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تعالوا �إىل كلمة �سواء �إىل� :أهلنا و�إخواننا يف اليمن ال�شقيق
عبدالرحمــن علــي بــن محمــد
اجلفري*
يؤملنــا جميع ًا هــذا الجدار من
الكراهية والخنــدق من النار الذي
تعرفون جميع ًا أنه مل يساهم أحد
من إخوانكم يف الجنوب ال يف بناء
هذا الجدار وال حفــر هذا الخندق
وإشعال نريانه ....وكلكم تعلمون،
وكل عاقــل يعلم ،أن فرض الوحدة
أو محاولة التمديد يف استمرارها
ال يزيد الجــدار إال علو ًا ومتانة وال
ً
اشتعال....
يزيد نار الخندق إال
وتعلمــون جميعــ ًا أن اليمــن
الشقيق ذاته (الجمهورية العربية
اليمنيــة ســابق ًا) ميــر مبرحلة
صعبة ونخىش عليه من التمزق...
وإن ترك معالجــة أموره واإلتجاه
بالســهام والحراب نحو الجنوب
قد يزيد التمزق ..ومل يعد الجنوب
جنوب 1994وال اليمن الشــقيق
ميــن ،1994الذي احتشــد عىل
الجنوب،...وال الظروف يف العامل
هي نفسها.
يشــهد الله إننــا ال نحمل كره ًا

ألحد ،حتى ملن ييسء  ،ولنا بينكم
أصدقاء كثــرون ،ولكن ال يوجد
جنــويب مل يصبه الجــرح ،حتى
القلــة ممــن يقولون لكــم أنهم
معكم ،...وكذلــك فإنه لكثري م ّنا
يف الجنــوب ولكثــر منكم يف
اليمن الشقيق صالت رحم وصهر
كام هي لنا يف البلدان الشــقيقة،
خاصة املجاورة ،...كام يوجد أعداد
كبرية من أهــايل مدنكم وقراكم
قد اســتقروا يف الجنوب العريب
وأصبحوا م ّنــا ونحن منهم وجزء ًا
من نســيج الجنــوب االجتامعي
والسيايس واالقتصادي والوطني
عمومــ ًا ....ومــن الجنــوب من
استوطنوا عندكم ...وكثري من أبناء
الجنوب َمن عاش واســتوطن يف
اململكــة ويف اإلمارات ويف عامن
والبحرين وقطر والكويت بل ويف
اقايص االرض  ،ومنكــم أيض ًا...
وهكذا فالحركة اإلنســانية سائلة
حتى بني أمم متباعدة.
يا أهلنا يف اليمن الشــقيق ...يا
علامء ..يا مثقفني ..يا قبائل أبية...
يا كل فئات اليمن الشــقيق ...كل
الشعوب متر مبراحل تتقارب فيها،

فتتوافق حين ًا وتتباعد فيها أحيان ًا
أخرى ،وفق ًا لطبيعة املصالح.
ومصالــح الشــعوب ..وحركة
التاريخ ال تتوقــف عند أحداث أو
مســميات ..وقد ســبقنا وإياكم
شــعوب العامل يف العرص القديم
والحديث واألحــدث ..وما تجربة
إمرباطوريات كربى يف شــعوب
اوروبية قدمية توحدت ثم انتهت
إىل خيــارات أخــرى ،وذهب كل
شــعب إىل خياراته ..ويف العرص
الحديث نتذكر احرتام شعب مرص
إلرادة شعب سوريا ..وغد ًا شعوب
اوروبية ستحرتم خيارات الشعب
الربيطاين.
دعونــا نبني جــر ًا جديد ًا من
األخ ّوة وتبــادل املصالح بعيد ًا عن
اتساع الجروح والكراهية ..فأنتم
اليــوم أكرث حاجة إلنقــاذ بلدكم
الشقيق وبناء نظامها الذي يخدم
شعبكم ،ونحن كذلك.
إن اســتخدام أحاديث ســيدنا
رسول الله ،صىل الله عليه وسلم،
وكأنه كان يعني يف أحاديثه اليمن
السيايس الذي مل يكن له وجود إال
بعد حوايل  1325عام ًا من أحاديث

سيدنا رســول الله ...وهذا أمر ال
يجوز ..فلقد كان ســيد املرسلني،
عليه أفضل الصالة والسالم ،يعني
ما هو جنوب الكعبة كام كان يعني
شاملها بالنسبة للشــام ...وكام
هو عندكم تحديد اإلتجاهات شام
ومين!
ونقــول لكم يــا إخواننا ضعوا
أيديكــم يف أيدينا لنهــدم الجدار
ونطفــئ النار ونــردم الخندق...
ونبنــي معــ ًا جســور املحبــة
واملصالــح املشــركة يف دولتني
جارتني تقيامن العالقات السوية
بينهام وتتبادالن املصالح الكثرية
وتحفظان حقوق األخ ّوة والجوار
والرحــم .وليبــادر عقالؤكم من
الشــباب والكبار ومن النســاء
والرجال ومــن املثقفني والقبائل،
فالجميــع يعرفــون أن وحــدة
بالفرض مل تعد ممكنة ...ووحدة
بالرتايض لن يرىض بها الجنوب،
فقد جربها لثالثة عقود ...فعاىن
الجيل الذي ذهب إليها والجيل الذي
نشــأ يف زمنها ...وتجربة املجرب
دمار ألجيــال وأوطان ...وتدركون
أن دولة الجنــوب العريب قادمة ال

محالة وأن تــأيت بالرتايض فذلك
ما نــود وأن تأيت مبزيد من الدماء
فهــذا ما نكره فــا تجربونا عىل
ما نكره ..بل نجــزم أن كثري ًا من
العقالء منكم يكرهون ما نكره....
فال تردوا أيــ ٍد "قوية" مندها لكم
"بــود وصــدق" ...فالذين منكم
ويشــغلونكم بجنوب لــن تنالوه
ســيضيعون وميزقون مناطقكم
يف اليمــنً ،
بدل من أن ينشــغلوا
يف ترتيــب األوضــاع عندكم من
منطلق أن "ما قبل هذه الحرب لن
يعود كام كان بعدها" ...ولتقيموا
دولتكم الفيدرالية يف إطاركم كام
تشــاؤون ،من إقليمني أو ثالثة أو
أربعة أو غري ذلك ...وسنقيم دولتنا
الفيدرالية يف الجنوب العريب.
أال هل بلغت اللهم فأشهد.
*رئيــس حزب رابطــة الجنوب
العريب الحر(الرابطة)

و�ضاح اجلعوف ثالث �شهيد يلتحق بركب �إخوته ال�شهداء

محمد عبداهلل اجلعوف

الشهيد وضاح محمد عبدالله شارك
يف املعارك ضد املليشيات االنقالبية يف
النخيله والزيتونــة يف بله مع القائد
مختار النويب وعمريان وآخرين.
وعنــد محاولة دخول قوات عفاش
ردفــان أصيب بطلقــة رصاص يف
الصدر كام اصيــب زميله عبدالفتاح

سيف اصابات خطرة.
وعنــد حصــار القطــاع الغريب
الحبيلــن والقطــاع الرشقي اصيب
بشــظايا قنبلة يدوية مــن عنارص
عفاش وعمالئهم يف املنطقة.
وبعد إعالن التصالــح من جمعية
ردفــان يف عدن أخــذ دورة تدريبية
يف محافظــة الضالع وكان األول يف

مــع الرئيــس عيدروس
الزبيدي وحول معه ثالثة
مــن اخوانــه إىل عدن
للواء األول حــزم وبقى
هناك حتى استشــهد يف
8/8/2019م ،إثر اطالق
الدبابات القذائف عىل جبل
حديد يف الحرب األخرية .

الدورة مــن جانب الرماية
والنظامية وبشهادة عادل
حسان وعيدروس الزبيدي
وباسل سالم.
كان قائدا لنقطة مدخل
الحبيلني ألكــر من عام
وبعدها تحــول إىل جبل
حديــد حســب االتفاق

الشهيد رحمة الله عليه كان شجاعا
ومخلصا للوطن وكان ال يرتاجع عن
أي مهمة توكل إليه وكان الشهيد هو
الثالث من اخوته ممن استشهدوا يف
الثورة الجنوبية وابن عمه الشــهيد
محسن الجعوف وعبداملعني الجعوف
وطارق الجعوف رحمــة الله عليهم
وجميع الشهداء.

على طاولة حمادثات جدة املرتقبة
ماجد الداعري
هنــاك جملــة مــن االعتبــارات
واملالحظــات املهمــة عــى طاولة
املحادثات اليمنيــة الجنوبية املرتقبة
بجدة بدعــوة من اململكــة العربية
الســعودية للوقوف عىل مستجدات
املشهد الســيايس القائم بعدن ميكن
اجامل اهمها فيام ييل:
أوال :محادثات جدة املزمعة ،ستكون
مقتــرة عــى طــريف اإلنتقايل
الجنويب وحكومة الرشعية املختطفة
مــن قبل اإلصــاح والتــي ال عالقة
للرئيــس اليمني الجنــويب التوافقي
عبدربه منصور هادي بها ،وال قناعة

للتحالــف العريب فيها وبفســادها
وفشلها عىل كل املستويات واالصعدة.
ثانيــ ًا :جدول املحادثات ســيكون
مقتــرا عــى تطــورات الوضع
بعدن وما آلــت إليه األمــور مؤخر ًا
بعد فرض القــوات الجنوبية بقيادة
املجلس االنتقايل الجنويب سيطرتها
العســكرية املحكمة عــى العاصمة
الجنوبيــة وطرد حكومــة الرشعية
منها عىل أثر تداعيات جرمية إغتيال
الشــهيد القائد منري أبوالياممة وما
رافق مراســيم تشــييعه من اطالق
نار عىل املشــيعني الغاضبني لحظة
انتهائهم من مراسيم الدفن وتوجههم
للتعبري السلمي أمام مقرها باملعاشيق

عن رفضهم ملواقف الحكومة وفشلها
وتخاذلها يف الحــرب عىل الحوثيني
بــل ومتاهيها معهــم مقابل الطعن
يف الجنوبيــن ومحاربتهــم أمنيا
وخدماتيا.
ثالث ًا :املحادثات ذات ســقف محدد
ومحصــور بكيفيــة التفاهــم عىل
إعادة منح حكومة الرشعية املفلسة
واملنهزمة ،موقعا لها فيام تســميها
بالعاصمــة املؤقتــة لتمكينهــا من
اإلدارة الشكلية لشؤون دولة الرشعية
املغيبة يف مختلف الجوانب وامليادين
ومبقابــل تقديم اإلنتقــايل تنازالت
مهمة لتلك الحكومة املنبوذة من جملة
االنتصارات التي حققها عىل األرض.

رابعا :ال خيارات متعددة أو ســقف
مطالب مفتوح أمام اإلنتقايل ميكنه
ان يكســب من خالل تلك املحادثات
العقيمة سياســيا واملحكومة بأجندة
معدة مسبق ًا ،أكرث من ضامن ارشاكه
كطرف يف مشاورات السالم اليمنية
األمميــة املتعــرة واملشــاركة بتلك
الحكومة املهانة التي تصفه مبجلس
انقاليب عىل رشعيتها املتهالكة.
خامســا :ال ميكــن تجاهــل ان
العمليــة السياســية اليمنية برمتها
محكومة بتوافقــات دولية وقرارات
أممية ومقتضيات البند الســابع التي
ميكنها جميعا ان تقلل من حضوض
اإلنتقايل الجنويب يف نيل اي مكاسب

سياسية من تلك التي يسعى إليها يف
املراحل املقبلة كاســتعادة استقالل
الدولة الجنوبيــة او اإلقرار برشعية
ســلطته وادارته للمناطق الجنوبية
حتي ولــو يف إطار اقليــم اتحادي
مســتقل كمرحلة أوىل وخاصة بعد
هفوات املتحدث باسم التحالف تريك
املاليك بوصفــه باملجلس االنفصايل
تارة واإلنقاليب تارة أخرى يف أحدث
مؤمتراته الصحفية .

