
كل هذا الفعل وأنت ساكت، فكيف لو نطقت؟! 
طــّرت غبار اإلخوان وجعلتهم مشــتتن متفرقــن يف كل واٍد 

يهيمون، كل ذاك بحكمتك وشجاعتك ودهائك.
هذا هو عهدنا بك الذي قطعته لنا، عهد الرجال للرجال 

نعم، أنت قائد قليل الكالم كثر الفعل...

الرجل املناسب
يف املكان املناسب

أنفســنا  نهنــئ 
والعاصمة عــدن بالثقة 
مجلس  منحهــا  التــي 
القضــاء األعىل لفضيلة 
محمود  محمد  القايض/ 
رئيًسا  وتكليفه  الجنيدي 
ملحكمة اســتئناف عدن، 
فيه  شــهادتنا  أن  ورغم 
مجروحة إال أننا نستطيع 

القول بكل ثقة إنه خر خلف لخر ســلف، 
نسأل الله له كل التوفيق والسداد.

حربي..  ناجــي  صالــح 
أيقونة نضال وتضحية

ف  د صا
أمس  يوم 
ل  و أل ا
ست  مرور 
ت  ا ســنو
رحيل  عىل 
ضــل  ملنا ا
ي  د لقيا ا و
االشرتايك 
لــح  صا
جــي  نا
حريب، وهــي ذكرى تأيت محملة 
الذي  الراحل  الفقيد  ورائحة  بعبق 
ال تزال ذكراه وقيمه ومبادئه حية 

مل متت أو يطالها النسيان.
نضال  أيقونة  الراحل  كان  لقد 
العدالة لكل  يف صلــب معــارك 
املقدمة  الوطنيــة، ويف  القضايا 
منها القضيــة الجنوبية العادلة، 
ومل يــأُل جهًدا أو تلــن له قناة 
يف الدفاع املســتميت عن حقوق 
واستحقاقات الناس الذين رمتهم 
حرب 94 الظاملة إىل قارعة الطريق 
يف أكرب عملية إقصاء تعرض لها 
املواطــن الجنــويب، كادرا مدنيا 
وقائدا عسكريا وأمنيا، ويف أكرب 
واملعامل  للتاريــخ  طمس  عملية 
والثقافة واألخالقيات ومؤسسات 
أحد  الراحل  كان  وقــد  الدولــة، 
الضحايا لتبعات تلك الحرب القذرة 
وتفيدت  الجنوب  اجتاحــت  التي 
توزعت  كغنائم  ومقدراته  ثرواته 
بن أمــراء حرب مــن عصابات 

يوليو األسود البغيض.
بكل  حريب  ناجي  صالح  ناضل 
جســارة، وكان حــارضا يف كل 
بوتقة نضال  التي شكلت  األشكال 
وكفاح منذ ما بعد حرب 94، وكان 
حارًضا فاعاًل يف إنتاج اإلرهاصات 
التي فجرت ثورة الحراك الســلمي 
املتقاعدين  وجمعيــة  الجنــويب 
أهم  صــدارة  ويف  العســكرين، 
األحــداث التــي عنونــت مرحلة 
الجنويب ويف  الثــوري  النضــال 
هيئات االشرتايك الذي كان الراحل 

من أبرز قياداته.
بحــاس  مفعمــة  ذكــرى 
الفقيد،  مثله  الذي  النظر  منقطع 
التي  والحراك  الحركــة  وديناميكا 
اتســم بها والتي عجزت عنجهية 
النظام آنذاك أن تكرسه أو تثنيه عن 
مســار النضال واالنتصار لقضايا 
الناس وحمــل همومهم ومعالجة 
طليعــة  يف  وكان  مشــاكلهم، 
واالســتبداد  للظلم  املقاوم  الركب 

والغطرسة.
لروح صالح ناجي حريب امللهمة 
العطرة  املجــد والخلود ولذكــراه 
الوفاء، ولن نحيد عن مسار الثورة 
الذي رسمه هو وكوكبة  والتحرير 
من رحل مــن املناضلن، وإنا عىل 
االنتصار  حتى  لســائرون  دربهم 
الكامل لقضيتنــا العادلة وتحقيق 

تطلعات شعبنا وتقرير مصره.
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المقال االخير

صالح شائف

الوحدة تصنعها مصالح 
الناس ويصونها وجدانهم 

وليس بالموت والدماء

ســقطت )الوحدة( من حسابات الجنوبين وماتت يف 
نفوسهم، ومل تبَق لها )حياة( إال يف جيوب قلة قليلة ممن 
فقدوا اتجاه البوصلة التاريخي وارتبطت مصالحهم وتزاوج 
فسادهم مع من اعتدوا عىل الجنوب واحتلوا أرضه ونهبوا 
ثرواته؛ وأملنا أن تنترص جنوبيتهم لصالح شعبهم وقضيته 
الوطنيــة العادلة واملرشوعة، فهم جنوبيون ولهم وعليهم 
من الحقوق والواجبات مثلهم مثل غرهم من الجنوبين. 

لقد دفع الجنوب مثًنا كبــرًا وغاليًا من أجل أن يصنع 
بالوحدة حدثًا تاريخيًا يفتح أبواب املستقبل املزدهر واآلمن 
للجميع، غر أن الرشيك قد جعل منها كمينا تاريخيًا نصبه 
بإحكام للجنوب وبنية مســبقة وبخطــة تآمرية ماكرة، 
وبذلك تحولــت الوحدة من مرشوع بنــاء وتكامل وقوة 
ومنعة، إىل وســيلة لالنقضاض عــىل الرشيك الجنويب 
وإســقاط مرشوع الوحدة بالحرب عــىل الجنوب، والذي 
خضع بنتيجتها لالحتالل املبارش املكتمل الصفات واألركان.

لقد مورســت عىل الجنوب كل أشــكال القهر والظلم 
والتعســف واإلقصاء ونهــب ثرواته ومصــادرة حقوق 
أبنائه، والتنكر لتاريخه وهويتــه ومنجزاته الوطنية التي 
كانت مثرة كفاح طويل ونضال شــاق وتضحيات عظيمة، 
وكأنه مل يكن قامئا بذاته كوطن ودولة وهوية، بل وذهب 
املحتلون بعيدًا ومارسوا سياسة االنتقام والتدمر لكل ما 
له صلة بالرتاث الحضاري للجنوب املتعدد األشكال ولكل ما 
يعرب عن خصوصياته وخصائصه الكثرة الغنية والفريدة 

وطنيًا وسياسيًا وثقافيًا واجتاعيًا.
لقد تعاملوا مع الجنوبين بتكرب شديد واستعالء وغرور 
مشبع بالجهل وغطرسة املنترص األحمق، بل وضعوهم يف 
مرتبة دونيــة والنظر إليهم والتعامل معهم كمواطنن من 

الدرجة الثالثة.
ولذلك كلــه مل يعد ممكنًا بل ومن املســتحيل أن يقبل 
الجنوبيون )بالوحــدة( التي حاولــت أن تلغي وجودهم 
وكيانهم وتاريخهم وحولتهم إىل أقلية مهمشة ومقموعة 
يف وطنهــم، ولذلك فــإن الواقعية السياســية تقتيض 
بالرضورة األخذ بها تجنبًا ملزيد من الرصاع وعدم االستقرار، 
واإلقرار التام بحرية الجنوب وحقه الكامل باستعادة دولته 

الوطنية الجنوبية املستقلة.
فاليــوم أصبح هذا الخيــار هو الصائب دون ســواه 
واألنســب واملتاح للحفاظ عىل عالقات مســتقبلية ودية 
وأخوية بن الشــعبن الشــقيقن الجارين يف الجنوب 
والشال، والبحث عن السبل التي تؤمن املصالح املشرتكة 
واملتبادلة وتطويرهــا وحايتها عرب آليات وصيغ قانونية 
منظمة لــكل ذلك ومبا يضمن انســيابها وتنميتها وعىل 
قاعدة اإلخاء والتفاهم واملحبة وصيانة الوشائج والصالت 
والعالقات االجتاعية الواســعة التي تكونت خالل عقود 
طويلة من الزمن، والعمل معًا مــن أجل ترميم ما كان قد 
أصابها خالل السنوات املاضية ألسباب معروفة، واستعادة 
روح اإلخاء املحبة القامئة عىل التعاون املثمر الذي يضمن 
حقوق الجميع ويعزز فرص االســتثار وانسياب الحركة 
التجارية وحرية العمل والتنقل ووفقا إلجراءات وضوابط 

واتفاقيات بشأن كل ذلك.
ففي مصلحة الناس تكمن وحدتهم وأمنهم واستقرارهم 
ونضع املستقبل عىل الطريق الصحيح واآلمن لعملية البناء 
والتنمية وليــس بالحروب والتدمر ملقــدرات حارضهم 
ومســتقل أجيالهم القادمة وباسم الوحدة التي مل يعد لها 

وجود فعليًا يف حياتهم

عهد الرجال 
للرجال

اأ. ف�ضل اجلعدي 

هؤالء هــم من دمــروا اليمــن وحالًيا 
يدافعون عن الوحدة من  فنادق إسطنبول..!

من ذاكرة الزمن الجميل 
عدن كريرت بداية شارع الطويل.


