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كتابات

 تحل علينا الذكرى الـ 59 لثورة 14 
أكتوبر املجيــدة التي انطلقت رشارتها 
ردفان  قمم جبــال  من عــى  األوىل 
الشــاء بقيادة الجبهة القومية الذي 
راجح  البطل  أول شــهيد،  فيها  سقط 

غالب لبوزة. 
نتقدم  العظيمة  املناســبة  وبهذه 
بالتهاين القلبيــة الحارة إىل جاهري 
شــعبنا األيب وقيادته املناضلة املمثلة 
بهيئة رئاسة املجلس االنتقايل برئاسة 
القائد الفذ قائد مسرية الثورة الجنوبية 
القائد  الرئيــس  انتصاراتها  وصانــع 
عيدروس بن قاســم الزبيــدي، القائد 
األعى للقوات املسلحة الجنوبية، نائب 
رئيس مجلس القيادة الرئايس، حفظه 

الله ورعاه.
كا نرتحم عى أرواح أولئك األبطال 

ضحوا  الذين 
ئهــم  ما بد
ة  هــر لطا ا
يف  الزكيــة 
العزة  سبيل 
مــة  لكرا وا
يــة  لحر ا و
واالنعتــاق 
املحتل  وطرد 
الربيطــاين 
الذي جثــم عى تراب الوطن ما يقارب 
129عاًمــا وإجباره عــى الرحيل من 
أرضنا ونيل االســتقالل يف الـ 30 من 
نوفمرب 1967م، والتحية والعرفان لكل 
وإنجاز  تحقيق  يف  وشارك  ساهم  من 

االستقالل األول للجنوب.
ونحيي بهذه املناسبة أبطال قواتنا 
املرابطني  األبطال  الجنوبية  املســلحة 
يف جبهــات القتــال القابضني عى 
الزنــاد يف املتارس دفاًعــا عن أرض 

الجنوب وصــام أمانه وحصنه املنيع 
والســري قدًمــا نحو تحقيــق الهدف 
املنشــود يف ثورته التحررية الثانية - 
الشــايل  االحتالل  من  التحرير  ثورة 
الذي أســقط الجنوب يف حرب ظاملة 
اآلالف  عرشات  وســقط  1994م،  يف 
من رجال وشــباب الجنــوب األماجد 
منذ ذلك العام املشؤوم وحتى اللحظة، 
وهم مستمرون يف النضال الستكال 
التحرير وتطهــري الوطن ألجنويب من 
والحوثيعفاشــية،  اإلرهابية  القــوى 
الجنوب  تراب  كامل  عى  والســيطرة 
واستعادة وبناء دولته الحرة الفيدرالية 
والتي متتد من جزيرة سقطرى واملهرة 
رشًقا حتى جزيرة ميون حنجرة البحر 

األحمر ومضيق باب املندب غرًبا.
 املجــد لشــعبنا ألجنــويب األيب 
الصابر، الخلود لشهدائنا األبرار، وإنها 
لثــورة حتى النر، والنــر قادم ال 

محاله بإذن الله قريبًا. 

لقد رفض الحوثيون طلب املجتمع 
الــدويل بالهدنة الدامئــة أو الطويلة، 
السياســية  الحلول  رفض  يعني  وهذا 
ما بني الحوثيني وما يسمى بالرشعية 
الحوثيني قد فرضوا  باعتبــار  اليمنية 
ســلطة األمر الواقع يف صنعاء وبقية 
املحافظات الشــالية، إال القليل منها، 
طيلة مثاين سنوات من الحرب اليمنية، 
ويف هــذه الحالة تكــون املحافظات 
الشالية الواقعة تحت سلطة الحوثيني 
قد أصبحت يف يد والية الفقيه اإليرانية، 

جــت  خر و
القامئة  عن 
بيــة  لعر ا
ومل  حًقــا، 
لدى  يبــَق 
لــف  لتحا ا
يب  لعــر ا
ى  ســو
ب  لجنــو ا
العــريب، وهــو ما يجــب اليوم عى 
العريب دعم  التحالــف  األشــقاء يف 
الجنوب وقيادته السياســية "املجلس 
الرئيس  برئاســة  الجنويب"  االنتقايل 
القائــد عيــدروس قاســم الزبيدي، 
دعًا عســكرًيا ملواجهة اإلرهاب بكل 

الجنوب  الستعادة  وسياسًيا  مسمياته 
وعى  السيادة  كاملة  الجنوبية  لدولته 
حدودها املعــرتف بها دولًيا ما قبل 22 

مايو 90م.
وهــذا ما يقولــه الواقــع اليوم 
املتغريات،  وحتمية  الرضورة  وتفرضه 
العريب يعلمون  التحالف  واألشقاء يف 
ذلك جيًدا يف أنفسهم وما يريده شعبنا 
منهــم اليوم هو رسعة اتخــاذ القرار 
ليس باعتباره ال يوجد طريق آخر أمام 
العريب غري ذلك،  التحالف  األشقاء يف 
نعم هذا هو مطلب شعب الجنوب اليوم 
ولكنها ليست مصلحة جنوبية فحسب 
بل وعربية أيضا، فهل من مســتجيب؟ 

نأمل ذلك، والله عى ما نقول شهيد.

اليوم  الجنــويب  يحتفل شــعبنا 
مبرور 59 عامًا عى انطالق ثورة الرابع 
عرش من أكتوبر املجيــدة، تلك الثورة 
ومقاومونا  شعبنا  منها  استلهم  التي 
أســمى معــاين الفــداء والتضحية 
والثبات والصــرب، يف أحلك الظروف 
ومختلف املنعطفات التاريخية التي مرَّ 

بها البلد الجنويب. 
طابًعا  يأخذ  العــام  هذا  احتفالنا 
فريًدا ومميًزا، إذ يتزامن مع انتصارات 
)ميدانيــا  األرض  عــى  تحققــت 
وسياسيا(، فعى امليدان سطرت قواتنا 
يف  متثلت  عملية  إنجازات  املســلحة 
استعادة محافظة شبوة االسرتاتيجية 
- رشق البــالد - من قبضــة تنظيم 
أجزاء واســعة من  اإلخوان، وتطهري 
الجاعات  دنــس  من  ابني  محافظة 
التسلل  ملحاوالت  والتصدي  اإلرهابية، 

عى  الجبهات  مختلف  عى  الحوثية 
الجنوبية، وعى سياق  طول الحدود 
متصل تحقق إنجاز ســيايس الفت، 
الجنويب  الجنويب  الحــوار  إذ حقق 
واضح  تقارب  ملموسا، وحدث  تقدما 
بني مختلف الكتل الجنوبية بعد جهود 
الجاد  العمــل  من  ومضنية  طويلــة 

والدؤوب.
ذكرى الـ 14 مــن أكتوبر املجيدة 
تعيــد إىل أذهاننــا تلــك التضحيات 
الجسام التي اجرتحها اآلباء واألجداد، 
ألعتى  والتنكيل  البطش  آللة  للتصدي 
مستعمر عاملي، وها هو التاريخ يعيد 
نفســه وتتكرر أحداثــه وفصوله، إذ 
التحرير  اليوم حرب  يخوض شــعبنا 
املقدســة لتحرير كامل ترابه الوطني 
من االحتالل اليمنــي الهمجي، وُتبذل 
التضحيــات بــاألرواح واألموال يف 
ســبيل تحقيق النــر املرجو املتوج 
بعودة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
انتصار  بحتمية  تــام  يقني  لدينا 
شعبنا، وقدرته عى الخروج من براثن 

االستعار اليمني القذر. 
لقد قطعنا شوطا كبريا عى مسار 
التحرر والخالص، وبنينا جيشــا قويا 
مؤمنا بقضية بلــده العادلة، ومتأهبا 
لتقديم كل أشــكال الفداء والتضحية 

يف سبيل انعتاقه.
للرابع  املتجــددة  املجيدة  الذكرى 
مناســبة  ليســت  أكتوبر،  من  عرش 
عابــرة، نشــعل يف ليلهــا القناديل 
الحاســية،  األغاين  بضحاها  ونردد 
بل مناســبة عظيمة لها بالغ األثر يف 
نفوس ووجــدان كل أبنــاء الجنوب 
األحــرار، نتذكــر فيها تلــك املآيس 
الوجود  إبــان  أجدادنا  التي عاشــها 
الربيطاين، ونؤكــد من خاللها عزمنا 
عى امليض قدمــا بإرصار عى طريق 
بالتضحية واالستبســال، حتى  اآلباء 
تحقيق كامل أهداف الثورة األكتوبرية 
الثانية، بتحرير كامل الرتاب الجنويب، 
وبناء دولة جنوبية مؤسســية تسود 
فيها املســاواة وتتحقــق من خاللها 

أشكال التنمية.

إشراقة املجد بالذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر الخالدة

لم يبَق للتحالف العربي سوى الجنوب

الرابع عشر من أكتوبر ..دالالت وعبر

عميد ركن بحري/ عبدالكرمي حسن اجلعوف

محمد سعيد الزعبلي

يحيى أحمد

عبداهلل الصاصي 

حضرموت عزها في كنف 
أخواتها

كرث الهــرج واملــرج مــن املرجفني عن 
حرضموت، العمق االسرتاتيجي للدولة الجنوبية، 
من أنــاس مل يتعلموا ليســتفيدوا من عظاء 
حرضموت، من فالســفة ومفكريــن وعلاء، 
برعوا يف مختلف العلوم وتركوا بصمة حرضمية 
يف مختلف بلدان العــامل وترشب علومهم جيل 

بعد جيل من حضارم الوادي والصحراء.
مــن يظــن أن مجموعــة وإن كانوا من 
مل  الذين  القارصيــن  مــن  لكنهم  الحضــارم 
الحرضمي  الطيف  وقيم  مبادئ  فيهم  ترتســخ 
وانتائه  يعــرف معنى وجــوده  الذي  األصيل 
الجامع، ويدرك جيدًا أن خروج  للوطن الجنويب 
حرضموت عن رسب املحافظات الجنوبية معناه 
للطامعني  وواديها،  صحراها  حرضموت،  إهداء 

من الغزاة.
ليســت حرضموت التــي يطوعها صالح 
باتيــس ونفر مدفوعو األجر من حزب ال يعرتف 
بوطن معني يف ديباجة تأسيسه ومنحى تركيبته 
وترشيعه التي ال تجيز االنفصال، فكيف له اليوم 
أن يدفع بأنصاره للدعــوة بانفصال حرضموت 
وهو محرم يف قاموســه التالف الذي ال يطالعه 
أحد  ملعارضة نصوصه ألعاله اللصوصية عى 
األرض وتلميعهــا بفتــاوى طازجة عى الفور 

ملصلحة الحزب ال ملصلحة الوطن.
الشــطحة األخرية التي دعا لها إصالحيو 
حرضمــوت الرضبة القاضية لحــزب اإلصالح 
اإلخواين الذي أصبــح مفضوحًا أمام منارصيه 
من العوام والطبقة شــبه املثقفــة من تابعيه 
واملأل الحرضمي الذي عرف دسائس اإلصالحيني 
وخزعبالتهم التي ينادي بهــا من ليس له فهم 
كاٍف مبعادن الحضارم التي عرفناها كيف ملعت 
وبرقت يف ظل تســخني بسيط أحرق وجوه من 
دعا لفراق حرضموت عن أخواتها، وكيف اهتزت 
حرضموت والجنــوب، لتلتحم وتدحض كيد من 
يســاند الدعوات املشــبوهة التي يقوم بها َمن 
فقد مصداقيته من خالل فشله املتواتر سياسيًا 
وعســكريًا مذ بداية مشــواره لعقود ثالثة ومل 
يرتك أثًرا طيًبا ليلتف الناس حوله، وما رأيناه إال 
محبًطا وخاذاًل ألي نشاط يفيض إىل دولة ، وكل 
أعالهم وجدناها إرباًكا ومترتًسا وراء خطابات 
مغلفــة ال تجد بعد ســاعها إال رسابًا بقيعان 
جرداء ال تســمن وال تغني من جوع، تغنوا بها 
وافتضحوا يف األمصار وهاهم اليوم يفتضحون 
يف حرضموت بدعاويهم التي مل تهتم للحضارم 
شــاربني ألعاب اإلخونج الشيطانية التي ترمي 
إىل رشذمة حرضمــوت األصالة واملعارصة لكل 
السياسات يف زمانها ومكانها، وبهذا لن تنطيل 
عى أماجد حرضموت هرطقات مراهقني إلبعاد 
حرضموت عــن حضن الجنــوب وتاجه وعزه 

وشموخه.


