
أنا أول شــخص ســيخرج يف اعتصام حضاري يحفظ 
ممتلكات الشــعب من مباين وشــوارع ومنشــآت...إلخ، 
وســنطالب بتوفــر متطلبــات 
مرشوعة  بطرق  األساسية  الشعب 

وحضارية.
لكني ســأكون ضد من يخرج 
من  تشوه  وأساليب  همجية  بطرق 
صــورة وحضارة شــعب الجنوب 

األيب.
التعبر الحقيقــي لألزمة التي 
نعيشــها هــو يف الخــروج يف 
يف  نكتب  حاشدة  صامتة  تظاهرة 
الفتات مطالبنا كشــعب، ونوصل 

رسالتنا للعامل أجمع.
طريقا،  وأقطع  أخرج  أنني  أما 
وأحرق اإلطارات، وأيسء لســمعة شعب بأكمله فهذا غلط، 

ومليون غلط، وغر مقبول يف كل الحاالت.
ال.. وكــان أردد شــعارات عنرصية ضد أفــراد قواتنا 
املســلحة الجنوبية الذين قدموا أرواحهم رخيصة يف سبيل 

حايتنا، وتأميننا، ال كذا كثر والله!
وكان.. قــام بعض املتظاهرين باالشــتباك مع رجال 
األمن باألســلحة الخفيفة، يعني كان معاهم سالح، بالله 

أيش من تظاهرة هذه؟ وفني موضوع املطالبة بالخدمات؟
بدون مغالطات، هذه عصابات مش مواطنني!

املؤسف لو أن هناك جهات حرفت مسار هذه االحتجاجات 
املطالبة بالخدمات، فتحولت من مطالبة بخدمات إىل تخريب 

املدينة التي ال تحتمل أي تخريب آخر.
أسفي الكبر، فلو قارنا مظاهرات أبناء شبوة األبية أمس 

لشاهدنا االختالف الشاسع.
هناك حرب اقتصادية وحرب عســكرية وحرب خدماتية 
وحرب سياســية وحرب دبلوماســية ُتشــن ضد الجنوب 

وشعبه، فلك الله يا جنوب.
إننا نخــوض حرب وجود، حربا ال أخالقية، حربا ننترص 

فيها أو ُنهزم إىل أبد اآلبدين.
إذا مل نستشــعر اليوم بخطورة املوقف، وتكالب األعداء 
ضد الجنوب وقواته املســلحة الباسلة، فلن يفيد استشعارنا 

باملسؤولية غًدا.. اليوم هو الفصل.

األمناء / خاص:
 دعا محافظ محافظة املهرة الســابق راجح باكريت إىل 
إعادة هيكلة الرشعية اليمنية ما أســاهم أطفال الحوار 

الوطني.
وكتب باكريت عىل تويرت: "يجــب هيكلة الرشعية من 
أطفال الحــوار الوطني فقد أثبتوا فشــلهم بكل ما تحمله 
الكلمة من معنــى رغم دعم اململكة لهم منــُذ بداية األزمة 
وسيطرتهم عىل مفاصل السلطة الرشعية خالل ستة أعوام 

مضت.
وتابع: "نحن أمام أزمة إنســانية وغضب شعبي بسبب 
السياسة املنحرفة التي ميارســها هؤالء األطفال عىل أبناء 

شعبنا".
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المقال االخير

وقفت أمام تفاصيل قضية 853 ضابطا 
منتســبا لوزارة الداخلية صدرت لصالحهم 
قرارات رئاسية أرقامها 14و15و16 بتاريخ 
6 فربايــر 2014م، بعودتهم وتطبق عليهم 
أحكام القرارات املعنية بأجور ومرتبات ويتم 
منحهم الحقوق املكتســبة التي أســقطت 
بالقوى  أســوة  اإلبعاد  عنهم خالل فــرتة 

العاملة.
القرارات الرئاسية ظلت حبيسة األدراج 
وال حول لها وال قوة؛ ألن قوة وزارة الداخلية 
أقوى من رئاسة الجمهورية، ولجأ املغضوب 
الذين باركتهم رئاســة  الداخلية  عليهم من 
الثالثة  الجمهورية  بالقــرارات  الجمهورية 
املشــار إليها بعاليه ورفضوا مظلمتهم إىل 
القضاء اإلداري وأصــدرت املحكمة اإلدارية 
وأصدرت  الحق  أصحــاب  لصالح  أحكامها 
أيضا الحكم التنفيــذي، كا أصدر د. معني 
عبدامللــك رئيس مجلس الــوزراء توجيهه 
لوزير الداخلية بتاريــخ 25 أبريل 2019م، 

والتنفيذ للحكم القضايئ وفقا للقانون.
كان القــايض فهيم عبدالله محســن، 
رئيس محكمة اســتئناف عــدن، وجه أمرا 
لوزيــر الداخلية بالتكــرم باالطالع عىل ما 
جاء يف مذكرة رئيــس املحكمة اإلدارية م/

عدن وتكليف من ميثلهم للحضور للرد عىل 
الطلب املســتعجل املقدم من محمد موىس 

أحمد درويش وآخرين.
القــرارات الرئاســية الثالثــة صدرت 
التنفيذ مــن قبل وزارة  وجردت من قــوة 
الداخلية وصدر حكــم املحكمة اإلدارية م/

عدن لصالــح املبعدين قــرا من أعالهم 
والذين أنصفتهم القرارات الثالثة، إال أن هناك 
قوى يف وزارة الداخليــة حالت دون تنفيذ 
القرارات الرئاســية وحكم املحكمة اإلدارية 
لصالــح املبعدين قرا مــن وظائفهم، أما 
ثالثة األثايف فقد متثلت يف القانون رقم 40 
لعام 2020م، حيث نصت املادة 489 بأن من 
التحقيق  يتم  األحكام  تنفيذ  أو عرقل  خالف 
معه وســجنه مدة عامني وحتى هذه املادة 

وضعت يف األدراج ومنعت من الخروج.
القــرارات الرئاســية الثالث حبيســة 

األدراج.
حكم القضــاء اإلداري لصالح املبعدين 

قرا حبيس األدراج.
املادة 489 من القانون 50 لعام 2020م، 

حبيسة األدراج.
"الحق" من أسائه ســبحانه وتعاىل 
والحق يعلو وال يعىل عليه وأي استعالء عىل 
الحق سيبوء بغضب من الله ألنه من أسائه 

الحسنى سبحانه وتعاىل.
أما أنا فال يســعني إال أن أقول: "ملعون 

أبويك بلد!".

جنيب محمد يابلي

وزارة الداخلية أقوى 
من رئاسة الجمهورية 

والقضاء

األمناء/ خاص:
كعادة ميليشــيا الحويث تتصدر األعال الوحشــية وتحكم بقانون 
الغاب، تقتل وتعتقل وتفجر ويكــون الضحايا مواطنني أبرياء، ال تفكر 
باألمر مرتني طاملا املظلوم ال يعني لها، متأل سجون ومقابر صنعاء مبن 

ال ذنب له إال أن الحظ أوقفه يف طريقها.
أقدمت تلك العنارص امليليشياوية باعتقال الشاب العدين محمد البيل 
ورميه يف أحد سجونها مبحافظة صنعاء، حيث أن املعتقل تم االشتباه به 

ومل تتم محاكمته بل رميه يف السجن بدون رقيب أو حسيب. 
وأوضحت املصادر أن الشاب محمد البيل مواطن من أبناء عدن سافر 
إىل صنعاء لحضور حفل زواج، مؤكدة أنه ال ينتمي إىل أي حزب أو توجه 

سيايس.
ودعت املصادر الســلطات والقادة ورشفاء صنعاء وأهلها والنشطاء 
الحقوقيــني بالوقوف ضد هذه االتهامات وإنصاف املتهم من هذا الظلم، 

يف ظل ميليشيات تتبع طهران ال تعرف إال "الباطل".

مليشــيات اإلخوان يف مأرب تختطف الناشــطة الحقوقية أمة الله 
الحادي بعد اقتحام منزلها واقتيادها إىل جهة مجهولة.

مليشــيات اإلخوان زادت يف التوحش والقذارة واالنحطاط واإلجرام 
يف أي منطقة تحكمها.

بدون مغالطات

شاب عدني ذهب لحضور زواج بصنعاء 
وأخفته الميليشيات في سجونها

باكريت: يجب هيكلة الشرعية 
من أطفال الحوار الوطني

�سالح ال�سقلدي

صورة وتعليق


