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تعلم بأنك املتهم األول لديهم...
األخ الرئيس هادي أنا أحرتم
يف عهدك :وايل األمر مات األطفال جوعا وبداخل
شخصك الكريم ولكن يف عهدك
املجاري،
كل يشء من ســيئ إىل أسواء
حقيقة
يف عهدك :أغلقت املصايف وسلمت رشكة النفط
قلتم عدن رصاع ســيايس ماذا
إىل تاجر يتحكم مبصريها .
عملتم للحج وأبني ؟
يف عهــدك :تدمرت عدن وبعــد أربعة أعوام من
يف عهدك :يــا رئيس هادي
التحرير مل يتعمر ما تدمر .
أهني الجيــش أصبحت الرتب العســكرية تعطى
يف عهدك :عدن بال قناة فضائية أو إذاعه .
ألصحــاب املطاعــم يف الخــارج ولألطفال يف
يف عهدك :أصبح الفيســبوك هو مصدر لرشعية
الفنادق! .
هادي وليس املواطن .
يف عهدك :يا فخامة الرئيس هادي كل من يقوم عدنان الأعجم
يف عهدك :مل تســتطع أن تجمع ألفني مواطن
باإلســاءة إىل مناطق معينه يتعني ويرقى وهذا
يهتف مبنجزاتك هادي؛ ألنها غري موجودة .
مؤمل! .
يف عهدك :أصبح العليمي وشــله يتحكمــون مبصري بلد
يف عهدك :هــادي ممنوع تذكر كلمة جنــوب يف القنوات
وأضاعوا الرشعيــة التي كنت تحظى بها يف قلوب الناس قبل
الفضائية الرسمية .
ثالثة أعوام .
يف عهدك :أيها املرشال النفط النعلم أين تذهب مواردة...
َ
يبــق لك إال ما
يف عهدك :ســلمت لإلصــاح كل يشء ومل
يف عهدك :املهزومون يف الفنادق وتجار السياســة جعلوك
توقع عىل قرارات أحرقتك لدى الشــارع الجنويب أما الشامل يسمحوا لك به .

انقذوا العميد الصبيحي من شلل نصفي بات يهدد بقية أجزاء جسمه!
األمناء  /خاص :

وجــه الصحفــي ماجــد الداعري
مناشــدة عاجلة  ،وذلك إلنقاذ القيادي
الجنويب العميد /أحمد علوان الصبيحي
من شلل ســفيل بات يهدد بقية أجزاء
جسمه  ،مشــر ًا إىل أن حالة الصبيحي
تستدعي تحركا إنسانيا عاجال  ،وعالج
يف الخارج حســب توصية الجراحني
واملستشارين املطلعني واملرشفني عىل
حالته الصحية  ،وتحديد ًا تتطلب حالته
رضورة نقلــه الســتكامل العالج يف
أملانيا.
وقال الداعــري يف املناشــدة التي
نرشهــا عرب حســابه عىل فيســبوك
 " :يقــف العميــد /أحمــد علــوان
الصبيحي،القيادي الجنويب البارز وأحد
امللهمني األوائــل لثورة الحراك الجنويب
السلمي،شــامخ الرأس وعــايل الهمة
كعادته ،من عىل كــريس متحرك هذه
املرة،بعد أن وجد نفسه اليوم مقعدا عىل
الفراش أو محموال عىل مقعد كهرباىئ
متحرك يساعده عىل الحركة داخل منزله
نتيجة إصابته بشــلل سفيل يهدد بقية
أجزاء جسمه ويستدعي تحركا إنسانيا
عاجال من حكومتنا الرشعية املفرتضة
وقيادتنــا الجنوبية املوقرة ورفاق دربه
الوطني ،إلنقاذ حياته .
وأضاف " :يكابد املستشــار علوان
آالمه وأوجاعه بصمــت املؤمنني دون
أن يطرق باب أحد أو يستجدي أي جهة

ما ملســاعدته عىل مواصلة عالجه من
مرض نادر يفتك بجســده ويلتهم حبله
الشويك ،مسببا له عدة أمراض متزامنة
وصلت قســوتها حد حرمانه من نعمة
الحركة والســر عــى قدميه؛نتيجة
إصابة أقدامه الســفىل بالشلل،بسبب
مضاعفات تقرحــات أو"تكهفات" يف
الحبل الشــويك أدت إىل شــل أطرافه
السفلية وسببت له مشاكل صحية يف
القولون واملســالك البولية ،رغم إجرائه
عمليتني يف العمــود الفقري وعملية
ثالثــة يف القولون ورابعة باملســالك
البولية يف السعودية،لكن دون أي فائدة
تذكر ".
وتابــع  " :يقــي العميــد علوان
مستشار وزير الدفاع وأحد أنبل وأحنك

إمنــا األيــام دول والدهر
مواســم ويبدو أن موسم
رياح العالن قد بدأت تعصف
بجامعة اإلخوان املســلمني
يف كل مــكان مبــا جنت
أيديهم ومنهم حزب اإلصالح
جناح اإلخوان يف اليمن .
وتجرب واســتقوى بالقبيلة
لسنا بشكل عام مع نزعة
املتنفذة وحكم وهو يعارض
االجتثــاث واالقتــاع ألي
وعارض وهو يحكم ويفجر
مكون ســيايس كام حدث
يف العــراق ولكــن بعض د .عبده يحيى الدباين القتال وال يقاتل .
حــارب امللكيــة وحارب
األحزاب والجامعات تجني
الجمهورية وعــارض قيام
عىل نفسها بنفسها وتصل
إىل نقطة االنهيــار بفعل تراكامت بغيها الوحدة قبيل قيامها ثم رفع شعار الوحدة
وظلمها وانحرافها وكرثة ضحاياها ومبا أو املوت بعد أن فشــلت بســببه واغتال
جنته عىل الشــعوب واألوطان ؛ فعواقب كوادر الجنــوب ؛ وأقام دولة داخل الدولة
الظلم وخيمة سواء ارتبطت بأشخاص أو وظل يرعى مع الراعي ويأكل مع الذئب...
انترص لعفــاش الفاســد وانترص به ثم
دول أو أحزاب.
فحزب اإلصالح يف اليمــن مثال طغى أقام عليه ثورة ثم رسق الثورة نفسها ثم

القيادات الجنوبية التي عرفتها ساحات
النضــال الجنويب الســلمي منذ وقت
مبكر ،مقعدا قرسيا مبنزله وبني أوالده
الخمســةَ ،و َلدَين وثالث بنات ،ويقيض
ســاعات نهاره ولياليه يكابد آالمه بكل
صرب وتحمل واحتساب ودعاء إىل الله
أن يرزقه الصحة والعافية كأهم أمنياته
الدنيوية".
ووجه الداعري املناشــدة للعديد من
الجهات لعــاج الصبيحي وقال  " :من
هنا أوجه مناشديت اإلنسانية العاجلة،
إىل حكومتنا املبجلة ممثلة برئيســها
د.معــن عبدامللك ووزير دفاعه ورئيس
هيئة األركان الفريــق عبدالله النخعي
وكل مســؤول بــوزارة الدفــاع التزال
إنســانية قامئة وضمريه حي تدب فيه
دمــاء الواجب تجاه قائد إنســان أفنى
جل عمره يف خدمــة الوطن والنضال
يف أكرث من ساحة ومحطة زمنية ،إىل
استشعار واجبهم األخالقي تجاه عميد
مستشــار لوزارة الدفاع ورسعة نقله
للعالج يف أملانيا قبل أن تتمكن األمراض
منه وتنهك جسده بشكل أكرب وأخطر".
وأضاف  " :وأتوجه أيضا مبناشديت
إىل منــدويب قيادة التحالــف العريب
يف اليمن وإىل ســيادة الرئيس القائد
اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس
االنتقايل الجنويب ومعايل نائبه الشيخ
هاين بن بريــك ،للتوجيه بنقله للعالج
يف الخارج عىل نفقة املجلس.

هبت رياح اقتالع (اإلصالح)
سلمها للقادمني من كهوف التاريخ وسار
نحو الجنوب يشعل الحرائق ويتحدث عن
الوحدة والدولة والرشعية .
حزب ال يعلم ماذا يريــد وال أحد يعرف
مــاذا يريد...املعنى يف بطــون زعاماته
املنتفخ ...ال يعرتف كونه حزبا فهو تجمع
ينتمــي إىل جامعة وتجــد العضو الذي
ينتمي إليــه ينكر أنه عضو فيه وغري ذلك
من املفارقات!.
ومؤخرا يف الضالع مثال ســلم األلوية
العســكرية للحوثيني وقاتل معهم وحني
انترصت املقاومــة الجنوبيــة وحررت

المقال االخير

الشرعية وأحالم إنهاء
الدور العسكري اإلماراتي في
اليمن!
منصور صالح
مل تعد أحالم إنهاء الدور العســكري اإلمارايت يف اليمن والجنوب خاصة
 ،تقترص عىل النقــد والهجوم غري املربر  ،بل تعدت ذلــك إىل مرحلة فربكة
التقاريــر الصحفية ،وتأليف املصــادر الوهمية ،التــي تتحدث عن مبارشة
اإلمارات فعلي ًا سحب قواتها .
وإضافة إىل جامعة الحويث تساهم قوى يف الرشعية اليمنية بقسط كبري
يف اســتهداف الدور اإلمارايت وتقاسم أحالم وأماين انتهائه وكأنهام ينفذان
مصلحة مشرتكة.
وإذا كنــا نتفهم موقف الحــويث  ،إالّ أن الغريب وغري املفهوم هو موقف
الرشعية التي يدرك الطفل يف املهد قبل الشيخ أن رحيل القوات اإلماراتية هو
زوال الورقة األخرية التي مازالت تسرت عورة الرشعية وتحفظ بقائها الشكيل
والهش  ،وبهــا أيض ًا يتعلق ويرتبط وجودهــا أكان يف الجنوب  ،أو مأرب ،
والرشعيــة تدرك قبل غريها أنه لوال ــ بفضل الله ــ وجود القوات اإلماراتية
ودفاعاتهــا الجوية ،لتناول الحوثيني غداهــم يف رصواح ولقيلوا يف قرص
الضيافة يف قلب مارب.
عموم ًا نطمنئ ــ وانطالق ًا من ثقتنا بالله ,ث ّم بأشــقائناـ أن انتهاء الدور
اإلمارايت مرتبط بانتهاء املهمة التي جاءت ألجلها وأنها لن تخذل من استنجد
بها إالّ إذا أراد هو ذلك  ،وأن من املنطق بالنسبة للرشعية أن تستخدم سلطاتها
وصالحياتها وتطالب األشقاء بإنهاء وجودهم بد ًال عن دعم الحمالت املعادية
 ،وتع ّمد اإلســاءة ملن يقاتل يف الجبهات ويدفــع الدم واملال  ،دفاع ًا عن هذه
الرشعية ومسؤوليها النامئني يف فنادق الخارج واملغ ّيبني عن كل مايدور يف
الداخل!.

من ذاكرة اجلنوب

العرض العسكري للجيش الجنويب
يف ساحة العروض بـ خورمكرس يف
الثامنينات ...وقالها الجنوبيون بصوت
واحد  :كنا نريان كنا صواريخ ...العامل
يشهد واملريخ .

املناطق نسب النرص إىل الجيش الوطني
الذي يتبعه.
حــن ينترص اآلخــرون يخطف النرص
منهم وحــن يهزم هو ينســب الهزمية
لآلخرين ...هــذا التخبط الطويل املقصود
والدجل وسياســة الغاية تربر الوسيلة
والتناقــض املشــبوه والعنرصيــة ضد
اآلخرين سواه والتعصب املقيت للجامعة
وعالقته بالجامعات اإلرهابية سياســيا
وفكريــا واقتصاديا وعســكريا كل هذه
األمــور وغريها نخرت هــذا الحزب من
الداخل وفقــد مصداقيته عند الذين كانوا
ينارصونــه وعنــد كثري من منتســبيه
الرشفاء الذين خدعــوا مبثاليته الزائفة
وسقطت ورقة التوت عن وجهه الحقيقي.
لقد دمر هذا الحزب الدولة يف اليمن ودمر
املعارضة وصار هو الدولة وهو املعارضة .
دخل يف تحالف مع اليسار وسار بالجميع
نحو الهاوية وأفسد الجيش الوطني وكفر

الجنوب واستخدم ورقة اإلرهاب وتحالف
ضد االنقــاب وتحالف معــه يفطر يف
الرياض ويغسل يديه يف الدوحة ويتغدى
يف أنقرة ويعرج عىل طهران ....
حزب عجيب وغريب ومريب حقا فمن
الطبيعــي أن تهب بقوة ريــاح اقتالعه
لتخلص الناس منــه  .حتى توكل كرمان
التي حصلت عىل جائزة نوبل تسعى اليوم
منظامت مدنية وإنسانية أن تسحب منها
هذه الجائزة العامليــة وال غرو فهي مثال
لحزبها املضطرب وغريب األطوار وفاقد
الهوية السياســية والوطنية والقومية
و الذي يســتخدم الدين وسيلة يف سبيل
مصالحه و أوهامه .
{ وإذا قيل لهم ال تفســدوا يف األرض
قالوا إمنا نحن مصلحون
اال انهــم هــم املفســدون ولكــن ال
يشعرون}.

