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انف�صال اجلنوب �أم فك االرتباط ؟ وما الفرق بينهما يا عفا�ش ؟!
حممد �سعيد الزعبلي
(انفصال الجنوب) ..كلمة يرددها املخلوع عيل عبد الله
يف جميع أحاديثه عن الجنوب و ،كذلك جميع أركان نظام
االحتالل اليمني القديم الجديد وبشقيه االنقاليب والرشعي
يقولــون مثلام يقول عفاش  ،وهــي كلمة ال أصل لها وال
معنــى  ،فهي ال تتفق مع مكانة شــعب الجنوب وقضيته
العادلة يف الحرية واالســتقالل واســتعادة الدولة عىل
اعتبار الجنوب ليــس محافظة من محافظات الجمهورية
العربية اليمنية حتى ينطبق عليه اســم (االنفصال) كام
يقول عفاش وعصابته اإلجرامية يف نظام صنعاء القديم
الجديــد ؛ لكون الجنوب كان شــعب ًا ذات ســيادة ودولة
مستقلة بعملها ونشيدها ومقعدها الدائم يف األمم املتحدة
وبحدودها الجغرافية املعرتف بهــا دولي ًا ما قبل  22مايو
عام 1990م  ،إال أن شعب الجنوب األيب ممث ًال بجمهورية

اليمن الدميقراطية الشــعبية بقيادة عيل
ســامل البيض قد قدر له الله أن دخل مع
شعب الشامل اليمني ممث ًال بالجمهورية
العربية اليمنية بقيادة عيل عبد الله صالح
يف يوم  22مايو املشــؤوم من عام 1990
م يف وحدة رشاكة  ،وما أدراك ما الرشاكة
بني الشعبني الجنويب والشاميل؟!  ،وحدة
تساوي تكفل حقوق الكل  ،وطوعية حيث
كان ذلك االتفاق مبثابة عقد اجتامعي يلزم
الطرفني بتنفيذ كافة بنوده التي تنص عىل
وحدة الرشاكة الطوعية بني الجانبني  ،إال
أن الطرف الشــايل الرشيك بقيادة عيل
عبد الله صالــح وأركان نظامه باألمس -
أعداء اليوم  -قد انقلب عىل الطرف الجنويب الرشيك بقيادة
عيل سامل البيض حينام شنّ حربه عىل الجنوب يف العام
1994م حيث انترص الطرف الشــايل بقيــادة عيل عبد

الله صالح عىل الطــرف الجنويب بقيادة
عيل سامل البيض يف تلكم الحرب الظاملة
عىل الجنوب  ،ومن ذلك اليوم عمل نظام
عيل عبد الله صالح عــى تحويل وحدة
الرشاكة الطوعية بني الشعبني إىل وحدة
ظلم وإلحاق الجنوب أرضا وإنســانا إىل
الشعب الشاميل ممث ًال بنظام الجمهورية
العربية اليمنية وبقوة الســاح وهذا ما
نســف ذلك العقــد االجتامعي يف وحدة
الرشاكة الطوعية بني الطرفني الرشيكني
وبذلك انتهت الوحــدة اليمنية إىل األبد ،
ومن ذلك الحني بات شــعبنا يف الجنوب
يرزح تحت نظام االحتالل اليمني الهمجي
املتخلف والذي مارس عىل شــعبنا يف الجنوب كل أصناف
الظلم واالســتبداد والحرمان والتهميــش  ،وهو ما جعل
شــعبنا الجنويب العظيم يثور ضد ذلك االحتالل البغيض

وقدم قوافل من الشهداء والجرحى من أجل العزة والكرامة
والحرية واالستقالل واستعادة دولة الجنوب الحرة وكاملة
السيادة  ،كام يطالب شعبنا يف الجنوب من نظام االحتالل
اليمني القديم الجديد و بشقيه الرشعي واالنقاليب املتسبب
يف قتل وحدة الرشاكة الطوعية بالتعويض الكامل لشعب
الجنوب عن كل ما تعــرض له من أرضار مادية ومعنوية
وجسدية ونفسية أثناء فرتة االحتالل اليمني لجنوبنا األيب
 ،وذلك وفق ًا للقوانني الدولية وميثاق األمم املتحدة وحقوق
اإلنسان  ،هذا هو قرار شعب الجنوب وخياره الذي ال رجعة
عنه وهو ما بات قاب قوسني أو أدين وحتى نسمي األشياء
بأسامئها دون تحريف أو تزييف أو انتقاص فإنه ليس من
املنطق ملن يقول كــا يقول املخلوع (انفصال الجنوب) بل
قولــوا كام نقول نحن (فك االرتبــاط ) وما الفرق بينهام
يا عفاش ؟!!
ولله يف خلقة شؤون...

وترجل القائد عمر �سعيد ال�صبيحي
�سعيد النخعي
العظــاء ﻻ ُيكتب لهم البقــاء طوي ًال بني
الناس  ،لكنهم ينحتون أســاءهم عىل جبني
الدهــر  ،رحل /عمر ســعيد الصبيحي رحيل
العظامء  ،ومات موت األبطــال  ،عاش رافع
الهامة أبي ًا ،ومات كام عاش  ،فالرجل رضع
لنب الرجولة منذ نعومة أظافره من مدرســة
الصبيحة  ،التي ﻻ بوايك لها .
آمن عمر ســعيد بقضيته ونــذر له عمره ،
ودفع حياته مثن ًا ملا انتهــى إليه من قناعات
ومبــادئ  ،وهكذا هم الصادقــون  ،يعطون
جزاء أو
يف صمت  ،وﻻ ينتظــرون من الناس
ً
شكور ًا .

رحل القائد عمر ســعيد الصبيحي مخلفا
وراءه قصــة فــارس ..وموت بطــل ..قصة
سرتويها األجيال ..وسنقف أمامها مليا ..
ذهب عمر ســعيد إىل مكانه الذي يستحق
 ،ومات املوتة التــي تليق به  ،بدأ حياته جندي ًا
مقات ًال وانتهى قائد ًا مقات ًال  ،ليختم مشــواره
مبا بدأ به .
لــك الله أيها الصبيحة ..يــا منبع الرجال..
وموئل األبطال ..لكم الله أيها األعراب األصالء..
الذين مل تفل سنون الحضارة عضد أصالتكم,,
ومل تســلبكم األيام قيمكــم ومآثركم ..ومل
تسلبكم كربيائكم رغم البساطة التي رسمتها
األيام عىل قسامت وجوهكم .
ال أعرف عمر ســعيد الصبيحــي !  ،ولكن
شــنفت آذاين بطوﻻتــه ومآثــره  ،منذ زمن

طويــل روى يل من أثق بــه يف نيابة البحث
عدن  -وهذه شــهادة أقولهــا لله ثم للتاريخ
كام ســمعتها  -قال  ( :تم القبض عىل عمر
سعيد الصبيحي  ،وأُحرض إىل نيابة البحث يف
عام 2008م بصحبــة قائد حرايك آخر  -هذا
اآلخر ُيشار إليه اليوم بالبنان  -قال صاحبي
 :بينام كان وكيل نيابة البحث العقيد  /ســامل
الســنباين يســتجوب صاحب "عمر سعيد"
ويقول له أتريد جنوبــا ؟! وكان الرجل يبيك
ً
محاوﻻ إثبات براءته أنه
ويقسم أميان ًا مغلظة
ليس له عالقة بالجنــوب وﻻ بقضيته  ،قال :
فالتفت إىل عمر سعيد الصبيحي وقال  :أتريد
جنوب ًا هاه ؟ قــال فرد الصبيحي بصوت قوي
وكله ثقة من نفســه  ،وإميانا بقضيته فقال
" :نعم أريد جنوب ًا وعىل عينك ..أقســم بالله

سرتحلون ..أقسم بالله سرتحلون" ) ..
قسمه
اليوم بَر القائد عمر سعيد الصبيحي َ
ســجانه  ،ورحلت معــه قوى الرش
ورحل
َّ ،
َّ
الظالم  ،ورحل عمر سعيد إىل مكانه الذي يليق
به .
يبدو أن الرجل أنهى مهمته  ،فمهمته التي
أقسم عليه صادقا  ،انتهت مع آخر حد جنويب
 مضارب قبيلة الصبيحة  -مدرسة عمر سعيداألوىل التي رضع منها لنب الرجولة واإلباء .
أقسم بالله ستخرجون ..أطلقها عمر سعيد
الصبيحي وهو يف مرحلة ضعف  ،و َب ّر قسمه
وهو يف مرحلة قوة ومنعة .
سقط عمر ســعيد يف صمت  ،وهكذا هم
العظامء ال يخدشــون حياء املكان  ،و ﻻ وقار
السكينة  ،صال وجال عمر سعيد يف ميادين

الوغي بسنانه كام صال وجال قبلها بلسانه .
أجــزم بأن الجميع ﻻ يعــرف له صورة ؛ إﻻ
صورته املرضجة بالدمــاء  ،وكأن الرجل كان
نهاية بال بداية  ،رغم أن الرجل كان برتبة عميد
لــواء من أقوى ألوية الرشعية وأكرثها
 ،يقود
ً
بالء يف جبهة ظلت ملتهبة طوال عام كامل ،
ً
ألن عمر ليس من هواة الصور  ،فالصور تقليد
مل يصل إىل مضارب الصبيحة بعد فاألبطال ﻻ
يكذبون  ،وﻻ ميثلــون  ،وﻻ يتظاهرون  ،فهم
كالســنبلة املألى التي ﻻ ُترى بجانب السنبلة
الفارغة .
رحمك الله أيها القائد املغوار..وسالم عىل أم
أنجبتك ..وأب عشت يف كنفه..
سالم عىل الصبيحة ..املدرسة التي ميزت
الدينار الذهبي من املغشوش ..

القرارات الرئا�سية بعودة الع�سكريني ت�صطدم بالدولة العميقة

هكذا يراد للجنوب وق�ضيته
الوطنية وثورته التحررية

عميد � /إ�سكندر قائد علي

القضية الوطنية الجنوبية ليست يف
حســابات وأولويات التحالف استناد ًا
إىل املرجعيات التي عىل أساسها تدخل
يف األزمــة اليمنية وهي القرار األممي
 2216ولتنفيذ املبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ومخرجات الحــوار اليمني
والجنوب وقضيتــه الوطنية ال مكان
لهام يف تلك املرجعيات
وقد سعى التحالف والرشعية إىل تغييب القضية الوطنية الجنوبية
يف عمليات ترتيب التســوية املحتملة واملرتقبة  ،والتحالف والرشعية
يعمالن عىل استقطاب رموز جنوبية محسوبة عىل القضية الوطنية
والثورة التحررية واملقاومة الوطنية الجنوبية إلرشاكها يف الســلطة
ومل يعمال عىل متكني قوى الثورة وفصائل املقاومة يف إدارة شــؤون
املناطــق الجنوبية املحررة  ،وهــذا يعترب فخ قاتل إلســقاط وإفراغ
املضمون الســيايس والقانوين للقضية الوطنية الجنوبية باعتبارها
قضية دولة تحت احتالل ومبشــاركة الجنوبيــن وتجيريهم لصالح
طرف مــن طريف الرصاع يف منظومة االحتالل اليمني املتصارعة عىل
السلطة والرثوة سيفرغ نضال وطموحات وتطلعات وتضحيات شعب
الجنوب يف الحرية واالستقالل والسيادة عىل كامل ترابه الوطني يف
دولة مســتقلة  ،والحديث عن املكاسب فهي مكاسب شخصية وليست
مكاسب وطنية  ،وما يقوم به التحالف والرشعية يف املناطق الجنوبية
املحررة ال ميت بأي صلة للبناء املؤسسايت للدولة وإمنا عبارة لتأسيس
واقع مليشيايت عصابايت مناطقي يستحيل بعدها إرساء دعائم الدولة
وتجعل من الجنوب ساحة ملليشيات متصارعة متناحرة متنافرة تدين
بالوالء والطاعة ملن يغذيها ويدعمها  ،وهنا تكون تلك القوى اإلقليمية
واملحلية قــد نجحت يف إظهار الجنوب ســاحة رصاع لفرق متناحرة
وبيئــة حاضنة لعصابــات اإلرهاب واإلجرام  ،وبــأن الجنوبيني غري
قادرين عىل إدارة مناطقهم بينام الحقيقة غري ذلك وليبقوا عىل املربر
والذريعة حتى تعاد الكرة من جديــد يف احتالل الجنوب بحجة إعادة
األمن واالستقرار للمناطق الجنوبية ومحاربة اإلرهاب.

عبدالرقيب اجلعدي

الربيع العريب حرك املياه الراكدة  ...وقالها
رئيــس الجمهورية (( املشــر عبدربه منصور
هادي )) إن هؤالء الشباب رموا بصخرة يف مياه
راكدة فحركتها  ....وكان صادقا برئاسته مؤمتر
الحوار الوطنــي والذي جاء بحل كل املشــاكل
السياســية واالجتامعية واالقتصادية ملخرجات
الحوار الوطني وآليته التنفيذيــة بقيام الدولة
االتحادية بأقاليمها الســتة كحل أمثل للقضاء
عىل املركزية والفساد اإلداري واملايل واملناطقة
والطائفية وفق ًا للقاعدة الرشعية  ..ال رضر وال
ِضار ..ال ظامل وال مظلــوم  ..وجاءت القرارات
الرئاســية لعــام 2014م بعودة العســكريني
وإنصافهم ورفع الظلم عنهــم من خالل إجراء
التســوية ومنحهم مســتحقاتهم وفق ًا لهيكل
األجور واملرتبات أســوة بزمالئهم يف الخدمة ثم
إحالة من ال يستفاد منه إىل التقاعد بكرامة بعد
إعطائه كافة حقوقه املكتســبة وفقا للقانون
متمشــية ومتزامنة مع التوجه العام لبناء دولة
النظام والقانون  ..ولكن تلك القرارات اصطدمت
بجدار وحاجز لعقلية إســمنتية للدولة العميقة
والتي عملت عىل عرقلة وعــدم تنفيذها التزام ًا
منها بالوالء الذي قطعته عىل نفســها للرئيس
املقال عيل عبداللــه صالح  ...الذي أضاع رصيده
الوطنــي بتحالفه مــع دولة املجــوس إيران ..
فأطاعوها عبيــدة يف نظام دولته العميقة الذي
بناها منذ ما يقارب  33عام ًا  ...لهذا اللجان التي
شــكلت ملعالجة ما تضمنته القرارات الرئاسية
من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والخربة العملية
عجــزت منــذ 2014م من إحــراز أي تقدم ولو
خطوة واحدة لحلحلــة أو حتى فتح ثقب صغري
يف جدار الدولــة العميقة  ...بالرغم أن القرارات
الرئاســية رقم ( )14و( )15و ( )16و( )18لعام
2014م أشــارت يف مقدمة القــرارات بالعودة

للعســكريني عىل أســاس التســوية ومنحهم
مستحقاتهم السرتاتيجية األجور واملرتبات وأي
حقوق مكتســبة ثم إسقاطها خالل فرتة اإلبعاد
أســوه بالقوة العاملة والذي كانت كلها مطالب
حقوقية تلبــي تلك املطالب والتــي عربت عنها
االعتصامات  ،وكان للمتقاعدين العسكريني دور
فيه إال أن عقليات الدولة العميقة ظلت باملرصاد
لهذه القرارات الرئاســية  ،ونعذرهــا بذلك ألن
بطش صالح سيكون لها شديد إذا ما خرجت عن
طوعه  ،ولهذا حتى وبعد االنقالب عىل الرشعية
واعتقال الرئيس هــادي وهروبه إىل عدن أيضا
مل تقم أجهزة سلطة الدولة املحلية يف عدن بكل
أجهزتهــا األمنية والعســكرية بتنفيذ القرارات
والتي كانت يف حال تنفيذها ســتغري ميازين
القوة بالرغم من ذلــك ظلت الدولة العميقة يف
عدن بعيــدة عن ما يحمله الرئيــس هادي من
مرشوع حضــاري يف بناء الدولــة االتحادية
حتى أشــعلت الحرب  ...وظهرت معادن الرجال
 ...فكان املتقاعدون والعســكريون يف مقدمة
الصفوف للمقاومة الجنوبية لشعورهم بالظلم
واالضطهاد حتى تحرير عدن واســتبرشوا بهذا
النرص لتجد القرارات طريقها للتنفيذ خاصة بعد
أن أصدر رئيس الجمهورية قراراته بتعيني قيادة
وطنية ثورية جديدة ملحافظة عدن ممثله باللواء
عيدروس الزبيدي محافظ ًا لعدن والعميد شــال
عيل شائع مدير أمنها واللواء حسني عرب وزير ًا
للداخلية  ،فكان أول اختبار لهم عندما قدّم خادم
الحرمني الرشيفني بعد تحريــر عدن اإلكرامية
الســعودية  ،فظن املتقاعدون العسكريون أنهم
أول من ســيكرم ألنهم من أفنى عمره يف خدمة
الوطــن  ،والبعــض منهم مــن مناضيل حرب
التحرير وفيهم الخربات واملؤهالت العلمية ممن
اضطهد تهــم الدولة العميقــة وتخلصت منهم
إلحالتهم للتقاعد  ،فكانت الصدمة عندما مل ُتدرج
أســاءهم ضمن القوى العاملة حسب ما نصت
عليه املواد القانونيــة املذيلة يف نهاية القرارات
والذي يبدو عدم معرفة تفســرها من قبل تلك

اللجان التي ُش ّكلت يف اآلونة األخرية وجه رئيس
الجمهورية رئيــس مجلس الــوزراء مبعالجة
قضايا املبعدين واملنقطعني مبا فيهم املتقاعدين
العسكريني  ،وأيضا ال زلنا عند معالجة مثل هذه
القضايا نقوم بتشــكيل لجــان وهذا يؤدي إىل
تطويــل اإلجراءات  ،وأهل مكة أدرى بشــعابها
 ،وحتى تســتقيم األمور فــإن األخ نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية يف إطار اختصاصه قادر
عىل توجيه األجهزة األمنية مبعالجة من شملتهم
القرارات الرئاسية من املتقاعدين العسكريني يف
الرشطة وكذا القيادات العســكرية األخرى يف
القوات املسلحة واألمن ضمن آلية تنظيمية غري
معقدة  ،ألن جميع املعلومات وامللفات موجودة
لدى إدارة شؤون الضباط والتقاعد وهناك بعض
العيوب اإلجرائية يف تلك القرارات الرئاسية الذي
أصدرها رئيــس الجمهوريــة يف 2014م ليس
هناك محل ذكرها وميكــن معالجتها يف إطار
إدارة أمن محافظة عدن  ،كام نود اإلشــارة بأن
أي قرار جمهوري يتم نرشة يف الجريدة الرسمية
يعتــر ملزم للتنفيذ من قبل الجهات املســؤولة
دون الحاجــه ملوافقة وزير الداخليــة أو وزير
الدفاع أو رئيس األمن السيايس أو القومي ألنها
قرارات عليا صادرة مــن رئيس الجمهورية  ،أما
يف ما يتعلق بالزيادة األخــرة ملرتبات الضباط
واألفراد حيث تــم بدء الرصف للقــوى العاملة
بالنسبة للمتقاعدين العســكريني حتى نتجنب
تشكيل لجان فإن املتقاعدين العسكريني لديهم
دفرت املعاش التقاعدي هذا يســهل زيادة الراتب
أسوة بزمالئهم باســتالمه عرب الربيد وإذا هناك
لفتة كرمية من قبل األخ رئيس الجمهورية أيضا
مبنحهم اإلكرامية الســعودية املقدمة من قبل
خادم الحرمني الرشيفني أسوة بزمالئهم تحقيق ًا
للعدالة واملساواة للجميع.
وكذا صدور قانون أو الئحة لألجور واملرتبات
ملنتســبي األجهزة األمنية والعســكرية والعمل
عىل إدراجهــم يف إطار نظام مايل جديد يجنبنا
الخضوع لالنقالبيني عند رصف املرتبات .

