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         عبدالفتاح عيل البنوس 

الوفاء للجرحى  ... 
وفاء للوطن

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــنا ولجاننا  املواقف والبطوالت التي يجرتحها األبطال من جيش
ــاء ، حيث  ــموخ واإلب ــر واالعتزاز والش ــي مدعاة للفخ ــعبية ه الش
تعجز األلسن عن التعبري عماّ يقدمونه من تضحيات يسقط البعض 
منهم شهداء كرماء ، والبعض اآلخر جرحى أعزاء ، ومنهم من يقع 
ــذود عن األرض  ــاع عن الوطن وال ــن أجل الدف ــك م يف األرس وكل ذل
ــرض ولذلك من الطبيعي أن يحظى هؤالء بالرعاية واالهتمام  والع
ــية وأن يحظوا باهتمام  ــم من قبل القيادة الثورية والسياس والتكري
وعناية وتقدير أفراد املجتمع ، حيث صارت لهم هيئات ومؤسسات 
تهتم بهم وترعى شؤونهم ومصالحهم وذويهم وتقدم لهم كل سبل 
ــم النضالية  ــم وتقديرا ملواقفه ــاعدة وفاء لتضحياته ــون واملس الع
البطولية وسنقف يف مقال اليوم عند رشيحة الجرحى والتي يمثل 

أفرادها األنموذج األمثل يف الوفاء .
وفاء الجرحى قوبل بوفاء منقطع النظري من قبل القيادة بشقيها 
ــة أولوياتها يف  ــادة يف مقدم ــث وضعت القي ــيايس حي الثوري والس
ــة الجرحى  ــن غريفيت قضي ــوث األممي مارت ــات مع املبع املباحث
العالقني يف سلطنة عمان والذين مىض عىل تواجدهم للعالج خارج 
الوطن مدة طويلة عقب إغالق مطار صنعاء الدويل ، وكذلك الجرحى 
الذين يعانون من األلم ويحتاجون للعالج يف الخارج إلنقاذ حياتهم 
ــة حياتهم دون آالم وأوجاع ، وتم اإلتفاق عىل  وتمكينهم من ممارس
ــة و التي كان  ــىل منت الطائرة العماني ــقط ع عودة الجرحى من مس
ــي مع عدد من  ــاء لتقل الوفد الوطن ــرر أن تصل مطار صنع ــن املق م
ــارج ، هذا اإلتفاق الذي تنصلت  الجرحى املحتاجني للعالج يف الخ
عنه األمم املتحدة تحت ضغط قوى العدوان والتي رفضت السماح 
ــاء وذهبوا خلف منح الوفد  ــرة عمانية بالهبوط يف مطار صنع لطائ
ــالمة ، واشرتطت عدم نقل  الوطني طائرة جيبوتية غري مأمونة الس
ــادة وأرصت عىل نقل  ــر الذي رفضته القي ــى مع الوفد ، األم الجرح
ــقط وإن كان ثمن  الجرحى مع الوفد من وإىل العاصمة العمانية مس
ــل املشاورات ، تكريما ووفاء للجرحى الذين يعانون يوميا  ذلك فش
ــات الخطرية التي تعرضوا  ــراء املضاعفات التي تخلفها اإلصاب ج
ــاومة عليهم  ــاورات بدون نقل الجرحى ، وال يمكن املس لها ، فال مش
ــان الجرحى من  ــأنهم ، فالقانون الدويل يجرم حرم ــة بش واملقايض
ــزة عن توفري  ــم املتحدة عاج ــع ذلك ظلت األم ــم يف العالج وم حقه
طائرة عمانية ألن العدو السعودي ال يريد نقل الجرحى ألنه يدرك 
ــزة والكرامة الذي ال ينقطع  ــأن هؤالء األبطال هم مدد جبهات الع ب
ــودة للجبهات  ــىل الع ــفاء ع ــن تماثل منهم للش ــابق م ــث يتس ، حي
ــداء كؤوس املنايا ذودا عن الحمى ودفاعا عن األرض  وتجريع األع

والعرض والكرامة  .
ــا وهويتنا اليمنية  ــى يف ثقافتن ــد، الوفاء للجرح باملخترص املفي
ــرط فيهم أو نتهاون يف االهتمام بهم  ــو وفاء للوطن وال يمكن أن نف ه
ــن أن يقدم لهم  ــفاء كأقل واجب يمك ــم حتى يتماثلوا للش ورعايته

وفاء لهم ولتضحياتهم التي ال تقدر بثمن  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

    
طه الحملي.. أخي الشهيد  

 عصام عيل الحميل

بسم الله الرحمن الرحيم
(( َوَال َتْحَسنَبَّ اَلِّذيَن ُقِتُلوا ِيف َسِبيِل الَلِّه أَْمَواًتا َبْل أَْحَياٌء ِعنَد َرِبِّهْم ُيْرَزُقوَن))

           صدق الله العظيم
فاز الحبيب والقى الخلد مبتسماً          واستسكن اليوم يف الجنات يحياها 

لله أخلص يف درب الجهاد مىض  والله جاد له والنفس زكاها
 فانعم بخلدك يا فخر الرجال وكن   ضيفاً لرب السماء واألرض يا طه

ــبيل الله وسام ورشف عظيم  ــهادة يف س ــهادة عطاء قابله الله بعطاء ، الش الش
ــد ربهم يرزقون ،  والحمد لله عىل  ــهداء احياء عن منحه الله لخاصة أوليائه ، فالش
ــهاد يف سبيل الله يف موقف الحق والعزة والكرامة ..والحمد لله الذي  نعمة االستش
ــبيل الله دفاعا عن األرض والعرض يف مواجهة الطغاة  ــهيدا يف س اصطفى أخي ش
ــة االلهية ، والحياة الخالدة  ــن ، فهنيئا له هذا الرشف العظيم واملنح ــزاة املعتدي الغ

مع األنبياء والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
اللهم تقبل منا هذا القربان ، اللهم وإن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض.

ــد الحر البطل   ــهاد أخي املجاه ــي أن من الله علينا باستش ــئ نفيس وأرست أهن
ــبيله مدافعا غيوراً  ــهيداً ُمجاهداً يف س ــي ربه ش ــيل أحمد الحميل الذي لق ــه ع / ط
ــه يف جبهة العزة والرشف  ــال ومواجها ألعداء الل ــعبه ووطنه مستبس عن دينه وش
والكرامة؛ جبهة الصمود اليمني األبرز، جبهة الساحل الغربي التي ُيراد أن ُيحقق 
ــعب اليمني ولكن هيهات  الغزاة أهدافاً دنيئة، وأطماعاً حقرية يف إذالل وتركيع الش
ــد الكرار (طه)؛  ــدث وفينا أبطاٌل كرماء ورجاٌل رشفاء كالبطل املغوار واألس أن يح
ــتق اسمه من اسم حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد ابن عبدالله - صلوات  والذي اش

ربي وسالمه عليه وعىل آله الكرام.
عرفته قبل أن يكون أخاً.. كان بالنسبة يل صديقاً وفياً ورفيق درٍب لم ولن يتخىل 
ــتضعفني  ــاً ألهله ووطنه،منارصا للمس ــه ودينه، عرفته ُمحَبّ ــن ِمنهاجه وعقيدت ع

مقارعا للطغاه والظاملني غيوراً عىل سيادة أرضه ووطنه واستقالل قراره..
ــانياً، يسعى بالخري واملحبة  ــطاً إنس عرفته كاتباً إعالمياً وُموجهاً ثقافياً، وناش
ــنوات حياته القليلة  ــه، ويف كل مراحل عمره وس ــعبه ويف كل مكاٍن في ــكل فئات ش ل

عمراً والكثرية عطاًء وإنجازاً وخرياً كبريا.
ــه، منافحاً وُمدافعاً عن وطنه  ــه فتى قومه، ونرباس جماعته، وفارس أقران عرفت
ــر فيه كل يشء وأزهق أرواح مواطنيه  ــُدّ وأقذر عدواٍن كونٍيّ دم والذي يتعرض ألش
ــهيد يف مقدمة الصفوف ُمجاهداً.. ويف رأس الحشود ُموعياً بأخطار هذا  ؛ فكان الش
ــن وفاضحا جرائمه  ــاش مواجها للعدوان عىل اليم ــدوان وأدواته ومرتزقته..ع الع

بالقلم واملوقف وصوال للتضحية بالنفس.
ــاً لوالديه،  ــه ُمطيع ــاب الل ــتبرصا بكت ــه مس ــكا بدين ــره متمس ــذ صغ ــه من عرفت
ــعى نحو خدمتهم وتسهيل أمورهم وقضاء  ُمحرتماً لجريانه، يربهم ويودهم.. ويس
ــق األفضل واألجمل  ــري وُمتمنياً بتحقي ــة، وُمقدماً للخ ــم.. ُمبادراً باملحب حوائجه

واألكمل للوطن وتقدمه ونهضته..
ــو عنواُن الكرامة، ورمُز العزة،  ــهاد أخي وصديقي (طه) له إن ُمصابنا يف استش
ــا يف تصدير  ــع املواقف وأجلَّه ــطر أبرز وأنص ــموخ.. وهو بذلك ُيس ــطورُة الش وأس
ــه وحضارته.. عن  ــن وأهله وتاريخ ــا دفاعاً عن اليم ــة واجرتاحه ــم البطولي املالح
ــدي من يحملون الخري والُيمن  ــتقبل املُرشق بكل الخري وعىل أي يمن الحارض واملس

والربكات لوطننا الحبيب والغايل (اليمن).
رحم الله شهيدنا وشهيد كل أرسٍة ُحرٍة يمنيٍة تقاوم العدوان وتقارعه..

ــون ويف دربهم  ــىل نهجهم ماض ــهداء بأنا ع ــهيد والش ــد الله ونعاهد الش ونعاه
سائرون .

الرحمة والخلود للشهداء
والخزي للغزاة واملرتزقة

شكرا للسيد عبدامللك .. كشفت لشعبك سر الصفقة 
عبدالجبار الحاج 

حدثان مهمان خالل األسبوع املايض ؛
ــة  اليومي ــات  الهجم ــي  ه ــم  وااله االول 
ــري  عىل  ــة الصاروخية والطريان املس املتتالي
منشأت العدو السعودي ويف استمرارها عىل 
ــدي اليومي موجهة عىل  ــذا النحو التصعي ه
ــكل وتؤصل لضمانة  ــدو مبارشة تش ارض الع
ــارة حرب تحرير  تحول نوعي يف املعركة وبش
ــري وجيزان  ــل يف نجران وعس ــرب محت لكل ش
ــام التاريخ   ــل ان نقف ام ــن نقب ــدون هذا ل وب
نحن اليمنيني ، وجلني خجولني عندما نسأل 
امام أجيالنا ما الذي انجزتموه يف الحرب ضد 
ــربا  ــعود وكم أرضا محتلة حررتم وكم ش ال س
استعدتم وكم جزيرة  أعدتم إىل بحرها وبرها 
ــزة  ــتعدتموها واي ع ــة اس ــي واي كرام اليمن
صنعتم واي درس لقنتم العدو ال يتجرأ بعده 

بعدها  عدو عىل التفكري يف ايذائكم ؟!
ــا يراه  ــم. .  واألهم كم ــو الحدث األه ــذا ه ه
ــب ومتابع من بعيد كما هو الذي يراه  اي مراق
ــو املقرر  ــار ه ــي   وهذا املس ــه كل يمن ويلمس
ــت  ــة وإن طال ــة املرشف ــات املعرك ــى نهاي حت

سنوات او عقودا ....
الحدث الثاني :

ــفر إىل  ــماح للوفد املفاوض بالس عدم الس

ــفر لو كان سمح  جنيف ..وملاذا نرص عىل الس
ــن جرحى  ــن عليها م ــافر بم ــرة أن تس للطائ
ــع واالعتقال  ــة للمن ــت عودتتا معرض مادام
ــاذا لم تكن  ــت فقط ..مل ــان او الكوي ــاذا عم ومل
ــر عربيا أو الصني دوليا ضمينا موثوقا  الجزائ
ــتعلن عن  ــل هاتني الدولتني س ــىل االقل مث ع
ــبقا لو لم تمتلك بيدها ضمانات  عجزها مس

نقل الوفد ذهابا وايابا ..
ــفر   ــنضمن الس ــك بأي ثقة كنا س بعد ذل
ــوع اإلغراء  ــة هو ن ــات كويتي ــريان وضمان بط
ــيل لعاب العدو للتمادي وبعد ذلك  الذي يس

..
وطبعا هذه األسئلة واإلجابة عىل فرض أن 

الذهاب إىل التفاوض امر محتوم وله ثماره ..
ــاب إىل  ــإن الذه ــري ف ــة نظ ــن وجه ــا م أم
ــث ورضب مضاعف  ــاوض رضب من العب التف
ــياق  ــن االنس ــه ورضب م ــاهم في ــنب نس للغ
ــاء للمجتمع  ــوالت اإلصغ ــى خلف مق االعم
ــن تامني  ــع الذي عجز ع ــو املجتم الدويل وه
مسلك آمن وبال عوائق ملبعوثه االممي ولست 
ــف مع املبعوث ولكني  هنا من منطلق التعاط
من منطلق أنني أرثي حالة وفدنا إن ذهب إىل 
ــجله  ــذا بال رشوط وبال موقف يس جنيف هك

سلفا يف انسحاب فوري من أرضنا وجزرنا.  
ــرية الوفد البائسة خالل الفرتات   امام مس
ــن منطلق أن  ــة م ــي يف الحقيق ــة فإنن املاضي
ــة ومؤملة  ــق مهما كانت موجع ــف الحقائ كش
فالعيب اخفاؤها ال اعالنها وعليه فاني بحق  
ــيد عبدامللك الذي كشف  أسجل الشكر للس
رس الصفقة لشعبه فهي حقيقة تمنحه القوة 

أمام شعبه وال تضعفه ....
رس الصفقة التي كشفها  السيد عبدامللك 
ــل  ــن جع ــبت ع ــس  الس ــاب أول ام يف خط
املفاوض ليس مجرد معتقل فحسب بل أسري 
مقابل ارسى وهو امر ال يقبله كل يمني كما ال 

يقبله هو وكل ضمري حي يف العالم  !!!
ــذا حقائق عىل  ــس حريا بنا إعالن هك  الي

مرارتها للشعب وللعالم اوال بأول ..
فتعرض الوفد اليمني لالعتقال يف الكويت 
وسواها أمر كنا ندركه ونلمسه بحكم التجربة 
ــعود  ــة التاريخية التي أغرت آل س التفاوضي
ــجعها غىل  ــلوك كنهج ش بالتمادي بهذا الس
ــرت  وتقبل املفاوض  ــيض يف ظل صمت وتس امل
ــع رئيس  ــذ 1934 م ــرية تاريخية من ــرب مس ع
ــر ..ومحطات  ــه الوزي ــي عبدالل ــد اليمن الوف
ــم نكن نتوقعه  ــتينات ..لكن مال أخرى يف الس

ــد بصفقة تبادل  ــري إطالق رساح الوف أن يج
ــوا يف قبضة  ــكان وقع ــيس امري ارسي بجواس

االمن اليمني ..!!؟
بعد مئة يوم من االرس يف الكويت هل نذهب 

..ثانية !؟
حقيقة ان الوفد اليمني كان يف واقع الحال 
ــاوض  ــخ التف ــن األرسى يف ف ــة م ــرد قائم مج
داخل فنادق وقصور أثرية أمر كنا ندركه ونراه 
ــات الفضاء  ــرارا عىل شاش ــرارا وتك ــاه م وقلن
ــبكات  ــة وعىل صفحات الجرائد وش اإلعالمي

التواصل االجتماعي ....
ــن نعلمه  ــذي لم نك ــر الخطري ال ــن االم لك
ــال ثالثة  ــذي تعرض لالعتق ــد اليمن ال ان وف
ــدة وما  ــوال تلك امل ــزم الصمت ط ــهر والت أش
ــد باملوت أو  ــن وقائع التهدي ــق االعتقال م راف
ــه  اإلكراه  ــوت وقبل ــان مصريهم امل ــم ب إبالغه
عىل طلب التنازل عن اي تعويض عن دمهم  
ــك وبعد  ــم واألخطر من ذل ــىل قتله ــب ع يرتت
ــام بإجراء  ــخ اإلجرامية القي ــذه الفضائ كل ه
ــيس مقبوض عليهم  صفقة تبادل مع جواس

يف اليمن ...
بعد مئة يوم من االعتقال أوال ثم األرس ثانيا 
ثم التفاوض عىل عملية تبادل الوفد املفاوض 

األسري  يف الكويت بمجموعة من الجواسيس 
ــيد عبد امللك  ــفه الس االمريكيني  .فإن ما كش
ــبت املايض قائال:  ــه يوم الس ــي يف كلمت الحوث
ــاوض من  ــالق الفريق املف ــن إط ــم نتمكن م ل
الكويت  آنذاك إال من خالل عملية تبادل بعد 
أن القى األمن القومي القبض عىل جواسيس 

امريكيني   ..
ــفر الجرحى إىل جانب   حتى لو كان أمر س
الوفد آمراً لم يواجه باي قرار من دول العدوان 
يمنع أو يهدد أمن الطائرة ومن عليها أو حتى 
ــأنه أن يعطل السفر ،  فإن  مجرد إجراء من ش
ــة وثالثة إىل  ــرة ثاني ــد  املفاوض م ذهاب الوف
معتقل أثري الرثى وفري الفراء  هو بالغ اإلهانة 
ــا  املفاوض  ــارك فعلته ــعب اليمني يتش للش

اليمني لألسف ..
ــارش او غري مبارش   ــاس مب فوق أن إي  مس
ــروب امر  صفر  ــاء الح ــود أثن ــل والوف بالرس
الحدوث يف سلوك الدول والجيوش املتحاربة  
ــم املتعارف عليها والنافذة  ويف األعراف والقي
منذ االف السنني قبل أن تكون هناك تصوص 

قانونية دولية مكتوبة ..

إطاللة السيد القائد.. ورسائله ملن ألقى السمع وهو بصري
حسن حمود رشف الدين

ــد عبدامللك بن بدر الدين  ــيد القائ أطل قائد الثورة الس
ــة قناة املسرية ليتحدث حول القضايا  الحوثي عىل شاش
ــة يف مواجهة  ــتجدات املرحلة الراهن ــرز مس ــة وأب الوطني
العدوان.. وكعادته يوضح الصورة للجميع.. يوضح للعدو 
واملرتزق والعميل قبل املؤيد والصديق والحليف.. كعادته 
ــقاط  ــة والتنبيهات الالزمة الس ــوط العريض ــع الخط يض
ــبحانه وتعاىل كعبد مطيع  الحجة وتربأة الذمة أمام الله س
ــرية  ــني األحرار كقائد للمس ــه من اليمني ــه، وأمام مؤيدي ل
ــا تجدها يف  ــان وحكمة قل م ــا بإيم ــي يقوده ــة الت القرآني

الشخصيات القيادية لشعوب العالم اليوم.
ــلت ومن  ــاورات جنيف وملاذا فش ــدأ حديثه حول مش ب
ــانة  ــني كانت ترس ــالها.. فح ــدف إفش ــا ه ــبب وم كان الس
ــموهم  ــدو اإلعالمية تروج للمجتمع الدويل بأن من أس الع
ــف التي  ــاورات جني ــور مش ــون حض ــني يرفض باالنقالبي
ــبب  ــا املبعوث االممي إىل اليمن وأنهم الس ــق له رتب ونس
ــيد القائد بأن قيادة  ــاورات.. فقد أفصح الس ــل املش يف فش

ــام الوفد  ــت العراقيل أم ــن وضع ــدوان هي م ــف الع تحال
ــار إىل  ــي للخروج من صنعاء إىل جنيف.. بل أنه أش الوطن
أن هذا التحالف املجرم كان يخطط الغتيال الوفد الوطني 
ــرتاطهم  ــيتها مع اش من خالل فرض طائرة ال يعرف جنس
عدم مسؤولية الجهة الناقلة عن مصري الوفد أو عودته إىل 
ــيد القائد بالعراقيل التي واجهت  ــتدل الس صنعاء.. واس
الوفد الوطني املشارك يف مشاورات جنيف السابقة منها 
عدم السماح له بالعودة إىل صنعاء، وظل قابعا يف سلطنة 
ــرام اتفاق  ــن القومي من إب ــاز األم ــان حتى تمكن جه عم
ــليم ثالثة عمالء أمريكيني  دخول الوفد الوطني مقابل تس

للواليات املتحدة االمريكية.
ــدة االمريكية وليس  ــا املفاوض هي الواليات املتح وهن
ــىل اليمن.. مما  ــود العدوان ع ــعودي الذي يق ــام الس النظ
ــي هو عدوان أمريكي  ــعب اليمن يؤكد أن العدوان عىل الش
وبقرار من اإلدارة األمريكية وليس سعوديا كما هو الظاهر 
للجميع.. املواقف والقرارات واالتفاقات هي من تحدد من 

العدو الحقيقي ومن يقود العدوان.. وما النظام السعودي 
إال عميل باع نفسه ووهب ماله لخدمة اإلدارة األمريكية.. 
فعدونا أمريكا، ومن يقتل شعبنا أمريكا، ومن ينهب ثرواتنا 
ــتهدف االقتصاد  ــن يحارصنا أمريكا، ومن يس أمريكا، وم
ــعب اليمني  الوطني هي أمريكا.. بل كل ما يتعرض له الش
ــتفيدة منه هي  ــكا واملس ــببه أمري ــدوان وحصار س ــن ع م

أمريكا أيضا وإرسائيل.
ــتهداف العدو  ــول اس ــا ح ــدث أيض ــد تح ــيد القائ الس
السعودي األمريكي للعملة الوطنية بهدف تحريك الناس 
ــعبية..  يف املناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الش
ــم يأخذ يف  ــه إىل أن العدو ل ــد يف حديث ــيد القائ ــار الس وأش
ــة؛ فنتائج  ــاس يف املناطق املحتل ــل الن ــبان أو تجاه الحس
ــم أيضا بل كان  ــعر رصف العملة األجنبية طاله ارتفاع س

الرضر أكرب من املناطق األخرى.
ــاركني  املش أن  إىل  ــك  عبداملل ــيد  الس ــا  أيض ــار  أش
ــم رأي وال  ــب اآلخر ليس له ــة من الجان ــني املرتزق اليمني

ــعوديني  ــا يمىل عليهم من قادتهم الس ــورة وينفذون م مش
واإلماراتيني واألمريكيني.

ــيد  ــاني الذي حمله الس ــف اإلنس ــا املوق ــىس هن وال نن
ــي يف خطابه األخري  ــد عبدامللك بن بدر الدين الحوث القائ
ــني وتأكيده  ــة املواطن ــة تحييد معيش ــد عىل أهمي حني أك
ــىل رضورة تحييد البنك املركزي وتوريد جميع إيرادات  ع
ــت إرشاف دويل  ــاء تح ــزي بصنع ــك املرك ــة إىل البن الدول
وتذهب اإليرادات لصالح املواطنني فقط كمرتبات ونفقات 
ــغيليلة للمؤسسات الخدمية.. وهذا ما غاب تماما عن  تش
نفسيات عمالء ومرتزقة العدوان.. بل أن قيادات العدوان 
ــاء  الضعف ــني  املواطن ــاة  بمعان ــذذون  ويتل ــتمتعون  يس
اليمنيني بسبب استمرار الحصار وتوقف رصف املرتبات.
ــيد  ــانية يف أتم صورها متمثلة يف الس ــا تتجىل اإلنس هن
ــيطانية متمثلة  ــح الصور الش ــىل أيضا أقب ــد.. وتتج القائ
ــان والنظام  ــوق االنس ــة بحق ــة املتغني يف اإلدارة األمريكي

السعودي واالماراتي وحلفائهم.

ــني  ( هنا ) عجيبا  ــح أمر الّصامتني واملنافق أصب
وأبدت األّيام انضمامهم للعدوان حني يكرهون من 
ــم العفافيش الذين تظاهروا  يواجه العدوان ؛ فمنه
ــنتني ونصف واليوم أصبحوا  بأّنهم ضّد العدوان س
ــني العدوان ومن عاداه ؛ بمعنى أنهم انضّموا بعد  : ب

الحق إىل الباطل حيث كانت منشوراتهم :
ــم ورماه العمالقة  ــتي الذي خّزنه الّزعي الباليس
ــون يف  ــة ال يفهم ــوري (فالحوث ــرس الجمه يف الح
ــلحة وحّتى القّناصة هم من الحرس ) أحدث  األس

زلزاال ململكة قرن الّشيطان..
ــن مبالغاتهم وتهميش  ــا نتغاىض ع ــع هذا كّن و م
ــّق  ــا لهم ) ونقول : ال نريد ش ــال الّله و(نمغطه رج
ــم من رمى  ــور فليس امله ــات األم ــف يف جانبّي الّص
ــاروخ الحرّية  ــم أّن ص ــن واأله ــاروخ للمعتدي الّص
ــدة ال هّم لها   ــن يد واح ــه ، و طاملا ونح ــاب هدف أص
ــي إلثبات أّن األنصار  ــة العدوان فال داع إّال مواجه
ــا بدمائهم  ــاحات البطولة ويروونه ــون س من يحي

والدليل : أّنه لم يلتحق منهم رجل بساحات الّرشف 
إّال وقد رصخ بشعار املسرية القرآنّية واألنصار .

ــوا بقّناصاتهم  ــد رحيل زعيمهم توّجه لكن  وبع
ــدا  ــا حق ــي اختزنوه ــم الت ــم ومناظريه ومدّرعاته
ــون  ــّوهون ويضّلل ــه يش ــال الّل ــو رج ــا نح وغيظ
ــم  ــورات فه ــى  املنش ــون حّت ــون ويتقّنص ويهاجم
يطلبون الّصداقات بأسلوب مضحك حني يخفون 
ــك العّفايش  ــا : املل ــي خفت نجمه ــم الت أصدقاءه
ــت  ــا ،  وأصبح ــخ منه ــايش و...ال ــد الخرب واألس
ــور وقاهر  ــيم القص ــع ووس ــار الّربي ــماؤهم أزه أس
العّشاق ، وبني ليلة وضحاها تحّولوا من عمالقة يف  

الحرس إىل مزز وأوانس .
ــّم أصواتهم إىل  ــس لض ــا لي ــم لن ــم صداقاته امله
ــد الفكر والقلم  ــا ومواجهة العدوان بتوحي أصواتن
ــه (الزال  ــا بل إّن ــع رصخاتن ــم م ــل  رصخاته وجع
ــني والوّهابيني  ــا اإلخوانجي ــودي داخلهم كم اليه
ــعار  ــد ش ــم إّال لنق ــّخرون صفحاته ــني ال يس )   ح

ــوايل فيه قائدنا  ــور  ن الّرصخة أو الّتعليق عىل منش
ــن الحوثي ، وهنا بالذات  ــيد عبدامللك بدر الدي الس
ــف املنافقني فبذكره  ــرون فكأّن قائدنا هو كاش يظه
واسمه  تتكّشف هوّياتهم يف تعليقاتهم التي يرمونه 
ــنتهم :  ــس فيهم، وأّول ما تلوك ألس ــه بما لي و رجال
اتهامات وسب وشتم وهم بذلك يقتفون أثر إخوان 
الشياطني، ويستبعدون العدوان ومرتزقته وخونة 
الوطن ويصّبون جام غضبهم عىل من يدفع بروحه 
ــات األنس  ــدون خلف شاش ــه عنهم وهم قاع ومال

والّتدليس يتشّدقون ويقول أحدهم (كمثل ) :
ــة الوفد  ــالم وبقّي ــىل محّمد عبد الّس ــب ع الواج
ــف ليفاوضوا ،  ــوا رجال إىل جني ــاوض  أن يمش املف

وبهذا الكالم  يدعون للضحك .
ــيد القاعدين واملتخاذلني  فإن لم تذهب أنَت يا س
ــاء إىل أقرب جبهة كنهم أو الحديدة لتدافع  والجبن
ــك فكيف تطلب من غريك امليش  عن أرضك وعرض

رجال إىل قارات ؟؟؟؟!!)

هذا مثّقفهم أّما جاهلهم فيدخل الخاص ويبعث 
ــه أو يعّلق بحقد وغيظ خاّصة  بكالم رخيص كقيم
ــرك لديهم  ــا فتتح ــيدنا وقائدن ــوايل س ــا ن ــو رأون ل
ــوا وطنهم  ــد الذنب حني هزم ــاعر النقص وعق مش
وعبدوا حزبا وشخصا خانهم وخان وطنه يف حني 
ــران وصّنع وطّور  ــربدق وصاحب كهف م صمد املت

األسلحة والصواريخ و...الخ
ــم وانهزامهم فأرادوا تلطيخنا به يف  رأوا تخبطه
ــة ودونما حياء فضاعت قيم الوطنية والعفة  وقاح
ــتحقوا أخوتنا  ــة وهانوا وما اس والرجولة والقبيل
ــوا أخوتنا وهم صادقون أنهم ضّد العدوان  ولو طلب
ــة وأّنهم يف جبهات الّرشف  يف كل حرف وفعل وكلم
ــا بكتف  ــار وكتف ــف مع األنص ــا بص ــون صّف يدافع
وجنبا إىل جنب ولكن َبُعدت عنهم الّرجولة فالزالوا 
ــتعراضات  ــة واالس ــاب الهنجمة والغطرس : اصح

الجوفاء .

من سلسلة : إخوان الّشياطني
     أشواق مهدي دومان

 
ملاذا فشل مؤتمر جنيف اليمني ؟!

هشام الهبيشان

ــل به  ــذي حّم ــت  ال ــع الوق ــاً م تزامن
الوفد الوطني اليمني يف صنعاء، األمم 
ــات  ــري ضمان ــؤولية توف ــدة مس املتح
ــاورات  مش إىل  ــاء  صنع ــد  وف ــل  بنق
ــروف آمنة ،  بعد   ــف، وإعادته يف ظ جني
ــد صنعاء  تؤكد نية  توفر معلومات لوف
تحالف  العدوان عىل اليمن الذي تقوده 
السعودية بالتخطيط الحتجاز الوفد 
يف جيبوتي، حيث من املقرر أن تتوقف 
طائرتهم يف طريقها إىل جنيف، فالوفد 
ــذا املضمار  بعد  ــابقة يف ه له تجارب س
ــارت  ــا انه ــدث يف 2016م عندم ــا ح م
ــتمرت 108 أيام يف  ــات التي اس املحادث
ــد يف ُعمان مدة  ــز الوف ــت واحتج الكوي
ثالثة أشهر بسبب الحظر الجوي الذي 
ــىل اليمن  ــف  العدوان ع ــه تحال يفرض
ــذه التطورات ،  ــن هنا وتزامناً مع ه ،وم
ــاؤم يف خصوص  ــود حالة من التش تس

ــذه املؤتمرات، ألّن  ــدوى من عقد ه الج
ــىل تداخالت الحرب  أغلب املطلعني ع
عىل الدولة اليمنية وما تبعها من تغيري 
يف قواعد االشتباك، يعلمون ويدركون 
ــاورات أو لقاءات  ــات مش أّن عقد جلس
أو مؤتمرات تضّم شخصيات من طريف 
ــرى،  ــاً أخ ــة أو أطراف ــة اليمني املعادل
ــات  ــود صعوب ــبب وج ــح بس ــن ينج ل

ومعوقات كثرية.
ــاءات  ــتعراض اللق ــالل اس ــن خ وم
واملؤتمرات التي عقدت، يف هذا اإلطار، 
ــباع  ــو إش ــه ه ــت ب ــا قام ــد أّن كّل م نج
ــادرة عن نجاحات  اإلعالم بالصور الن
ــن  ــاوض وع ــيطة يف التف ــدول الوس ال
فرص للتقدم املأمول، مع أّن تلك الدول 
ــول إىل نتائج  ــدرك أّن الوص جميعها ت
ــة،  ــذه املرحل ــاً يف ه ــس ممكن ــة لي فعلي
ــه  ــا فإن ــّل م ــل إىل ح ــال التوص ويف ح

ــوة يف طريق  ــاً، أو خط ــيكون مرحلي س
ــتبقي اليمن يف  طويل صعب ومعقد، س

معمودية النار حتى وقت غري محّدد.
ــوم نعم ، ال يمكن إنكار حقيقة أنه  الي
ــة ملؤتمر  ــاك تحضريات دولي ــت هن كان
"جنيف " والذي كان من املقرر أن يجمع 
بعض األطراف والقوى اليمنية ، ولكن 
ــر بحال انعقاده  ــح أّن هذا املؤتم الواض
لن يتمكن من تحقيق أي إنجازات يظل 
غياب  معايري رئيسية وتفاصيل مهمة 
ــا ان هناك العديد  ــوار الوطني ، كم للح
ــة  ــات املتمثل ــات واملعوق ــن الصعوب م
ــة املدعومة من  ــوى اليمني بـبعض الق

قبل تحالف العدوان عىل اليمن .
ــاً بأّن  ــا من التاريخ دروس لقد تعلمن
ــة محلية مركبة  ــات دولية – إقليمي أزم
األهداف، كالحرب العدوانية التي تدار 
ــّد اليمن،انه ال يمكن الوصول  حالياً ض

إىل نتائج نهائية لها بسهولة، ألنها كرة 
ــول يف أي وقت  ــار متدحرجة قد تتح ن
ــا ال يمكن  ــي، وحينه ــار إقليم إىل انفج
ــا أو عىل األقّل التحكم  ضبط تدحرجه
ــويات  والتس ــول  فالحل ــارها،  بمس
ــن التجاذبات واألخذ  تخضع للكثري م
ــية  والرّد قبل وصول األطراف الرئيس
ــرضورة  ــاملة ب ــة ش ــة إىل قناع املعني
ــذه الحال، ال يمكن  وقف الحرب، ويف ه
ــدى املنظور، ما  ــل إىل حّل يف امل التوص
ــويات اإلقليمية  لم تنضج ظروف التس

والدولية.
ــع  جمي أّن  ــح  الواض ــن  م ــوم،  والي
ــة يف هذه  ــات اإلقليمية والدولي املعطي
ــد واضح بني  ــري إىل تصعي املرحلة، تش
ــني، وهذا  ــني والدولي ــاء اإلقليمي الفرق
ــن تدهور  ــيؤدي إىل املزيد م ــدوره س ب
ــور أمن املنطقة  ــع يف اليمن وتده الوض

ــوى  ــض الق ــه بع ــا تعي ــذا م ككّل، وه
الوطنية اليمنية بشكل واضح “ املؤتمر 
ــم  وحلفاؤه ــه  الل ــار  وأنص ــعبي  الش

والكثري من القوى الوطنية“ .
ــتنتج أّن  ــن كّل ما تقدم نس ختاماً، م
جميع هذه املؤتمرات ال يمكن التعويل 
ــن تداعيات  ــا، كنافذة للخروج م عليه
ــؤال الذي  ــن، والس ــىل اليم ــرب ع الح
يطرح نفسه اليوم وبقوة: ماذا بعد هذه 
املؤتمرات؟ وماذا سيستفيد اليمنيون 
ــرب  الح ــذه  ه ــط  وس يف  ــم  ه ــن  الذي
ــا  ــون كّل تداعياته ــة ويتحمل العدواني
من هذه املؤتمرات بحال انعقادها؟ ، يف 
الوقت الذي تصعد به قوى العدوان من 
ــىل اليمن بمن فيه بحراً وجواً  حربها ع

وبراً .
* كاتب صحفي أردني
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