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األمناء/ عبداهلل قردع:

أكد عدد من الكتاب واملثقفني الجنوبيني 

أن التسامح والتصالح الجنويب هو األساس 

املتني الســتعادة الدولة الجنوبية. جاء ذلك 

خالل لقاءات متفرقة أجرتها معهم صحيفة 

األســتاذ/ محمد عبد  قال  »األمناء«، حيث 

الله املوس - عضــو اللجنة التنفيذية لحزب 

رابطة الجنوب العريب الحر، عضو الجمعية 

الوطنيــة للمجلــس االنتقــايل الجنويب: 

»أود بداية أن أشــكرك أخي عبدالله وأشكر 

صحيفة »األمناء« وإدارتها عىل إحياء قضية 

جوهريــة كالتصالح والتســامح الجنويب 

الوطنية  الحركة  اإليجايب عىل مجمل  وأثره 

الجنوبية«. 

اثنان  يختلف  »ال  بالقول:  حديثه  وتابع 

عىل أن ١٣ يناير ٢٠٠٦م، الذي شــهد والدة 

التصالح والتســامح الجنــويب يف جمعية 

ردفــان الخالــدة، ميثل عالمــة فارقة يف 

العالمة  بل هو  الحديــث،  الجنويب  التاريخ 

النخبة  تكــن  فلم  اإلطــالق،  عــىل  األبرز 

الجنوبية موحــدة يف تاريخها املقروء كام 

كانت عليه يف ذلــك اليوم األغر، ونتفق مع 

من يقول إن يناير ٢٠٠٦م كان تصالحا بني 

فرقاء يناير ١٩٨٦م، وقد شهدنا رموًزا وقوًى 

كبريًة شاركت يف هذا الحدث الهام وما تاله، 

الحر، وجبهة  العريب  الجنوب  رابطة  كحزب 

التحرير، ورموز من حكام ما قبل االستقالل 

وللتذكري  الكثري...  بريطانيا، وغريهــم  عن 

يكفي  الجنويب  والتسامح  التصالح  بأهمية 

أن نذكر أن من رحم هــذا الحدث األبرز ولد 

الحراك الشــعبي الجنويب الذي انطلق يف ٧ 

يوليو ٢٠٠٧م بقيادة ثلــة بارزة من القادة 

العسكريني الجنوبيني يف عدن، ثم مل يلبث 

أن عّم هذا الحراك كل الساحة الجنوبية بدون 

صاحبة  هي  حرضموت  كانت  وإن  استثناء، 

السبق«.

توحــدت النخــب الوطنية 
الجنوبية

وأضــاف األســتاذ/ املــوس: »يف 

محطات  هناك  الحديــث  الجنوب  تاريخ 

ال ميكن أن تغفلهــا الذاكرة الجمعية يف 

الجنوب العريب، ولكل منها مآخذ يأخذها 

البعض، إما بــرأي مخالف أو بفعل فاعل 

املستحيل،  من  رضب  فاإلجامع  خارجي، 

التســامح  ففي ١٣ ينايــر ٢٠٠٦م ولد 

والتصالــح الجنويب الــذي توحدت فيه 

النخبة الوطنية الجنوبية وأغلقت ملفات 

املايض، نتج عن ذلــك أن انتقل الصوت 

الجنــويب من الدواويــن واملنتديات إىل 

الشــوارع وامليادين يف ٧ يوليو ٢٠٠٧م، 

وحمل أبناء الجنوب الســالح يف مارس 

٢٠١٥م يف مواجهة الغزو الثاين للجنوب 

مسكونون بوحدة املصري كنتاج للتصالح 

والتسامح الجنويب، ويف ٤ مايو ٢٠١٧م 

الدولية  الظــروف  مــا  حد  إىل  نضجت 

واإلقليمية فانتقلت القضية الجنوبية إىل 

االنتقايل  املجلس  بقيام  السياسة  أروقة 

الجنويب«.

لــوال عجلــة اإلقصــاء ملا 
هزمنا يف 94

وأضاف املــوس: »هناك من يقول إن 

التصالح والتســامح الجنويب اســتنفد 

أهدافه ومل نعد بحاجة إىل اســتذكاره، 

وهــذا ما قــد يصيبنا يف مقتــل، فقد 

واالســتفراد  االنفراد  مثن  الجنوب  دفع 

التي عصفت  اإلقصاء  فلوال عجلة  غاليا، 

بالجنوب من قبــل ١٩٦٧م حتى ١٩٩٠م 

االنفراد  ملا هزمنا يف ١٩٩٤م، ولوال هذا 

واالســتفراد ملا دخلنــا يف وحدة رصنا 

بســببها صيًدا ســهاًل ملراكز النفوذ يف 

العربية اليمنية وتفاصيلها تدمي كل قلب 

جنويب«. 

مطلب شعبي بامتياز
ويرى األستاذ مقبل محمد القمييش 

أن التصالح والتســامح مطلب شــعبي 

أن يكــون نخبوًيا، حيث  بامتياز قبــل 

تفاءلت الناس خــرًيا عندما بدأت بعض 

الشــخصيات الجنوبية يف التداعي لهذا 

بالعمل  العظيم يف جمعية ردفان  املنجز 

عىل نبذ الكراهية وتنايس املايض، وكان 

الناس متحمسون - وال زالوا - للتصالح 

والتســامح فهو أساس األمن والتعايش 

بسالم«.  

قطع دابر مؤامرات املرتبصني
وتابــع حديثه قائــال: »أعترب  ذلك 

األمناء  لصحيفة  وعظيمة  جبارة  خطوة 

والتســامح  التصالح  مــروع  إلحياء 

نتيجة لحاجة الناس املاسة يف هذا الوقت 

بالــذات لقطع دابر مؤامــرة املرتبصني 

بالخالفات الجنوبيــة، وإنني ومن خالل 

أدعو كل جنويب غيور  مشــاركتي هذه 

عىل وطنه أن يبادر بإنــكار ذاته وينبذ 

جربناها  والتي  تفيــد  ال  التي  الخالفات 

منذ زمــن ومل تجلب لنا تلــك الخالفات 

إال الويالت، واليــوم ومن خالل تجاربنا 

بالتاريخ  عصفت  التي  املؤملة  الســابقة 

األخوي الجنــويب ردحة من الزمن يجب 

أن نســتفيد من تلك التجارب وأن نضع 

فوق  الجنوب  مصالح 

يتأىت  ولن  اعتبار  كل 

الرجال  بعزائم  إال  ذلك 

الذيــن  الوطنيــني 

مصالــح  يضعــون 

الوطن قبل مصالحهم 

يكفي  الشــخصية، 

ويكفي  الترذم  من 

املناطقية،  تأجيج  من 

التصالح  طريق  وعن 

والتســامح والتالحم 

ســنبني  األخــوي 

الوطن«.

حديثه  وختــم 

بالقول: »أما مســألة 

عدم تكرار املايض األليم مستقباًل ميكن 

ذلك أن يحصل عندما نبني جيال متسلحا 

بثقافــة التســامح والتصالــح، ونعم 

للتصالح والتسامح ونسيان املايض«.

قيمة إنسانية وأخالقية

أبوبكر  مبــارك  الدكتــور  ويــرى 

بكلية  االقتصــاد  أســتاذ  الحمــي، 

االقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن، 

أن التســامح والتصالح قيمة إنســانية 

وأخالقية، وهي تعني فيام تعنيه التحيل 

باألخالق التي متكن من التعامل مع غرينا 

بالطرق السليمة وهي تعترب رافعة ترفع 

من شــأن املجتمع ورقيــه، وقد اهتمت 

العديد مــن املجــاالت بتوضيح مفهوم 

التســامح والتصالح، حيث يعرف الدين 

إنساين  مبدأ  بأنه  املفهوم  هذا  اإلسالمي 

األحداث  نيســان  إىل  الشــخص  يدفع 

األمل واألذى بكامل  والتي سببت  املاضية 

التخلص عن فكرة االنتقام  إرادته وكذلك 

والتفكري باألمور اإليجابية لدى الناس. 

ال أحد معصوم من البر

فإن  »للعلم  الحمــي:  د.  وأضاف 

كل البر خطاؤون، وعدم رد اإلســاءة 

يعود  مبا  الرفيعــة  باألخــالق  والتحيل 

عىل املجتمــع بالخري ويحقــق الوحدة 

والتضامن والتامسك واالبتعاد عام يفسد 

املجتمع من خالفــات ورصاعات وصوال 

إىل تحقيق العدل واملساواة والحرية«.

وأضــاف: »ومن هــذا املنطلق فإن 

تجســيد مبدأ التصالح والتسامح يحقق 

املقدرة عىل التعايش بني األفراد والشعوب 

وذلــك من خالل املحافظــة عىل حقوق 

الغــري وتقبل االختالف بشــتى مجاالته 

دون اللجــوء للعنف والــراع.. كام أن 

تحقيق هــذه املبادئ يف الحياة تعيل من 

شــأن املصلحة العامة وســيادة ثقافة 

الحــوارات البناءة والفعالــة بني الناس 

وأن االلتــزام بقيم التســامح والتصالح 

يكون لها األثــر البالغ يف توحيد اإلرادة 

الوطنية البنــاءة للمجتمع وتنميتها يف 

مسار سلمي متعايش نحو تنمية مزدهرة 

املجتمعات  يف  وخصوصا  ومســتدامة 

التي شهدت رصاعات دامية، كام هو حال 

بالدنا، وعليه فإن التسامح والتصالح هو 

األساس القوي الستعادة الدولة الجنوبية 

وضامن التعايش بســالم وأمان يف بلد 

آمن ومستقر، وشكرا صحيفة األمناء«.

منجز عظيم حققه الشعب
»األمنــاء« حواراتهــا  واختتمــت 

باألســتاذ/ محمــد نــارص الكازمي - 

صحفي وناشط سيايس - قال: »مروع 

التســامح والتصالح الجنــويب الذي تم 

الخريية  ردفــان  جمعية  يف  تدشــينه 

بعــدن، عاصمة الجنوب يــوم 13 يناير 

2006، يعترب أحد أهم املنجزات الجنوبية 

العظيمــة التي حققها شــعب الجنوب 

ليثبت للعامل بأرسه أنه شــعب واٍع ويف 

مقدوره أن يجعل من التاريخ املظلم الذي 

حمل يف طياته العديــد من املآيس إىل 

نــور ومنطلق لتوحيــد الصف الجنويب 

والعمل سويًا يف مروع استعادة الدولة 

الجنوبية«. 

مســتنقع  إىل  التمــزق  من 
الوحدة اليمنية

التي  األليمة  »األحــداث  وأضــاف: 

يف  سبًبا  كانت  الجنوب  دولة  عاشــتها 

النســيج االجتامعي يف املايض،  تدمري 

ما تسبب يف متزيق البلد وسقوطها يف 

مســتنقع الوحدة، ومكث أعداء القضية 

الجنوبية يعزفون عىل هــذا الوتر لزرع 

الفرقة بني صفــوف أبناء الجنوب وزرع 

املناطقيــة املقيتة وال يزال هذا الســالح 

يســتعمل إىل يومنا هذا من قبل خصوم 

شــعب الجنوب، ولكــن الوعي 

الجنويب أثبت أن هذا الســالح 

غري فعال وال ميكن اســتغالله 

حاليًا«.

املجلــس االنتقايل 
هو سياج الجنوب

وتابع بالقول: »إن املواقف 

االنتقايل  للمجلــس  الوطنية 

األمان،  صــامم  هي  الجنويب 

ولقــد بينت مدى صدقه يف مل 

الداخل  يف  الجنوبيني  شــمل 

ملبــدأ  وتجســيده  والخــارج 

التصالح والتســامح الجنويب 

بجميــع تحركاتــه وأفعالــه 

وأقواله يف سبيل تحقيق تطلعات شعب 

الجنوب عامة دون إقصاء أو متييز عىل 

اســتعادة  حتى  النضال  مواصلة  طريق 

حدود  عىل  السيادة  كاملة  الجنوب  دولة 

ما قبــل عــام 90، ونؤكــد أن املجلس 

االنتقايل وقيادته الحكيمة هم الســياج 

واملحقق  الجنوب  شعب  ملنجزات  الحامي 

لطموحاته بإذن الله وأخريًا عىل شــعب 

الجنوب أن يعي بأن املايض صفحة قد تم 

طيها يف كتاب التاريخ وأن املستقبل هو 

مروع صفحة جديدة ويف مقدورهم أن 

يســطروها بأروع الكلامت التي ستبقى 

خالدة عىل مر األزمنة«.

املو�س: الت�سالح والت�سامح عالمة فارقة يف التاريخ اجلنوبي احلديث

•  د. الحمصي: التسامح والتصالح هو األساس 
القوي الستعادة الدولة الجنوبية

• القميشي: عن طريق التصالح والتسامح 
والتالحم األخوي سنبني الوطن

• الكازمي: مواقف االنتقالي بينت مدى صدقه 
في لم شمل الجنوبيين في الداخل والخارج

»األمناء« تستطلع آراء كتاب ومثقفني جنوبيني حول التصالح والتسامح اجلنوبي


