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»األمناء« كتب: العميد ركن/ 
علي مثنى هادي :

الجمهوريــة  جغرافيــة  إن 
وحديثها  قدميها  اليمنية  العربية 
تنازل  التــي  األريض  فيهــا  مبا 
عنها النظــام املليك والجمهوري 
عىل حٍد ســواء للســعودية عام 
1934م وعام 2000م تشمل إقليم 
ثم  الهاشــمية،  املتوكلية  اململكة 
ثم  اليمنية، ومن  املتوكلية  اململكة 
فقط  اليمنية  العربية  الجمهورية 
الخارطة  عــىل  واملوجود  غري  ال 
السياسية لجغرافية شبه الجزيرة 
يف  اليمن  تقــع  حيث  العربيــة 
جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
املعروفة  وحدودها  مبســاحتها 
للقانون  وتخضع  دوليًا  واملرسمة 
الحدود  برتسيم  والخاص  الدويل 
بجغرافية  اطالقــاً  لها  وال عالقة 
الجنــوب العــريب أو جغرافيــة 
جمهوريــة اليمــن الدميقراطية 
األطــراف  املرتاميــة  الشــعبية 
وجغرافيتها  مبساحتها  واملحددة 
عليها  املتعارف  الدولية  وحدودها 
مــع اليمن والســعودية وعامن 
حيث تقع يف جنوب وجنوب غرب 

شبه الجزيرة العربية.
إن املسميات التي فرضت عىل 
العربية  الجزيرة  شــبه  جغرافية 
ومســمى اليمن كان واحدًا منها 
تحت  تنطوي  كلهــا  كانت  حيث 
مبــدأ وأد والغاء وضــم الهويات 
الوطنيــة والتاريخيــة عىل هذه 
األرض الشاسعة من شبه الجزيرة 
العربيــة فوضعــت مســميات 
تقزمييــة ومتلكية تتشــابه مع 
املغالطــات مــن اإلرسائيليــات 
التوراتية التي تسللت يف الوجدان 
الشــعبي والثقــايف والتاريخي 
العربية  الجزيرة  والجغرايف لشبه 
ضيعة  وكأنها  معها  األمر  فتحول 
ال بد مــن متلكها، ولنا يف الحالة 
الســعودية والدولة الزيدية مثال 
حي عــىل ذلك، وكام هــو الحال 
حدث مع جغرافية سوريا الكربى 
التي تغيري أســمها إىل جغرافية 
بالد الشام وحدث مثل هذا التغيري 
عىل جغرافية جنوب غرب شــبه 
مكانها  حل  التي  العربية  الجزيرة 
اســم اليمن مع العلــم أن هذين 
إىل  نسبا  أنهام  يقال  املســميني 
أصبح  بحيث  الرشيفــة،  الكعبة 
وميني  الشام  لبالد  الكعبة  شامل 
الكعبــة باليمــن وإذا كان األمر 
كذلك واملعلومة حقيقية فال بد من 
إعادة النظر يف الجغرافيا اليمنية 
لتصبــح جغرافيــة اليمن ممتدة 
من ميني الكعبة نزواًل إىل جنوب 
غرب شبه الجزيرة العربية وبهذه 
الحالــة فاليمن ليســت جغرافيا 
بذاتهــا ولكنها جهــة تقع داخل 

العربية  الجزيرة  شــبه  جغرافية 
الحال مع جغرافية سوريا  وكذلك 
الكعبة  التي تقع شــامل  الكربى 
بالد  جغرافية  لتصبــح  الرشيفة 
الكعبة  الشــام ممتدة من شامل 
صعودًا إىل شــامل شبه الجزيرة 
السياسية  كياناتها  بتعدد  العربية 
القامئة  والســكانية  والجغرافية 
التســميات  واملختلفة  اليوم  إىل 
جغرافية  سقطت  الحالة  هذه  يف 
مكانها  لتحــل  الكربى  ســوريا 
املتعددة  الشــام  بــالد  جغرايف 
ينطبق  األمر  والكيانات  الجغرافيا 
عــىل جغرافية جنــوب وجنوب 
غرب الجزيرة العربية كونها أيضًا 
متعــددة الكيانــات والجغرافيا، 
وبهذه الحالة يســقط فخ ميننة 

جغرافية الجنوب الواحد.
إن الغــزوات والحــروب التي 
الجنوب  جغرافيــة  عىل  حصلت 
وعىل مدى حقب من التاريخ كان 
هدفها الرئيس السيطرة عىل هذه 
األرض الواسعة والواعدة برثواتها 
املتنوعة يف الرب والبحر وملوقعها 
املحيط  عىل  املتميز  االسرتاتيجي 
الهندي وبحر العرب ومضيق باب 
املندب حيث جرت محاوالت عديدة 
لغزو الجنوب خالل فرتات وحقب 
زمنية متعددة من التاريخ ولكنها 
فشــلت فشــاًل ذريعًا ألن شعب 
الجنوب يف كل املناطق قد تصدى 
وهزمها  والحروب  الغزوات  لهذه 

ابتداًء  يف كل حروبهم وغزواتهم 
مــن الغزو الســبأيئ والربتغايل 
والربيطاين  والــرتيك  والزيدي 
وأخريًا االحتــالل اليمني يف عام 

1994م باسم الوحدة اليمنية.
قامت  التي  الوطنية  الدولة  إن 
بعــد االســتقالل يف الجنــوب 
بهويتها وشعبيتها كانت قد بنيت 
لتكون دولــة قوية وندًا قويا لكل 
محاوالت الغزو واالحتالل وبالذات 
الحروب التي شنها النظام اليمني 
عىل الجنوب يف سبعينيات القرن 
قبل  من  واضــح  وبدعم  املايض 
دول الجــوار اإلقليمــي والدويل 
ولكنهم  املنطقة  بهــذه  الحاملني 
فشلوا فشاًل ذريعًا وهزموا هزائم 
كان  القوى  ميزان  أن  رغم  نكراء، 
غري متكافئــًا مع خصوم النظام 
واملتنوعني  العديديــن  الوطنــي 
مام اضطرهم إىل نهج أســاليب 
جديدة الحتواء النظام من الداخل 
وقد نجحــوا بذلك من خالل خلق 
األزمات والرصاعــات التي كانت 
تفتيض دامئًا إىل االقتتال الداخيل 
واإلقصــاء والقتل لــكل قيادات 
وال  الجنوبيني  من  والثورة  الدولة 
الجنوبيني فقط وكلها كانت  غري 
بسبب اليمننة الواحدة وفريوسها 
الخبيث الذي كان متوغاًل يف بنية 
ومفاصــل الدولــة ومركز صنع 
القــرار فيها واملرتبــط بأجندات 
ومذهبية  وأممية  قومية  مختلفة 

وشعاراتية لها مصلحة يف ذلك.
قد وقعوا يف فخ  أنهم  اعتقد 
ورشك اليمننة ومل يدركوا ذلك اال 
بعد أن انطبق عليهم املثل الشعبي 
والصاحب  طلــق  )الزوج  القائل 
رفــض( وبهذا خــروا وكانت 
النهم  الثمن  باهظة  خســارتهم 
والتاريخ واألخوة  الوطن  خروا 

والجغرافيا أيضًا.
وها هو شعب الجنوب ينهض 
من جديد وبقوة الستعادة هويته 
أبو  أم  شاءوا  ودولته  وجغرافيته 
ومن دونهــم وعليهم أن يفكروا 
مليًا لتصحيح هذا الخطأ املجحف 
بحــق الجنوب وشــعبه ودولته 
والعــودة إىل جــادة الصــواب 
واعتذارهم  بأخطائهم  واالعرتاف 
الجنوب عن كل ما حصل  لشعب 
بســببهم وتأييد الثورة الجنوبية 
الجنويب  االنتقايل  ومجلســها 
الســتعادة الدولــة والتخيل عن 
الواحدة وشــعار  اليمننة  أوهام 
عن  الدفاع  أجــل  مــن  لنناضل 
الثورة اليمنيــة وتحقيق الوحدة 
لنناضل  الشعار  ليتحول  اليمنية 
من أجل استعادة الدولة الوطنية 
الجنوبية وال يشء غري اسم دولة 
وتاريخيًا وشعبيًا  الجنوب هوية 
ولكل  فعلتــم  فهال  وجغرافيــًا 
الوطاف  )ارضب  حادث حديــث 

يفهم الحامر(.
القــراءة   يف ختــام هــذه 
واالجتهاد املتواضع أرجو أن يكون 
اجتهادي موفقًا وإن كان غري ذلك 
فقد حاولــت االجتهاد فإن أصبت 
فيل أجــران وإن أخفقت فيل أجر 
فتحت  االخر  يف  ولكننــي  واحد 
باب االجتهاد لالستفادة واالتعاظ 
ولتصحيح املســار فقد كان لزامًا 

عيل أن أفتح هذه القراءة بعدد من 
الدروس واالستنتاجات لالستفادة 
وامليض قدمًا نحو املستقبل والغد 
شــباب  وبهمة  الله  بأذن  الجديد 

الجنوب االحرار وهي:
1ـــفكرة الوحــدة وميننــة 
الجنوب ســقطت نهائيًا وجدانيًا 
ونفســيًا وأخالقيــًا وسياســيًا 
الجنوب  لدى كل شــعب  وانتامًء 
وبصورة  املختلفــة  مبكوناتــه 

نهائية وال رجعة فيها.
2ـــعىل مدى )30( عامًا من 
الغت  التي  )الفــخ(  الوحدة  قيام 
ودمــرت الدولــة الوطنيــة يف 
الجنوب ونهبت املمتلكات الخاصة 
الجنوب  يف  والــرثوة  والعامــة 
التي شــنها  جراء حرب االحتالل 
االحتالل اليمني بتحالفاته القبلية 
واملذهبية  والعسكرية  االقطاعية 
والدينية يف عــام 1994م وتحت 
شــعار الوهم لنناضــل من أجل 
الدفاع عن الثورة اليمنية وتحقيق 

الوحدة اليمنية.
الجنوب  شــعار  3ـــيتحول 
استعادة  أجل  من  لنناضل  الجديد 
دولــة الجنــوب العــريب هوية 

وتاريخ وشعب وجغرافيا.
4ـ عــىل كل املعنيــني بهذه 
القراءة أن يتنحــوا جانبًا ويكفوا 
من العبث بشؤون الجنوب وشعبه 
وخياراته وإرادته وسلطته وثروته 
ألنه قد تم تشــفريهم ووضعهم 
يف املجهر فقد أعذر من أنذر، هال 

فعلتم يرحمكم الله.

والدفاع  الجوية  القوى  *قائد 
الجوي يف الجنوب سابًقا.

قراءة إلحياء الذاكرة السياسية والتاريخية الجنوبية املعطلة واملفترى عليها )الحلقة الثانية واألخيرة(

كيف �سقط فخ ميننة جغرافية اجلنوب الواحد؟

على املنحرفني االعتذار ل�سعب اجلنوب وت�أييد 
الثورة اجلنوبية وجمل�سه� االنتق�يل

جغرافية اليمن ال عالقة له� اطالًق� 
بجغرافية اجلنوب العربي

�سعب اجلنوب ينه�ض من جديد وبقوة 
ال�ستع�دة هويته وجغرافيته ودولته

اجلنــوب اإىل اأين؟ 
تقرير تاريخي


