
مهام تطورنا فامضينا أجمل وأحىل حيث التواضع واالحرتام. 

الشيخ زايد رحمه الله عنوان للتواضع توزيع مساعدات غذائية إماراتية 
لألسر األكثر احتياًجا في سقطرى

عنــد إعــان الوحــدة يف ٢٢ مايو 
عــام ١٩٩٠م بــن جمهوريــة اليمن 
والجمهورية  الشــعبية  الدميقراطيــة 
العربيــة اليمنية، وقيــام دولة جديدة 
اســمها )الجمهورية اليمنيــة( لتحتل 
عىل إثر ذلــك مقعدها كعضو جديد يف 
هيئة األمم املتحدة، بعد الزوال املفرتض 
وهو  الســابقن،  للمقعدين  والتلقايئ 
األمــر الطبيعــي واملنطقــي يف هكذا 
حاالت، غري أن مقعد الجمهورية العربية 
اليمنية )الشــامل( هو الذي أسقط من 
قامئة عضوية األمم املتحدة فقط، وبقى 
مقعــد جمهورية اليمــن الدميقراطية 
الشــعبية قامئًا بســبب عضويتها غري 
الدامئة يف مجلس األمن والذي انتخبت 
له يف أكتوبر ٨٩ وملدة عامن )٩٠ و ٩١( 
واحتفظت به حتى ٣١ ديسمرب من عام 
١٩٩١م، وهو مــا اعتربته األمم املتحدة 
الجديدة،  اليمنية  للدولــة  مقعدًا  حينها 

وهو ما يعني ويؤكد بأن عضوية الجنوب 
مل تسقط من قامئة الدول األعضاء رغم 
اعتباره مقعــدًا للدولة الجديدة والعضو 
)الجمهورية  املتحــدة  األمم  الجديد يف 
اليمنية( وهو ما أفقدته الصفة التمثيلية 

التي كان يتمتع بها قبل ذلك.
وبالنظر ملا يعتمل اليوم من نشــاط 
إقليميًا  ســيايس ودبلومايس واســع 
ودوليًا بشــأن إيقاف الحــرب والتمهيد 
للحل والتسوية السياسية لألزمة اليمنية 
املركبة، والتي ينبغي أن تتصدرها قضية 
الجنوب، ال أن يتم تجاوزها أو تهميشها 
كام ترغب بعض األطــراف. فإننا نضع 
هذه الحقيقة التــي ال ميكن إنكارها أو 
اعتبارها شــيئًا من املايض أمام النخب 
السياســية والقانونية والدبلوماســية 
الجنوبيــة؛ للوقــوف بجديــة أمامها 
والبحث يف األمر ومن كل الزوايا، إلثبات 
الحق الجنويب التاريخي، والذي دخل يف 

مع  وحــدة 
أخرى،  دولة 
يكــن  ومل 
منها  جزءًا 
فرعــًا  أو 
بل  لهــان 
تلك  تعد  ومل 

الوحدة قامئة اآلن بعد أن أسقطها الطرف 
وشعبه  الجنوب  وأخضع  بالحرب  اآلخر 
لاحتال املبارش واملكتمل األركان، فإننا 
نأمل من إثارة هــذا املوضوع ويف هذا 
التوقيت بالذات، من جعله وسيلة هامة 
املنطقي  والتربير  واملحاججــة  لإلقناع 
طاولة  عىل  الجنوب  استحقاقات  لطرح 
وهو  الجنويب  املفاوض  قبل  من  الحوار 
إيقاف  يضع عىل كل من تعنيهم قضية 
الحرب والذهاب إىل التســوية الشاملة، 
ومبا ميكن الجنوب من اســتعادة دولته 

وسيادته عىل أرضه.

صورة وتعليق
منصور عباس زعيم جامعة اإلخوان املســلمن  يف  
الجديدة   الحكومــة اإلرسائيلية  القدس مع رئيس وزراء 
بعد أن أصبح االخوان  مشــاركن  يف حكومة االئتاف 

الصهيونية.
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المقال االخير

مواقفنا  وتبقى  راحلــون  كلنا  لله..  البقاء 
خالدة خلود الدهر.. الرجــال تصنعهم مواقف 
للمسؤول:  وأقول  لله،  والنصيحة  أنصح،  ولذلك 
أنــت يف موقعك هذا كنت مدنيا أو عســكريا، 
كنت طبيبا أو تربويا، أنك راحل من موقعك هذا 

وراحل من هذه الدنيا وتبقى مواقفك.
من هنا أقف أمام مجلة "العريب" الكويتية 
العطرة الذكــر يف عددها الصــادر يف يونيو 
١٩7٢م، وأمــام الصفحــة التالية عىل الغاف 
وعنوانهــا "عزيــزي القــارئ" وإىل يســار 
العنــوان صــورة محمد عبدالخالق حســونة 
١٩٩٣/١٣٩٨م، أمــن عــام الجامعة العربية 
خــال الفرتة ١٩7٢/١٩5٢م، وتــا ذلك كلمة 
الذي  أحمد زيك ١٩75/١٨٩5م  الدكتور  املحرر 
إليه رئاسة تحرير مجلة "العريب" منذ  أسندت 
تأسيسها عام ١٩5٨م وحتى وفاته عام١٩75م.
حدد الدكتــور أحمد زيك موقفه من اعتزال 
عبدالخالق حسونة من موقعه من منصب أمن 
عام الجامعة العربية يف يونيو ١٩7٢، وبحسب 
الدكتور أحمد زيك "اعتزال رجل عرفناه بخلقه 
الكريــم وعرفناه بإخاصــه الصميم وعرفناه 
بصربه الــذي هو من صرب أيــوب ومع هذا مل 
ينل من كتاب العرب أو من يحســبون أنهم يف 
العرب من كتابهم، كفاية من تقدير، بل كثريا ما 
كان مكان التقدير التقليل أو السخرية والتهزئة 
والتقليل من مثل أمن عام هيئة شديدة املراس، 

مختلطة املنازع وكثرية األهواء..".
يختتــم الدكتور أحمــد زيك كلمته: "فإىل 
السيد عبدالخالق حسونة من الشكر أكرب الشكر 
والشكر عىل الذي أكرثه عىل الصرب وعىل املحن 

يتلو بعضها بعضا.
تجسدت مروءة الدكتور أحمد زيك الذي كان 
يف وقت من األوقات رئيسا لجامعة القاهرة يف 
صور كلمتــه الحكيمة والعظيمة حيث ورد يف 

الفقرة األوىل:
العرفــان بالجميل صفة األحرار والعبيد هم 
الذين يتنكرون لصانع الخري والصابر للشــدائد 

إن قوال أو فعا".
رحم الله الدكتور أحمــد زيك عاكف، رحم 

الله عبدالخالق حسونة.
ما أكرث العبيــد عندنا وما أقل األحرار وإمنا 

األخاق ما بقيت. 

جنيب محمد يابلي

الدكتور أحمد زكي عالمة 
مميزة في العطاء والمواقف

�شالح �شائف 

األمناء/ خاص:
منحت مؤسســة الشــيخ خليفة بن زايــد لألعامل 
اإلنســانية مســاعدات غذائية لألرس األكرث احتياًجا يف 

سقطرى.
واســتقبل الســكان يف مدينة حديبو، قوافل إغاثية 
من املؤسســة اإلغاثية اإلماراتيــة، للتخفيف من املعاناة 

اإلنسانية، وسط ترحيب شعبي.

مقعد الجمهورية اليمنية في األمم المتحدة هو مقعد الجنوب


