
0404 رأي

صرخة إنذار

سعاد الشامي
أفيقوا ..

استيقظوا..
تفقدوا بقايا آثاركم!!

ناقوس الخطر يدق ....
ماذا تنتظرون؟!

ــعود اللعينة  لقد عبثت بكم دويلة اإلمارات الحقرية ومملكة آل س
ــى غدوتم قطيعا  ــوا بها إليكم حت ــة التي أت ــاذورات الخبيث وكل الق

مكبال بسالسل الخزي والعار !!
عدن الحبيبة السمراء الفاتنة .. أليس منظرها محفزاً عىل البكاء 
ــية  ــا إىل مرسح للجريمة ومرتع لقوى اإلرهاب الداعش وقد حولوه

وملجأ لكل الخاليا االرتزاقية ؟!
ــق النظر إليه  ــى مجرد ح ــم فيه حت ــذي لم يعد لك ــاء عدن ال مين
ــاطه التجاري وحولوه إىل بوابه عسكرية الحتاللكم.. أال  أوقفوا نش

يجلب ذلك عليكم األلم ؟!  
جزيرة سقطرى.. املحمية الطبيعية, العريقة الحضارة, الجذابة 
ــرتاتيجية املوقع,  ــجار ,املتنوعة املناخ, اإلس ــر, النادرة األش املناظ
ــات فيها وقد اجربن عىل ارتداء  ــاحة .. هل رأيتم الطالب الكبرية املس

الزي اإلماراتي الفاضح عن نوايا ومخطط األعداء ؟
ــا وهم  ــوات الطالب فيه ــن أص ــج م ــم تنزع ــامعكم ل ــا أن مس أحق

يرددون النشيد اإلماراتي بدال عن النشيد الوطني اليمني ؟
ــن املفقود والفوىض القائمة  ــتدعي القلق.. األم هناك أيضا ما يس
والسكينة الذابحة واألعالم السوداء وعالم الدين املسجون والفتاة 
ــف  ــوف واملوظ ــي املخط ــول و اإلعالم ــيايس املقت ــة والس املغتصب

املكبوت وكل املسميات املشينة املؤملة..
ــوا غبار الذل والهوان املرتاكم عىل  أما آن األوان...لتثوروا وتنفض

رجولتكم منذ ثالثة أعوام؟
ــل وقد  ــوع للمحت ــن الخض ــرروا م ــد لتتح ــت بع ــن الوق ــم يح أل

استعبدكم يف أرضكم وحرمكم من حريتكم وسلبكم كل حقوقكم؟
ــتقالل وبخلتم عن  ــم قد آثرتم جحيم الغزاة عىل نعيم االس أم إنك
ــعري  ــتعذبتم أليم القهر عىل بهجة النرص, وس ــة الحرية  , واس رضيب

الخضوع عىل شموخ السيادة ؟

مات رك

رند األديمي
ــري الذي يدعى  ــي تنعي الضابط الكب ــت قنوات إماراتية وه تابع

زايد  الذي استشهد دفاعا عن األرض والعرض!
ــن بطوالته يف الدفاع  ــر مطول لقنوات اإلمارات ترشح ع ويف تقري

عن الوطن!
ــم املحتلة من إيران  ــات يف أرضه وهو يدافع عن جزيرته ظننته م

بحجة أنهم ضد التمدد الصفوي عىل اعتبار مثال!
ولكن  يف نهاية التقرير واألغاني املطولة تفاجأت أنه قتل يف ارض 

اليمن!
ــارات يف  ــم أن يدافعوا عن اإلم ــف له ــاءل ،كي ــدت نفيس أتس وج
اليمن؟ هل هو خطأ املفردات مثال! أم خطأ يف تطور العقلية لديهم؟

وإن افرتضنا أنهم يدافعون عىل مرشوع الُسنة والهوية الدينية 
 فلماذا ال يوقفوا صفقات البيع والرشاء بينهم وبني إيران؟

هل يعقل
هل من املعقول أن يملك شخص أو نظام غباء إىل هذا الحد؟
لم نذهب ألحد لنقتله ليطلقون علينا قتلة  كنا هنا  يف أرضنا 

نختلف، نتفق، شأننا فقط..
ولكن هم من قرروا ترحيلنا من دارنا وبحجج كثرية لم نستوعبها 

بعد
ــول بعضها وكأنها تعرف بما  ــا الحجرية الصغرية  تلتف ح بيوتن

الذي سيحدث
وطٌن يمتد إىل ما قبل املجىء شبيه بتاريخ السموات واألرض

 ولكنه بسيط إىل حد أنه ليس مبهجاً ..ليس براقاً
ليست لديه  اسانسريات رخامية وال نافورات إيقاعية  كنافورات 

دبي مول وياخور كورنيش دبي، وبرج خليفة
ــا ،وأرضنا وكان  ــريا إال يف البقاء يف أرضنا، نفطنا لن ــم نجتهد كث ل

ذلك هو الذنب!
ــرف تضاريس تربتنا ليعلنوا  ــا هم بأحذية إيطالية ال تع فجاءون

املعركة
وباملقابل هنالك اسود قد أدمنوا تضاريس األرض حتى تحولت 

قدما املقاتل اليمني  التي بدون حذاء إىل بوصلة نجاة!
ــهيد الدفاع عن االمارات  ــل الزالوا يقتنعون أنه ش ــاذا بعد ؟ ه وم

يف أرض اليمن.

حني يصبح الفأر أسدًا
فاتن الفقيه

ــبه كبري بني أعداء األمس واليوم ، فقد قال  هناك ش
ــروا وعند الله مكرهم  ــم املوىل يف كتابه (ولقد مك عنه

وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) .
ها هم اليوم يمكرون مرة أخرى باختالف األسلوب 

وتطور العجلة الزمنية .
ــر ويخطط بليل  ــس كان مكرهم يدب ــش األم فقري
ــرون ويكذبون  ــش اليوم يمك ــا قري ــرش ، فيم يف ُدور ال
ــل العاقل ؛ إذ  ــه الطفل قب ــوح يضحك ل ــذب مفض بك
ــو للمجاهد البطل معوض  ــد أن رأوا مقطع الفيدي بع
ــه الجريح بني  ــل صديق ــويدي وهو يحم ــح الس صال
ــوء تحفه  ــم يصبه س ــعوديني ول ــود الس ــريان الجن ن
ــهد وهذا  ــد أن أصبح هذا املش ــة ؛ وبع ــة اإللهي العناي
ــدأ مرتزقتهم يف  ــاعة بكل مكان ، ب البطل حديث الس
ــهد تمثييل  ــرتاًء بأن املش ــون كذباً واف ــل ينهال الداخ
ــون بأنواع  ــة ، وبدأوا يرم ــت للحقيقة بصل وأنه اليب
ــب لإلعالم الحربي واملجاهدين عرب  ــتائم والس الش
ــي نرش الصحف  ــل االجتماعي ، ليأت مواقع التواص
واملواقع األجنبية واعرتافهم بحقيقة الحدث صفعة 
ــه ، ما أثار حفيظتهم  ــة يف وجه العدوان ومرتزقت قوي
ــا كان منهم إال  ــارة وُجنب جنودهم ، فم ملعرفتهم حق
ــاه املعاكس والتلفيق بأن الجندي  التحول إىل اإلتج
ــزي يمني وإعالن  ــعودي متنكر ب ماهو إال ضابط س
ــة يف موقف  ــدى قنواتهم املضلل ــىل إح ــذا الخرب ع ه
يدعو للسخرية والشفقة عىل املدى الذي وصل إليه 

إفالسهم العسكري والفكري !!

للوهلة األوىل نظن أن هذا الكذب واالفرتاء سيكون 
ــن ذلك فهو يؤكد للمرتزقة  ضدنا ، ولكن وبالعكس م
_ رغم علمهم _ ولقلييل البصرية بأن املشهد حقيقي 
مائة باملائة وأنه لم يمثل ولم يفربك والدالئل واضحة 

وكثرية .
ــعودياً فلَم لم ينرش  ــا والضابط كان س ــًال : طامل فمث
ــرشه إعالمنا  ــع يف حينه وإنما ن ــم ذاك املقط إعالمه

الحربي؟
ــم حني يتناولون  ــتهزاء به حتى أنهم يثريون االس
ــعودي يف حني أن التصوير  ــرب عىل أن الضابط س الخ

بعدسة اإلعالم الحربي اليمني !!
ــعودي فلَم يرتدي اللبس  ــلمنا أنه كان س ثم إذا س

اليمني؟
نعم ! لقد كان متخفاً كي ال يعرفه الحوثيون !!

ــه  علي ــون  يطلق ــون  الحوثي كان  ــاذا  مل ــناً  حس
ــعودية  س ــات  رصاص ــت  كان ــا  أنه أم  ــاص؟  الرص

العتقادهم من مالبسه أنه يمني؟
ــة طاملا وأنت  ــذه ال تعترب بطول ــك ، فه وإذا كان كذل
ــك ومن طرفه ! وحتى وإن  تستهدف برصاص جيش
ــتهدفه  ــم يِصح الضابط بمن يس ــا ذلك فلما ل صدقن

بالرصاص أنه منهم كي ال يقتلوه؟
ــه إن تخفى هو بلبس  ــف إىل حماقة املنطق بأن أض
يمني فهل سيلبس صديقه الجريح لبس يمني أيضاً 

وهو مصاب؟
ــه يف برنامج ريايض  ــع وضيوف ــث املذي حتى حدي

ــهم حني قال أحدهم  ــس إخبارياً يدل عىل إفالس ولي
نرفع لهذا الضابط العقال !!  كل كلمة كانوا يطلقوها 

تنبئ عن كذب !
نحن نقول نقبل أقدام مجاهدينا عىل ما يصنعون 
ــني  ــع ب ــرق شاس ــدو .. الف ــوالت يف أرض الع ــن بط م

تعبرينا وكذبهم .
ــوا  ــني قد تناس ــران الخليجي ــؤالء البع ــدو أن ه يب
تماماً أمراً مهماً ، هو أن الجندي السعودي وغريه من 
ــة املقاتل  ــني ال يمكن أن يقاتل بمثل رشاس الخليجي
ــه كدفاع اليمني  ــي ، ومحال أن يدافع عن أرض اليمن
ــوال أن يصمد جندي  ــن األح ــأي حال م ــن ب ، ال يمك
ــا بالك بوابل  ــعودي أمام هيبة املقاتل اليمني فم س

من الرصاص؟
ــم تروا فضائحكم حني تهربون باملدرعات؟ أم لم  أل

تروا جنودكم يفرون كالفرئان؟
ــباه رجال ولن يكونوا رجاًال مهما  لقد خربناهم أش

طال عليهم األمد ، فمتى أصبح الفأر يوماً أسداً؟
كيف ستنقلب اآلية ما بني ليلة وضحاها؟

ــكري  ــعودي يلبس الزي العس إذا كان املقاتل الس
ــن  ــن ، وإذا كان املواط ــايل الثم ــذاء الغ ــر والح الفاخ
ــتقل  ــه ، ويس ــب بفم ــة الذه ــد وامللعق ــعودي يل الس
ــتوي هو واليمني املعتاد  ــيارته الفارهة ، فهل يس س
ــأزر  واملت ــا  للبالي ــل  واملنتع ــش  العي ــظف  ــىل ش ع

للصعاب؟

هل سنشهد تحوالت يف التسوية السياسية باليمن يف ظل املبعوث الجديد؟
زين العابدين عثمان

ــي  االمم ــوث  املبع ــويل  ت ــرتاب  اق ــع  م
ــلمه  الجديد إىل اليمن مارتن غرييفث لتس
ــا  ــي ربم ــية الت ــات السياس ــة املفاوض دف
ــة العمانية  ــا يف العاصم ــتدور حيثياته س
ــول  ــرية ح ــاؤالت كث ــاك تس ــقط ،هن مس
ــذا  ــتواجه ه ــي س ــات الت ــة التحدي ماهي
ــوالت  ــم التح ــد يف خض ــوث الجدي املبع
الجيوسياسية باملشهد اليمني خصوصا 
ــيرشف عىل واحد من أعقد امللفات  وانه س
ــن  ــىل األم ــس ع ــا لي ــي بظالله ــي تلق الت
ــن الدويل  ــب، بل عىل األم اإلقليمي فحس
ــانية التي  ــل، وكذلك الكارثة اإلنس بالكام
ــة  ــة ثالث ــي طيل ــعب اليمن ــف بالش تعص
ــاء التي تقودها  ــن الحرب الهوج أعوام م
السعودية وحلفاؤها اإلقليميون والغرب 

عىل اليمن.
فهل ياترى حان الوقت لنشهد تحوالت 
ــاطة  ــة يف ظل إدارة ”مارتن“ للوس ايجابي
ــىل اليمن  ــف العدوان ع ــل مل ــة لح الدولي
وإيقافه والحد من تفاقم الوضع اإلنساني 
ــأرواح 24  ــف ب ــذي يعص ــادي ال واالقتص
ــيدوس  ــن“ س ــي أم انه“مارت ــون يمن ملي
ــلك  ــيخ ويس ــماعيل ولد الش يف خطى اس

طريق االنحياز؟
ــؤال الزال الوقت مبكرا  ربما ان هذا الس
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــن كأخ ــىل طرحه،لك ع
ــرأي االقليمي  ــث ال تعمى أبصار ال وبحي
ــتجدات الوضع  ــىل مس ــام ع ــدويل الع وال
ــول بجملة واحدة وهي  ــن ،يجب الق باليم
ــاعي  ــي تخترص جميع املس ــة الت الحقيق
ــة باليمن إذ أن أي  ــة لحلحلة األزم األممي

”مبعوث أممي يصدر إىل اليمن –ال يمتلك 
ــن أن يمارس  ــا تمكنه م ــن الصالحية م -م
ــيل عليه خربته  ــطية بما تم إعماله التوس
ــيطاً دولياً ال ينظر إىل  أو وظيفته كونه وس
ــة أو انحياز ” وهذا  ــف بنظرة أحادي أي مل
ــابقة  ــاطات األممية الس ــه الوس ــا اثبتت م

كنموذج ولد الشيخ مثال.
ــة منها  ــباب مختلف ــود إىل أس ــذا يع وه
ــا لها امتياز  ــعودية ومن يف محوره أن الس
ــم املتحدة  ــرارات األم ــىل ق ــطوة ع يف الس
ــن طريق  ــدويل وذلك ع ــس األمن ال ومجل
ــاف برامج الدعم  ــاض بإيق تهديدات الري
ــاك جانب آخر يقف  ــايل هذا جانب وهن امل
عائقا أمام املجال الوظيفي لألمم املتحدة 
ــة والدولية  ــان املصالح اإلقليمي وهو طغي
ــا وبمعنى آخر  ــكل التنظيمي له عىل الهي
ــذه املنظمة  ــا ه ــات تطلقه إن  أي ترصيح
ــون ماكينة إلنتاج  ــة ال ترقى بأن تك الدولي
ــكاالت يف  ــع اإلش ــة لجمي ــول حقيقي حل
ــن  ــا م ــي تطلقه ــا ه ــم وإنم ــاء العال أرج
ــال ومصالح الدول الكربى  منطلق رأس امل
وبالتايل هذا ما جعلها- أي األمم املتحدة- 
ــتدعي  ــة اقليمية أو دولية تس يف كل قضي
تدخلها للحد من التداعيات تقف عاجزة 
ــة للمتاجرة  ــون آل ــل تك ــلولة باملقاب ومش
ــرب  ــة واك ــعوب املنطق ــا ش ــأرواح وقضاي ب
ــوذج حي هو اليمن الذي يتعرض ألكرب  نم
حرب بربرية واكرب كارثة انسانية ال تخدم 
ــي ترضع أموال  ــوى الدول العظمى الت س
ــدول التحالف  ــلحة ل ــع األس ــج ببي الخلي
ــراك  ــن  دون  أي ح ــىل اليم ــعودي ع الس

ــدم  ــالالت ال ــاف ش ــل اليق ــي يتدخ أمم
ــكاء أو التعويل عىل  اليمني وبالتايل فاالت
ــل أن تحقق  ــة األمم املتحدة من اج منظم
ــى صعب  ــىل الواقع  يبق ــالم“ ع ــة“ س كلم

املنال أو التحقق.
ــاب إدارة  ــا أخريا وليس من ب لذا نقوله
ــبق للمرحلة املقبلة  ظهورنا واليأس املس
إىل  ــد  الجدي ــوث  املبع ــيقودها  س ــي  الت
اليمن: إن كانت هناك نوايا حقيقية لألمم 
ــالم باليمن هو  ــدة بأن يتحقق الس االمتح
ــالم للدول  ــا الس ــا بنواي ــرتن نواياه أن تق
ــرب والتي تتمثل يف الرباعية  الراعية للح
ــكا وبريطانيا ومن تحتهما  الدولية (أمري
السعودية واإلمارات ) أما غري هذا فجهود 
ــم  ــبه بالرس ــتكون أش ــدة س ــم املتح األم
ــم وندرك بأن  ــى ولو كنا نعل ــىل املاء حت ع
ــن غريفيث يمتلك  ــوث الجديد مارت املبع
ــة الدولية الكافية  ــع بالخربة واملكان ويتمت
ــه إذا لم يأخذ  ــالم إال ان إلبرام صكوك للس
ــن هذه الدول فلن يكتب له  ضوء اإليعاز  م

النجاح مهما كانت قناعته وجهوده. 
ــعب  ــك بأن الش وختاما ، ليس هناك ش
ــتيقظ العالم  ــن ينتظر حتى يس اليمني ل
ــم  ــل األم ــاني أو تتدخ ــباته اإلنس ــن س م
ــعودي ولن  ــدة إليقاف العدوان الس املتح
ــالم الذي لن يأتي حتى بايعاز  ينتظر الس

من الدول الراعية للحرب
ــة ما  ــدرة الكافي ــوة والق ــه الق ــو لدي فه
ــم أوارص هذا العدوان وتفك الحصار  تحط
ــنه وتحت قرقعه  ــفرات الرماح واالس بش

تكرس عظام املعتدين.

خاطرة مع قطرات املطر
أشواق مهدي دومان

ــا عن  ــماء حديثه ــتهل الّس ــني تس وح
ــس عىل من  ــه بالتناف ــدأ قطرات ــر فتب املط
ــرات  ــك القط ــّن تل ــابقة ،ولك ــر الّس تنهم
ــة  ــن  روحانّي ــا م ــا درس ــا وتمنحن تعّلمن
ــجام وتآلف وتدافع  ــماء ،فهناك انس الّس
وتدافق يحتكم بأوامر الله فال تطغى قطرة 
ــها إال  ــا ،وال تقّدم قطرة نفس ــىل رفيقته ع
ــود وترّفع بأّني  ــها كرم وج ويف قرارة نفس
ــري بخل  ــاقطة يف غ ــي املتس ــة روح الباذل
ــي منح  ــة الت ــّح ألروي األرض القاحل وش
الله اإلنسان إّياها فخّربها ودّمرها مسوخ 
ــن مبارك هو  ــداء الحياة يف وط ــرش ،أع الب
ــة  ــم العنقودّي ــا بقنابله ــن ،فأغرقوه اليم
ــاق روح كّل  ــة إلزه ــم الفّتاك ،وصواريخه
ــن يطّهر  ــال الله كانوا م ــم رج ــّر، ولكّنه ح
ــرة وأرواح زكّية  ــاء طاه ــذه األرض بدم ه
سبقت كّل وأي قطرة من الّسماء ،بل كانوا 

األجود من مطر واستهالالت الّسماء،
ــابقوا للبذل دون انتظار جزاء  نعم : تس
ــوا عن مواطن  ــد ، ترّفع ــكورا من أح وال ش
ــتخّف بتضحياتهم ،فكانوا  الردود ملن يس
ــماء، بذلوا  ــقهم للّس األجدر بقربهم وعش
ــم وقّدموا  ــم بدمائه ــادروا ورووا أرضه وب

ــن  ــة أرّق م ــتهالالت هادئ ــم باس أرواحه
ــمس  ــر ،وأجمل من ش ــد الفج ــيم بع الّنس
ــتمر يف  ــماء لتس ــوم الّس ــع غي ــم م تتزاح
عطائها وبذل نورها ودفئها ملن يسكن هذه 
ــق مع قوس قزح وتنسجم  األرض فترتاش
وتأخذ كّفها بكّفه يف براءة األطفال وسمو 
مشاعرهم، فكأّن تلك الّشمس وقوس قزح 
ــوء ظّن  ــل روحيهما من س ــالن ما تخّل طف
ــوى الّطهر والرباءة ،وما زادتهما  البرش س
ــوى جماال ورفعة  ــار وعيون البرش س أنظ
ــرباءة األطفال  ــدق طهرهما ،وب ــة بص و ثق
ــماء  ــوى بني الّس ــمعا  نج ــا حني س أنصت

واألرض حني قالتا بكّل يقني بأّن:
ــي دماء  ــماء ه ــن طهر ماء الّس أطهر م
ــماء  ــن ماء الّس ــى م ــّق، وأزك ــهداء الح ش
ــّق ،وحينها عقدت  ــاء جرحى الح هي دم
ــماء واألرض صفقة يشهد عليها الله  الس

فهو الّشهيد بأّن :
ــقي  ــماء  تس ــن الّس ــر م ــرة مط كّل قط
األرض وترويها هي شهادة تكريم لألرض 
ــال  ــا رج ــمى منه ــا وس ــع منه ــي ارتف الت
ــاًال حني  فتحت  ــماء رونقا وجم زادوا الّس
ــن  ــا الذي ــّم بنيه ــون تض ــا كأّم حن ذراعيه

ــودا إليها  ــأراد الله أن يع ــوا عنها ،ف اغرتب
ــكان حضنها محّطة   ــا بهم ، ف وتقّر عيناه
ــم مكانا عنده  ــد أقّر الله له ــتقبالهم  فق اس
ــم األحياء  ــدر فكانوا ه ــك املقت ــو امللي وه
ــن البرش بـ  ــواهم م الذين وصفهم عّمن س
ــعرون  " ،وأيضا هم  ــاء ولكن ال تش :  " أحي
وحدهم ذلك الفريق املخّصص لهم إقامة :

" عند رّبهم يرزقون " ..
فمن  روحي العاشقة ملنزلتهم القدسّية 

أقول بفيض من العني يغبطهم :
ــبيل الله فُيقتل أو  هنيئا ملن يقاتل يف س

يغِلب ،
هنيئا لرجال الله ،

ــني فهم  ــرب ،املتربدق ــعث ،الغ ــا للّش هنيئ
ــماء ،ولله دّرهم  ــق الّس غيث األرض وعش
ــن ليس  ــوا للّنرص لك ــتهّلوا وهّلل ــني اس ح
ــد  ــل لق ــا ) ب ــم ( مثلن ــنتهم وكالمه بألس
ــم، وبأطراف الّرماح  خّطوا الّنرص بدمائه

املّرضجة بها  كتبوا أّن:
" العّزة لله ولرسوله وللمؤمنني " ،
فإن لم تكن العّزة لهم فلمن تكون؟!

ــن  فم ــني  املؤمن ــم  ه ــوا  يكون ــم  ل إن  و 
املؤمنون؟!

جريب ..تضحيات ألجل الوطن
سمري حُميد 

ــب الصبيحي أحد  ــد جري ــيخ أحم الش
ــابة والذي  ــادات الجنوبية الش ــرز القي أب
ينحدر من قرية حقب بلدة كرش الجنوبية 
ــم تعيينه  ــة لحج والذي ت ــة ملحافظ التابع
ــة لحج بعد حياة  مؤخرا محافظا ملحافظ
حافلة بالعطاء مكنته من تويل هذا املنصب 

عن جدارة واستحقاق.
ــد  ــي أح ــب الصبيح ــيخ جري كان الش
ــام 2015م والذي  ــرش قبل ع ــار بلدة ك تج
ــار اليمنيني يف دول  ــه كأحد التج ذاع صيت
ــة من تلك اللحظات  الخليج، لكنه يف لحظ
ــة التي ال يفعلها إال قليلون، ومنهم  الوطني
ــه وتجارته  ــن جميع أموال جريب تخىل ع
وانطلق مجاهدا يف سبيل الله ضد العدوان 
ــم  ــطر مالح ــه ،وس ــذ اندالع ــم من الغاش
ــه  ــم تعيين ــل أن يت ــدان، قب ــة يف املي بطولي
ــرا لجهوده  ــة لحج تقدي ــا ملحافظ محافظ
ــبيل الدفاع عن الوطن وأمنه  املبذولة يف س

وحريته وكرامته.
ظل الشيخ جريب الصبيحي وفيا لوطنه 
ــل امليداني  ــؤوليته عن العم ــه مس ولم تثن
ــل بني جبهات القتال يف مختلف  وظل يتنق
ــات  ــا معنوي ــري، رافع ــن الكب ــق اليم مناط

ــة ما  ــىل مواصل ــم ع ــزا له ــني ومحف املقاتل
ــال وجهاد ضد قوى العدوان  بدأوه من نض

املرتبصة وأذنابها يف الداخل والخارج.
ــبهما يف  ــان اكتس ــهرته اللت ــه وش مكانت
ــباب  ــة خاصة وأنه أحد الش ــة خاطف رسع
ــة  املكان ــك  تل ــن  م زاد  ــذي  وال ــن  املميزي
ــبيل  ــرية يف س ــه الكب ــرتام تضحيات واالح
ــه، لم يتقبلها مرتزقة العدوان وعمدوا  وطن
بشتى الوسائل ومختلف الطرق للنيل منه 
ــآت مالية ضخمة ملن  ــالل رصد مكاف من خ
ــده ليتم  ــن أماكن تواج ــديل بمعلومات ع ي
ــك ألنه  ــدوان، وذل ــريان الع ــتهدافه بط اس
كبد أعداءه خسائر كبرية وفادحة، إحدى 
عمليات الرصد كادت أن تؤتي أكلها وذلك 
ــدة غارات  ــتهداف منزله بع ــالل اس من خ
ــاعات  لطريان العدوان بعد مغادرته له بس
ــه كانتا حارضتني،  ــة الله ورعايت لكن عناي
ــدوان بالرغم من  ــه مرتزقة الع ــم ينل من ول
خسارته ملنزله الذي كلفه ماليني الرياالت 
لبنائه،هذا كله لم ينل من عزيمته وإرصاره 
ــذي أثمر  ــواره النضايل وال ــل مش بل واص
عن ازدياد شعبيته الكبرية واحرتام الناس 

لوطنيته.

ــاًال وواصلوا  ــة العدوان ب ــم يهدأ ملرتزق ل
ــكان تواجده  ــن يدلهم عىل م ــم مل إغراءاته
ــوا من النيل من  ــد أقاربه، حتى تمكن أو أح
إخوانه وعرب أحد عنارصهم املندسة برصد 
تحرك كل من الشيخ سليم جريب والشيخ 
ــد جريب ونذير جريب  محمد جريب وعائ
والذين نالوا الشهادة مع مرافقيهم برضبة 
ــريان العدوان وهم يف امليدان مقبلني غري  لط
مدبرين يف سبيل الدفاع عن الدين واألرض 
ــة ملحافظة  ــرش التابع ــرض يف بلدة ك والع

لحج.
ــه ولكنهم  ــن أخوان ــدوان م ــال الع نعم ن
ــاة العبودية  ــني حي ــهداء رافض ــوا ش ارتق
والذل وارتقوا أبطاال شامخني مدافعني عن 
ــن أخوانه  ــة العدوان م ــال مرتزق وطنهم،ن
ــه وإرصاره،  ــن عزيمت ــوا م ــم ينال ــم ل لكنه
ــتمر يف تضحياته وبذل كل غال  وهاهو مس

ونفيس يف سبيل وطنه.
ــه  ــل في ــن ق ــور يف زم ــي غي ــب وطن جري
ــد ولم  ــو املج ــه نح ــق طريق ــون، ش الوطني
ــه الطائلة عن الدفاع عن حريته  تثنه أموال
ــك مهما  ــيبقى كذل ــه، وس ــه ووطن وكرامت

كانت حجم خسائره.

اليمن لليمنيني
زينب الشهاري

ــدة بأن  ــع لألمم املتح ــر تاب ــد تقري يؤك
ــعودية واإلمارات هما املتسببتان يف  الس
ــوأ عامليا يف اليمن  األزمة اإلنسانية األس
ــم املتحدة بأن  ــذا اعرتافا من األم ويعد ه
ــت إثباتاً  ــن ظاملة ويثب ــرب عىل اليم الح
حقيقياً أن هذه الدول ترتكب جرائَم إبادة 
بالقصف املبارش وقتل األطفال والنساء 
واملسنني وبالحصار الجائر املطبق الذي 
ــوع،  فهل  ــات والفقر والج ــرش املجاع ين
ــذه الدول  ــدة ه ــم املتح ــُب األم ستحاِس

املتورطة يف الحرب عىل اليمن؟!
ــم املتحدة ملجلس  ــدث تقرير األم  يتح
ــة  ــزوال كدول ٌد بال ــدَّ ــن مه ــن أن اليم األم
ــرية  ــالٍت صغ ــيم إىل دوي ــدد بالتقس ومه
ــانية غري  ــة إْنَس ٌد بكارث ــدَّ ــرة ومه متناح
ــر  والحظ ــار  الحص ــبب  بس ــبوقة؛  مس

الجوي.
ــن هنا فإنَّ هذا التقريَر األممي يديُن  وم
ــي تجاه تدمري  ــَت والتغايض األمم الصم
ــراَر الدويل  ــّرم الق ــن، ويج ــة يف اليم الدول
2216 وقرار وضع اليمن تحت بند الفصل 
ــم تقويض  ــة التي ت ــو البواب ــابع، وه الس

الدولة اليمنية من خالله.
إن مخطط اإلدارة األمريكية يهدف إىل 
ــروات البلدان العربية  ــتنزاف ث نهب واس

ــة  ــج و اململك ــها دول الخلي ــىل رأس وع
ــوض معركة لصالح  ــعودية التي تخ الس
ــوال  ــخ األم ــيط وض ــذه اإلدارة وتنش ه
ــق  ــة يف عم ــة ضارب ــة دول ــا، ومحارب له
ــارة وبهذا ترضب أمريكا  التاريخ والحض
ــتطيع  ــر واحد، لن تس ــن بحج عصفوري
ــوة يف العالم أن تفرض حاكما عميال  أّي ق
ــية، ألّن عهد الوصاية  ينفذ أجندة سياس
ــو  ه ــي  اليمن ــعب  الش ــح  وأصب ــى  انته

صاحب القرار وحده.
ــرد ذريعة   ــي مج ــة ه ــادة الرشعي  وإع
ــة ونهب الرثوة  ــيم وتجزئ الحتالل وتقس

اليمنية وفرض الوصاية عليها.
ــن مجلس  ــرياً م ــر خ ــب أن ننتظ ال يج
ــن  ــاذ اليم ــدة إلنق ــم املتح ــن أو األم األم
ــا نعلم أن  ــمة ألنن ــن هذه الحرب الغاش م
ــا ال تقف  ــع الجالد وأنه ــا دائما م موقفه
ــتمرار هذه  ــة واس ــعوب املظلوم ــع الش م
ــذه  ــنوات وكل ه ــالث س ــدة ث ــرب مل الح
ــاكناً وهو خري  ــم يحرك فيها س املجازر ل
ــول اليمنيون  ــا، ال يع ــل عىل تواطؤه دلي
ــهم وسيظلون مدافعني عن  إال عىل أنفس
ــم رخيصة من  ــم ويبذلون أرواحه وطنه
ــه مهما عمل  ــيبقى الوطن ألهل أجله وس

األعداء.
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