
أتابع يف عدة جروبات للجنوبيني وأجد فيها ما ال يرس 
من بعض األشــخاص الذين جعلوا من أنفسهم أبواقا عىل 
الدخول  املنصات مــن خالل  تلك 
يف مهاتــرات )بيزنطية(  وكيل 
االتهامــات وتوزيــع صكــوك 
الذي يخوض  الوقت  الوطنية يف 
الجنويب  معركة حقيقية  شعبنا 
يف مواجهــة أخطر وأدق مرحلة 

مصريية نكون فيها أو ال نكون.
واضح،  غري  الحــايل  الوضع 
الكثريين مام  قاتم وملتبس عىل 
وهناك   الكواليس،  وراء  يجــري 
بنا  تحيط  ودســائس  مؤامرات 
من كل حــدب وصوب،  يعلم الله 
إىل أي مدى ستتوجه إن مل نكن 

يقظني وحذرين.
ولهذا علينــا أن نرتفع ونســمو عن كيــل االتهامات 
والتصنيفات التــي تفرق وال تجمع؛ وتتجــه أنظارنا إىل 
ما يحيــط بنا. نحن اليــوم يف أمس الحاجــة إىل التآزر 
والتقارب والتصالح وما تفرضه علينا املرحلة  ووضع أيدينا 
ببعضها كجنوبيني وهذا أمر بات رضورة ملحة يف الوقت 
الحايل خاصة وأننا - كام أســلفت - نواجه خطر مؤامرة  

لالنقضاض عىل كل انتصاراتنا وما حققناه عىل األرض.
االنتقايل الجنويب هو مثرة نضال طويل مر به شــعبنا 
الجنويب العظيم منذ انطالقة الثورة الجنوبية السلمية التي 
قادهــا الحراك  الجنويب منذ ٧ - ٧ - ٢٠٠٧م وما قبلها من 
إرهاصات مبكرة، وهذه املراحل ســيدونها التاريخ بأحرف 
من نور و ال ميكننا التغافل أو التجاهل عن ما قدمه مناضلو 
الثورة الجنوبية )الحــراك( يف أهم وأصعب املراحل حينام 
كرس حاجــز الصمت والخوف وانطلق مــارده قدما معلنا 
قيام ثورة سلمية هزت وزلزلت أركان نظام االحتالل اليمني 
وأخذت مداها إىل أن أتت فرصة حمل السالح وعندئذ ذهب 
الجميع ملواجهة االحتالل بكل الوسائل املتاحة وشارك كل 
من لديه القدرة لحمل الســالح وكٌل بطريقته سواء باملال 
أو الســالح أو اإلعالم أو الدفع باألبناء فلذات األكباد للقتال 
دون تــردد، وكل منــا كان له رشف اإلســهام بطريقة أو 
بأخرى  لتحرير عاصمتنا عدن وصوال إىل معظم محافظات 
الجنوب. شــكلنا ملحمة ولحمة ولوحــة منقطعة النظري 
حينام هــب كل أبناء الجنوب من املهــرة رشقا حتى باب 
املندب رشقا، كانت ملحمة تاريخية غري مسبوقة، ال ميكننا 
التفريط بها من  خالل انشغالنا ببعض الصغائر والرتهات 
واملهاترات التي يدفع بها املرتبصون بهدف إلهائنا وإدخالنا 
يف أتون  رصاعات مســتمرة ال تنتهــي بهدف وأد قضيتنا 

الوطنية الجنوبية.
 إنني أدعو كل جنويب حر يعّز عليه تراب أرضه وعرضه 
وكل ذرة رمــل فيه أن يبحث عن ما يقــرب ويلملم الصف 
الجنويب ويتناىس مآيس املايض وآالمهــا ونجعلها عربًا 

ودورًسا يستفيد منها أوالدنا وأحفادنا واألجيال القادمة.

اإلخوان ليســوا  ضد الحويث، فهم من ميده 
بالســالح يف الجبهات، وهم مــن  يحارب من 
حاربه وانتــر عليه، وهم مــن يعزز جبهته 
الداخليــة وحاضنتــه الشــعبية باســتهداف 
محافظــات الجنوب املحــررة إعالميا وإظهار 
مناطق الحويث بكونها األفضل، وهم من أفشل 
عاصفة الحزم ووصفوا من جاء ملحاربة الحويث 

بأنهم إمنا جاءوا لنهب املوانئ والجزر. 
 الحوثيون واإلخوان "أخوان" وهم مختلفون 
فقط عىل تقاسم الكعكة وعودة مصالح قيادات 
اإلخوان واستثامراتهم يف صنعاء، وبعد هذا ال 
مانع لدى اإلخوان أن يؤدوا ميني الطاعة للسيد 
عبدامللــك، كام فعل أمينهم العــام اآلنيس عند 
زيارته لكهف الســيد يف مران وجلوسه جاثيا 

أمام ركبتيه.
 أما حديث اإلخوان اليوم عن تصنيف الحــويث جامعة إرهابية فهو  فقط 
إلعطاء العامل رســالة  ضمنية أنهم ضد اإلرهاب وأنهم ليسوا إرهابيني عمالً 

مبثل أو حكاية "رمتني بدائها وانسلت".
واملضحك واملثري للســخرية أن يتســاءل كهنة اإلخوان: ملــاذا ال يتضامن 

االنتقاليون معنا يف حملتنا املطالبة بتصنيف الحويث جامعة إرهابية؟!
االنتقاليــون مقتنعون بأن الحويث إرهايب  بالنظر إىل ما ارتكبه من جرائم 
يف الجنوب، لكنهــم عىل اقتناع أكرث بأن جرائم اإلخوان قد ســبقت الحويث 

مبراحل وتجاوزته وما زالت مستمرة.

هذا الذي تشــاهدونه بالصورتني هو العميد ركن/ عيل مثنى هادي الضالعي، القائد 
الســابق للقوات الجوية والدفاع الجوي بجيش دولة الجنوب السابقة )جمهورية اليمن 
الدميقراطية الشــعبية( الدولــة التي حمل قادتها مرشوع الوحــدة املزيف بنوايا نقية 

لتهزمهم ودولتهم الحقا مخططات الغدر واألطامع والتآمر. 

رغم صعوبة املهمة وقلة الدعم االجتامعي لها، كانت مرّة عىل تعليم الفتيات يف عدن 
بكل املوارد املمكنة.

ولدت يف عام 1911، والتحقت مبدرسة األوالد رفقة أختها "لول" بتشجيع من والدهام. 
بدأت مشوارها يف تعليم الفتيات مبكراً، وأثبتت جدارتها يف املهمة حتى كافأتها السلطات 

الربيطانية مبنزل من طابقني، طابق لها واآلخر للتدريس مبقابل مادي يسري.
استمر ذلك الحال حتى عام 1941 حني افتتحت السلطات املدرسة االبتدائية األوىل للبنات 

يف مدينة الشيخ عثامن، والتي تحمل اسم "نور حيدر" اآلن.
كرمتها امللكة إليزابيث شــخصياً وقلدتها وسام امللك جورج السادس يف اململكة املتحدة، 

كام منحتها السلطات الربيطانية عضوية مجلس العموم الفخرية. 
وبعد االســتقالل، كرمتها الســلطات يف الجنوب بأرفع أوســمة الجمهورية كمعلمة 

منوذجية. 
توفيت الفقيدة يف ٢8 أغســطس ٢٠٠1 بعد عقود من العطاء عن عمر ناهز التســعني 

عاماً.
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المقال االخير

زارين األخ العزيز محمود زيد، األسبوع املايض يف 
مكتبي، وعرض عيّل ملفا شــامال بسريته ومؤهالته 
وقضيته العادلة يف مواجهة تعسف رئيس مجلس إدارة 

رشكة الخطوط الجوية اليمنية منذ العام ٢٠٠5م.
كابنت مهندس جوي محمــود زيد عيل، من مواليد 
الربيقة )عدن( عام 1949م، ويحمل شــهادات هندسة 
طريان من مر العربية وباكســتان والواليات املتحدة 
األمريكية، ويحمل شهادة مدرب وفاحص عىل طائرة 
البوينج من باكســتان، وشــهادة أخرى من مصلحة 
الطريان املدين، وشــهادة طيار تجــاري من الواليات 
املتحــدة األمريكيــة، وإجاميل عدد ســاعات طريانه 
كمهندس جوي ٧.543 ســاعة طريان، و 1.5٧٠ ساعة 

طريان كطيار.
كابنت محمود زيد صاحب قضية عادلة أرادوا إحالته 
إىل التقاعد دون تســوية وضعــه الوظيفي مبوجب 
فتوى الخدمة املدنية، ونر قضيته األخ خالد محمود 
الصويف، واألخ د. يحيى الشــعيبي، واألخوة محافظو 
عدن أحمد محمد الكحالين، ود.عدنان الجفري، واللواء/ 
الزبيدي، وهناك أحكام قضائية وجاء  عيدروس قاسم 
الوقوف العتبارات قانونية وأخالقية كون الرجل تعرض 

لحرب تجويع زادت عىل العرش سنوات.
وعصفــت الحرب عىل الكابنت محمــود زيد عندما 
صــدر قرار الظاملــني يف "اليمنيــة" بتعيينه موظفا 
يف قسم الحســابات، ضاربني بعرض الحائط خربته 
املتنوعــة يف الطريان )مهندســا وطيــارا وفاحصا( 
ويشــكل هذا التــامدي يف الحرب الــال أخالقية ألف 
عالمة سؤال وسؤال: إذا متكنت اليمنية ممثلة برئيس 
مجلس إدارتها يف إدارة ظهرها لكل أولئك املســؤولني 
من محافظني ووزراء وقضاة فال يســعني إال أن أقول: 

ملعون أبوِك بلد، ولك الله يا كابنت محمود زيد.

جنيب محمد يابلي

الكل يقف مع كابتن 
محمود زيد لكنها 

"اليمنية"

من�صور �صالح

اإلخوان ليسوا ضد الحوثي

 شتان بني األمس واليوم

االنتقالي الجنوبي 
ثمرة نضال طويل

ف�صل حممد العبديل

كانت تطرق األبواب إلقناع األهالي بتعليم بناتهم
تدعــو أرسة فقيــد الثــورة الجنوبية 
الربوفيســور/ صالح يحيى سعيد رئيس 
الجنويب  الثــوري  للحراك  األعىل  املجلس 
زمــالءه من األكادمييني أســتاذة جامعة 
عدن وكل مناضيل الثورة الجنوبية السلمية 
وكافة القيادات السياســية والعســكرية 
الجنوبيــة ومحبيه من  املقاومة  وقــادة 
حفل  لحضور  وذلــك  واألصدقاء،  األقارب 
تأبني الشــهيد يف قاعة ابن خلدون كلية 
الرتبية خور مكرس الساعة 9 صباحا يوم 

الخميس القادم ٢8 - 1 - ٢1م.

أسرة فقيد الثورة 
الجنوبية صالح يحيى 
تدعوا لحضور التأبين


