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المقال االخير

أحمد الربيزي

 إقالة عوجاء 
للبشمرجي أبو عوجه

إقالة أبو عوجاء من أركان املنطقة العســكرية 
األوىل، يف اعتقــادي محاولة ماكــرة يقصد بها 
عام،  بشكل  والجنوبيني  حرضموت،  أبناء  مخادعة 
ألنها ال تعني خــروج "أبو عوجاء" ومليشــياته 
القبلية البشمركية من سيئون، ومن حرضموت، بل 
إنها ليســت إالّ تخديًرا فقط ألن هذا )البشمرجي( 
سيظل يقود املنطقة العسكرية األوىل من خارجها 

لهذه األسباب:
الضعيفة،  الشــخصية  طيمس  اللواء  وجود   -
والفقرية من اإلمكانيات، ومن املعدات ومن الجنود، 
ال ميتلك إال نسبة بسيطة من الجنود وغالبيتهم من 

كبار السن.
- بقاء "أبو عوجاء" قائدا للواء 135 الذي قوام 
املنطقة العسكرية األوىل تعتمد عليه وجل قواته من 
الشامل، بل من مناطقه الجغرافية )عمران وصعدة( 

ومن قبيلته )حاشد( وبالذات من )عصيامت(. 
- امتالك اللواء 135 الذي يقوده معدات التسليح 
يف املنطقة العســكرية األوىل، فيام ال متتلك بقية 
القوات إال بعــض املعدات املتهالكــة منها دبابات 

مجنزرة مل تعد صالحة للتحرك. 
- الكتائب الشاملية املنترشة يف املناطق النفطية 
والنقاط العسكرية املنترشة يف مداخل املدن تابعة 
لـ اللواء 135الذي ال زال يقوده "أبو عوجاء"، وهي 
املســيطرة متاما عىل وادي حرضمــوت، ومنابع 

النفط. 
لهذا القــرار الصادر بإقالة )البشــمرجي( أبو 
عوجــه لن يغري شــيًئا عىل أرض الواقــع، بل إن 
بعيد عن  أفراده ســتزداد وهو  تعســفه وبلطجة 

االتهام املبارش.

اللواء/ علي حسن زكي
الوطني  املناضــل  صورة  تصدرت 
املهرجان  الشهيد ساملني  الرئيس  الكبري 
املليوين الذي أقيم يف ســاحة الشهداء 
بزنجبار يوم 29 نوفمرب 2022م، والذي 
دعا إليــه املجلس االنتقايل مبناســبة 
الذكرى الـ 55 لعيد االســتقالل الوطني 
30 نوفمــرب 67م وشــارك فيــه أبناء 
محافظاته،  مختلف  من  الجنوب  شعب 
الشهيد  الرئيس  صورة  رفع  مثل  وحيث 
تجديد وفاء  املهرجان  ساملني وتصدرها 
املهرجان  خــالل  من  الجنوب  شــعب 
العمالق  الوطني  والقائــد  الزعيم  لهذا 
الكفاحية  النضاليــة وأدواره  ومآثــره 
البطولية التــي اجرتحها يف كل مراحل 
الجبهة  تأسيس  الثورة منذ  ومنعطفات 
وانطالقها  للثورة  والتحضــري  القومية 
مرحلة  وخوض  63م  أكتوبــر   14 يوم 
الكفاح املســلح والعمل الفدايئ وصواًل 
إىل إسقاط املناطق وتحقيق االستقالل 
الوطنــي وإعالن قيام دولــة الجنوب 
كاملة الســيادة عىل كل الرتاب الوطني 
وتوحيــد أكرث من 23 ســلطنة وإمارة 
ومشيخة والجزر يف كيان وطني واحد.

هــذا املناضــل الفــذ والرئيــس 
االستثنايئ صاحب الشخصية الكارزمية 
ـام يكررها التاريخ - الذي تحققت  - قلَـّ
يف عهده املكاسب واإلنجازات والحفاظ 
واســتقراره  الجنويب  الوطن  أمن  عىل 
الوطني  نظامه  أركان  وتثبيت  وسيادته 
ووضع مداميك وأسس بناء دولته املهابة 
واملغدور به ورفاقه يوم 26 يونيو 78م - 
ظلامً وعدوانا - لسنا بصدد الخوض يف 
تفاصيل ما أوجزناه سلفاً لسبق نرشناه 

ونرشه آخرون أيضاً.
 قال أحد البســطاء من أبناء ردفان 
البطلة  املديريــة  هذه  أبنــاء  وبحدس 
وبداهتهم: )قالوا ســاملني عمل انقالب 
انقالب  بيعمل  كيف  رئيس  قده  وقتلوه، 
عىل نفســه؟!(.. لقد مثل رفع صورته 
التاريخية  الوطنية  املناســبة  هذه  يف 
املجيدة تقديــًرا واعتزاًزا وعرفانًا ووفاًء 
شــعب الجنوب لرئيسه الشهيد ساملني 
وبعد مــرور ما يزيد عــىل نصف قرن 
مــن الزمن عىل استشــهاده، لقد مثل 
ذلــك وبحق لحظــة زمنيــة تاريخية 
فارقة، لحظة تجديــد الوفاء لألوفياء، 
بتاريخهم  أحياء  العظامء ميوتون وهم 
ونضاالتهــم وتضحياتهــم وما قدموا 

لوطنهم وشعبهم .

يف ذكرى استشهاده الخامسة.. املحافظ أحمد مللس ونائب األمني العام للمجلس االنتقايل/ 
فضل الجعدي يضعان إكليالً من الزهور يف موقع استشــهاد محافظ عدن األســبق اللواء/ 

جعفر محمد سعد.

هؤالء الشــهداء أشــقاؤنا من اإلمارات 
الذين استشــهدوا فوق تــراب أرضنا وهم 
يشــاركون يف تحريرها من ميليشــيات 

الحويث اإلرهابية.

صورة وتعليق

فضيحة 
مدوية!

الوفاء ألهل 
الوفاء

الرئيس الشهيد 
سالمين يتصدر مهرجان 

الجنوب في أبين

حارس  بونو"  لـ"ياســني  صورة 
منتخــب املغــرب، صانــع اإلنجاز 

التاريخي الكروي املرشف للعرب.

مصطفى  ريهام  االســم: 
بجاش الشهايب.

االنتــامء: حوثية وأرستها 
يف صنعاء. 

نجيبة  الدكتــورة  أمهــا: 
رئيس  نائبة  حوثية،  مطهر، 
جامعة صنعاء، ولديها ندوات 

لتحليل خطابات الحويث.
بتوجيه  متــت  اإلضافــة 
حني  الوصايب  من  شخيص 

كان نائًبا للوزير.

صانع اإلنجاز صانع اإلنجاز 
التاريخي للعربالتاريخي للعرب


