تستلموا رواتب بالدوالر وطوابري شهريا عىل أبواب
الجنة الخاصة ومخصصات من قطر ومساعدات شهرية
من تركيا  ...نظفوا أنفسكم قبل اتهام اآلخرين! .
الحثاالت واملتســولون ال ميكنهم أن يكونوا وطنيني
عندما يقتل األطفال داخل وطنــك وأنتم يف الفنادق مع
أرسكم ال يحق لكم أن تتحدثوا باسم هذا الوطن .
أنتم عار عىل الســيادة  ...أنتم كارثة حلت علينا ...
ولكن يجب أن تعرفوا شــي ًئا  :من سيعود منكم سيحاكم
عاجال  ,أم ً
آجل ...هذا إذا مل يتحاكم يف محاكم دولية...عن الرشعية تحدثت .
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الحرية للواء الصبيحي ورفاقه والموت لخونة األوطان !
مازلت عىل قناعتــي بأن الصبيحة
رجــال املرحلة وقادتها حربا وســلام
وهاهي جبهــات الحــدود الجنوبية
تتخلل بعد أقل من عام عىل الغدر الثاين
للرشعية وخذالنها لوزير دفاعنا القائد
األسري البطل اللواء محمود الصبيحي
واســتبداله بتاجر الحــروب املقديش
الذي نقــل وزارة الدفاع إىل مأرب يف
توقيت خطري تعمد فيــه أيضا إيقاف
رصف إن مل يكن قد صادر  -بكل وقاحة
وحقارة  -مرتبات القــوات الجنوبية
واملقاتلني اليوم عىل تخوم الجنوب يف
أكرث من جبهة محتدمة مع مليشيات
الحويث الزاحفة بكل إرصار واستامتة
نحو الجنوب مــن جديد،وذلك بعد أن
وصلت الجرأة املناطقية باملقديش،إىل

إلغاء صالحيات رئيس هيئة
األركان العامة ومسؤويل
دوائــر وزارة الدفــاع يف
العاصمــة عــدن وتوجيه
البنك املركزي بعدن ،باعتامد
توقيعــه ومديــر ماليته
مبأرب فقط وبدال عن مدير
املاليــة لــدى وزارة الدفاع
املخــول قانونــ ًا بالتوقيع ماجد الداعري
عىل شبكات الرصف وعدم
التعامــل مــع أي توقيع
أوتوجيهــات مالية للفريــق عبدالله
النخعي رئيس هيئة األركان،األمر الذي
فالنامــت أعني الجبنــاء وال عاش
جعل جميع القادة العسكريني بالجنوب ضابط جنويب تحــت هيمنة وإهانة
يدقون ناقــوس الخطر ويتداعون إىل الخائــن املقــديش ورحمــة شــلته
اجتامع عاجــل يف عدن للوقوف عىل اإلخونجية املقيتة.
تلك الترصفــات املناطقية
الخطــرة وتزامنهــا مع
تحديات الجبهات الحدودية
الجنوبيــة التي أشــعلها
الحويث فجــأة ويف أكرث
من منطقة وكأمنا بتنسيق
مع التاجر املقديش نفسه
لالنتقام مــن الجنوبيني
الرافضني لوجوده وغريه
من سامرسة املوت وتجار
الحرب ومستثمري الدماء.

الحرب شمالية جنوبية والشرعية لم تعد شريكًا لنا
اليــوم يجــب تســمية األمــور كافة الحوافيش يف صفوفها وأرسلت
مبسمياتها الحقيقية ...
قياداتها لالنضامم إىل صفوف
ففي عــام  2015كانت
الحوثيني والتوحد لشن الحرب
الحرب بــن الجنوبيني
عىل الجنــوب  ...إذ ًا فالحرب
وبــن الحوافيــش ،
تحولــت إىل حرب شــالية
وكانت ماتسمى بسلطة
جنوبية .
الرشعيــة تدّعــي إنها
عــى اإلخوة السياســيني
رشيكــة للجنوبيــن
والقيادات األمنية والعسكرية
وللتحالــف العريب يف
واإلعالميــن
الجنوبيــة
محاربــة الحوافيــش ،
والصحفيــن والناشــطني
فار�س ا ُ
حل�سام
أما اليوم وقد استوعبت
الجنوبيني تصحيح املصطلحات

وتســمية الحرب الدائرة مبســمياتها
الحقيقيــة  ،ليعــرف العــامل حقيقة
مايجري يف اليمن منذ ســنوات ؛ فلم
تعد حكومــة الرشعية رشيك ًا للتحالف
العريب أو للجنوبيني  ،إذ قررت مؤخر ًا
االنقــاب عىل أهــداف عاصفة الحزم
وأبرزها إنهاء االنقالب الحويث وعودة
الرشعيــة إىل صنعــاء ولكنها قررت
االنقالب عىل تلك األهداف وعملت عىل
إعادة إنتاج نظام االحتالل الشــايل
للجنوب بطابع جديد .

من ذاكرة
اجلنوب
صورة من الزمن الجميل
ويظهر فيها أبرز خط
الدفاع نادي الوحدة عام
1982م املرحوم هشام
فضل وأحمد سعيد
وغازي غراب وياسني
محمود لطفي و سامل
وجالل عفارة .

المقال االخير

الضالع عصية ولن تقبل
االنكسار
د .عبدالسالم حميد
الضالع لهــا تاريخ ميلء بالنضال والتضحيــات من أجل العزة
والكرامة وهي عصية ال تعرف االنكسار يف كل املراحل التاريخية .
ففي عام ١٩٢٨م استطاعت الضالع إلحاق الهزمية بقوات اإلمام
يحيى ومتكنت من التحرر بقيادة أمريها البطل نرص بن شــائف
وابنه الثائر حيدرة مبساندة قبائل ردفان الباسلة وبدعم من قبائل
يافع .
كام أنها أول منطقة تحررت مــن بريطانيا عام ١٩٦٧م بفضل
الله  ,ثم بإخالص وعزمية أبنائها الثوار البواسل وباألمس القريب
عندما غزت مليشيات الحويث وحلفاؤهم العفاشيون عام ٢٠١٥م
مناطق الجنوب كانت الضالع سباقة يف كرس شوكتهم وإخراجهم
مدحورين يجرون بعدهم أذيال الهزمية .
اليوم تحاول تلك املليشــيات املارقة تكرار محاولة غزو الضالع
مرة أخرى مســتغلة وقف العمليات العسكرية يف الحديدة وفشل
العمليات العسكرية يف جبهات مأرب ونهم وصعدة وتعز وغريها
من الجبهات التي تقودها قوات محســوبة عىل الرشعية وقوات
التحالف .
معتقدين تكرار سيناريو حجور يف محافظة حجة .
نقول لهــم  :إن الضالع عصية طاملا هي والدة لألبطال عشــاق
الشــهادة من أجل العزة والكرامة ولن تغرهم تلك االخرتاقات التي
تحققت لهم بسقوط بعض املواقع يف جبال ومناطق العود وحمك
والحشــا بفعل التواطؤ والخيانات التي قام بها بعض العمالء يف
تلك املناطق  ,وكذا نقص األسلحة والعتاد .
لكننا عىل ثقــة كبرية بأن ابناء الضالع األشــاوس يف القوات
املسلحة والحزام األمني واملقاومة وغريها من الوحدات املشاركة
يف تلك املعارك ؛ ســيغريوا موازين القــوى عىل األرض يف األيام
القليلة القادمة إن شاء الله حال االنتهاء من إعادة ترتيب الصفوف
والتحاق مجاميع املناضلني واألبطال مع اخوانهم يف تلك الجبهات
واستكامل التعزيزات وبإسناد قوات التحالف العريب .
لقد كانت تقديرات املليشيات الحوثية بالتحرك نحو حدود الضالع
خاطئة مثلام كانت تقديراتهم خاطئة بداية معارك عام ٢٠١٥م
عندما توجهوا إىل املحافظات الجنوبية ملحاولة السيطرة عليها
فلم يجنوا سوى الهزائم واالنكسارات والخسائر البرشية الفادحة.
اليوم يرتكبوا حامقات ومغامرات أخرى بتوجيه مليشــياتهم
نحو حدود الضالع ويافع وهي املناطق التي تزخر برجال أشــداء
ترشبــوا معاين الفداء والتضحيات منــذ نعومة أظافرهم صو ًنا
للكرامة والوطنية واإلباء ؛ لذلك نتوقع بأن تلك املليشيات ستدفع
مثن تلك الحامقات واملغامرات خسائر وهزائم قاسية نتيجة عدم
اتعاضهم مام حــدث لهم من مرارة الهزميــة التي ألحقتها بهم
ضالع الشــموخ واإلباء عام ٢٠١٥م رغم عدم توازن القوى من
حيث العتاد واألفراد.
إالّ إنّ اإلرادة والتحدي واالستبســال هــي من عوضت فارق
موازين تلك القوى التي كانت تتمتع بها تلك املليشيات وباملناسبة
ندعو إخواننا يف مديريات قعطبة ودمت ومريس والحشاء وجنب
إىل األصطفــاف مع كل أبناء محافظــة الضالع ملواجهة هذا املد
املجويس اإليراين بحكم املصلحة والجغرافيا املشــركة وبحكم
التاريخ النضايل املشــرك والتضحيات بني تلك املناطق املشــار
إليها وابناء مناطق الضالع األخرى يف ظل نظام جمهورية اليمن
ً
داعم بقوة لتلك املناطق ملســاندتها يف
الدميقراطيــة الذي كان
مواجهة النظام الغاشــم (العسكري القبيل املتخلف) يف صنعاء
لتخليصهم من القهر واالستبداد الذي فرضه عليهم ذلك النظام...
يف األخري نقول لهم الضالع عصية ...وإن غدًا لناظره قريب! .

