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المقال االخير

ياسر الشبوطي

الجنوب وشروط 
العبور اآلمن  

مل يشــهد بلد عريب يف عرصنا الحديث 
الحبيب  جنوبنا  ويعانيــه  عاناه  ما  والراهن 
من مــأيس وصدامات  سياســية وحروب 
اقتصادية واجتامعية  عنيفة ومدمرة كالذي 
عاشه الجنوب  ؛   كام ال يحفل بلد من  البلدان 
العربيــة بهكذا ركام ضخم  مــن التحديات  
املســتويات كام تحفل  الجسام وعىل كافة 
به الجنــوب.. وعىل خلفية هــذه الحقائق 
واملعطيات فأن رشوط العبور األمن للمرحلة 
اإلنتقالية التي ميــر بها الوطن الجنويب من 
مرحلة الرصاع اىل مرحلة االستقرار  السيايس 
واالقتصادي واالجتامعي او االستقالل الناجز 
والتــي ماتزال تقف أمامــه بعض التحديات 
والتي ســوف نحاول ويف حدود طاقة املقال  
ان نوضــح رشوط االنتقال اآلمن إىل مرحلة 
االستقالل واالستقرار والسالم والتي مازالت 

برأينا تتأرجح عند منطقة االرتداد  .  
والشــك ان جميع  الثورات يف التاريخ 
العاملي تحمل ســامت مشــركة يف كونها 
تتضمن أربعة عنارص هيكلية  حتمية ترافق 
وحتى  بدايته  منــذ  الثوري  التحول  مســار 
نهايته.. هــذه  العنارص  نطلــق عليها هنا 

مناطق التحول والتي تتضمن  اآليت:  
املرحلة األوىل :  مرحلــة الرصاع والتي  
يطلق عليهــا يف األدب الســيايس )الحالة 
الثورية( والتي يحتدم فيها الرصاع بني القديم 
والجديــد  ؛   ويأخذ أشــكاال" مختلفة من 
الرصاع مبا فيها الرصاع املسلح  ؛   ثم املرحلة 
األنتقالية ملســار التغيري وهي التي يعيشها 
وطننا الجنويب اليوم يف ظل رافعته السياسية 
واملمثلة باملجلس األنتقايل الجنويب ورئيسه 
القائد عيدروس قاســم الزبيــدي ) حفظه 
الله( والتــي تتكون اي املرحلة االنتقالية  من 
منطقتني األوىل هي منطقة االرتداد  ؛   حيث 
مازالت قوى وعنارص   الثورة املضادة للتغيري 
يف الجنــوب واملناهضــة ملرشوعه الوطني 
التحرري والعادل وهو )االســتقالل(  والذين 
يتمتعــون بقوة املنــاورة وان كانت ضعيفة 
اىل حد ما وخاصة يف محافظتي حرضموت 

الوادي والصحراء واملهرة  ؛  
 املرحلة الثالثة وهي مرحلة العبور اآلمن 
اىل االســتقرار وفيها تكون قــوى التغيري 
الجنوب  يف  اليوم  يجســدها  والتي  الثورية 
املجلــس االنتقــايل الجنويب قــد تبلورت 
وتهيكلت بصورة كافية وتشكل معها االطار 
السيايس املنظم  واملعرب عن تطلعات واحالم 
الجامهــري الجنوبية؛ وهو مــا حققه اليوم 
االنتقايل  املجلس  بتفويض  الجنويب  الشعب 
الجنويب كممثل رشعي ووحيد لقضية شعب 

الجنوب العريب  يف داخل  الوطن وخارجه.

األمناء / خاص :
أمر الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
رئيس دولــة اإلمارات باإلفــراج عن 1530 
نزيالً يف املنشآت اإلصالحية والعقابية ممن 
صدرت بحقهم أحــكام يف قضايا مختلفة 
وذلك مبناسبة احتفاالت الدولة بعيد االتحاد 

الحادي والخمسني.
وتكفل الشــيخ محمد بن زيد بتسديد 
االلتزامات املالية التــي ترتبت عليهم تنفيذاً 

لتلك األحكام.
وتأيت مبــادرة رئيس دولــة اإلمارات 
إلتاحة الفرصة أمام هؤالء النزالء لبدء حياة 
جديدة لبناء مســتقبلهم وخدمة أنفســهم 
ومجتمعاتهم وإدخــال الرسور عىل أهلهم 
يف هذه املناســبة الوطنية العزيزة وبهدف 
الحفاظ عىل اســتقرار أرسهــم وتخفيف 
معاناتها وذلك يف إطار نهجه يف االهتامم 
بكل مــا يحقق مصلحة اإلنســان ويرتقي 

مبستوى حياته.

بمناسبة عيد االتحاد.. 
محمد بن زايد يأمر 

باإلفراج عن 1530 نزياًل

صورة تتحدث عن واقع  الحوض العائم مبيناء عدن قبل 1994 ومعدات مهملة ال تقدر بثمن.

األمناء/خاص:
أشــعل ابطال القوات املســلحة الجنوبية يف جبهة طــور الباحة حيفان من 
منتسبي باللواء الرابع حزم شــعلة )النرص( عىل قمم الجبال يف الجبهة ابتهاجا 

وفرحا مبناسبة الذكرى الـ )55( من نوفمرب املجيد )عيد االستقالل الجنويب(.
وعرّب الجنود عن مشــاركة شعب الجنوب يف احتفاالته الوطنية والتي تشهدها 
مدن الجنوب بذكرى يوم االستقالل االول وما سطره اآلباء من مالحم بطولية ضد 
املســتعمر تكللت تضحياتهم بيوم الجالء آلخر جنــدي بريطاين يوم الثالثني من 

نوفمرب 1967م.
ويف ترصيح للمسؤول اإلعالمي عن اللواء الرابع حزم فوزي الصبيحي قال: “إننا 
يف هذا اليوم العظيم وقواتنا يف أعايل الجبال يحتفلون ابتهاجا و يســتلهمون 
معنى وقيم النضــال والتضحية والذود عن وطن الجنــوب واجراح االنتصارات 

الكبرية”.

صورة وتعليق
صورة التقطتها عدســة "األمناء" ألحد املشــاركني يف 
املســرية الكربى التي شــهدتها حوطة لحــج يوم أمس 
مبناسبة ذكرى االستقالل الوطني ويوم الشهيد اإلمارايت 
والــذي أىب اال أن يكون مشــاركا رافعا ســالحه األبيض 
"الخنجــر" يف داللة عىل أن الجنوب مــازال يعيش حالة 
حرب وأن أبناء الجنوب ماضون الستعادة دولتهم الجنوبية 

وبأي مثن .

صــورة قدمية للمطاعم الشــعبية من ذاكرة عدن قدميا
مبيدان كرير أيام الزمن الجميل.

من ذاكرة الجنوب

في ذكرى االستقالل .. القوات الجنوبية 
توقد شعلة النصر على الحدود مع الشمال


