
الثــــورة

ــا الجميع حيث  ــت مفارقاتهم ــني أذهل بصورت
يقع كل منهما عىل أبعد نقيض من القيم والوطنية 
ــة  ــاة الرشعية(حكوم ــورة لدع ــانية.. ص واإلنس
ــب، والثانية ملن يطلق  ــادي) يف حفل فني صاخ ه
ــالب  ــة باالنق ــدوان واملرتزق ــف الع ــم تحال عليه
ــزاة والعدوان  ــادي التي جلبت الغ عىل رشعية ه
ــيايس  ــس الس ــن (املجل ــار لليم ــار والدم والحص
األعىل، وحكومة اإلنقاذ الوطني)... إنها مفارقات 
ــية اليمنية وفيما  ــرة التاريخ السياس ــرة لذاك عاب
ــاة الرشعية) يف إيجاد  خابت الصورة األوىل (دع
شبهة لها يف دركات الخيانة الوطنية عرب محطات 
ــي.. وجدت  ــيط وربما اآلت ــم والوس ــن القدي الزم
واألرض  ــتور  والدس ــعب  الش ــة  الثانية(رشعي
والقيم) مكانها يف علو درجات العراقة والحضارة 
ــا من  ــي أصحابه ــي ال ينته ــة الت ــة األصيل اليمني
ــهدوا يف  ــي وان استش ــدان اليمن ــود والوج الوج
ــاع أو الهجوم املضاد  ذودا عن اليمن  خطوط الدف

أرضا وإنسانا..

الصورة األوىل
إن يسميهم إعالم العدوان واملرتزقة بالرشعية 
ــذي كان يوما  ــادي ال ــة ه ــم برشعي ــاً العال مغالط
ــا  ــية- رئيس ــة من ذاكرة التاريخ السياس -ويف غفل
ــتقال وحكومته   ــار وحيد ال مفر، فاس ــن كخي لليم
ــد مفتوحاً عىل  ــلطة يف صنعاء، تاركا البل ــن الس م
ــتقبل مجهول ويف فراغ رئايس وحكومي، وفّر  مس
ــه رشعية..  ــاك أن ل ــا هن ــاض مدعي ــاً إىل الري هارب
ــة  ــية اليمني ــاض بالدبلوماس ــن الري ــك م ليمس
ــعودي  ــط املال الس ــت ضغ ــة تح ــة املرغم الدولي
ــاروا ثقال عىل  ــرتاف برشعية هادي.. ص ــىل االع ع
ــيادهم ورغم مجاملتهم ومنحهم تذاكر للسفر  أس
لحضور حفالت الطرب الصاخب، ولقلة خجلهم 
وحيائهم ما زلوا يفاخروا اليوم وللعام الثالث عىل 
ــعب..  ــم يناضلون ألجل الوطن والش التوايل بأنه
ــا للغزاة، والشعب الذي  الوطن الذي باعوه بخس
ــزة ورجاال  ــوال وعج ــاء وكه ــاال ونس ــوه أطف قتل
ــات  ــزاة املحافظ ــاح الغ ــد أن اجت ــبانا.. فبع وش
الجنوبية، ودمر العدوان السعودي أحياء سكنية 
ــىل  ــار ع ــق الحص ــاكنيها.. ويطب ــىل رؤوس س ع
ــعب اليمني برضاوة قتلت املرىض تحت وطأة  الش
ــد كل هذا  ــوف يف البحر.. بع ــالج املوق ــار الع انتظ
ــعودي  ــم أزالم هادي وزبانية النظام الس ظهر أه
ــرثاء  ــرور وال ــة بالغ ــورة متخم ــه يف ص ومرتزقت

والنقاهة وكأن شيئاً لم يحصل.. 
ــع  مواق ــغلت  انش ــدالالت  وال ــي  املعان ــذه  به
ــد األضحى  ــازة عي ــي يف إج ــل االجتماع التواص
املباركة العيد الثالث يف ظل العدوان، حيث تداول 
ــيون  ــون وسياس ــون وإعالمي ــطون حقوقي ناش
ــتقلون  ــوبون -عىل هادي وحكومته- ومس محس
ــؤولني يف حكومة  ــون للعدوان صورا ملس ومناهض
ــل يف القاهرة للفنانة  ــادي أثناء حضورهم لحف ه
ــة  ــور موج ــت الص ــي, والق ــد فتح ــس احم بلقي
ــادي قبل  ــدي ه ــل مؤي ــن قب ــاً م ــخرية وغضب س
ــرسان  ــم وخ ــة أمله ــن خيب ــن ع ــم.. معربي غريه

ــمى بالرشعية،  ــي علقت عىل ما يس ــم الت رهاناته
ــالة إنسانية  وبالقدر الذي اعتربوا فيه أن الفن رس
ــل املجتمعات  ــد خصوصا حني تص ــا أح ال ينكره
ــتوى معني من الرفاهية والحياة املعيشية  إىل مس
امليسورة.. استهجنوا حضور مسؤولني يف حكومة 
رئيس يدعي الرشعية ووطنه وشعبه يموت تحت 
ــجون الغزاة..  ــدوان والحصار ومجنزرات وس الع
ــل يف التاريخ... حيث  ــا ال يحص ــن أن هذا م مؤكدي
ــوبون عىل هادي حفل  ــؤولون املحس يحرض املس
ــم - يف الوقت الذي تقول  فني خريي – حد تعبريه
األمم املتحدة أن 19 مليون مواطن يمني مهددون 
ــاة إنسانية هي  ــهد مأس باملجاعة، وأن اليمن تش

األكرب من نوعها يف العالم...

الصورة الثانية
ــة يف  ــرث تضحي ــة واألك ــورة الثاني ــىل الص تتج
ــاء التي  ــة يف صنع ــاز الدول ــؤويل جه ــهد مس مش

تمتلك الرشعية الشعبية والدستورية والقانونية 
ورشعية األرض والقضية العادلة التي لم يخذلها 
ــاز الدولة يف  ــؤولو جه ــخ.. مس ــرب التاري ــرص ع الن
ــطى  ــة العليا والوس ــتوياتها الثالث ــاء بمس صنع
والدنيا.. فالعليا تتمثل باملجلس السيايس األعىل 
وحكومة اإلنقاذ الوطني واللجنة الثورية العليا.. 
والوسطى وزراء ونواب وزراء ورؤساء مؤسسات 
ومدراء عموم.. والدنيا املوظفون وعامة الشعب... 
ــارات خاطفة قضوا  ــل منظم وزي ــؤالء وبعم كل ه
ــني يف جبهات  ــارك متنقل ــد األضحى املب ــام عي أي

القتال والذود عن الوطن.. 
 رئيس املجلس السيايس األعىل صالح الصماد 
ــاذ  اإلنق ــة  ــس ووزراء يف حكوم املجل ــاء  وأعض
ــر الدفاع ونواب وزراء توزعوا  الوطني ومنهم وزي
ــن املرشفني  ــني م ــة  مطلع ــات املختلف ــىل الجبه ع
ــني واملرابطني يف الجيش واللجان  والقادة امليداني
ــارات التي  ــارك واالنتص ــري املع ــعبية عىل س الش

تتحقق عىل أيديهم..
ــي أعضاء  ــات وتهان ــني ”تحي ــوا للمرابط ونقل
ــوزراء والقائمني  ــىل وال ــيايس األع ــس الس املجل
ــا  وقياداته ــة  الدول ــال  ورج ــوزراء  ال ــال  بأعم
ــن  ــربا ع ــارك، مع ــى املب ــد األضح ــبة عي بمناس
ــال  ــه األبط ــذي حقق ــزاز ال ــر واالعت ــدى الفخ م
ــدون يف كل الجبهات يف روح كل  ــون الصام املرابط
ــة الحقيقية  ــارج، والقيم ــل والخ ــي يف الداخ يمن
ــة التي ال  ــخصية اليمني ــن الش ــا ع ــي أثبتوه الت
ــالل وتقاوم  ــزو واالحت ــوان والغ ــذل واله تقبل ال
ــن الروح  ــات منطلقة م ــط اإلمكان ــرص بأبس وتنت
ــم والبغي  ــل ومواجهة الظل ــة بالله عز وج املؤمن
ــب أن تكون عليه  ــتحقاق الذي يج وصناعة االس

ــكال الهيمنة والوصاية  اليمن والتحرر من كل أش
ومصادرة القرار الوطني“.

العيد والفن الزواملي
األهم وعىل نفس السياق من مفارقات الصورة 
املتصلة بالفن يف صف العدوان، والفن يف مواجهة 
العدوان.. يبدو أن طقس العيد يف جبهات القتال قد 
ــيل اليمني األصيل الذي  ــل ذاكرة الفن الزوام حم
ــول أحد الزوامل  ــد ذاتها، حيث يق ــد جبهة بح يع
ــذي ليس لدي املعلومة املؤكدة ملن كلماته لكني  ال

أعرف أن الفنان عيىس الليث هو الذي صدح به:
أضحى الجبهات  يف  العيد  أ نَّ 

أحقَّ فريضٍة من ألِف ( أضحى)
ـــيد الكبري لُكم، وإنَّا ُخذوا العـ

سنصنع عيدنا نصـراً ، وفتحا
ـــدُّ وطئاً ـــهاد أشـ فناِشئة الجـ

ـــدِّ الغزو سبحا ـــنا بصـ وإنَّ لـ
ـــها ـــنا، عليـ أل نَّ األ رض كعبتـ

نطوُف ، ونجعل التقبيَل قْدحا
ـــٍرب يف ثراها ُنطــــهر كــــل شـ

ُصبحا. ــاد  لألعي نحُن  ونغدو 
ــاح والرباط يف  ــد جزءاً من الكف ــذا صار العي هك
ــود ويزرع  ــد الصم ــدوان وبما يجس ــة الع مواجه
ــني يف جبهات  ــة يف نفوس املقاتل ــات العالي املعنوي
ــل يف كهبوب أو  ــواء يف الداخ ــة العدوان س مواجه
تعز أو نهم أو رصواح أو ميدي أو يف جبهات ما وراء 
ــات واجبا  ــد يف الجبه ــث صار العي ــدود .. حي الح
ــر كل يمني رشيف  ــاً يف نظ ــا ومقدم ــا مقدس وطني
ــدوان واملرتزقة  ــا للع ــف مواجه ــور وق ــر وغي وح
ــد  ــية يف تصاع ــزة األساس ــو الركي ــزاة.. وه والغ

ــرتاس الحقيقي كما يحكي  وتنامي اليقظة واالح
الزامل املذكور.

المرابطون مصدر عزنا   
ــب زير  ــامي - نائ ــه الش ــور عبدالل ــول الدكت يق
ــزول الجهاز  ــي ن ــث العلم ــايل والبح ــم الع التعلي
ــاد  وأبع دالالت  ــه  ل ــات  للجبه ــة  للدول اإلداري 
ــوا بيوتهم  ــؤويل الدولة ترك ــددة أهمها أن مس متع
ــع رجال  ــازة العيد م ــاء إج ــرروا قض ــم وق وأرسه
ــرية للجيش  ــي معنويات كب ــال وهو ما يعط الرج
ــداث  ــدو إح ــىل الع ــق ع ــع الطري ــان ويقط واللج
ــالة  ــل رس ــد ويوص ــرتة العي ــالل ف ــات خ اخرتاق
ــمح  ــني أن الجميع خلفهم ويدعمهم ويس للمقاتل
ملسؤويل الدولة االطالع عىل التضحيات واملعاناة 

التي يعيشها الجيش واللجان يف الجبهات..
ــنوات ويف  ــامي: عىل مدار ثالث س وأضاف الش
ــن البيضاء إىل  ــا عدداً من الجبهات م كل عيد زرن

ــت تلك الزيارات  ــع إىل كهبوب وغريها وكان الضال
ــزة والكرامة  ــه الع ــف من ــاً نرتش ــا معين ــل لن تمث
ــا نعاني أحياناً  ــك أنن والصمود والتحدي...  ال ش
ــل إىل الجبهات  ــن عندما نص ــفر لك ــن عناء الس م
ــن قبل  ــرب م ــات والص ــس التضحي ــة ونلم األمامي
ــن نعايدهم يف  ــريا ونح ــم كث ــل منه ــا نخج رجالن

السنة مرة واحدة..
ــالتي للمرابطني  ــول: رس ــم حديثه بالق واختت
وحماة الديار أقول: نحن نتقرب إىل الله بزيارتكم 
ــا  ــا وفخرن ــدر عزن ــم مص ــادة فأنت ــا عب ونعتربه

وكرامتنا..

 بشائر النصر
ــد محمد  ــيل محم ــور ع ــال الدكت ــه ق ــن جانب م
ــار وزارة التعليم الفني  املطاع- أكاديمي ومستش
والتدريب املهني: لقد كان يل رشف زيارة الجبهات 
ــع املجاهدين يف  ــة م ــك املرابط ــرات وكذل ــدة م ع
ــرشف والكرامة وال أخفيك القول  مواقع العزة وال
أنها األيام التي اعتربها احتسبت يل عند الله دنيا 
ــن املجاهدين  ــا وزمالئي م ــد تعلمنا أن ــرة وق وآخ
ــوبون يف رأس قائمة  ــا محس ــيشء الكثري مع أنن ال
ــة  التضحي ــم  منه ــا  تعلمن ــني  واملثقف ــني  املتعلم
ــا تعلمنا منهم أن  ــجاعة واإلقدام والصرب كم والش
ــه وتعلمنا  ــص للوطن وعزته وكرامت النفس ترخ
الغرية عىل األرض والعرض والذود عنها بكل غال 

ورخيص..
ــني  ــا املرابط ــا أبناءن ــاع: وجدن ــاف املط وأض
ــع أنهم  ــم وتكتيكاتهم م ــم وخططه ــة يف أدائه قم
ــوا إىل الخارج  ــة أو ابتعث ــوا كليات حربي لم يدخل
ليدرسوا فنون الحرب يف كليات متخصصة سواء 
ــم يواجهون  ــة ومع هذا فإنه ــت عربية أوعاملي كان
ــلحة  ــن توفرت لهم كل ما ذكرت من أحدث األس م
ــف يف مقابل  ــة وغطا جوي كثي ــورة والفتاك املتط
ــازوكا، العدو مخازنه ممتلئة من كل  البندقية والب
ــا فارغة من القضية  ــلحة لكنه ما تتخيله من األس
ــجاعة  ــال الرجال فمخازن الش ــدف، أما رج واله
ــال والتضحية تزداد وتريتها يوماً بعد  واالستبس
ــك أن الدور  ــد إليه العدو، والش ــوم وهذا ما يفتق ي
ــة القرآنية  ــدورات الثقافي ــايس واملهم هي ال األس
ــهم واألكرث  ــىل نفوس ــر ع ــغ األث ــا أبل ــي كان له الت
ــدورات القتالية طبعا إىل جانب  فعالية. وكذلك ال
ــدف ضد عدو  ــم أصحاب قضية وه ــذا وذاك أنه ه
ــا يعكر  ــاك م ــتهرت وإذا كان هن ــم ومس ــم غاش ظال
عليهم األجواء فهو الشعور أن هناك من يطعنهم 
من الخلف وهم يدافعون عنه، لذلك فقد كانت هذه 
ــا وأبنائنا تجربة  ــع إخوانن ــارات واملرابطة م الزي

جعلتنا نتوق إليها كلما سنحت الفرصة بذلك.. 
ــمعته من  ــا رأيته وس ــا: أذهلني م وقال أيض
ــادم ال محالة  ــال وأطمـأننت بأن النرص ق األبط
واطلب من الكل تحمل املسؤولية كل من موقعه 
ــال وأن يكون ذلك  ــد الجبهات باملال والرج ورف
ــام الجميع، ودعني أختم بما  من أولويات اهتم

يردده األبطال يف جبهات العز والكرامة:
( هوالله ذي سدد .. هوالله ذي رمى)

بشائر النصر يف زمن العدوان والغزاة "عيدنا يف الجبهات"..
05تتصغصات

فيمافيما تقضي حكومة المرتزقة أضحاها يف حفالت الفن والطرب والفنادق  تقضي حكومة المرتزقة أضحاها يف حفالت الفن والطرب والفنادق الفارهةالفارهة

ــعبه ويقضي من  ــرعية غالط العالم لقتل ش ــرعّية حكم اليمن ..؟ مدع للش األحق بش

ــومًة  العيد في حفالت الرقص والطرب والمجون وببطن منتفخة وجبين يلمع دس

وشحماً وثراًء..؟! أم ممسك بزمام شؤون البلد مثبتاً أمن واستقرار وسكينة المجتمع ومستميتاً 

يقضي فرحة العيد في خطوط الموت األولى دفاعا عن وطن يمزقه العدوان والحصار ويعبث 

بموارده الغزاة والمرتزقة..؟!.. 

ــهدت وال تزل  ــة األعوام الماضية- التي ش ــار الثالث ــئلة عيد األضحى األهم في مس إنها أس

ــهد عدواناً ظالماً وحصاراً جائراً- والتي تحاصر الذاكرة الجمعية لليمنيين .. حتى أولئك  تش

ــفت صور  ــة صاروا في حيرة من أمرهم عندما كش ــت مع العدوان والمرتزق ــن يقفون بصم الذي

ــم المتعالية على  ــيرجع العقالء منهم عن آرائه ــارة رهاناتهم.. س ــد األضحى المبارك خس عي

الحقيقة..

ــض الحياة  ــن حتى تناق ــن المتناقضتي ــى الصورتي ــلطت الضوء عل ــورة“ س ــة ”الث صحيف

ــابرة أغوار ودالالت زيارات جهاز الدولة ممثال برئاسة المجلس السياسي األعلى  والموت.. س

ــلطة المحلية بالمحافظة إلى  ــة الثورية العليا وقيادات الس ــة اإلنقاذ الوطني واللجن وحكوم

ــا وباب المندب  ــم وصرواح وكهبوب والمخ ــدوان في الجوف وميدي ونه ــات مواجهة الع جبه

ــس وذي ناعم وغيرها من جبهات الداخل وأيضا إلى جبهات ما وراء الحدود في جيزان  ومري

ونجران وعسير.. إلى التفاصيل:

إعداد/ إدارة التحقيقات

الشامي:
العيد مع رجال الرجال 
احدث معنويات قتالية 

عالية قطعت الطريق على 
مخططات العدوان

املطاع:
ما رأيناه يف الجبهات 
اثلج صدورنا واشعرنا 

ببشائر النصر 
الحقيقي
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* حكومة املرتزقة يف حفالت الفن والطرب


