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كتابات

اليوم  الحر  الجنويب  الشــعب  يحتفل 
2021م  أكتوبــر   14 املوافــق  الخميس 
الجنوبية  الـ 58 لثــورة أكتوبر  بالذكرى 
املجيــدة التي انطلقــت يف الرابع عرش 
من أكتوبــر 1963م من جبال ردفان ضد 
االســتعامر الربيطاين وشــكلت حينها 
الثوري  عالمة بارزة مضيئة يف املســار 
التحرري العــريب  تفاعلت معها وباركت 
انطالقها كل قوى التحرر العريب والعاملي 
وابتهج فيهــا والتف حولها أبناء الجنوب 
جميعا  واالســتقالل  للحرية  التواقــن 

مبختلف رشائحهم وفئاتهم االجتامعية. 
وعــى مدى أربعــة أعــوام متتالية 
خاض ثوارها امليامن البواسل قتاال فعليا 
متواصال مكثفا شــجاعا  غزير  مسلحا 
األفعــال والوقائع واألحــداث اإليجابية 
ومكاســب  ونجاحات  انتصارات  املثمرة 
األبطال  الثــوار  حققهــا  وإنجــازات.. 

لتضحيــة  با
حهــم  ا و ر بأ
ئهــم  ما بد و
طوعا  وعرقهم 
ســبيل  يف 
والعزة  الحريــة 
والعدل  والكرامة 
واملساواة واألمن 
ر  ا ســتقر ال ا و
والتطور  والبناء 

واالزدهار. 
املبادئ  الجنوب عى   وبثبات مقاتيل 
والقيــم واألهــداف الثوريــة التحررية 
العظيمة وقوة اإلرادة والعزمية واإلرصار  
خاض ثوار الجنوب بأسلحتهم الشخصية 
الخفيفة وأعدادهم املتواضعة وبتامسكم 
قتاال  لينرصهــم   بالله  إميانهــم  وقوة 
االستعامر  قوات  ضد  رشســا  متصاعدا 
التابــع لربيطانيا العظمى واســتطاعوا 
تتويــج قتالهم بطرد قوات االســتعامر 
الربيطاين مــن أرض الجنــوب وانتزاع 
وإعالن   واالســتقالل  التحرير  انتصــار 

ميــالد الدولة الجنوبية الحرة املســتقلة 
الـ 30 من نوفمرب 1967م. واحتفال  يف 
شــعب الجنوب اليوم بذكرى ثورة أكتوبر 
الجنوبية الـــ 58 ليس نوعا من العبث أو 
من الرتف بقدر ما هو تأكيد عى مواصلة 
قبل  من  الجنويب  التحرري  الثوري  العمل 
الثــورة الجنوبية الثانية ضد مليشــيات 
االحتــالل اليمنــي اإلخونجــي الحويث 
حتى اســتكامل تحرير األرض الجنوبية 
واستعادة الدولة. حيث تشكل ثورة أكتوبر 
الجنوبية األوىل ضد االستعامر الربيطاين 
مصدر قوة وعامل إلهام للثورة الجنوبية 
اإلخونجي  اليمني  االحتــالل  ضد  الثانية 

الرتيك الحويث اإليراين اإلرهايب. 
الجنوبية  الثورة  ستســتكمل  وحتاًم 
التحرري  انتصارهــا  تحقيــق  الثانيــة 
واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة 
قريًبــا بفضل الله وبتضحيات الشــعب 
االنتقايل  املجلــس  بقيــادة  الجنــويب 
الجنويب ممثــال بالرئيــس القائد الثائر 
قاسم  عيدروس  الركن  اللواء/  االسطورة 

الزبيدي.

املجلس  وأخطــاء  ســلبيات  كل  مع 
ســتحصل  والتي  حصلت  التي  االنتقايل 
منه، ليس ألي جنويب حر طريق وال أداة 
الســتعادة حريته وكرامته واستقالله إال 

هو. 
فمن يقف ضده اليوم أو يحرض عليه 
أو يشهر به أو يستخف به من الجنوبين 
فقد اســتهان بهويته وتنازل عن حريته، 
وهو بذلك يعد نفســه ويروضها ليكون 
عبدا مهانا وأبــا لعبيد أهون إىل أن تقوم 

الساعة.
االنتقــايل قيــادة رضوريــة، وهو 

برش  عن  عبارة 
مهام  جنوبين 
أخطاؤهم  بلغت 
مســرة  خالل 
الجنوبية  الثورة 
يــة  ر لتحر ا

سنســتطيع 
مــا  يــوم  يف 

تصحيحهــا 
يف  وجربهــا 
إمكانيات  إطار جنوبنا، ويف جنوبنا من 
املعالجات ما تفوق تلك األخطاء مبليارات 

املرات . 
أما إذا فقدنا االنتقايل وعاد الشامليون 
تحت أي ذريعة وبأي مســمى الحتاللنا 
فهذه املرة لن تكون كالتي ســبقتها ولن 

يكون هناك عمالء ومهمشون، فمن بقي 
عى قيــد الحياة من الجنوبين كافة فلن 
يكون إال عبدا ذليــال مهانا ال يجرؤ عى 
الكالم ناهيك عن التفكر يف  ثورة أخرى، 
وســيندم حن ال ينفع النــدم، ويومها 
التي  اليــوم  االنتقايل  أخطاء  ســيتذكر 
عليه  لــه وتحريضه  لعدائيته  بها  يتذرع 
بســببها أنها  نعمة ويشء هن مل يقدره 
ويصرب عليه مقابل ما يراه ويعيشــه من 
ظلم وإهانة مع نظام االحتالل الشــاميل 

إن قدر الله ومتكنوا من ذلك.
عليها،  تبطــروا  ال  نعمــة  االنتقايل 
حافظوا عليها والتفــوا حولها واصربوا 

عى أخطائه، نصيحة لوجه الله.
قــادم رغم كل يشء  قادم  والجنوب 

بإذن الله تعاىل.

صور القتى والجرحى يف االعتداء اإلرهايب 
يف التواهي الذي استهدف محافظ عدن ووزير 
الزراعة والذي ســقط عى أثره خمسة شهداء 
وجرحى من العســكرين واملدنيــن - أصابت 
وجدان كل جنويب ومســلم، بل هزت من لديه 

إنسانية  أجمع.
 أفعى قبيحة تســمى اإلرهاب تطل برأسها 
بن الحــن واآلخر، لقتــل الطأمنينة والجامل 
وإقالق الســكينة لدى املجتمــع الجنويب الذي 
يعلم علم اليقن أن جامعة اإلخوان يف رشعية 
الفنــادق هي من تحرك اإلرهــاب ضد الجنوب، 
الدافئ لهذا العــدوان اإلرهايب  وهي الحضــن 
الذي يحمــل يف عقليته املريضة  البغض والكره 

للجنوب وشعب الجنوب. 
وأجندات  اإلرهاب يحمل مواقف سياســية 
تخص فئات بعينها  تعمل عى تعبئة مأجورين 
حمقى لتحقيق غايات معينة ال عالقة لها بالدين 
وال بأي قيم ومعتقدات سليمة فهو عمل خارج 
إمنا  الســليمة،  الطبيعة واإلنســانية والفطرة 

جعل  هــو  همهم 
مضطربا  الجنوب 
ال ينعــم باألمــن 
واألمــان كبقيــة 
وقــد  الشــعوب، 
القرار  هــذا  اتخذ 
منذ يــوم 22مايو 
مــا  1عند 9 9 0
عــيل  احتضــن 
األفغان  محســن 
العــرب عند انتهــاء مهمتهم يف أفغانســتان 
وتخلت عنهم أمريكا التي كانت متولهم بالسالح 
إبان الحرب الباردة مع االتحاد السوفيتي سابقا. 
اإلرهاب كلمة تحمــل يف ثناياها كل القبح 
والبعد عــن الفطرة الســليمة وكراهية الحياة 
وعدوانية للحضارة ورغبــة مدمرة يف القضاء 
الجميلــة. اإلرهاب  الســامية  املعاين  عى كل 
بشــع  وانتهاك  واألخالق  للقيم  وإفناء  همجية 
ينتحل يف بعض حاالته الدين اإلســالمي الذي 
هو براء منه بل وكل الديانات الســاموية بريئة 
التي يقــوم بها إرهايب  من األفعال الســادية 
معتوه تم حشو رأسه بأفكار ومعتقدات تجعله 
يعتقد أن ما قــام به هو عمل هادف يناضل من 

أجل تحقيقه مستخدمًا أســاليب القتل والدمار 
دون أي تقدير لعدد الضحايــا وغالبًا ما يكون 
اإلرهايب هو أول ضحايــا عمله اإلرهايب ورغم 
موته وتدمره أال أن ذلك ال يشفي الحزن والقهر 
الذي يخلفه ما قــام به من دمار وإرهاب وعمل 
قبيح منبوذ ومرفــوض بكل األديان وبكل لغات 

الكون.
عندما أســمع اسم من قام بالعمل اإلرهايب 
ومــكان والدته أقــول يف نفيس: لــو أن هذا 
الشــخص تريب يف بيئة صحيــة تحمل قياًم 
ومبادئ وفكرًا إنسانيًا سلياًم هل كان سيتحول 
نحو اإلرهاب والسادية؟ إن اإلرهاب فكر مريض 
لبس ثوبــه املترشذمون واللصوص والخارجون 

عن الدين والقيم واملعتقدات.
اإلرهاب داء يجــب تقويضه والقضاء عليه 
من خــالل اســتخدام كل األســاليب والطرق 
والوســائل املضادة له والتي تعمل عى إضعافه 
وبرته وتقزميــه والقضاء عليه قبل متدده، فإن 
شعب الجنوب قد شمر عن ساعديه ملقاومة كل 
عمل إرهايب بكل ما أويت من قوة وعزمية فهم 
الرجال التي ال تهاب املوت من أجل أن تبقى تربة 
الجنوب طاهرة مــن كل عدوان ظاهر أو متخٍف 

بعباءة النساء .

ثورة أكتوبر األولى عامل قوة وإلهام لثورة الجنوب الثانية

االنتقالي نعمة ال تبطروا عليها

رجال الجنوب ال يهابون اإلرهاب

عبدالكرمي النعوي

فضل معبد

أحمد راشد الصبيحي

نصر هرهره 

التنوع في إطار 
الوحدة

التنــوع الســيايس  واملجتمعــي مرغــوب 
شعب  مرفوض،  واملجتمعي  السيايس  والتشعيب 
الجنوب العريب شــعب متجانــس ال توجد لدينا 
طوائف أو أجنــاس  متناحرة وال ثقافات مختلفة 
وال ديانــات متصارعة وال لغــات مختلفة نحن 
شعب متجانس ديًنا وثقافًيا وحضارًيا  لكن هذا 
التجانس تولد من اتحاد واحتكاك التنوع الثقايف 
والبيئــي الذي ظــل محتفظا بنفســه يف إطار 
الوحدة الثقافية والبيئة الجنوبية يؤثر ويتأثر يف 
املكونات الثقافية والبيئيــة الجنوبية، فالحفاظ 
عى ذلك التنوع يف إطــار الوحدة الجنوبية هو 
أســاس الهوية الوطنية الجنوبيــة، ما لدينا من 
مشكالت هي سياسية بامتياز وهي مصدرة لنا من 
الخارج من األفكار القومية واألممية واإلخونجية 
واالســتخباراتية ، تنخر يف هويتنا السياســية 
التدثــر باملناطقية والقبليــة والفئوية   وتحاول 
بينام هي سياســية بامتياز  ليس بهدف التنوع 
والتعدد السيايس والحزيب ولكن بهدف التشعيب 
والتفتيــت لتدمر الشــخصية والهوية الوطنية 
الجنوبية  ونندفع  نحن الجنوبين باستقبال هذه 
االفكار الغريبة عى شــعبنا والتعاطي معها وال 

ندرك مخاطرها. 
مشكلتنا التي جعلتنا نعاين طويال من التدمر 
والتهميش والتجويــع والرتكيع هو غياب املمثل 
الرشعي لنا وهذا ما يركز عليه أعداء الجنوب حيث  
دمروا الرأس الجنويب وأفقدوا الجنوبين قيادتهم 
وتركونــا كالقطعــان بــدون راٍع يك ال ننهض 
بقضيتنا ويوجد من ميثلنا أمام العامل ومن يقودنا 
لتحقيق تطلعاتنا  ونخروا يف املجتمع بقية تدمر 
وحدتنا املجتمعية وهويتنا الوطنية وإســقاطنا 
والتهامنا أشالء،  املنطقة  كعنرص مكون لشعوب 
وما أن فاق شعبنا من الصدمة  ومتكن من تشكيل 
القيادة السياســية )املجلس االنتقايل الجنويب( 
مــن املقاومة الجنوبية والحراك الســلمي لحمل 
القضية الجنوبية ومتثيل الجنوب داخليا وخارجيا 
إال وبدأ التشكيك يف قدرته عى السر إىل األمام 
ومتثيــل الجنوب وقالــوا ولد ميتــا  لكن األيام 
التي حمله  أثبتت قدرته عى تحمل مســؤوليته 
السياسية  الجنوب فنهض باألوضاع  إياها شعب 
والعســكرية من بن ركام الدمــار للجنوب الذي 
خلفه االحتالل والغزوات املتكررة والحروب فأنحى 
التفكيك باتجاه آخر ووجهت الســهام املسمومة 
باتجاه املجلــس االنتقايل والقوات الجنوبية  من 
خالل ظهور نتوءات هنا وهناك ليك تشــكك يف 
رشعية متثيله للجنوب وإضعاف قوته للدفاع عن 
حياض الوطن، البعــض منها بقايا من املكونات 
التي شاركت يف تكوينه وكان مثرة لها والبعص 
منها نتوءات جديدة بأهداف تخالف هدف شــعب 
الجنــوب يف الحرية واالســتقالل واســتعادة 
دولتــه، وما أن  توصل األمــور إىل لحظة النظر 
يف القضية الجنوبيــة إال وتتدافع  تلك النتوءات 
الجنوب  بأفكارها فكرة تحرير واستقالل  لتزاحم 
وبعضها بســذاجة ال يهمها إال التقاط صور مع 
املبعوثن األجانب دون أن تقدر خطورة مزاحمتها 
لفكرة واحدة يســعى لتحقيقها شــعب الجنوب 
وياليتها تزاحم عى التمثيل و لنفس الفكرة لكن 
العيب أنهــا تطرح ما ينتقص من هدف شــعب 
الجنوب أو أن هدفها تشــتيت التمثيل الجنويب، 
فهل نقتنــع مبيثاق رشف جنويب وهدف جنويب 
وممثل واحد وال نهتم باألسامء والشخوص طاملا 
يحملون نفس فكرتنــا وهدفنا؟ متى نرتقي إىل 
هذا املســتوى؟  متى منيز بن مرحلة استكامل 
التحــرر الوطني ومرحلة الدولــة التي ندير فيها 

ثروتنا وتنمية خدماتنا؟


