عــى قيــادات االنتقــايل
واألنصار أال يكونوا جاحدين وأن
يشكرون رشعية اإلخوان التي مل
تكتفِ بأنها فشــلت حتى بسعر
الحبــة البيــض وزادت من رصيد
االنتقايل بإعالمها الفاشل أيضا.
بل اليوم الرشعية تقدم ً
عمل
سياســيًا لالنتقايل بالخارج املبعوث األممي جريفيثتس
كان مقيدًا مــن اتخاذ أي موقف إيجــايب تجاه االنتقايل
وفجــأة الرشعية صنفتــه يف قامئة األعــداء واملتآمرين
وأصبــح موقفه من االنتقايل جيد جدا ــ إن مل يكن ممتاز
ــ  .ثم وزير خارجيــة الرشعية الذي ظل يحارب االنتقايل
دبلوماسيا واالعرتاض عىل مشــاركاته يف أي مفاوضات

أعجميات!
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وبدون سابق إنذار طلع كافر وخائن بنظر رشعية اإلخوان
واليــوم يتحــدث عن جامعــة تتحكم برشعيــة ويتغزل
باالنتقايل.
ً
فاشل وشنوا حملة عىل
ومن قبل بحاح أيضا صنفوه
الســفري الربيطاين أما اإلمارات؛ فقد بلغت السفاهات من
قبل بالطجة الرشعية ذروتها وكله يف صالح االنتقايل .
عىل االنتقايل أن يشــكر هــذه الرشعية فهي تعمل
ليل نهارعىل مزيدا من الفشــل وتحول الحلفاء إىل خصوم
وأعداء وهي من حولت الحوثيني من انقالبيني إىل رشعيني
يف أروقة املحافل الدولية.
الرشعية هي من سرتفع علم الجنوب...إنها الرشعية
العرطة التي جعلت التحالف يف ورطة .

المقال االخير

بقي أن يطلبوا ترحيل شعب الجنوب من أرضه !

قدمــت الحكومة التي يدير شــؤونها
ويتحكم يف قراراتهــا ومفاصلها الجرنال
العجوز  /عيل محسن األحمر عرب مندوبها
يف األمم املتحدة بحســب ما وردنا " طلب
" اعتبــار املجلس االنتقايل الجنويب ً
طرفا
ً
معرقل يف العملية السياســية ! واعتبار
مختلف القوات والتشــكيالت العسكرية
واألمنية الجنوبية كقــوات الحزام األمني
والنخبة كـــ " مليشــيات " خارجة عام
يسمونه بســلطة ومؤسســات الدولة.
واملفارقــة العجيبة أن هذه الحكومة وهي
تقدم هذا الطلب تــدرس يف نفس الوقت
خيار االنســحاب من اتفاقية سياســية
وقعتهــا هــي وليس املجلــس االنتقايل
يف ستوكهومل يف الســويد برعاية األمم
املتحدة !
شخصيا مل أســتغرب مثل هذا الطلب
املقدم إىل مجلس األمن  ,فليس مبستغرب
أبدا أن يأيت مــن طرف حاقد عىل الجنوب
وأهله وقضيته  ,خاصة وهو يعيش حالة
من التخبط وعدم التــوزان والوهن عىل
مختلف املستويات السياسية والعسكرية
من جهــة  ,وألننا نعلم متاما عقلية هؤالء
 ,وكيف يفكــرون  ,وكيف ميكن أن تكون
ترصفاتهم ومخططاتهم يف كل ما يتعلق
بالجنوب من جهة أخــرى  ,ويف تقديري
أنه لو بقي من املنطق ما هو بنسبة ( 1%
) إلمكانيــة قبول طلب برتحيل " شــعب
الجنوب " من أرضه ملا ترددت قوى  7يوليو
الحاقدة من خزي وحقارة املحاولة .
يفهم العامل كلــه  ,أن مثل هذا الطلب
ميكــن أن يكــون منطقيا إذا مــا تعلق
مبليشــيات الحويث ومكتبهم السيايس ,

العام الحادي عشر لجرس
البنشر الذي قرعه األعسم

وعطفا عىل ذلــك  ,وبكل
األمرييك الجديد الترصيح بأن
تأكيــد ســيصاب عضــو
فريق الخرباء الذي التقى قيادة
مجلس األمن الذي ســيقرأ
املجلس االنتقــايل بأنه وفد ال
الطلب بالحــرة والذهول
ميثــل الحكومــة األمريكية !
 ,ورمبــا ســيفرك عينية
وأنه هو الــذي ميثل الحكومة
ويعتقــد للوهلة األوىل أن
األمريكية ! عــى الرغم من أن
هناك " خطأ مطبعي " قد
الترصيح الرســمي للمجلس
حصل  ,وأن الطرف املقصود
االنتقايل قد ذكر بشكل واضح:
يف الخطاب هو مليشيات
إن من التقى بهم هم مجموعة
الحويث وليس قوات النخبة احمد عمر بن فريد من املباحثــن واملفكرين الذي
واألحزمــة األمنيــة التي
ميثلون مراكز أبحاث ودراسات
برهنت للعامل علو كعبها يف
أمريكية  ,لكن " الحالة املهزوزة
محاربة اإلرهاب وحفظ األمن يف الجنوب " التي تعيشها هذه الحكومة وعدم ثقتها
! ومن باب أوىل ليــس املجلس االنتقايل يف نفسها جعلها تتوسل السفراء مثل هذه
الذي يســتمد رشعيته من شعبه  ,والذي الترصيحات  ,التي يقوم برتجمتها فورا "
هو وفقــا للمقاييس املتعارف عليها ملعنى مرتجم متحمس " يبدو شــكله مضحكا
الرشعية ميتلك رشعيــة أكرث بكثري حتى وهو يشدد عىل مخارج الكلامت املطلوبة
من حكومة الحاجة التي منحتها الرضورة  ,وال نعلــم إن كانوا يدركــون أن مثل هذه
السياسية رشعية ال متتلكها أصال.
الطلبــات الصبيانية تنعكس ســلبا عىل
يف نفس ســياق هوس حكومة معني مكانتهم الضعيفة أصال وتبعث برســائل
بالجنوب وباملجلس االنتقــايل  ,الحظنا عرب غبائهم إىل هؤالء السفراء تنبئ بدرجة
بشكل واضح جدا  ,تكرار طلباتهم للسفراء الضعف التي تعيشه حكومة معني .
الذين يزورونهم يف املعاشيق الترصيح يف
بقي أن نقول :إن االحتالل عرب التاريخ
مختلف املناسبات بكل ما هو مطمنئ لهم يعترب مفهوم ومامرســة قــذرة  ,لكنني
فيام يتعلق بالوحدة ! أو الحكومة الرشعية شخصيا مل أشــاهد احتالل إىل هذا الحد
والتعامــل معهــا وحدهــا دون غريها  ,من الوقاحة والخسة أكرث من هذا االحتالل
والحمد لله الذي جعلنا نشاهد هذه الوحدة الخبيث الــذي جثى عىل صــدر الجنوب
وهي تصل إىل هذه املرحلــة مل تعد فيها العريب منذ يــوم  1994 / 7 / 7م  ,والذي
قادرة عىل أن تحمي نفســها  ,بل ويصل ال زال حتى وهو يف النفس األخري ميارس
بها الحال التعيس إىل حد أنها باتت تتوسل أقذر أنــواع املؤامرات تجاه شــعب أصيل
بقائها وحضورها العــدم من ترصيحات لن يجد منــه إال كل استبســال وصمود
شــفهية تطلب من ســفراء الدول  ,وكان ومقاومة .
آخر منوذج مخ ٍز لذلك  ,طلبهم من السفري

جنيب محمد يابلي

ثعابين غريبة "تختفي وتطير" تثير رعب األهالي في عدن
األمناء  /خاص :
أنتابت حالة من الفزع وســط األهايل يف مديرية الربيقة بالعاصمة عدن جراء
ظهور مفاجئ لثعابني مختلفة وغريبة.
وأفاد مصدر محيل يف مديرية الربيقة بالعاصمة عدن ،قول :إن ثعابني مختلفة
وأخرى طائــرة تظهر بأعداد كثرية وتختفي بشــكل مفاجئ ،ثــم تعود للظهور
واالختفاء.
وأضاف املصدر :إن األهايل مل يشــهدوا مثل هذه الحالــة من قبل ،وال مثل هذه
الثعابني وبهذه الكثافة عىل اإلطالق ،وإنها حالة غريبة ظهرت بشكل مفاجئ منذ
يوم أمس.
يذكر :إن الثعابني الطائرة مثبتة علميا وهي مجموعة صغرية من واحدة من أنواع
الثعابني التي تعيش عىل األشــجار والتي يكرث تواجدها يف مناطق جنوب رشق
آسيا  ,وتبدو هذه الثعابني غري ملحوظة دامئا نظرا لتواجدها الدائم فوق األشجار.

عنفوان النخبة الشبواني!ّ

تقاريــر مراكز تحليل
أمريكية أشادت بجهود
قوات النخبة الشبوانية
وأظهــرت بالتخطيــط
البيــاين انخفــاض
الجرمية وأعامل اإلرهاب
فقط خالل ســنتني من
النخبة الشــبوانية عىل
انتشارها ...األمر الذي مل
املحافظة.
تفلح فيه جهود الواليات
كــا أجــرت الواليات
�إياد ال�شعيبي
املتحدة منفردة...
املتحدة وقــوات النخبة
وأفــاد مركــز تحليل
الشــبوانية املدربــة يف
األزمــات األمريــي
اإلمارات العربية املتحدة
يف
األمني
 ACLEDتحسن الوضع
العديد من عمليات مكافحة اإلرهاب
شبوة بشكل محلوظ كام يتضح عدد التي نجحت يف كشف نشاط القاعدة
الوفيات املبلغ عنها والذي انخفض يف جزيرة العرب يف شبوة وحرصت
مــن  1092يف عــام  2017إىل  97املقاتلني يف املناطق الشاملية.
يف عام 2018م ،بعد سيطرة قوات
شــبوة بخري طاملــا نخبتها بخري

وتتمدد وتعيد لشــبوة اســتقرارها
األمني واملعييش.
مطالباتكم بطرد حليفنا اإلمارايت
يجب عليكم أوال تســليم بطاريات
الباتريــوت للتحالــف باإلضافــة
لرواتبكم الــدي يســتلمها جيش
الدجــاج يف مختلف تبابكم بالعملة
األجنبيــة التي تعــود إلحدى دول
التحالف ...
وعــودة قاداتكم األشــاوس من
الفنادق والعواصــم اإلخوانية إىل

إننا يف واقع (وخاصة عدن) يســوده البنرش أو قــل :إنه واقع مبنرش
وبهــذا الصدد أذكر القراء الكرام باملوضوع املوســوم (تاير مبنرش يافندم)
للراحــل العزيز عادل األعســم الذي نرشته "األيام" الغراء يوم الســبت 12
يوليــو 2008م ،والذي أهداه للصديقني أحمر عمــر العبادي وأحمد عمر بن
فريد القابعني آنذاك وراء القضبان وتألق الزميل األعسم يف موضوعه اآلنف
الذكر وتفاعلت كثريا مع موضوعه ونرشت يل "األيام" يوم االثنني  14يوليو
2008م ،موضوعا موسوما (متى نعقد مؤمترا وطنيا لـ (البنرش) اليمني.
وأرشت يف موضوعي إىل أن البنــر يرتبط باالنفجار كظاهرة صوتية
ويرتبط بالتمزق كظاهرة مادية؛ فالبنــر نتيجة ملقدمات أدت إىل حدوث
متزق رافقه دوي التمزق.
ارتبط تناولنا (أنا واألعسم) بأحداث عام 2008م ،وهناك عىل سبيل املثال
بنرش صعدة بحروبها الستة إال أن هذا البنرش تحول عىل بنرش من نوع آخر
حيث أصبح الحويث بفعل مخطط اســتخباري قوة محتلة فبدال من تقوقعه
داخل صعدة يدافع عن نفسهح أصبح اليوم منترشا شامال وجنوبا ويستخدم
الصواريخ البالســتية وطائرات بدون طيار وأصبح يتحكم مبيناء الحديدة
ومركزي صنعاء وله شطحات هنا وهناك يف الجنوب.
كان هناك بنرش الجنوب وبنرش الدستور وبنرش األرايض وبنرش الرثوات
ننس بنرش "األيام" وسمع
(برتول  +غاز  +ثروة سمكية  +ذهب...إلخ) ،وال َ
النار ,وأصوات انفجارات خارج وداخل مبنى األيام وسكن النارشون هشام
ومتام بارشاحيل يف ٍّ
كل من صنعاء وعدن.
تناولت يف موضوعي السالف الذكر تبنرش األوضاع يف عدة مواقع منها
بنرش الدواء حيث تشــبع سوق الدواء اليمني بأكرث من  13ألف صنف دوايئ
مسجل يف اليمن وقال مسؤول يف إنتاج الدواء " ال زبالة يف الدنيا إال وتأيت
إلينا"...إنه البنرش بعينه.
رغم فضاعة ومرارة األوضاع املبنرشة عام 2008م ،إال أن األوضاع زادت
تتبنرش خالل األعوام الخمســة املاضية وبلغت ذروتهــا هذا العام 2019م،
فحوادث إطالق نار كثيف ال تعرف مصدرها...املريي بتشــكيالت ملونة وال
تعرف تبعيتها...البســط عىل األرايض والبناء العشوايئ والربط العشوايئ
للكهرباء تتم عىل مدار األســبوع وبدم بارد...دراجة نارية صدمت الشــاب
طارق محمــد صالح العتيقي بجانب مبنى املحافظة وســائق الدراجة كان
مرتديا املريي والذ بالفرار يف وضح النهار وعندنا يف الشــيخ عثامن ويف
شــارع مجاور ملثامن يغتاالن سائق باص شــاب ينقل طالبات من ثانوية
زينب ومن حســن الحظ أنه أنزلهن جميعا إال واحدة كانت معه وقت إطالق
النار وأصيبت برأسها وأرستها فقرية واستفادت من رصخة وااا إسالماه عرب
الواتس وتفاعل أهل الخري وسددوا فاتورة العملية يف رأسها.
تبنرشت األوضاع يف األعوام الســابقة وخاصة يف العام 2008م ،بس
كانت هناك دولة ومراكز أمن وكان صالح يظهر أمام وســائل اإلعالم عامة
وخاصــة وقنوات إخبارية أما تبنرش األوضاع يف العام 2019م ،ال يطاق وال
ميكن وضعه يف ميزان املفاضلة مع 2008م ،صالح كان موجودا يف صنعاء
عام 2008م ،وكل األعوام الســابقة والالحقة أما هادي مرابط يف الرياض
للعام الخامس وبنجاح منقطع النظري.
ما أحوجنــا إىل مؤمتر وطنــي أو عدين للبنرش للوقــوف أمام تبنرش
األوضاع العامة وخاصة تبنرش الرشعية وتأثــر ذلك عىل الرعية ...متى ؟
متى يا مؤمتر البنرش؟.

أرض املعــارك حتى يشــغلوا فراغ
انسحاب اإلمارات...
ما الــذي يوجعكم مــن اإلمارات
بالذات نحن كجنوبيــن ندرك ذلك
األمل من أين نبع وماهي مسبباته...
وأظنه ــ بتفاؤيل الذايت ولذايت ــ
سيزيد األمل يف األيام القادمة.
أما نحــن ال ننكــر دور اإلمارات
الشقيقة يف مساندتنا وبناء قوات
جنوبية صلبة أثبتت األيام رجاحتها
وتفوقهــا عــى أعــداء الجنوب
واستطاعوا الدفاع عن حدود الجنوب
وبسط األمن يف املحافظات رغم من
أن هناك من يبدل كل جهده ويتفاىن
يف إفشــالها وتشــويه ســمعتها
وخدش صورتهــا الوطنية وتفانيها
يف تأدية واجبهــا الوطني للجنوب

أرضا وشعبا...
ولكم يف الضالع وشــبوة وعدن
وحرضموت وغريها من محافظات
الجنوب الحبيبة عربة أيها املتحوثون
الجدد ...شــك ًرا إمارات الخري ولن
ننــى مســاندتكم لنا ...شــك ًرا
اإلمارات قادة وشعبا ونتمنى مزيدا
من التامسك والتعاضد بني الجنوب
ودولة اإلمارات.
نعم أعلنهــا وبكل حــب وصدق
شك ًرا لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ملساندتها لنا يف تحرير تراب أرضنا
الجنــويب لن ننــى وقفتكم إىل
جانبنا.
ومن يطالب بطرد أشــقائنا عليه
أوال إرجاع الباتريوت يف مأرب وبال
خريط حقكم يأصحاب اسطنبول! .

