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دعــا املســؤول اإلعالمي لجاليــة أبناء 

الجنــوب بوالية االلباما األمريكية الناشــط 

الجنويب وضاح عيل نارش الشــاعري شعب 

الجنوب الحر إىل العمل عىل ترتيب البيت 

الجنويب من خالل االلتفــاف حول القيادة 

السياســية الجنوبيــة والقوات املســلحة 

الجنوبية من أجل االستعداد لالستحقاقات 

القادمة.

جــاء ذلــك يف حــوار صحفــي أجرته 

"األمنــاء" مع الشــاعري قلَّب فيــه أوراًقا 

كثرية عىل الساحة الوطنية الجنوبية.. فإىل 

نص الحوار:

"األمناء" حاوره/ معني الصبيحي:

• من هو األستاذ وضاح الشاعري؟

مواطن  الشــاعري،  نارش  عيل  وضاح   -

جنويب ال زايــد وال ناقص عن بقية أبناء الجنوب، 

ناشــط ســيايس جنويب معروف، يحمل صفة 

املتحدث الرسمي للجالية الجنوبية يف والية االباما 

األمريكية، نــزح من الجنوب بعــد حرب احتالل 

الجنوب يف صيف ٩٤م واستقر يف أمريكا تحديدا 

بوالية االلباما األمريكية.

• بداية صف لنا واقع مغرتيب الجنوب بوالية 

األمريكية خاصة ويف عمــوم واليات  االلبامــا 

أمريكا؟

أمريكا  الجنوبيــون هنا يف  املغرتبون   -

عامة ويف والية االلباما األمريكية خاصة يتمتعون 

بكامل حريتهم الدينية والسياســية واالقتصادية 

التي  الدستورية  حقوقهم  وميارسون  والتعليمية 

كفلهــا لهم الدســتور األمريــي ويعملون بجد 

ونشاط من أجل توفري حياة كرمية لهم وألرسهم.

• مــا أبرز الهموم واإلشــكاالت التي يعانيها 

مغرتبو الجنوب يف أمريكا؟ وما دوركم تجاه ذلك؟

الُبعد عن الوطــن األم الجنوب الحبيب   -

العربية  العادات والتقاليــد واللغة  والحفاظ عىل 

واتباع تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف أبرز همومنا 

وإشكاليتنا، نحاول التخفيف من ذلك بعقد اللقاءات 

الشــبابية والرياضيــة واالجتامعية  والفعاليات 

والنســوية وفعاليات األطفال أيًضا يف املناسبات 

لتنظيم  الجالية  الدينية، وتسعى  واألعياد  الوطنية 

فصول دراســية يف إجازة آخر األسبوع يف مقر 

وتعاليم  العربية  اللغــة  األطفال  لتدريس  الجالية 

ديننا اإلسالمي الحنيف.

ما دور الجالية تجــاه قضية الجنوب؟   •

وفيَم يتمثل ذلك؟

تعترب جاليتنــا يف واليــة االباما من   -

الجاليات السباقة يف العمل النضايل يف الواليات 

املتحدة األمريكية إىل جانب إخواننا أبناء الجاليات 

الجنوبية األخرى يف باقي الواليات األمريكية منذ 

مراحل النضال األوىل ســواٌء بالتظاهر أمام البيت 

األبيض أو الخارجيــة األمريكية أو مجلس األمن 

الدويل إليصال قضيتنــا إىل العامل، ونقدم الدعم 

السخي لشعبنا يف الداخل يف كافة مراحل نضاله 

ونعمل عىل الحفاظ عىل الهوية الجنوبية.

فيام يتمثل دعم الجالية ألبناء الجنوب؟   •

وهل هو يف اإلطار العام أو بصفة خاصة؟

نشارك يف حمالت التربع الخريية سواء   -

كسلل غذائية أو غريها لشــعبنا يف الداخل الذي 

يعاين من حرب خدماتيــة وقطع وتأخر املرتبات 

نتيجة ظروف الحرب أو دعم الحاالت اإلنســانية 

مبعية اإلسهام يف دعم املشاريع العامة التي تتنفذ 

عىل نفقة أبناء الجنوب يف الداخل والخارج.

الجاليات  نفذتها  التي  املشاريع  أبرز  ما   •

الجنوبية بأمريكا أكان ذلــك يف قطاع التعليم أو 

الصحة أو يف تعزيز الهوية واالنتامء؟

االلباما  بوالية  الجنوبية  الجالية  تسعى   -

األمريكية الفتتاح فصول دراســية لتعليم األطفال 

العربية باإلضافة إىل  اللغــة  حتى يحافظوا عىل 

إحياء املناسبات الوطنية الجنوبية من أجل التمسك 

بالهوية الجنوبية والحفاظ عليها.

هل القوانــن واللوائح األمريكية تتيح   •

لكم مجال االستثامر الحر والحصول عىل الجنسية 

األمريكية ومامرســة أعاملكم بسالسة أم هناك 

تعقيدات؟

نعم، نحن هنــا يف بلد ميتاز بالحريات   -

الكاملــة التي ينــص عليها الدســتور األمريي 

واالقتصاد فيها حر والقوانن مســهلة، بالنسبة 

للجنســية هناك إجراءات عليــك أن تتبعها بعدها 

تستطيع الحصول عىل الجنسية األمريكية.

• هل جاليــة أبناء الجنــوب ممنوحة صفة 

رســمية؟ وما طبيعة العالقة بينها وبن سفارة 

اليمن بأمريكا؟

-  جالية ابنــاء الجنوب يف والية االلباما 

األمريكية مرخصة وتحمل صفة رســمية ولديها 

هيئة إدارية وجمعية عموميــة، وال توجد لنا أي 

عالقــة كجالية جنوبيــة بالســفارة اليمنية يف 

أمريكا. 

• ما مدى التنســيق والتواصل بــن الجالية 

الجنوبية بواليــة االلباما األمريكيــة والجاليات 

الجنوبية األخرى يف أمريــكا واملجلس االنتقايل 

وبقية مكونات الجنوب؟

عالقتنا طيبة بــكل الجاليات الجنوبية   -

يف مختلف الواليــات األمريكية ومكتب العالقات 

الخارجيــة للمجلس االنتقــايل يف أمريكا ونحن 

عىل تواصل مستمر مع ممثيل الجاليات الجنوبية 

وممثلــة املجلس االنتقايل يف أمريكا األســتاذة 

سمر أحمد اليافعي.

كيف تتعامل الجاليــة الجنوبية بوالية   •

االلباما األمريكية مع مغرتيب اليمن الشــاملية؟ 

وما طبيعة العالقة التي تربطكم بهم؟

نتعامــل معهم بــكل ود واحرتام، هم   -

إخوة وجريان لنا، عالقتنا اإلنسانية بهم ال تعني أن 

نتخىل عن قضيتنا الجنوبية.

• ما موقف الجالية تجــاه التطورات األخرية 

باليمن يتقدمها تشكيل املجلس الرئايس؟

نعي أنهــا مرحلة ال بد مــن املرور بها   -

حتى يحصل ممثلنا املجلس االنتقايل الجنويب عىل 

االعــرتاف الدويل ويلبي تطلعات شــعب الجنوب 

ويســتكمل الجنوبيون سيطرتهم عىل باقي أرض 

الجنوب وإخراج القوات الشــاملية منها ومتكن 

أبنائها من إدارتها وترتيب البيت الداخيل الجنويب 

استعداًدا لالستحقاقات القادمة.

• كلمة أخرية تودون قولها يف ختام الحوار؟

ندعو كل أبناء الجنوب إىل االلتفاف حول   -

القيادة السياسية الجنوبية ممثله بالرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي والقوات املسلحة الجنوبية التي 

تخوض معارك الرشف والكرامة ضد اإلرهاب.

تقرير

ندعو �سعب اجلنوب اإىل االلتفاف حول القيادة اجلنوبية واال�ستعداد لال�ستحقاقات القادمة

اجلالية حتمل �سفة ر�سمية ولي�س لها اأي عالقة بال�سفارة اليمنية باأمريكا

يتمتع املغرتب اجلنوبي بكامل حريته التي كفلها له الد�ستور االأمريكي
ن�سعى الفتتاح ف�سول درا�سية الإحياء املنا�سبات الوطنية اجلنوبية مت�سًكا بهوية اجلنوب

عالقتنا االإن�سانية مبغرتبي ال�سمال ال تعني التخلي عن ق�سيتنا اجلنوبية

املسؤول اإلعالمي جلالية أبناء اجلنوب بوالية االلباما األمريكية وضاح الشاعري يف حوار مع "األمناء":


