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المقال االخير

صالح علي الدويل بارس

زمجرت حضرموت 
بهويتها ومشروعها

الكثيري والمحمدي يطمئنان على 
قيادي بثورة 14 أكتوبر

يوجد من يرغبون حتى بعودة الســلطنات واإلمارات، لكنها 
رغبات مل تعد لها أجندات وال قاعدة شــعبية، ودعاة اســتقالل 
حرضموت ليسوا من اليوم لكنها رغبة نخبوية بال اتساع شعبي 
منذ انطالقها، وأثبتت حرضمــوت اليوم يف مليونية الخالص أن 
واديهــا لن يغرد خارج الرسب، بل هو جــزء من الجنوب العريب 

هوى وهوية.
ظن اإلخوان أنهم فاجؤوا العــامل بإلباس مرشوعهم  "زيًا 
قبلًيا حرضمًيــا" فإما أن يرتاجــع الجنوبيون عــن مطالبهم 
باستعادة دولتهم والبقاء ضمن أقاليم اليمننة وإال فإن حرضموت 

دولة! لكن مليونية الخالص أظهرت ضآلتهم.
قد تكون "شــخصيات حرضمية" لها نفــس الرغبة لكنها 
ال متلــك دهاء اإلخوان يف تغيري "األزياء" فاســتوعبهم الدهاء 
اإلخواين ضمن عنوانه والزي الذي اختاره لهم.. لكنها حرضموت 
فاجأت العــامل بطوفانها البــرشي القائــل: ال لتواجد القوات 
العســكرية يف قيادة املنطقــة األوىل يف حرضموت، فمكانها 
الجبهة مع العدو الحويث وليس التفريخ يف واديها، نعم لجنوبية 

حرضموت.
 هذا خيار جامهري حرضموت األوسع جامهرييًا ونخبوياً، 
وهي مــع التأييد املطلق ملا أجمع عليــه الحضارم من مخرجات 
يف مؤمتر حرضموت الجامع وهبتهم وما أجمعت عليه املراجع 
القبلية واملكونات الحرضمية كافة حول حقوق حرضموت الذي 
توافق عليها جميع أبنائها والذي يستغله البعض ألجندات حركية 
أو رغبــات نخبوية لها ظروفها، فخــروج حرضموت اليوم يف 
ســيئون يعيد تصحيح املعادلة التي حاولــوا تزويرها بزي قبيل 

وأنها صوت وخيار وادي حرضموت.
أثبتت حرضموت أنها ليســت منعزلة عــن هوية الجنوب 
العــريب أو معادية لها، وهي هوية مل تفرضها عليها أي قوة، بل 
خرجت من حرضموت، فأكرب رموز الحركة الوطنية لجنوب عريب 
موحد من 1948 كان يف مقدمتهم األســتاذ شــيخان الحبيش 
وسامل الصايف باوزير ومحمد عيل بارشاحيل ومحمد عبدالقادر 
بافقيه وآخرون... وصارت هوية الجنوب العريب ســائدة  داخليا 
ويف املنظامت الدولية مام اضطرت بريطانيا لقبولها عام 1959، 
وجاءت قرارات األمــم املتحدة منتصف عام  1963 بحق الجنوب 
العريب يف االســتقالل وتقرير مصريه، وكانت حرضموت ضمن 
وثيقة اســتقالل الجنوب العريب عن بريطانيــا، ولوال اإلرصار 
الحرضمي عىل هويتــه الجنوبية العربية ملــا كانت ضمن تلك 

الوثيقة وبتلك الهوية.
سالم لحرضموت بصحرائها وواديها وساحلها فقد أسكتت 

أبواقهم

األمناء / خاص :
التقى عيل عبدالله الكثريي، عضو هيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل الجنويب، وسعيد املحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية 
للمجلــس يف حرضموت، أمس، اللــواء عبدالرحيم عتيق، 
أحد أبرز القيادات الحرضمية األكتوبرية يف منزله مبدينة 

سيئون.
وهنئا اللواء عتيق مبناسبة حلول الذكرى الـ59 لثورة 
14 أكتوبر املجيــدة، كام عربا عن اهتــامم قيادة املجلس 
باالطمئنان عىل رموز وقيادات حرب التحرير أصحاب الدور 

التاريخي يف استعادة الوطن وتحريره من االحتالل.
وتبادل الطرفان تطورات األوضاع عىل املستوى املحيل، 
مشــددين عىل تعزيز األمن واالســتقرار وتضافر الجهود 

للنهوض واالرتقاء باملحافظة.
بــدوره، أعرب اللــواء عتيق عن ترحيبــه بالكثريي 
واملحمدي ومرافقهم، معــربًا عن تقديره لحرص املجلس 
عىل تفقد القيادات العســكرية الحرضمية، بالتزامن مع 

ذكرى ثورة 14 أكتوبر.

الحدود  مهنــدس عملية ترســيم 
اللبنانية مــع إرسائيل إلياس أبو صعب 

وزوجته الفنانة جوليا بطرس.
وين   والصــدف!..  الله  ســبحان   

املاليني؟ الشعب العريب وين؟!

األمناء/ خاص:
قال املقدم محمد النقيب، املتحدث باسم القوات املسلحة الجنوبية، إن 
القوات تواصل مهام تثبيت األمن واالستقرار يف مديرية املحفد ومالحقة 

العنارص اإلرهابية.
وكشفت عن اســتهداف القوات الجنوبية بعدد من العبوات الناسفة 
أثناء مواصلتها مهامها يف تثبيت األمن واالستقرار باملحفد، حيث ارتقى 

ثالثة شهداء وعدد من الجرحى.
وأكــد أن القوات الجنوبية متيض الســتكامل مســؤوليتها املهنية 
واألخالقيــة يف تثبيت األمن والســكينة مهام كلف الثمن، مشــريا إىل 
محاولة العنارص اإلرهابية للعودة كخاليا نامئة لزرع العبوات الناســفة، 

والهرب للبيضاء الخاضعة لسيطرة املليشيات الحوثية اإلرهابية. 

صورتان جمعت بني املايض والحارض ألقدم وأعرق الكنائس املشهورة يف الجنوب 
بعدن وهي كنيسة صالح الدين نسبًة ملنطقة صالح الدين ، حيث تقع هناك، وسامها 
اإلنجليز خالل تلك الفرتة بالكنيســة الربوســتانتية )Garrisn Church(.  والز الت 
كنيســة صالح الدين باقية حتى اللحظة إال أن الجزء الســفيل منها وما جاورها تم 

تشييد بناء مسجد فيها.

صورة وتعليق

الجبــال  شــامخات  إىل   لجأنــا 
ابتدينــا الجبــال  شــامخات  ومــن  

مشــينا  عــىل  خــط  نــار القتــال
عــىل  كل  جــرس  منيــع  خطونــا

الرهيــب الــراع   دروب   نــرود  
مضينــا أنَّ   النــر    ويصحبنــا   

شامخات الجبالشامخات الجبال

من ذاكرة الجنوب

تواصل مهام تثبيت األمن واالستقرار 
ومالحقة عناصر اإلرهاب في المحفد

أبناء عدن يحتفون 
بذكرى 14 أكتوبر 
بطريقتهم الخاصة

خرجت مساء الجمعة 
تجول  بالسيارات  مسرية 
عدن  العاصمة  مديريات 
احتفــاًء بالذكرى الـ 59 

لثورة 14 أكتوبر.


