
ــديد توقف دور األمم املتحده يف  ــف الش لألس
ــانية ولم تتقدم  ــاف انتهاكات إنس الضغط اليق
ــك االنتهاكات  ــاف تل ــة إليق ــوة إيجابي أي خط
ــة مرتكبيها، وأخفقت  ــان ومعاقب لحقوق االنس
ــانية عاجلة لجميع  ــذ إغاثة إنس ــاً يف تنفي أيض
ضحايا الحروب بال استثناء والذي يعترب الدور 
ــو ثمرة وجود األمم املتحدة  اإليجابي املأمول ه

وبدونها تصبح صحراء قاحلة الفائدة منها. 
ــي املنظومة العاملية  ــم املتحدة ه مازالت األم
الوحيدة إلدارة شؤون العالم ( حكومة العالم ) 
ــؤوليات  ــى اآلن  والتي يقع عىل عاتقها مس حت
ــروب وتخفيف دمارها  كبرية وأهمها إيقاف الح
ــآت  واملنش ــني  املدني ــاً  وخصوص ــا  وضحاياه
ــاً للقانون الدويل  ــة باعتبارها محمية وفق املدني

اإلنساني.. ولكن ؟
ــم املتحدة  ــازال دور األم ــديد م ــف الش لألس
ــة التي تنزف  ــلوًال يف جميع القضايا العاملي مش
بغزارة دماء ضحايا أبرياء، ويتوقف دورها عند 
اصدار ترصيحات "القلق والحزن الشديد" من 
ــآت مدنية  ــقوط ضحايا مدنيني وتدمري منش س
ــيمة لحقوق االنسان والقانون  وانتهاكات جس

الدويل اإلنساني " قانون الحرب "!!.
ــده يف الحروب و  ــر األمم املتح ــة تقاري بمتابع
ــام الضحايا  ــانية نالحظ أن ارق ــوارث اإلنس الك
ترتفع بمرور الوقت  واالغاثات اإلنسانية تخفق 
ــل واخفاق  ــؤرش واضح لفش ــتمرار، وهذا م باس
ــم  ــادة تقيي ــح إلع ــربر واض ــدة وم ــم املتح األم
ــتبدالها باإلنجازات  ــات وتوقيفها واس اإلخفاق
ــع وليس عىل منصات املؤتمرات  عىل ارض الواق
ــوص قانونية جوفاء  ــة ويف بطون نص الصحفي
ــم املتحدة وأن تخرج  ــاردة كربودة وجفاف األم ب
ــائها وميثاق  ــق هدف انش ــع لتحقي ألرض الواق
ــق ذلك لتوضح  ــها وإن عجزت عن تحقي أساس
ــل ويتم  ــتقالتها وترح ــدم اس ــم وتق ــك للعال ذل
ــة تحقق إنجازات  ــتبدالها بمنظومة حقيقي اس
ــم تحت رضبات  ــار العال ــة وتوقف انهي ملموس
ــب  ــانية  وتحاس ــال قيود إنس ــروب منفلتة ب ح
ــان  االنس ــوق  حق ــي  منتهك ــع  جمي ــب  وتعاق
ــتثناء وتنفذ  ــاني بال اس والقانون الدويل اإلنس
ــال عائق وال  ــانية عاجلة ب ــة إنس ــرض إغاث وتف

اخفاق وبآليات شفافة خالية من أي فساد .
ــئت األمم املتحدة، فقط ميكرفون  ما لهذا انش
ــات  ــات وبيان ــرش ترصيح ــدار ون ــة إلص وإذاع
ــدة  ــم املتح ــك األم ــتنكار" تمتل ــق واالس "القل
ــرض وتنفيذ آليات  ــرية متاحة لف ــات كب صالحي
ــان يف السلم والحرب ولكن  حماية حقوق االنس

؟؟
النعرف حتى اآلن مربر عدم استخدامها ؟؟

ــا  ووكاالته ــدة  املتح ــم  األم ــف  تتوق ــاذا  ومل
اإلنسانية عند حدود االستنكار ؟؟

ــة  ــم اإلغاث ــن تقدي ــز ع ــف وتعج ــاذا تتوق ومل

اإلنسانية للماليني من البرش الذين يحتاجونها 
ــاقطون ضحايا عجز األمم املتحدة  والذين يتس

وربما فشلها أو قد يكون ربما فسادها ؟؟
ــانية وقانونية  ــذ آليات إنس ــاذا اليتم تنفي ومل
ــاني  ــون الدويل اإلنس ــاكات القان ــاف انته إليق
ــان، ومنها تشكيل لجان تحقيق  وحقوق االنس
مستقلة للتحقيق يف جميع الوقائع بال استثناء 
ــة وتنفيذ العقاب  ــتكمال إجراءات املحاكم واس
ــان  ــتثناء بال ، فدماء االنس ضد مرتكبيها بال اس
ــان ....  ــان وانس ــدة والتمييز بني دماء انس واح

مهما كان موقعه يف الكرة األرضية ..
مازال الجميع يتساءل ...

ــن قوقعتها  ــدة م ــم املتح ــرج األم ــاذا ال تخ مل
السميكة املمتلئة ببيانات الشجب واالستنكار 
ــمية لحقوق القانون  وتقارير االنتهاكات الجس
ــون الدويل  ــاكات القان ــعة النته والجرائم البش

اإلنساني ؟؟
ــة يف االتجاه  ــو خطوة صحيح ــاذا التخط ومل
ــانية  ــرض إجراءاتها اإلنس ــح وتبدأ بف الصحي
ــن الوثائق  ــا وم ــن ميثاقه ــتمدة م ــا املس بقوته
ــعوب   ــا بتوافق واجماع جميع ش ــادرة منه الص

العالم ؟
ــنة  ــابع ألنس ــتخدم الفصل الس ــاذا ال تس مل

الحروب وإيقاف انتهاكاتها لحقوق االنسان ؟
ــتخدم فقط لتربير  ــابع يس أم أن الفصل الس

احتالل األوطان ودمارها ؟؟؟!!
ــاؤها لتربر االحتالل  األمم املتحدة لم يتم انش
ــاف  ــاؤها إليق ــم انش ت ــل  ــروب والدمارب والح
ــالم  وتقديم إغاثة  ــرش الس ــروب والدمار ون الح
ــع القارات  ــان يف جمي ــة لإلنس ــانية عاجل إنس
ــل أن يموت  ــتثناء قب ــدان بال تمييز وال اس والبل
ــات النعي والعزاء  ــان وليس إلصدار بيان اإلنس

بعد وفاة االنسان .
ــم املتحدة  ــام  األم ــؤولية كبرية أم ــاك مس  هن
ــى اآلن  ــاح حت ــد املت ــار الوحي ــا الخي باعتباره
ــن تدهور األوضاع   ــعوب العالم للتخفيف م لش
ــانية  ــانية والحد من تفاقم املعاناه اإلنس اإلنس

للبرشية .
ــدة  ــم املتح ــودة يف األم ــة موج ــت الثق مازال
ــبب  ــت بس ــم تآكل ــانية.. نع ــا اإلنس ووكاالته
ــلها وربما  ــا وفش ــررة وعجزه ــا املتك اخفاقاته
لألسف فسادها ولكن مازال هناك بصيص أمل 

بأن تقوم بدورها يف تخفيف األلم .
ــعى  ــتعال حرب أن تس ــن املفرتض عند  اش م

األمم املتحدة اىل:
ــارات  ــا وإيجاد مس ــل تفاقمه ــا قب 1. اطفائه
ــات  ــاف النزاع ــة اليق ــة وناجح ــلمية جريئ س
ــية وفرض خارطة طريق يلتزم الجميع  السياس
ــاع عدد  ــل ارتف ــا قب ــن يخالفه ــب م ــا ويعاق به

ضحايا تلك الحروب وقبل تفاقمها .
ــار متواز بفرض إغاثة إنسانية   2. العمل بمس

شاملة وعاجلة لجميع من يتأثر من تلك الحرب 
ــف األلم للجميع بال  ــاف نزيف الدم وتخفي إليق
استثناء والتمييز بإغاثة كافية وشفافة بطريق 
ــتهداف أو قصف أو  ــن أي اس ــة م ــة ومحمي آمن
ــا إىل جميع من  ــات ناجحة إليصاله تدمري وآلي
ــفافة  ــراءات ش ــت وباج ــرب وق ــا يف اق يحتاجه
خالية من أي فساد ومعاقبة عاجلة ملن يعرقلها 
ومن يفسد فيها باعتبار ذلك جريمة حرب ضد 

اإلنسانية .
ــوق  ــي حق ــق تحم ــرش وثائ ــط ن ــي فق اليكف
ــا بل  ــة منتهكيه ــىل معاقب ــص ع ــان وتن االنس
ــىل ارض الواقع ومعاقبة  ــتوجب تطبيقها ع يس
ــلم وعند  ــاء الس ــان اثن ــي حقوق االنس منتهك

غياب السلم واشتعال الحروب .
ــون الدويل  ــط تطبيق نصوص القان نرجو فق
ــاني  ــون الدويل اإلنس ــان والقان ــوق االنس لحق
ــف انتهاكها لحقوق  ــزام جميع األطراف بوق وال

وكرامة االنسان.
ــدود  ــود وح ــىل قي ــني ع ــك القوان ــص تل  تن
ــا ويلتزم  ــدم مخالفته ــتوجب ع ــروب يس للح
الجميع شفاهة وكتابة بعدم خرق قانون حقوق 

االنسان والقانون الدويل اإلنساني ولكن ؟؟
ــوص  ــق نص ــة لتطبي ــات التنفيذي ــن اآللي أي

القانون عىل الواقع ؟
ــن ادراج  ــوص القانون م ــتخرج نص ومتى س

األمم املتحدة اىل الواقع ؟؟
ــوى رساب  ــت س ــني ليس القوان ــك  تل أن  أم 
ــت دخان البارود لتظهر فاجعة كبرية  يتبدد تح
ــون حقوق  ــاني وقان ــدويل اإلنس ــون ال ان القان
ــان ليسا سوى قشور جوفاء ال معنى لها  االنس

ميتة ال حياة فيها .
ــان  هل أصبحت نصوص قانون حقوق االنس
ــاً مؤملاً وكذباً  ــاني كابوس والقانون الدويل اإلنس
ــاً لبناء مهمل ومهلهل  محضاً وديكوراً مغشوش

اسمه األمم املتحدة؟!! .
يف األخري :

ــدة أن تقوم بدورها  ــد األمم املتح أرجو وأناش
ــوق االنسان بال  ــي املنشود بحماية حق القانون
ــع نصوص  ــق جمي ــاء وتطبي ــز وال استثن تميي
ــون  ــان والقان ــوق االنس ــدويل لحق ــون ال القان
ــدويل اإلنساني الطفاء حروب دمرت األخرض  ال
ــرياً انسانياً  ــرت يف مقدمتها ضم ــس ودم والياب

غائباً .
كل قطرة دم تسقط من ضحايا أبرياء بسبب 
حرب منفلتة خارج اطار القانون الدويل يتحمل 
ــا  ــدة وتخاذله ــم املتح ــز األم ــؤوليتها عج مس
ــق  ــع بتطبي ــزام الجمي ــون وإل ــق القان يف تطبي

نصوصه .
ــقط ضحية الحاجة إىل  إغاثة  كل انسان يس
ــارق الحياة  ــانية تأخرت أو توقفت حتى ف إنس
ــل واخفاق األمم املتحدة  يتحمل مسؤولية فش

ــة  ــانية عاجل ــة إنس ــذ إغاث ــا يف تنفي ووكاالته
وطارئة تحافظ عىل حياة االنسان .

ــم املتحدة دورها  ــتعادة األم مازلت أحلم باس
ــك االحالم  ــق تل ــود وأن تتحق ــاني املنش اإلنس
عىل ارض الواقع ال يف ادراج مكاتبها.. كانت تلك 
ــني األمني  ــا بتحقيقها بتعي ــد تفاءلن ــالم ق االح
العام الجديد لألمم املتحده أنطونيو غوترييش 
ــروب خالل  ــوال الح ــن قرب أه ــذي عرف ع وال
ــرتة طويلة  ــة الالجئني لف ــه يف مفوضي فرتة عمل
ــل جميع   ــغيل وتفعي ــع أن يبدأ بتش ــا نتوق وكن
ــروب يف العالم  ــات األمم املتحدة إلطفاء الح آلي
ــان والقانون  ــوق االنس ــاكات حق ــاف انته وإيق
الدويل اإلنساني ومعاقبة مرتكبيها بال استثناء 
وتفعيل اليات اإلغاثة اإلنسانية إليقاف تدهور 

األوضاع اإلنسانية.
 ولكن لألسف الشديد اصطدمت تلك االحالم 
ــق دخان البارود  ــع مؤلم وبائس مملوء بعب بواق
ــرب بال  ــها الح ــان تنهش ــالء االنس ورائحة أش
ــانية، واألمم  ــة وال إنس ــود قانوني ــة وبالقي رحم
ــو ويرتل  ــن يتل ــط إىل كاه ــت فق ــدة تحول املتح
بيانات استنكار وقلق بعد دفن أي ضحية.. فهل 
ــم املتحدة  وتم  ــدور املأمول لألم ــذا هو فقط ال ه
ــالء  ــذرف دموع الحزن فوق أش ــاؤها فقط ل انش
ــبب  ودماء ضحايا أبرياء وعىل جثث موتى بس

فشل إغاثة إنسانية؟! 
ــر وبيانات  ــان تقاري ــخرية واحتق ــع بس أتاب
ــاع  األوض ــور  لتده ــدة  املتح ــم  األم ــتنكار  اس
ــان  االنس ــوق  حق ــاكات  وانته ــانية  اإلنس
ــاءل  ــاف تلك االنتهاكات وأتس ومطالبتها إليق
ــات وهل هناك  ــك التقارير والبيان ــن توجه تل مل
ــاف  بإيق ــة  مختص ــرى  أخ ــة  عاملي ــة  منظوم
ــان ... األمم املتحدة هي  انتهاكات حقوق اإلنس
ــاف انتهاكات  ــؤولة عن إيق املختصة وهي املس
ــان  وليست فقط مختصة  حقوق وكرامة  االنس

بإصدار تقارير وبيانات .
ــعوب العالم يف منظومة   نخىش فقدان ثقة ش
ــتمرارية اخفاقها  ــم املتحدة  وأجهزتها الس األم
ــها وتوقفها عند حدود الضغط  وفشلها وتكلس
ــة لها  ــة متاح ــال إيجابي ــأي أعم ــام ب دون القي
ــاء ضحايا  ــالالت دم ــا إليقاف ش ــة به ومختص
أبرياء ودمار منشآت مدنية .. ونتساءل هل حان 
ــدة ووجوبية  ــرك  األمم املتح ــت اآلن لتتح الوق

االنتقال من الضغوط إىل التنفيذ؟!.
عضو الهيئة االستشارية لوزارة 
حقوق االنسان + النيابة العامة

األمم املتحدة.. وجوبية االنتقال من الضغوط إىل التنفيذ
عبدالرحمن عيل عيل الزبيب

0606 رأي

اسرتاتيجية الحرب طويلة األمد يه املبدأ 
الوحيد يف حربنا مع التحالف السعودي

عبدالجبار الحاج

ــل املعركة إىل  ــاز شديد هي نق ــة بإيج ــذه االسرتاتيجي ه
ــدو اعتمادا عىل اسرتاتيجية الحرب طويلة األمد  أرض الع
ــرب واحدة  ــي وامليداني ملبدأ ح ــال التطبيق الح لتغدو فع
إلنهاء كل الحروب بما هي الحرب التي يضطر إىل اتباعها 
ــرض لالعتداءات  ــرف املع ــه أو الط ــدى علي ــرف املعت الط
املتكررة واألطماع التوسيعة من قبل عدو بعينه أو يف البلد 
الذي تتعرض أرضه أو جزء منها لالحتالل وليس من سبيل 
ــي الحرب أو السلم  ــا بالطرق التفاويض يف زمن الستعادته
ــرة يف الشأن  ــالت املستم ــاف التدخ ــس ممكنا إيق ــا لي ، كم

الداخيل وهو ماينطبق عىل وضع اليمن مع السعودية .
ــروب بما  ــدة إلنهاء كل الح ــرب واح ــب مبدأ ح إذ يتطل
ــة األمد  ــرب طويل ــاع أسلوب ح ــي اتب ــج اسرتاتيج ــو نه ه
ــات يلجأ  ــة لحرب العصاب ــة مالئم ــة عسكري كاسرتاتيجي
إليها الطرف األضعف ماديا وتقنيا وعسكريا ؛ فلماذا يغدو 
ــد وتغدو الحرب  ــدأ االسرتاتيجي هو النهج الوحي هذا املب
الطويلة األمد رضورة حتمية يف الحرب اليمنية السعودية 

؟
يف الحالة اليمنية فإن العدو الخارجي هو الطرف األقوى 
ماال وتفوقا فقد شن ويشن حربه معتمدا عىل خطة تحقيق 

أهدافه لكربى بأقل فرتة زمنية ممكنة .
ــوازن إذ أن الطرف  ــال للت ــال مج ــة ف ــاب املعادل ويف حس

املستضعف يف الحالة املنظورة هي اليمن .
ــدف تحرير  ــدو ووضع ه ــة إىل أرض الع ــل املعرك إذن نق
ــد عنه وجعل  ــي  ال محي ــدف اسرتاتيج ــة ه األرض املحتل
ــن استخدامها من األرض املحتلة ولو جزئيا  األرايض املمك
ــالق منها لتنفيذ  ــة ومؤخرة آمنة لالنط ــة انطالق وبيئ نقط
عمليات نوعية يف عمق ارض العدو ما بعد األرايض املحتلة 
ــل كلغة واألكرث  ــوع من العمليات األق ــا وتنفيذ هذا الن تمام
ــا يف العمل العسكري  ــة واالستمرار عليها وتطويره فعالي
وبالتأكيد وفق أسلوب ووسيلة حرب العصابات القائم عىل 
اسرتاتيجية حرب طويلة األمد هو النهج الضامن النتصار 

الجانب اليمني ...
ــات قلب املعادلة  ــب اليمني كل إمكان ــر لدى الجان تتواف
ولكن فقط باتباع الحرب طويلة األمد وعدم الزج يف جيشه 
بحرب غري متكافئة ضمن خطة استنزاف العدو واستعداد 

لحرب مفتوحة الزمن بأمد أطول .
ــذه املعادلة هي التي تجعل الطرف األقوى بطول زمن  ه
ــه وتتقادم  ــه وإمكانات ــزف طاقات ــرب وتقادمها يستن الح
ــم خسائره  ــا، وتتعاظ ــف مناطق ضعفه ــه وتنكش أسلحت
ــد تتجاوز العقد األول من السنيني  املادية عاما بعد عام وق
ــر يف نسبة  ــع ظاه ــة مع تراج ــد الثق ــا يبدأ يفق ــا حتم وهن
ــة الحرب تتغري املوازين  ــق األهداف ومع الوقت وكلف تحقي
بصرب الضعيف واحتفاظه بقواه وبرتاكم الخربة ، وبتشتت 
قوى العدو وغياب األهداف العسكرية الواضحة يلجاء إىل 

االنتقام من السكان األبرياء كما نرى اليوم .
ــع ذلك تتزايد قوة الطرف املستضعف باالعتماد عىل  وم
ــع القليل  ــالح والحسم الرسي ــه بمغانم الس ــة قوت مضاعف
ــدو وتكديس األرسى  ــاق الهزائم يف جيش الع ــة وإلح الكلف
ــا قوته األوىل  ــال باملساومة عليها وجعله وعدم االستعج
ــا إىل آخر املعركة الحاسمة وأن يضع يف الحسبان  وتوفريه
ــن ممتد قد يطول  ــداده لزمن املعركة املفتوح عىل زم استع

لعقود من الزمن وأن ال يستعجل النرص فيخرس .

لعبة الشيطان

د/ أنيس األصبحي

ــات اإلرهابية بكل  ــن الجماع ــة وأدواتها م الوهابي
مسمياتها وما تقوم به من جرائم وتفجري لكل املعالم 

التاريخية واإلرث الحضاري لدول املنطقة.
ــر  ــل الفك ــة تحم ــة أمريكي ــي أدوات صهيوني فه
ــة  ــج وخاص ــم دول الخلي ــريي وبدع ــي التكف الوهاب
ــة  ــك املؤسس ــىل تل ــز ع ــا املرتك ــة بنظامه السعودي

الوهابية التكفريية وفقاسة اإلرهاب.
ــا منذ  ــا تاريخي ــرتة ظهوره ــه خالل ف ــا قامت ب فم
ــم  ــن جرائ ــى اآلن م ــودي وحت ــام السع ــأة النظ نش
لخدمة وجزء من مرشوع الرشق أوسطي الذي يعمل 
ــة وينتزع  ــة العربية للمنطق ــن طمس الهوي كجزء م
ــايل  ــة وبالت ــة واإلسالمي ــا العربي ــا خصوصيته عنه
ــا ال عالقة  ــة محيطاً جغرافي ــة العربي ــح املنطق تصب
ــورة خارطة ملفقة تائهة  ــه باإلنسان والتاريخ يف ص ل
ــيل  ــور اإلرسائي ــاب الحض ــوى الستيع ــح س ال تصل

وطموحاته وأطماعه.
ــض الذاكرة التاريخية  ــود من هذا كله تقوي واملقص
العربية يف حني تبقى العقيدة الصهيونية قائمة بكل 
ــا وهذه الصورة عرب عنها استقبال الصحفي  وظائفه

الصهيوني بالحرم النبوي.
وبهذا املعنى يصبح البعد الثقايف للمرشوع الرشق 
ــي بمفهومه  ــرشوع العرب ــر امل ــي ماساً بجوه أوسط

الحضاري التاريخي.

"أرواح تفارقنا ونمضي على دربها"

   سكينة املناري

ــا يف  ــت  بجهاده ــت وأخلص أرواح تفنن
ــل رحليها إىل  ــك األرواح قب ــل الله ، تل سبي
ــد الليث ال  ــت يف امليدان  كأس ــاء مض السم
ــوص يف الجسد  ــني تغ ــة ح ــى الرصاص تأب
والقذيفة حني تقطع ذراعيها أو ساقيها ،لم 
ــا ستالقيه من براثن املجرم ونريانه  تكرتث مل
ــي ديارنا  ــت لتحمينا وتحم امللتهبة ،دافع
من الغازي املحتل ،صارعت جرم الظالم يف 
جبهات القتال ودفعت بنفسها دون تراجع 

..
ــىل أهلها ومحبيها  ــت عزيزة ع أرواح كان
،عاشت حياتها يف دروب الجهاد واختارت 
ــه ،تركت كل  ــع الل ــوز م ــح والف ــق الرب طري
ــت نفسها لله ودعت  ــا وزينتها باع ملذاته
ــل اىل عالم الشهداء  ــا معلنة الرحي أحبابه

األحياء.
ــادات العليا يف  ــل الشه ــان لها أن تحم ك
ــم وأسمى  ــا أخذت أعظ ــا ولكنه مستقبله
ــادة يف سبيل الله  ــى الشهادات ،الشه وأرق

وأي شهادة أعظم من هذه الشهادة !
صعدت إىل بارئها ودعت أهلها بابتسامة 
ــي :  ــا تحك ــة ،وكأنه ــرة غويص ــرة ونظ غام
ــا إليكم وآخر حديث  هذه آخر نظرة أنظره
ــاء بيننا، وفعال كانت  ــدث معا وآخر لق نتح
ــرة األخرية  ألرواح فقدناها وغابت عن  النظ
ــا ويحز ألم  ــا تتوجع قلوبنا لفراقه ناظرين
ــد يف األحشاء وتنسكب الدمعة الحارة  البع
ــك األرواح  ــة باصطفاء تل ــا فرح من مآقين

وحزنا عىل فراقها...
ــا لكنها كانت  ــزة غالية فارقتن أرواح  عزي
ــا إليه تسكن  ــه فأخذه ــىل وأحب اىل الل أغ
ــاء واألنبياء  ــن األولي ــن سبقوها م جوار م
ــا لنيل  ــم وانتقاه ــاء األعظ ــا العط ،أعطاه

وسام الشهادة من بني اآلخرين ..
ــرة  ــا م ــود إلين ــا دون أن تع أرواح ودعتن
أخرى ولم  تخربنا عن موعد الرحيل تركتنا 

ــن والدنيا، لتنتقل إىل جنان نعيم أبدي  نح
وعيٍش هنيء  مدرار..

ــا لتسقي  ــرات دمائه ــت قط أرواح سقط
ــة ..أشعلت فينا  ــات الرثى حرية وكرام حب
ــاة وزادتنا ثباتا  ــد الطغ ــورة من جديد ض ث
ــا ونسري عىل  ــىل دربه ــيض ع ــوداً نم وصم

خطاها..
ــر األرض من  ــل يوم تطه ــا ك أرواح تفارقن
الفاسدين املجرمني وتصنع نرصا للمؤمنني 

واملستضعفني..
ــني لله ورضا  ــل يوم قراب ــا ك أرواح تفارقن
ــو عنا  ــا ويمح ــا  ويطهرن ــرىض عن ــى ي حت

ويشفع لنا يف ملقاه..
أرواح تفارقنا كل يوم تقرّب نهاية الظاملني 

وتنرص املظلومني.
ــا كل يوم  ــرب استشهاده ــى خ أرواح نتلق
ــة ال  ــزم وإرادة صلب ــة وع ــوب محتسب بقل

تنكرس وال تجزع وال تنثني ..
أرواح نشيع جثامينها كل يوم إىل رياض 
ــة بلقاء  ــدة فرح ــة سعي ــاض الجن ــن ري م

أحبابها .
ــواري جسدها كل يوم إىل ملكوت  أرواح ن

السماء وغيومها املستبرشة بقدومها
ــادة يف سبيله  ــا ألرواح فارقتنا بشه هنيئ

وفضل من عنده
هنيئا ألرواح فارقتنا بعد أن نكلت  بأعداء 
ــت  ــني ..انطلق ــروش الظامل ــة ع ــه وزلزل الل
ــت وأحرقت كل جحافل  وجاهدت واقتحم

الغزاة
ــني مالئكة السماء  هنيئا ألرواح حلقت ب
ــالم واطمئنان .. طبتم  ــت إىل ربها بس وارتق
ــرة  الطاه ــم  أرواحك ــت  وطاب ــا  شهداءن

الزاكية.. سالم عليكم سالم سالم.

واالنتصارات مستمرة

زينب الشهاري

ــل  فك ــاً،  مندهش ــوم  الي ــم  العال ــف  يق
نظريات العلم الحديث وكل ما توصل إليه 
ــات مختلفة ال تجري  من بحوثات ودراس
ــدث يشء مختلف،  ــا هنا، هنا يح قوانينه
ــدث االعجوبات  ــل األشياء وتح هنا تخت
ــوة لها  ــة الق ــزات،، معادل ــق املعج وتتحق
معنى آخر هنا ومجريات الحرب وأحداثها 
َة من  ــريَّ ــُل ُمس ــراز مختلف، جحاف ــا ط له
ــدول العظمى  ــة بينها ال ــن ١٧ دول ــرث م أك
ــة وأكرثها تطوراً  ــة بأعتى األسلح مدجج
ــد نفعاً ويعود أصحابها يف صناديق  لم تج
مع كل ما لحقهم من خيبة وهزيمة وخزي 
ــل أسلحتهم التي  ــني وراءهم ك ــار تارك وع
ــت إما مدمرة أو غنيمة يف حرب غري  أصبح
متكافئة ترجحت فيها كفة حافيي األقدام 
ذوي األسلحة الشخصية البسيطة جداً، 
ــم إنجازات  ــا العال ــني يديك أيه ــع ب سأض
ــام والتي ال زال  ــي التي حققها يف ع اليمن
ــى الوقت  ــد واملزيد حت ــد منها املزي يحص
ــان آخرها إسقاط طائرتني  الحايل والتي ك
ــرات املقاتلة  ــدث الطائ ــن أح ــني م حربيت
ــة طاىرة التورنيدو واإلف 15، ليضع  الفتاك
ــدة هي معادلة الحق  اليمني معادلة جدي
ــدو  ــوة الع ــت ق ــا كان ــرص مهم ــذي ينت ال
ــح أهل الحق بالثقة  وإمكانياته طاملا تسل
واإليمان واالرتباط بالله والصمود والصرب 
ــازات اليمني ضد  ــك أيها العالم إنج ، وإلي

حلف الرش:
ــان الشعبية خالل  ــش واللج دمر الجي
ــات أبرامز و196  ــرصم ثمان دباب العام املن
ــة  ــة متنوع ــة و1337 آلي ــة و31 دباب مدرع
للتحالف السعودي األمريكي، ويف العتاد 
ــة والدفاع  ــرت القوات البحري البحري دم
ــة عسكرية،  ــيل ثماني قطع بحري الساح
توزعت عىل زورقني وأربع بوارج، وغواصة 

تجسسية وفرقاطة».
ــات الجوية للجيش واللجان  أما الدفاع

ــد أسقطت 29 طائرة لتحالف  الشعبية فق
ــا إف 16 وطائرة إف  ــا طائرت ــدوان منه الع
15 وطائرة تايفون وطائرتا أباتيش وطائرة 
ــرة  ــرت وطائ ــرة هيلوكاب ــوك وطائ ــالك ه ب
ــة أخرى وطائرة إم كيو 9 باإلضافة  مروحي

إىل 19 طائرة استطالع».
ــزات القوة الصاروخية للجيش  أما منج
واللجان الشعبية فقد أطلقت 45 صاروًخا 
ــا إىل العمق السعودي واإلماراتي  باليستًي
ــف  مختل يف  ــه  ومرتزقت ــوده  جن ــع  ومواق
ــخ بركان 1  ــة صواري ــا ثالث ــات منه الجبه
ــان 2، وثالثة صواريخ  ــة صواريخ برك وثالث
ــزال 3»،  ــة صواريخ زل ــان إتش 2 وثالث برك
ــخ الباليستية التي  «كما شملت الصواري
ــايض صاروخ  ــالل العام امل ــا خ تم إطالقه
ــني  ــر 1، وثالث ــاروخ قاه ــح وص ــروز مجن ك
ــف  ــم يكش ــاروخ ل ــر إم 2 وص ــاروخ قاه ص
ــب تقرير اإلعالم  عن نوعيته بعد»، بحس

الحربي.
ــت القوة الصاروخية  أيًضا خالل  وأطلق
الفرتة نفسها 293 صاروًخا محلًيا وتكتيكًيا 
ــزال1 و109  ــاروخ زل ــىل62 ص ــت ع توزع
ــزال 2، وعرشة صواريخ صمود  صواريخ زل
ــاروخ  ــة1 وص ــخ الرصخ ــة صواري وخمس
ــة صواريخ الرصخة 3، و38  الرصخة  وأربع
صاروخ أوراغان، و57 صاروخ غراد وسبعة 
ــا أن وحدات القناصة  صواريخ أخرى، كم
بالجيش واللجان الشعبية تمكنت خالل 
العام املايض من قنص 399 جندًيا سعودًيا 

وألف و894 مرتزًقا».
ــه غالب  ــرة... والل ــارات مستم واالنتص

عىل أمره.
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