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»األمناء« استطالع/ مرمي بارحمة:

الذي  الحدث  الخالــدة، ذلك  أكتوبر   14 ثورة 

انطلقت رشارته من قمم جبال ردفان الشــامخة، 

وامتــدت لكل أرايض الجنوب، لريســم شــعب 

الجنوب بنضاله وتضحياته يف الدفاع عن األرض 

أروع ملحمة أسطورية ويجسد اللحمة الجنوبية 

بأحرف من نور وذهب.. فكيف يقرأ شعب الجنوب 

ثورة 14 أكتوبر املجيدة بعد مرور 59 عاًما؟

كــا أن القوات املســلحة الجنوبية حققت 

انتصارات عظمية عىل أرض الواقع لدحر مليشيا 

الحويث واإلخوان والقضاء عىل اإلرهاب والتطرف 

بالجنوب  األمن واالستقرار  تثبيت ركائز  أجل  من 

واملنطقــة واإلقليم، فكيف يقرأ شــعب الجنوب 

هذه االنتصارات؟ وما الرسالة التي يوجهها أبناء 

السياسية  وللقيادة  للمواطنني،  الجنوب  شــعب 

باملجلس االنتقايل الجنــويب، وللمجتمع الدويل 

واإلقليمي، ولدول التحالف العريب؟

لتســليط األضواء عىل هذه التساؤالت كانت 

وأكادمييني  مناضلني وسياسيني  لقاءات مع  لنا 

وإعالميني وخرجنا بهذه الحصيلة:

الوصول لالستقالل
األستاذ  املخرضم  الصحفي  كانت مع  البداية 

علوي عبدالله بن ســميط، الذي قــال: “أكتوبر 

الثورة تعني الكثري للجنــوب، فهي التي أوصلتنا 

إىل يوم االســتقالل، وهي التي جمعت اإلمارات 

والســلطنات واملشــيخات من باب املندب حتى 

الرشق واملحيط يف دولــة واحدة ونظام  أقىص 

جديد عىل أساس من املساواة والعدل والتنمية”.

نقطة محورية
البغدادي،  وترى األكادميية األستاذة نرسين 

مدرس بقســم التاريــخ، جامعة لحج، أن 

أكتوبر تعــد إحدى أهم  الـ14 مــن  ثورة 

اإلنجازات التي تحرر خاللها شعب الجنوب 

من قيود االستعار الذي مكث عىل عاتقه 

مدة طويلــة، وهي متثل للشــعب نقطة 

الحياة، واألمن،  فعلية ومحورية الستعادة 

ووصاية ذاتيه، وعيشة طيبة”.

امليالد الحقيقي للجنوب
بينا يقول األســتاذ حســن بن حســن عبدالله 

الطفي، عضو املجلس االنتقايل محافظة لحج: “متثل 

ذكرى ثورة 14 أكتوبــر امليالد الحقيقي لدولة الجنوب 

بنظامها الجمهوري من املهــرة إىل باب املندب. فمن 

قبل هذه الثورة مل يكن الجنــوب دولة موحدة تحمل 

اسا واحدا، وعلا واحدا، وقياده واحدة لها عضويتها 

املعرتف بها بكل املؤسســات الدولية، إال بعد قيام ثورة 

هذا  نوفمرب1967م،  يف  وانتصارهــا  1963م  أكتوبر 

باإلضافة إىل إخراج بريطانيا وإعالن االستقالل”.

إجالاًل للشهداء
وتؤكد األستاذة يرسى ســامل صالح، مدير إدارة 

املرأة والطفــل للمجلس االنتقايل الجنويب بشــبوة: 

“تحل علينا ذكــرى غالية عىل قلــب كل جنويب، أال 

وهي ذكرى الـ 14 من أكتوبر، ننحني إجالاًل لشــهداء 

هذه الثورة املجيــدة والرحمة واملغفرة والنور عىل من 

افتقدناهم وافتقدهم الوطن من ثوار الرابع عرش من 

أكتوبر، وعافيــة وصحة ملن هم عىل قيد الحياة. تطل 

علينا ونحــن نعاين من احتالل غاشــم أكل األخرض 

واليابس يف أرض الجنوب مل يرحم اإلنسان وال الحجر 

والشجر«.

روح عالية وثقافة راقية
بدوره يقول الطفي: “إن االنتصارات التي حققتها 

التشكيل وبسيطة  الجنوبية حديثة  القوات املســلحة 

التسليح والتدريب متثل انعكاس للروح الوطنية العالية 

والثقافيــة الراقية التي يتحىل بها اإلنســان الجنويب 

الذي انبثق من بــني صفوفه أولئــك الجنود األبطال 

الذين اســتطاعوا أن مييزون ما بني التطرف واإلرهاب 

واستخدام الدين للوصول للسلطة واملال وما بني الدين 

الذي يرحم اإلنسان ويعبد الرحمن”،  الحقيقي املعتدل 

مضيفا: “األمر ينطبق عىل جاعات الحويث وجاعات 

للسيطرة  الدين غطاء  اإلصالح فجميعهم يتخذون من 

عىل السلطة بالشــال والجنوب وهذا األمر نجح به 

الحوثيني بالشال وفشــل به الحوثيني واالصالحيني 

بالجنوب بفضل الله ثم بفضل تضحيات ابطال قواتنا 

املسلحة البواسل وبفضل وعي شعب الجنوب العظيم”.

الجنوب ال يقبل التطرف
بينا يضيف بن ســميط: “متثل االنتصارات التي 

حققتها القوات املســلحة الجنوبيــة إرث غري عادي 

باملنطقة واالقليــم ما يؤكد أن الجنــوب ثقافته حب 

االســتقرار، واألمن، وأنــه ال يهم أبنــاؤه إال املدنية، 

والغايات النبيلة، وبناء مفهوم جديد لدولته الفيدرالية 

الجنوبية التي تنشد الســالم يف ذات الوقت مستعدة 

ملواجهه اي خطــر مزمع تجاه االقليــم عموًما، وان 

الجنوب ال يقبل بأي فكر متطرف ألبتة”.

القوات الجنوبية صامم األمان
وتؤكد البغدادي: “تعد القوات املســلحة الجنوبية 

منذ وقت طويل هي صام األمــن والجدار الذي عىل 

اعتابه تســقط الكثري من التحديات الفاشلة والفلول 

الطامعة يف هذا الوطــن، وال ميكننا أن نتجاوز الدور 

الــذي لعبة أفــراد الجيش كقوة رادعــة وحامية يف 

وجه كل غــزو آثم”، مضيفــة: “والزال يحمل العديد 

من الواجبات والتحديات ليحافظ عىل أمن وســالمة 

الوطن، وانتصاراته ليست وليدة اليوم، بل كانت حصاد 

ثوري شهدته مناطق الجنوب منذ الكفاح املسلح الذي 

حمل مفاهيم التحرر ضد االســتعار الربيطاين حتى 

يومنا هذا، وأمامه اإلرث والتحدي كبري”.

ترسيخ ثقافة االعتدال ونبذ العنف
وبالنســبة رسائل شــعب الجنوب بهذه املنسبة 

الخالدة، يقول الطفي: “رســالتي إىل قيادتنا باملجلس 

االنتقايل نرجو منكم أن تفعلون لجان اإلرشاد الديني 

املحافظات  جميع  يف  والســيايس  الثقايف  والتوعي 

واملديريات، واملراكز، ويوضع لها برنامج نزول أسبوعي 

إىل كل املدارس األساســية، والثانويــة، والجامعات، 

وكذلك القرى إلعطــاء محارضات عن مخاطر التطرف 

وفوائد االعتدال بالدين، والسياســية، والثقافة، وبكل 

مناحي الحياة يجب أن ترســخ ثقافــة االعتدال، ونبذ 

ثقافة العنف بكل أشــكالها”، مضيفا :”ولإلقليم نقول 

لهم نحن شــاكرين ومقدرين ما قدمتمــوه لنا اليوم 

ونرجو منكم أن تســتمرون بالوقوف إىل جانبا حتى 

تستعيد دولتنا وتعتمد عىل أنفسنا ولن ننىس لكم هذا 

الفضل وسنكون عوًنا وســنًدا لكم ذات يوم”، مؤكًدا: 

“بالنسبة لدول للعامل وخاصة الدول 

صاحبة القرار مبجلس األمن الدويل 

نقول لكم نحــن دولة لها عضويتها 

املتحدة  لألمــم  العامة  بالجمعيــة 

وعضو ســابق غري دائــم مبجلس 

األمن الدويل، ساعدونا عىل استعادة 

لألمم  العامة  بالجمعيــة  عضويتنا 

املتحدة، ونوعدكم أننا سنكون عضو 

إيجــايب فاعل بني األمــم، نحرتم، 

ونحمــي مصالحنا، ومصالح جميع 

شــعوب العامل يف مجــال حدودنا 

الربية والبحرية والجوية”.

عزمية وثبات
يرسى بدورهــا تضيف: “الحمد 

قواتنا  وعزمية  شــعبنا  بصالبة  لله 

الفذ  الرئيــس  بقيــادة  الجنوبيــة 

استطاعتنا  الزبيدي  قاسم  عيدروس 

أن نوصل صوتنا للعامل وها نحن اآلن 

نسمع صوتنا ملن بهم صمم، ومنيش 

بخطــوات صحيحة وثابتــه ثوبت 

الجبال الشــامخة الســتعادة دولة 

الجنوب التي ناضل من أجلها أجدادنا 

العريب  للتحالــف  ونقول  وأباءنــا، 

وللعــامل أننا لن نفرط برش واحد من 

أرض الجنوب العظيم«.

إقامة دولة الجنوب
ويؤكــد بن ســميط: “يف هذه 

الذكــرى فان الحاجة أمــام القيادة 

الرئايس  املجلس  وأمــام  الجنوبية، 

التعجيل  العريب  والتحالف  واالقليم، 

الجنوبية،  الدولة  إلقامة  واالســناد 

يساعد  بتقديري ســوف  الذي 

واألمن  املنطقة،  استقرار  عىل 

هذه  ويف  عموًمــا،  العاملــي 

عىل  لزاًما  أضحــى  الذكــرى 

املجلس الرئايس القيادي مهمة 

التدهور  وايقاف  التنمية  انجاز 

منه  يعاين  الــذي  االقتصادي 

صرب  والذي  بالــذات  الجنوب 

طوياًل”.

وطن مستقر آمن
بينا تردف نرسين: “نبــدأ باملواطن الذي يعيش 

أوضاعا وحياة تكاد تكــون مزرية بحكم حالة الحرب 

التــي فرضت عىل املنطقة قاطبــة، ولكننا بني الحني 

واآلخر الزلنا نحمل بعــض األفراح لبعض االنتصارات 

التي تزرع األمل املسلوب يف حياة املواطن يف الجنوب، 

ولعلنا كمواطنني منني انفسنا بأن الغد هو أجمل حال 

من يومنــا ونرجو ذلك من اللــه”، مضيفة:« ونوجه 

حديثنا للنخب السياســية والتي عىل رأســها املجلس 

االنتقــايل ونعول عليه أن يتمكن مــن تحقيق أهدافه 

املرســومة وتأدية دوره كا يجب، وندرك متاًما الحمل 

بل اإلرث الثقيل التي ناله من رصاعات محلية وداخلية 

وخارجية بل وعىل مستوى إقليمي«.

واســتطردت: “ولكننا نراهن عليه أن يتمكن من 

السري نحو وطن مستقر آمن، وهي ذات الرسالة لدول 

التخالــف العريب والدويل واإلقليمــي فيا نطمح له 

أن يخففوا عىل شــعب الجنوب هذه الحرب وإيقافها، 

وإيجاد حلول جدرية تساهم يف استقرار املنطقة وأن 

ال يظنوا أن عدم اســتقرار الوطن ال يعنيهم بل هم من 

سيتأذى بويالت الحرب وخراب الديار، فمنذ األزل وكل 

العامل العريب والــدويل واإلقليمي تربطه مصالح مع 

طرق الحياة وصامها التجــارب يف مجتمع الجنوب 

قدميا وحديثا”.

استطالع

ما الر�سائل املوجهة للمواطنني ولقيادة االنتقايل اجلنوبي؟

• مناضلون وسياسيون: لن نفرط بشبر واحد من أرض الجنوب

كيف يقرأ شعب اجلنوب ثورة 14 أكتوبر يف ذكراها الـ)59(؟ وما رسائله للعالم؟


