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كتابات

اىل متى هذا الصمت املخزي واملعيب 
من قبــل الرشعيــة والتحالف وكل من 
بيدهم زمــام األمور تجاه قضيه الوطن 
الغيور  والقائد  املهاب  واألســد  األسري 
اللــواء محمود احمد ســامل الصبيحي 

وزير الدفاع .
مفاوضــات تلو املفاوضــات وقضيه 
اللواء/ محمــود الصبيحي ورفاقه مغيبة 
متام وملفها الزال مغلــق ومل يتجرأ أحد 
عن فتحه أو تحريكه بل جميعهم يلزمون 

الصمت الذليل .
ال نعلم ملاذا كل هــذا التعنت ؟ وما هي 
لدفن قضية هذا  املســئولني  مصلحة كل 

القائد تحت تراب النسيان ؟
خيانة وخذالن تعــرض لها هذا الرجل 
وهــو يف ميــدان الرشف حتــى أوقعت 
واالغالل يف  بالقيــود  اســريا مكباًل  به 
تلتهم  أن  أرادت  انقالبية  زنازين مليشيات 

ورشعيته  الوطن 
ية  ر ســتو لد ا
لــي يحلــو لها 
يخطــر  مــا  كل 
فصمت   ، ببالهــا 
وتقبل  الجميــع 
والخضوع  الــذل 
ذلك  عدا  والخنوع 
الغيــور  الرجــل 
املخلص  والقائــد 
والوطني  والــويف 
حياض  عن  مدافعا  بندقيته  حاماًل  فخرج 
الشــعب  كرامة وحرية  الوطن وعن  هذا 
، وعن رشعيته الدســتورية ،لكن لألسف 
فبدال من االلتحام بصفــه وتوفري له كل 
الدعــم من عــدة وعتــاد ومقاتلني ، تم 
خذالنــه ومل يتم تعزيزه بيش من املنطقة 
العســكرية الرابعة بل تــم تجاهله وهو 
الصفوف االمامية مدافعآ عنهم وعن  يف 
أن  الحويث  ارادت مليشيات  التي  كرامتهم 
متسح بها االرض وتدوس فوقها بنعالها .

بالرغم من كل ما قامــت به الرشعية 
وكل مســئول فيها من خيانــة وخذالن 

للبطل محمود الصبيحي يف ميدان املعركة 
مل يكتفوا بذلك بل اســتمروا يف صمتهم 
تجاهه  املتعمــد  وتجاهلهم  ونســيانهم 
للمطالبة  أحد  ينطــق  وتجاه قضيته ومل 
به أو بالتفاوض بشــأنه بالرغم أنه وزيرا 

للدفاع .
اســتغرب كغريي من أبناء الشعب ذلك 
الصمت املخزي واملعيب من قبل الرشعية ، 
حيث الزلت ابحث عن سبب لذلك التجاهل 
والنســيان واالهامل ..وما هــي دواعيه 
الجميع من إخفاء هذا  ؟وما هي مصلحة 
الرجل يف السجن وإبقائه بعيدا عن املشهد 
السيايس؟ ..اليس هو هذا الوقت املناسب 
الذي يحتــاج فيه الوطن لرجــال اوفياء 
ومخلصني مثل اللــواء محمود الصبيحي 

لينقذوه من الهاوية والخراب والدمار ؟
لدول  وكذلك  للرشعيــة  اقولها  حقيقه 
التحالــف إذ كان يف قلوبهــم حبآ واخاء 
للشــعب اليمني ، فلام تتعبون انفســكم 
، فالوطــن مل يتعاىف ولــن ينعم باألمن 
واالســتقرار اال بوجود ذلك القائد الحازم 
والرجــل املخلص والــويف اللواء محمود 

الصبيحي.

سنظل نحفر يف الجدار.. اما وجدنا خرمًة 
لنور.. او متنا عىل هذا الجدار .. قالها درويش 
الفلسطيني يحفر اما نحن يف  والزال شعبه 
الجنوب فقد نخلنا الجدار وهدمنا االســوار 
يلوح من خاللها  البحث عن خرمة  وتجاوزنا 
بصيص امل بعد صعود شمس الجنوب ترسل 
الغافلني  تنذر  االربع  الجهات  اشــعتها نحو 
عن القضية الجنوبية التــي حاول املغربلني 
ان يحجبوهــا فخرمــت غرابيلهم وتجاوزت 
افكارهم الســوداوية حتى بلغت مداها وذاع 

صيتها بني االمم .
اليــوم لكل جنــويب ان يفخــر بقيادته 
الراكدة بانتفاضة  املياه  التي حركت  الحكيمة 
من بني الجبال الشــامخة ســالت جداولها 
لريتوي منهــا كل مناضل طموح يف الوطن 
الجنويب حتى شــبت النــار لتحرق جيوش 
عفــاش حتــى غــادروا االرض ، وبعد ذلك 
خفافيــش كهوف مــران الذيــن دفع بهم 
الكربياء والغرور محاولة الكرة فشنوا حربهم 
الباســلة  ومقاومته  الجنوب  من  ينالوا  ومل 
فاندحروا بعد اربعة شــهور فقط تحت تأثري 
بــركان عدن الذي احرقهم فانســحبوا وكام 
ترونهم اليوم عىل ضفــاف الجنوب هاربني 
الفاصلة  الحدود  الجبال املطلة يف  يف اعايل 
ال يستطيعون النزول نحو الجنوب يتخوفون 
عندما يتذكرون مقطع الفيديو للعقيد شيول 

جثث  يرفع  وهو 
امــام  قتالهــم 
املــالء ، وما نرى 
منهم اال ارســال 
فيشــهم  خفا
ملحاولــة زعزعة 
الجنــوب  امــن 
مع  عالقة  وفتح 
جيــش الرشعية 
الــذي جحب يف 
اســفل النقيــل 
امام جيشهم فاصبحوا عبيدًا هم ورشعيتهم 
يتســولون عىل ابواب الحوثيــني ليتقربون 
منهم املني يف االتحــاد معهم ضد الجنوب 
يف جبهة واحــدة تظم االصالحي واملؤمتري 
والحويث ، ومل يعلموا جميعًا ان زمان التعتيم 
عىل القضيــة الجنوبية انتهى واىل االبد بعد 
صعود شــمس الحرية التي بددت وســتظل 
تحرق تحالفهم االرعن الذي يحاولون ترقيعه 
ومن الصعب االندماج النهم يعلمون انه فاشل 
لفقدانه روح املصداقية الن كل فصيل يحمل 
من  مع  تتناىف  التــي  الخاصة  ايديولوجيته 
يحاول االلتصاق به وهذا هو الحاجز الفاصل 
القفز علية  التقارب مهام حاولوا  الذي مينع 
نكاية بالجنوبيني الحباط توجههم املوحد يف 
النفاذ  ديباجة مرشوعه ولهذا ال يستطيعون 
لتفتيت اللحمــة الجنوبية التي اتلفت ونضج 
اتالفها ، امــا هم فكل فصيل يحاول االقرتاب 
انصاره  وابتالع  االنصهار  من  خوفًا  بتوجس 
التوجــس والخوف هو  من قبل االخر وهذا 

املشبوه  تحالفهم  الذي سيقيض عىل  العامل 
فليطمنئ  واالنسجام  باأللفة  تظاهروا  مهام 
كل جنــويب ان قلوبهم شــتى ولن يلتقوا اال 
يف ضاهر القول ولن يــريس تحالفهم عىل 
بر ،الن باســهم بينهم شــديد وما يدور يف 
الغرف املظلمــة لكل فصيل منهم وما يضمره 
من حقد للفصيل االخــر كاف للترشذم الذي 
انعاشــه عىل عروش خاوية وعام  يحاولوا 
قريب ســرتون كيف ستســقط اركانه تحت 
اقدام الجنوبيــني املاضون عىل ارضية صلبة 
مهام يحاولون عرقلة مرشوعهم الذي عجزت 
بغضها  الرخيصة  واقالمهم  جيوشهم  كتائب 
وغضيضها عــن واده وما ذلــك اال بصمود 
الرجال االوفياء من القيادة الجنوبية واملغاوير 
يف الجبهات واصحاب االقالم الصادقون يف 
مهنة الصحافة واالعالم املؤازرين لكل خطوة 
للجيش الجنويب وقيادتــه العظيمة بعزمية 
ال تلــني ،وبهذا التكاتف اصبــح الجنوبيون 
هرمًا عال متجانس البنيان من االســفل اىل 
اعىل الهرم تطل شمســهم من اعاله لتحرق 
كل مخطــط يرمي اىل نســف الهــرم الذي 
شــيد عىل قواعد صلبة ال ولن تهزه رياحهم 
وال اعاصريهــم التــي تــذوب موجاتها من 
الوهلة االوىل لولوجهــا يف الرصاع مع اهل 
االرض الجنوبية التــي تقاتل مع اهلها ، فال 
تخيفنا بهرجاتهم بالتشــويش عىل القنوات 
الذي رسعان مــا ينتهي عندمــا ال يجد من 
الجنوبيني اال الصمود واال مباالة مبا ال يخدم 
الجنوب واقامة دولته كاملة  قضية استقالل 

السيادة.

يا قاتل ابناء قواتنا املسلحة الجنوبية 
مهال فغدًا  ســيكون  اسمك عىل نفس 
قامئة القامئة ، ألنك لســت سوء مرتزق 
، قلم بيد محرك ، فيامن تردد الشــهادة 
والشهادة منك براء وانت تفخخ او تغتال 
او تهاجم،  عش ما شئت فانك ميت ولكن 
ســتموت يوما وانت مجــرم يف عنقك 

، متعن  ارواح من قتلتهم 
 ، اشــالءهم  اىل  بالنظر 
متعن وقد تجديف رؤيتها  
التي ال  شناعتك  وقبحك  
الله  اعلم كيف ســتقابل 
يوم القيامــة، قبل بضع 
ان  قصة  سمعت  سنوات 
احد كبــار رجال القاعدة 
يف املنطقــة الوســطى 
القاعدة  من  الخروج  قرر 
الصــواب  اىل  والعــودة 

بالقاعدة  إذا  القاعدة، و  وترك 
نفســها هدرت دمــه وفعال 

زرعوا مفخخة يف سيارته .
 اليــوم يستشــهد جندي 
وهــو ينقــل وجبــة الغداء 
املحفد  وباألمس  لزمالئه يف 
، وهناك  ثالثــة يف شــبوة 
مــؤرشات تشــري اىل تزايد 
ضهور عنــارص القاعدة يف 
شــبوة ، فاين الســلطة من 
هذا ، ملاذا فقــط القاعدة يف 

العقيدة  حامية  تدعــون  يامن  الجنوب 
فهل اهل الجنوب وقواته الذين هم اصال 
من ابناءه كفــرة بال ملة؟  ابطال قواتنا 
املسلحة  لن يستســلموا وهم يشيعون 
زمالءهم ويعــودوا بهم باألكفان ، فمن 
املســلحة وهو يف  قواتنا  يحرض عىل 
هذه البالد او تلك سيأيت اليوم الذي بأذن 
الله سيدفع الثمن ومثن غايل جدا ، نحن 
شعب موحد ســني يامن تهدرون دماء 
املؤجرين ستثنينا  ابناءنا فام مفخخات 
عــن هدفنــا وال مســريات املرهونني 

ستوقفنا عن مســريتنا ، دمتم يا ابطال 
قواتنا املسلحة الجنوبية ودمتم يا رجال  
ابني الرشفاء يامن تقفون وتســاندون 
اخوتكم  واخــص بالذكر رجال املنطقة 
الله ستنترص  الوسطى يا من بكم بإذن 
قضية شعب الجنوب ، فال جنوب بدون 
ابني وال ابني بــدون الجنوب ، رحم الله 
من استشــهد اليوم وباألمس وكل يوم 
من ابطــال قواتنا املســلحة واننا عىل 
اللــه وقوته  دربهم ســائرون وبحول 

منترصون.

لن يتعافى البلد ولن ينعم باالستقرار إال بوجود األسد املهاب 

سطعت شمس الجنوب فأحرقت غربالهم

بشر القاتل بالقتل ولو طال الزمان

انعم الزغير البوكري

عبداهلل الصاصي

ضياء الهاشمي

حسني احملرمي

رمضان شهر الرحمة 
والتراحم

أحمد راشد الصبيحي
أيام معدودة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان املبارك هذا الشهر 
سيايت الينا وعامة الناس وضعهم ال يخفى عىل أحد ويستوجب  
علينا التكاتف والرتاحــم بعضنا بعض وان نتفقد أهلنا وجرياننا 

والفقراء واملحتاجني،
ويالحظ أن املســلمني ترقُّ قلوبهم يف شهر رمضان، نجدهم 
يقبلوا عىل فعل الخريات أكرث من بقية الشــهور، وهذا من فضل 
الله عىل عباده ،وجميل أن يحس املسلم مبعاناة اخوه املسلم يف 
رمضان، واالجمل منه أن يســتمر هــذا الرتاحم والتعاطف طول 
السنة  والسعى لتخفيف اآلالم عنهم، وأن يتقاسم معهم الهموم 
واألحزان؛ تحقيقًا لوصف النبي عليه الصالة والسالم للمسلمني 
هم وتراُحمهــم وتعاُطفهم، إِذا  بأنهم كالجســد الواحد يف َتَوادِّ
َهِر  اشــتىك من هذا الجسد عضو َتَداَعى له ســائُر الجسد بالسَّ
ى، لكن األجمل من ذلك وما أحوجنا هذه االيام إلحياء القيم  والُحمِّ
االنســانية واالخالقية يف مثل ظروفنا الحالية علينا تجسيد قيم 

الرتاحم والتكاتف والتعايش سلوكآ وعمل عىل الواقع.
وإذا كنا نسأل الله تعاىل أن يتوالنا برحمته وعطفه؛ فعلينا أن 
نرحم عباده حتى نســتحق الرحمة، فقد ُجعلت الرحمة األرضية 
سببًا يف الرحمة اإللهية كام قال رسول لله صىل الله عليه وسلم: 
)الرَّاِحُموَن َيرَْحُمُهُم الرَّْحَمُن، اْرَحُموا أَْهَل اأَلرِْض َيرَْحُمُكْم َمْن يِف 
ِء( ويف املقابل، من ال يرحم خلق الله تعاىل وال يحســن  ــامَ السَّ
إليهــم فكيف ويريد  رحمًة من اللــه، إذا كانت بغٌي دخلت الجنة 
ألنها رحمت كلبًا فسقته ماًء، فكيف مبن يرحم إنسانًا كرَّمه الله 

بدين واإلسالم واألعامل الصالحة. 
 إذا أردنا رحمة الله تنزل علينا يف األرض يف هذا الشــهر التي 

األعامل والطاعات تكون يسرية بفضل الله
نتعهد الجريان واذا تكلمنا عن الجار نتذكر كيف كان الرســول 
رحيم بجاره وهو يهودي ويضع الشوك يف طريق الرسول و كيف 
كان رحيم معه الرســول والقصة معروفة وال أضن أحد يجهلها 
،اليس هو الذي  يقول:  يف حديث رواه مســلم عن أيب ذر ريض 
الله)يــا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكــرث ماءها وتعاهد جريانك(.

فإذا طبخت مرقة فأكرث ماءها، ومل يقــل النبي صىل الله عليه 
وســلم: فأكرث لحمها، ألنه ليس كل واحد سيجد اللحم، فأعطه 
رشبة مرق فقد يكون فقريًا محتاجًا فيدعو لك، ويبيت فرحانًا.. 

عمل بسيط تجعل الرحمة تنزل عليك .
نعم والله اننا يف أشــد الحاجة للرتاحم فإن الوضع وصل اىل 
مرحلة يبيت الجار جائع فقد عاش كل وقته عيشة كرمية عفيف 
النفس مســتور الحال لكن جار الزمن عليه وعىل غريه بســبب 
الحرب املشئومة التي حلت عىل كل بيت منهم من يقاوم ومنهم 
من وصل إىل مرحلة االنهيار ليس لــه ملجا اال أهل الرحمة يف 
األرض من بني جنســه اهل الخري والكرم  ليكشفوا  عنه ما يجد 
من كرب الحياة وضيق املعيشــة والســعي والتوسط له عند من 
تعــرف من أهل الخري لتدخل عليه الرسور يف هذا الشــهر الذي 
يطلب الرحمة من الله أن يرحم خلق الله  )) قال رسول الله صىل 
الله عليه وســلم: ))أََحبُّ الناِس إىل اللــِه أنفُعهم للناِس، وأََحبُّ 
األعامِل إىل اللِه عزَّ وجلَّ رسوٌر ُتدِخُله عىل مســلٍم، َتكِشُف عنه 
ُكربًة، أو تقيِض عنه َدْيًنا، أو َتطرُُد عنه جوًعا، وأَلْن أميَش مع أٍخ 
يف حاجٍة، أََحبُّ إيلَّ من أن أعتِكَف يف هذا املسجِد – يعني: مسجَد 
املدينِة - شهًرا، ومن كظم غيَظه ولو شاء أن مُيِضَيه أمضاه، مأل 
اللــُه قلَبه يوَم القيامِة رًِضا، ومن مىش مع أخيه يف حاجٍة حتى 
َت اللُه قدَمْيه يوَم تزوُل األقداُم((- صححه األلباين  َيقِضَيها له، ثبَّ
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