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غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / غازي العلـــــــوي:
مل يدر بخلد العقيد طيار/ عبدالعزيز 
عيل محمد الصبيحــي، وهو الذي أفنى 
حياته يف خدمــة الوطن محلًقا كنرٍس 
العاتية،  للرياح  أفرد جناحيه متصديــا 
وكخيٍل يحاول امتطاء صهوة جبل أجرد 
لإلسهام يف رقي بلده وخدمة أبناء وطنه 
كأحد أبرز نســور الجو بعهد جمهورية 
تكون  أن   - الشعبية  الدميقراطية  اليمن 
نهايــة حياته يف إحــدى الخيام وهو 
يتوســل راتبه املنقطع منذ قرابة نصف 
العام أمام بوابة معسكر قوات التحالف 
العريب بعدن، بعد أن أمىض أكرث من 75 
يومًا مشــاركًا يف اعتصام العسكريني 

الجنوبيني املطالبني بحقوقهم .
مات العقيــد طيار/ عبدالعزيز عيل 
محمد الصبيحي ُحًرا شــامخا عزيزا مل 
يســتجِد أحًدا أو يرتدد عىل أبواب منازل 
القادة واملسؤولني.. مات وهو  ومكاتب 
بحقه  مطالبــا  الشــجر  وقوف  واقف 
كغريه من اآلالف من أبناء الجنوب الذين 
ذاقوا وما زالــوا يذوقون ويالت العذاب 
والحرمان بعد أن مارست رشعية الوهم 
والتجويع  التنكيل  صنوف  شتى  ضدهم 
عىل مدى أكرث من ثالثة عقود كجزء من 
حرب التجويع عىل الجنوب والجنوبيني.

من هو الطيار الصبيحي؟ وما دوره يف 
حرب 94م؟

الفقيــد عبدالعزيز محمد حســني 
١967م  مواليد  مــن  بـ"الدامر"  امللقب 
متزوج ولديه عدد مــن البنني والبنات، 
أكمل الصبيحي دراســة الثانوية العامة 
الجوية  القــوى  بكلية  التحــق  بعدها 
والدفــاع الجــوي يف العــام ١987م 
بشــهادة دبلوم تخصص هيكل ومحرك 
برتبة مالزم ثاين، بعد التخرج تم توزيعه 

عىل طــريان االنتينوف الــرسب الرابع 
معسكر بدر. 

الجنوب 94م نقل  بعد حرب اجتياح 
الليوشن  طريان  عىل  صنعاء  يف  للعمل 
مهندس جوي ليتم بعدها ترسيحه قرسا 

وهو برتبة عقيد.
ويقول زمالء دراســته ورفاق عمله 
أنبل الضباط يف الســلوك  أنه كان من 
واالنضباط، وقد شارك بقوة خالل حرب 
صيــف 94م، وقاتل مع رفاق دربه حتى 

األيام األخرية من الحرب .

ردود أفعال واسعة
وأثارت حادثة وفــاة العقيد طيار/ 
عبدالعزيــز الصبيحي، يــوم الخميس، 
املــايض يف مخيم اعتصام منتســبي 
مقر  أمــام  الجنويب  واألمــن  الجيش 
وردود  كبريا،  تعاطفــا  بعدن،  التحالف 
أفعال واســعة بني متأمل ومتحرس عن 
الوضع الذي وصل إليه من كانوا باألمس 
العسكرية  املؤسســتني  بناء  أســاس 
واألمنية يف الجنوب وبني من يدعو إىل 
انتفاضة عارمة تقتلع كل الفســاد وكل 
من يتلــذذون بقوت املواطن ويتالعبون 

مبرتبات العسكريني.
وطالب ناشــطون مينيــون، عىل 
مواقع التواصل االجتامعي، بجعل قضية 
العقيد طيار املتــوىف، قضية رأي عام، 
”للفت األنظار إىل قضية العســكريني 
أصبحوا  الذين  الجنــوب  يف  واألمنيني 
يتســولون حقوقهم املرشوعة، بداًل من 
تكرميهم عىل ما قدموه لبلدهم“ - عىل 

حد قولهم.
ودعــا سياســيون وصحفيون إىل 
تناول هــذه الحادثة وجعلها قضية رأي 
عام، تثري مظامل منتسبي الجيش واألمن 
والتحرك  املظلومــني،  الجنــويب، وكل 

الفعال من أجل إنهاء معاناة هؤالء.

الهيئة العسكرية: الصبيحي مات قهًرا
وقالــت القيــادة امليدانيــة للهيئة 
العسكرية العليا، يف بيان لها، إن ”وفاة 
الصبيحي إثــر نوبة قلبيــة جاءت إثر 
القهر واملعاناة وعدم القدرة عىل العالج، 
لخمسة  املرتبات  توقيف  بســبب  وذلك 
أشــهر متتالية من قبل حكومة الفساد 
واملتواطئني معهــا باعتبار املرتبات هي 
الوحيد إلعالة وإعاشــة أرس  املصــدر 

الجميع“.
وحّمــل البيان، الحكومــة اليمنية 
”كامل املسؤولية يف وفاة الكثريين قهرًا 
بسبب حرمانهم من حقوقهم املرشوعة 
ظلام وعدوانا وتعسفا“ - عىل حد تعبري 

البيان.

رسالة ملن يريد أن يفهم
الواقعة  هــذه  عىل  تعليقــه  ويف 
يقــول د . عيدروس النقيــب: "حملت 
الصبيحي رســالة عميقة  الطيار  وفاة 
الداللة ملن يريــد أن يتعلم قراءة التاريخ 
الجنويب والثقافة والنفسية االجتامعية 
الجنوبيــة، وفحواهــا أن أمثال الفقيد 
ورمبا  عرشات  الصبيحي  الطيار  العقيد 
مئات اآلالف مــن الجنوبيني ال يقبلون 
عىل أنفسهم االنصياع لالبتزاز والخنوع 
لسياســات التجويــع والرتكيع، وأنهم 
عىل استعداد لتفضيل املوت جوعًا عىل 
الخضــوع لناهبي الــرثوات وخاطفي 
واالجتياحات  الحروب  وتجار  السلطات 
االســتباحة  سياســات  ومهنــديس 

والنهب".
"أن  بالقــول:  النقيب   . د  يضيــف 
يشــن خاطفو الرشعية اليمنيون حرب 
التجويع  وسياسات  والخدمات  القذائف 
عىل الجنوب والجنوبيني فتلك مســألة 
إذ إن هؤالء يعتربون الجنوب  مفهومة، 
العداء مع  أمــا  لهم،  األول  العــدو  هو 
الحوثيني فهو مجرد مرحلة عابرة ويف 
مالية  أهداف  لها  مرسحية  حالة  الغالب 

واستثامرية متبادلة بني الطرفني... لكن 
ما ليس مفهومًا هو الســكوت املطبق 
لدول التحالف العريب عىل ما ميارســه 
هؤالء تجاه الشعب الجنويب من حروب 
متعــددة، وهو الشــعب الــذي انترص 
الوحيد  النرص  وحقق  العريب  للمرشوع 
لصالح أهداف عاصفة الحزم ونحن نربأ 
بدول التحالف بأن تترصف وكأنها تؤكد 
ما ينرشه إعالميــو اإلخوان والحوثيني 
بأن دول التحالف هي من يقف وراء آالم 
وكوارث ومعاناة اليمنيني يف الشــامل 

والجنوب".

الطيار الصبيحي لم ميت ولكنهم قتلوه! 
)الطيــار الصبيحي مل ميت ولكنهم 
الكاتب  علــق  عبــارة  بهكذا  قتلــوه( 
الســيايس أحمد عمر حسني عىل وفاة 
العقيــد  طيار/ عبدالعزيــز الصبيحي 
املوتة  "نعــم مل ميت  بالقول:  ويضيف 
وإرصارا  عمدا  قتلوه  ولكنهم  الطبيعية, 
وهو معتصم يف املخيــم من أجل حق 
مســتحق وهو الراتب املكفــول قانونا 
ورشعا بعد خدمات طويلة وجليلة.. أجل 
قهًرا وكمًدا بساديتهم وفاشيتهم  قتلوه 
البشعة واملتجردة من األخالق من خالل 
جعل ملــف الرواتب ملف تالعب وابتزاز 

سيايس حقري".
يشري الســيايس أحمد عمر حسني 
يف حديثه لـ"األمناء" بأن الشهيد العقيد 
الطيار عبدالعزيز الصبيحي )الدامر( قد 
قتل مثلام قتــل اآلالف من أبناء الجنوب 
وإن تعددت الوســائل إال أن القتل واحد، 
بقطع  أو  الخدمات  من  بالحرمان  سواء 
املرتبات أو بقمع التظاهرات السلمية أو 

االغتيال بالرصاص.

الشرعية وسياسة االنتقام والعقاب 
اجلماعي 

يارس  واإلعالمي  السيايس  الناشط 
اليافعــي يرى بأن ما يتعــرض له أبناء 
الجنوب من تنكيل وحرمان من أبســط 
الحقــوق يأيت ضمن سياســة العقاب 
وهو  الرشعية،  تنتهجها  الذي  الجامعي 

أيضا عقاب عىل فشلها يف الشامل.
ويضيــف اليافعي بالقــول: "تريد 
الجنوب  مــن  االنتقام  الرشعيــة  هذه 
الرواتب  إذالله وقطع  املنترص من خالل 
والكهرباء عنه، ولسان حالهم يقول: إما 
موتوا قهر أو اسمحوا للحويث بالعودة، 

وكلنا يف الهوا سوا!".
ويضيــف بالقــول: "طبعــًا إذالل 
الجنوب ليس مستغربا من قوى الشامل 
النافذة والفاشــلة، ولنــا تجربة معهم 
واتفاقية  الوحــدة  باتفاقية  بغدرهــم 
العهد واالتفاق واجتياح الجنوب بالقوة 
واســتعامره وتقاســم ثروته بني هذه 
اعرتافات عيل محسن  القوى بحســب 
وعيل عبدالله والرئيس هادي نفسه، بل 
إن عيل محسن األحمر كان ضد تحرير 
عدن يف العام 20١5م. والذي يستغربه 
املواطن يف الجنوب متاهي التحالف مع 
فشل الشــامل، ورضاه عن تعذيب أبناء 
الجنوب الذين انتــرصوا له خالل ثالثة 
أشــهر فقط، وقطعوا يد إيران من أهم 
كل  وأّمنوا  العــامل،  الدولية يف  املمرات 
السواحل الجنوبية وصواًل إىل الحديدة".
وختم الزميــل يارس اليافعي حديثه 
الجنوب وتحديدًا  "النــاس يف  بالقول: 
يف عدن تعبت، وغيــاب األمل يدفعهم 
إىل التعبــري عن غضبهــم ومخاوفهم 
بالطرق التي يرونها مناسبة، خاصة أن 
األمر وصل حد املســاس بكرامتهم، بعد 
كل االنتصارات التــي حققوها وبعد أن 
كان أملهم يف التحالف يعانق الســامء، 
اليوم وبعد 6 سنوات من عاصفة الحزم 
الحياة،  أبســط مقومات  يفتقدون إىل 
ومنهم من مات قهرًا وهو ينتظر راتبه".

ول�صو�ص ال�صرعية يت�صلمونه بالدوالر عًدا ونقًدا!¿ يم��وت االأبطال كمًدا بحًثا عن فتات )المرتب( 
الراكدة وتغلب الطاولة على روؤو�ص االأفاعي؟¿ ه��ل وف��اة الطي��ار ال�صبيح��ي تح��رك المي��اه 
94م؟¿ م��ن ه��و الطي��ار ال�صبيحي؟ وم��ا دوره في حرب 

قادة بالد ورموز وطن أكل الدهر من أجسادهم وشرب يفترشون األرض ويلتحفون السماء بحًثا عن الراتب

عندما ميوت الأبطال قهرا!


