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المقال االخير

 ياسر الشبوطي

هل غابت نزاهة األمم 
المتحدة في الجنوب؟!

ال بــد أن تفهــم دول اإلقليم والعــامل أجمع 
أن حرص املجلــس االنتقايل الجنــويب، كممثل 
رشعي لقضية شــعب الجنوب )العادلة( ورافعته 
السياســية، أن حرصه عىل التمسك مبسار الحل 
الســيايس ملعالجة وحل قضية شــعبه الجنويب 
العادلة إمنا ينبع من إميانه بالحلول السياســية 
السلمية والدبلوماسية التي ارتضاها منذ تأسيسه 
وقبوله الدخول بحكومــة التوافق واملناصفة مع 
رشعيــة اإلخوان اإلرهابية، التــي أثبتت األحداث 
ضعفها وفشــلها الذريع يف تحريــر منطقة أو 
الحويث  محافظة شاملية يســطر عليها جامعة 
االنقالبيــة اإلرهابية؛ ولكن ذلك الحرص ينبغي أال 
يتعارض وبأي حال من األحوال مع انتهاج مسار 
الجنوب  املدنيني يف  للدفاع عن  العسكري  الحسم 
وحقوقهم السياسية املرشوعة والعادلة واإلنسانية 
ويف مواجهة تصعيد املليشيات الحوثية اإلرهابية 
املتواصل عىل شــعبنا الجنويب وعدوانها السافر 
ضد املدنيني األبرياء من أبناء شعبنا واستهدافهم 
للمنشــآت االقتصادية الجنوبيــة، بل وتهديدهم 
املســتمر للمالحة البحرية الدولية يف خليج عدن 

وباب املندب والبحر األحمر. 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  موقــف  ولعل  
التاريخي والشجاع بشأن اعتزازه بوطنه الجنويب 
ومصالحه  العادلــة  شــعبه  وقضية  ومكانتــه 
املرشوعة وتأكيده املســتمر عىل مكانتها كقضية 
أساسية وجوهرية وركيزة أساسية وهامة لتحقيق 
الســالم يف اليمن واملنطقة العربية والعامل وحق 
املجلس االنتقايل املرشوع يف التمسك والدفاع عن 
مصالح شعبه املرشوعة والعادلة؛ وهو ما يتطلب 
بالرضورة وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب 

خالل مفاوضات الحل النهايئ ووقف الحرب.
كام ينبغــي التأكيد هنا عىل أن ال ســالم وال 
استقرار وال هدنة مع الحوثيني اإلرهابيني دون أن 
تأخذ الجنــوب مكانتها وقضيتها الوطنية العادلة 
بامتياز ومصالح شعبها يف االعتبار  ويف أجندة 
األمم املتحــدة ومجلس األمن الــدويل واملطالب 
اليوم باالعرتاف بحق الجنوب وشــعبه يف تقرير 
مصريه وحقه العادل يف نيل حريته واســتقالله 
املنشود عىل كامل أرضه وترابه الوطني، وهو ما 
يتطلب من األمــم املتحدة ومجلس األمن الدوليني 
االضطالع بأدوارهــام النزيهة واألمينة يف الدفاع 
عن قضايا الشــعوب املضطهــدة وعن حقوقها 
بوظائفهام  واالضطالع  املرشوعــة  الدميقراطية 
الســلم  النزيهة كمؤسســتان معنيتان بتحقيق 
القانون  الدوليــني؛ بل وفرضهام بقــوة  واألمن 
الدولية والتي نصت عليها فقرات  الدويل واإلرادة 
ونصوص قوانــني ومواثيق األمم املتحدة يف حق 
الشعوب  يف تقرير مصريها والتي صدقت عليها 
كل حكومات الدول األعضاء يف األمم املتحدة، بل 
وخولت لها حكومات العــامل حق التدخل املبارش 
لحفظ أمن واستقرار الشعوب ورفع املظامل عنها 
مــن حكوماتها الظاملة وغــري الرشعية وحامية 
حقوقها الدميقراطية املرشوعة وحقها يف تقرير 
مصريها والحفاظ عىل مصالح الشعوب وحاميتها 
من االســتبداد والظلم والعدوان وحامية وصون 
الحقيقية  مصالحها  عن  والدفاع  الشعوب  حقوق 

والعادلة وحقها يف الحياة الحرة والكرمية.    

 عشاق الرياضة 
األصليون

د. باسم منصور احلوشبي
َفاِرَفع لَِنفِسَك بَعَد َموتَِك ِذكرَها

َفالِذكُر لِإِلنساِن ُعمٌر ثاين
ال يشء أشــّق عىل األسامع أن تتلّقُف 
نبأ رحيل الصالحني، فقد وّدع الجنوب عامة 
والضالع خاصة علَاًم من أعالمها ُعرَِف عنه 
فعل الخــريات ويف الصدر منها إصالح ذات 

البني وتفريج الكربات عن الكثري.
واستبرشْت  رحيله  بنبأ  األرض  فجعْت   
الســامء بوصاله.. فام أعظم أن يبقى أثرك 
بعد رحيلك "فالناس شهود الله يف األرض"!
إن عمليــة االتصال بني عاملني ال يقوى 
عليها إال ذوو الهمــم الكبرية أن تبقى عىل 
األرض ُمتبًعا نهًجا قوميــا.. تتغّيأ منه زادا 
تنفــذ من خالله إىل الســامء.. وهكذا كان 

فقيدنا الحبيب بني عاملني!
إىل الخلــد رْس يف ضآمن الســامء ** 

هنيًئا لك هذا الخلود
العزاء واملواساة لذويه ومحبيه  خالص 
أجره...  أراهم مكروها بعده وال حرمهم  وال 
وللــه ما أخذ وله ما أعطى، وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.

من أحرقته شــمس النضــال لن يبيع 
الوطن يف مزاد الخيانة.. يعيش الجنوب حًرا 
أبًيا وعاش الرئيس القائد عيدروس الزبيدي 

شامًخا شموخ الجبال.

الفقيد عبد الله حسين 
أبوسفيان.. رحيل الصالحين

اإلمارات تدعم عدن
وصول شــحنة مقدمة من دولة اإلمارات العربية املتحدة لقطاع املياه والرصف الصحي، والتي تم تدشينها من 
قبل معايل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس يف ١٣ مارس ٢٠٢٢م بالعاصمة عدن.

عبدالرقيب  الريــايض  األســتاذ  الجنويب  املواطن 
حســني محمد حلبوب اليافعي، ابن يافع والجنوب، 
الذي وصل إىل الرتند العــريب ورمبا العاملي وأصبح 

حديث برامج التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم.  
متواجد يف قطر ملتابعة كأس العامل "قطر 2022" 
11 بعد حضوره عرش مناسبات ملباريات  النسخة الـ 

كأس العامل.. ما شــاء الله تبارك الله، املعلومات التي 
بعقله يفوز بهــا ويتفوق عىل Google.. أفحم املذيع 
اإلعالمي املتميز خالد جاسم عىل قناة الكأس وهناك 
سجل حضور أقوى وأجاب عن أسئلة الضيوف واملقدم 

كافة. 
فهؤالء هم عشاق الرياضة األصليون.

التعليم في دولة الجنوب..
صورة ألحد الفصول الدراسية يف عدن عام 1983م.


