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تقرير

"األمناء" تقرير/ عــــالء عــــادل حــــنش:
لعيد  والخمســن  الرابعــة  الذكــرى  فجر 
االستقالل الوطني الجنويب الـ)30 من نوفمرب( 
العظيمة، تهل علينا صبــاح اليوم لعام 2021م 
وســفينة الجنوب تســر برسعة فائقة صوب 
هدف شــهداء الجنوب وجرحــاه، واملُتمثل يف 
عىل  الســيادة  كاملة  الجنوب  دولة  اســتعادة 
حدود ما قبل 21 مايــو 1990م، رغم املصاعب 
الجمة التي تحيط بالجنــوب وأبنائه عىل كافة 

املستويات.
الجنوب  العظيمة وشعب  الذكرى  تلك  وتأيت 
يخــوض أرشس معاركــه الوطنيــة خدماتًيا 
وعسكرًيا واقتصادًيا وسياسًيا، مؤكًدا أنُه شعب 
صلب، ال يقبل الهوان أو االنكســار، ولن يرىض 
بغر اســتقالٍل كامٍل غر مــروط أو مؤجل، 

وهي رسالة واضحة وشديدة للعامل أجمع.

حملة تاريخية
اليــوم يحتفل أبنــاء الجنــوب بذكرى عيد 
االستقالل الوطني الجنويب الـ)30 من نوفمرب(، 
والتي تتزامن مــع طرد آخر جندي بريطاين من 
العاصمة عدن يف 30 نوفمرب 1967م بعد احتالل 
دام )129( عاًمــا، يف يوم أرشقت فيه شــمس 
الحرية واالســتقالل وأعلن فيــه ميالد مرحلة 
جديدة لدولة الجنوب حتى جاءت الوحدة اليمنية 
لتدمر كل ما ُبني يف ســنوات قليلــة، يحتفل 
الجنوب اليوم بهذه املناســبة وهو قاب قوسن 
أو أدىن من اســتقالله الثاين بقيــادة املجلس 

االنتقايل الجنويب رغم الحرب التي يواجهها.
وُيعد عيد االســتقالل الوطني عالمة فارقة 
اآلباء،  الجنوب، حيث يجســد نضال  تاريخ  يف 
وعظمة انتصاراتهم وعزميتهم البطولية للتحرر 

من االستعامر الربيطاين.
وُتعترب ذكرى 30 نوفمــرب، وكذا ذكرى 14 
أكتوبر، مناســبتان عظيمتان عىل اإلطالق يف 
الجنوب؛ كونهام هزمتا جربوت  تاريخ شــعب 
محتــل ظل جامًثا بــكل ِثَقله عىل صــدر أبناء 
الجنوب ملا يربو عن )129 عاًما(، لتجسد هاتان 
الثورتان التضحيــات العظيمة التي قدمها أبناء 
الجنوب آنذاك، حيث جّســدت ثــورة 14 أكتوبر 
الــروح الوطنية لدى أبنــاء الجنوب، وكفاحهم 
املســلح الذي واجه دولة متقدمة بكامل عتادها 
إرادة الشعوب وحدها من تنترص،  املتطور، لكن 
وهو ما حققــه الجنوبيون بعــد اندالع رشارة 
أكتوبــر من جبال ردفان الشــامء عام 1963م، 
ليتمخض عنها االنتصار األعظم بطرد آخر جندي 
بريطاين من عدن يف 30 نوفمرب 1967م، بعد أن 

استمرت ثورة أكتوبر زهاء )4 أعوام(.

سياسيون يتحدثون لـ"األمناء"
"األمنــاء" أجــرت لقاءات مع سياســين 
وأكادمييــن للحديــث عــن ذكــرى نوفمرب، 
ومســتقبل الجنوب يف الوقت الراهن، وبدأناها 
بجامعة  الخطاب  وتحليل  التداولية  أســتاذ  مع 
عدن، أمــن عام املفوضيــة الجنوبية ملكافحة 
الفساد د. صالح الوجيه، الذي تحدث عن أهمية 

ذكرى نوفمرب بالقول: "أهنئ مبناســبة الذكرى 
الـ)54( ليوم االستقالل املجيد قيادتنا السياسية 
الزبيدي، رئيس  القائد عيدروس  بالرئيس  ممثلة 
املجلس االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات 
املسلحة الجنوبية، وشــعب الجنوب الحر، وكل 
مناضليه، والرحمة عىل أعمدة النرص شــهدائنا 
األبرار، والشــفاء العاجل لجرحانا، يف الثورتن 
الجنوبيتــن األوىل والثانيــة. أمــا عن أهمية 
ذكرى نوفمرب فهي تجســد قضية شعب ناضل 
وكافح ضد االستعامر الربيطاين؛ لينجز حريته 
واســتقالله يف هذا اليوم األغر يوم النرص يوم 
بريطاين من  آخر جنــدي  الحرية يوم رحيــل 
اليوم نتذكر دامئًا نشــوة  الجنوب، ويف هــذا 
التي  العظيمة  املنجــزات  وتلك  والحرية،  النرص 
دميقراطية  دولة  يف  الجنوب  لشــعب  تحققت 
والــداين، ويف هذا  القايص  لها  مدنية شــهد 
اليوم يتعاطى شــعب الجنوب مع مرحلة دقيقة 
وحساسة من تاريخ شعبنا بالجنوب يف الوقت 
الراهــن، إذ يأيت نوفمرب 2021م يف ســياقات 
كربى ومقام حــرب ورصاع يخوضها شــعب 
الجنوب مــن جديد ضد غاٍز متخلف ال يعرف من 
الحياة غر النهب والفيــد، فحلت القبيلة محل 
املدنية، وبهذا يكــون حديثنا عن نوفمرب اليوم؛ 
األوىل  تجلَّت  ثوريتــن  لرنبط بن مرحلتــن 
بحقيقة تاريخية وسياسية وثورية هي حقيقة 
جمهورية اليمن الدميقراطي الشعبية، وقد مثلت 
هذه املرحلــة صورة للتقــدم وللتنمية والتعليم 
والثقافة والهوية، وهــي الصورة املرجوة اليوم 
نرجوها يف هذه املرحلة العصيبة من حياة شعب 
الجنوب والتي ُتشــكل النقيض السلبي املخالف 
للقيــم اإليجابية التي تولــدت يف عهد ما قبل 
وحدة االحتالل والتي مل ينل منها شعب الجنوب 
إال الويالت وأنجزت قيم السلب، وهنا يأيت البعد 
االســرجاعي ملنجزات نوفمرب 1963م منجزات 

النظام والقانون واملؤسسات".

مفترق طرق
وأضاف لـ"األمناء": "يقف الجنوب مبرحلة 
ثورية وعىل مفرق طرق بــن الثورة والدولة، 
حيث يتطلع شــعب الجنوب اليوم إىل استعادة 
يتوازى  هنا  واملنهوبة، ومــن  املغــدورة  دولته 
الطموح الوطني بن ثوريت الجنوب بن األمس 
واليوم، وحتاًم ســينترص خــط التوجه الثوري 
بالجنوب؛ لينجز خــط الدولة املدنية خاصة يف 
التي يخوض فيها شــعب الجنوب  هذه املرحلة 
مرحلة رصاع وحرب مع قوى متعددة يف الداخل 
)إخوانيــة حوثية إرهابية( وقــوى متولها يف 
ل شعب الجنوب  الخارج )إيرانية تركية(، وهنا يعوِّ
عىل قيادته السياســية بقيادة الرئيس الزبيدي 
وهي تخوض معارك متعددة عسكريًا وسياسيًا 
واقتصاديًا، ومع هذه املعارك الرســة والقوية 

تتجىلَّ انتصارات متعددة بكل املستويات".
وتابع: "نحن أقوياء عىل األرض وأقوياء يف 
التفاوض، فالجنوب آت آت، وســيكون نوفمرب 
متجددًا وشــاهدًا عىل ارتباط شــعب الجنوب 
لشعب  العام  السياق  وسيبقى  وحدها،  بالحرية 
الجنوب هو الثورة والدولــة التي تنجز تطلعات 

شعب الجنوب الثائر".

استعادة دولة اجلنوب واملتغيرات 
الراهنة

واســتطرد الوجيــه: "شــعب الجنوب أيب 
وُحر تتوافق إرادته وتنســجم مع إرادة قيادته 
الثورية  الحركة  رائد  فالزبيدي  الوطنية،  الثورية 
يف الجنــوب، وهو أول من دعا إىل الثورة وأعلن 
الكفاح املسلح ضد غزاة الجنوب بعد حرب 94م 
فقد أنشــأ حركة تقرير املصــر )حتم( وحكم 
عليه املحتلون باإلعــدام مع رفاقه، ولكن إرادته 
الثوريــة وعزميته كانت له قوتــًا وزادًا ميدانه 
بالقوة والشدة، واستمر مع رفاقه ثائرًا محاربًا 
وأســس املقاومة الجنوبية ودعــا ملواجهة املد 
الحويث وقوات االحتالل قبــل أن يعلن التحالف 
العريب عاصفــة الحزم، واســتمر يف النضال 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  حتى تأســيس 
تطلعات  نضاله  بتفويض شعبي ومىض يجسد 
إرادة شعب  إرادته مع  الجنوب، وتوافقت  شعب 
مكافح؛ ليعكس ذلك يف عمل املجلس االنتقايل 
الذي حمل عىل عاتقه اســتعادة دولة الجنوب 
وهو يخــوض حربًا عىل مســتويات متعددة، 
فبعد أن حقــق االنتصارات عىل األرض وحررت 
املحتلة  الجنوب  الجنوبية محافظــات  املقاومة 
من قبــل الحويث وقــوى اإلرهــاب، فها هو 
حربًا  يخوض  الزبيدي  الرئيس  بقيادة  االنتقايل 
يف جبهات السياســة، إذ يتفاوض مع حكومة 
الفســاد اإلخوانية التي تعمل بكل جهدها عىل 
حرب الخدمات التي تفتعلها يف الجنوب؛ لركيع 
شــعبه ولكن بعزمية الشــعب وإرصار القيادة 
تسر سفينة االنتقايل وكل القوى الحية مبحرة 
الشــواطئ  بها  متجاوزة  الجنوبيــة  بالقضية 
املحلية وتتقدم بهــا إىل املحافل الدولية بعد أن 

مرت بالشواطئ العربية".
فريق  ومعه  الزبيــدي  "الرئيــس  وأضاف: 
التفاوض يف الرياض بدعوة كرمية من حكومة 
اململكــة العربيــة الســعودية ومبباركة دولية 
وعربيــة إلنجاز اتفاق الريــاض كمرحلة أوىل 
للســر بالجنوب نحو استعادة الدولة بحدود ما 
قبل 22مايو، ولكن السياســة تحتاج حالة من 
املرونة مع ثبات األهداف، فقيادتنا تســر وفق 
خطة مزمنة تتوافق مع تطلعات شعب الجنوب 
أواًل، وتــوازي املتغرات عىل الســاحة املحلية 
والعربيــة والدولية، فتوافــد املمثلن الدولين 
عىل عدن خر دليل عىل ذلــك، وهنا نؤكد عىل 
دور املجلس االنتقايل وقــدرة قيادته وحرصها 
عىل الوصول بالقضيــة الجنوبية إىل مكانتها 
الحقيقيــة، وقريبًا نكون عىل مشــارف الدولة 

والقادم أجمل".

قضية اجلنوب واملجتمع اإلقليمي 
والدولي

وأكــد الوجيه أن "االنتقايل يســر بخطى 
ه الوحيد اســتعادة  وطنية واضحة وصادقة همُّ
ل عىل  الدولــة وتحقيق االســتقالل وقــد تحمَّ
والحفــاظ عىل منجزاته  الجنوب  قيادة  عاتقه 
مســتمر  وهو  والحديثة،  القدميــة  الثوريــة 
بالعمل يف الســاحة املحلية والعمل بقوة عىل 
فرض قضية الجنوب عــىل املجتمعن اإلقليمي 
والــدويل، فبعد اكتســاب القضيــة الجنوبية 
الرياض فقد  اتفــاق  بإنجاز  مكانتها خاصــًة 
اكتسبت قضية الجنوب رشعيتها يف كل املحافل 
العربية والدويل )يف مجلس التعاون الخليجي، 
والجامعــة العربية، واالتحــاد األوريب واألمم 
الرســمية  اللقاءات  املتحدة( وتجــىلَّ ذلك يف 
والوديــة مع ممثــي تلك الجهــات، فقد عقد 
الرئيــس الزبيدي ومعه قيادات املجلس يف عدن 
خالل الشــهر األخر حوارات مع ممثل األمن 
العام لألمــم املتحدة، ومع وفد رفيع من االتحاد 
األوريب، ولقاء مع الســفر الربيطاين، وأخرًا 
اليمن  التقى بالرياض مع مبعــوث أمريكا إىل 
وسفر مملكة الرنويج، وسفر اململكة العربية 
السعودية، كل تلك اللقاءات وغرها من اللقاءات 
واألممية  واألوربية  العربية  الدول  ســفراء  مع 
تؤكد بجــالء أن االنتقايل قد فرض القضية عىل 
اإلقليمي والدويل وجعل منها قضية  املجتمعن 

أساسية بامتياز".

دعوة
ودعا الوجيه: "شــعب الجنــوب الثائر إىل 
وحدة الصف ومل النســيج االجتامعي الجنويب، 
وأن يكون صابرًا أمام سياسة التجويع والركيع 
التي متارســها الحكومة اإلخوانيــة وأن يلتف 
حول قيادته السياسية ممثلة بالرئيس الزبيدي، 
وإن املعاناة ال تــدوم وال تنجز الثورة، وال تقوم 
الدولة إال باملشــقة وتحمل املعاناة والصرب عىل 
أذى الفاسدين، وأقول لشعبنا الجنويب: إن قيادة 
الزبيدي تحرص كثرًا  بالرئيس  االنتقايل ممثلة 
عىل رفع معاناة الظلم والتخفيف من حدة الغالء 
ر حجــم املعاناة والحاجــة، ولكن أمتنى  وتقدِّ
عىل شــعبنا الثائر الصابر أن ال تخطفه السياط 
القاســية واملؤملة التي تريدها له قوى اإلخوان، 
ولكن ثقتنا بشــعبنا أقوى مــن كل املؤامرات، 
فمن يقدم حياته وفلذات أكباده استشهادًا ألجل 
حرية الوطن فإنه حتاًم ســيصرب ويتغلب عىل 

مشقة املعاناة".
 مختتاًم حديثه بالقول: "عىل قدر أهل العزم 
تأيت العزائم، وما دامت عزائم شــعبنا وقيادتنا 

تقرير لـ)االأمناء( ي�سلط ال�سوء على اأهمية ذكرى 30 نوفمرب الـ)54( ودالالتها التاريخية على م�ستقبل اجلنوب يف الوقت الراهن..

¿ 30 نوفمبر.. عالمة فارقة في تاريخ الجنوب
¿ كيف اأثبت �سعب الجنوب �سالبته في مواجهة مختلف الحروب؟

¿ اإلى اأين و�سل االنتقالي الجنوبي المعترف بها دولًيا؟

ذكرى نوفمبر.. اإلى اأين و�صل الجنوب اليوم؟
به


