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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؟ذكرى نوفمبر.. اإلى اأين و�صل الجنوب اليوم؟
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كبرة فإنها ســتصغر أمامهــا الكبائر، وأبر 
شــعب الجنوب بأن القادم أفضل وقريبًا منسك 
ولكل مجتهــد نصيب، ونصيبنا  الدولة،  ناصية 
كبر وقريبًا ســنحمل لكم أخباًرا سارة إن شاء 

الله".

أهمية نوفمبر لشعب اجلنوب
أمــا نائب رئيس دائرة الدراســات والبحوث 
باألمانــة العامة للمجلــس االنتقايل الجنويب 
أ.عبــود ناجي حســن فقال: "تكمــن أهمية 
االحتفــال بذكرى 30 نوفمرب، عيد االســتقالل 
الوطنــي لجنوبنا الحبيب، الــذي تحقق يف 30 
نوفمــرب 1967م - أنه أســقط وإىل األبد ذلك 
االحتــالل الربيطاين الذي دام مــا يقارب 129 
عاما جثم عىل صدر شــعبنا ردًحــا من الزمن 
مل يحقــق خاللها إال الفقــر والتخلف والجهل، 
ومارس خــالل تلك الحقبــة املظلمة من تاريخ 
شعبنا مختلف أنواع القهر واالستبداد والطغيان 
من خالل سياسة )فرق تسد( التي انتهجها ليظل 
الجنويب  ومقدرات شــعبنا  خرات  عىل  جامًثا 
العظيــم، ولكن وبفضل تضحيات أبناء شــعب 
الجنوب فقد لقي ذلك املســتعمر مقاومة باسلة 
مل تتوقف، وتوجت بانطالق ثورة الرابع عر من 
أكتوبر املجيدة 1963م من عىل قمم جبال ردفان 
الشامء اســتمرت ملدة أربع سنوات لتشمل رقعة 
الجنوب كله ســقطت مناطق الجنوب الواحدة 
تلو األخرى حتى أعلن االستقالل الناجز يف 30 
الفتية  الجمهورية  نوفمرب 1967م ورفع علــم 
الشــعبية  الدميقراطية  اليمن  علم جمهوريــة 
وعاصمتها عدن وسقط بذلك وهم اإلمرباطورية 

االستعامرية التي ال تغيب عنها الشمس".
وأضاف لـ"األمناء": "أهمية هذه املناســبة 
العظيمة لشعب الجنوب أنها ونتيجة لتضحيات 
لها  طويلــة قادتها جامهــر شــعبنا تحقق 
االســتقالل الناجز وأعلنت جمهوريتنا الوطنية 
الحرة املســتقلة وأصبحت دولة كاملة السيادة 
معرف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا وعضوًا فاعاًل 
يف جميع املحافل الدولية وفرت ألبنائها ســبل 
العيش الكريم والحرية والتعليم والصحة املجانية 
وكل ما يلزم من متطلبات الحياة الكرمية )عمل، 

دراسة، صحة وغرها(".

مستقبل شعب اجلنوب
وتابع ناجي: "مع حلول ذكرى االســتقالل 
الوطنــي 30 نوفمــرب، مــع كل اإلرهاصــات 
واإلخفاقات التي رافقت الدولة الوطنية الجنوبية 
الفتية بعــد وقوع الجنوب بالخطــأ التاريخي 
الجنوب وخصوصًا  )الوحدة( فقد شهد  املسمى 
بعد حرب صيف 1994م احتالاًل من نوع آخر متثل 
يف احتــالل نظام الجمهوريــة العربية اليمنية 
للجنوب بشــكل أبشــع وأفظع من االستعامر 
الربيطــاين، حيث أن قوى احتــالل الجنوب ما 
بعد 1994م مل تكــن إال مثااًل للتخلف والهمجية 
والنهب وطمس كل مــا أنجزته دولة جمهورية 
اليمن الدميقراطية الشــعبية، ولكن منذ الوهلة 
األوىل لالحتالل الثاين للجنوب مل تتوقف الحركة 
أخذت  بل  األيادي  الجنوبية مكتوفــة  التحررية 
عىل عاتقها مروع الخالص من هذا املستعمر 
الجديد وبدأت التفكر وبأشكال مختلفة ملقاومة 
ذلك املحتل ابتداًء من حركة )موج( وحركة تقرير 
العريب، وأشــكال  الجنوب  املصر )حتم( وتاج 
أخرى للنضال منها النضال الســلمي الذي أعلن 
عن ميــالده يف 2007/7/7م توج ذلك النضال 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  بإعالن  املســتمر 
كممثل وحامل للقضية الجنوبية والتي من خالله 
ستنتزع اســتقاللها الثاين إن شاء الله، ويعود 

للجنوب حريته واستقالله وكرامته الوطنية".

االنتقالي وقضية اجلنوب
وأكد ناجي أنه "واســتمرارًا لنضاالت شعب 
الجنوب العظيم فقــد أخذ االنتقايل عىل عاتقه 
القضية املركزية الرئيسية لشعب الجنوب املتمثلة 
بالتحرير واالستقالل واســتعادة دولة الجنوب 
كاملة الســيادة عىل حدودها املعرف بها دوليًا 
عام 1990م منذ أن فوض شعبنا الجنويب الرئيس 
الزبيدي بتشكيل كيان سيايس  القائد عيدروس 
حامل لقضية شعب الجنوب ومنذ الوهلة األوىل 
مل يتوقف نشــاط املجلس عىل مختلف األصعدة 
املحلية واإلقليمية والدولية واستطاع خالل فرة 
قصرة أن يصل بتلــك القضية إىل أعىل الهيئات 

باهتامم  الدولية وأصبحت تحظــى  واملحافــل 
الهيئات واملنظامت والدول  واســع من قبل كل 
بقيادة  االنتقايل  القرار وبالتايل فــإن  صاحبة 
ربان ســفينة الجنوب املاهر اللــواء عيدروس 
الزبيــدي، وبالتأكيد فإن قضية اســتعادة دولة 
الجنــوب أصبحت قاب قوســن أو أدىن وعرب 
طريق آمن حسب األخ الرئيس، وما هي إال مسألة 
وقت نتيجة الظــروف والتعقيدات التي متر بها 
اليمن تحت  اليمنية بشــكل عام ووضع  األزمة 
البند السابع وكذا وقوعه تحت وصاية التحالف 
العريب الذي كان له دور ال يستهان به يف عملية 
إيقاف التوسع والتمدد الفاريس اإليراين بأذرعه 

املختلفة باليمن عرب الحويث".
وأكمل: "اســتطاع االنتقــايل كرس حاجز 
التعتيم الســيايس واإلعالمــي والقانوين الذي 
مورس عىل قضية شــعب الجنــوب عىل مدار 
ســنوات طويلة منذ احتــالل الجنوب يف حرب 
صيف 94م إىل أن أىت إعــالن املجلس االنتقايل 
املجلس  قيادة  وتشــكيل  2017م  عام  الجنويب 
ممثلة بهيئة رئاســته ومن ثم الجمعية الوطنية 
املحلية  املجلس  العامة وتشكيل هيئات  واألمانة 
باملحافظــات واملديريات وكــذا تعين ممثلن 
للمجلــس يف عديــد دول العــامل ومن خالل 
التحركات الواســعة لقيادة املجلس عىل الصعيد 
اإلقليمي والــدويل فقد اســتطاع املجلس نقل 

قضية شــعب الجنوب إىل كل الهيئات واملحافل 
الدولية وأصبحت تلك القضية رقم صعب يصعب 
تجــاوزه يف أي حلول سياســية قادمة تعالج 
وتناقش مشكالت اليمن فبدون التصويب والنظر 
الجنوبية باعتبارها قضية أساسية  القضية  إىل 
ورئيسية لكل املشكالت واألزمات باليمن ال ميكن 

أن يتحقق أي استقرار باملنطقة".
وأكد أن "االنتقايل استطاع أن يعرض قضية 
الجنوب وجعلهــا قضية محورية وسياســية 
وهامــة يجــب أن تكون يف مقدمــة القضايا 
التي يجب الوقــوف أمامها عند البدء بأي حلول 
سياســية قادمة تخص األزمة اليمنية بشــكل 

عام".

رسالة
واختتــم ناجي حديثه بتوجيه رســالة قال 
فيها: "رسالتي لشعب الجنوب الصامد والصابر 
أقول لهم الصرب والثبــات وأن كل ما نعاين منه 
ما هو إال حلقة من حلقات التآمر عىل مستقبل 
وقضية شــعب الجنوب العظيــم، فقوى الر 
واالحتالل بكل تأكيد ال يهنا لها بال وال ميكن أن 
تستسلم بسهولة ولكن مثلام هزمناها عسكريًا 
وسياسيًا بإذن الله ســنهزمها اقتصاديًا وأمنيًا 
ومــا النرص إاّل من عند اللــه وإميانًا منا بعدالة 

قضيتنا حتاًم ســننترص لها.. وبهذه املناســبة 
العظيمة أمتنى لشعبنا الجنويب الصابر والصامد 
الناجز واملجد  الثاين  التوفيق وتحقيق استقالله 
والخلود لشهداء الجنوب والشفاء للجرحى وأنها 

الثورة حتى النرص".

كفاح شعب اجلنوب العظيم
الرئيس الفخري لهيئــة الوفاق  فيام قــال 
الجنوبين أحمد عمر  الجنويب، عميــد األرسى 
العبادي املرقيش: "إن الجنوب لكل الجنوبين"، 

مهنًئا شعب العظيم بذكرى 30 نوفمرب املجيدة.
وعن أهمية ذكــرى نوفمرب أضاف املرقيش 
لـ"األمناء": "ذكــرى نوفمرب تأيت اليوم ونحن 
يف مرحلة صعبة ومعقدة للغاية يف الجنوب بعد 
سبع سنوات عجاف يابســات ملا جرى ويجري 
حاليا يف عدم تحسن مستوى الخدمات العامة 
والبنية التحتية بعد حرب 2015م حتى يومنا هذا 
وشــعب الجنوب صابر وصامد يف وجه حرب 
الخدمات املتعمــدة من قطع الرواتب والخدمات 
العامة من كهرباء وماء وصحة وتعليم وطرقات 

وغرها".
وتابع: "شــعب الجنوب العظيم ُيكافح لنيل 
املثلج  الطاغية  حريته واســتقالله من نظــام 
عفــاش وأعوانهم الطغاة يف حزب األوســاخ 
وغرهم من أبناء جلدتنا الذين باعوا أنفســهم 
للشــيطان مقابل حفنة من املال املدنس والجاه 

الزائل".
العظيم شــارف  الجنوب  أن "شــعب  وأكد 
عىل نيل الحرية واالســتقالل واستعادة الدولة 
الجنوبية كاملة الســيادة عىل حدود ما قبل 21 
مايو 1990م، ال ســيام بعد اتفاق الرياض بن 
رشعية االحتــالل الثاليث االحمــري، واملجلس 
االنتقايل الجنــويب، وبرعاية كبــرة من دول 
التحالــف العريب وعىل رأســه اململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة".
وتابع: "كام أن ذكرى نوفمرب تأيت اليوم وقد 
نال الجنوب اعرافا إقليميا ودوليا بدولة الجنوب 
العربية واإلســالمية  الدول  من خالل ســفراء 
القائد  الرئيس  الذين جــاءوا ملقابلــة  والدولية 
عيدروس قاســم الُزبيدي، وهو مبثابة اعراف 

رسمي بالجنوب".
وعن الحوار الجنويب الجنويب، قال املرقيش: 
"دعــوة االنتقــايل الجنويب للحــوار الوطني 
الجنويب، وفتح صفحة جديدة يســودها الثقة 
واألخــوة كانت مبادرة طيبــة ووطنية، ونحن 
يف هيئة الوفــاق الجنويب عملنا الكثر والكثر 
لتحقيق أهداف الثورة الجنوبية وفاًء للشــهداء 
والجرحــى وأنن األرسى واملعتقلــن، كام أننا 
عىل مسافة واحدة مع الكل، كام تأيت مشاركتنا 
مبليونية املكال التي دعا لها حسن باعوم لرسيخ 
ثقافة الحوار والتسامح والتصالح أخالقيا ودنينا 

بل وإنسانيا بن أبناء شعب الجنوب العظيم".

مستقبل اجلنوب
املرقيش:  يقــول  الجنوب،  مســتقبل  وعن 
"مســتقبل الجنوب مبر بالخر بفرض واقع 
عــىل األرض، والتي تتزامن مــع دعوة املجلس 
االنتقايل الجنويب للحــوار مع جميع املكونات 

السياسية الجنوبية يف الداخل والخارج".

متغيرات لصالح اجلنوب
وأضاف: "أصبح اليوم شعب الجنوب العظيم 
يف دولته املســتقلة وعاصمتها عدن الباســلة 
وبقيادة حكيمة رشــيدة خرجــت من الخنادق 
وليس الفنادق بقيــادة الرئيس اللواء عيدروس 
الزبيدي حفظه الله وكل املتغرات الراهنة لصالح 

استعادة دولة الجنوب".
وأكــد أن: "تحركات االنتقــايل املعرف بها 
دوليا يف صالحة القضية الجنوبية واســتعادة 
دولة الجنوب، من خالل فرض واقع األمر الواقع 

لدولة الجنوب عربيا ودوليا".

دعوة
ويف ختام حديثه، دعــا املرقيش كافة أبناء 
الجنوب يف الداخل والخــارج إىل "إعادة الثقة 
فيام بينهم، ووحدة الصــف والكلمة الجنوبية، 
ونبذ الفرقة واالختــالف واملناطقية والعنرصية 
فاليوم  األليم..  املايض  والتخوين، وطي صفحة 

نكون أو ال نكون، وعاش الجنوب حًرا أبًيا".

تقرير

وأكادمييون  سياســيون 
يتحدثون لـ"األمناء":

¿ د. الوجيــه: ســيكون 
نوفمرب متجدًدا وشــاهًدا 
عىل ارتباط شعب الجنوب 

بالحرية

الجنــوب  ناجــي:  د.   ¿
أصبــح رقــًا صعًبــا يصعب 

تجاوزه يف أي حلول

¿ املرقيش: مستقبل 
الجنوب مبرش واملتغريات 

الراهنة لصالحه


