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بعد مضي أربع سنوات..

مجزرة جبل الزيتونة  ..ذكرى حزينة تبحث عن العدالة واإلنصاف
• "األمناء" تقرير /صبري عسكر
أربع ســنوات مضت عن مجزرة جبل
الزيتونة جبهــة بله العنــد ومازال أرس
الشهداء يف مديرية حاملني بلحج يعيشون
وضعــا صعبا للغايــة يقابلــه الجحود
والخذالن ،حيث أن عدد من شهداء الرضبة
الجويــة وجرحى اإلعاقة مل يحصلوا عىل
أبسط األشياء كحقوق شــهرية تخفف
من معانــاة أهاليهم وجرحهــم الدامي
وبوجهــة نظرهم أصبحت هــذه الغارة
الجويــة التي نفذتها مقاتــات التحالف
العريب (رضبة غادرة) اســتهدفت كوكبة
من الرجال املخلصني للمقاومة الجنوبية
ألبنــاء حاملني يف جبهة جبــل الزيتونة
بقيادة العقيد انور العمري ،وراح ضحية
هذه الرضبة قرابة الـ  12شهيد ًا وستون
جريح ًا أغلبيتهم جرحى إعاقة ،إضافة إىل
خســائر باملمتلكات واآلليات التي كانت
بحوزتهم.
ورغم مرور أربع سنوات عىل الحادثة
الداميــة اال ان حقيقة مصري تلك الرضبة
الجوية مل يتضــح بعد ،وبنفس الوقت مل
يحصل أهــايل الشــهداء والجرحى عىل
حقوقهم أو شــيئا يذكر هنا من العرفان
وفاء لتضحياتهم الجسام وحجم الخسارة
ً
الفادحة التي أودت بحيــاة أنبل رجاالت
املقاومة الجنوبية أســوة ممن سبقوهم
من شــهداء الغارات الجوية يف املناطق
املحررة ،ولهذا ستظل هذه الرضبة القاتلة
ذكرى حزينة ليــوم تاريخي مؤمل ( / 27
 2015 / 7م) لن يندمــل من قلوب أبناء
هذه املديرية الباســلة ،طاملــا ومآثر تلك
الغارة الجوية وأشــاء شــهداء الحادثة
ودمائهم الزكية باقية أمام أعني من أعطى
اإلحداثيات الغادرة بقصف مقاومة حاملني
يف جبل الزيتون.

ذكرى حزينة وأشالء ممزقة
تلك الحادثة تحمل ذكريات حزينة ليوم
تاريخي مؤمل عاشتها جبهة ردفان العند
وبكل حقيقة تعترب لحظات سوداء عندما
تحولت تلك األجساد الحية التي تسعى إىل
دحر الغزاة الروافض مــن أرض الجنوب
الطاهرة إىل أشالء ممزقة وخيام مبعرثة
وسيارات محطمة نتيجة الرضبة الجوية
املفاجئة التــي أربكت مقاومة حاملني يف

جبل الزيتــون ،يف الوقت الذي كانوا فيه
أمنيني غري متوقعني أن تأيت الرضبة من
مؤمنة طاملا هناك
السامء وأن الســاء
ّ
طائرات تنارص املقاومة الجنوبية.
"األمناء" ســلطت األضــواء وتواكب
األحداث مع حلول كل ذكرى حزينة ملجزرة
جبل الزيتونة وها هي اليوم تلتقي برموز
العمل النضايل والوطني يف املديرية مع
حلول الذكرى الرابعة الذين عربوا وكشفوا
الحقيقة املؤملة لهذه الواقعة الدموية التي
تركت ركام من الحزن العميق يف قلوب كل
أبناء املديرية لن ينسوها ابدآ.

دمائهم طاهرة
"األمناء" ألتقت قائد املقاومة الجنوبية
بحاملني ،وقائد جبهة الزيتون العقيد  /أنور
العمري ،الذي قال ":نحمد الله عىل النرص
الذي تحقق يف ربوع بالدنا الجنوبية عىل
أذناب الفرس والعفاشيني ومن ساندهم ،
وذلك الفضل يعود لله عزو جل الذي مكننا
من هذا النرص ثم مبســاندة دول التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة يف محاربة هذه
العصابة اإلجراميــة الدموية التي أعاثت

¿

أســر شــهداء

حامليــن بلحــج
يعيشون أوضاعا
ً
مأساوية

بالبالد بأعاملها التخريبية وأســتهدفت
الدين واإلنسان.
وأضــاف العمري لـ"األمنــاء"" :أما
بخصوص ذكرى شــهداء وجرحى جبل
الزيتونــة التي حصلت مــن جراء قصف
الطريان يف جبهة الزيتونة ،الشــك أنها
ذكرى مؤملة وحزينة عــى قلوبنا  ،لكن
نعاهد اولئك الرجال بــأن دماؤهم الزكية
ســتظل قضيتنا متمســكون بالثوابت
واملبادئ حتى يتنفــس الجنوب الصعداء
! كيف ال ونحن اليــوم مازلنا يف ميادين
املعارك نخوض مع هذه املليشيات العبثية
معركــة الدفاع عــن العقيــدة والعرض

واألرض مع عدو ال يعرف معروف ًا وال ينكر
منكر ًا ؛ بل رايتهم مرفوعة ضد اإلســام
واملســلمني  ،فقد حملوا يف قلوبهم الرش
والدمار والخــراب وجميع طرق اإلرهاب
التي سلوكها من أســيادهم يف (إيران)
الروافض !.
وأوضح قائــا  ":إن الخــزي والعار
ســيحل عىل من تحمل ذمم تلك النفوس
الربيئة التي حصدها الطريان ،وذلك برفع
تلك اإلحداثيات املغلوطة ،ومن املؤســف
جدا أنه عىل مرور تلك املجزرة أربعة أعوام
من تلك الرضبة التي راح ضحيتها عدد من
الشهداء والجرحى ،مل يلتفت ألرسة شهيد
وال جريح أحد سواء من قبل الدولة أو من
قبل دول التحالف العريب ،ومن هنا فإننا
نناشدهم جميع ًا ونطالبهم أن يتم تعويض
أرس الشهداء والجرحى وتعويضنا ملا جرى
لنا مــن أثر قصف الطــران يف األرواح
واملمتلكات ،وكذلك نطالبهم مبحاسبة من
رفع اإلحداثيات ،أملني أن يستجيبوا لتلك
التضحيات الغالية أســوة ملا تم العمل به
من تعويضات يف املحافظات األخرى".

ذكرى مأساوية

أما مدير مكتب الشــهداء يف حاملني
األســتاذ /رائد خميس فقال أن" :مجزرة
الزيتونــة ذكرى أليمة عــى أبناء حاملني
خاصة والجنوب عامــة ،ويوم  27يوليو
يعترب يوما مأســاويا جراء قصف موقع
أبناء حاملني يف جبل الزيتونة (بله العند)
والتي راح ضحيــة قصف الطريان حوايل
 12شــهيد ًا وأكرث مــن  60جريح ًا وكثري
من املعدات واألسلحة وسيارات النقل وها
نحن يف الذكرى الرابعــة بعد مرور هذه
الفرتة كلها مل نعرف من الذي قصفنا ومن
أين أتت ؟ ومازال الغمــوض يكتنف تلك
الرضبة الجوية.
وأضاف لـ"األمناء"" :لقد مضت أربع
ســنوات وأرس الشــهداء والجرحى يف
حاله معيشــية صعبة يــرىث لها ،مل يتم
تعويضهم والوفاء ملا قدموه من تضحيات
جسام حتى أصيبوا باليأس والخذالن من
كل القيادات الجنوبية والوضع الردي الذي
وقف بوجه أرس الشهداء والجرحى".
وتابــع" :بأنه إىل يومنا هذا الزال عدد
من شــهداء جبل الزيتونة بــدون أرقام
عسكرية دون معرفة األسباب ومل ترصف
لهــم أي حقوق عىل اإلطــاق ،فهل كان
جزاؤهم كهكذا خذالن ونكران وهم أناروا
طريق العزة والكرامــة والحرية وقدموا
أرواحهم رخيصة دفاع ًا عن الدين والوطن
والعروبة ..؟!.
وطالــب خميس الجهــات الحكومية
واملســؤولة مبتابعــة التحالــف العريب
بتعويــض أرس الشــهداء والجرحــى
والخسائر املادية جراء ذلك الرضبة الجوية
 ،مؤكدا بامليض قدما عىل ذات الهدف الذي
سقطوا من أجله حتى التحرير واالستقالل
واستعادة الدولة الجنوبية .

أسماء الشهداء
"األمناء" تنرش أســاء شهداء قصف
جبل الزيتون ،وهم :الشهيد قحطان محمد
حسني ،الشهيد عبد العزيز صالح حسني،
الشهيد نجيب عبد العزيز القايض ،الشهيد
عبدالله أحمد ملجم ،الشهيد ماجد محمد
سامل ،الشــهيد سليم سامل مثنى ،الشهيد
معمر عيل صالح ،الشــهيد نرص قاســم
أحمد ،الشــهيد فهمي ســعيد محسن،
الشــهيد بركان محمد عيل ،الشهيد يحيى
صالح مرشد.

