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وال  ــي،  وطن يف  ــاء  العظم ــهد  يستش
ــد، وخطورة  ــة خطورة من تفق تعلم األم
ــا من كان  ــادر، يرحل عنه ــن يغ ــل م رحي
ــا  ــن حياضه ــا ع ــا، مدافع ــال لواءه حام
ــا وعزتها، يرحل من يركض وراء  ورفعته
ــم عليها  ــا التعب، وجث ــة أمة أنهكه حري
ــت للخنوع  ــه لم يلتف ــذل والهوان؛ لكن ال
ــىل  ــف ع ــد الك ــرر أن يش ــاح، وق واالنبط
ــي. ومن جديد،  ــف، يد تبني ويد تحم الك
تتعانق أرواح الشهداء املجاهدين الذين 
ــد  ــن املج ــات م ــم صفح ــّطروا بدمائه س
ــداد الدم  ــوا التاريخ بم ــموخ، وكتب والش

الزكّي واألشالء الطاهرة.
سيدي الشهيد:

ــل مثلك،  ــي أكتب يف بط ــُت أهًال لك لس
لكنني تلميذ من تالميذ بطوالتك، أحزنه 
ــهادك، فأحب أن  ــك، وأفرحه استش موت
يسطر حروفاً يف هامتك وموقفك البطل. 
ــى عالقة يف غصة  ــي كلمات أبت أن تبق ه
ــىل أن تعانقك قبل  ــر، وأرصت ع الحناج
ــام جثمانك  ــها أم ــن، وترمي نفس أن تدف
ــه األخري،  ــجى بلباس الطاهر قبل أن يس
نرثتها عىل جسدك الزكي الغائب، فبكت 
ــوى من كان  وأرخت دموعاً ال يفهمها س
شهيداً يتلذذ بهذه املنزلة، فال حرمك الله 

هذه املنزلة.
ــد فاح، أبيت  ــق هذا الذي منك ق أي عب
ــك الصامدة  ــوق قمم وطن ــود ف إال الصم
مثلك، أبيت إال مكاناً فوق النجوم، وقفت 
والشمس  يف موضع، تبعث فينا اإلرشاق، 
ــروب، رشوقك فينا نور ال  وتغرف عنا الغ
ــا ذكريات ال يطؤها  يطمس، وغروبك عن
ــيان. روحك العظيمة وقود نرصنا،  النس
ــط، هي  ــراب فق ــن ت ــت ذوداً ع ــي ليس ه
ــوت، ذود  ــن أمن بي ــن، ذود ع ــن دي ذود ع
ــاء وقلق  ــن دمعات أطفال، عن هلع نس ع
ــنئ،  عن أعراض  ــيوخ، ذود عن وطن ي ش

ــار  ــادر، وحص ــوال تص ــن أم ــك، ع تنته
يخنق، ذود عن كرامة، وذود عن أرض.

ــىس، ومظلمتك  ــن ين ــر ل ــك األحم دم
ــا قالدة  ــر يف رقابن ــىل، دمك األحم ــن تب ل
ــد خنا األمانة،  ــيناه فق من أمانة؛ فإن نس
ــمس، فما  ــك فوق ضوء الش فارفع جبين
ــاك الرتاب.  ــل وإن أرين ــت حياً لم ترح زل
ــك ينبت  ــف صباح، ودم ــرك ينبت أل فج

ألف جبهة وميدان.
أيها الثائر العظيم:

ــرار واألبطال حي،  ــت يف ضمري األح أن
ــري التأريخ واألمة صفحة مرشقة  ويف ضم
وهابة، أنت للحق املغتصب جولة وصولة 
ــزء من طهارة عرضك  وقوة، طهارتك ج
ــك  ــك، عظمت ــك ووطن ــك وقضيت وأرض
ــك وأمتك.  ــك ونبي ــن عظمة دين ــزء م ج
ــهدت ولم تمت، ارتقيت ولم تغب،  استش
ــت، وال بطوالتك  ال روحك الطاهرة تالش
ــوت  ــىل ص ــو ع ــوت يعل ــت، وال ص تناس
ــة والعزة  ــقت درب الحري نعالك التي ش
ــة؛ ألنك  ــك رخيص ــة. بعت نفس والكرام
ــن ملجأ الروح، وهو املالذ  علمت أن الوط
اآلمن الذي يضم أبناءه ويصون كرامتهم 
ــتطيع العيش دون  وعزتهم. وألنك ال تس
ــعبك،  ــك وكرامة ش ــظ كرامت ــن يحف وط
ــن  ــاء م ــىل الرشف ــك وع ــاً علي كان واجب
ــه من يحاول  ــن الوقوف يف وج املجاهدي
النيل منه وتدمريه، وكان عزاؤكم إما نرص 
ــهادة يف سبيل الله،  وعز عظيم، وإما الش
ــموات  والفوز العظيم بجنة عرضها الس

واالرض.
أيها البطل:

ــىل دربك  ــن ع ــالم، فنح ــك بس ــق رب إل
ــون، وعىل  ــىل خطاك ماض ــائرون، وع س
ــدك باقون،  ــريتك عازمون، وعىل عه مس

وإنا إن شاء الله منترصون.

    
وترجل الرئيس شهيدًا..

فؤاد الجنيد

ــىل بالدنا عىل  ــعودي اإلماراتي األمريكي ع ــدوان الس ــرص الع ي
ــايل ويغرق يف  ــذا الوطن الغ ــل يف ه ــا هو جمي ــري كل م ــاد وتدم إفس
ــتهداف  ــتنا ، حيث يتعمد إس ــه لتعكري صفو حياتنا ومعيش إجرام
حفالت األعراس رغبة منه يف تحويل أفراحنا إىل أتراح ، ولحظات 
ــبق إرصار وترصد ، مخيمات  ــعادتنا إيل لحظات تعاسة ، عن س س
ــاركة بعضهم  وصاالت ومنازل مكتضة باملواطنني الذين قدموا ملش
بعضا إحتفاالتهم الفرائحية البهيجة ، وهي إحتفاالت وتجمعات 
ــدوان يف  ــالء ومرتزقة الع ــدى عم ــاهدة ل ــة ومش ــة ومعلوم معروف
ــات قوى  ــات والبالغات لعملي ــون اإلحداثي ــن يرفع ــل الذي الداخ
ــتهدفة ، وهو ما يؤكد  العدوان وبالتحديد يف املناطق واألحياء املس
ــان تفوق بأضعاف  ــعود وآل نهي ــأن النزعة اإلجرامية لدى آل س ب
ــة النزعة اإلجرامية للكيان اإلرسائييل وال غرابة فالجذور  مضاعف
ــياتهم  ــي تقف خلف نفس ــعود هي الت ــة آلل س ــول اليهودي واألص
ــداوة عىل مر العصور  ــد ع ــة وعقلياتهم املأزومة ، فهم األش املريض
وقد أخربنا بذلك الخالق جل يف عاله يف كتابه الكريم ( لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أرشكوا ) ويهودة آل سعود 
ــىل اإلطالق إال  ــتصاغة لجنس برش ع ــد مقبولة أو مس ــت لم تع بات
أولئك الذين باعوا دينهم وتاجروا بضمائرهم وأنفسهم وأوطانهم 
ــعودي واملكرمات  ــال الس ــم وضمريهم الري ــم ووطنه ــار دينه وص

امللكية واألمريية التي تمنحهم إياها اللجنة الخاصة السعودية .
ــلويل  ــرات الحقد الس ــت طائ ــام 2015 أقدم ــن الع ــر م يف 7أكتوب
ــعودي عىل إرتكاب مجزرة بشعة عندما إستهدفت ليال  حفل  الس
زفاف يف منطقة سنبان بمحافظة ذمار  مخلفة ما يقارب 43شهيدا 
ــنباني أفراحهم بينهم  ــاركون آل الس وأكرث من 90جريحا كانوا يش
ــم يف جريمة لن تنىس ،  ــوا بصحبة آباءه ــض األطفال الذين كان بع
ــم نلمس أي  ــيتها ل ــة هذه الجريمة ووحش ــم من فداح ــىل الرغ وع
ــهية املجرم  ــاهم يف فتح ش مواقف إدانة لها عىل اإلطالق وهو ما س
ــدم اليمني  ــتباحة ال ــي عىل إس ــي واألمريك ــعودي واإلمارات الس
ــاء  ــق املدنيني األبرياء من النس ــازر يف ح ــد من املج ــكاب املزي وإرت

ــات التي قامت بها  ــجلت اإلحصائي ــال والرجال ، حيث س واألطف
ــوق والحريات  ــة املعنية بالحق ــات واملنظمات املحلي ــض الهيئ بع
ــا طائرات  ــة ارتكبته ــزرة ومذبحة برشي ــة 360مج ــون قراب والقان
العدوان الغاشم عىل بالدنا والتي لن يكون آخرها املجزرة املروعة 
ــعودي يف  حفل  ــفاح الس ــرات الس ــا طائ ــي إرتكبته ــعة الت والبش
ــة والتي خلفت  ــس بمحافظة حج ــة يف بني قي ــة الراق ــاف بقري زف
ــهيدا و 55جريحا بينهم ما  ــة كتابة املقال أكرث من 33ش حتى لحظ
يقارب 30طفال حاالت بعضهم حرجة منها 3حاالت برتت أطرافهم 
بحسب ترصيحات مدير عام املستشفى الجمهوري بحجة ، وألن 
ــد عمدت طائراتهم  ــعودية واإلماراتية ال متناهية فق الحقارة الس
ــة للحيلولة دون  ــرسح الجريم ــتمر يف أجواء م ــىل التحليق املس ع
ــعاف املصابني وإنتشالهم من تحت الركام  تمكني املسعفني من إس

وهو ما أدى إىل ارتفاع عدد الضحايا.
ــهودة املوثقة واملشهد املؤلم  باملخترص املفيد هذه الجريمة املش
واملؤثر جدا للطفل الصغري الجاثم عىل صدر والده امليت واملتشبث 
ــي األعني وتدمي  ــه ومغادرة املكان تبك ــه رافضا ترك جثت بمالبس
ــة ؟! أين الضمري العاملي تجاه  ــوب فأين العالم من هذه الجريم القل
ــلمني ؟! أين  ــا حصل ويحصل يف اليمن ؟! أين علماء العرب واملس م
ــطاء  ــة ؟! أين نش رجال اإلعالم والصحافة ورجال الفكر والسياس
ــم العدوان  ــم من كل جرائ ــن أحرار العال ــات ؟! أي ــوق والحري الحق
ــيظل صمتهم ؟! ماذا  ــعودي اإلماراتي األمريكي ؟! إىل متى س الس
ــازر ؟! ولكن ورغم  ــح واملج ــاف هذه املذاب ــرون للتحرك إليق ينتظ
ــا عليك يا الله  ــا واعتمادنا وتوكلن ــاذل والتفرج إال أن  رهانن التخ
ــك نعتمد ومنك  ــك نخاصم ، وعلي ــا ومالذنا ، ب ــا وغوثن ــت عونن أن
ــا ال تخفى عليك يا جبار  ــب العون واملدد ، فحالنا ومظلوميتن نطل
ــم عجائب  ــا فيه ــك فأرن ــم ال يعجزون ــني ، فإنه ــموات واألرض الس
ــوا الحرمات فندرأ  ــدوا وانتهك ــك فقد عربدوا واجرموا وافس قدرت

بك اللهم يف نحورهم ، فإنك نعم املوىل ونعم النصري .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

ــح  صال ــي  اليمن ــس  الرئي ــهاد  استش  -  1
ــة  كامل ــيايس  س ــال  اغتي ــة  جريم ــاد  الصم
ــعودية  ــادة الس ــا القي ــت عليه األركان أقدم
ــخصيا وبضوء  ــلمان ش بموافقة محمد بن س
ــميا  ــعودية أعلنت رس ــرض أمريكي، فالس اخ
ــخ الرئيس  ــبوقة يف التاري ــري مس ــة غ وبوقاح
اليمني مطلوبا للقتل ووضعت اسمه رقم (2) 
ــيد القائد عبد امللك  بقائمة االغتيال بعد الس
ــدت الهدف -  ــم إنها رص ــخصيا ث ــي ش الحوث
الرئيس- لوقت كاٍف وحني أبلغت من مصدرها 
األريض بمكان الهدف أعطت أوامرها للطريان 
ــة  الجريم يف  ــان  باإلمع ــت  وقام ــه  لتصفيت
ــة وبعدها ومن  ــل الجريم ــر الهدف قب بتصوي

األرض ومن الجو أيضا. 
2 - هذه جريمة اغتيال سيايس لرمز وطني 
ــري هو الرجل األول يف البالد ويمثل بموقعه  كب
ــخصه رمزا لكل اليمنيني واغتياله موجه  وش
ــة ولكل  ــخصية اعتباري ــن كش ــة لليم باإلهان
ــخاصهم ومواقعهم ومستويات  اليمنيني بأش
ــة اغتيال الرئيس  ــؤوليتهم تماماً كجريم مس
ــي أن  ــذا يعن ــدي، وه ــم الحم ــهيد ابراهي الش
ــيط  ــة تبس ــل عادي ــة قت ــن جريم ــث ع الحدي

وتفاهة بل وخيانة .
3 -جريمة اغتيال رئيس يف أي بلد يف العالم 
تعقد بسببها مجالس األمن وتقاطع الدول بل 
ــببها الحروب  ــن بس تطرد من عضويتها وتش

وتحتل أوطان ويؤتى بالقتلة من مخادعهم
ــعودية الدولة والنظام الحاكم واألمري  الس
ــلمان مسؤولون جنائيا وقانونيا  محمد بن س
واخالقيا عن جريمة اغتيال الشهيد الرئيس 
ويجب ان ينال النظام السعودي بكامل أركانه 

عقابه الرادع وإال فنحن يف رشيعة الغاب. 
ــعودية ترتكب جريمة اغتيال سيايس  الس
ــة اليمنية  ــؤول األول يف الجمهوري ــال املس ط
وال يجوز ألي مسؤول يمني توىل السلطة مع 
ــس الجمهورية ان يتجاوز  ــد اغتيال رئي أو بع
ــذه الجريمة دون رد مزلزل يرد االعتبار فيه  ه
ــو أخالقيا جزء  ــكل اليمنيني وإّال فه لليمن ول

من الخيانة نفسها.

اإلجرام السعودي .. من سنبان إىل بني قيس

 يه الثانية من نوعها يف تاريخ العالقة بني البلدين 

السعودية ترتكب جريمة اغتيال سياسي لرئيس الجمهورية اليمنية

عبدالفتاح عيل البنوس 

محمد محمد املقالح 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

• نعلن مرشوع 

بناء الدولة يف كل 
املستويات تحت شعار 

يد تحمي ويد تبني

• معاناة شعبنا لن 
يتحملها شعب آخر، 
وتتطلب جهدا كبريا 

لرفعها عن كاهل 
الشعب


