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ً
تزامنا مع حلول الذكرى الـ""48لتأسيس جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ..

"األمناء" تستعرض سيرة حياة ونضال القائد العسكري اللواء الركن  /احمد سالم عبيد
األمناء  /كتب  /محسن كرد :
ونحن يف غمرة االحتفاالت التي يعيشها ابناء
الجنوب هذه األيام وذلك احتفاءا بالذكري الثامنة
واالربعني لتأســيس جيش جمهوريــة اليمن
الدميقراطية الشــعبية الذي يصادف األول من
ســبتمرب((يوم الجيش او العيد الوطني للجيش
الجنويب))..
وبهذه املناســبة نتذكر كوكبة مــن الرجال
االبطال من القادة العسكريني الذين ساهموا يف
بناء وتأسيس جيش وطني جنويب يبني ويدافع
عن الوطن ومنهم اللواء الركن القائد العســكري
والشخصية الوطنية والنضالية ابن مدينة الوهط
لحج واحد اعالمها الكبار االســتاذ احمد سامل
عبيد ..نســأل الله له بالصحة والعافية والعمر
املديد.
املناضل احمد ســامل عبيد من القيادات التي
كان لها الســبق يف النضال الوطني وااللتحاق
بحركة املقاومة ضد املستعمر الربيطاين واعوانه
يف مدينة عــدن ولحج وكان مــن الثوار الذين
اســهموا يف تحرير الجنوب وممــن كان لهم
الرشف يف جالء املســتعمر الربيطاين واعوانه
وتحقيق االستقالل الوطني للجنوب.
تقلد املناضل احمد ســامل عبيــد الكثري من
املناصب العســكرية واملدنية يف دولة الجنوب

سابقا من ابرزها:
قائد الحرس الشعبي يف محافظة لحج.
قائد سالح الطريان.
قائد الكلية العســكرية (يف هذه الكلية يف
منطقة صالح الدين يف مدينة عدن تم استضافة
الحفل الكبري الذي اقيم يف األول من ســبتمرب
عام ١٩٧١م الذي فيه تم االعالن واشهار تأسيس
جيش جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية).
ملحق عسكري يف سفارة اليمن الدميقراطي
يف االتحاد السوفيتي سابقا.
رئيس الدائرة السياسية يف وزارة الدفاع..
نائب وزير الدفاع .
وزير االعالم.

دولة الجنوب تحارب اإلرهاب
بكافة أشكاله

من القصائــد الغنائية التي لحنهــا وتغنى بها
صديقه االســتاذ الكبري محمد محسن عطروش
واألستاذ عوض أحمد حفظهم الله ورعاهم.
تحيــة وتحية وتقدير واحــرام للقائد اللواء
احمد ســامل عبيد يف عيــد الجيش يوم الجيش
الجنويب وكل عام وأنتم بخري .

هل تتعظ القنوات الفضائية من السقوط
المدوي لقناتي العربية والحدث ؟

عادل العبيدي
ألف ألف ألف تحية لكافة الشــعب الجنويب
املصابر الثابــت عىل أهداف قضيتــه  ،ولكل
أعضاء هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل ولكل
قيادات وأفراد قــوات املقاومة الجنوبية الذين
استطاعوا أن يتصدوا لإلرهاب وبكافة أشكاله
 ،اإلرهاب القاعدي الداعيش واإلرهاب الحزيب
القبــي واإلرهاب اإلعالمي املنظــم والخبيث
ولإلرهاب الســيايس  ،وهــم يواجهون تلك
الخاليا النامئة التي نشطت يف أماكن مختلفة
من محافظة عدن بتآمر ومخطط وســخ مع
ما تســمى حكومة الرشعية حكومة اإلرهاب
واإلرهابيني  ،تحية لهم أولئك الجنوبيني الذين
وهم يجاهدون تلك الخاليــا اإلرهابية النامئة
يف عدن واالنتصار عليها استطاعوا أن يظهروا
الجنــوب عىل إنه دولة عــى الواقع الجنويب
بشعبه وبكيانه الســيايس وبقواته املسلحة
واألمن  ،وملعان هذه الدولة الجنوبية الفتية يف
محاربة اإلرهابيني و اإلرهاب بكافة أشــكاله
الخبيثة والوسخة .
مهام حاول اإلقليــم والعامل التغايب عن ما
أظهرته أحــداث عدن من حقائــق يف الفرق
بــن املجلس االنتقايل وبني مــا اعتقدوا إنها
حكومة رشعيــة  ،إال إن الصدق املكنون بداخل
دول اإلقليــم والعامل عــن حقيقة أحداث عدن
اإلرهابية سيفرض عليهم التعامل مع االنتقايل
الجنــويب كحليف رئييس وقــوي يف تأمني
املنطقة العربيــة واملالحة البحرية العاملية من
اإلرهاب وفلوله وخالياه  ،من خالل استجابتهم
التي باتت وشــيكة ملطالب االنتقايل الجنويب
وتطلعات شعب الجنوب يف تقرير مصريه .
كيف ال ؟ وأحــداث عدن اإلرهابية قد جعلت
حكومة الفنادق وبتهور تآمري حاقد منها عىل
الجنوب تكشف عن جميع أوراقها  ،التي بينت

سفري اليمن الدميقراطية يف اثيوبيا.
مستشــار لرئيس الجمهورية القائد األعىل
للفوات املسلحة وغريها من املناصب العسكرية
واالمنية واملدنية..
بعد احــداث يناير ١٩٨٦م املؤملــة غادر ايل
صنعاء من ضمن جامعة الزمرة ..
كان له الــرف يف الدفاع عن ارض الجنوب
واهلة من االجتياح والحرب الظاملة التي شــنت
عيل الجنوب يف صيف عام ١٩٩٤م.
تعــرض اللــواء الركــن احمد ســامل عبيد
لشــتي صنوف الظلم والقهر وحتي يف منفاه
االجباري والقرسي يف مرص تعرض للمالحقات
واملضايقات والتهديــدات واالعتقال من النظام
السابق وبالتعاون مع االستخبارات املرصية تم
اعتقاله وتصديره وبالقوة ايل صنعاء.
رفــض املناضل الفــذ احمد ســامل عبيد كل
املغريات واملناصب التى كانت تعرض علية وظل
صامدا وصابرا وبطال شــجاعا ورجل مواقف ال
يتزحزح عنها قيد امنلة رفض كل اساليب التهديد
والتخويف والوعيد..
اللواء الركن احمد سامل عبيد قامة من قامات
هذا الوطــن وعلم من اعالمهــا الكبار .مثقف
وموســوعة يف العلوم العســكرية ومناضل
جسور قائد عســكري من الطراز األول ،كرمي ًا
يف اخالقه متواضعا ،يف تعامله ..يحب الدعابة
والطرافة وصاحب نكتة ..اديب ًا وشاعر ًا له العديد

كينونتها إنها عبارة عن عصابة إرهابية وراعية
لإلرهاب يف كل يشء ميثلها  ،يف إعالمها ويف
قرارها السيايس ويف بياناتها ويف ما تسميه
جيشها الوطني  ،وإن مهمتها الحقيقة ليست
الحرب ضد الحويث التي وخالل خمس سنوات
بها اســتمرت تغالط دول التحالف  ،بينام كان
هدفها الحقيقي هو رضب مصالح اسرتاتيجية
لــدول التحالف ويف مناطقهــا ولصالح دول
أخرى كقطر وتركيا وإيران  ،ومحاولة خلخلة
كل عالقات حلفائها الصادقني معها يف حربهم
ضد الحويث (كالجنوب )  ،حيث إن هذا قد كان
ظاهرا بقرارها الســيايس يف اجتياح الجنوب
بحــرب إرهابية ثالثة  ،وأيضا يف ما تســميه
جيشــها الوطني الذي كشــفت عن حقيقته
أحداث عدن؛ إمنــا هو خاليا نامئة من القاعدة
وداعش وميليشــيات متفرقة مــن البالطجة
وقطاع الطرق  ،وكذلك يف بيانها املعادي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة  ،املدافع وباســتامتة
عن تلك الخاليا اإلرهابية  ،إنها ليست (رشعية)
وإمنا هي (عصابة إرهابية ) .
عىل عكس املجلس االنتقايل الذي مل تربكه
حبكة تلــك املؤامرة اإلرهابية  ،واســتطاع أن
ينترص عليها ويتجاوزها بقرار سيايس هادف
رابطــا مصلحته مــن مصلحة جميــع الدول
يف رضورة مكافحة اإلرهاب بكافة أشــكاله
واجتثاثه بحذافريه من أي مجتمع يتواجد فيه
 ،وظهور جميع ألويــة الحزام األمني وكتائب
األمن و قــوات املقاومة الجنوبيــة التابعة له
وهي تخوض حربها مع تلك الخاليا واملجاميع
اإلرهابيــة مبظهر أمن وجيــش دوله منظم
بحق وحقيقي  ،وهذا يعني اقرتاب ظهور دولة
الجنوب الحديثــة  ،وانقراض حكومة اإلصالح
بشكلها املخزي كعصابة إرهابية .

عبداهلل سالم الديواني
يف أحداث عدن األخرية وقعت قناتا
العربية والحــدث يف أخطاء مل نكن
نرىض أن تقع فيهــا عندما مل تعتمد
عىل مراســليها يف امليدان يك ينقلوا
إليها األحداث كام هي وبحيادية تقنع
املشاهد يف اليمن وخارجه.
ووقعت يف املوقــع الخطأ عندما
اســتندت يف أخبارها وتحاليلها عىل
الخطابــات التحريضيــة واملنفلتة
لألعزاء امليــري واإلريــاين الذين
أوقعوا أنفسهم يف مطبات اليحسدان
عليهام .
من حــق اإلريــاين وامليرسي أن
يقولوا إن قواتهــم وصلت إىل عدن
وســيطروا عليها وإن قواتهم سوف
تحرر بعد ذلــك الحديــدة وصنعاء
والبيضــاء كداعمــن للرشعية التي
اختطفها األحمــر والعليمي جامعة
اإلصالح (وهم مؤمتــر) ولكن ليس
من املهنية للقناتــن أن تنجر معهم
بال أدىن من حدود املهنية واملصداقية
يف نقــل األحداث؛ بــل كان عليهام
أن تعتمد عىل مراســيلها املحرتفني
املتواجدين مــن امليــدان ويف قلب
الحدث بدال من االعتامد عىل الخطاب
املنفلت والتحرييض لألعزاء اإلرياين
وامليرسي القابعني يف فنادق الرياض

والقاهرة .
وعندمــا تعتمد وســائل اإلعالم
عىل مراســيلها املحرتفني تكون أكرث
مصداقية يحرتمها املشــاهد يف كل
مكان ويف أفصــل األمر تقف موقف
الحياديــة حتى تتضــح األمور من
مصادرها املختلفة وبعدها ميكن لها
أن تنقل كام تشــاء وما هو مقارب
لألحداث بحسب الوقائع املثبتة عىل
األرض .
نثــق أن اإلخوة األعــزاء القامئني
عىل هاتــن القناتني العزيزتني عىل
قلوب املشاهد العريب سوف يقيمون
ما حصل من هفوات يف هذا االتجاه
وسوف نعتربه كبوة حصان جامح إذا
تم التصحيح مستقبال .
وال أحد يطلب من العربية وأختها
أن تقــف باملطلــق مع طــرف دون
غريه وبدون االســتناد عىل الحقائق
املوضوعية؛ بــل أن هدف الجميع ،إن
تنقــل األحداث مبهنيــة عالية وكام
هي عىل أرض الواقع سواء كان ذلك
يف اليمن أو يف أرجاء الوطن العريب
وعىل العربية أن تكون عروبية األصل
وصادقة كاســمها وارتفاعا لسمعة
البلد الشقيق الذي تنطلق أخبارها منه
والله من وراء القصد.

