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حقيقة
الرشعيــة التي تقودهــا جامعة
اإلخــوان حرصيا بعد خمســة أعوام
حرب مل َ
يبق لديها ما تقدمه بعد الفشل
العســكريّ املهني إال الحرب اإلعالمية
اعتقادا منها بأنها ســتحصل عىل ما
تريد ولكن ســيظل الفشــل العالمة
الحرصية للفاشلني .
اليوم املطابــخ اإلعالمية وبأموال
الشعب املنهوبة تواصل شن حرب عىل
املتترصين؛ فهي تســتهدف اإلمارات
والسبب مساعدة اإلمارات للجنوبيني
للدفاع عــن أرضهم وقبل هذا اإلمارات
هي من تحفظ للرشعية بعض ماتبقى
من كرامتها إىل اليوم .
معاشيق اإلمارات من أعادت ترميمه
وليس الرشعية ومن يســكن بداخله
الرشعية وليس اإلمارات .
مطار عدن تدمر بشكل كامل وكان
الجميع يتوقع أن تستغرق فرتة ترميمه
ســنواتٍ ؛ ولكن االحتالل االمارايت ــ
بفضل الله ــــ أعاد ترميمه والرشعية
كانت أول املستفيدين من إعادة افتتاح
مطار عدن.
املدارس التــي افتتحــت يف أبني

المقال االخير

نباح الفشل
وهــل شــاهدتم قائدًا
والصبيحة وشبوة والضالع
برشعية الرياض تواجد
واملدارس التــي رممت يف
يف معارك الســاحل أو
عــدن االحتــال اإلمارايت عدنان الأعجم
الضالع ؟
الذي قــام بكل هذه األعامل
ً
اإلصالحيــون كانوا
فصل
الرشعيــة مل ترمــم
يصفون حافظ معيــاد بأقذر األلفاظ
دراس ًيا واحدًا! .
ســيارات اإلطفــاء والنظافة؛ هل وبعــد أن فشــلوا وأفشــلوا العامل
اســتعانوا به والعفايش معياد فضح
الرشعية من و ّفـرتها أم اإلمارات؟.
عائدات النفط والغاز هل تذهب إىل ثوار التغيري؛ هل اإلمارات من استعانت
مبعياد ؟
جيوب اإلمارات ؟
املرتزق هو من يتصالح مع من هتك
ميناء عدن لــوال الله  ,ثــ ّم الدعم
العسكري اإلمارايت باســتعادته من عرضه وقتل النساء ورشدك من منزلك
املســلحني هل كان اليوم سيكون أكرث واســتوىل عىل أمالكك ونهب ثرواتك
مرفق يورد إيــرادات إىل خزينه البنك واحتل وطنك وليس املرتزق من يتحالف
مع من حرر أرضك أو مد لك يده .
املركزي ؟
مشــكلة الرشعية :أنها تعتقد بأنها
أربعة أعوام وحكومــة اإلخوان ال
دوالرا واحــدًا من عائدات النفط تستطيع بالفهلوة اإلعالمية الحصول
تورد
ً
والغــاز؛ هــل كان هــذا بتوجيهات عىل ما فشــلت بتحقيقه عســكر ًيا
واقتصاد ًيا واجتامع ًيا ؟
اإلمارات ؟
أقصيتــم الجميــع بحجــة أنهم
مد الجنوبيني بالســاح يف معركة
الضالــع؛ ملــاذا اعتربهــا الرشعيون فاشــلون ,وأثبتت األيام بأنهم رجال
الدولة وأنتم للفشل عنوان .
جرمية ؟
هاتوا لنا إنجازًا واحــدًا لكم؛ حتى
هل شــاهدتم جند ًيا إمارات ًيا يقاتل
يف صفــوف الجنوبيني ضد الرشعية ,تتغنى بالرشعية! .

انسحاب اإلمارات ...ستدفع ثمنه الشرعية
نعــم كلنا مدينون لدولــة اإلمارات
العربية املتحدة ممثلة بجيشها الباسل
الذي ال يعرف غري النرص والنرص بإذن
اللــه تعاىل  ,هــرب الرئيس الرشعي
هادي من عاصمته املؤقتة عدن ليس
إىل جزيرة ســقطرى أو أي محافظة
مينية أو حتى إىل مأرب؛ ليجمع بقايا
قواته التي خذلته يف صنعاء وعدن .
هرب مــع جميــع أفــراد أرسته
وحاشيته هروب نهايئ ال رجعة فيه ,
وهرب عيل محسن األحمر وآل األحمر
وجميع قيادات اإلصالح من اليدومي
مرورا بجميع الكوادر
وحتى الزنداين
ً
اإلخوانيــة وبقيــة أحــزاب الخراب
املشــرك مع جميع أفــراد أرسهم ,
وهــرب صالح ســميع  ,ومل يفكروا
مجرد التفكري بالعــودة إىل وطنهم
حتى اللحظة .
َ
ليبق
هرب القادة والساسة والتجار
الشعب وحده يواجه مصريه املجهول
 ,هربوا بعدمــا نهبوا ورسقوا خزائن
البنــوك واملرافق اإليراديــة العامة ,
وباعوا حتى مخازن السالح والذخائر
ومستودعات املواد الغذائية األساسية
واألدوية .
حينــا أعلــن خــادم الحرمــن
الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز
عاصفة الحزم كان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة
اإلماراتية الشــيخ محمــد بن زايد آل
نهيان ســنده الوحيد بتلــك امللحمة
البطولية التاريخية.

من حــرر عــدن وباقي
تحرتم القرارات األممية
الجنــوب هــي املقاومــة
واملبــادرة الخليجية ,
الجنوبيــة التي لوال الله  ,ث ّم
وأحداث قرص املعاشيق
الدعم العســكري واإلسناد
وبن دغر شــاهدة عىل
الجــوي ومشــاركة قوات
ذلك االلتزام  ,اإلمارات
النخبة اإلماراتيــة بتحرير
أعادت للرشعية اليمنية
عدن لكانت الرشعية مرشدة
كرامتها وأرضها وعزتها
ومنبوذة وتعيش عىل فتات
 ,ولوالهــا لكنا أســوأ
وبقايــا املســاعدات وكرم
حا ٍل من الفلسطينيني
الرؤوساء والزعامء وامللوك �أحمد �سعيد كرامة املنكوبــة وقضيتهــم
والشيوخ...
املُحتال عليها.
من يحمي مدينــة مأرب
مــاذا لو انســحبت
وســائها هي بطاريات الباتريوت اإلمارات مــن عدن واليمــن  ,وهل
اإلماراتية  .يابن ســميع عليكم أوال الســعودية قادرة عىل ملئ الفراغ ,
مطالبة القوات املســلحة اإلماراتية وهل هنــاك دولة بالعامل تســتطيع
التي يف مأرب بالرحيل  ,أما يف عدن مســاعدة اململكة العربية السعودية
واملحافظات الجنوبيــة فاالمارتيني بعد خــروج اإلمــارات  ,بالطبع ال؛
مرحب بهم أشــد ترحيــب وهم منا فهذه الحرب كشــفت وجوه رؤوساء
ونحن منهم .
وأظهرت معــادن الرجال  ,هذه حرب
وأمتنى من كل قلبي يابن سميع أن السعودية وليســت حرب اإلمارات ,
يحدث ذلك وتغــادر القوات اإلماراتية وعىل الرشعية وغريهم أن يعوا أهمية
مأرب لتنكشــف بعد ذلك عورة جيش هذا الكالم جيدًا قبل فوات األوان .
االرتــزاق الوطني وتظهــر حقيقته
ولهذا يجــب عىل الرشعية أن تعض
عىل رؤوس األشهاد  ,وسرنى معنى بالنواجذ عــى دولة اإلمــارات وإال
الرشاكــة الحقيقــي عندمــا تلتهم لطردت من الجنــوب كام طردت من
مليشــيات الحويث مــآرب  ,ضاربة الشامل  ,وألوم وأعتب عىل السلطات
بعرض الحائط جميع املواثيق والعهود الســعودية التي أوت أبواق الشــؤم
املربمة مع حــزب اإلصالح ورشعية والفساد والخذالن مهاجمة اإلمارات
الذل والهوان .
من عــى شاشــات مينيــة بداخل
اإلمارات العربية املتحدة هي الضامن األرايض الســعودية  ,ويجــب عىل
الوحيد لبقاء الرشعيــة اليمنية عىل الســعودية وضع حد لتلك التجاوزات
قيد الحيــاة يف املناطق املحررة؛ ألنها الخطرية من قبل رموز الرشعية .

وقائع أطرافها أبوبكر
شفيق والشهيد جعفر
والزبيدي والخبجي
جنيب محمد يابلي
الحياة دروس وعرب وعظات وقيمة اإلنســان تكمــن يف مواقفه ومن
أحسن لنفسه ومن أساء فعليها  ...سنة الحياة أنّ تحيا وترحل وكلنا راحلون
والبقاء للباقي ســبحانه وتعاىل وإذا رحلنا ســنخلف وراءنا ذك ًرا طي ًبا  ,أو
سيئا وسيقول التاريخ كلمته لصالحك ،أو ضدك وقد تكون من الذين اكتنزوا
الرثوات أو ترحل خايل الوفاض وثروتك الوحيدة هي أعاملك املسجلة لك عند
ربك وخالقك وعند عباده الصالحني.
وقفــت أمام صحيفة "عدن تايم" التي حــاورت املناضل الوطني الكبري
أبوبكر عيل شــفيق متعه الله بالصحة وأطال عمره الذي أفاض يف الحديث
الشــائق عن مراحل حياته للزميل وائل القباطــي ومن ضمن إفادات الرجل
الكبري /أبوبكر عيل شــفيق أنه من مواليد حافة حسني العريقة يف كريرت
عــام 1933م ،وتلقى يف هذه املدينــة العريقة مراحل دراســته االبتدائية
واملتوسطة والثانوية يف مدرسة بازرعة الخريية اإلسالمية وعمل يف ميناء
عدن.
من ضمــن إفاداته للزميل الصحيفة يف عددهــا الصادر يوم األربعاء 5
ديســمرب 2018م ،أنه خاض معمعان النضال الوطني حيث أســس الجبهة
النارصية وشــارك يف الكفاح املســلح ضد الوجود الربيطاين وأصبح أول
محافظ لعدن بعد اســتقالل الجنوب يف نوفمرب 1967م ،وكيف دفع الثمن
جراء مواقفه اإلســامية ضد الوجود املاركيس وكيف غادر الوطن وصودر
بيته يف عدن وعاد إليها بعد الوحدة.
تحــدث املناضل الوطني عن املحافظ جعفر محمد ســعد ,وأراد بزيارته
ليهنئه بتعيينه محافظا لعدن؛ إال أن املحافظ أرص عىل قيامه بزيارة املناضل
الكبري يف بيته وخصه براتب شهري انقطع عرب استشهاد جعفر يف منطقة
الفتح بالتواهي يوم األحد  6ديسمرب 2015م ،واستشهد معه محمد عبدالله
زين وطارق أحمد ســامل عبيد وفادي عباس حسني وكان أبوبكر شفيق يف
مجلس حكامء عدن الذي أسسه املحافظ جعفر محمد سعد.
وماذا عن د .نارص الخبجي واللواء عيدروس الزبيدي؟
رفع الدكتور نارص الخبجي محافظ محافظة لحج مذكرة رســمية إىل
اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن بتاريخ  13ديسمرب 2016م؛ أبلغه فيها
أنّ الباحث اللحجي حامد عيل أبوبكر موىس ألف كتابا مرجعيا عنوانه (لحج
تاريخ وحضارة) ،ومني عىل زميلــه ونظريه محافظ عدن الزبيدي بالتكرم
يف التعاون عىل طباعة الكتاب وبدوره وجه اللواء عيدروس قاسم الزبيدي
محافظ عدن رئيس جامعة عدن باالطالع عىل مذكرة محافظ محافظة لحج
والتعاون بحسب اإلمكانية لطباعة الكتاب املذكور.
تدور األيام وينتقل املناضالن الزبيدي والخبجي من فندق إىل فندق حتى
وصال إىل هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب وسجل املناضالن مواقف
ستظل باقية أبد الدهر وكلنا كام أسلفت راحلون وتبقى مواقفنا .

الكدمة الحمراء في لحج آخر موقع أثري
يتم بيعه بموقع صبر األثري
األمناء/عبدالقوي العزيبي:
أطلق رفعت حســن بدوس رئيس فريق التحقيق لــدى مكتب اآلثار
بلحج  ،مناشدة عاجل إىل معايل وزير الثقافة ومحافظ محافظة لحج
برسعة التدخل وحامية املواقع األثرية يف محافظة لحج نتيجة لتعرضها
لعمليات البيع والرشاء من قبل مافيا اآلثار والشمس يف كبد السامء .
وأردف " بدوس " مستغيث ًا بالوزير واملحافظ كاشف ًا عرب األمناء بيع
موقع صرب األثري مبديرية تنب والذي كان آخرها بيعا " الكدمة الحمراء
" وبهــذا تحول كامل املوقــع الذي عمره تجــاوز 1500عام إىل منازل
ومحالت تجاريــة يف ظل صمت الوزارة واملحافظة  ،وعجز مكتب اآلثار
عن حامية املواقع األثرية الفتقــاره ملقومات العمل وعدم تعاون جهات
الضبط القضايئ بحامية املواقع األثرية .
يذكــر إن محافظ لحج اللــواء ركن /أحمد الــريك ؛ وبينام هو يف
طور العالج بخارج الوطن مطلع هذا العام إثر تعرضه للحادث اإلرهايب
مبنصــة العند  ،وجه األمن بلحج بحامية املواقع األثرية مبا فيها موقع
صــر األثري  ،وكان من املقرر تنفيذ حملة إلزالة كل االســتحداثات يف
املوقع  ،غري أن مافيا اآلثار جمدت تنفيذ الحملة .

