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"جنوبنا" قبل أي شيء
بــا أدىن شــك أن أي تنازعات أو
خالفات ــ ال قــدر الله ــ قد تأيت من
هنا أو هناك بني الجنوبيني أنفســهم
ســتؤثر عىل ســر قضيتهم األسمى
أال وهي "اســتعادة الدولــة الجنوبية
كاملة الســيادة عىل حدود ما قبل 22
مايــو  /أيار 1990م" ،وسيســتغلها
األعداء جيدًا ،بال ريــب ،لرضب العمق
االســراتيجي والدميغرايف للجنوب،
وما حرب صيــف 1994م إال خري دليل
عىل ذلك ،لكن التاريخ لن يعيد نفســه،
وســيقلب الجنوبيون كافة املوازين،
وما هو حاصــل اليوم عىل األرض من
انتصارات سياســية وعسكرية بقيادة
قــوات املقاومة الجنوبيــة واملجلس

مبني عــى الدميقراطية
االنتقــايل الجنــويب دليل
والحرية ...جنوب يفخر
واضح عىل تلك االنتصارات
بها كل أبنائــه ...جنوب
الجنوبية العظيمة .
تســتحقه دماء شهدائنا
لــذا وجــب أن نفكر يف
األبــرار الذيــن لوالهم
مســتقبل الجنــوب مــن
ــــ بعدالله ــــ ملا كان
اآلن ،وأن ال نــدع أي مجال
الجنــوب اليوم وصل إىل
للمرتبصني يف زعزعة أمن
هذه املرحلة املتقدمة يف
واســتقرار الجنــوب ،وأن
مســرة الثورة الجنوبية
ندع خالفاتنا (الشــخصية
أو العامــة) ومصلحتنــا عالء عادل حن�ش التــي انطلقت يف تاريخ
7/7/2007م ،وقبلهــا
وأمورنــا وأحوالنــا جان ًبا،
بــدأت منذ حــرب صيف
ولنتجه صــوب التفكري يف
بناء الجنــوب القــادم ...جنو ًبا صل ًبا 94م ..وليكنْ الشــعار األوحد واألزيل
خا ٍل من الشوائب ..جنوب ُيرىس عىل لكافة الجنوبيني هو" :الجنوب قبل أي
قاعدة العلم واالبتكار واملعرفة...جنوب يشء" ،وكفى.

رسالة لألشقاء في السعودية عن وضع بعض السالطين
بلغ إىل علمنا ومعلوماتنا الشخصية
أن هناك إيقاف أو تخفيض للمخصص
املــايل الشــهري الــذي كان معتمد
لســاطني الجنوب العريب سابقـ ًـــا
(جمهورية اليمن الجنوبية الشــعبية
بعد 1967م)
وهم الذين منحتهم اململكة الرعاية
بعد خروجهم االضطراري من الجنوب
وقامت برعايتهم طوال تلك الســنوات
حتــى بعــد عــودة بعضهــم لليمن
واالستقرار يف صنعاء أو الجنوب بعد
العام 94م
ليس لنــا مصلحة شــخصية من
دعوتنــا ملعالجة وضع الســاطني أو
غريهم ممن ترعاهم اململكة أو أي دولة
شقيقة يف الخليج فهذا شأنهم ولكنه
فقط الواجب الدينــي واألخالقي عىل
كل من يســتطيع نقل أي رسالة عامة
بأمانة ألي جهة كانت.

قلوبهم الشكوى أو البحث
فنأمل مــن قيادة اململكة
عن أي حلول ألوضاعهم
أخذ ذلك بعني االعتبار والنظر
الشخصية؛ فابحثوا عنهم
يف هذا الطلــب وأحوال من
بطريقتكم املمكنة!..
ترضروا أو من عليهم عرشات
وهي دعوة للسالطني
أو مئــات اآلالف رســوم
أنفســهم أن مرحبا بكم
اإلقامة.
يف وطنكم بعد عقود من
كــا هــي دعوتنــا
املنفى لنتقاســم رغيف
باملناسبة للســلطة وقيادة
الخبز وما تفضل به ربنا
املجلــس االنتقايل الجنويب
والقادة الكبار لتبني قضايا علي بن �شنظور
علينا من قليــل أو كثري
ففيــه الخــر ولنعيش
وهمومهم الناس املرشوعة .
لحظات بناء الوطن رغم
وللجميع مع التحية أقول
أن يف كل وطــن وبالد فئات مجتمعية املعاناة والحروب الطويلة.
فلم يعد منا من هو يف املنفى وآخر
فقرية تحتاج العناية والرعاية ,وفئات
مجتمعيــة دخلهم محــدود أو كانوا يف النعيــم غري فئات من األثرياء ممن
أصحاب جــاه أوجار عليهــم الزمن ,استفادوا من املال العام أو من املال غري
يحتاجون ً
أيضا الهتاممكم فهناك من املرشوع وأما البقية فيعيشون بني الهم
وآمال املســتقبل البعيــد !..وبالله
الناس رشفاء يف أخالقهم وســاطني
يف كربيائهــم وعزة أنفســهم تأىب التوفيق

من ذاكرة اجلنوب

الصورة قدمية ملديرية التواهي عام 1895م
وتحديدًا يف سوق التواهي حني تم افتتاحه.

المقال االخير

تحالف عسكري رباعي
منشود في منطقة السيلة –
المحاريق
جنيب محمد يابلي
شهدت منطقة السيلة – املحاريق مبديرية الشيخ عثامن اوضاعا مضطربة
تخللتها اغتياالت من طريف النزاع باملنطقة املذكورة وهي حالة هزلية مل يشهد
لها الجنوب مثيــا يف التاريخ الحديث وباعتبارنا مــن ابناء عدن ثم بعد 30
نوفمرب 1967م ،اصبحنا من ابناء جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية P.R.S.Y
حتى يونيــو 1970م ،واصبحنا بعد ذلك ابناء جمهوريــة اليمن الدميقراطية
الشعبية  P.R.D.Yوكان الجنوب وخاصة عدن مرضب املثل يف االمن واالستقرار
وكانت قواته املسلحة قادرة عىل مواجهة أي موقف حدودي وكفانا ان العالقة
عندما كانت تحتقن بني اليمن الدميقراطية واململكة السعودية كنا نرى جيشا
باكستانيا عىل الحدود وعندما كانت تحتقن مع سلطنة عامن كنا نرى جيشا
ايرانيا عىل الحدود امام الحال مع اليمن الشــايل فقد كانت القوات املسلحة
الجنوبية عبارة عن شــفرة حادة فيام كانت القوات املسلحة الشاملية عبارة
تورتة فهل كانت التورتة قادرة عىل مواجهة الشــفرة التي كانت كافية لسلخ
ثور وليس تورته.
اال ان االوضــاع تخلخلت بعد  11فرباير 2011م ،عندما برزت اســطوانة (
ارحل  ..ارحل ..ارحل) ،يوم  11فرباير 2011م ،وبرزت معها "ساحة الشباب"
او "ســاحة الثورة" ،التي افرزها ملعوب استخباري خارجي هدفه اخراج عيل
عبداللــه صالح كام تخرج الشــعرة من العجني وكان ذلــك الفصل االول من
املرسحية الهزلية االســتخبارية وتوالت فصولها حتى يومنا هذا والتي يجري
تنفيذها بواســطة الفوىض الخالقة املتعددة االشــكال وتدخل فيها الكهرباء
واملعاشات التي يحصل عليها بعض املتقاعدين فيام يلهث البعض اآلخر وراءها
ومن اشكالها ظهور جامعات مسلحة تغذي ومتول من اطراف يف السلطة أو
اطراف اخرى قوية من خارج السلطة.
رست أخبار مؤخرا بأن قوة مسلحة نزلت إىل السيلة وإىل املحاريق وتوارى
الحديث عنها بل ويقال انها توارت (أي القوة املســلحة) اال ان اآلمال تعلق عىل
تحالف عسكري رباعي منشود تشارك فيه الواليات املتحدة االمريكية وروسيا
وبريطانيا والصني القتحام الســيلة واملحاريق مبوجب قرار سيصدره مجلس
األمــن الدويل اال اذا رأت الواليات املتحدة انها هي صاحبة القرار كام حدث يف
العراق عندما اسقطت نظام صدام حسني عام 2003م.
تحرك التحالف الرباعي ســيبدأ وســينتهي رسيعا النه سيحرك االسلحة
الثالثة الربية والبحرية والجوية وســتحدث مفاجأت ان التحالف الرباعي قد
يرضب مخازن االســلحة التابعة لقوى من داخل الســلطة وأخرى من خارج
السلطة ألن الرتكيبة العسكرية للواقع يف املنطقة شبيهة للرتكيبة العسكرية
يف ليبيا أي ان املخرج واحد.
لتلطيف الجو انصح االصدقاء يف التحالف الرباعي أن يؤسســوا لـ "ليوة
شعبية" تساعد عىل ربط التحالف الرباعي بجامهري الشعب املغلوب عىل أمره.

