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هكذا جاءت اإلمارات ملبية نداء العقيدة ونزل رجالها شوارع عدن ملتحمين برجال املقاومة الجنوبية

تفا�صيل دقيقة وم�ؤثرة من �أر�ض املعركة عن دور الإمارات وكيف �أحرقت قواتها الأر�ض من حتت �أقدام العدو
حممهــا عىل الغــزاة  ،جاءت اإلمــارات بدباباتها
ومدفعيتها وصواريخها التي أحرقت األرض من تحت
أقدام العدو  ،جاءت اإلمــارات ملبية نداء العقيدة و
األخوة والنخوة ونزل رجالها شوارع عدن ملتحمني
باملقاومة املنهكة قائلني لهم اثبتوا نحن معكم حتى
النرص « ..
يســتطرد اليافعي وهــو يرسد تلــك اللحظات
بالقول « :يا الله ما أروعهــا من لحظات عندما ك ّنا
نرى عرباتهم املدرعة تنزل إىل الســواحل ,وعندما
ك ّنــا نرى بحريتهم تحــرق أي تقــدم وعندما كان
اللواء طيار رشــاد السعدي ومريم املنصوري تحوم
طائراتهــم وتدمر كل يشء يتحــرك لتعزيز قوات
العدو  ،جاء السالح الحديث للشباب وجاءت األموال
وجاءت بواخر الدعم وجاءت املواد الغذائية والدوائية
للجبهات  ،صمد الشعب وارتفعت معنويات املقاتلني
مل يصدقوا مايحــدث كيف تحولت األمور لصالحنا ،
ّ
والشكر « .
ولسان حالهم يقول يارب لك الحمد

األمناء/خاص :
استنكر ناشطون جنوبيون وبشدة ما وصفوها
بـ»الحملة املســعورة» التي تشنها حكومة الرشعية
التي يسيطرعليها (إخوان اليمن) عرب وسائل إعالمها
وبعــض وزرائها املقيمني يف الرياض واســطنبول
باإلضافة إىل وسائل إعالم اإلخوان وقيادات التنظيم
ضد اإلمارات العربية املتحدة العضو الفعال يف دول
تحالف دعم الرشعية اليمنية .
ّ
وذكر الناشــطون الجنوبيون حكومة الرشعية
وتنظيــم إخوان اليمــن بالدور الكبــر الذي لعبته
وماتزال دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة بالتصدي
ملليشيا الحويث االنقالبية ومرشوعها التدمريي الذي
تحاول من خالله تنفيذ أجندات إيران وقطر باإلضافة
إىل دورها اإلنساين بإغاثة الشعب اليمني .
إعالمــي جنويب روى بحرقــة وأمل كيف جاءت
اإلمارات وكيف انهمرت دمــوع أبناء الجنوب فرحا
بقدوم القــوات اإلماراتية ...وكيــف امتزجت دماء
اإلماراتيني بدماء أبناء عدن
يقول اإلعالمــي الجنويب عــادل اليافعي « بعد
هروب الرئيس هادي إىل عــدن من إقامته الجربية
يف صنعاء ك ّنا بني مكذب ومصدق أن عفاش سيدفع
وخصوصا بعد خطاب الحويث الذي
بقواته ملالحقته
ً
وصف أبناء الجنوب أنهم أصحاب حق ومظلومني ،
قلنا حينها هذا الرجل ال يكذب وســيبقى يف صنعاء
فهناك أعداؤه الذين قاتلوه ستة حروب وليس الجنوب
ثــم تابعنا بعدها حديث عفاش يف تعز عندما تبجح

بكربياء وبلغة املنترص قائال مل َ
يبق لهم سوى البحر
للهرب؛ ألنه كان يعلم ما لديه وما لدينا بالتفصيل « .
واستطرد بالقول « هنا فقط أيقنت أنهم قادمون
ال محالــة وحينها كان يل حديث مــع أحد الضباط
املقربني مــن هادي فقلت له هل لدينــا قوة كافية
لصد أي هجوم قادم إلينا قــال نعم بتوجس  :لدينا
عدة دبابات بالحرس الرئــايس وجبل حديد ممتلئ
سالح كام وصلت سفينة من روسيا البيضاء محملة
بأحدث األسلحة الفتاكة تطمنت مؤقتا حينها وقلت:
لن يتكرر مشــهد احتالل  94من جديــد هكذا كان
تفكريي  ،ومل أكن أعلم بحجــم الخيانة التي كانت
تحيط و تنتظر عدن وأهلها ســوى عندما ســقط
العند وأرس الصبيحي و هــرب هادي إىل عامن ومل
َ
يبق حينها للشــعب الجنويب سوى مواجهة املصري
األســود املحتوم والذل والهوان الجديد البشع  ،فكل
املعسكرات املحيطة يف عدن تآمرت ووقفت مع الغزو
وكل الخاليــا والعمالء والخونة الذين عاشــوا بيننا
قاموا قومة رجل واحد وطعنوا عدن من الخلف« .

سقطت عدن وأظلم الكون أمامنا !
يستذكر اليافعي ذكرياته بالقول « :انهار الشعب
كامال وشــلت الحركة بل إن الرجــال يف ذلك اليوم
بكوا قهرا وحزنا وكمدا وهم َي َر ْون مدينتهم تجتاحها
مليشيات طائفية همجية ستستبيح األعراض وتهني
الرجال وتســتعبد القوم وتأخذنا جميعا ونصبح من
أمالكها!

وأضــاف  « :يف ظل هــذا التخبــط واالرتباك
والفوىض خرجت املقاومة هنا وهناك بســاح قليل
ال يقوى عىل الصمود لفرتة طويلة  ،كانت جحافلهم
بــاألالف تتقدم مــن كل الجبهات مــن لحج وأبني
وعمران وكلام قتل منهم عدد كبري عاد مثلهم وأكرث
كانوا يريدون إنهاء األمــر برسعة مهام كلف األمر
 ،بدأت املديريات تتســاقط حتى وصلوا إىل التواهي
وال َّناس يف حزن شــديد بني مكــذب ومصدق وهم
يعلنون يف قنواتهم أن قواتنا انترصت وانتهى األمر ،
يا لها من أيام سوداء ال تنىس « .
واســتطرد اليافعي بالقول  « :انتهت ذخريتنا و
استشــهد شــبابنا األبطال وهم يدافعون بكل قوة
وصمود لكن عدوهــم كان أقوى عدة وعتاد وجاهز
لهذه اللحظات فعدو الداخل من الخاليا النامئة كان
أقوى من القوة املداهمة املتقدمة  ،كثريون أعلنوها
رصاحة أن األمر انتهى وســقطت عدن مجددا فقط
عامل وقت والبد من التسليم باألمر الواقع والخضوع
لهذا العدو الغاشــم أو نهرب عــر البحر كام أعلن
عفاش!
وأضــاف اإلعالمي عادل اليافعي  « :كانت نداءات
االستغاثة تخرج من عدن ترتفع بأمل وحرقة وقهر ،
تدمرت البلد وقتل الشعب ومل َ
يبق سوى قاب قوسني
أو أدىن من الســقوط النهايئ وإعالن بيان نرصهم
علينا! ثم جــاءت اإلمارات العربية املتحدة بكل ثقلها
ومالها ورجالهــا ونحن يف الرمــق األخري وكأنها
يد امتدت من الســاء تنقذ الشــعب من السقوط
يف الهاوية  ،جاء أبناء زايــد بطائراتهم التي صبت

لإلمارات كذلك شكر وتقدير ..
ارتفعت األعالم اإلماراتية فوق البيوت والسيارات
واملحال واملســاجد؛ بل إن أبناء عدن كانوا يتباهون
به ويشرتونه بأسعار غالية،عشق الشعب الجنويب
اإلمارات وخصوصا عندما شاهدوا وجه لوجه أخالق
وتواضع الجيش اإلمارايت وكيف كان يتعامل معهم
بكل حب وود وتواضع ورحمة «..
انترصت عدن وامتزج الــدم اإلمارايت بالجنويب
يف ملحمــة عربية تاريخيــة األوىل من نوعها منذ
عقود طويلة وقطعت يد إيران وهزم العدو الغاشــم
رش هزميــة وحينها عمت األفراح وخرج الشــعب
مبتهال لله رافعا صور قادة اإلمارات واململكة العربية
فرحا وكل ذلك مر كأنه حلم
السعودية ,وبىك الجميع ً
مل نصحوا منه حتى اآلن!
فهل بعد ذلك نتساءل ماذا قدمت اإلمارات لنا ؟
هل أخالقنا وقيمنا تجعلنــا ننىس أو نتناىس أو
نتجاهل ؛ لنقول :ماذا فعلت اإلمارات ؟! هل أصبحنا
ناكري املعروف والجميل يف أمر كاد أن يجعلنا عبيدا
مدى الحياة بســبب نقص الخدمات التي تسبب بها
عفاش ورجاله ؟
السؤال التاريخي الذي يجب أن يطرح كل يوم:
وتساءل اإلعالمي الجنويب عادل اليافعي بالقول
 :ماذا لو تركنا لوحدنــا نقاتل ونحن ال منلك زادا وال
ســاحا وال ماال يف مواجهة الغزو كيف هو حالنا
اليوم بعد هذا الوقت من االجتياح الرببري ؟

احلزن يخيم على الطائف بعد فاجعة �أ�سرة مينية مقيمة يف الطائف ال�سعـودية

األمناء /إرم نيوز :

شــارك عدد كبري من ســكان مدينــة الطائف
السعودية ،أمس األربعاء ،للمشاركة يف الصالة عىل
جثامين زوجني مينيني شابني يقيامن يف املدينة منذ
ســنوات بعد أن قضيا ً
غرقا يف حادثة أثارت مشاعر
حزن واسعة يف اململكة.
وقىض هاشم عبدالله هاشم وزوجته ،يوم األحد
املايض ،عندما كانا برفقة طفليهام تالني ( 3سنوات)
وعبدالله (أقل من عامني) ،يف رحلة للتنزه عند غدير
البنات الشــهري والقريب من مدينة الطائف ،وال تزال
تفاصيل ما واجهاه يف ســاعتهام األخرية يف إطار
التوقعات واالفرتاضات فقط.
أياما عصيبة منذ وصول
وعاش ســكان الطائف ً
أخبار اختفاء بائع املالبس اليمني وزوجته ،بعد ظهر
يــوم األحد ،لحني العثور عليهام غريقني ،وتســليم
جثامنيهام للسلطات املختصة يف اليوم التايل ،فيام
تكفل أقاربهام بطفليهام تالني وشــقيقها عبدالله
اللذين ال يعرفان ما جرى لوالديهام لحد اآلن.
وعرثت فرق الدفاع املدين الســعودية وفرق بحث
وإنقاذ تطوعية محلية عىل جثامن الزوجة الشــابة

ً
غارقة يف الغدير،
يف مساء اليوم ذاته
ومل يتم الوصول لجثامن الزوج حتى
اليوم التايل ،لتظهــر بعدها روايات
املنقذين وعائلة الزوجني عام جرى.
وعرث شبان سعوديون يف البداية
عىل سيارة الزوج هاشم بالقرب من
الغدير متام ًا ،ووجــدا فيها الطفلني
يجهشــان يف البكاء ،وأبلغا الجهات
املختصــة مبا شــاهداه لتتدخل فرق
الدفاع املدين وتنتهي من مهمتها وفق
رواية مؤملة تقول إن الزوج سقط أو ًال
يف ميــاه الغدير وجره الســيل الذي
كان مير حينها يف الغدير ،فيام أمنت
الزوجة طفليها يف السيارة وحاولت
إنقاذ زوجهــا ،لكنها ماتت معه ،أو أن
الزوجة هي من سقطت أو ًال.
الحادثة التي مألت تفاصيلهــا الصحف وقنوات
التلفزة املحليــة ،وجدت صدى واســع ًا وحزين ًا يف
مواقع التواصل االجتامعي التي كان هاشم وزوجته
يوثقان رحلتهام عرب أحدها ،إذ يقول خالد هاشم ،إن
شقيقه هاشــم كان بالقرب من حافة الغدير يصور

مقاطع فيديو وينرشها عىل تطبيق ”ســناب شات“
قبل أن يسقط يف الغدير.
ووفق رواية الشقيق التي نقلتها صحيفة ”سبق“
املحليــة ،فإن قدم الزوج انزلقــت يف املياه وجرفته
بســبب قوتها ،فــا كان من الزوجــة إال أن أبعدت
طفليها عن املكان ،ووضعتهام يف الســيارة ،وبدأت
محاوالت إنقاذ زوجها التي انتهت بغرقها معه.
ويروي الشقيق أنه كان برفقة هاشم وعائلته يف

اليوم السابق لوفاته ،وأنه قرر اصطحاب عائلته
قــرب الغدير لتحقيق أمنية طفلتــه تالني برؤية
البحر ،إذ يتجمع يف الغدير كميات كبرية من املياه
يف مثل هذا الوقت ،حيــث تصب فيه عدة وديان
تجري فيها مياه األمطار.
ويف مواقــع التواصــل االجتامعــي ،متتلئ
مقاطــع فيديو لعمليــات اإلنقــاذ ،حيث عمل
غواصــون ترافقهم معدات إنقــاذ يف الوصول
للزوجني ،بينام تظهر آثــار ملكان جلوس العائلة
عىل فراش قرب ضفة الغدير.
الحادثة أعادت لألذهان قصة اسم الغدير التي
تناقلها الســكان املحليون برواية تقول :إن سبع
بنات كن يرعني بأغنامهن عند الغدير يف املايض،
وغرقــن فيه ،ليتحول اســمه إىل ”غدير البنات“
نسبة إليهن.
ومل ينته األمر عند هذا الحد ،فالتحذيرات الرسمية
التي وردت عقب الحادثة ،مــن خطورة التواجد يف
أماكــن تجمع املياه يف مواســم األمطار ،قد تجعل
من غدير البنــات الذي يعد مقصد ًا للمتنزهني ،مكا ًنا
غري مرغوب فيه ،ويهابه سكان الطائف بعد فاجعة
األرسة اليمنية...

