
النموذج الوحيد الذي أجاد وبرع حزب اإلصالح 
يف تقدميه للشــال والشــاليني هو منوذج 
الخــذالن وفقدان األمل لذلك الشــعب الذي نذر 
لهم النذور مع أول بشــارة لدخــول أول جندي 
مــن مواكب التحرير القادمــة إىل صنعاء، فلم 
مينحوه سوى منوذج الخذالن والفشل واختالق 
األعذار، طوال ست سنوات تقمص فيها اإلصالح 
دور الحزب الذي تحمل مسؤولية خوض املعارك 
منفردًا، والتي انتهت جميعها بالهزائم واالنكسار 
والتسليم، ومها فتشت فإنك لن تجد أي منوذج 
مرشف يذكر لهم أي انتصــار عىل األرض، وإن 
كنت مشككًا بهذا الكالم يكفي أن تكون صادقًا 
مع نفسك لتسأل نفسك: كم تبقى من مديريات 
مأرب اليوم وكم ذهب منها؟ وأين كان الحوثيون 

باألمس وأين أصبحوا اليوم؟

والنمــوذج اآلخر الــذي يجيدون 
ويربعــون وما زالــوا يتفننون يف 
تقدميــه للجنــوب والجنوبيني هو 
منــوذج حــرب اإلبــادة الجاعية 
نفوذهم  مســخرين  للمواطنــني، 
مقاليد  عــىل  كحزب  وســيطرتهم 
فتحكموا  ومفاصلهــا،  الرشعيــة 
النــاس طوال  إيقــاف مرتبات  يف 
ســتة أشــهر، ومضــوا قدمًا يف 
أدواتهم  عرب  هناك  الخدمات  تعطيل 
بغية  وصبيانهم طوال ست سنوات، 
الذي  الشعب  وإذالل  وتجويع  تركيع 

رفضهم هناك. قاصدين مــن خالله خلق حالة 
تذمر بني أوساط الناس يستطيعون من خاللها 
خلــق ثغرة متكنهم من خلــط األوراق وإحداث 

الجنويب  النمــوذج  لجــر  فوىض 
املرشف إىل الفشــل ليك ال يكونوا 
هم وحدهم من الفاشــلني، فنجاح 
املقاومة  الجنــويب يف  النمــوذج 
والتحريــر والصمــود يف امليادين 
وأعادهم  عوارهم  وكشف  أحرجهم 
إىل حجمهم الطبيعي كحزب بعد أن 
عاش هذا الحزب حالة تضخم كاذبة 
جعلته يتوهم يف لحظة ما أنه قادر 
أن يبتلع الدولــة ليصبح هو الدولة 

والدولة هو.
ال  نزق  انتهــازي  نرجيس  حزب 
يفكر سوى يف دميومته واستمرار بقائه حتى 
ولو كان ذلك عىل حســاب تدمــر وطن وذبح 

شعب.
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المقال االخير

تشــهد عدن هذه األيام تدفًقا برشًيا عىل مدار 
الســاعة، وتشــهد عدن مع هذا النزوح نشــاًطا 
تعليمًيــا لإلصالح يف عــدن، وأن الحويث أجربهم 
بقصفه يف صنعاء عىل اســتئناف الدراســة يف 
عــدن بداًل من صنعــاء، وهو مــؤرش واضح بأن 
ممثلة  أدواتهــا  توظف  الدوليــة  االســتخبارات 
بالحوثيــني واإلصالحيــني كأبرز عنــر داخل 
الرشعية ومــن أدوات االســتخبارات الدولية يف 
الجنوب ما يطلق عليهم "داعش" و"القاعدة"، يف 
ســياق مخطط حدود الدم القائم عىل التصفيات 
الجســدية الدموية، وآثارها االغتياالت واإلصابات 
الدم  املؤقت واملستديم؛ ألن مخطط حدود  بشقيها 
قائم عىل هذا األساس، ألن الرشق األوسط الجديد 
أو سايكس بيكو 2 البد أن تكون مقدماته استنزاف 
برشي عريب واسع النطاق وآثاره واضحة يف اليمن 
جنوبا وشاال )تعز + إب + الحديدة + البيضاء( ألن 
القاعدة أو داعش مل تقتال واحدا من حاشد أو بكيل 
الضحايا هم كرث،  املنرمة وكل  الســنوات  خالل 
كلهم جنوبيون، ألن القتلة والقتىل كلهم جنوبيون 
بفعل فاعل استخباري خارجي، ويقع ذلك يف خانة 

)املخرج عايز كده( واللعبة مكشوفة.
عدن تشــهد حاليا كثافة سكانية غر مسبوقة 

أكرثهم من الشال وأقلهم من الجنوب. 
عدن تشــهد حاليا كثافة سيارات غر مسبوقة 
والعنــر األبــرز يف العملية هــم اإلصالحيون، 
باعتبارهــم ممثلني للرشعيــة أو رشكاء يف هذا 
التحالــف الرشعي بشــقيه اإلخــواين والحويث، 
والضحيــة هي عدن وأهل عدن، وهــذا هو حالها 
وحال أبنائها يف عموم املخططات االســتخبارية 
)املريــة والربيطانية واألمريكيــة واإلرسائيلية 
وغرها من املؤسسات االســتخبارية الخارجية(، 
ألن املخابرات العربية واإلقليمية بشــكل عام تعمل 
بالوكالة لصالح املخابــرات األمريكية والربيطانية 

واإلرسائيلية.
أريــد أن أُطمنئ الجميع بــأن ال حاجة للضحك 
عىل ذقوننا، فباألمس شهد الجنوب احتالال توجته 
حرب صيف 1994م، والذي اجتاح عدن هو الطرف 
الخارس يف أحداث 13 ينايــر 1986م، الذي أصبح 
منترا يف 7 يوليو 1994م، وأن الذي أعلن ذلك هو 
عيل عبدالله صالح بنفسه يف قاعة وزارة الصناعة 
والتجارة باملعال وذلك عندما أفاد الحضور بأن الذي 
دخل الجنوب هم الجنوبيون أنفســهم، وبدأ ينادي 
عــىل القائد فالن فوقف ونــادى عىل ثاين وثالث 
ورابع وخامس وســادس.. إلخ وقــال للحضور: 
"هؤالء هم الذين اجتاحــوا الجنوب!" فعرف خلق 
الله بأن املجتاحني هم الزمــرة وأن املنكرسين هم 
الطغمة، وهذا هو حال عدن اليوم؛ ألن الحديث عن 

الرشعية هو نفس الحديث عن الزمرة.
كان الله يف عونك يا عدن

كان الله يف عونكم يا أبناء عدن
ومنِك يا عدن ســيحرش الخلق إىل بيت املقدس 

كا أخربنا بذلك الحبيب املصطفى.
وأقول لهذا الجنــويب املَُتَمْعِيْش: كم باتأكيل يا 

دودة .. أيامك معدودة.

جنيب محمد يابلي

الشرعية والحوثيون 
يدفعون باتجاه احتالل 

عدن

 وحرب اإلبادة جنوًبا
ً

حزب اإلصالح.. نموذج الخذلن شمال

من ذاكرة الجنوب

عبدالقادر القا�ضي

من يتذكر هــذه الصورة وهي التــي كانت آخر صورة 
لعيل محســن بجوار الفرقة التابعة له والتي تنكر لها وفر 
هاربا حني دخل الحويث اىل صنعاء.. خرج متنكرا كالنساء 

فتذكروا ذلك.. 

صورة وتعليق

"األمناء" يف مخيم العسكريني يوم الثالثاء وتظهر يف 
الصورة  الصحيفة  مع اللواء الركن صالح زنقل.
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