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تقرير

األمناء/ غازي العلـــــــوي:

خمس ســنوات مضــت منذ أعلن 
القائد  للرئيس  تفويضه  الجنوب  شعب 
عيــدروس الزبيــدي لقيادة ســفينة 
الجنوب صوب تحقيق الهدف املنشــود 
الذي قدم الجنوبيون يف سبيل تحقيقه 

آالف الشهداء والجرحى.
تحــل ذكــرى تفويــض الرئيس 
عيــدروس الُزبيــدي - رئيس املجلس 
لقضية  قائــًدا   - الجنويب  االنتقــايل 
شــعب الجنوب، هذا العام، يف مرحلة 
والتطورات  املتغريات  من  العديد  تشهد 
بالقضية  دفعــت  التــي  السياســية 
الجنوبية لتتصدر املشــهد الســيايس 
وجعلهــا ضمن القضايــا املهمة التي 

يوليها املجتمع الدويل جل اهتاممه.

الزبيدي والطريق الآمن 
آمن«  طريق  يف  بكم  “ســنميض 
عيدروس  القائد  الرئيــس  قالها  هكذا 
الزبيــدي - رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنــويب - ذات يوٍم وهــو يحاطب 
أبناء الجنــوب، مؤكدا أن الطريق ميلء 
باألشــواك ومحفوف باملخاطر، ولكنه 
للســري  وقته وجهده  يكرس  ســوف 
بشعب الجنوب يف طريق آمن للوصول 
إىل تحقيق آماله وتطلعاته باســتعادة 
الجمهورية  عــن  االرتباط  وفك  دولته 

العربية اليمنية.
طــوال خمس ســنوات وبقيادته 
الرئيس  اســتطاع  واملتزنة  الحكيمــة 
القائد عيدروس الزبيدي، ومبشــاركة 
املجلس  قيــادات  من  طويــل  طابور 
االنتقايل الجنويب، إيصال قضية شعب 
الجنوب إىل املحافل الدولية، بل وجعلها 
تتصدر لقاءات ونقاشات القوى الدولية 
الكثري  تحقيق  إىل  باإلضافة  والعاملية، 
املســتويات  كافة  عىل  النجاحات  من 
واالســتثنائية  الصعبة  األوضاع  رغم 
التي مير بها الجنوب خصوًصا واليمن 
واملتعددة  القامئة  الحرب  ظل  يف  ككل 
ضد الجنوب والتي وصلت إىل محاربة 
املواطن الجنويب حتى يف قوت أطفاله 

والخدمات املهمة والرضورية.

4 مايو.. ي��وم فا�صل يف تاريخ 
اجلنوب 

مل يكن يوم الرابع من مايو من عام 
ــا يف تاريخ الجنوب  2017 يوًمــا عاديًّ
وقضية شــعبه، لكنه يوم كان وال يزال 
ا عندما فّوض الشــعب الجنويب  مفصليًّ
رئيســه وقائده عيدروس الزبيدي ليقود 
قضيته ويحمل عىل أكتافه آمال وتطلعات 
شعب بأكمله ينشد استعادة دولته، عرب 
تشكيل املجلس االنتقايل كقيادة رسمية 

تعرّب عن الشعب وقضيته.
إعالن عــدن التاريخي كان تفويًضا 
ا شارك فيه ماليني الجنوبيني ممن  شعبيًّ
صدحت أصواتهــم بأعىل صوت يف كل 
أرجاء الوطن، لتوجيه الدعوة والتفويض 
للرئيس الُزبيدي ليقود تطلعات الشــعب 

الجنويب بغية استعادة دولته.
لتفويض  الخامسة  السنوية  الذكرى 
يشــهد  والجنوب  تأيت  الُزبيدي  الرئيس 
انتصارات غري مسبوقة عّضدت جميعها 
مساره نحو استعادة دولته املسلوبة من 
ط له  االحتالل اليمني، فالجنوب الذي ُخطِّ
أن يتعرض لتهميش وإقصاء منذ سنوات 
طويلة، كأحد صنــوف الحرب والعدوان 
اليوم مقومات دولة  الجنوب، ميلك  عىل 

وبنية مؤسســاتية قامئة، بعدما أصبح 
بعد  القرار  واتخــاذ  صناعة  أطراف  أحد 
الذي  الرئايس  القيادة  مجلس  تشــكيل 

يحرض فيه الجنوب بقوة.
تفويض الرئيــس الُزبيدي كان أحد 
مقومات قوة قضية شــعب الجنوب، ال 
ســّيام أن الرجل اتبع سياسات حكيمة 
أمثرت تلك النجاحات العديدة التي حّققها 
املاضية،  الفــرات  الجنوب عــىل مدار 
اســتهدافه  محاولة  إزاء  باب  أي  وتغلق 
بأي حاٍل من األحوال، ويف الوقت نفسه 
املحيط  مــع  الجنوب  رشاكات  وّثقــت 
اإلقليمي والعريب وتحديًدا مع السعودية 

واإلمارات.
ُيحققها  التي  اإلنجازات  وفيام تعزز 
الُزبيدي وهو يقود قضية شعب  الرئيس 
املكاسب  هذه  اســتكامل  فإّن  الجنوب، 
والتالحم  التكاتــف  من  مزيــًدا  تتطلب 
أوارص  لتقوية  الجنوبيــة،  القيادة  وراء 
يف  ُيسهم  مبا  شــعبه  وقضية  الجنوب 
األرض ومن  أكرث عــىل  تعزيز حضوره 
ثم تحقيق العديد من النجاحات لتحقيق 

حلم استعادة الدولة.
يف  الجنويب  الحضــور  هذا  يرجم 
قضية  شــهدتها  التي  النوعيــة  النقلة 
املاضية، وهي نقلة  الفرة  الشــعب يف 
البحث  مرحلــة  الجنوب  فيهــا  تجاوز 

عن إثبــات عدالة قضيته وبنــاء البنية 
املؤسســاتية لقيادته إىل مرحلة الندية 
التي جعلته يجابــه االحتالل اليمني من 
راسخ ومدافع عن حق مسلوب،  موقف 
وأحد أسباب هذه القوة يتمثل يف حجم 
الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها الرئيس 

الُزبيدي يف كل أرجاء الجنوب.

خم�س �صنوات و�صعت اجلنوب 
على طريق ا�صتعادة الدولة

مع مــرور خمس ســنوات كاملة 
عىل تفويض الشــعب الجنويب للرئيس 
القائــد عيــدروس الُزبيــدي ألْن يقود 
يف  الفضل  يعود  العادلة،  الشعب  قضية 
الكم الكبــري من اإلنجازات التي تحققت 
عــىل األرض إىل الحكمة التي تحىّل بها 
والتي ســاهمت يف  الُزبيدي  الرئيــس 

صناعة جنوب مختلف.
سياسات السلم واألمن التي غرسها 
وقضية  الجنوب  جعلت  الُزبيدي  الرئيس 
شــعبه يف مواقع متقدمة للغاية، فعىل 
الصعيد العســكري قــاد الرئيس القائد 
اســراتيجية صاغت أطــر الحرب عىل 
اإلرهابية، مبا ساهم  الحوثية  املليشيات 
يف جْعل الجنوب وقواته املسلحة األكرث 
قــدرة عــىل مكافحة اإلرهــاب، بدليل 
الحجم الكبري من املكاسب التي تحّققت 

عىل التنظيامت اإلرهابية ويف مقدمتها 
املليشيات الحوثية.

ويعود الفضل إىل القوات املســلحة 
امليدانية  االنتصــارات  كل  يف  الجنوبية 
التي تحققت عىل الحوثيني، وذلك بدعم 
العريب  التحالف  ِقبل  من  مبارش  وإسناد 
وتحديًدا دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
التي قّدمــت جهوًدا عظيمة شــهد بها 
العامل أجمــع لكنها تعرضــت لحمالت 
تشــويه ممنهجة من تنظيــم اإلخوان 

اإلرهايب.
الزخــم الكبــري الذي انخــرط فيه 
الجنــوب عىل يــد قواته املســلحة يف 
مكافحة اإلرهاب، مل يؤِد إىل تغافل املسار 
السيايس، إذ استطاع املجلس االنتقايل - 
بقيادة الرئيــس الُزبيدي - أن يربهن أنه 
قاد املرحلة من أجل عملية الســالم، وقد 
عرّب عن ذلك يف أكرث من مناســبة بدليل 
حرصه عىل حل كل الخالفات عرب تغليب 
لغة السلم والحوار دون أن ينال ذلك من 

قوته األمنية.

بها  تحىّل  التي  السياســية  الحنكة 
الرئيــس الُزبيــدي أظهرت أّن الشــعب 
الجنويب كان ُمحًقا يف القرار الذي اتخذه 
قبل خمس ســنوات عندما فوضه إلدارة 
قضية الشــعب العادلة من أجل استعادة 

الدولة.
وهنــاك الكثري مــن األدلة عىل تلك 
الذي  فالجنوب  واالنتصارات،  النجاحات 
تعرض ملحاوالت تهميش منذ فرة طويلة 
أصبح اليوم حارًضا وبقوة يف املشــهد 
ام منذ تشكيل مجلس  السيايس، ال ســيّ
الجنوب  أدرج  الــذي  الرئايس  القيــادة 

وأرشكه يف اتخاذ القرار.
والدويل  اإلقليمي  التعامــل  أّن  كام 
مع الرئيس القائد الُزبيدي أصبح يتضمن 
الرشعي  املمثــل  بأنه  واضًحا  اعراًفــا 
وأن  الجنوب  شــعب  لقضية  والوحيــد 
املجلــس االنتقايل هو حامــل لواء هذه 
القضيــة العادلــة، وُيســتدل عىل ذلك 
بحرص العديد من الســفراء واملسؤولني 
عىل عقد اجتامعات مع الرئيس الُزبيدي 
لالســتامع إىل الرؤى السياســية التي 
يتعلق  فيام  القطاعــات  مختلف  تتناول 

بالجنوب وقضية شعبه.
ولوحظت زيــادة واضحة يف حجم 
هــذه االجتامعات يف أعقاب تشــكيل 
الجنوب  وإدراج  الرئايس  القيادة  مجلس 
به، إذ اتضح للجميع أّن الجنوب ال ميكن 
تهميشه وأن قيادته ومن قبلها شعبه لن 
يســمحا بإقصائه من املشهد السيايس 

بأي حاٍل من األحوال.

 خمس سنوات من التفويض الشعبي للزبيدي لقيادة سفينة اجلنوب.. ما الذي حتقق؟

قالها ذات يوم »�سن�سري بكم يف طريق اآمن« ما هو الطريق الآمن؟

كيف اأو�سل املجل�س النتقايل الق�سية اجلنوبية اإىل املحافل الدولية والإقليمية؟
�سيا�سات حكيمة و�سعت اجلنوب على طريق ا�ستعادة الدولة

هذا زمن الزبيدي
حمل ق�سية �سعبه وعاهد اأبناء وطنه »عهد الرجال للرجال« فالتف اجلميع حوله


