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المقال االخير

اللواء/ علي حسن زكي

عن أي وحدة ال زالوا 
يتحدثون؟!

الوحدة السلمية، وحدة الرشاكة والرتايض بني كيانني 
ودولتني عام ١٩٩٠م، تم االنقالب عليها وانتهت بحرب عام 
٩٤م، حرب الوحدة أو املوت! واالستيالء عىل األرض والرثوة 
وكل مقدرات الدولة ومؤسساتها ومصادرة الوظيفة العامة 
ومحاوالت طمس الهوية والتاريــخ وتدمري املعامل األثرية 
الجبال وردم  والتاريخيــة والثقافية والحضارية وقضــم 
الشــواطئ واالستيالء عىل املتنفســات ومالعب األطفال، 
وعدم ترك أي مســاحات ألبناء شعب الجنوب جيل الحارض 
واملستقبل، بقصد تحويل الجنوب إىل جغرافيا بدون سكان، 

ال أرض ال هوية ال تاريخ لهم وال وطن!
 لقد انتهت الوحدة بالحرب وبحرب عام ٢٠١٥م )حرب 
عام ٩٤ بنسختها الثانية(. وما يشهده الجنوب من استمرار 
الحرب العســكرية املفتوحة وعىل مختلف جبهات القتال، 

فعن أي وحدة ال زالوا يتحدثون؟!
إن نضاالت شعب الجنوب وحراكه السلمي ومقاومته 
ومــا يقدمه مــن تضحيات غاليــة عىل مذابــح الحرية 
واالستشــهاد يعطيه الحق كل الحق يف اســتعادة دولته 
بكامل الحرية والســيادة واالســتقالل بحدود ما قبل عام 
١٩٩٠م كحق رشعــي وقانوين تقره عدالة الســاء قبل 

قوانني األرض.
إن اتهام شعب الجنوب باالنفصال مردود عليه بالبطالن 
ال اســتناداً إىل تلك الحقائق والوقائع وحسب، ولكن كونه 
ال يســتقيم وال ينطبق عىل حال الجنوب، ال سيا وقد دخل 
يف وحدة سلمية، وحدة رشاكة وتراٍض بني طرفني، بدولة 
مبؤسساتها، وبعلَمها، وبشــعارها، وبنشيدها، وبعملتها، 
ومبقعدها، وبتمثيلها الدبلومايس، ال مجرد فرع عاد لألصل! 
إن الوحدة - أي وحدة - تتم بني طرفني أو أكرث، ومتى 
كان للواحــد أن يتوحد مع نفســه؟! وبالتايل فإن وصف 
االنفصال ومحاولة إلصاقه بشــعب الجنوب يسقط جملة 
وتفصيالً أمــام كل تلك الوقائع واألســانيد وأمام حقائق 

الجغرافيا، والهوية، والتاريخ.

من ذاكرة الجنوب

صورة قدمية للتغطية الجوية الربيطانية أثناء الجالء الربيطاين عن الجنوب العريب املحتل يف 30 نوفمرب 
1967 م بعد 4 سنوات من الثورة آنذاك.

صورة وتعليق
صــورة نادرة ضمــت مناضلــني جنوبيني 
التقطــت يف عام 2017م، تعــرب عن التالحم 

الجنويب من الضالع إىل املهرة.
ويظهر يف الصــورة الرئيس القائد عيدروس 
الشــموخ(،  الضالع  )ابن  الُزبيدي  بن قاســم 
واألستاذ ســعيد ســعدان، عضو هيئة رئاسة 
املجلس االنتقايل الجنــويب )ابن املهرة األبية( 
والذي كان حينها وكياًل ملحافظ املهرة الجنوبية.

الصــورة كانت عنــد زيارة الرئيــس القائد 
عيدروس الُزبيدي إىل محافظة املهرة الجنوبية 

عام 2017م.

األمناء/ خاص:
مرصية  طفلة  أبدعــت 
يف رسم صورة احرتافية 
شايع  عيل  شــالل  للواء 
مكافحة  قــوات  قائــد 

اإلرهاب .
الطفلــة  وأظهــرت 
دنيا  املبدعــة  املرصيــة 
محمد براعة احرتافية يف 
شالل  اللواء  صورة  رسم 
عــيل شــايع، يف لفتة 
مرصية  طفلة  من  بريئة 
التقدير  معنى  جســدت 

واالحرتام للواء شالل.

األمناء / خاص :
الجعدي  فضــل  أكد 
رئاســة  هيئة  عضو 
االنتقــايل  املجلــس 
قضية  أن  الجنــويب 
شديدة  الجنوب  شعب 
الرســوخ وال تتأثــر 

مبؤامرات وال مكائد.
وقال يف تغريدة عىل 
"قضيتنا  إن:  تويــرت 
أصبحــت متلــك من 
يجعلها  ما  الرســوخ 
غري آبهة بنعيــق غراب هنا أو هناك، ومها كان 

حجم التآمر فحتا سيبوء إىل خرسان مبني".

طفلة مصرية 
تبدع في رسم صورة 

اللواء شالل شايع

الجعدي: قضية الجنوب راسخة 
وال تتأثر بنعيق الغربان

كلا ضغطوا عىل هيثم قاســم، رئيس اللجنة العسكرية املكلفة اليوم بعملية دمج القوات، راح 
وفتح ملف الصور ورأى هذه الصورة قبل 32 ســنة أثناء التوقيع عىل مذكرة دمج قوات الشطرين 
التي وقعها هيثم مع البشريي، وتذكر ما حصل للقوات الجنوبية بعد الدمج وتأمل عىل املصري الذي 

حلها بها..! ويشتوا دمج اليوم..؟!

وجدي السعدي

الشموخ 
الجنوبي

خ  لشــمو ا
بحــد  الجنــويب 
دولــة..  ذاتــه 
إجــالل  فتحيــة 
للضابطة  وتقدير 
النقيب/  الجنوبية 

بحرية قاسم.

عاد شي عقل؟!


