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خرب جاين يف اجلوال
أبد ما جاء عىل ظين
و َقيل يش سمعت أخبار؟
قلت بالله كلمين!
قيل اليوم خلف كهبوب
أبو وضاح فارقين..
وصرب َا يا جنوب صرب َا
وانا ريب يصربين

ابو حممد
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معركة المواطن مع البريد..
يا نــاس ..يا مســؤولني ..ارحموا من يف
األرض يرحمكــم مــن يف الســاء ..كرثت
املناشــدات التي نتلقاهــا يف الصحيفة من
املواطنني إليصــال أصواتهــم إىل من يهمه
األمر! ..وبالنظر إىل الحــال املزري للمواطن
وكرثة املناداة حتى ســئمنا من املناداة لكن ال
حياة ملن تنادي ..نشعر بالخجل ونحس باألمل
ملا يعانيه املواطن املســكني بالتنقالت اليومية
إىل مكاتب الربيد وافرتاش األرض لســاعات
طويلة وعبث ســارسة الربيد ..وهذه األعباء
كاملة تضاف إىل كاهل املواطن  ,فمتى ينصف
املواطن ؟!! ومتى يشــعر مســؤولو الدولة
ومسؤولو الربيد بأن مسؤوليتهم هي تكليف
وليس ترشيف؟! وتكليفهم هو خدمة املواطن
وتســهيل وتســيري الصعاب أمام املواطنني
وليس تعذيبهم ...

د  .صدام عبدالله

العد العكسي ..وعودة هادي إلى القصر الرئاسي
جلسة لقبول االستقالة أو رفضها .أعلن
ما بــن الفينة واألخــرى يخرج لنا
الحوثيون عن إعالن دستوري قىض بحل
املخلوع عفاش بخطاب يتحدث فيه عن
الربملان وبتويل اللجنة الثورية برئاســة
الرئيس هادي .
محمد عيل الحويث ،رئاسة البالد.
ويهاجمــه فيه واصفاُ لــه "بالفار"
فــ ّر من صنعاء متجهــ ًا إىل عدن يف
هادي  ..فيا يا ُترى ما رس هجوم عفاش
 21فربايــر 2015م بعدها أعلن إن جميع
له ؟!
القــرارات التي اتخذت من  21ســبتمرب
هل هو عدم رد هادي عليه مام جعله
باطلــة وال رشعية لهــا  -ويقصد اتفاق
يصاب بــاألرق وبحالة نفســية جرى
الســلم والرشاكة  -بدأ الحوثيون وقوات
تجاهــل الرئيــس هادي لــه؟! ..صمت
عســكرية مؤيده لعيل عبــد الله صالح
الرئيس هادي يف بعــض األحيان يبدو
بحملة جديدة يف أواســط شهر مارس
محري ًا وبالخصوص للشعب ومن هم يف
�أحمد هادي
 2015بحجة محاربة الدواعش وقصفوا
صفه  ،ولكن من ناحية أخرى صمته دليل
مقر إقامته يف عدن.
قوة ورسالة لخصومه حيث يبعث لديهم
سيطر الحوثيون عىل تعز وقاعدة العند و لحج ومطار
الحرية والقلق عن ماذا يخبئ لهم يف جعبته  ،فهو الذي
تعامل معهم بهدوء ورصانة وخرج من بني أيديهم وقد عدن ألن معظم قوات الجيش أصبحت تحت سيطرتهم،
فرضت عليه حراسة مشددة ويفاجئك دامئا مبا مل تكن فر هادي منهم فنصبوا له كمين ًا يف حرضموت ولكنهم
فشــلوا يف ذلك!  ،كل هــذا والزال املخلوع يطلق عليه
تتوقعه منه !!
بعد أن ُفرض عىل هــادي اإلقامة اإلجبارية يف بيته (الفار هادي) فــكل يشء متوقع ونحن يف انتظار ما
يف العاصمــة صنعاء  20 ،ينايــر  ،2015وقدم هادي سوف يفاجئنا الرئيس عبد ربه منصور هادي يف األيام
استقالته يف  22يناير إىل مجلس النواب ،بعد استقالة القادمة! .
الحكومــة برئاســة "خالد بحــاح" ومل يعقد الربملان

أمن لحج يلقي القبض على جندي حوثي كان في
طريقة الى عدن بحجة استالم الراتب
لحج  /األمناء  /صالح منرص بن عيل :

القت األجهــزة األمنية مبحافظة لحــج ظهر أمس
القبض عىل جندي حويث كان يف طريقه إىل العاصمة
عدن قادما من محافظة ذمار .
وقال مصدر أمني لـ"األمناء" بأن أفراد نقطة الرباط
ألقوا القبض عىل جندي ينتمي لجامعة الحويث قدم إىل
عدن بحجة اســتالم الراتب  ,مشريا بان الجندي الحويث
كان عىل منت سيارة اجرة وبعد توقيفه من قبل الجنود

اطلقوا
�سراحهم

املرابطني يف النقطة وجدوا بحوزته أوراق مكتوب عليها
طالســم ســحرية تبني بعد التحقيق معه انه ميارس
الشعوذة.
كام يحمل بطائق عسكرية وشعارات جامعة الحويث
وصــور ًا كانت مخزنة يف هاتفه يظهــر فيها وهو يف
احدى الجبهات يقاتل اىل جانب الحوثيني.
الجدير بالذكــر ان الجندي من محافظة ذمار ويدعى
(ح.م.ق.ع) كان من منتسبي معسكر  7اكتوبر يف ابني
 -حد قوله . -

المقال االخير

يا أبناء الجنوب..
حانت لحظة
المقايضة السياسية
م .جمال باهرمز
الحقيقة الساطعة أنه ال يوجد نجاح وانتصارات بدون تضحياتمبوارد تهدر  ،وأبطال يستشــهدون  ،أيضا ما فائدة الثورة والثوار إن
مل نبسط عىل األرض ومنتلك مؤسساتنا املدنية والعسكرية ومواردنا
وقرارنا السيايس.
فليس من املعقول أن نبقى ثوار ًا إال ما شــاء الله ..الحقيقة كانت
والزالــت الحرب هي بني الشــال والجنوب عســكري ًا وهي شــبه
محسومة لصالح عودة الجنوب ألهله وانتصار أبطاله.
معروف أن من يقود سياســة حزب اإلصــاح واألحزاب الدينيةاملنضوية يف إطار الرشعية هو نائــب الرئيس األحمر وكل يوم يزداد
الكره لهذا الحزب ليس بســبب قواعده املتواجــدة يف الجنوب والتي
صوتها مصــادر وأفواهها مكممة من قبل قادتها .بل يزداد بســبب
السقوط األخالقي املدوي واليومي لقادة هذا الحزب الهجني وإعالمه
املبتــذل والذي يحارب ويتآمر وينســب انتصــارات الجنوب لقادته
الفارين يف فنادق الرياض وتركيا.
ومعروف أن ليــس كل دول التحالف تدعم األحمر واإلخوان ومنتحالف معهم بل إن املســؤولية تقع عىل اللجنة الخاصة املشــركة
الســعودية اليمنية ألنها املســؤولة عن امللف اليمنــي ألي تبعات أو
هزائم – ال ســمح الله  -مثل التفريط بباب املنــدب واملمرات املائية
أو بانتصــارات الجيش واملقاومة الجنوبية بســبب كيلها مبكيالني ،
فالدعــم والرعاية واإلعالم يتجه لعصابات األحمر واملقديش والتي مل
ولن تتحرر أي من التباب املعلن عنها يف الشامل بينام أبطال الجنوب
يستشهدون ويحررون األرض وينترصون وال يتم مؤازرتهم أو دعمهم
أو حتى انتشــال جثثهم من خطوط التامس كــا حصل يوم أمس
للقائد البطل قائد لواء الثالث حزم العميد /عمر ســعيد الصبيحي ؛ بل
إن اإلحداثيات تعطي لرضبهم كلام تقدموا وحرروا مساحات أكرث.
كان كل كالم حميد األحمر قبل ســنوات هــو مربط الفرس يفمعرفة نوايا النخب الشاملية حني قال (أنه ال يجب أن من ّكن الجنوبيني
من الســلطة أبد ًا) .واآلن الســلطة هي رشعية دولية ممثلة بالرئيس
هادي وقراراته ومتمردة ضد قــرارات املجتمع الدويل بقيادة عفاش
والحويث.
الرصاع اآلن هو عىل من سيســتحوذ أكــر عىل أدوات الرشعيةالدولية ليجعل الطرف اآلخر متمرد ويرضب بعصا البند السابع؟! وهنا
تتفق كل أطراف الشامل وتنسق فيام بينها بقوه لعدم إعطاء املقاومة
الجنوبيــة أدوات القوة بامتالكها الرشعيــة الدولية ،حتى ال تضعف
باملقابل جيوش الشامل وينفصل الجنوب.
تستميت عصابات الشامل الهاربة واملتمردة لتصبح مقاومة أبناءالجنوب وجيشه وأمنه مليشــيات متمردة  ،وجيوش الشامل جيش
وطني ميثل اإلرادة الدولية بعد انضامم املتمردين إليه.
وهذا ما متكن منه عيل محسن األحمر ومن يدعمه باستبعاد نائب
الرئيس الجنويب خالد بحاح  ،واآلن يريدون اســتبعاد الرئيس هادي
والذي أعتقد أنه لن ميكنهم من ذلك قبل أن يعيد للجنوب عافيته ويعيد
التوازن بني الجنوب والشامل.
ال يخفــى عىل أحد أن بعض دول التحالف العربية تكيل مبكيالنيوأبطال وقادة الجنوب يف معارك الرشف يستشــهدون أو يتم رضب
تقدمهم بسبب تخاذل هذه الدول.
ننس بأنه قبل ســنة كنا نفتقد أدوات
 لكن يف املقابل يجب أن ال َاملقايضة وال منتلك أي أدوات للقوة  -مثلام منتلك اليوم  -عىل ســبيل
املثــال تم دمج أغلب قــادة وأفراد مقاومتنا وتم نقــل البنك املركزي
إىل عدن وتأمني موارد ثرواتنا وتعيــن الكثري من قادة املقاومة يف
السلطة الرشعية.
بهذه األدوات نستطيع تعزيز انتصاراتنا ونستطيع كذلك أن نقايض
ونفرض رشوطنا وأولها اعتامد الرشاكة يف قرارات الحرب والســلم
والتفاوض وإبعاد األحمر وعصابته من غرف التحكم بســبب إعطاء
اإلحداثيــات املتعمدة لرضب قادتنا وأفراد جيشــنا ومقاومتنا وعدم
تدخله يف سري العمليات العسكرية يف الجنوب أو بقوات جنوبية.
نستطيع أن نقايض االنتصارات بالطلب من الرئيس هادي تشكيل
حكومتني ومجلسني عسكريني للجنوب والشامل حتى ال يتم الخلط
والتفريط بانتصارات أبناء الجنــوب وإهدائها إىل األعداء  ،مع العلم
أن هذا الطلب يســر يف إطار املبــادرة الخليجية  ،ويجب أن ندرك أن
املقايضة أنواع يجب أن ندعــم بها قرارات هادي ومنكنه ونحميه من
تآمر أحزاب الشامل ومن خلفها .ال أن تكون وبا ًال ومشكلة.
ال يجب أن نعمل حاجز ًا بيننــا وبني قادة وأفراد الجيش واملقاومة
والحراك الجنويب املسيطرين عىل الوظائف يف سلطة الرشعية .ألنهم
ميثلــون الرشعية الدولية التي بها ترضب رؤوس عصابات الشــال
وجيوشهم والتي بها نستعيد مؤسســاتنا العسكرية واملدنية وإدارة
مواردنا  ،واالســتقالل عن املركز يف صنعاء  ،والتنسيق العايل لقوى
الحــراك يف الداخل والخارج مع أدوات الســلطة واملحافظني لتعزيز
ســيطرتنا عىل األرض والرثوة ..هذه األشــياء مجتمعه هي الطريق
لالستقالل السيايس.

