
ويظل علم دولة الجنوب شامًخا مرفرًفا رغم كل الباليا واملحن والكوارث عىل طول املراحل، 
وسيظل هكذا ألنه رمز الهوية واالنتامء.. وجب علينا أن نحميه ونرفعه عالًيا، ألنه مثل الوطن 

الذي إذا ما حميناه ال نستحق العيش فيه.

التفوا حول الرئيس الزبيدي
مقتنــع كل القناعة يف هذه املرحلة 
الرئيس  بــأن 
س  و ر عيــد
هو  الزبيــدي 
لشــخص  ا
يب  لجنــو ا
حيــد  لو ا
بيننــا  مــن 
بيــن  لجنو ا
عىل  القــادر 
شــعب  قيادة 
ب  لجنــو ا
نحو  العــريب 
التحرير واالســتقالل والدولة الجنوبية 

الفدرالية املستقلة كاملة السيادة. 
الداخل  يف  الجنوبيــن  كل  أدعــو 
الفكرية  مشــاربهم  مبختلف  والخارج 
وانتامئهم الســيايس إىل عدم املزاحمة 
واملناكفة والتعطيل والثقة به وااللتفاف 
حوله، وبعــد االســتقالل وقيام دولة 
الجنــوب العريب املســتقلة ســتكون 
املنافسة رضورية عرب صناديق االقرتاع.

القائد ثقــة مطلقة،  أنا بهــذا  أثق 
فثقوا أنتم بهذا الزعيم النادر وقدموا له 
املشــورة والدعم ودعوه يتخذ القرارات 
التــي توصلنا إىل االســتقالل والدولة 
كاملة  املســتقلة  الفدرالية  الجنوبيــة 

السيادة.

دولة اإلمارات احلبيبة..
أعايل  مرفرًفــا يف  علمــِك  فليبَق   
الســامء، وليبَق اســمك عَلاًم بن دول 
العــامل الرائدة، طاملا أن شــعبِك املحب 

يقف يف ظهرِك ويساندِك.
دمــــتم لنـــا ذخــــرًا وسنــدًا 

وفخــرًا لهـــذا الوطــــن.
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المقال االخير

غـازي العلـــــــوي 

طوفان العمالقة ودهاء 
الزبيدي وحنكة ابن الوزير

ال شــك وأن لكل عمل ناجح أو انتصار ســيايس أو 
عسكري قيادة حكيمة تقف خلفه، وإرادة قوية وحنكة 
سياسية ترســم وتخطط لذلك االنتصار، حيث ال بد أن 
يرافق كل انتصار عســكري عمل سيايس يواكب تلك 
االنتصارات ويقود جبهة ال تقل عام يخوضه املقاتلون 

يف ساحات الرشف والبطولة.
لقد اســتطاعت قواتنا الجنوبية الباسلة "العاملقة 
انتصار عسكري يرى مراقبون  ودفاع شبوة"، تحقيق 
وسياســيون بأنه األول من نوعه بالقضاء عىل التمرد 
اإلخواين ووأد مرشوع تلك الجامعة التي أرادت تحويل 
محافظة شبوة إىل ساحة لالقتتال والرصاع، وبالتايل 
إيقاف أعــامل كافة الــرشكات النفطية يف املحافظة 
والسيطرة الكلية عىل موارد وعائدات النفط بالتخادم 
مع مليشيات الحويث التي ساندت املتمردين باملقاتلن، 
باإلضافة إىل الدعم اإلعالمي الذي اشــرتكت فيه مع 
وســائل إعالم جامعة اإلخوان املســلمن يف كٍل من 

اليمن وقطر وإيران وتركيا.
اليشء الذي جعل انتصار القــوات الجنوبية فريًدا 
هــذه املرة هو ذلك الدعم والتأييد الســيايس من كافة 
النخب السياســية ومن أعىل هــرم يف الدولة ممثاًل 
القوات  الذي ســاند وأيد  الرئــايس،  القيادة  مبجلس 
األمن  التمرد وإرســاء دعائم  بالقضاء عىل  الجنوبية 
واالستقرار بالقرارات الرئاسية التي صدرت بإقالة أبرز 
قيادات التمرد وتعين قيادات جنوبية من خارج تنظيم 
جامعة اإلخوان، وهو ما مّثل رضبة قوية وحاســمة 

للتنظيم الذي كان يحتكر تلك املناصب لصالحه.
هذا االنتصار مــا كان ليتحقق لوال الجهود والحراك 
الزبيدي،  القائد عيدروس  الرئيس  الذي قاده  السيايس 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، يف دهاليز السياسة 
الخارجية مبعية ثلة من القيادات السياسية الجنوبية، 
باإلضافة إىل الضغط الذي مارسته الكتلة الجنوبية يف 
قيادة املجلس الرئايس. وال بد من اإلشارة إىل الجهود 
التي بذلها النائب مبجلس القيــادة أبو زرعة املحرمي 
بالتوازي مــع الجهود التي بذلهــا إىل جانب الرئيس 
الزبيدي يف اإلرشاف واملتابعة للعملية العسكرية التي 

قادتها قوات العاملقة ودفاع شبوة إلنهاء التمرد.
ما ينبغي الرتكيز عليه يف هذا االنتصار الجنويب هو 
قدرة القيادة الجنوبية عىل إقناع املجلس الرئايس ودول 
تحالف دعم الرشعية باتخاذ القرارات الداعمة واملؤيدة 
لقرارات محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي الذي 
وقف كالطود الشامخ يف وجه التمرد واستطاع بحنكة 
سياسية وشــجاعة أذهلت الجميع قلب الطاولة عىل 

جامعة اإلخوان املسلمن يف شبوة.
يرى الكثري من الساسة واملتابعن لخطوات املحافظ 
ابن الوزير بأنها مدروســة ومل يتم اتخاذها من فراغ 
أو لتصفية حســابات، بل إنه مل يدع أي ثغرة لجامعة 
الحوثين  اإلخوان وإعالمها املمول واملسنود من إعالم 
للولوج من خاللها لشــن حمالتهم اإلعالمية باإلضافة 
إىل كلمته السياسية الحصيفة التي ألقاها أمام اللجنة 
الرئاسية التي قدمت إىل شبوة والتي كان فيها موفًقا 
الحــروف بكل حرافة  النقاط عىل  واســتطاع وضع 

ودبلوماسية.

الهوية واالنتماء والوطن

حممد حيدرة م�سدو�س

طريان اليمدا مبطار عدن عام 1993م

من ذاكرة الجنوب

لحظة اســتقبال امللكة إليزابيث من قبل 
الرشطة البحرية الربيطانية يف التواهي

من الذاكرة


