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كيف أسقط أبناء الجنوب شعار (الوحدة أو الموت) ؟
بين جنوب اليوم وجنوب األمس محطة فاصلة  ..ماهي ؟
ما الذي جناه الجنوبيون طوال ( )29عام ؟

هكذا أسقطت انتفاضة املارد الجنويب سطوة ونشوة املنترص!

كيف حتولوا من دعاة للوحدة �إىل دعـ ـ ـ ـ ــاة لالنف�صـ ــال ؟

من هنا مرت الوحدة !!
األمناء  /غـــــازي العلـــــــوي :

 25عــام ونيف مضــت منذ صعد
الرئيس الرصيع عــي عبدالله صالح
عىل منصة ساحة ميدان السبعني يف
العاصمة اليمنية صنعــاء ليعلن ـــ
عىل املأل ـــ الحرب عىل الجنوب أرضا
وشعبا وهوية هذا اإلعالن الذي أطلقه
"الهالك صالح" عقب ســنوات قليلة
من الوحــدة بــن "جمهورية اليمن
الدميقراطية الشعبية" و"الجمهورية
العربية اليمنية" يف  22مايو 1990م،
مثل بداية االنقالب عىل الوحدة وعىل
اتفاقياتها  ،والتــي انتهت وإىل األبد
عقب اجتياح الجنــوب واحتالله يف
صيــف 1994م حني وصلــت قوات
ً
معلنة النرص
الشــال العاصمة عدن
ليبــدأ الجنــوب مرحلــة جديدة من
الظلم والتنكيل وفق سياسة احتاللية
ممنهجة اتبعهــا رشكاء حرب احتالل
الجنوب .
استهدفت الهوية اجلنوبية

مل تكتفــي قوى الفيــد والنفوذ
مبخططهــا ملجــرد الســيطرة عىل
مقــدرات الجنوب ونهبهــا وإقصاء
وطرد الجنوبيني من وظائفهم املدنية
والعســكرية  ،بــل تعــداه إىل اتباع
سياسة اســتهدفت الهوية الجنوبية
والعقــل الجنــويب ومحاولة رضب
اإلنســان الجنــويب وجعلــه مجرد
كائن برشي غري قــادر عىل التفكري
وتطوير قدراتــه العلمية واالقتصادية
والسياســية ،حيث جرى فتح أبواب
الجنوب عىل مرصاعيهــا أمام الفكر

الديني التكفريي املتطرف ورشع حزب
اإلصالح والجامعات التكفريية بنرش
أفكارهم وبث ســمومهم بغزو عقول
الشباب وتجنيدهم وجرى ربط الكثري
من املصالح املعيشــية بنشــاط تلك
الجامعات التي كانت قد بارشت فتح
معاهد ومــدارس لها يف الجنوب قبل
الحرب ،واتخذت من املدرسة واملسجد
مكانـ ًـــا لتغذيــة عقول الشــباب
بأفكارهــا التــي تخدم سياســاتها
وتضمــن دميومتهــا يف الجنوب، ،
يقابل ذلــك حرمــان الجنوبيني من
التعليــم والتأهيل العلمــي وجعلهم
مجرد عاطلني عــن العمل ال يجيدون
التعاطي مع ظروف الحياة ومواجهة
مشاكلها .
سطوة املنتصر وانتفاضة املارد
اجلنوبي :

شرارة الكفاح املسلح

يف يوليــو  2007ضاق الجنوبيون
ذرعــا مــن الوضــع املــردي الذي
يعيشــونه؛ فأعلنوا انطالق ماردهم
باملظاهــرات الســلمية رافعني أعالم
دولتهم قبل عام 1990م عندها شــعر
الجميــع يف صنعاء بخطــورة األمر
فتناســوا خالفاتهم – عىل األقل فيام
يخص الجنوب – فبادروا إىل القضاء
عىل تلك األصوات من خالل اخرتاقهم
بواسطة خالياهم ومن يتبعهم هناك
يف (املؤمتر) و (اإلصالح) فأضعفوهم
واغتالوا بعض قياداتهم تحت اســم
(القاعــدة) التي أسســوها بغرض
إرهاب الناس يف عــدن واملحافظات
الجنوبية ومن أجل إيهام العامل بأن أي

اســتمر الوضع عىل ما هو عليه
«ســلميا» رغم محاوالت نظام صالح
جــر الجنوبيني وحراكهم الســلمي
للعنف واستمروا يف تقديم التضحيات
تلو التضحيات بعنفــوان وعزمية ال
تلني حتــى تحول إىل كفاح مســلح
عندما اجتــاح املخلــوع والحوثيون
مبباركة اإلصالح عام 2015م العاصمة
عدن حيث ســطر الجنوبيــون أروع
األمثلة يف التضحيــة والبطولة حني
خرجــوا جميعا صغريهــم وكبريهم
حاملني أسلحتهم الشخصية للتصدي
لهذا الغزو بدعم وإســناد من األشقاء
يف دول التحالــف العريب حينها هزم
أبنــاء الجنوب مليشــيات الغزو رش

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

أصوات نشاز يف الجنوب هي (لتنظيم
القاعدة) ال غري ويجب القضاء عليها
بكل الطرق وبشــتى الوســائل عمل
الجميع عىل إخــاد الجنوبيني غري
أنه مل تكن هنــاك أي جدوى لذلك ألن
الحاضنة الشــعبية كبريه ملن يرفعون
أعــام الجنــوب من نظــام املخلوع
واإلخوان.
ورغم آلة القمع والبطش الوحشية
التي مارســها نظام االحتالل اليمني
ضد شــعب الجنــوب  ،إال أنه مل يأبه
ومل ينكــر وقدم التضحيــات تتلو
التضحيات بعرشات اآلالف من الشهداء
والجرحــى واألرسى واملرشديــن يف
سبيل اســتعادة حقه املسلوب ،وكان
أمنوذج ًا ومدرســة للشعوب األخرى
بالنضال السلمي .

هزمية وأجربوها عــى الخروج من
العاصمة عدن وهي تجر ذيول الهزمية
واالنكســار تاركة جثــث قتالها يف
الشــوارع وعىل جنبات الطرق معلنة
هزميتها وانكسارها خالل فرتة وجيزة
مل تتع ّد الشهر خالفا للجبهات األخرى
التــي تقاتــل فيها قوات ما يســمى
بالجيش الوطنــي والتي ترشف عليها
قيادات حزب اإلصالح يف نهم ومأرب
ورصواح وغريهــا مــن املناطق رغم
الفارق يف العدة والعتاد واإلمكانيات
بني تلك القوات وما كان ميتلكه أبناء
الجنوب خالل حرب اجتياح العاصمة
عدن وهزميــة الحوثيني ومرشوعهم
التدمريي .
سقط صالح وانكسر احلوثي وتهاوى
اإلصالح

سقط املخلوع عيل عبدالله صالح
وانتهى وســقط مرشوعــه وحقبة
نظام حكمــة وحقــده وحربه عىل
الجنوب والجنوبيــن ..ذهب صالح
وسقطت مقولته الشــهرية (الوحدة
أو املوت) إىل حيث ال رجعة  ،وانكرس
الحويث ومليشياته وانهزم رش هزمية
 ،وســقطت وستســقط مؤامرات
ورهانات حزب اإلصالح وســتتحطم
آماله ومشــاريعه الخبيثة عىل أسوار
الجنوب وصمود ونضال شعبه التواق
للحرية واالستقالل واستعادة دولته ،
والذي ً
حتم سيســقطهم وسيسقط
كل من يحاول االنتقاص من تضحياته
وحقه يف استعادة دولته .

رئيس التحرير

مدير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

جنوب اليوم ليس جنوب األمس!

جنوب اليوم ليــس جنوب األمس
عبارة قالها الرئيس عيدروس الزبيدي
وال شــك بأن قولها مل يــأت من فراغ
فجنوب اليوم ميتلك القوة العسكرية
عىل األرض من خالل امتالكه للقوات
التي تدين بالوالء لله وللجنوب كام أن
الجنوب بات اليــوم موحدًا تحت راية
ولواء املجلس االنتقايل الجنويب الذي
فوضه شعب الجنوب مبليونيات عدة
حامال سياسيا لقضيتهم أمام املجتمع
الدويل واإلقليمي وممثال ملؤسســاته
يف الداخل إلدارة شــؤونها وتســيري
شؤون محافظات الجنوب ..
هــذا هو الجنوب اليــوم بأحزمته
األمنية ونخبه الحرضمية والشبوانية
ومقاومتــه الجنوبيــة ومبختلــف
التشــكيالت التــي ماتــزال تخوض
حربا رضوســا ضد مليشيات الحويث
االنقالبية يف جبهات الضالع وكرش
والصبيحة والســاحل الغريب وحر ًبا
أخرى ضد العنارص اإلرهابية واملتطرفة
والتي تحاول بعض القــوى املعادية
للجنوب من خالل دعمهــا ورعايتها
لتلك العنارص خلــط األوراق وزعزعة
األمــن واالســتقرار يف املحافظات
الجنوبية  ،يف الوقت الذي تتحرك فيه
قيادات الجنوب وعرب املجلس االنتقايل
الجنــويب تحركاتها السياســية عىل
كافة املســتويات واألصعدة لتحقيق
نجاحات سياســية توازي النجاحات
العســكرية التــي حققتهــا القوات
الجنوبية عىل األرض .

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد
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