
نعلم املربرات التي ســيوردها محمد عبدالله  "اليدومي" 
رئيس حزب اإلصالح )إخوان اليمن( عن 21سبتمرب، قبل أن 
يتحدث عام وصلت إليه مليشيات 
الحــويث مــن متكــن لها عىل 
واملواقع  املناطق  وتسليم  األرض، 
لها تباعًا، والذي ال يزال مســتمرا 
أيلــول 2014م،   21 منذ  اآلن  إىل 
من  جملة  ســيرسد  أنــه  ونعلم 
ســيقولها  التي  املبهمة  العبارات 
أو يكتبها والتي تحمل تربيرات ال 

حرص لها. 
من  سيال  ســيورد  أنه  ونعلم 
التــي  األلفــاظ واملصطلحــات 
)التمثيل  املشهد  ببكائية  يصيغها 
االســتعطايف الدرامي(، والذين ميثلون فيــه باقتدار دور 
الضحية، ويجيده شــيوخ اإلخوان ومرشدوهم يف بكائيات 
الخطب واملواعظ، يف تناغم مشــابه لبكائيات كربالء، يف 

الطرف اآلخر.
تربيرات "اليدومي" لفشلهم وخيباتهم املتواصلة، ليست 
األوىل ولــن تكون األخرية، وألنهم يدركون أنها ستســتمر 
هذه التربيرات فإنهم هنا يضعون أنفســهم ومليشــياتهم 
يف مصاف املنزهن من الفشــل، واملنضبطن يف مبادئهم 
والحافظــن عىل مواقعهم والصامدين يف وجه التوســع 
الحويث، فيــام اآلخرون خونــة وبياعــي ضامئر، وغري 
مؤمتنن، وغري أمينن، ويحملون كل صفات الخساســة، 
وألن املرحلة غري واضحة املعامل فــإن اآلخرين املقصودين 
يف خطاب "اليدومي" غــري محددين بوضوح وغري ممكن 
أن يجاهر بهم ويحدد هويتهم وصفاتهم، ليك يظل اليدومي 
وحزبه يبتــز هؤالء الذين وصفهم بالخونة، من ناحية ومن 
ناحية ثانية ليك يظل يتســلق بتالبيبهم ويستخدمهم ملزيد 

من اإلخضاعات واإلمالءات.
نعم سيســتمر "اليدومي" يربر فشله وحزبه ليدحض 
عنهم اإلخفاقات والفشــل يف مواجهة الحويث، بل ويبعد 
عن نفســه وحزبه الخيانة، وبيع املواقف وتسليم الجبهات 
للحويث وهكذا سيظل خطاب "اليدومي" وإعالم حزبه يضع 
املــربرات حتى لو أظهرت كل الدالئــل واملؤرشات ضلوعهم 
يف كل الخيانات واالنكســارات املتالحقــة، وعرفت الناس 
مســانداتهم الرسية والعلنية ملليشــيات الحويث، حتى لو 
رصخوا يا حسيناه، يف محراب كرباليئ، سيظلون يحملون 
قميص القشيبي يف وجه من يستمرون يف ابتزازه وإخضاع 

مواقفه لصالحهم .

أنهت يوم أمس األربعاء  ذبحــة صدرية مفاجئة حياة 
الشاعر واألديب الشاب/ رائد القايض.

رحلَت مبكرا أيها العلم؛ انسلت روحك من بيننا ألنها يف 
موعد مــع القدر، تركت إرثا أدبيا زاخــرا، وذكريات جميلة، 

دماثة يف األخالق، ولطف يف التعامل، وسمو يف األهداف.
ســنبحث عن نقاء روحك بن دفاترك وأشعارك وديوانك 
الجميل )رماد الربوق(،  كثريا تنهدت وطنا، ورسمت حلام، 

وكانت روحك تحلق هناك حيث السمو والعلو.
نســأل الله له الرحمة واملغفرة، وخالــص العزاء لذويه 
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المقال االخير

يعلــم الجميع وللشــهادة والتاريــخ أقولها 
بالفم املليان: إن عدن تفــردت بدفع الرضيبة عند 
كل منعطــف عىل املســتوى الوطنــي والقومي 
واإلســالمي، والله وحده يعلم بخائنة األعن وما 
تخفــي الصدور، بــأن لو أن قيم نبي اإلســالم لو 
جســدت عىل أرض الواقع ملكنتنا مــن بناء دولة 
منافسة لليابان وكوريا الجنوبية، وملكنت شعوبنا 
من منافســة شــعوبهم روحيا وقيميا، ولكن يا 
حــرسة عىل قوم زعموا بأنهم يشــهدون أن ال إله 
إال الله وأن محمدا رســول الله بعيدا عن قيم نبيهم 

محمد صلوات ريب وسالمه عليه.
لألسف الشــديد ال أبناء عدن وال أبناء الجنوب 
قدموا قــراءة لتاريخهم عنــد كل منعطف وبكل 
صدق وأمانــة؛ ألن نبيهم محمــد عرف يف صدر 
أرادوا توخي  شــبابه بالصادق األمن وأنهم لــو 
الصــدق واألمانة لرصــدوا نصيب عــدن عند كل 
منعطف، مثال حرب 1948م بــن العرب واليهود، 
فقد أرســلت عدن مبجاميع كبرية للمشــاركة مع 
إخوانهــم الفلســطينين، ولو وقفنــا أمام حرب 
الشعب الجزائري الشقيق ضد االستعامر الفرنيس 
فإن شــعب عدن جمع تربعات محرتمة إلخوانهم 
الجزائريــن، وكــذا وقوفهم ماديــا ومعنويا مع 
إخوانهم يف مرص أثناء العدوان الثاليث عىل شعب 

مرص وجمع شعب عدن تربعات سخية.
لو أخذنا الحرب العدوانية القذرة للحويث عىل 
الجنوب عام 2015م ومحاولة دخولهم عدن سجل 
أبناء عدن موقفا أسطوريا ملقاومة جنود االحتالل 

وطردوهم رش طردة من أرايض عدن.
ولو أخذنا الحرب الحالية وفتح جبهة الحديدة 
حيــث تحركت مجاميع كبرية مــن أبناء عدن عرب 
التي نصبت  الساحل الغريب إىل الحديدة والكامئن 
أبناء عدن وســارت القوة العســكرية إىل  لتقتل 
الحديــدة ملقاومة جنود االحتــالل الحويث ألرض 
التهائم ألن الشامل استعامري بكل املقاييس فأرض 
تعز وأرض التهائم وأرض إب يخضع أهلها الستعامر 
الكل مستعمرا يف  قبيلتي حاشــد وبكيل وأصبح 
قبضة الحويث، وبطبيعة الحــال جرى كل ذلك بل 
ويجري يف سياق مخطط استخباري دويل وتوارى 

آل بيت النبي وحل محله آل البيت األبيض.
فتــح التحالف عدة جبهات وجنــد أبناء عدن 
لخوض حــرب يف تلك الجبهات وقــدم أبناء عدن 
الرضيبة مثنــى وثالث ورباع وأخذت األمور منحى 
أفرغ من محتواه اإلنســاين يف ظل تردي األوضاع 
الواقع  واقتصاديا واجتامعيــا وأصبح  سياســيا 
ضبابيا للغاية وال أحد يعرف إىل أين تسري األوضاع.

شــباب صدقوا فيام عاهدوا الله عليه وقدموا 
رضيبة فادحة مقابل ألف ريال سعودي يدفعها لهم 
التحالف، إال أن الشباب لحقت بهم رضبات موجعة 
متثلت يف عودتهم خاليــي الوفاض، من ذلك أنهم 
عند ذهابهم الستالم األلف ريال السعودي قيل لهم 

إن آخرين عينوا بدال عنهم وهم الذين استلموها!
أبناء عــدن أمانة يف رقابكم يــا إخواننا يف 
التحالف العريب، واتقوا الله فيهم، وإال فاعلموا بأن 
قيام الساعة بات وشــيكا وستخرج النار من قعر 
عدن وستسوقنا جميعا إىل بيت املقدس، قد بغلت 

اللهم اشهد. 

جنيب محمد يابلي

األلف السعودي 
تخرجك إلى ملة 

اليهودي!

أبناء تهامــة ميزقون رصخات الحويث 
الزيدي ويشكرون القائد الجنويب جواس.

اإلمارات وقواتها وصلــت إىل أطراف صنعاء، قالوا "تخرج اإلمارات" 
خرجت وماذا حصــل؟ كل مدينة ومحافظة حررتهــا اإلمارات وأبناؤها 

سلمها اإلخوان للحويث!

عرش ســاعات هي املدة التي استغرقتها مليشــيات الحويث لتكشف 
فيها عورة حزب اإلصالح وعن هشاشــة قواته املسامة بالجيش الوطني،  
فاغتنموا من عتادهم ودخلوا معسكراتهم ورقصوا فيها برعتهم ورصخوا 
يف فضائها رصختهم والتقطوا الصور التذكارية ثم غادروا بسالم آمنن!

وداًعا 
رائد 
القاضي

قميص القشيبي

إمارات النصر

فضيحة..

اأحمد الربيزي

صورة وتعليق


