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المقال االخير

صالح شائف

عاصمتها عدن.. جمهورية 
حضرموت الجنوبية االتحادية

لمحة عن لبوزة ابن الثورتين.. 

رافد 26 سبتمبر وموِقد 14 أكتوبر

أكتوبر مجيد وكل عام والجميع بخير..

العادلة  لقضيتــه  الجنوب  انتصــار  بحتمية  إميانًا 
واســتعادة دولته الوطنية الجنوبية، التي ناضل ويناضل 
وقــدم وما زال يقــدم التضحيات العظيمــة من أجلها، 
ووضعها هدفاً رئيســاً ال تراجع عنــه، وإنصافاً للتاريخ 
وملكانة حرضمــوت وبكل رمزيتهــا الحضارية ودورها 
املميز يف كل تاريخ الجنوب املمتد، فإن هذا االسم الجديد 
املقرتح لدولته إمنا هو تعبري عن رأي شــخيص وبصوت 
مسموع، ونراه من وجهة نظرنا معرباً عن هوية الجنوب 
التاريخي والحضاري، والقــرار يف كل األحوال  وعمقه 

سيكون مستقبال للشعب أواًل وأخرياً.
فهو من سيقرر وعرب استفتاء شعبي عام اسم دولته 
الجديدة عند اســتعادتها والرشوع يف بناء مؤسساتها 
الذي ســيتم  للنظام الســيايس الجديد  الحديثة ووفقاً 
التوافق عليه، أكان االســم الوارد مبقرتحنا هذا أو غريه، 
وبعد أن تكون القوى السياسية قد توافقت عىل ذلك يف 
إطار رؤيتها املشرتكة للمستقبل التي سيتضمنها برنامج 
العمــل الوطني الذي ســيتمخض عــن املحطة األخرية 
للحوار الوطنــي الجنويب وبأي صيغة يتم التوافق عليها 
وطنيا، أكان ذلك بصيغة املؤمتر الختامي للحوار الوطني 
الجنويب أو اجتامع عام موســع، أو أي صيغة مناســبة 
وتحت شــعار وطني عام يعربِّ عن دور ومهمة ووظيفة 
الفاصلة واالستثنائية لجهة ذهاب  الوطنية  هذه املحطة 
الجميع نحو املســتقبل املنشود لشعبنا وأجياله القادمة، 

وبرؤية مشرتكة وإرادة وطنية موحدة ومتامسكة.
وبكل تأكيد فإن عدن وبرمزيتها ومكانتها التاريخية، 
كانت وستبقى كذلك العاصمة السياسية للدولة الجنوبية 
ومركز قرارها السيادي، وستحتفظ مبركز ثقلها الرئييس 
أيضا وبكل ما يعنيه ذلك وطنيا وسياســيا وعىل صعيد 
إدارة العالقــات الخارجية للدولــة وتنميتها مع مختلف 
دول العامل ومبا يخدم املصالح املتبادلة لشعبنا الجنويب 
مع تلك الدول والشــعوب ويدافع عنها ويحميها يف كل 
الظروف واألحوال، وعــىل قاعدة االحرتام املتبادل وعدم 
التدخل يف شــؤون الجنوب الداخلية بأي وسيلة كانت 
ووفقاً ألحكام وقواعد العالقات الدولية املنظمة لكل ذلك.

صورة قدمية  للوالد عبدالله عبدالكريم جابر)جدو( 
بعد االستقالل املجيد وتعافيه من بعض اإلصابات إبان 

فرتة النضال.

بعد خوضه معركة اإلســناد يف 
شــامل الوطن إلســقاط الكهنوت 
ورفاقه  تلقيــه  وبعــد  اإلمامــي، 
تدريبات مكثفــة، انطلق لبوزة إىل 
جنوب الوطــن، ورسعان ما وصلت 
يطلب  "ميلن"  املستعمر  من  رسالة 
لبوزة ورفاقه  الثورة راجح  قائد  من 
تسليم أنفســهم، فجمع رفاقه يف 
معقل الثورة ردفان، وتشاوروا ليس 
يف موضوع االستســالم، فالرفض 
محســوم ســلًفا، إمنا كيف يردون 
عىل رســالة ميلن، وكانت النتيجة 
رســالة رفض مصحوبة برصاصة، 
مقاومة  عىل خيــار  واضح  رد  يف 
املســتعمر، ومن ثم انطلقت الثورة، 

الثمن  كان  )التحرير(  القضية  وألن 
الذي  االستعامر  وألن  األحرار،  دماء 

يبلغ من العمــر 129عاما متغلغٌل 
يف جغرافيــا جنوب الوطن كان ال 
بد من التضحيــة من أبطالنا الذين 
أهدوا أعامرهم ليتخلص الوطن من 

هذا االستعامر البغيض. 
التضحية وقائدها  وكان رمــز 
التحرير،  ملعركــة  وقــود  أول  هو 
لقد اشــتعل حامًسا كشعلة الثورة 
بها عينه شامال، فمألت  التي كحل 
التي شق  للحرية  جوانحه شــوًقا 

دربها جنوبا. 
وكل  ورفاقه  لبــوزة  الله  رحم 
األبطال الذين رووا بدمائهم شجرة 

الحرية والكرامة.

صــورة نادرة يف قعطبة التقطت أثناء اتفاقية قعطبــة عن الوحدة، وتظهر يف الصورة 
أرقام الشخصيات حسب التسلسل الرقمي، وهم كام ييل:

 1. عيل سامل لعور - وزير شؤون الرئاسة.
 2. عبدالله الحمدي - قائد قوات العاملقة.

 3. أحمد حسني الغشمي - عضو مجلس القيادة ونائب القائد العام ورئيس األركان.
 4. الرئيس/ سامل ربيع عيل. 
 5. الرئيس/ إبراهيم الحمدي .

 6. صالح مصلح حلبوب - عضو املكتب السيايس ووزير الداخلية.
 7. عبدالله حمران - وزير الدولة واملمثل الشخيص للحمدي. 

 8. منصور الرصاري -عضو اللجنة املركزية. 
رحمة الله عىل مؤسيس وحدتنا.

مـن ذاكرة الزمن الذهبي الجميل لتلفزيون عدن التواهي
ملسة وفاء وامتنان 
وِعرَْفــاٍن  وتقديــر 
للزميلــة والصديقــة 
اإلعالمية/  العزيــزة 
أول  حميد،  عيل  ذكرى 
يف  تلفزيونية  مصورة 
وعىل  َعــَدْن  تلفزيون 
الجزيرة  دول  مستوى 
والخليــج العريب، مع 
الزميل والصديق العزيز 
والشخصية  اإلعالمي 
الكباتن  أبو  الرياضية 
يف  النجــوم  نجــم 
األريض  التنــس  لعبة 
املبدع  الفنان  واملصور 
جــامل  األســتاذ/ 
عبدالعزيــز ثابت )أبو 
ضبط  مهندس  محمد( 
كامريات تلفزيونية يف 
التواهي،  َعَدْن  تلفزيون 

حفظهام الله ومتعهام موفور الصحة والعافية والسعادة والهناء 
والتوفيق والنجاح.

صورة وتعليق

الصابــر والــد 
أيب  منري  الشــهيد 
اللــه  الياممــة، 
يتأمل  وهو  يرحمه، 
والتي  ولده،  صورة 
تحمل معاين عميقة 
واألمل  الحــزن  من 
شخٌص  يفقد  حني 

ما فلذة كبده.
من  الصــورة  
منصــة  داخــل 
بردفان  الشــهداء 
مهرجــان  أثنــاء 

أكتوبر.

صورة وتعليق


