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ــوة  اإلخ ــن  م ــة  مجموع ــع  م ــا  لن ــَب  ُكت
ــة  بواب رصواح  ــة  مديري ــارة  زي ــني  اإلعالمي
ــطوري الواقفة بكل ما تمتلكه  الصمود األس
ــان لحماية اليمن بأكمله، من  من أرض وإنس
عدوان غاشم وغزاة محتلني حاولوا جهدهم 
ــدها املنيع اململوء  عبثا أن يثقبوا يف جدار س
ــن ذلك كان  ــال الرجال لك ــوة وعزيمة رج بق

محاال..
ــا  ــى منه ــا تبق ــة رصواح أو م ــا منطق زرن
ــا، كانت صورة  ــت أمنية تحققت ألغلبن وكان
رصواح مرسومة يف أذهننا عندما كنا نشاهد 
ــارة وذلك التاريخ  يف التلفاز، عن تلك الحض
ــدا  ــع مج ــذي صن ــي األول ال ــم لليمن العظي
ــق إىل رصواح  ــال، يف الطري ــا لألجي وعنفوان
ــاهد الدمار  ــن مش ــري الكثري م ــا الكث واجهتن
ــاة يف طرقها،  ــد إلبادة الحي ــف املتعم والقص
ــي الطريق مهدمة  ــرشات املنازل عىل جانب ع
ــل  ــن قب ــة م ــارات املتعاقب ــل الغ ــا بفع تمام
ــىل تلك  ــي، وع ــعودي األمريك ــريان الس الط
ــفلتيا،  ــمى طريقا اس ــرق أو ما كانت تس الط
ــا  ــني وديانه ــط ب ــور ترب ــن  10 جس ــرث م أك
ــا، واجهتنا  ــا تمام ــور تم تدمريه ــك الجس تل
ــة للمواطنني التي  ــيارات التابع عرشات الس
ــني  ــن املواطن ــددا م ــا ع ــدوان عليه ــل الع قت
ــق أبنائها  ــرشات املجازر بح وارتكب فيها ع
ــم نازحني  ــاء ورجاال كان أكرثه ــاال ونس أطف
ــم يف منازلهم يف  ــن قتله ــن ديارهم خوفا م م

رصواح واملناطق املجاورة لها..
ــا  واجهتن ــى  حت رصواح  ــا  دخلن إن  ــا  وم
ــا (رصواح) تلك  ــوب عليه ــة صغري مكت لوح
ــدوان، وهنالك  ــار الع ــدا عليها آث ــة ب اللكتاب

ــذي أخافنا  ــوق رصواح ال ــا بالفعل س دخلن
ــال التجارية  ــر تلك املح ــريا وأفزعنا منظ كث
ــات وركاماً من الحجارة  التي أصبحت خراب
ــن  ــرث م ــة، أك ــاب املتهالك ــد واألخش والحدي
ــا  ــا بم ــرت تمام ــا دم ــال تجاري ــني مح خمس
ــاء  البن ــواد  وم ــة  الغذائي ــواد  امل ــن  م ــا  فيه
ــا،  ــم وغريه ــاء واملطاع ــات والكهرب الصيدلي
ــن مجاهدي  ــض املرابطني م ــا بع ــرج إلين خ
الجيش واللجان الشعبية جنود الله وحماة 
ــا وأوصونا  ــوا بوصولن ــال رحب ــن األبط اليم
ــي تعلموها من خالل  ــادات الت ببعض اإلرش
ــكان املوحش واملفزع بحق  بقائهم يف ذلك امل
ــف كانت  ــرشح لنا كي ــر ي ــدأ آخ ــة، وب وحقيق
ــذي كانت عليه  ــم ال ــاة والزخ رصواح والحي
تلك املديرية االسرتاتيجية، مررنا من مدينة 
األشباح إىل أطرافها ووسطها وجدنا رائحة 
ــدران منازلها  ــكان فيها بني ج ــوت يف كل م امل
ــاكنيها الذين قضوا  ــىل رؤوس س ــة ع املهدم
ــدوان التي بلغت أكرث من عرشين  بغارات الع
ــن أبناء  ــىل إثرها م ــهد ع ــارة، استش ألف غ
ــاال أكرث من 330  ــاء وأطف رصواح رجاال ونس
ــوا جريرة  ــم يجرتح ــب لهم ول ــا ال ذن مواطن
ــم  أنه إال  ــم  ومنافقيه ــدوان  الع دول  ــق  بح
ــي بلغ  ــم الت ــم ومنازله ــدوا يف منطقته تواج
ــن 400 منزل أصبح  ــا أكرث م ــدد املدمر منه ع

أغلبها أثرا بعد عني كما تشاهدها العيان..
ــا  ــاء رصواح حدثون ــن أبن ــدون م املجاه
ــا العدوان  ــة لجرائم ارتكبه ــام مهول عن أرق
ــريان  ــف الط ــن قص ــوه يف رصواح م ومنافق
ــف والصواريخ التي رموا بها 30  وكذا القذائ
مزرعة أحرقوها ملواطنني كانت هي كل رأس 
ــرئا ارتوازية لضخ  ــة إىل 20 ب ــم باإلضاف ماله
ــم رضبها ودفنها  ــاه إىل املنازل واملزارع ت املي
ــة  ــة املتنوع ــرثوة الحيواني ــك ال ــا، كذل تمام

ــل الغارات  ــت بفع ــي نفق ــدا الت ــرية ج والكب
العدوانية..

ــة بمعية بعض أبنائها  طفنا املدينة املاربي
ــة  الفني ــد  باملعاه ــرف  يع كان  ــا  م ــاهدنا  ش
ــها  ــك مدارس ــا كذل ــاً عليه ــة مقضي والتقني
الخمس املسحوقة وبقايا من كرايس الطالب 
ــا  رأين ــة،  ومحرتق ــة  وممزق ــة  مهرتئ ــب  وكت
ــتقبل  ــوح ووأد املس ــح الطم ــم وذب ــل العل قت
ــموا  ــالب الذين رس ــر الط ــات دفات يف قصاص
ــوا ما تمنوا لليمن يف أوراقهم، لم يعلموا  وكتب
ــة  ــة الغفل ــرتب لحظ ــا يق ــدوا مجرم ــأن ع ب
ــالم الطفولة يف رصواح  ــاض عىل أح لالنقض

وكل الوطن..
ــاهد  أوجعتنا تلك املناظر وآملتنا كثريا مش
ــف به وما  ــدث يف رصواح، أقل ما توص ــا ح م
ــزاال رهيباً قىض عىل  ــل بها كارثة أو قل زل ح

كل يشء فيها..
السلطة املحلية يف مديرية رصواح أعلنتها 
ــل  ــم بالعم ــدت العال ــة، وناش ــة منكوب منطق
ــدوان الذي قىض عىل الحياة فيها،  لوقف الع

عدوان لم تسلم منه الحجر وال الشجر..
ــام  وطع ــالة  الص ألداء  ــال  قلي ــرتحنا  اس
الغداء، فوجئنا بأن العدوان قد دمر مساجد 
ــارشة، ذهلنا ولم  ــارات مب ــتة بغ رصواح الس
ــنته!! يف  ــه ودعش ــا بإجرام ــتغرب لعلمن نس
ــدوان عن  ــف طريان الع ــا لم يتوق كل رحلتن
التحليق املنخفض جدا بصوته املزعج ومن 
غارات متباعدة يف أطراف املنطقة تستهدف 
ــوة  وق ــة  عزيم ــر،  املدم ــر  وتدم ــوف  املقص
ــجاعة  ــات املجاهدين زادتنا ش وصالبة وثب
ــألنا  ــاً لرؤية ما تبقى يف املنطقة، س وحماس
ــفى  ــل لنا بأن مستش ــفيات قي ــن املستش ع
ــر تماما وقضت  ــي العام قد دم رصواح الريف
ــا أخربنا عن  ــه، كم ــىل كل مــا في ــارات ع الغ

ــاء عليها  ــم القض ــة ت ــدات صحي ــالث وح ث
ــادات والصيدليات  ــة إىل العي أيضا باإلضاف

ومخازن العالج..
ــبكة االتصاالت املحلية  ــلني عن ش ال تس
ــداف  أه رأس  ــىل  ع ــت  كان ــا  ألنه ــة  والنقال
ــادر محافظة  ــي فما إن تغ ــدوان اإلجرام الع
كل  ــك  عن ــع  تنقط ــى  حت ــا  رشق ــاء  صنع
االتصاالت تماما وتغيب عنك أخبار العالم، 
ــن بهواتف  ــل املجاهدي ــالل تواص ــن خ إال م

متنقلة بينهم البني..
ــم وبغي  ــة رصواح لجرائ ــت مديري تعرض
ــا غريها من مدن وقرى اليمن حرب إبادة  كم
ــلحة حتى املحرم منها  وفتك بمختلف األس
ــك املناطق، فضال  ــا أخربنا من كانوا يف تل كم
ــفورية  ــل العنقودية والفس ــن آالف القناب ع
ــا علينا  ــاذج منها عرضه ــاهدنا نم ــي ش الت

املجاهدون املرابطون هناك..
ــاهد  ــك املش ــالل تل ــن خ ــق م ــا بح علمن

ــيطانيا ُزِرَع الخبث  ــا ش ــه عدوان ــا نواج أنن
ــد  والبغض واإلجرام يف قلبه الحاقد الحاس
ــرب ومنطقة  ــىل الحياة يف اليمن، عىل كل ش ع
ــا من  ــن، عدن ــة يف اليم ــة ومدين ــي وقري وح
ــر دما عىل مدينة كانت  رصواح وأعيننا تقط
ــا وروعتها، حاولت يد  ــج بالدنيا وجماله تع
ــها وتلغي تراثها وثروتها  العدوان أن تطمس
ــن واألمة العربية  ــي ملك ألبناء اليم التي ه

واإلسالمية..

ــا  ــارة نفذه ــف غ ــن 20 أل ــرث م أك

ــرواح ص ــى  عل ــدوان  الع ــريان  ط

ــة  مزرع و30  ــزل  من  400 ــري  تدم

ــور جس ــرة  وعش ــاه  مي ــر  بئ و20 

ــة والخدمية  ــى التحتي ــد للبن ــتهداف متعم اس

ــدوان ومرتزقته ــم األثرية من قبل الع والمعال

06 تصارغر

صرواح مارب..صرواح مارب..
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