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المقال االخير

حال العرب بالغ التعاسة ألنهم خاضوا تجربة 
الثورات التــي جعلتهم مرواحني حيث هم؛ ألن من 
وصل إىل الحكم فهو من قوى الثورة واملعارضون 
لهم من قوى الثورة املضــادة ولذلك دارت األنظمة 
العربية يف دائرة العبث ومل تخرج منها حتى اليوم.

كان للجنوب تجربتــه يف إدارة الحكم فكانت 
هناك سلطنات ومشــيخات وإمارات نشأت عنها 
محميــات عدن الرشقية ومحميــات عدن الغربية 
وكانت هنــاك عدن بدأت من درجة الصفر فنشــأ 
املجلس الترشيعي )برملــان مصغر( وكانت بدايته 
بالتعيني وارتقت التجربة عندما كان أعضاء املجلس 

منتخبني وكذا كانت املجالس البلدية.
بدأت تجربة االتحــاد الفيدرايل العقالنية يف 
محميــات عــدن الغربية يف فربايــر 1959م، تم 
انضمت والية عــدن يف العام 1963م، وكان لعدن 
مجلس وزرائها ولها وزراء يف الحكومة االتحادية 
الجنــوب وعدن يف  الثورة عــى إصالح  وقضت 
التجربة الرشــيدة وبــدأ الكفاح املســلح وانتهى 
بحربني أهليتني ثم الثالثة باعرتاف الجيش بالجبهة 
القومية وســقط قتى وجرحــى ووقع يف األرس 

اآلالف فيام نزح اآلالف.
انفردت الجبهة القومية بالسلطة ثم دخل معها 
رشيكان : اتحاد الشــعب الدميقراطي )ماركيس( 
وحزب الطليعة الشــعبية )البعث( وتوحد الجميع 

يف إطار الحزب االشرتايك اليمني.
دخل الجنوب نفقا مظلام يف 22 مايو 1990م، 
وسقط الجنوب يوم 7 يوليو 1994م، وظل الجنوب 
ينزف ويعــاين حتى انهزمت مجاميع الطغمة عى 

أيدي مجاميع الزمرة بقيادة عيل عبدالله صالح.
الظرف الســيايس الحايل حسب ما صممته 
املخططات االستخبارية الدولية التي قضت بتواري 
عيل عبدالله صالح عن املشــهد السيايس وظهور 
عبدربه منصور هادي البدل تحت مسمى الرشعية 
وظهور الحويث كقوة ثالثة مهيمنة عى الشــامل 
وحليف إيران وخصم الســعودية وهناك االنتقايل 

كقوة جنوبية.
عــى الجنوبيــني أن يطلبوا صــوت العقل 
 Federation ويعيدوا تجربة اتحاد الجنوب العريب 
Of Arabia  وذلــك بقيام الفيدرالية يف كل مناطق 
 City الريف وأن تقوم باملقابل تجربة املدينة الدولة
State الناجحة قبل استقالل الجنوب وعدن يف 30 

نوفمرب 1967م.
بدون قيــام الفيدرالية يف كل مناطق الجنوب 

فإن الجنوب سيظل حيث هو ال حول له وال قوة.

جنيب محمد يابلي

العقالنية تقتضي 
إحياء اتحاد الجنوب 

العربي

أعجمياتأعجميات

عدنان االعجم

متزيق صورة نائب الرئيس عيل محسن األحمر يف تعز.

عبدامللك  معني  الحكومــة  رئيس  عودة 
وبعض وزرائه إىل عدن الثالثاء، والتي مثلت 
بالتأكيد صدمة مدوية لكثري من املحسوبني 
عليها، وبالذات األصوات املتطرفة، تكشــف 
مام تكشفه من حقائق: سقوط أكذوبة منع 
الحكومة من دخول عدن، فضال عن طردها. 
كام تســقط بالوقت عينــه قامئة رشوط 
العــودة التي ظل يطرحها جنــاح الصقور 
بالحكومة والرشعية طيلة خمســة أشهر، 
ومنها ســحب القــوات الجنوبية من عدن 

وأبني وتجريدها من أســلحتها، بل إن بعض 
الصقور ذهب إىل أبعد من ذلك حني اشرتط 
إخراج االنتقايل كامال من عدن وليس فقط 

قواته. 
الشــجرة خالل  فمن طلعوا عاليا فوق 
خمسة أشــهر وطفقوا يطرحون رشوطهم 
املضللة  وترصيحاتهم  الساذجة،  التعجيزية 
هم اآلن بعد عــودة معني وصحبة إىل عدن 
بحاجــة إىل من ميدهم بسلـــم نزول من 
وال  ممنوعة  الحكومة  فال  شــجرتهم.  علو 

وبالذات  للتنفيذ  قابلة  العودة  قامئة رشوط 
رشط سحب القوات الجنوبية  إال مبا نصت 
عليه بنود اتفاق الرياض-  هذا االتفاق عى 
مســاوئه وغموض بعض فقراته - بحسب 
الرتاتبيــة وباملســارات الثالثة: ســيايس 
وعســكري أمني واقتصادي.  وقبل هذا كله 
تنفيذ الحكومة تعهداتها وواجباتها بإطالق 
الرواتب وتلتزم  بانتظام رصفها كل شــهر 

وإعادة الخدمات املتوقفة بفعل فاعل.
  قلنا أكرث من مرة إن املجلس االنتقايل 

الجنــويب مل يعــد له مشــكلة مــع هذه 
الحكومــة وبالذات فيام يخــص وجودها 
األمني بعدن، بعد أن بــات جزءا منها، فإن 
كان لهذه الحكومة مــن خصوم حقيقيني 
فهو  ومسئوليها  وزرائها  عى  فعيل  وخطر 
من الجياع والضحايا الذين تســومهم هذه 
الحكومة وسلطتها املسامة بالرشعية طيلة 
سبع ســنوات عجاف عذاب الهون واإلذالل 
بــكل مجاالت حياتهــم ويف كل البقاع يف 
عدن واملكال وتعز وســيئون وتريم وشبوة 

ولحج  وزنجبار 
مــن  وغريهــا 
البؤس  مناطــق 

والحرمان.
دليل  وخري 
عى صحة قولنا 
تحاشــيها  هو 
إىل  النــزول 

الشارع يف املناطق التي زارتها خلسة ودون 
إعالن مسبق يف عتق وسيئون واملكال.

الضالع بوابة 
النصر

ماذا تكشف عودة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى عدن؟

تحذير هام.. تلف هاتف جديد لم يتعدى الشهرين!

عندما نتحدث  عن الضالع يجب 
أن نرفــع القبعات لألبطــال الذين 
استشهدوا دفاعا عن األرض والدين.

الضالع  البطــوالت يف  قصص 
عندما نتحــدث عنها  ال نتحدث عن 
بطوالت وهميــة أو  انتصارات يف 
اإلعالم مثل انتصارات  نهم وأخواتها 
ولكنها قصص تحايك الواقع الذي عشــناه  ونعيشــه منذ 

العام 2015م.
قائد الحزام  األمني أحمد قائد ترجل من عى الطقم  وقام 
بصدم عنارص حوثية بدون أن يكــون معه مرافقني عندما 
شاهد الحوثيني  يتقدمون ومل يتأخر يف مواجهتهم بطريقة 

مل نعهدها إال باألفالم.
تلك حقيقة وطاقــم العربية كان يف تغطية بالقرب من 

املوقع وذهلوا ملا شاهدوه ..
الشوبجي الذي قدم ثالثة من أبنائه وقال للرابع دافع عن 

أرضك حتى تلتحق بإخوانك شهيدًا..
 وأب آخر أيضــا يف األزارق حث ثالثة مــن أبنائه عى 
االستشــهاد يف جبهات الضالع ونالوا جميعهم الشــهادة 

دفاعا عن الجنوب ..
البطــوالت يف الضالع كثرية ومتنوعة والضالع هي من 

أفرطت يف تقديم الشهداء .
يف العام 2015 قال صالــح للحوثينب تريدون كرس كل 
الجنوب  ابدأوا أوال بكــرس الضالع  فلن ينكرس  الجنوب إال 
بكرس الضالــع، ومل تنكرس الضالع، وعــى جبال الضالع 

تعرض الحوثيون ألول هزمية.
اليوم الضالع تعــاود هزميــة وإذالل الحوثيني، أرادوا 

استعادة هيبتهم يف الضالع فكرست كرامتهم ..
ال تريد الضالع شــكرًا من أحد ولكــن باملقابل  يجب أن 
تحرتم  هذه املحافظة فهي بوابة النرص  فلم  تكرسها ألوية 

الحسني واملوت فكيف لبعض املأجورين أن ينالوا منها.
هي الضالع ال تعرف الهزمية أو االنكسار  بل هي حليف 

 صورة للشــهيدين العميد عمر الصبيحي واملهندس عبدالله الضالعي يف دائم لالنتصار، وسيظل الجنوب عشقا أبديا لبوابة النرص .
مرحلة النضال الثوري السلمي.

ننبه املواطــن الكريم وحرصا عى عدم ضياع مالــه والدخول يف مهاترات مع 
محالت بيع تلفــون )ريدمي note9( وجميــع تلفونات )ريدمــي(، حيث وصلت 
للصحيفة عدة شــكاوى مرفقة بتلفونات جديدة توقفت عن العمل دون أي مشكلة 
مع العلم بأن محالت البيع ترفض معالجة املشــكلة وتعتذر بعدم وجود وكيل )عذر 

أقبح من ذنب(!
وحرصا من الصحيفة عى عدم خســارة املواطن مبالــغ مالية فإنها تحذر من 

رشاء هذا النوع من التلفونات.

�سالح ال�سقلدي

صورة وتعليق


