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كتابات

يراود  حلــم  هنــاك  كان 
كل أبنــاء الصبيحــة األحرار 
أصواتهم  وكانــت  والرشفاء، 
ترتفع مطالبة بتشــكيل حزام 
أمني ملديريات الصبيحة الثالث، 
وذلــك ملا تتميز بــه الصبيحة 
مــن موقع اســراتيجي هام 
والذي يرشف عىل ممر املالحة 
الدولية باب املندب، ناهيك عىل 
الطوق  تعترب هي  الصبيحة  أن 

عدن  للعاصمة  املتــن  والدرع  األمني 
واملحافظات الجنوبية األخرى.

التهريب  ظاهرة  ازدياد  إىل  إضافة 
أنواعه: تهريب مخدرات، وأسلحة  بكل 
دوليًا  محرمــة  وبضائع  وخمــور،   ،
بالبرش  املتاجرة  إىل  إضافة  وإسالميًا، 
"األحباش" وما يحصل يف تلك املتاجرة 
من انتهــاكات واعتداءات وأســاليب 
التعذيب وأمور ال تريض الله ورسوله، 
التي تسيئ  التقطع  إضافة إىل ظاهرة 
إىل قبائل الصبيحة وتاريخها النضايل 
العريق وبطوالتهــا العظيمة، من قبل 

بعض البلطجية.
أعاله  املذكــورة  األســباب  ولتلك 
ارتفعت أصــوات الرشفاء واألحرار من 
بتشــكيل  املطالبة  يف  الصبيحة  أبناء 
حزام أمني ملديريــات الصبيحة الثالث 
ليكون رادعًا لكل تلك الظواهر الدخيلة 
األمن  لحفظ  وكذلــك  الصبيحة،  عىل 
مناطق  يف  والســكينة  واالســتقرار 
الصبيحة، وظل هــذا املطلب هو حلم 
يــراود الجميع من رشفــاء الصبيحة 
وطال انتظارهــم وهم يف انتظار ذلك 

الحلم املفقود.
يف  مالمح  بدا  طويل  انتظار  وبعد 
األفق ألبناء الصبيحة يبرشهم باقراب 
تحقيق حلمهم الذي انتظروه، وبعد أن 
اســتبرش الجميع باألمل والتفاؤل من 
تحقيق ذلك الحلم، أصدر اللواء عيدروس 
قرارًا  االنتقايل  املجلس  رئيس  الزبيدي 
يقيض بتشــكيل حزام أمني ملديريات 
فرحًا  الجميع  وزغرد  الثالث،  الصبيحة 
ورسورا بذلــك القرار املناســب الذي 

كان يف انتظــاره الكثري، 
الرئيس  وكان قرار اختيار 
للشاب  الزبيدي  عيدروس 
املتواضع  والرجل  الفطن 
وضاح  الشــيخ  واألصيل 
عمر سعيد الصبيحي، تلك 
لها  املشــهود  الشخصية 
بالذكاء والفطنة والحكمة 
وله  صائب  قرار  والدهاء، 
تأثــري كبري وســبب يف 
له  ملا  بالصبيحة،  األمني  الحزام  إنجاح 
من ثقل ومكانــة وقبول يف كل أرجاء 
الصبيحــة، لَِم ال وهــو الرجل الذي ال 

يختلف عليه اثنان.
حقــًا إن القائد النبيل واإلنســان 
ســعيد  عمر  وضاح  الشــيخ  األصيل 
ومرغوب  محبــوب  رجل  الصبيحــي 
أطيافه  بكل  الصبيحــي  املجتمع  لدى 
السياســية، وذلك ملا لــه من بصامت 
جميع  تجاه  مرشفة  تاريخية  ومواقف 
قبائل الصبيحة يف كل قضاياهم، فام 
من قضية أو مشــكلة إال وكان أول من 
يســعى ويبادر لحلهــا والصلح فيها 
وعدم ترك أي ثغــرة للمربصن بأبناء 
وتغذية  الخالفــات  لتأجيج  الصبيحة 

الرصاعات.
نعم إننــا فخورون بذلك الشــاب 
والبشــوش،  املتواضع  والرجل  الفطن 
وعىل الرغم من صغر ســنه إال أن من 
بكل  به ويستمع  يختلط  أو  يجالســه 
وذكائه  ومقرحاته  أحاديثه  إىل  متعن 
وحكمته ودهائه وعبقريته يرى وكأن 
هذا اإلنســان النبيل والرجل الشــهم 
الوقور معــارص للحياة كلها، بل وكان 
هذا اإلنســان النبيل مر بــكل املراحل 
الحياة  معارصة  منها  وتعلم  واألحداث 
والتغلب عىل كل العوائق والصعوبات.. 
النبيــل والرجل  لكن هــذا اإلنســان 
املتواضع األصيل وهبه الله فطنة وذكاًء 
وفطــرة منذ والدته، ناهيــك عىل أنه 
ترعرع يف أحضــان قائد عظيم ورجل 
مناضل صنديــد، غني بالعزة والكرامة 

واإلباء والشموخ وعزة النفس.

القائد  ال أطيــل حديثي عن هــذا 
الوقور واإلنسان األصيل؛ ألنني لو أردت 
أن أتحدث عن هذا اإلنسان النادر والرجل 
الوقور وعن صفاته وأخالقه  الشــهم 
ومواقفه اإلنسانية ملا اتسع يل املجال، 
ولكنني عىل هامش موضوعي حاولت 
أن أتطرق إىل يشء يسري عن هذا الرجل 
ملا له من أهمية يف إنجاح وتحقيق حلم 

الصبيحة الذي أتحدث عنه .
الرئييس،  موضوعــي  إىل  أعــود 
الحزام  بعد أن أصــدر قرار بتشــكيل 
الفذ  القائد  وبــدأ  بالصبيحة  األمنــي 
الصبيحي  ســعيد  عمر  وضاح  العميد 
بوضع اللبنات األوىل لتأسيســه وبذل 
كل جهــوده وعمل ليل نهــار إلنجاح 
وتحقيق ذلك الحلــم، الذي كان صعب 
جدًا إنجاحه، وذلك ملا تعيشه الكثري من 
والتي كانت  القدم  الصبيحة منذ  قبائل 
خارج عن إطار الدولة وال يتواجد فيها 
أي جهاز أمني وهذا ما كان عائقا أمام 

القائد الهامم العميد وضاح عمر .
كــم أنا ســعيد ومطمــن حينام 
باالنتشــار  األمني  الحزام  قوات  بدأت 
والتواجد يف مناطق الصبيحة؛ بل إنني 
واالطمئنان  واالرتياح  الســعادة  رأيت 
لدى الجميع من أبنــاء الصبيحة، لَِم ال 
وهاهم اليوم ينظرون ميينا وشــامال 
بكل ســعادة ويرون أن حلمهم املفقود 
ها هو يتحقــق، وعىل يد من؟ عىل يد 
شاب فطن ورجل أصيل ونبيل من أبناء 

جلدتهم.
الصبيحة يقطفون  ها هم رجــال 
مثار ما غرسه أحد أشبالهم وعظامئهم 
بأيديهم، ولسان حالهم يقول "من خلّف 
ما مات" ، نعم لقد رمى اإلنسان النبيل 
والرجل األصيل العميد وضاح عمر بذور 
بعد  يومًا  بها  يعتنى  الخطوة وظل  تلك 
وأينعت مثارها، وبعد  يوم حتى أمثرت 
ذلك مل يســتحوذ عليهم أو يقول إن كل 
تلك الثــامر هي يل وحدي ألنني أنا من 

رمى ببذرتها واعتنى بها حتى أمثرت.
للــه درّه من رجل عظيم وإنســان 

عمالق وقائد نبيل!

ها هم رجال الصبيحة يقطفون بأياديهم ثمار ما غرسه شبل من أشبالهم

اأنعم الزغري البوكري

بصدق  الفعيل  تعبرينا  بعد 
وشجاعة عن التزامنا األخالقي 
الرياض  اتفاق  لتنفيذ  واألديب 
وبن  الجنوبيون  نحــن  بيننا 
اليمنية  بالرشعية  ما تســمى 
وبعد  اليمن،  خــارج  املهاجرة 
استباقنا  وعدم  الطويل  صربنا 
األحداث أو اتخــاذ أي مواقف 
هذه  بــأن  وجدنا  مترسعــة 
من  تتهرب  املزعومة  الرشعية 

تطبيق اتفاق الرياض بطرق فعلية غري 
معلنة وتعمل ضد هذا االتفاق من خالل 
ارتكابهــا جرائم واعتــداءات منظمة 
وتفتعل  الجنوب  متعمدة مستمرة ضد 
تاركة  وقح  بتامٍد  واألزمات  املشــاكل 
اتفاق الرياض يف ســلة املهمالت دون 
أن تضع لرعاتــه أي اعتبار يذكر، ويف 
نفــس الوقت مل تحــرك دول التحالف 
العريب ســاكنا بل تقف موقفا سلبيا 
تجاه  مريبا  صمتــا  وصامتة  متفرجا 
جرائــم ومخالفات الرشعيــة اليمنية 

مليشــيات  فيها  املتحكم 
اإلرهابيــة  اإلخونــج 
املتطرفة، حتى نفد صربنا 
بعد أن بلغت املخاطر التي 
وال  ذروتها  الجنوب  تهدد 
ميكن لنا السكوت عليها. 

وجدنا  ذلــك  كل  بعد 
الجنوبين  نحن  أنفســنا 
بأننــا يف وضــع محري 
ومحرج تعــذر علينا فهم 
حقيقة ما تم التوقيع عليه يف الرياض 
أم مرشوع  اتفــاق حقيقــي  هل هو 
تآمري جديد ضد الجنوب؟ ولهذا السبب 
رأينا أنه يحق لنــا الخروج عن صمتنا 
الذي تحلينــا به؛ حرًصا منا عىل نجاح 
اتفاق الرياض وليس تعبرًيا عن ضعفنا 
أو عن خوفنا من الرشعية ومن املوقف 
السلبي لدول التحالف العريب الذي من 
خالله غضت النظر عن جرائم وفضائح 
يوميا  املرتكبــة  املزعومة  الرشعيــة 
ضد الجنوب منــذ التوقيع عىل اتفاق 

الريــاض، حيث وجدنا أنفســنا اليوم 
ملزمن أن نقول ونفعل بكل رصاحة ما 
يخدم مصالحنا الجنوبية وما يضع حدا 
ملهازل قوى االحتالل اليمني اإلخونجية 
رعاة  سكوت  ظل  يف  وغريها  الحوثية 
اتفاق الرياض يف مقدمتهم أشــقاؤنا 
الســعوديون ما جعلنا نشعر ونتوهم 
بأن ما تسمى بالرشعية اليمنية هي من 
ترسم سياســات دول التحالف العريب 
وتصدر لهــا األوامــر يف كل صغرية 
وكبرية عىل عكس ما كنا نفهم ونتوقع 

ونأمل. 
وهذه هي الحقيقــة املرة  وجرائم 
الرشعية وصمت التحالف العريب عليها 
أقوى شــواهد وأدلة دامغة عليها ويف 
مثل هــذه الحال يتوجــب علينا نحن 
وترتيب  حساباتنا  مراجعة  الجنوبيون 
أوراقنــا وإعادة النظر يف سياســاتنا 
ويف مواقفنــا حتــى ال يجعــل منا 
تآمر مســتمر وضحية  اآلخرون حقل 

ثقتنا العمياء.

اتفاق أم مؤامرة؟

عبدالكرمي النعوي 

أثبتت السلطة الرشعية عدم اهتاممها مطلقًا باألسري 
الكبري اللواء محمــود الصبيحي، حدث ذلك عندما أصدرت 
قرارها بإلغــاء تعيينه كوزيٍر وهو أســري حرب، وعّينت 
املقديش بدياًل عنه، مع أنه ليســت مثة رضورة ملحة لهذا 
اإللغــاء وتعين البديل أصاًل، حيث وميكن تســيري جيش 
الســلطة بقائم بأعــامل أو بنائب وزير الدفــاع، وطاملا 
والوزير أســريًا فبإمكان القائم باألعامل أو النائب الحلول 
محله تلقائيًا ورسميًا، وألّن صدور القرار األممي برضورة 
اإلفــراج عن األرسى الكبار جاء ألّن بينهم أســريا بدرجة 
وزير أصاًل.. وهنا يظهر اإليغال يف التعاطي بامتهاٍن مع 

كل ما هو جنويب. 
 ال أدري مــا اإلضافــات التي قّدمها وزيــر النكبات 
املقــديش للجيش املدعــو بالوطني! طبعــًا ال يشء عدا 
املزيد من االســتنزاف لخزائن دول التحالف، وال يشء عدا 
املزيد من الســلب والنهب لرواتب األســامء الوهمية يف 
كشــوفات الجيش وهي مبئات اآلالف، وال يشء عدا املزيد 
من املُراوحة يف املعارك الدونكيشــوتيه يف التباب، ناهيك 
عن االنسحابات املخزية، واألكرث إيالمًا يف االستسالمات 
املهينة لوحداٍت متكاملة من الجيش للحوثين مع عتادها 
الهائــل! هذه هــي كل اإلنجازات التــي حّققها املقديش 
للبالد وملــن أصدر قرار تعيينِه بدياًل للــواء البطل محمود 

الصبيحي.. 
ال أعتقُد أنه يغيب عن عن قادة التحالف حجم العبث 
واالستخفاف الذي ميارســه كهنة الشامل يف الرشعية، 
فهم ضحوا باللواء الصبيحــي كوزيٍر للدفاع، وهو الرجل 
العســكري املحنك واملقدام الشــجاع الذي ال يدير ظهره 
، وضحوا به عىل أمل  منكرسًا يف ميادين الوغى مطلقــاً
عــدم عودته إىل املياديــن مطلقًا، كام ضّحــوا بكم من 
صمصام وفارس جنويب مغوار كالجرناالت أحمد ســيف 
املحرمي وعمر ســعيد الصبيحي وغريهــم من امليامن 
الجنوبيــن، وهم مل يخــرسوا جرنااًل واحدًا إال الشــهيد 
الحامدي الذي اغتالوه هم؛ ألنه مل يرس يف نسقهم، ويف 
األخري ماهي محصلة حربهم مع الحويث حتى اللحظة يف 
الشامل؟! ال يشء ســوى املزيد من املراوحة واالنكسارات 

واالستسالمات! وهذا ما يريدونه.. 
لكن الــيء الفاضح واملُخــزي، أو كل ما يدور من 
تالعٍب وعبــث يف فوىض هذه الحرب العبثيــة، وأثُق أن 
التحالف الذي جاء لينرص هذه الرشعية املسخ يعرفه أيضًا، 
وهو أّن ِكبار أرسى السلطة - عدا اللواء الصبيحي واللواء 
فيصل رجب - وأعني هنا شــقيق الرئيس عبدربه، وكذلك 
ولدي الجرنال عيل محســن األحمــر وأرستيهام، وكذلك 
صادق عبدالله األحمر وغريه من غيالن شــامل الشامل، 
كل هــؤالء وراء تفاهامٍت خفية تدور بن الحوثين وهذه 
السلطة الرشعية، وشارعنا الجنويب يدرك هذا جيدًا أيضًا.. 
ولنسأل هنا: ملاذا يتم توريد كل إيرادات طريان اليمنية 
وهي رشكة حكومية إىل صنعاء للحويث أواًل بأول؟! وملاذا 
مل يتم ســحب رشكة أكســيدنتال النفطية وهي من أكرب 
رشكات النفط يف بالدنــا إىل العاصمة عدن والزالت يف 
صنعاء حتى اليوم؟! وملاذا مل يتم سحب رشكات االتصاالت 
الرئيســية يف البالد وتوريد كل إيراداتهــا إىل هناك يف 
صنعــاء للحويث؟! وهــذا رغم الخطــورة األمنية إلبقاء 
اتصاالتك تحت يد العدو، أو حتى التفكري يف فتح رشكات 
اتصاالت أخــرى خاصة بك يف أراضيــك املحررة كوضع 
طبيعي! وملاذا يتم التغايض عىل كل التوريدات والشحنات 
إىل صنعاء من املهرة وبينها شــحنات صواريخ وطائرات 
مســرية وغريها من العتاد الحريب؟! اســألوا عن كل هذا 

وضعوا نصب أعينكم أرسى كبار السلطة لدى الحويث.. 
حسنًا َسَلك أبناء اللواء الصبيحي وذووه وكل الصبيحة 
بتفهمهــم ظروف البــالد اليوم، وكذلــك كل الجنوبين، 
فالصبيحي وفيصل رجب عند الســلطة الرشعية املســخ 
مجرد أرقام زائدة عــن الحاجه أصــاًل، وموضوع اللواء 
الصبيحي واللواء رجب اآلن بيد التحالف وقيادته للســعي 
الجاد لإلفــراج عنهام وبكل الســبل، وعــىل الفعاليات 
الصبيحيــة والجنوبيــة عموما وعىل رأســها االنتقايل 
مامرسة كل الضغوط بهذا االتجاه ، فهذه السلطة الرشعية 
ال ُيعّول عليها مطلقًا، وعــىل التحالف وقيادته أن يدركوا 
هذا جيدًا، وأن يفهموا أن حربهم إىل جانب هذه الســلطة 
الرشعية مجرد عبث ال طائل منــه وال جدوى كام يتضح 

فعاًل لكل ذي بصرية.. أليس كذلك؟!

علي ثابت القضيبي

إال الرهان بالصبيحي!


