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 العاصمــة اجلنوبية عدن 
”األمناء” قسم التقارير:

وسياسيون  ناشــطون  أكد 
اليوم  الجنوب  جنوبيون أن صف 
أقوى من أي وقت مىض، فوحدة 
قوته  رس  هــي  الجنوب  أبنــاء 

وانتصاراته.
إطالق  خــالل  ذلــك  جــاء 
والسياســيني  الناشــطني 
واحًدا  الجنوبيني هاشتاج )صًفا 
الســتعادة الجنوب( عرص أمس 
األربعــاء 26 أكتوبــر/ ترشين 
األول 2022م عــى كافة مواقع 
التواصل االجتامعي، وأشــهرها 

)تويرت(.
وقالوا إن “َقَسم )دم الجنويب 
مبدأ  يعترب  حرام(  الجنويب  عى 
وعهد اختــاره املجلس االنتقايل 
الجنويب منــذ البداية، وال ميكن 

الرتاجع عنه مهام كان، وتحت 
أي ظرف من الظروف”.

الجنوب  »قضية  وأضافوا: 
قضية وطن ودولة وهوية وال 
إنفاذ  دون  اليمنية  لألزمة  حل 
إرادة شعب الجنوب وتجاوزها 
أســس  ألهم  تجــاوًزا  ميثل 
فال  السالم،  وأركان  وموجبات 

سالم بدون الجنوب”.
القــوى  كافــة  ودعــوا 
األرايض  امتداد  عى  الوطنية 
الجنوبيــة إىل رص الصفوف 
والوقوف صًفــا واحًدا بقيادة 
عيدروس  القائــد  الرئيــس 
بــاإلرادة  والتحيل  الزبيــدي 
الواعية ملقاومة كافة األساليب 
املراد اتخاذهــا إلعادة احتالل 

الجنوب.
الجنوب  »يعيش  وتابعوا: 
ومصريية  فارقة  لحظة  اليوم 
وحاســمة يف تاريخه، يكون 
يواجه  يكون، حيث  أو ال  فيها 
مؤامرة  وأكــرب  هجمة  أخطر 

تســتهدف وجــوده وتطلعاتــه 
وأحالمه، مــا يعني أهمية توحيد 
الجنوب ملواجهــة جميع  صــف 
األخطار واملؤامرات التي تستهدف 
»من  أنــه:  مؤكدين  الجنــوب”. 
الجنوبية ال  اللحمــة  املهم تعزيز 
ســيام يف هذه املرحلة املصريية 

والحاسمة«.
مدعومة  قليلة  »قلة  وأكملوا: 
من قوى محلية وخارجية ال ترغب 
ووجود  الجنــوب،  صف  بتوحيد 
جنوب قوي متامســك، وهي من 
تقف خلف دعوات متزيق النسيج 
الجنــويب، وقد رد عليها شــعب 
الجنــوب بعقر دارهــا من خالل 
القايص  مليونية كربى ســمعها 

والداين”.
وأشاروا إىل أن: »توحيد صف 

أبناء الجنوب ُيعد منهًجا راســًخا 
لدى املجلــس االنتقايل الجنويب، 
عنها«.  يتخى  لن  وطنية  ومهمة 
مؤكدين أن: »ما يجمع الجنوبيني 
ويوحدهــم هو اســتعادة الحق 
االحتالل  ومواجهــة  الجنــويب، 

واإلرهاب بكافة أشكاله«.
وقالــوا إنــه »بوحــدة أبناء 
الجنــوب ومتاســكهم وتآزرهم 
ســيحققون، بال شك، طموحات 
شــعب الجنــوب يف اســتعادة 
السيادة«.  كاملة  الجنوبية  الدولة 
مشريين إىل أن »ما يجب أن يدركه 
كل الجنوبيــني أن الجنوب وطن 
يتســع لجميع أبنائه، ولن يكون 

الجنوب إال بكل رجاله«.
والسياسيون  الناشطون  وأكد 
الجنوبيون أن “الدعوات املشبوهة، 
الهادفة إىل تشــظي  والخبيثــة 

وحدة الصف الجنويب لن تصل إىل 
اليوم  الجنويب  فالوعي  مبتغاها، 

كبري وعظيم«.
املجلس  يسمح  »لن  وأضافوا: 
االنتقايل بأن تــراق أي قطرة دم 
بني أبنــاء الجنوب، وعــى أبناء 
الجنوب أن يكونــوا عى ثقة بأن 
سالح القوات املســلحة الجنوبية 
لن يوجه نحو أي جنويب بأي حال 
“سالح  أن  مؤكدين  األحوال”.  من 
أبطال القوات املسلحة الجنوبية لن 
يوجه إال ضد األعداء، وليس ضد أي 
اُتخذ يف هيئة  جنويب، وهذا قرار 
بتوجيهات من  االنتقايل  رئاســة 
الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي”.

ونوهوا بأن “املجلس االنتقايل 
كان، ومــا زال، عــى اســتعداد 
لتقديم التنازالت ألجل وحدة صف 
شــعب الجنوب، وتفويت الفرصة 

شــعوره  من  انطالًقا  أعدائه  عى 
الجنويب  الشعب  تجاه  باملسؤولية 
األيب«. مؤكدين ثقتهم باالنتقايل 
بأنه لــن يألو جهــًدا يف دعم أي 
خطوة من قبــل أي قوى جنوبية 
الجنويب  الصف  توحيد  من شأنها 
تعمل عى نزع فتيــل الفنت التي 
تزرعهــا القــوى الحاقــدة عى 

الجنوب بني أوساطه.
جنويب  كل  »عى  واستطردوا: 
املجلــس  أن  إدراك  وجنوبيــة 
كل  حريص  الجنــويب  االنتقايل 
الحرص عــى تعزيز وحدة الصف 
الجنــويب بكل الُســبل املُتاحة«. 
مضيفني: »يجــب مواصلة العمل 
تطلعات  تحقيــق  حتى  قوة  بكل 
شعب الجنوب وصواًل إىل استعادة 
الفيدراليــة  الجنوبيــة  الدولــة 

املستقلة كاملة السيادة«.

مواصلة  املهم  »من  أنه  وأكدوا 
الحوار الوطني الجنويب من خالل 
خطوات فعلية ومبادرات ملموسة 
كأســاس  الجنوب  وحدة  لتعزيز 
متــني لتحقيــق أهداف شــعب 

الجنوب واستعادة دولته«.
الرضوري  “مــن  إنه  وتابعوا 
الحــرص عى التشــبث بالهوية 
الجنوبية وتوسيعها بكل أبعادها”.

الناشطون  أشار  الختام،  ويف 
إىل  الجنوبيــون  والسياســيون 
الجنويب  االنتقــايل  “املجلس  أن 
- ومبوجــب التفويض الشــعبي 
املمنوح لــه  - يحتفظ بحقه يف 
ملواجهة  املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ 
أي طارئ أو تهديــدات أو ترهيب 
يســتهدف الجنوب وحامية إرادة 

شعب الجنوب وقضيته العادلة”.

تقرير

• َقَسم )دم الجنوبي على الجنوبي حرام( مبدأ وعهد اختاره االنتقالي منذ البداية

• ندعو القوى الوطنية الجنوبية كافة إلى رص الصفوف

• قلة قليلة مدعومة من قوى محلية وخارجية ال ترغب بتوحيد صف الجنوب

• وحدة أبناء الجنوب هي سر قوته وانتصاراته

• يعيش الجنوب اليوم لحظة مصيرية في تاريخه يكون فيها أو ال يكون

�ضيا�ضيون: �ضف �جلنوب �ليوم �أقوى من �أي وقت م�ضى
أطلقوا حملة بعنوان )صًفا واحًدا الستعادة اجلنوب(..


