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»األمناء« عن درع اجلنوب:

األهميــة  زالــت  ومــا  كانــت 
الجنوب ســبًبا  االســراتيجية ملوقع 
رئيســًا يف تداعي األطامع واملؤامرات 
اليمنية  الخارجيــة، وعــى رأســها 
الحاملــة عى ظهرهــا أطامع أطراف 
إقليمية كإيــران تحديًدا، وبالتايل فإن 
هذه األهمية تفرض وجود جيش قوي 
مستحرضة  وقتالية  وطنية  عقيدة  ذي 
التاريــخ وبجاهزية تكون مبســتوى 
التحديات واملخاطــر واملؤامرات، وهذا 
خالل  من  الجنــوب  لوطننا  تحقق  ما 

قواته املسلحة واألمن.
فالجنــوب دولــة وجغرافيا ومن 
خالل تجانس وتكامل مكونه الجغرايف 
واالجتامعــي يتحكم مبنحــدر قاري 
يربط بني قاريت آسيا وأفريقيا ومنها 
إىل قارة أوروبا عرب مضيق باب املندب 
الــذي متر عربه ومــن خالله خطوط 
الجنوب  ويرافقهــا  الدوليــة  املالحة 
مبوقعه ذهابــا وإيابا من بوابة البحر 
األحمر الجنوبية مــرورا بخليج عدن 
إىل رشق بحر العرب وصوال إىل أعامق 
تبــدو جزيرة  الهندي حيث  الخليــج 
االنســياب  لهذا  كحامية  ســقطرى 
الحيوي والجــوار األزيل بني الجنوب 

وأهم الرشايني الحيوية للعامل.
كان  املعطيات  هــذه  ضوء  وعى 
من الطبيعــي أن تجعل اإلمرباطورية 
االســتعامرية الربيطانيــة من عدن 
عاصمة الجنوب رئة أســفار مملكتها 
التي ال تغيب عنها الشمس وواحدة من 
أكرب قواعدها العســكرية يف الرشق 
األوســط وعمدت إىل جانب ذلك إىل 
بناء جيش محــي حليف يف مختلف 
املحميات عى فرات متالحقة من زمن 
وجودها االستعامري، ال سيام الحقبة 
التــي أعقبت الحرب العامليــة الثانية، 
البناء  طبيعة  عــى  ذلك  انعكس  وقد 

العسكري لثورة الرابع عرش من أكتوبر 
١٩٦٣م وتراكمــه وتطوره وصوال إىل 
ما وصل إليه البنــاء التنظيمي لجيش 
التحرير وتنظيمها العســكري الرسي 

يف الجيش واألمن االتحادي.
وهنــا ميكننــا القــول إن الدولة 
الجنوبيــة الحديثة الوليــدة من رحم 
الـ٣٠ من نوفمرب ١٩٦٧م قد ورثت من 
الثورة وكفاحها املســلح جيًشا ثورًيا 
أيضا  منظاًم ومــن املســتعمر ورثت 
مؤسســة جيش محرف وفًقا ملعايري 
وتدريبه  إعــداده  عى  أرشفت  زمانه، 
الربيطانية  االستعامرية  السلطة  جيًدا 
1839 وحتى  التي حكمت الجنوب منذ 
1967م وانحاز هــذا الجيش إىل صف 
املستعمر  الجنويب وثورته ضد  الشعب 

الربيطاين.
كام ظل كذلك منحاًزا لصف الشعب 
الجنــويب يف كل املراحــل، ليتكــون 
إىل جانــب الجيش املفعــم بالتجربة 
وأمنيًا  بناًء عســكرًيا  الثورية  والروح 

التحديات،  مبســتوى  بحق  كان  قوًيا 
اســتفاد  قد  الجنوب  جيش  أن  عوضا 
من الحرب الباردة بني املعسكر الرشقي 
والغريب ال ســيام يف تطوير وتحديث 
بنائــه وقدراتــه الدفاعيــة واألمنية 
واالســتخبارية من خــالل األصدقاء 
الروس ليصل إىل مستوى جيش وطني 
احرايف ومن أقــوى جيوش املنطقة 
مثن  دفع  الشديد  ولألسف  لكنه  آنذاك، 
وتأثريه يف حلبة رصاع  تعزيز وجوده 
االنتباه إىل  قطبي الرشق والغرب دون 
أن ألد األعداء هو ذاك املربص الضعيف، 
الدولة أن  هناك يف صنعاء حيث قبلت 
أن تكون  القبيلة  تكون قبيلة وقبلــت 

دولة تبحث عن غزٍو وغنيمة.
خاض الجيش الجنويب فور إنشائه 
عقب االســتقالل يف ٣٠ من نوفمرب 
واستطاع  وطني  دفاع  حروب  ١٩٦٧م 
املراقبني  أبهــرت  انتصارات  يحقق  أن 
ويســحق الطرف املعادي ويتوغل يف 
 1972 أراضيه كام حصــل يف حريب 

و1979م مع جيش الجمهورية العربية 
اليمنية.

األبحاث  مراكز  مــن  العديد  نقلت 
مستوى  تقييم  يف  املتخصصة  العاملية 
الجيــوش النظاميــة تقارير وضعت 
جيش الجنوب يف مراكز متقدمة عى 
مســتوى املنطقة، فقد جاء يف تقرير 
للمخابرات املركزية األمريكية أن »قوات 
أفضل  بشــكٍل  مدربة  الجنويب  اليمن 
عى استخدام معداتها، خاصة املدفعية 

والدبابات«.
املعتربة  إن تجربة الصعود والهيبة 
التــي اقرنت بســمعة جيش الجنوب 
جديرة  والذاتية  املوضوعية  وعنارصها 
لالستفادة  العميقني  والتحليل  بالبحث 
منها يف بناء وتطوير جيشنا الجنويب 
اإلخفاق  أســباب  كذلــك  املعــارص، 
والوقوع يف مخططات تآمرية وصوال 
إىل التفكك، واألخرية جديرة باالهتامم 
ووضعهــا يف الحســبان، إذ كانــت 
اإليدلوجية السياســية العابرة للحدود 

الوطنية وعى مطية العاطفة القومية 
التي ســادت يف ذلك الوقــت الوطن 
العريب والجنوب عى وجه الخصوص 

قد نقلت أسباب تفكك.
إن الدولة الجنوبية الســابقة ويف 
أوج اشــتداد الرصاع والتنافس الدويل 
عى مصادر الطاقة واملمرات واملضائق 
لعنة  أســرية  بقيت  الدولية،  التجارية 
الجغرافيا وويالتها األطامع الخارجية، 
وشكلت عائقا أمام نهوضها وازدهارها 
الحضــاري رغم الــدور الحيوي الذي 
لعبته الدولة وقواتها املسلحة يف تدعيم 
عنارص االستقرار اإلقليمي ويف حامية 

وتأمني املالحة والتجارة الدولية. 
القوات املسلحة الجنوبية املعارصة 
ومبــا متثلــه مــن امتــداد عضوي 
وقومية  وطنيــة  ورســالة  وروحي 
للجيــش الجنــويب الســابق، إال أنها 
وتجاربها  تاريخها  من  وباالســتفادة 
التاريخيــة ورشاكتهــا املصريية مع 
اململكة  بقيادة  العــريب  التحالف  دول 
العربية الســعودية ودولــة اإلمارات 
العربية املتحــدة، قد حرصت أن تضع 
املادي  بنائها  اهتاممها وسياق  نصب 
والفكري وعقيدتها القتالية والوطنية 
أن تتعاطى مع حساســية وخطورة 
الجيوســيايس  املوقــع  وأهميــة 
للجنوب  والعســكري  واالقتصــادي 
العــريب كقاعدة انطــالق لنهوضها 
والتنموي  الحضــاري  وازدهارهــا 
دول  وبقية  اإلقليــم  مــع  وعالقتها 
العامل عى أساس من املواثيق الدولية 
املكرســة لتعزيز األمن واالســتقرار 
توســيع  وضامن  والدويل  اإلقليمي 
وتبــادل املصالح واملنافــع املتكافئة 
الخاليــة مــن كل عنــارص االبتزاز 
التي  والرصاعات  التوتــرات  وعوامل 
تجعــل من مثل هكــذا جغرافيا لعنة 
ونقمة عى شعوبها عوًضا عن كونها 

مصادر خري ونعمة.

اجلنوب العربي القادم..

االنتقال من لعنة اجلغرافيا اإىل نعمتها وازدهارها احل�ضاري


