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مشاهد مؤملة ... 
ولكن ؟!!

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــي نشاهدها يوميا يف حياتنا ويف مجتمعاتنا وأوطاننا  ــرية هي املشاهد املؤملة الت كث
ــزة واملواقع  ــن خالل شاشات التلف ــي نشاهدها بالعني أو م ــدان العالم والت ــل بل ويف ك
ــط واالستياء  ــري حالة من السخ ــل االجتماعي والتي تث ــع التواص ــة ومواق اإللكرتوني
ــل الجماعي التي  ــد جازما بأن مشاهد القت ــس الحرسة واألىس وأعتق ــث يف النف وتبع
ترتكبها طائرات التحالف السلويل يف حق نساء وأطفال اليمن من املشاهد املؤملة التي 
تقشعر من هولها األبدان وتشيب الرؤوس وتنهمر العربات حزنا وأملا وحرسة ، ويف هذه 
ــف أمام ثالثة من املشاهد املؤملة  التي هي نتاج سياسة الغزاة واملحتلني  التناولة سنق

واملرتزقة، وإنعكاس لثقافة وسلوكيات جماعة ( شكرا سلمان ) ، وعبيد آل نهيان  .
ــد األول : دارت أحداثه يف رحاب حي املنصورة بمحافظة عدن ، حيث يحكي  املشه
ــات موالية للغر محمد  ــورة عملية سطو مسلحة قامت بها مليشي ــا بالصوت والص لن
ــذه املجاميع املسلحة  ــيل، حيث شاهدنا إقتحام ه ــن زايد مستهدفة فرع البنك األه ب
ــري اإلماراتي وهي تقتحم البنك وتحتجز املوظفني وتمتهن  التي ترتدي الزي العسك
ــس أحد املواطنني بأقدامهم قبل تكتيفهم له ومن ثم قاموا بقتل  كرامتهم ويقوموا بدع
مدير وحارس البنك قبل أن ينهبوا األموال التي كانت مودعة فيه بطريقة مستفزة، يف 
ــذا املشهد بما تعرض له بعض  ــث يف النفس األلم والحرسة  ، حيث  ذكرنا ه ــد يبع مشه
ــة عىل الدنبوع هادي ، وال  ــراد املرور من اعتداء وامتهان عىل أيدي عنارص محسوب أف
ــي تمتهن كرامتهم  ــم مثل هذه املمارسات الت ــل أبناء عدن عىل أنفسه ــم كيف يقب أعل
ــي تتكرر بصورة شبه يومية كاشفة حقيقة التحرير املزعوم وكذب ودجل الغازي  والت

املحتل ووعوده الرباقة ألبناء عدن بحياة هانئة ومستقبل مرشق  . 
ــد يف أحد األحياء  ــراف مدينة املخا وبالتحدي ــي : دارت أحداثه يف أط ــد الثان املشه
التي تقع تحت سيطرة مجاميع مرتزقة الريال السعودي من السودانيني والجنوبيني 
حيث روى يل أحد املجاهدين تفاصيل هذا املشهد املؤلم لرجل مغلوب عىل أمره ، نهب 
ــىل أوالده عىل قيد الحياة حيث حكى  ــه من أمامه مقابل اإلبقاء عليه وع ــزاة زوجت الغ
ــه يف مشهد يدمي القلوب ويفجر  ــم صعوبة تلكم اللحظات التي سلبت فيها زوجت له
ــم الرجل بأن هناك  ــا وحرسة عندما أخربه ــات والحرسات، واألكرث إيالم ــوب باآله القل
حاالت مماثلة وقعت يف املنطقة ، وهو مشهد ينبغي أن  يحرك مشاعر الغرية يف نفوس 
ــرون يف العدوان عىل بالدنا فتنة  ــني وخصوصا من يرفعون شعار الحياد وي كل اليمني
ويجب إعتزالها وعدم الدخول والخوض فيها ، فإذا ما تحرك الجميع بجدية وفاعلية 
ــا تمكن هؤالء الغزاة واملرتزقة من  ــة واستشعروا الخطر املحدق بالبالد إذا م ومسؤولي
التوغل يف البالد وبسط نفوذهم، فإننا سنشهد الكثري من هذه املشاهد املؤملة واملحزنة 

وسنشهد ما هو أكرث فضاعة وبشاعة ووحشية  .
ــذي يحكي اندالع  ــال بالحاملة تعز وال ــث : دارت أحداثه يف شارع جم ــد الثال املشه
ــدوان السعودي اإلماراتي األمريكي   ــات مسلحة بني فصائل املرتزقة عمالء الع إشباك
ــدت فيها املواجهات وعاش  ــاط األحياء السكنية التي امت ــث خيم الرعب يف أوس ، حي
ــدران منازلهم ،  ــق نحو نوافذ وج ــوف والرصاص يتساب ــة من الذعر والخ ــايل حال األه
ليسقط يف املحصلة عدد من الضحايا بينهم سائق دراجة نارية كان يف طريقه للبحث 
عن مصدر رزق ألرسته قبل أن تباغته رصاصات املوت ، فأردته قتيال لتظل جثته مرمية 
ــة الطريق وكأنه حرشة ال وزن وال قيمة لها ، يف مشهد مؤلم ، جاء نتيجة إرتهان  يف قارع
ــا التدمريية  ــي ومشاريعهم ــازي السعودي واإلمارات ــة واملرتزقة للغ ــالء والخون العم
والتخريبية والتي حولت تعز إىل ساحة للحروب والرصاعات ومدينة للرعب والفوىض 
ــاب شكرا سلمان  ــل إرضاء سلمان وخدمة ألصح ــي وكل ذلك من أج ــالت األمن واالنف

الذين باعوا تعز وتاجروا بها من أجل املال املدنس  .
ــدوان عىل بالدنا  ــدا وخصوصا عقب الع ــد املؤملة كثرية ج ــد املشاه ــرص املفي باملخت
ــاء واألطفال والرجال التي مزقتها صواريخ طائرات  فمشاهد أشالء الشهداء من النس
صهاينة العرب وستظل وصمة عار عىل جبني اإلنسانية والضمري الدويل والعاملي ، وهي 
ــزاة واملحتلني وباركوا وأيدوا العدوان  ــة يف حق كل العمالء والخونة الذين جلبوا الغ لعن
ــاح والنضال والقتال  ــف  هذه املشاهد إال بالكف ــار شكرا سلمان ، ولن  تتوق ــوا شع ورفع

والجهاد من أجل التحرير والتطهري عىل طريق االنتصار املرتقب بإذن الله وتأييده .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

ــاره ،يف حربه ضد الشعب  ــدو يف تعنته وصلفه وغبائه وتهوره وانتح ــل استمرار الع يف ظ
ــوا اىل جادة  ــم بعد،ولم يرجع ــم تصحو ضمائره ــه الذين ل ــه وعمالئ ــه مرتزقت اليمني،ومع

الصواب ،ولم يستفيدوا من قرار العفو ،والتسامح الذي أصدره املجلس السيايس .
ــرب إبادة  ــب اليمني من ح ــا يعانيه الشع ــوت العاملي مل ــت والسك ــل الصم ــك يف ظ وكذل
ــر منظمات األمم  ــة إنسانية حسب تقاري ــة اقتصادية،ومجاعة تنذر بكارث ــة، وأزم جماعي
املتحدة،وانتشار لألمراض القاتلة ومنها مرض الكولريا،بسبب األوضاع التي تمر بها البالد 

جراء الحرب والحصار وانعدام لألدوية .
ــا يعانيه الشعب  ــازه لقوى العدوان،وتجاهله مل ــع استمرار ولد الشيخ يف انحي ــك م وكذل
ــا يف تقاريره  ــار لألمراض،حتى وإن ذكره ــار ومجاعة وانتش ــن قتل ودمار وحص ــي م اليمن
ــذا الوضع  ــل اليمن اىل ه ــو السبب الذي أوص ــه اليذكر ما ه ــس األمن ،فأن ــه ملجل وإحاطات
ــرار طلبه بتسليم الحديدة ومينائها لألمم املتحدة،وهي مفتاح للحل حسب  املأساوي،وتك
ــو ما تم رفضه  ــة والعسكرية والسياسية،وه ــا االقتصادي ــا سُتحل كل مشاكلن ــه ،وانه زعم
ــم رفضه الحقا  ــاذ الوطني،والذي سيت ــايس ،وحكومة اإلنق ــا من قبل املجلس السي مسبق

ودائما وأبداً.
ــذا ليس معناه رفضنا للسالم والحوار ،وإنما تأكيدا منا عىل عدم التنازل عن أي شرب  وه
من تراب وطننا الغايل ،وأننا سنحرر أرضنا املحتلة من قبل مملكة بني سعود ودويلة عيال 

زايد.
ومن أراد الحوار أو التفاوض عىل محافظة الحديدة ومينائها،أو أي محافظة أخرى فأن 

وفدنا الوطني املفاوض واملحاور جاهز وعىل،أهبة االستعداد .
ــن الكليات العسكرية، رادا  ــس صالح الصماد يف حفل تخرج دفعات م ــا اعلنها الرئي وكم
ــوى الغزو بشأن  ــاوض مع ق ــم وفودنا للتف ــخ (إن هؤالء الخريجني ه ــب ولد الشي ــىل طل ع

الحديدة وسيسلمون أرواح من ينوي بالحديدة رشا اىل خزنة جهنم ).
ــدة  ــم املتح ــات األم ــن ،ووالئ ــس األم ــوات مجل ــرتي أص ــاال لنش ــك م ــا النمل ــم إنن نع
ــا نملك ما هو أقوى نملك إيماننا بالله ،وثقتنا يف قيادتنا،وصمود وشجاعة  ومنظماتها،إنم
واستبسال رجال الرجال من الجيش واللجان الشعبية ،الذين كرسوا كرب وتجرب وعنجهية 
ــا بالحديدة أو غريها  ــا أو يساومنا أو يبتزن ــن اراد أن يفاوضن ــه فم ــوى العدوان،ومرتزقت ق
ــداء وجبهات  ــة وميادين الف ــه يف ساحات املعرك ــدون للتحاور مع ــزون ومستع ــا جاه فأنن
ــي ستغري املعادلة،والتي ستكون مغايرة  ــزة والكرامة والرشف فمعركتنا القادمة هي الت الع

ومفاجأة للعدو .
ــا املفاوضة التي تخرجت من ميادين الرجولة والرشف ،وهي الكليات العسكرية  فوفودن
ــني ،الذين يسطرون اليوم أروع املالحم  ــي خرجت اآلالف من الضباط والقادة العسكري ،الت

العسكرية والقتالية ضد قوى العدوان ومرتزقته عىل،مدى أكرث من عامني وثالثة أشهر.
ــان العامة، اىل  ــة هيئة األرك ــي،ووزارة الدفاع ورئاس ــاع الوطن ــس الدف ــا ندعو مجل وهن
ــن الكليات العسكرية  ــة التي تخرجت مؤخرا م ــذه الكوادر والدماء الشاب ــادة من ه االستف
ــاء الجديدة،املتسلحة بالوالء  ــة بهذه الدم ــدات واأللوية العسكري ــن حيث تطعيم الوح ،م
ــام بالقوات املسلحة  ــة، وكذالك إيال االهتم ــم  العسكرية الحديث ــوم املفاهي الوطني،وبالعل
ــاع عن الوطن ضد قوى  ــن يضحون بأنفسهم من اجل الدف ــا ،واللجان الشعبية الذي عموم
العدوان ومرتزقته ،يف جميع الجبهات القتالية ،ويكون االهتمام من حيث التأهيل والتدريب 
ــم،وأن يكون لهم  ــم وألرسه ــة الصحية له ــة ،وتقديم الرعاي ــم املعيشي ــني أوضاعه ،وتحس
ــة مناسبة لرصف  ــة املتاحة ،وإيجاد آلي ــات يف ظل إمكانيات الدول ــة يف رصف املرتب األولوي
ــي الدولة الذين  ــوة بجميع موظف ــاط القوات املسلحة أس ــة ألفراد وضب ــة التمويني البطاق
ــة املرتبات ،التي عجزت الدولة  ــت لهم هذه البطاقة والتي كانت إحدى الحلول ملشكل رصف
ــن دفعها بسبب الحرب والحصار الذي يفرضه علينا تحالف القتل العربي . وكذلك منح  ع
ــذا هو أقل ما  ــة والقانونية ،وه ــث الرتقيات املستحق ــش حقوقهم كاملة من حي ــراد الجي أف
ــم واستبسالهم يف معركة الدفاع  ــه لهؤالء األبطال نظري تضحياتهم وصموده يمكن تقديم
ــن األرض والعرض والرشف والعزة والكرامة وان يتم دمج أفراد اللجان الشعبية يف وزارة  ع

الدفاع،بما يتوافق مع رشوط االنضمام للقوات املسلحة.
ــاذ الوطني التي بموجبها  ــس السيايس،وحكومة اإلنق ــذه هي أوىل األولويات للمجل وه

منحت ثقة مجلس النواب .
فعلينا االهتمام واملحافظة عىل املؤسسة الدفاعية والتي هي مؤسسة كل الشعب ليست 
ــل ،فمن خان   ــة ،فهي ملك للشعب كام ــة أو مذهب أو جماع ــزب أو قبيلة أو طائف ــة لح تابع
ــي اليوم الذي اليجد فيه  من  ــة الدفاعية القوات املسلحة، وأهملها وهمشها سيأت املؤسس

يدافع عنه ويحافظ عليه وعىل الوطن ،ويحفظ كرامة وعزة الشعب.
وعاش اليمن حرا أبيا ،والخزي والعار للخونة والعمالء.

وفودنا املفاوضة   

محمد صالح حاتم

ــا كل من  ــي تسابق إليه ــاة الت ــي الحي ه
ــذي ال  ــا ال ــا ونعيمه ــض كراماته ــرف في ع
ــاة الحقيقية، السعادة التي  ينفذ،هي الحي
ــي ال يشوبها نكد،  ــادة الت ــي، السع ال تنته
حزن، أو ألم، حياة طريقها واحد وعابروها 
ــوا بطاقات مرورهم  ــم أولئك الذين سجل ه
ــم الصادقة،  ــة إيمانه ــم، بهوي ــرب دمائه بح
ــت أمامه كل  ــذي تالش ــد ال ــم األوح بحبه
ــم لخالقهم  ــاة الفانية، حبه ــات الحي مغري
ــره ويلبون  ــون ألوام ــم يمتثل ــذي جعله ال
ــري فكانوا  ــن النف ــني أعل ــاد ح ــي الجه داع
ــدارة فتهاوى  ــات الوغى بج فرسان ساح
ــن لله  ــدو وخائ ــم كل ع ــأس رضباته ــن ب م
ــوا بأرواحهم ليبقى الوطن  والوطن .. ضح
ــن دنس كل  ــراه طاهراً م ــال ويبقى ث مستق
ــه فأحبهم ورفعهم  ــداء، صدقوا مع الل األع
ــاً عليه أن  ــواره وكان حق ــاً علياً إىل ج مكان
ــاة الخالدين يف  ــم وأن يجزيهم حي يرضيه
ــا عداهم من  ــات النعيم يف حني أن كل م جن

البرش يف الحياة الدنيا أحياء أموات...
ــن قتلوا  ــنب الذي ــاىل:(و ال تحس ــال تع ق
ــاء عند ربهم  ــاً بل أحي ــل الله أموات يف سبي

يرزقون) صدق الله العظيم.
ــل الله كانت  ــاء يف سبي ــاة بذل وعط حي
ــد أحمد املطهر فكان  ــك هي حياة الشهي تل
ــد وأن يظفر  ــل لقب شهي ــراً بأن يحم جدي
ــن  ــا إال م ــي ال يناله ــادة الت ــام الشه بوس

اصطفاهم الله من خرية خلقه..
ــري الدين املطهر_  ــد أحمد عيل أم الشهي

استشهد يف لحج 11 /5/ 2015م
ــت يف أرض خصبة بحب الله  بذرة غرس
ــق والتضحية يف  ــن الح ــي الدفاع ع ومعان
سبيل الله والدين والوطن الجليلة ومبادئ 
اإلخالص يف األقوال واألعمال فأينعت تلك 
ــرة محملة  ــرة مثم ــذرة وأصبحت شج الب
ــو أحمد  ــال والفضائل... ه ــب الخص بأطي
املطهر... درس الرشيعة والقانون يف جامعة 
صنعاء واستعد لدراسة املاجستري... وكان 
ــد وظيفة  ــال فيما بع ــن ون ــد أب لولدي أحم

حكومية....
ــوده..  ــان من جن ــد الحق وك ــرف أحم ع
التحق باملسرية منذ الحرب الرابعة... رغم 
ــا أحمد حيث  ــان يعاني منه ــي ك اآلآلم الت
ــد كان مريضاً بالقلب إال أنه ترك الراحة  وق

ــر  ــه وآث ــاىس أوجاع ــن األرسة وتن وحض
ــداً ضد  ــال مجاه ــن القت ــاب إىل ميادي الذه
العدوان السعودي األمريكي الذي أمعن يف 
ــاء الوطن... كان أحمد  قتل األبرياء من أبن
ــاع مقدام جواد  ــر مجاهد عظيم شج املطه
ــىل نفسه  ــراء ع ــني والفق ــر املستضعف يؤث
ومن أحد املواقف الشاهدة عىل عظمة هذا 
الشهيد أنه ويف الحرب الخامسة يف صعدة 
ــزوح بأرسته إىل صنعاء وصادف أن  أراد الن
ــره وقله ذات اليد  ــد نازحاً شكا عليه فق وج
ــه من النزوح  ــدم وجود املال الذي يمكن وع
ــار بإعطائه  ــل سخاء وإيث ــام أحمد وبك فق
ــك فذهب بأرسته إىل املسلحقات  كل ما يمل
ــم يعد يملك املال  ــة صعدة ألنه ل رشق مدين

للسفر إىل صنعاء...
ــد أحمد بقلمه وجاهد بنرش الهدى  جاه
ــىل منطقته  ــان مرشفاً ع ــة حيث ك والتوعي
وجاهد بكل استبسال يف مختلف الجبهات 
ــني الخط الرابط بني كرش  وكان مكلفاً بتأم
ــد شهيداً يف  ــد أخو أحم ــد، ارتقى زي والعن
ــاه  ــد أخ ــل أحم ــج يف 15 /4/ 2015م نق لح
ــام تشييعه  ــاء وبعد إتم ــد إىل صنع الشهي
ــوراً إىل الجبهات بعزيمة قوية رافضاً  عاد ف
ــداء واملنافقني وبعد  ــوع لألع الذل والخض
ــه ارتقى  ــن استشهاد أخي ــة أسابيع م ثالث
أحمد املطهر أيضاً إىل جوار ربه شهيداً بعد 
مسرية جهاد بطولية عظيمة... تلقت أرسة 
ــات وصرب  ــاده بكل ثب ــرب استشه ــد خ أحم
ــه زيد و  ــد جوار أخي ــه. ُدِفن أحم ــد لل وحم
ــريه يف تشييعه وووري  ــت حشود كب تجمع
ــر يف روضة الشهداء يف حي  جثمانه الطاه

الجراف، يقول والد الشهيد أحمد:
ــداً  شهي ــد  زي ــه  بأخي ــد  أحم ــق  (التح
ــدت أن أقدم  ــه... وسبق وأن وع ــد لل والحم
أوالدي وأوالد أوالدي وأوالد أخواني كلهم 
يف سبيل الله... لديهم األموال لرشاء القتلة 

ولدينا الشباب املتسلح باإليمان).
وتقول أخت الشهيد:

ــك الذي  ــي بقدر حنان ــت لك اخ (اشتق
ــدر الوهج  ــون واألشياء .. بق ــان يغمر الك ك
الذي يسكن ابتسامتك الشامخة الدافئة .. 
بقدر اإلحسان الذي كنت ال تنفك تجود به 

لكل من حولك .
ــك .. لحقت  ــة ال تفارق ــاء سم ــان الوف ك

ــاوز الخمسة  ــد .. يف فرتة لم تتج رسيعا بزي
والعرشين يوما.

ــة تمحو آالم  ــا أن عظمة التضحي علمتن
ــي  ــي معان ــأت يف قلب ــذا خب ــان .. ول الحرم
شجاعتك فخففت عني أعاصري اشتياقي 

لك .
ما زالت نربة صوتك واضحة يف مسامعي 
ــا عىل الجهاد  ــك جليا وأنت تحثن .. أسمع

واإلنفاق واإلخالص .
ــك املجهدة  ــر بخفقات قلب ــا زلت أشع م
ــم تعلو بشموخ إىل  ــي تتحدى اآلالم .. ث وه

مصايف الخلود .
ــود والكربياء  ــدك أن اقتفي أثر الصم أع

الذي رست عليه ..وال أحيد عنه أبدا.
ــد أحمد املطهر لجميع  أما وصية الشهي

أحرار اليمن الرشفاء فتقول:
ــي  وزوجت ــي  ووالدت ــدي  وال (أويص 
ــاريف بالجهاد يف  ــي وكل مع وولدي وإخوت
سبيل الله ونرصة الحق وإعالء كلمة الحق 
ــالة واإلكثار من  ــرب والص ــم بالص . وأوصيك
اإلنفاق، وأقول لكم إن هذه املسرية املباركة 
ــوم وإحياء  ــرصة املظل ــرآن ون ــرية الق مس
ــا نجا ومن  ــه إنه من تمسك به ــن . والل الدي
ــا جمع الله  ــف عنها غرق وهوى ففيه تخل
ــت الذين هم قرناء القرآن  القرآن وأهل البي
ــىل نهج رسول الله  ــريوا يا رجال الله ع فس
ــان يف طليعة  ــه، فإنه ك ــه وآل ــىل الله علي ص
ــاً أو رمحاً ولم  ــف سيف ــن ولم يخ املجاهدي
ــري من نقتدي به  ــه جرح أو ألم فهو خ يردع

ونسري عىل خطاه .
فوالله إن الحياة مع الظاملني إال برما .

ــداء القرآن  ــىل شه ــم وع ــالم عليك والس
ــون  ــم مهزوم ــه إنك ــداء والل ــول لألع . ونق
ــرصون ألننا مع  ــا منت ــون الدبر وإن وستول
الله وأنتم مع الشيطان . والعاقبة للمتقني .

ــرار  ــن األح ــل املجاهدي ــىل ك ــالم ع وس
ورحمة الله وبركاته).

ــالم الله عىل روحك الطاهرة يا شهيد  س
ــىل درب الجهاد  ــق بأنا يا أحمد ع الحق وث
ــادة ماضون ولن نرىض إال أن نعيش  والشه
ــن الحضارة  ــىل أرض يم ــاء ع ــراراً كرم أح
واإلباء.. فنم يا أحمد يف جنات النعيم قرير 
ــاء الوطن لن يفرطوا ولو يف حبة  العني فأبن

رمل من ثرى هذا الوطن الغايل...
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"وعجلت إليك ريب لرتضى"
الشهيد أحمد علي أمري الدين املطهر


