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عــادل  حتليــل/  »األمنــاء« 
العبيدي:

أربع ســنوات فقط مــرت منذ إعالن 
تأســيس املجلــس االنتقــايل الجنويب، 
الســيايس والعســكري، وهي  بجناحيه 
تعــد فــرة قصرية قياســا مبــا حققه 
املجلس االنتقــايل الجنويب من انتصارات 
عســكرية داخلية وانتصارات سياســية 
بزهو  تتوجــت  خارجية،  ودبلوماســية 
نجمه عىل املســتويني اإلقليمي والدويل، 
بل إن إعالن تأســيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب قد جاء يف ظل ظروف سياسية 
وعسكرية واقتصادية صعبة جدا، ظروف 
محفوفــة بكثري من املخاطــر والتآمرات 
التي تصدت لالنتقايل الجنويب منذ الوهلة 
األوىل لتأسيســه، ومن مــن؟ من قوى 
شــالية مدعومة إقليميــا متتلك الكثري 
مــن اإلمكانيات اســتطاعت أن تختطف 
اعراف الدول مبا تسمى رشعيتها اليمنية 
لتكون هي املربعة عىل القرار الســيايس 
واالقتصادي والعســكري عىل محافظات 
الجنوب املحــررة، ليكــون االنتقايل يف 
مواجهة حرب رشسة وقذرة مع تلك الفئة 
اإلخوانية التي اســتغلت كافة إمكانياتها 
ونفوذها من أجل قتل االنتقايل يف مهده، 
التي  لكن ومن وســط كوم شــائعاتهم 
راحوا يســابقون فيها الزمــن بتطاولهم 
عىل االنتقايل وأنه ولد ميتا نهض الفارس 
الجنــويب االنتقايل قويــا وثابتا محطا 

جميع أحالمهم الخائبة يف النيل منه.
النرص والقوة والثبات هي من عند الله، 
ثم هناك مكامن أخرى وجدت يف املجلس 
االنتقايل الجنويب ســاعدت يف رس قوته 
وثباته، التي أبرزها عىل سبيل املثال وليس 

الحرص )التوافق الحيس(.

التوافق الحيس
مل يكن مجيء تأســيس املجلس 
االنتقايل الجنــويب بعيدا عن أهداف 
وتطلعــات الشــعب الجنــويب يف 
املارســات  تلك  كل  مــن  التخلص 
الظاملة بحقهم من قبل نظام صنعاء 
والنضال من أجل استعادة دولتهم، بل 
جاء ملبيا ومتعهدا يف إخراج الشعب 
التعســفات  تلك  كل  مــن  الجنويب 
الزيدية التي طالته بكل أشكال أوجه 
والحوثية  العفاشــية  صنعاء  نظام 
واإلخوانية، وتحقيق اســتعادة دولة 

الجنوب.
وألن االنتقــايل الجنــويب ومنذ 
الوهلــة األوىل لتعهــده يف تحمل 
وليســت  الســهلة  غري  املهمة  هذه 
بالبسيطة كان صادقا فيها، فإن هذا 
الصدق ترجم إىل التوافق الحيس بني 
االنتقايل  وقيادة  الجنويب  الشــعب 
أن جميعهم ميشــون يف نفس خط 
الطريــق، وأي مكروه ال ســمح الله 
كان  الجنويب  االنتقــايل  يصيب  قد 
الشــعب الجنويب يدرك جيدا أن ذلك 
املكروه ســيعود عليه المحالة، لهذا 
كان الشعب الجنويب هو أول الثابتني 
الصابرين يف الدفــاع عن االنتقايل 

الجنويب يف وجه األعداء.
وقــد تجلت تلك املواقــف يف كثري من 
املنعطفــات التي مر بهــا، كخروجه يف 
تأســيس  يف  مرحبا  شــعبية  مليونيات 
االنتقايل الجنويب كامتداد للنضال الشعبي 
االنتقايل  متثيل  وتأييده  السلمي  الجنويب 
لقضيتــه، وصربه عىل تحمــل كل جرائم 
الخدمات والرواتب  حكومة اإلخــوان يف 
التي طالته ليثور عــىل االنتقايل كمكيدة 
وخبث منهم ضد االنتقــايل، إال أنه أخزى 

حكومة الــر مبواقفه القوية الثابتة إىل 
جانب االنتقايل املدافع واملنترص له يف كل 

جوالته السياسية والعسكرية.

جاهزية وشجاعة
هــي امتداد للمقاومــة الجنوبية التي 
تشــكلت ضد نظام عفاش وضــد الغزو 
الحويث للجنوب، بتشــكيل الرئيس القائد 
الزبيــدي لهذه املؤسســتني  عيــدروس 
العســكرية واألمنية بقرارات صادرة منه 
وتحت رعايته عىل نحو مؤســيس تكون 
هي نواة جيش وأمن دولة الجنوب القادمة، 

وخالل  املؤسســتان  هاتان  اســتطاعت 
فرة قصرية - قياســا من عمر تأسيسها 
- أن تحقق الكثري مــن اإلنجازات األمنية 
واالنتصارات العســكرية ما مل تستطع أن 
تحققه قوات ما تســمى الرعية اليمنية 
التي دأبت عــىل الفرار والهزائم واالنبطاح 

للحوثيني.
والدفاع  األمــن  قــوات  اتخذت  حيث 
الجنوبية مهمة مواجهة الحوثيني يف كثري 
القتال وتلقينهم هزائم كثرية،  من جبهات 
وكذلك مهمة مواجهة الجاعات اإلرهابية 
القاعــدة وداعش، وتطهري  اإلخوانية من 

محافظات الجنوب الواقعة تحت 
براثنها،  من  االنتقايل  ســيطرة 
استطاعت  منتسبيها  وبشجاعة 
هاتان املؤسستان تأمني جبهات 
املحافظات،  امن  وتأمني  الحدود 
لتكــون بحق مؤسســات دفاع 
وأمن دولة مكتملة األركان، التي 
كرير  مدينة  تطهري  آخرها  كان 
من جاعــات اإلجرام واإلرهاب 
بقيادة اإلرهــايب إمام الصلوي 

وتأمينها.

قبول دبلومايس دويل
الجنويب  االنتقــايل  بظهور 
منــذ اإلعــالن عنــه منظــا 
مؤسســيا يف مختلــف دوائره 
وهيئاته ومجالسه عىل مستوى 
املحافظــات واملديريات واملراكز 

جعلته ثابتا متاسكا قويا.
كــا أن وضــوح أهدافــه 
يريد  التي  النضاليــة  وتطلعاته 
تحقيقها عــىل الواقع الجنويب، 
املجتمعني  أمــام  بــروزه  وكذا 
فاعل  كريك  والدويل  اإلقليمي 
يف الحرب ضــد الحوثيني، ويف 
تأمني املنطقة العربية إىل جانب 
دول التحالف العريب، ومارسته 
املرونة السياسية بكل ثقة واقتدار استطاع 
أن ميد أذرعــه إىل مختلــف دول أوروبا 
وأمريكا وروســيا بعالقات دبلوماســية 
مقبولة بينه وبني تلك الدول بفتح مكاتبه 
أرسار  إحــدى  تعد  فيها  ممثليــه  وقبول 
االنتقايل الجنويب يف انتصاراته املتحققة 
ضد األعداء وبلوغه قوة ومتاســكا وثباتا 

فاقت بكثري من املرات قوة أعدائه.

العاصمــة عــدن »األمنــاء« لطــف فضل 
حسني:

نظمت األمانة العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب، 
األحد، يف مقــر االتحاد بالعاصمــة عدن، محارضة 
للدكتور محمود الســاملي رئيس مركز عدن للدراسات 
التاريخيــة بعنوان )مقاومة الغــزو اإلمامي الزيدي 
للجنــوب - التاريــخ الحديث أمنوذجــًا( وقد أدارها 
الدكتــور عبدالحكيم عراش النائــب األكادميي لكلية 

اآلداب جامعة عدن.
وافتتحت الفعالية بالرحــم وقراءة الفاتحة عىل 
روح فقيــد الحركة األدبيــة الجنوبية الشــاعر رائد 

الذين سقطوا يف  الشهداء  أرواح  القايض وعىل 
أحداث كرير األخرية.

وبــدأت الفعاليــة بكلمة ترحيبيــة موجزة 
للدكتور عبــده الدباين رئيس الدائــرة الثقافية 
باالتحاد رحب فيها بضيفي االتحاد األســتاذين 
محمود الساملي وعبدالحكيم عراش وبالحارضين 
جميعا مشــريا إىل أهمية موضــوع املحارضة 
واإلســهامات الكبرية التي يقدمهــا مركز عدن 
للدراســات التاريخية خدمــة للجنوب وقضيته 

العادلة.
ومن ثــم كانــت الكلمــة ملقــدم الفعالية 
د.عبدالحكيم عراش شــكر يف مستهلها االتحاد 
عىل االستضافة وعىل إقامة هذه الفعالية املهمة 

التي تــأيت بالتزامن مع املحــاوالت الحثيثة والكثرية 
لألمئة الزيديني الجدد تحت مســمى )الحوثيني( لغزو 
الجنــوب وإخضاعه لحكمهــم وطغيانهم وهذا يأيت 
امتدادا ملحاوالتهم الســابقة يف ضم الجنوب وإلحاقه 

تحت حكمهم الزيدي.
ومن ثم كانــت الكلمة لألســتاذ الدكتور محمود 
الســاملي الذي مهد ملوضوع املحــارضة بالحديث عن 
التضاريس  أن  التاريخ بالجغرافيــا حيث  أهمية ربط 
عىل امتداد جنوب الجزيــرة العربية أوجدت عددا من 
الهويات واألفكار ومن تلك الفكــرة الزيدية التي أتت 
وافدة إىل هذه البيئة عندما وجدتها مناسبة فاستقرت 
يف شال اليمن واستمرت يف محاوالتها للتمدد خارج 
اإلطار الجغرايف الذي احتضنها فكانت املناطق اليمنية 

تحت املذهب الســني باســتثناء املناطق الزيدية التي 
تدين للمذهب الشيعي والذي كان نظامهم ميثل نظاما 

استثنائيا يف شبه الجزيرة العربية.
كان الطابــع العام لإلمامة الزيديني هو اعتادهم 
عىل الحروب من اجل الغنائم وتاريخهم مثقل بسفك 

الدماء حتى فيا بينهم.
الوقائع واألحداث  الساملي عددا من  الدكتور  ورسد 
التي قامت بها الحركة الزيدية يف غزو املناطق السنية 
ومنهــا الجنوب وقد ســاعدهم يف التمدد يف بعض 
املناطق عــدد من العوامل أبرزهــا االحتالل العثاين 
للمناطق السنية التي وجد فيها الزيديون سببا للدخول 
إىل املناطق السنية تحت مربر مواجهة الغزو العثاين 
العثانيني غزو خارجي كا اســتخدموا  أن  باعتبار 
املناطق تحت  الدين وسيلة لتربير دخولهم هذه 

مسمى الجهاد يف سبيل الله.
وقــال: »ويف ظــل التمدد الزيــدي وجدت 
هناك مقاومات من قبل القبائل الجنوبية ولكن 
للزيديني لعدد من األســباب منها  الغلبة  كانت 
كرثة جيش األمئة الزيديــني وكذا تفرق القبائل 
الجنوبية ومقاومــة كل قبيلة لالحتالل الزيدي 
الدافع وراء  القبائل األخرى. وكان  منفصلة عن 
هذه املقاومة هو األسلوب الهمجي واالستبدادي 
التي احتلوها  الزيديون للمناطــق  أدار به  الذي 
باإلضافة إىل أن هذه القبائل كانت حرة ال تقبل 
الوصاية والتسلط من أحد فهذه الروح كانت من 
أوجدت مقاومة رشسة حتى  التي  العوامل  أهم 

تم طرد هذا االحتالل مــن الجنوب يف عام ١١٤٥هـ، 
بعد ان جثم عىل أرض الجنوب عقودا من الزمن”.

وذكر الســاملي عددا من مقاومات االحتالل الزيدي 
للجنوب منها عىل ســبيل املثال مقاومة بن عفيف يف 
يافع وكذا االنتفاضــة التي قام بها الهيثمي يف دثينة 

وغري ذلك.
واختتم الســاملي حديثه بالحديث عــن أن الحركة 
الزيدية هــي حركة دينية تســعى إىل فرض حكمها 
خارج املناطق التي وفدت إليها واحتضنتها وتوســيع 
نفوذهــا بالقوة دون أن متتلــك أي هوية جغرافية أو 
وطنية لتربير توســعها وأطاعها مستغلة الدين يف 

حروبها وعبثها.
ويف الختام قدمــت عدد من املداخــالت من قبل 
الحارضين، أوصوا فيهــا برضورة البحث عن املصادر 
التاريخيــة الجنوبية التي ارخت لذلك الغزو وســبل 
مقاومته وطرده من الجنوب وعدم االعتاد كليا عىل 
املصادر التاريخية الزيدية التي كتبت التاريخ من وجهة 
نظر أرباب الغزو انفسهم سياسيا ودينيا واصلوا لذلك 

العدوان الغاشم.
حرض الفعالية الدكتــور جنيد محمد الجنيد رئيس 
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب والدكتور مسعود عمشوش 
رئيس تحرير مجلة فنار عدن الثقافية والدكتور أحمد 
واالجتاعية  األكادميية  والناشطة  السلياين  ياسني 
باسنبل  واألســتاذ محمد  املنصوري  ايزيس  الدكتورة 
رئيس الدائرة املاليــة يف األمانة العامة لالتحاد وعدد 

من املثقفني واملهتمني.

تقاريــــر

تفا�صيل عن جاهزية قوات الدفاع 
والأمن اجلنوبية و�صجاعة منت�صبيها

مكامن �سر ثبات االنتقايل وقوته
كيف تّوجت انت�صارات النتقايل بزهو جنمه اإقليمًيا ودولًيا؟

حما�صرة لأدباء اجلنوب عن »مقاومة اجلنوب للغزو الإمامي الزيدي«


