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ذباب جبهة 
الصمود

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــة ذباب  ــز تقع مدين ــي ملحافظة تع ــل الغرب ــىل الساح ــاك ع هن
ــي عاصمة  ــاب املندب وه ــا مديرية ب ــع إداري ــي تتب ــة الت الساحلي
ــة ومركزها اإلداري وهي من أقل مديريات تعز من حيث عدد  املديري
ــدن حوايل 205كم  ــا مساحة ، تبعد عن مدينة ع ــان ومن أكرثه السك
ــات املخا وموزع  ــىل البحر األحمر وتجاورها مديري ــا وتطل ع تقريب
ــة الساحلية عىل مستوى  ــن أهم املناطق الحيوي والوازعية وهي م
الجمهورية ، حيث تمتاز بطبيعة ساحلية جميلة ، جعلها العدوان 
ــه وعملياته العسكرية ومن أجل  ــودي هدفا لسلسلة زحوفات السع
السيطرة عليها سعى جاهدا للسيطرة عىل مديرية الوازعية وذلك 
ــان الشعبية  ــال الجيش واللج ــرق اإلمداد عىل أبط ــدف قطع ط به
ــارك ومواجهات  ــدت ذباب مع ــدب واملخا ، حيث شه ــاب واملن يف ذب
ــرات الحربية  ــة الطائ ــا بمشارك ــرة عليه ــىل أمل السيط ــة ع ضاري
املقاتلة وطائرات األباتيش وبمساندة البوارج الحربية التي تقصف 
ــل أن يسهم ذلك يف بث حالة  ــا بصورة عشوائية عىل أم بصواريخه
ــايل وإجبارهم عىل اإلستسالم ،  ــن الرعب والخوف يف أوساط األه م
ــت بثبات وبشجاعة إىل  ــوا بمقاومة شعبية صلبة وقف ولكنهم قوبل
ــازي املحتل  ــة ولقنوا الغ ــان الشعبي ــال الجيش واللج ــب أبط جان
ــل املرتزق دروسا يف البطولة والشجاعة وحب الوطن والذود  والعمي

عن حماه والتضحية من أجله. 
ــالء جاءت  ــة والعم ــن املرتزق ــود كبرية م ــة وحش ــات مكثف زحوف
ــاء املخا من  ــدب ومين ــدم صوب باب املن ــاب بغية التق ــالل ذب الحت
ــع إداريا  ــة التي تتب ــىل السواحل الغربي ــام السيطرة ع ــل إحك أج
ــل يف العمق والتمدد  ــد ذلك التوغ ــز ليسهل عليهم بع ــة تع محافظ
ــع محافظة  ــة الغربية التي تتب ــة والشمالي ــو السواحل الغربي نح
ــي والذي يتيح  ــدي يف أقىص الشمال الغرب ــدة وصوال إىل مي الحدي
ــا السيطرة  ــرب أمريك ــان األك ــا الشيط ــىل رأسه ــدوان وع ــوى الع لق
ــم يف طريق املالحة  ــا والتحك ــل الغربي لبالدن ــة عىل الساح املطلق
ــزال وسيظل الهدف  ــة اإلسرتاتيجي الهام والذي كان وما ي البحري
ــط نفوذهم عليه  ــدون بس ــة الذين يري ــان والصهاين األول لألمريك
ــه منطلقا لتنفيذ مؤامراتهم عىل شعوب ودول املنطقة  ، ولكن  وجعل
ــت وأجهضت كافة املخططات وتم تجريع  كل تلكم الزحوفات فشل
ــص واآلالم وتم تحويل  ــالء الغص ــني واملرتزقة العم ــزاة واملحتل الغ
ــم يقاتلون يف صفوف  ــم بصورة مستعجلة وه ــري منهم إىل جهن الكث
ــج املرتزقة والغزاة واملحتلني  ــزاة واملحتلني وما تزال رحالت تفوي الغ

مستمرة عىل يد أبطال الجيش واللجان الشعبية حتى اليوم .
ــة للصمود  ــد بمثابة أكاديمي ــة ذباب تع ــرص املفيد، جبه باملخت
ــة والشجاعة واإلقدام وما يسطره مغاوير الجيش  والثبات والبطول
ــني التباهي  ــق لنا كيمني ــن املفاخر التي يح ــاك يعد م ــان هن واللج
ــب اليمن ،  ــاب كل يشء ينبض بح ــار بها ، يف ذب ــزاز واإلفتخ واإلعت
ــا تشكل جبهة صمود  ــر والشجر والحجر والبرش كله الرمل والبح
ــاوون عىل وقع  ــن يتساقطون ويته ــال الذي ــة ألشباه الرج ومواجه
ــات األبطال املسددة التي فتكت به ونالت منهم وأنهكت قواهم  رضب
ــم بدون  ــت بالكثري منه ــم وذهب ــت أبصاره ــم وأعم ــرت معداته ودم

تأشرية دخول إىل جهنم وبئس املصري  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

200مليار دوالر دفعتها أرسة بني سعود لإلدارة 
األمريكية كفارق لتسعرية الفاتورة  الجديدة التي 
ــة األمريكية لهذه  ــل الحماي ــا ترامب مقاب أصدره
األرسة ، فهذه األرسة ومن حني بريطانيا اعتمدتها 
ــع فاتورة الحماية  لعرش نجد والحجاز ظلت تدف
لربيطانيا ومن بعدها لكن الرئيس األمريكي ترامب 

هو من فقط رفع تسعرية الحماية ..
ــة  ــورة الحماي ــغ فات ــر ان مبل ــرة بالذك والجدي
ــو  ــان ه ــود لألمريك ــي سع ــا أرسة بن ــي تدفعه الت
ــة التي تتدفق  ــن األموال الضخم مبلغ مستقل ع
للخزينة األمريكية واالقتصاد األمريكي من خالل 
ــواب أخرى نذكر منها وليس عىل سبيل الحرص  أب

ما ييل:
ــار األرسة السعودية عىل  ــالل اجب ــن خ - أوًال م
رشاء اذونات يف الخزينة األمريكية بمئات املليارات 
من  الدوالرات وبأسعار فائدة اقل من سعر الفائدة 
املعتمد رسميا  لدعم القتصاد األمريكي كما رصح 
به األمري تركي الفيصل مدير املخابرات السعودية 

أثناء رده عىل الرئيس األمريكي السابق اوباما .
ــن  ــارات م ــات امللي ــخ مئ ــالل ض ــن خ ــا م وثاني
ــا يف  ــة واستثماره ــل السعودي ــن قب ــدوالرات م ال
السوق األمريكية يف العقارات والرشكات االعالمية 
ــذه  ــاوزت ه ــت أو تج ــد بلغ ــا، وق ــة وغريه والبنكي
ــة املستثمرة يف أمريكا  ــوال والرثوات السعودي األم
ــغ  ــوم ال تبل ــا الي ــدوالرات لكنه ــن ال ــات م تريليون
ــرصح بها نتيجة خسارة  سوى 750مليار دوالر امل
ــة ملئات املليارات أثناء األزمة املالية التي  السعودي
ــت يف أمريكا قبل عدة سنوات للبنوك وسوق  حدث
ــة املرتبطة بها والتي  العقارات والضمانات البنكي

أحدثت هزة كبرية يف االقتصاد األمريكي والعالم.
ــن مئات  ــه أرسة بني سعود م ــا تدفع ــا : م وثالث
ــات األمريكية مقابل  ــارات من الدوالرات لرشك امللي
ــالح طوال  ــة من الس ــات ضخم ــات وصفق مشرتي
ــا الرشكات  ــت فيه ــذي تفنن ــة وال ــني السابق السن
ــالح  ــة الس ــار قيم ــع أسع ــة برف ــالح األمريكي الس
ــواء أصناف السالح الجوي أو الربي أو البحري  س
ــة السعودية يف  ــد الخزين ــة تكبي ــادة مضاعف لزي
ــده من دفع  ــة إىل ما تتكب ــذه املشرتيات باإلضاف ه
عموالت، وهي مجربة عىل  رشاء السالح من أمريكا 
وبنسبة تصل إىل 80 % وبقية النسبة تشرتيها من 

بريطانيا وفرنسا والدول الغربية.
ــالح األمريكي  ــات الس ــن ان مشرتي ــم م وبالرغ
ــال يمكن  ــة ف ــرية ومذل ــا رشوط كب ــي عليه والغرب
ــالح للسعودية اال  ــذا الس ــدول ه ــذه ال ــع ه ان تبي
ــات تفرض عىل الرياض  بموجب تعهدات وضمان
ــا يرتتب عليه  ــد إرسائيل وم ــدم استخدامها  ض ع
ــود ضباط  ــالح ورضورة وج ــذا الس ــة ه ــن مراقب م
ــني يف األرايض  ــني وأوروبيني مرابط ــود أمريكي وجن
ــة وبحيث تكون  ــده األسلح ــة بجانب ه السعودي

ــا اال بموافقة هذه  ــدة ومراقبة عند استخدامه مقي
ــة السعودية  ــا ، وهذا يكبد الخزين ــدول وارشافه ال
ــذا املسألة،  ــات الكبرية ملواجهة ه مزيدا من النفق
ــات الصيانة  ــة لنفق ــد السعودي ــة اىل تكب باإلضاف
ــة لهذه األسلحة ويعترب هذا  وقطع الغيار الضخم
ــداً كبرياً من بنود اإلنفاق املايل يف موازنة الجيش  بن

السعودي.
ــات  ــاق مئ ــىل إنف ــربة ع ــة مج ــا : السعودي رابع
ــات  ومخطط ــع  مشاري ــل  لتموي ــارات  امللي
ــق  ــة يف مناط ــة" األمريكي ــدا السياسي "الربوبجن
وبؤر التوتر يف العالم والتي تمثل مصلحة أمريكية 
ــي  ــاون االستخبارات ــا للتع ــرية ، ووفق ــة كب حيوي
والتحالف االسرتاتيجي مع أمريكا وبني صهيون 
ــا  ــذه القضاي ــة ه ــن أمثل ــو، وم ــف النات ودول حل
ــه وتكبدته الخزينة  ــؤر التوتر ما نفقت واألزمات وب
ــاد السوفيتي  ــة ضد االتح ــة يف االفغاني السعودي
ــة ، ويف  ــي مصلحة أمريكي ــم وه ــه يف العال وتوسع
ــد وقبلها  يف  ــا هذا البل ــا غزت أمريك ــراق عندم الع
ــي كذلك يف  ــن الجيش العراق ــة غزو الكويت م أزم
سوريا،  وليبيا ، واليمن، ولبنان ضد حزب الله وهي 
ــة والخارجية بما فيها  تمول كل األطراف الداخلي
ــه بل انها دفعت   ــل التي تقف ضد حزب الل إرسائي
ــل عندما شنت الحرب يف عام  كامل نفقات إرسائي

2006 وغريها.
ــة تمول كل مشاريع االستخبارات  اذا السعودي
ــدده يف  ــي وتم ــوذ األمريك ــم النف ــة لدع األمريكي
ــة والعالم ومحاربة كل القوى التي  املنطقة العربي
ــا وإرسائيل  ــوذ وتقف ضد أمريك ــذا النف تعادي ه
ــة  ــد الخزين ــن أن تتكب ــدال م ــا  وب ــرب عموم والغ
األمريكية لتكاليف هذه املشاريع األمريكية يف هذه 
القضايا واألزمات يف هذه الدول واملناطق يف العالم 
ــوم السعودية بالدفع بدال عنها لدعم االقتصاد  تق

األمريكي (ورحمة بدافع الرضائب األمريكي).
لذلك الواليات املتحدة تعترب األرسة السعودية 
(بني سعود) حليفاً اسرتاتيجياً ال يمكن التفريط 
ــوايل 70 % من الرثوة  ــه كيف ال وأمريكا تمتص ح ب
ــذي يضخ بواقع  ــرادات النفط ال ــة من إي السعودي
ــرادات الحج  ــل يوميا ومن إي ــون برمي 9 اىل 12ملي

والعمرة.
ان األمريكيني يعتربون وحماية أرسة بني سعود 
ــود إرسائيل يف  ــن ووج ــة ألم ــاس حماي ــو باألس ه
ــد مارست السعودية سياسة  املنطقة العربية فلق
ــة واإلسالمية التي  ــدول العربي ــة ضد كل ال عدائي
ــوال أكرث من 60  ــت سياسة ضد إرسائيل ط انتهج
ــت معادية ملرص عبد  ــة واألمثلة كثرية فلقد كان سن
ــراق وكل  ــر والع ــا والجزائ ــا وليبي ــارص وسوري الن
ــد النفوذ األمريكي أو  ــة تقف ضد إرسائيل وض دول
الربيطاني سابقا ، من خالل سياستها يف الجامعة 
العربية واملحافل الدولية ومنع أي توحد عربي يف 

ــم الخصوم الداخلية  ــرار ضد إرسائيل أو يف دع الق
ــع يشاهد حاليا  ــة لهذه الدول، والجمي والخارجي
ــرشوع الرشق األوسط  ــف ان السعودية تمول م كي
الجديد األمريكي يف املنطقة وضد حركات املقاومة 

املسلحة  يف لبنان وفلسطني.
ــة تعترب سقوط  ــدة األمريكي ــات املتح اذا الوالي
ــام آخر  ــروز نظ ــي سعود وب ــم أرسة بن ــام  حك نظ
ــل لها معاد لها وإلرسائيل يعد تهديداً ولوجود  بدي

إرسائيل يف املنطقة العربية .
ــط السعودي  ــات النف ــول أن مبيع ــي أن نق بق
ــة اقتصادية  ــن أهمي ــي وما له م ــدوالر األمريك بال
ــي ويف بقائه مهيمنا  ــىل االقتصاد األمريك كبرية ع
ــا، فلو تبدل  ــرية ألمريك ــم يعد أهمية كب ــىل العال ع
ــرار ببيع  ــام آخر واتخذ ق ــودي بنظ ــام السع النظ
النفط السعودي بعملة أخرى غري الدوالر فإن هذا 
ــي كثرياً بل يمكن  ــر سيكلف االقتصاد األمريك األم
ــدوالر عصفاً وتخيلوا  ــف بعملة أمريكا ال ان تعص
ــل ومعيشة  ــىل أمريكا وعىل دخ ــات ذلك ع تداعي

املواطن األمريكي.
أخريا نقول لكل اخواننا العرب يف نجد والحجاز 
ــب العربي،  ــة والشع ــب الجزيرة العربي ــل شع وك
ــروة املسلمني يف دعم  ــروا كيف ترصف وتبدد ث انظ
ــم الحقيقيني،  ــرب أعدائك ــل والغ ــا وإرسائي أمريك
فلقد بدد السعوديون مبلغ خمسة تريليون دوالر 
ــوم ولم  ــط وحتى الي ــخ النف ــن بداية ض ــا م تقريب
ــا والغرب  ــة مصالح أمريك ــوا شيئاً اال خدم يحقق

وإرسائيل.
ــب الجزيرة  ــة شع ــون حال ــت ستك ــف كان وكي
ــم إنفاق واستثمار هذه  العربية وكل املسلمني لو ت
الرثوات الضخمة يف مصالح املسلمني واقتصاديات 
ــم جهود حل  ــة واإلسالمية ويف دع ــدول العربي ال
ــة واإلسالمية ويف مقدمها القضية  القضايا العربي
ــة الفلسطينية وغريها، لو كان تم ذلك لكان  العربي
ــوال املسلمني  ــا وتغري أح ــف نهائي ــد مختل املشه
ــة بشكل كبري  ــة االقتصادية والسياس ــن الناحي م
ــذا الوضع  ــرث قوة من ه ــرث وحدة وأك ــوا أك وأصبح

املزري.
وننوه اىل ان ما قلناه عىل أرسة بني سعود ينطبق 
ــارات ومشيخات  ــام إم ــىل أرسة بقية حك ــا ع تمام

الخليج بعالقاتهم مع أمريكا وإرسائيل والغرب.
ــود من  ــأرسة بني سع ــة ب ــإن اإلطاح ــه ف وعلي
ــة يف دول الخليج يعد  ــم وبقية األرس الحاكم الحك
ــاون به لكل  ــن الته ــدف ال يمك ــة وه ــة مركزي قضي
ــة ويف كل الدول  ــي يف الجزيرة العربي ــن عرب مواط
العربية واإلسالمية وهو أمر حيوي وحياتي لألمن 
ــي وال يمكن أن تقوم أي  ــي العربي واإلسالم القوم
ــن األحوال  ــأي حال م ــرب واملسلمني ب ــة للع قائم
طاملا بقت هذه األرس الصهيونية عىل سدة الحكم 

وعىل رأسها أرسة بني سعود.

ماذا تمثل أسرة بني سعود ألمريكا وإسرائيل والغرب؟
صالح القريش

ــن األحاديث عن اخرتاقات  ــذه األيام إىل الكثري م نستمع ه
ــة وزعزعة الثقة  ــارة البلبل ــاك تحاول إث ــات هنا وهن وانتهاك
ــن تحقيق  ــاس لتمكني العدوان م ــاس ، كأس ــط همم الن وتثبي

مآربه الخبيثة . 
ــرون بوجود ما يسمى بالطابور  ــول هنا ما يردده اآلخ ال أق
الخامس ألن من أتحدث عنهم كانوا عبارة عن مراكز إعالمية 
متحركة يتحدثون عن السعودية ومخاطرها وعدائها التاريخ 
ــواء الذهني ، وهم عىل  ــراغ الحضاري والخ ــن نتيجة الف لليم
ــور مع ذلك  ــة واإلدراك لعواقب األم ــن الثقاف ــة م ــة عالي درج
ــم اليوم يقبعون يف زاويا معينة ، يحاولون فقط تسويق  نجده
ــة أو مصالحة  ــا وال رائحة عن حرب أهلي ــث ال طعم له أحادي
ــأن أزيز الطائرات فوق رؤوسهم  عىل مدى عامني  داخلية ، وك

ــداث املأساوية  ــم ترتق بهم األح ــن السبات ، ول ــم يوقظهم م ل
ــي السافر  ــدوان الهمج ــن نتيجة الع ــرض لها اليم ــي يتع الت
ــار يف  بوتقة الدفاع  ــع الوطن واالنصه ــوى التالحم م إىل مست
ــات حتى  ــن املستوي ــىل أي مستوى م ــة وع ــة وسيل ــه بأي عن
ــة فليلتزموا الصمت  ــأي طريق ــوا من املشاركة ب ــم يتمكن إذا ل
ــه وسلم" إن الذي ال  ــداًء بقول الرسول صىل الله عليه وآل اقت
ــه أن يصمت " قل  ــه لنفسه وال ألهله فعلي ــد الخري وال يكن يج
ــد الحكمة ، خاصة   ــت كما يقال سي ــرياً أو أصمت " فالصم خ
ــة ، ال أقول إن  ــروف صعبة واملخاطر مرتاكم ــا تكون الظ عندم
ــه يف اليمن ، فهم  ــؤالء ال يدركون خطورة ما نعاني ــن أمثال ه م
ــا بكتاباتهم وأشعارهم  ــرث ثقافة واألكرث فهماً وطاملا تغنين األك
ــوا إىل هذه  ــف وصل ــون األدب ، فكي ــن فن ــوه م ــا ينتج ــل م وك

ــل العملية مرتبطة  ــم عن التفكري ، ه ــة وتوقفت أذهانه املرحل
ــاوم املعتدي ؟! أم  ــرف من األطراف التي تق ــداء ذاتي مع ط بع
ــوس ؟  أم  أنهم  ــن وأحقاد مرتاكمة يف النف ــا تعود إىل ضغائ أنه
ــول املعتدي إىل  ــوم وينتظرون دخ ــد ارتهنوا إىل الن ــل ق بالفع
ــور والورود؟! ال أظن ذلك .. األسئلة  صنعاء ليستقبلوه بالزه
ــث الدقيق عن سبب هذه املواقف  ــرية وشائكة تتطلب البح كث
ــورة ما  ــم يدركون خط ــن غريه ــم أكرث م ــم  أنه ــة ، رغ املتخاذل
ــدو مآربه ال سمح الله ، وهم قبل غريهم  سيحدث إن حقق الع
ــي لليمن ، كانوا قبل فرتة  ــرث إملاماً بخلفية العداء التاريخ األك
ــون الكثري من النظريات  ــون عن مظلومية تعز ويسوق يتحدث
ــن ما يسمى باملصالحة  ــري املقبولة والتي يرفضها الواقع ع غ
ــات ، وكنا قد  وصلنا مع بعضهم إىل حلول مقرتحة  واالنسحاب

لكن الطرف اآلخر رفضها بشكل قاطع ، واليوم ماذا سيقولون 
عن الحديدة وملاذا هذا التكالب الكبري ؟! حتى من دولة الكيان 
الصهيوني عىل السواحل الغربية لليمن ، هذا فقط ألن أنصار 
الله وصلوا إىل هذه املنطقة .. ال أعتقد ، ومن يسلم بهذه املقولة 
ــاذج جداً ، فاألمر أكرب مما نتوقع وأخطر بكثري من مثل هذه  س
املقوالت التي تحمل يف طياتها كثرياً من املغالطات ، نحن أمام 
ــن ، و يعيدها  ــد أن يدمر اليم ــاري خطري يري ــط استعم مخط
ــاض ، لكنه  ــد البيت يف الري ــذه املرة لم يع ــة ، ه ــت الطاع إىل بي
انتقل إىل  واشنطن إىل البنتاجون وإىل تل أبيب ، إىل فلسطني 
ــل واملنطق أيها  ــات لديكم ولو قليل من العق ــة ..  فهل ب املحتل
ــل آن األوان ألن تخرجوا  ــادة الذين نحرتمهم ونجلهم .. ه الس
ــا يجري فيه  ــم إىل مالمسة الواقع وم ــا التنظري العقي من زواي
ــن يتصدون للعدوان بالذات  ــن مآٍس ونكبات؟ ، ال أقول إن م م
ــرش واألخطاء التي  ــون ، لكنهم ب ــني أنبياء معصوم السياسي
ــن يكفي أنهم برزوا إىل  ــا تتجاوز األعمال الخرية ، لك يقرتفونه
ــدوان ، أما أولئك  ــات الوغى للدفاع عن الوطن وصد الع ساح
ــم يجرتحون  ــم ، فه ــار عليه ــال فال غب ــال الرج ــال رج األبط
البطوالت تلو البطوالت ويقدمون أرواحهم رخيصة يف سبيل 
تراب هذا الوطن والذود عنه .. ومن العيب أن نتجاهل أدوارهم 
ــواب ويسدد  ــأل أن يلهمنا الص ــا .. والله أس ــاىض عنه أو نتغ

خطانا جميعاً .. وهو عىل كل يشء قدير ..

متى يصحو هؤالء ؟!!
أحمد يحيى الديلمي

ــة والرنجسية  ــرة ال أكرث..وبني املثالي ــة والغرور مقدار شع ــني الثق ب
ــط رفيع ان لم يكن متزن قلب املوازين..وبني املروءة والنفاق مالمح  خي
ــزاء والتحقري والتقليل من  ــب األجدب..وبني االسته مكر تشبه الثعل
ــت لسفاسف األرض العربية وصغارها أصحاب  حال شعب وأمة أهان

الرياالت املسبحني بحمد أمريكا وإرسائيل..
ــذا بدا حال آل الزهايمر بصصعد عامني ونيف من املخاض عىل  هك
ارض املعركة دون ان يلدوا حتى فأرا ليقطنوا موقعاً عسكرياً واحداً او 
ــارات املرشفة بفضل من  ــوا شربا عىل ارض تزدهر فيها االنتص ليتقدم

الله وتأييده لرجال الرجال ..
ــخ رشفها بقبح  ــاوى ممالكهم ويلط ــاً فتته ــزداد حالهم ضنك ــل ي ب

أخالقها وأفعالها..
-عذرا عن أي أخالق نتحدث!! 

ــن نبل أخالق  ــم يف غي بعيد ع ــم وقلوبهم وضمائره ــؤالء عقوله ه
محمد وآل بيته صلوات الله عليه وآله األطهار الذين هم أساس ومنبع 
الطهر والنبل وسمو األخالق وعلوها... فمحمد مدينة العلم ومدرسة 
ــالق وبابها عيل عليه السالم، وفاطمة تلك البضعة الطاهرة ذات  األخ
ــه ، والحسنني سيدا  ــالم الل ــل مؤمن عليها س ــاء نور ك ــاء والصف النق

شباب أهل الجنة رمز املروءة والشهامة والشجاعة..
هذه هي أخالق محمد وآل محمد ان أستغيث بهم لبوا اإلغاثة حتى 
وإن لم يملكوا قنطريا.. وإن ملكوا فال يعتدون وال يرسفون .. فمن هم آل 

سعود ليمتثلوا بها .. حقا ال تليق بهم وال بأربابهم.. 
ــف والتشتت  ــري وعليه غشاية الضع ــا كشعب فق ــم بن فاستهانته
ــة العلوية  ــوة املحمدي ــت الق ــة فتجلَّ ــذه الغشاي ــا تحت ه ــرت م أظه

فرضبت بيد من حديد..
ــروا .. فقضية الوطن ال يستهان بها ومن  ــوا وصمدوا واستم  وواجه

استهان بها فجزاؤه الهيانة والهوان..
ــار دون سابق  ــوا.. ستنه ــي بسقوطها سه ــرام ستنته ــة الح مهلك

إنذار..
فمن يستهني يهان..

ــات ،فال بد أن  ــاص أو جماع ــة بني أشخ ــاق أو رشاك ــد أو اتف أي عق
ــك يحصل سوء  ــات النظر، وكذل ــرؤى أو وجه ــالف يف ال ــوده اخت يس

تفاهم. 
ــام أن هنالك خالفاً أو اختالفاً بني الرشيكني يف  وما نسمعه هذه األي
ــالف واالختالف وارد وهي  ــم  املؤتمر وأنصار الله ، وهذا الخ الحكم وه
ظاهرة  صحية وطبيعية ألي رشاكة تهدف إىل العمل الصحيح وتقديم 
ــن وبما  ــالف لصالح الوط ــذا االخت ــد أن يكون ه ــن نري ــل، ونح األفض
ــادة يستغلها العدو عن طريق  ــزز الجبهة الداخلية ،وان ال تكون م يع
الطابور الخامس، ليثري الشارع ويضعف الصمود والجبهة الداخلية. 
فاالختالف بني الطرفني يكون ظاهرة صحية عندما يقدم طرف آراء 
وأفكاراً وحلوًال تخدم الوطن واملواطن،وهذه اآلراء تكون أفضل من آراء 

الطرف الثاني. 
ــن أجل مصلحة حزبية أو شخصية  ــى أن ال يكون الخالف م ونتمن

،أو اقصائية لرأي طرف عىل طرف،أو االستحواذ عىل القرار .
ــة ، وإزاحة الطرف  ــد االنفراد بالسلط ــن يقول إن كل طرف  يري وم
ــات ،أن املؤتمر لو كان  ــذه الشائع ــا ُنذكر من يروج له ــر  ،نحن هن اآلخ
ــه سلمها طواعية  ــا وقانونا ولكن ــة فهو كان يملكها رشع ــد السلط يري
ــة املؤامرة ضد  ــني يف عام 2011بداي ــا لدماء اليمني ــا للوطن وحقن حب
ــد أن كان  ــف أعضائها بع ــدوة بنص ــارك يف حكومة باسن ــن ،وش اليم
يملك الحكومة كاملة ،ولم يشارك يف حكومة بحاح وترك املجال لقوى 
ــي املؤتمر عىل االستحواذ  ــة أخرى، وهذا دليل عىل  عدم سع سياسي
عىل السلطة خاصة يف هذه الظروف التي يمر بها اليمن جراء الحرب 
ــد اليمن  منذ أكرث من  ــا والسعودية وبريطانيا ض ــي تقودها أمريك الت

عامني. 
ــدون إقصاء  ــو كانوا يري ــار الله، فل ــال بالنسبة ألنص ــك الح وكذل
املؤتمر واالنفراد بالسلطة كما يروج له الطابور الخامس ،فبعد تقديم 
الفار هادي استقالته وهروبه إىل عدن أصبح أنصار الله هم الحاكمني 
ــن تعيني رئيس أو  ــالد ،ولكنهم لم يعلنوا ع ــة األمر الواقع يف الب وسلط
يقومون  بتشكيل حكومة باسمهم أو موالية لهم ،وهنا لن يلومهم أحد 
إذا شكلوا حكومة أو عينوا رئيساً، بسبب الفراغ السيايس الحاصل يف 
ــالد فال رئيس وال حكومة ،ولكنهم فضلوا اإلعالن عن تشكيل لجنة  الب
ــت يف عضويتها  ــاء الحركة.فقط  ولكنها ضم ــت من أعض ثورية ليس

أسماء وشخصيات من عدة محافظات ومن كل التيارات.
كذلك يف  مؤسسات الدولة بقي  القائمني باألعمال ،وهذا دليل عىل 
عدم سعي أنصار الله لالستحواذ عىل السلطة ، فهي كانت يف أيديهم 

لم يجربهم احد عىل إرشاك املؤتمر فيها. 
ــال الطرفني عىل  ــىل حرص ك ــا دليل ع ــدت فيه ــات إذا وج والخالف
ــوض به يف  ــة الوطن والنه ــل مصلح ــل من اج ــل والعم ــم األفض تقدي

مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم. 
ــىل غريها من  ــة الوطن ع ــا مصلح ــم أن يقدم ــي الحك ــىل رشيك فع

املصالح. 
وعلينا أن نتذكر أن  الوطن يمر بأصعب وأخطر مرحلة ،فالوطن ال 

يحتمل االختالف الذي يمزق ويفرق .
ومحتاج اآلن لألشخاص املخلصني الرشفاء ، أكرث من ذي قبل.

ــذه االختالفات،  ــث عن أسباب ه ــاء يف الطرفني البح ــىل الحكم وع
ــدم ويعزز الصمود  ــم تكرارها مستقبًال بما يخ ــدت بحيث ال يت إن وج

ويقوي الجبهة الداخلية.
عاش اليمن حراً ابياً ،والخزي والعار للخونة والعمالء.

بكلِّ تأكيد أّن الجبهة العسكرية هي األصل واألساس واملُعتمد 
ــدوان السعوصهيوأمريكي  ــة الع ــل يف مواجه ــد الله عّز وج بع
الغاشم وردع املُعتدين، ومثلما للجبهات اإلعالمية والسياسية 
ــارزة يف ذلك فإّن  ــة أهمّيتها وأدوارها الب ــة والثقافي واالقتصادي
ــة يف حفظ حقوق  ــة جوهري ــة أيضاً أهمّي ــة القضائي للمؤسس
ــم الجزاء  ــي الجرائم ونيله ــة مرتكب ــان مساءل ــا وضم الضحاي
ــدوان ال تسقط  ــت أم قرص، فجرائم الع ــا طال الوق ــادل مهم الع

بالتقادم.
ــي والجهات  ــاء الوطن ــىل القض ــق ُيحتَّم ع ــذا املنطل ــن ه وم
ــه وذلك بتفعيل  ــام بواجباتهم عىل أكمل وج ــة القي ذات العالق
ــور الجمهورية  ــا يف دست ــة املنصوص عليه ــب النظري الجوان
ــي خّولت  ــوات عملية والت ــذة إىل خط ــني الناف ــة والقوان اليمني
للقضاء اليمني ممثًال يف املحاكم سلطات النظر والبت يف جميع 
ــة وحفظ حقوق املواطنني  ــات والقضايا املتعلقة بحماي املنازع
ــم بالتعويضات  ــة والحك ــي الجرائم الجنائي ــة مرتكب ومحاكم

وبالحقوق الشخصية واملدنية.
وألهمية ما سبق تجدر اإلشارة ُهنا إىل ِذْكر الخطوات العملية 
الواجب القيام بها - تجاه كّل جريمة يرتكبها العدوان - من ِقَبل 
ــة ومنظمات  ــات الحكومية ذات العالق ــة والجه ــزة األمني ألجه
املجتمع املدني ووزارة حقوق اإلنسان ونقابة املحامني والنيابة 
ــم ابتداًء من النزول امليداني واملعاينة والتحريز  العامة واملحاك
ــدور وإجراءات  ــروراً ب ــدالل والتوثيق م ــارض االست وجمع مح
النيابة العامة املتمّثل يف استكمال فتح ملفات تحقيق جنائي يف 
جميع جرائم العدوان وأخذ أقوال الضحايا وأولياء الدم وحفظ 
ــب الرشعي وأقوال  ــة الجنائية وتقارير الط ــز كافة األدل وتحري
ــة األسلحة املستخدمة  ــات املتعلقة بنوعي الشهود واملضبوط
ــم اليمنية، أّما  ــل يف املحاك ــي املتمّث ــاء الوطن ــا إىل القض ورفعه
ــن فيْكُمن يف التحرك  ــني وأهايل الضحايا واملترضري دور املواطن
ــة يف نطاق املكان الجغرايف لحدوث الجريمة  إىل املحكمة الواقع
لرفع الدعاوى وطلب إثبات حالة وحفظ األدلة، ونفس الُخْطوة 
ــع الدعاوى وطلب  ــا وزارُة الشؤون القانونية وذلك برف تقوم به
ــم العدوان تجاه  ــة فيما يتعّلق بجرائ ــات حالة وحفظ األدل إثب
ــة، أّما دور وزارة حقوق اإلنسان  ممتلكات الدولة واملرافق العام
فيتمّثل يف رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات دول العدوان لألعيان 
ــن دور وواجبات املنظمات الدولية  ــة والثقافية بينما يْكُم املدني
يف متابعة ملفات جرائم العدوان أمام القضاء الدويل عن جرائم 
الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضّد اإلنسانية، وصدق الله 

القائل: "ولكم يف القصاص حياة".

استهانوا.. فأُهينوا 

وللقضاء القول االختالف وارد
الفصل

مها موىس 

محمد قاسم املتوكلمحمد صالح حاتم
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