رجل ش عل
ــى جبهات  ــي االندفاع إل ــدوره الفاعل ف ــوم ب أن يق
ــبر  ــن كل ش ــاع ع ــة والدف ــزة والكرام ــود والع الصم

يدنسه العدوان في يمننا الحبيب..
ــؤول أو فرد أن يشكلوا  ومطلوب أيضا من كل مس
ــه أو الحي  ــاق حارت ــي نط ــة كل ف ــات متواصل حلق
ــط األخوية ونبذ  ــه ونعزز من الرواب ــكن في الذي نس
ــر بها وطننا  ــة. فالمرحلة التي يم ــات والفرق الخالف
ــات  والثب ــم  الهم ــد  وش ــة  العزيم ــا  منن ــتدعي  تس
والصمود والتماسك الداخلي وعدم إتاحة أي ثغرة 

للعابثين بأمن واستقرار الوطن.
ــى العدوان  ــودة وانتصارنا عل ــا بالله موج فثقتن
ــنوات حقق اليمن  ــذ أربع س ــون الله فمن حتمي بع
ــره  ــة وقد عرف العالم بأس ــارات عظيمة وقوي انتص
ــبحانه وبرجاله  ــن عصي وقوي بقوة الله س أن اليم

العظماء.
كلنا صّفْ واحد

ــن عبدالحافظ ناجي  ــدث المواط من جانبه تح
ــرض بلدنا إلى عدوان بدون أي  – موظف- قائال: تع
ــبب أو مبرر ولذلك واجب علينا أن نقوم جميعنا  س
ونتوحد ونقف صفا واحدا وهكذا سنحقق االنتصار 
ــارات  انتص وإن  ــم  الظال ــدوان  الع ــى  عل ــم  العظي
ــة توحيد  ــعبية جاءت نتيج ــش واللجان الش الجي
ــعبية تحت مظلة  الصف بين الجيش واللجان الش
ــن الحق ضد  ــون ع ــدة ويدافع ــادة واح ــدة وقي واح
ــد الجبهات بالمال والرجال  الباطل وإضافة إلى رف
ــن يمني غيور على  ــو واجب على كل مواط الذي ه
ــات االحتجاجية  ــه وتعتبر الوقف ــه ويحب أرض وطن
ــر  ــتمرة وكذلك نش ــة المس ــيرات الجماهيري والمس
جرائم العدوان في حق الشعب اليمني عبر وسائل 
ــائل  ــروءة وس ــموعة والمق ــة والمس ــالم المرئي اإلع
ــف العدوان من  ــتدعي الضغط على قوى تحال تس

قبل المجتمع الدولي.
دور القبيلة 

ــزي مدير  ــؤاد الع ــدث الدكتور ف ــه تح ــن جانب م
ــاء  ــالً "العط ــران قائ ــة عم ــظ محافظ ــب محاف مكت
ــن أبناء الوطن  ــرة قدمها الكثير م ــات كبي والتضحي
ــة اليمنية األبية التي  ــن فقد برزت القبيل المخلصي
ــر واألبرز في  ــا الدور األكب ــم فكان له ــل الضي ال تقب
ــا الثابت  ــالل موقفه ــدوان من خ ــوى الع ــة ق مقارع
والصلب وعملها على رفد الجبهات بالمال والرجال 
ــي الدفاع  ــن رجالها المخلصين ف ــت كوكبة م وقدم
ــدم ورفدت الجبهات  ــاض الوطن والزالت تق عن حي
ــم المالي  ــم الدع ــة وتقدي ــل الغذائي ــات القواف بمئ
ــي تحطمت عليها  ــر الصماء الت ــت هي الحج فكان
ــرات الدنيئة التي حاكتها قوى العدوان  كافة المؤام
ــك علينا التوحد ونكون  ــن أمام عدوان قذر لذل ..نح
يدا واحدة ومن أجل النصر ضروري دعم الجبهات 
بالمال والرجال والنصر قريب لنا وللشعب اليمني 

الحر .

وضوح الشمس
عضو رابطة علماء اليمن الحسن الماخذي قال 
ــى الجبهات يعتمد على  ــيد إل من جانبه إن التحش

مرتكزات ثالث: - 
ــر  ــال غي ــا كام ــهداء اهتمام ــر الش ــام بأس االهتم
ــن،  ــن والمرابطي ــر المجاهدي ــم أس ــوص، ودع منق

الرعاية التامة والكاملة للجرحى والمعاقين.
ــعبيا نحو  ــا وش ــا ثوري ــا زخم ــا إذا أردن ــا أنن كم
ــة تعطي  ــة ثقافية مكثف ــن تعبئ ــات فال بد م الجبه
ــى الجبهات من  ــه ال ــة للتوج ــة قوي ــع دفع المجتم
ــاهدة  ــا يطرح للناس من نماذج واقعية مش خالل م

وملموسة.
فمثال لدينا نموذج عدن ولدينا نموذج صنعاء 

ــة بين  ــات الهائل ــاس بالفروق ــر الن ــا تذكي وعلين
ــات واغتياالت  ــن اختطاف ــدن م ــي ع ــري ف ــا يج م
ــرض  ــس للع ــألرض وتدني ــالل ل ــات واحت واغتصاب
ــظ الجميع حتى  ــعب كما الح ــب لمقدرات الش ونه
أئمة المساجد لم يسلموا من االستهداف فكيف لو 
يصلون صنعاء ومقارنة ذلك بما يجري في صنعاء 
ــموخ  من محبة وأمن وأمان وحرية وكرامه وعزة وش
ــه أبناؤه  ــن اجل ــل م ــذي ناض ــروع ال ــدق المش وص
ــعب  ــال أكبر مؤامرة على هذا الش ونجحوا في افش

الكريم """

وتعريف الناس بأن هذا إنما هو من بركات رجال 
الرجال المرابطين في ميادين العزة والكرامة.

ــيجعل من كل  ــذا الوعي واإلدراك س ــي ه وبالتال
ــندا ومعتمدا ورفيقا  ــي مدداً لهذه الجبهات وس يمن
للمجاهد الصامد والمرابط في ثغور اليمن الميمون 
ــخاء  ــذل والس ــي الب ــة ف ــطر اروع االمثل ــذي س ال
ــهم األبية أعطوها لليمن وأهله  والعطاء حتى نفوس

وجعلوها وقودا لنهضة جبهوية عارمة.
وجوب وفضل الجهاد

ــم عبدالكريم الريدي  ــى ذلك تحدث األخ هاش ال
ــؤول ملتقى الطالب الجامعي محافظة عمران  مس
قائالً "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى 
ــرا لكم، وإذا اردنا أن نتحدث  أن تحبوا شيئا وهو ش
ــبيل  ــاد في س ــى الجه ــارعة إل ــر والمس ــن النفي ع
ــوع بداية"  ــن هذا الموض ــا أن نتحدث ع ــه فعلين الل
ــي تتحدث عن  ــم وآياته الت ــرآن الكري ــن خالل الق م
ــى ((انفروا خفافا  ــل الجهاد قال تعال وجوب وفض
ــبيل لله  ــكم في س ــاال وجاهدوا بأموالكم وأنفس وثق
ــال تعالى  ــون))، وق ــم إن كنتم تعلم ــر لك ــم خي ذلك
ــه واليوم اآلخر أن  ــتأذنك الذين يؤمنون بالل (ال يس

يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين)
ــي تحث  ــات الت ــن اآلي ــر م ــر والكثي ــاك الكثي هن
ــن المؤمنين إلى  ــب النفير م ــزم وتوج ــرض وتل وتح

ــع المقام لذكرها فإن  ــبيل الله ال يتس الجهاد في س
ــطرها الله سبحانه وتعالى  دلت هذه اآليات التي س
في كتابه الكريم على شيء فإنما تدل على ضرورة 
وأهمية النفير للجهاد في سبيل لله من كل شخص 
ــا  ــا أو مرؤوس ــواء كان رئيس ــالم س ينتمي إلى اإلس
ــرا أو صغيرا حتى خير خلق الله محمد صلوات  كبي
ربي عليه وآله لم يعف من هذه المهمة العظيمة كما 

سبق قبله أنبياء الله ورسله.
ــم من كان  ــعب يمني عظي ــك فإن علينا كش ولذل
ــه ينفرون  ــول الل ــم جنبا إلى جنب مع رس أجداده

وينفقون يجاهدون ويستشهدون في سبيل الله 
ــد  ــي والنفير والحش ــدث عن النب ــا نتح - عندم
ــْن َمنَّ الله  ــات نتذكر بأننا َم ــيد إلى الجبه والتحش

عليهم بأن يصلوا بهذا الدين إلى أقطار العالم.
انتصارات متتالية

من جانبه تحدث العالمة يحيى المؤيد قائال: وال 
ــبحانه  ــكر الله س عدوان إالّ على الظالمين أوال نش
ــي  جميع  ــة ف ــارات المتتالي ــى االنتص ــى عل وتعال
ــكر  الجبهات رغم  الجراح ورغم المعاناة وكذلك نش
ــي نعتبرها  ــة الثورة والت ــوة العاملين بصحيف االخ
ــعب وبالنسبة  ــان المظلومين من ابناء هذا الش لس
ــذي هو في  ــيد ورفد الجبهات وال ــوع التحش لموض
ــبحانه وتعالى(يا أيها  ــاس من منطلق قوله س األس

ــال) ،، (انفروا  ــى القت ــن عل ــرض المؤمني النبي ح
ــات  الجبه ــناد  وإس ــيد  فالتحش ــاال)  وثق ــا  خفاف
ــم  ــن أه ــاد وم ــز الجه ــم ركائ ــال اه ــال وبالم بالرج
ــؤولية الجميع امام الله  ــيد مس الواجبات، والتحش
ــات األمريكية  ــع التصريح ــة م ــام خاص ــذه األي وه
ــي نعتبرها خدعة ومكرا  ــة لوقف الحرب والت الداعي
ــد  ــد األش ــة التصعي ــود  لتغطي ــه اليه ــا صنع وخبث
ــعب الحكمة  ــات فنحن ش ــي كل الجبه ــن نوعه ف م
ــر باالعتماد على  ــل هذا المك ــان البد أن نقاب وااليم
الله والتوكل عليه والتحشيد بكل أنواعه وااللتحاق 
ــرف والعزة والكرامة دفاعا عن أنفسنا  بجبهات الش
ــر في مواطن القتال  ــا وعرضنا ووطننا والصب ودينن
ــائل النصر من  ــك كل وس ــا نمتل ــرف أنن ــن نع ونح
ــهداء العظماء  ــا فالش ــا ومظلوميتن ــة قضيتن عدال
ــبيل الله وسبيل  من قدموا أرواحهم رخيصة في س
ــا  ــي بعهدن ــم وأن نوف ــب أن ال نخذله ــم يج وطنه
ــا ودماء  ــون وبدمائن ــم ماض ــا على طريقه ــم أنن له
ــبر من أرضنا مهما  ــنطهر كل ش أبنائنا وإخواننا س
ــبحانه  ــأل الله س ــت التضحية وفي األخير نس بلغ
ــهداء والشفاء  وتعالى النصر العاجل والرحمة للش
للجرحى والفك لألسرى والعار والخزي لكل أولئك 

العمالء الذين باعوا دينهم ووطنهم بثمن بخس.

عمران /الثورة/صفاء عايض

ــتمرون في رفد ودعم يؤكد                 أبناء محافظة عمران يوما بعد يوم أنهم مس
ــرف  ــه وااللتحاق بجبهات الش ــكل أنواع ــيد ب ــات والتحش الجبه
والعزة والكرامة وذلك دفاعا عن أنفسنا وديننا وعرضنا ووطننا امتثاال لقول الله 

عز وجل " انفروا خفافا وثقاال ".
ــز الجهاد ومن أهم  ــناد الجبهات بالرجال والمال من أهم ركائ ــيد وإس التحش
الواجبات، والتحشيد مسؤولية الجميع أمام الله، خصوصا ونحن نواجه عدوانا 

غاشما وظالما.
ــيد إلى  ــلطت الضوء على جهود أبناء محافظة عمران في التحش " الثورة" س

الجبهات، واستمرار الدعم بالمال والرجال.. إلى التفاصيل:

أبناء محافظة عمران.. إىل الجهاد باملال أبناء محافظة عمران.. إىل الجهاد باملال 
والرجال تلبية لنداء اهللا والوطنوالرجال تلبية لنداء اهللا والوطن

¶¶  التأكيد على استمرارية التحشيد وإسناد المرابطني يف جبهات العزة والكرامة لصد العدوان الغاشمالتأكيد على استمرارية التحشيد وإسناد المرابطني يف جبهات العزة والكرامة لصد العدوان الغاشم
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