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“األمناء” تستعرض دالالت احتفاالت أبني بعيد االستقالل وبعثرتها ألوراق أعداء اجلنوب..

عـــــالء  تقريــر/  ”األمنــاء” 
عــــادل حـــنش:

العظيمة  الجنوبية  أبني  محافظة  ارتدت 
ثوب االستقالل الجنويب يف الذكرى الـ)55( 
لعيد االستقالل الوطني الجنويب الـ)30( من 
نوفمرب املجيد، الــذي يعترب عالمة فارقة يف 
تاريخ الجنوب العريب، وتجسيد لنضال اآلباء 
وعظمــة انتصاراتهم وعزميتهــم البطولية 

للتحرر من االستعامر.
اتجهت  العام  لهــذا  ففي ذكرى نوفمرب 
أنظار الجنوب قاطبــة صوب أبني األبية التي 
احتضنت مهرجاًنا كبرًيا مبناسبة هذه الذكرى 
الغاليــة.. فأبني التي تطهــرت من اإلرهاب 
الظلم  الكثــري من  مؤخًرا، كانت قــد عانت 
واإلقصاء والتهميش والتنكيل بفعل سياســة 
ومامرســات نظام صنعاء الهمجية ضد أبناء 
الجنوب يف أبــني العزيزة، حيــث عمد ذلك 
النظام االحتاليل إىل جعل أبني وكًرا لإلرهاب 
بهــدف رضب الجنــوب من عمقــه األبيني 
االسرتاتيجي، لكن محاوالته التي بنائها طيلة 
الثالثون عاًمــا املنرصمة تحطمت تحت أقدام 
ابطال القوات املسلحة الجنوبية، وأقدام أبناء 
ابني الرشفاء حينام طهروا أبني من الجامعات 

اإلرهابية.
30 نوفمرب  وتحتل ذكرى عيد االستقالل 
مكانة عظيمــة يف قلوب كل أبناء الجنوب ال 
سيام وأنها تأيت وقد تحقق للجنوب الكثري من 
االنتصارات سياســًيا وعسكرًيا ودبلوماسًيا، 
األمر الــذي جعله يقرتب مــن تحقيق هدف 
الذين قدموا أرواحهم يف ســبيل  الشــهداء 
اســتعادة هوية ودولة الجنوب التي ُطمست 

وُدمرت من قبل نظام صنعاء الهمجي.
لكن النرص الجنويب لن يكتمل إال بتأمني 
ومكرياس  واملهرة،  حرضموت،  وادي  وتحرير 

من قوى اإلرهاب وداعميه.

من أبني.. رســالة واضحة وشديدة 
ألعداء الجنوب

وُتعــد الفعاليــة الجامهرييــة التي 
احتضنتها مديريــة زنجبار يف أبني إحياًء 
لذكرى نوفمرب رســالة واضحة، وشديدة 
الجنوب مفادها بأن شــعب  لكل أعــداء 
الجنوب لن يقبل إال باستقالل غري مرشوط 
أو مؤجــل، والجنوب لجميــع أبنائه دون 
إقصاء أو تهميــش، وأكدت عىل أنه يجب 
عىل الجنوبيني رفــع هدفهم عالًيا املُتمثل 
الثاين، وجعله يف مقدمة كل  باالستقالل 

الشعارات دون خجل أو خوف.
ويف تفاصيــل الفعالية الجامهريية، 
التي شارك فيها حشود كبرية من مختلف 

مديريــات أبــني، ومحافظــات الجنوب 
املجــاورة، ونظمتهــا الهيئــة التنفيذية 
للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 
بأبني الثالثاء، مبناســبة الذكرى الـ)55( 
لعيد االســتقالل الـ30 من نوفمرب، تحت 
شــعار )الجنوب بكل ولكل ابناءه( برعاية 
الُزبيدي، رئيس  القائد عيــدروس  الرئيس 
الجنــويب، وحرضها  املجلــس االنتقايل 
قيادات جنوبية سياسية وعسكرية وأمنية 
وشخصيات  ومشائخ  ووزراء  واجتامعية 
نســوية، أُلقيت عدد مــن الكلامت بدأها 
عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل، نائب 
األمني العام لألمانة العامة لهيئة الرئاسة 
فضل الجعدي نقل مبستهلها تحايا الرئيس 
الحشــد  ُمحيًيا  الُزبيدي،  القائد عيدروس 
الذي توافد من مناطق  الجامهريي املهيب 
الجنوب احتفــاًء بذكرى نوفمرب، معاهًدا، 
يف ذات الوقت، مبواصلة السري عىل درب 
لنيل االســتقالل وإعالن  املناضلني  الثوار 

وبناء دولة الجنوب.
ومثــن الجعــدي جهــود الحشــد 
الجامهــريي املهيــب بهذا الحفــل الذي 
يتزامــن مع احتفاالت األشــقاء يف دول 
التحالــف العريب، مقدًمــا التهاين لدولة 
الذكرى  مبناسبة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
الشهيد  يوم  وذكرى  الوطني،  لليوم  الـ51 

اإلمارايت.
وأكد أهمية تجســيد روح التســامح 
الجنويب،  الوطني  واالصطفاف  والتصالح 
املحدقة  والتحديــات  املخاطــر  ملواجهة 
بالجنوب، متطرًقا لرضورة استكامل تنفيذ 
بنود اتفاق الرياض، ووضع إطار تفاويض 
خــاص لقضية شــعب الجنــوب، ومنح 
الذي  السيايس  مستقبله  اختيار  الجنويب 

يرتضيه لذاته.
املســلحة  القوات  الجعــدي  وحيــا 
الجنوبية التي تسطر أروع املالحم مبختلف 

الجبهات، مقدًرا صمودهم االسطوري يف 
وجه ما يعانونه إىل جانب شعبهم، داعًيا 
إىل أخــذ الحيطة والبقاء يف حالة التأهب 

ملواجهة األعداء.
تنفيذية  رئيــس  اســتعرض  بدوره، 
انتقــايل أبني محمد احمد الشــقي عددا 
التي  النضال والتضحيــات  من مشــاهد 
يقدمهــا شــعب الجنوب الحــر مواجًها 
الوطن بســوء،  كل من يحاول مســاس 
ذاكــًرا اإلنجازات العظيمــة التي حققها 
الجنوبيــون يف الداخل والخارج مبختلف 

املراحل والجوانب.
الجامهريي  الحشــد  ان هذا  وأوضح 
املهيب يحمل كثري من الرســائل والدالالت 
التي تأيت يف مقدمتها ان أبني تبارك وتعزز 
ورأب  الكلمة  وتوحيــد  الجنويب،  التالحم 
الواحد  الفريق  الصدع والعمل سوًيا بروح 
التحديات حارًضا ومستقباًل،  يف مواجهة 
مشــرًيا إىل ان االحتفال بأبني يأيت اجالاًل 
وتكرمًيا ووســام رشف يفخر به ابناءها 
الذين يحملــون قيم نضالية وتاريخية يف 

مختلف املراحل.
أبني  أبنــاء  تضامن  الشــقي  وأعلن 
أبنــاء محافظتي  ودعمهــم إلخوانهــم 
حرضموت واملهــرة يف نضالهم من أجل 
تحرير وادي حرضموت من احتالل وهيمنة 
ميليشــيا املنطقــة العســكرية األوىل، 
ومتكينهم من إدارة شــؤونهم ومنع نهب 
ورسقة ثرواتهم، والحفاظ عىل النســيج 
اإلخوانية  الرش  قوى  عبث  من  االجتامعي 
التي تهــدف إىل متزيقــه، داعًيا مجلس 
القيادة الرئــايس وحكومة املناصفة إىل 
اتخاذ اإلجــراءات العملية الحازمة لحامية 
املواطن من براثن الجوع والفساد وتدمري 

الخدمات املمنهج.
وتخلل املهرجان فقرات فنية وغنائية 
وقصائد شعرية نالت استحسان الحضور.

أبني عصية عىل كل املؤامرات
املجلس  رئاسة  قال عضو هيئة  بدوره، 
االنتقايل الجنويب، رئيس وحدة املفاوضات 
باملجلــس د.نارص الُخبجــي عرب صفحته 
الرســمية يف )تويــرت(: »الذكــرى الـ55 
لالســتقالل الوطنــي املجيــد 30 نوفمرب 
1967م، الــذي حقق فيه شــعبنا الجنويب 
بإرادته  نيــل حريته واســتقالله،  العظيم 

الحرة«.
وأكد أن: »احتفالنا اليوم بهذه املناسبة 
يحمُل  والصمود،  النضــال  بأبني  العظيمة 
دالالٍت ومعاٍن عميقه، بعد أن حققت قواتنا 
املسلحة الجنوبية بالرشاكة مع أشقائنا يف 
التحالف العريب انتصارات عظيمة عىل بؤر 
اإلرهاب يف هــذه املحافظة، وتطهريها من 

التنظيامت االرهابية املسيسة«.
وأشار إىل أن: »أبني قالت كلمتها اليوم 
وستظل عصية عىل كل املؤامرات التي تحاك 
الشجعان،  ورجالها  شبابها  بصمود  ضدها 
إن تلــك االنتصارات يف أبني، وما ســبقها 
يف شبوة، ســتلحقها انتصارات يف وادي 
حرضموت واملهرة، وتلك هي إرادة الشــعب 

يف الجنوب«.
مع  الرشاكة  عــىل  التأكيــد  وجــدد 
الســعودية  العربية  اململكة  األشــقاء يف 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف مكافحة 
اإلرهاب، ُمشــدًدا عىل أن إرادة الشعوب ال 
ُتقهر، وأن للحرية طريق يسلكها الشجعان، 

عهد الرجال للرجال«.

قاسم مشرتك
بدورهم، أكد سياسيون أن: »كل املجريات 
والتطورات يف الجنــوب ُتيش إىل أن الوطن 
عىل بعد خطوات من تحرير نرص يشــبه ذلك 
الــذي تحقق قبل 55 عامــا عندما تحرر من 
االســتعامر الربيطاين«، مشــريين إىل انه: 

»بعد 55 عامــا من التحرر األول، يظل املطلب 
الرئييس لشــعب الجنوب حاليا هو استعادة 
التي ســطت عليها الوحدة املشؤومة  الدولة 
يف تسعينيات القرن املايض، ووضعت احتالاًل 

جامًثا عىل أنفاس أبناء الجنوب«.
وقالــوا ان: »أبناء الجنــوب يخوضون 
نضاالت كبرية جراء وحدة الغدر اليمنية، وقد 
حققوا فعاًل كثري من املكاسب رسخت حضور 
الجنوب عىل الساحة ســواء أمنًيا وعسكرًيا 

وسياسًيا ودبلوماسًيا«.
ل  نوفمرب شــكَّ  30 »نــرص  أن:  وأكــد 
املستويات،  للجنوبيني خربات كبرية عىل كل 
يف  صامدة  تشــكيل جبهــات  يف  وتحديًدا 
مجابهة االستهداف الذي يتعرض له الوطن«، 
مشــريين إىل رضورة اســتمرار هذه الحالة 
والذي يعنــي أن جينات النضــال عىل مدار 
الجنوبية  األجيال  أن  ونصف  عقود  خمســة 
باتت ُتنبــض بالنضال الذي يرســخ حامية 
كاملة ودفاًعا أصياًل عن وطن جنويب وأهداف 

شعبه«.
وأضافوا: »قواســم مشرتكة عديدة بني 
النضال الجنويب قبل أكرث من خمســة عقود 
ووضع اليوم أبرزها وأهمها حجم التضحيات 
التي يقدمها شعب الجنوب«، مشريين إىل أن: 
»تضحيات أبناء الجنوب يف ســتينيات القرن 
الشعب، فهي  بذاكرة  املايض ســتظل خالدة 
ترسانة عسكرية مدججة حتى  واجهت  التي 

حقق الجنوب مكتسبات ولدت دولته األبية«.
واختتموا بالقول: »الجنوب اليوم محارص 
بني أنياب احتالل غاشم يحارب الجنوب شعبا 
وأرضا وهوية، وهو احتالل تتكالب فيه قوى 
اإلرهاب(،  وقوى  اإلخوانيــة  )الحوثية  الرش 
لذا فمجابهة اإلرهاب يتطلب اســتلهام روح 
قبل  االســتعامر  أزاح  الذي  الجنويب  النضال 
ســنوات، وكام فعلها الجنوبيــون وخلصوا 
وطنهم من االستعامر الربيطاين فإن الدالئل 
تيش إىل أن الجنوب سيكون قادرا عىل حسم 
الجنوب من  اإلرهــاب وتخليص  املعركة ضد 

براثن االحتالل اليمني«.

توحد وتكاتف
الوطن  بهــا  التي مير  املرحلــة  أخريّا.. 
الجنويب اليوم تتطلب التوحد، والتكاتف أكرث 
من أي وقت مىض، حتى نضمن اســتمرارية 
الجنوبية  اللحمة  وتعزيــز  االنتصارات  زخم 
والحفاظ  للجنــوب،  ما تحقق  للحفاظ عىل 
عىل مســتقبل الجنــوب القــادم حتى نيل 
االستقالل الثاين الكامل غري املنقوص بالبت، 
واســتعادة دولة الجنوب كاملة السيادة عىل 
حدودها الجغرافية والسياسية املعروفة دولًيا 

ما قبل 21 مايو / أيار 1990م.

• ما الرسائل الواضحة والشديدة التي وجهة من أبين ألعداء الجنوب؟

قيادات �شيا�شية جنوبية توجه ر�شائل �شديدة وُتذر
• أبين العظيمة ترتدي ثوب االستقالل الجنوبي

اأبني الن�شر تت�شن اال�شتقالل


