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  الحمُد لله ربًّ العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، لقد رشفنا كثريًا مؤلفي هذا الكتاب 
حني أسندوا إيّل مراجعته وتقدميه، تعّد الظواهر الطبيعية واإلنسانية صغرت أم كربت أمنا تُعرَف وتُعلم من خالل 
البحث العلمي، حيث تجري مقاربتها علمياً، ليك يتســنى فهمها ومعرفتها وتحليلها، وبالتايل تقوميها وضبط 

إيقاعها.

والخطاب الســيايس واإلعالمــي الجنويب، يحمل قضية عادلــة لها مدلوالت متعددة تعّد مدخالً للدراســة 
والتحليل، فقضية شعب الجنوب منذ بدايتها يف مطلع التسعينات ليست مبنأى عن اهتامم والقراءات التحليلية 
وال ينبغي لها، وأصبح الخطاب الســيايس للمجلس االنتقايل الجنويب ميلك املؤرشات التي تربز توحي بتقدم 
الخطاب السيايس الذي يقربه من صناعي القرار السيايس العريب واإلقليمي والدويل، وهو  ما دعاء الباحثون إىل 
تقديم هذه الدراســة، واقفني عىل الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، الذي  ميثل حقالً داللياً ذو مضامني سياسية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية، رافقته تحوالت كربى أهمها 
مرحلة االنتقال من الثورة إىل الدولة، لذا فإن هذه الدراسة يسلِّط الضوء عىل الخطاب السيايس للمرحلة االنتقالية 

منذ 4 مايو 2017م – 4 مايو 2022م؛ لكون تلك املرحلة من املراحل املهمة من تاريخ شعبنا وثورته وقضيته.

وبعــد أن أطلعنــا عىل مضمون هذه الدراســة تبني لنا أنّها اشــتملت عىل أربعة مباحث وعــدد من النتائج 
والتوصيات. ففي املبحث األّول، اإلطار املنهجي للدراسة، تناولت مشكلة الدراسة وتساؤالتها وأهدافها وأهميتها 
واملنهجية واملعيارية البحثية التي ســارت عليها يف خطوات البحث، ويف املبحث الثاين، الجانب النظري من 
الدراســة تناول املفاهيم واملصطلحات يف تحليل الخطاب ومناهجه وآلياتــه وتحولها وانتقالها، ويف املبحث 
الثالث، قّدم ملمًحا عن الباث للخطاب ُمولده وحياته ومراحله نضاله الثوري والسيايس، ويف املبحث الرابع: تناول 

نتائج تحليل للخطاب. 

وتأيت هذه الدراسة املتميزة لتفكك شفرات الخطاب السيايس، وتكشف عن  دالالت جديدة تضمنها الخطاب 
السيايس للرئيس القائد عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، فقد كانت الدراسة منهجية، السيام 
أنها  صدرت من مؤسســة علمية بحثية استطالعية، مؤسســة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات بقيادة اإلعالمي 
الجنويب أ. صالح أبو عوذل، فقد قدمت الدراسة كثرياً من املعلومات الدقيقة واملهمة، مام يجعلها قابله للنرش يف 
املجالت وتعّد مصدرًا للدراسات القادمة؛ وقد توصلت لعدد من النتائج والتوصيات: وكانت أبرز تلك النتائج، هي 
خلو الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي من ألفاظ العنف والكراهية والتحريض السيايس سواء أكان 

ضد أعداءه أو خصومه السياسيني. 

وقد احتوت الدراسة عىل نتائج مركَّزة، كام احتوت عىل توصيات مهمة يف تطوير الخطاب السيايس للمجلس 
االنتقايل الجنويب ودراسة مثل تلك ال غنى للمختصني واملهتمني يف إطار الخطاب السيايس، من اإلفادة من هذه 

الدراسة القيمة وقراءتها.

تقديم
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لقد كان دوري يف هذا الدراســة هو التنســيق واملتابعة واإلرشاف عىل هذا عليها، فضال عن مراجعة بعض 
املالحظات السياسية والتاريخية. 

وأخرياً لقد استفدُت من قراءة هذه الدراسة، وفرحُت بأن من زمالئنا من يهتم بحثياً مبثل هذه القضايا املهمة، 
وإن وسيلتنا دامئا للتقدم والتطور والعمل املؤسيس والتخطيط لكل ذلك والنجاح فيه هو البحث العلمي ووجود 

املعلومة الصحيحة وليس العمل العشوايئ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني. 

د. صدام عبدالله 
مستشار رئيس املجلس االنتقايل للشؤون اإلعالمية

رئيس قطاع الصحافة واإلعالم الحديث
8/ أكتوبر  2022م
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تهدف هذه الورقة البحثية إىل تحليل الخطاب السياسية للرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب، والتي ألقاها منُذ إعالن عدن التاريخي يف 4 مايو 2017حتى 4 مايو 2022م، محاولة 
معرفة تحوالت الخطاب ومدلوالته وكشف رس نجاحاته التي تحققت ومدى قدراته الفنية، اللفظية والجسدية، يف 

التأثري عىل الجامهري املتلّقية للخطاب السيايس. 

وتتكّون هذه الورقة البحثية من أربعة مباحث هي: املبحث األّول: اإلطار العام للبحث، وتناول مشكلة البحث 
وأهميته وأهدافه ومنهجه والعينة املدروســة والدراسات الســابقة، ويف املبحث الثاين: اإلطار النظري للبحث، 
وتناول مفهوم الخطاب السيايس وأهميته وأبرز مناهج تحليل الخطاب، ويف املبحث الثالث، تناول ملمحاً عاًما 
عن باث الخطاب السيايس، مركزًا عىل مراحل حياته وانتامئه السيايس وخلفيته التاريخية والثورية التي كان لها 

حضوٌر كبريٌ يف طبيعة الحقول الداللية املستعملة يف الخطاب املدروس.

 ويف املبحث الرابع واألخري، تناول نتائج تحليل لُغة النّصية للخطاب السيايس، باإلضافة إىل تقديم قراءة 
تحليلية لُلغة الجّسد التواصلية التي استخدمها الباث أثناء تقديم خطابه السيايس. وقد اعتمد البحث عىل منهج 

التحليل الّنيص واالستداليل ومنهجية التحليل الّنفيس واإلحصايئ.

 وقد توصل البحث إىل عدد من النتائج أهمها، أن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الُزبيدي امتلك قدرة 
فّنية بارعة تســاعده يف توظيف إمكانات الُلغة، معانيها ومبانيها وأســاليبها وتراكيبها ووسائل توصلها، وكذلك 
االستفادة من لُغة الجسد االتصالية، التي جاءت متناغمة تناغاًم كليًا مع الُلغة اللفظية؛ إليصال مضامني الخطاب 

السيايس، وقد اُختتم البحث بعدد من التوصيات.

الكلامت املفتاحية: الخطاب السيايس- الباث- املتلقي- الحقول الّداللية – لُغة الجسد 

ملخص الدراسة
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Abstrat

The political speech of President Aidarous Al-Zubaidi
From May 4, 2017 to May 4, 2022 AD
Analytical semantic reading
 This research paper aims to analyze the political discourse of President  
 Commander Aidarous bin Qassim Al-Zubaidi, President of the Southern Transitional
 Council, which he delivered since the historic declaration of Aden on May 4, 2017
 until May 4, 2022 AD, an attempt to know the transformations of the speech and its
 implications and to reveal the secret of his successes and the extent of his technical,
 verbal and physical abilities, in influencing the audience receiving political discourse
 This research paper consists of four sections: The first topic: the general framework 
 of the research, dealing with the research problem, its importance, objectives,
 methodology, the studied sample and previous studies
 The second topic: the theoretical framework of the research, dealing with the  
 concept of political discourse and its importance, and the most prominent methods
 of discourse analysis.  The third topic dealt with a general overview of the announcer
 of political discourse, focusing on the stages of his life, his political affiliation, and his
 historical and revolutionary background, which had  great presence in the nature of
 the semantic fields used in the studied discourse
 The fourth topic dealt with the results of analyzing the textual language of political   
 discourse, in addition to providing an analytical reading of the communicative body
 language that the announcer used while presenting his political discourse.  The
 research relied on the method of textual and inferential analysis and the methodology
 of psychological and statistical analysis
 The research reached a number of results, the most important of which is that  
 the political discourse of President Aidarous Al-Zubaidi possessed a skillful technical
 ability to help him employ the potential of the language, its meanings, buildings,
 methods, structures and means of communication, as well as making use of the
 communicative body language, which came in complete harmony with the verbal
 language.  To convey the contents of the political discourse, the research concluded
 with a number of recommendations
 Keywords: political discourse - broadcaster - receiver - semantic fields - body  
language





المبحث األول

 اإلطار المنهجي للدراسة
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يشكُل الخطاُب السيايس يف أوقاِت األزماِت واألحداث والتحوالت السياسية نقطة فارقة يف حسم املواقف، 
فإّما أن تصّب يف مصلحة الباث للخطاب أو أن تحســم األمر ضّده، فهو وســيلة ذو حّدين؛ لكونه يرتبط ارتباطًا 
مبارشًا بصناعة القرار، الســيام حني تتداعى األحداث، وتتســارع وتريتها مام قد ال تسمح أحيانًا بالتفكري بلُغة 
الرتيّث وعادة ما يتم التحضري املسبق لهذه الخطابات السياسية؛ ليك تتمكن من إيصال رسالتها املرجوة التي 

تسعى القيادات السياسية املرسلة للخطاب تحقيقها يف فرتة زمنية محددة. 

ويعدُّ الخطاب السيايس عملية تواصلية تتم بني طرفني هام الباث واملتلقي والتي تسعى إىل إيصال رسالة ما 
من أجل إقناع ذلك املتلقي بفحواها وجعله يتخذ موقًفا إيجابيًا يخدم مصلحة الباث. وهذا يتم عرب رسالة يبحث 
من خاللها الباث/ الســيايس، رشعنة خطابه واستاملة أكرب عدد من املتلقني نحو قضيته وأهدافه التي يسعى 

لتحقيقها.  

إشكالية الدراسة: 
إّن الخطاب السيايس الذي يؤكد هوية الباث ووضوح رسالته من شأنه أن يسّهل انخراط املتلقي يف مرشوعه، 
وتبني أفكاره وبرامجه، فإذا ما اثبت أنه يحمل مرشوًعا فكريًا يريد إقناع الّناس به، وأنّه واضح الرؤية صايف الفكرة 
ناجح يف تفاعل املتلقي اإليجايب معه، من ُهنا تكمن إشكالية البحث يف رصد مضامني الخطاب السيايس للرئيس 
الُزيدي وتحليل آليات واسرتاتيجيات ومحرکات االتصال والتواصل االقناعي، وما يحتويه من عالقات وقوى فاعلة، 
باإلضافة إىل رصد أهداف األفعال الكالمية والتعرف عىل مســارات الربهنة الواردة يف الخطاب، ويف ســبيل ذلك 

نطرح هذا السؤال الرئيس.

 ما مدى تأثري الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي يف تشكيل الوعي السيايس لّدى املتلقني؟   

ويتفرع من ذلك السؤال عدد من األسئلة منها:

تعدد وسائل الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي، هل أسهمت يف تعزيز عملية االتصال والتواصل 
مع املتلقيني؟ 

هل كان الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس مواكباً للمتغريات الحاصلة يف املحيط املحيل واالقليمي 
والدويل؟ 

هل شّكل الخطاب السيايس للقائد عيدروس الزبيدي تحوالً كبرياً يف مسار األحداث السياسية والعسكرية 
املحلية واالقليمية؟  

هل استفاد باث الخطاب من لُغة االتصال الجسدي يف سبيل تعزيز مضامني خطابه السيايس؟

 

  أهمية الّدراسة:
يعذُّ تحليل الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس الزبيدي من األولويات املرحلية؛ لكونه خطابًا ميثل 
املرشوع الوطني الجنويب، الذي تسعى جامهري شعب الجنوب لتحقيق أهدافه - من خالل ذلك املرشوع الوطني 

ُمَقدَّمة
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الذي يعد الزبيدي رمزاً سياسياً له - يف أقرب وقت وأقلَّ تكلفة، لذا فدراسة تحليل الخطاب السيايس - ألعىل هرم 
يف قيــادة املجلس االنتقايل الجنويب واملتمثلة يف الرئيس عيــدروس الزبيدي ذو أهمية كبرية جداً وتكّمن تلك 

األهمية يف التايل:  

كشف مدلوالت الخطاب للشعب يف سبيل معرفة التوجهات العامة للمجلس االنتقايل.

مواجهة االشــاعات واالخبار املوجهة ضد الخطاب الســيايس الجنويب ويف مقدمته خطاب الرئيس القائد 
عيدروس الزبيدي. 

دراسة الخطاب السيايس لشخصية جنوبية قائده متفق عىل رمزيتها من معظم أبناء شعب الجنوب.  

معرفة قدرة الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي يف توظيف كل الوسائل يف تحسني دور الخطاب 
السيايس للمجلس االنتقايل الجنويب عىل املستويني الداخيل والخارجي.

كشف اإلشكاليات والتحديات التي رافقت الخطاب السيايس والعمل عىل تصحيحها.

تقديم املعالجات والتوصيات واملقرتحات التي تسهم يف تطوير الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي. 

تفتح املجال لتناول الخطاب الســيايس الجنويب مبختلف أمناطه وكذلك الدفــع مبراكز التدريب؛ لتطوير 
مهارات اإلعالميني والسياسيني الجنوبيني يف تقنيات تحليل الخطاب.

أهداف الّدراسة:
التعرف عىل تأثري الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي يف بناء العالقات السياسية الداخلية والخارجية، وكذا 

معرفة األساليب والوسائل االتصالية التي اعتمد عليها الخطاب السيايس.

محاولة كشف مدى تناغم خطاب الرئيس الزبيدي مع التطورات املحلية واالقليمية والدولية.

 إزالة الغموض وتوضيح الصورة املغلوطة ضد الخطاب السيايس الجنويب، وذلك بإبراز الدور الحقيقي لذلك 
الخطاب ومدى خدمة لقضية شعب الجنوب.  

 تحديد املشكالت التي تعيق تطوير الخطاب السيايس للمجلس االنتقايل الجنويب. 

تقديم الرؤى املستقبلية؛ لتطوير أداء الخطاب السيايس الجنويب الرأيس واالفقي.

ترسيخ مفاهيم ومضامني الخطاب الســيايس لدى أفراد الشعب من خالل عرض تحليالته وتفكيك شفراته 
وتوصيله ألكرث من رشيحة يف املجتمع. 

فرضيات الدراسة:
يفرتض البحث أن هناك دور ا للخطاب السيايس لرئيس املجلس االنتقايل عىل املستوى املحيل والدويل 

لكنه كان متوسط التأثري.

يفرتض البحث جود هفوات ونواقص يف الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي أثرت عىل مواكبة قضية شعب 
الجنوب للتطورات السياسية املحلية والدولية.

منهجية الدراسة:
يف هــذا البحث تــم اتباع منهجية اعتمدت التحليل النقدي والنيص واالســتداليل للخطاب باعتباره مالمئاً 
لطبيعــة وموضوع البحث، وكذلك االســتفادة من منهجية التحليل النفيس واالحصايئ يف تحليل لغة الجســد 

ومهارات االتصال اللفظي. 
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عينة الدراسة: 
اختار هذا البحث عينة عشوائية من الخطابات الجامهريية واملقابالت والترصيحات الصحفية والتلفزيونية 
التي قدمها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، منذ إعالن تأسيس املجلس االنتقايل الجنويب حتى تاريخ 4 مايو 
2022م، وقد بلغت تلك العينة الخاضعة للدراسة )20( خطابا سياسيا موزعة ما بني خطابات جامهريية ميدانية 
ومقابالت تلفزيونية ومؤمترات وندوات وحلقات نقاش، حيث توزعت تلك الخطابات عىل فرتة زمنية )5( ســنوات 

مبعدل كل عام )3( خطابات؛ ليشمل الفرتة املحددة للبحث.

 حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية: 

 الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب. 

الحدود الزمنية:

امتدت حدود البحث من 4 مايو -2017 حتى 4 مايو 2022م. 

 

مصطلحات الدراسة: 

الخطاب السياسي:
عرفه الباحثون اجرائيا بأنه حقل معريف يهتم بدراســة التواصل الســيايس داخل املجتمع، سواء بواسطة 
النصوص أو الكالم أو الصور وهو خطاب يرتبط القادة السياســيني السيام يف أوقات الحروب واملفاوضات وعقد 

االتفاقيات الدولية وتتغري الفاظه نظرا لطبيعة املوقف كام يعد من اهم الوسائل املؤثرة عىل الجامهري. 

تحليل الخطاب السياسي: 
إن عالقــة اللغة بالسياســة عالقة متينة حيث أصبح تحليل لغة الخطاب الســيايس أحــد فروع علم اللغة 
االجتامعي الذي نال اهتامما واســعا لكون يهتم بلغة الخطاب السيايس والتعرف عىل خصائصه اللغوية التي 

تدعم الخطاب وتكشف عن وسائل تأثري الخطاب والسامت والخصائص االسلوبية الخاصة باملجتمع. 

باث الخطاب:
باث الخطاب هو الرمز السيايس املتكلم وهو الرئيس القائد عيدروس بن قاسم بن عبد العزيز الزبيدي رئيس 

املجلس االنتقايل الجنويب ونائب رئيس املجلس الرئايس. 

المتلقي:
هو متلقي الخطاب سواء اكان الخطاب موجه للمتلقي يف الداخل أم الخارج.

الدراسات السابقة: 
 الدراســة التي قدّمها )فاتحة متــزاريت2013م( التي تحمل عنوان “ الحقول الّداللية يف الخطاب الســيايس 
املرصي الراهن خطاب مريس منوذجا” جامعة السلطان موالي سليامن بني مالل املغرب. وقد تناولت الدراسة 
مفهوم الخطاب السيايس الذي عرفته بانه عملية تواصيلة تتم بني طرفني هام الباث واملتلقي ويف املحور الثاين 
تناولت عن الحراك املرصي دوافعه واســبابه واملحور الثالث نظرة عن الباث وقد اتفقت دراستنا مع محاور هذه 
الدراســة لكن ما مييز دراســتنا انها تناولت فرتة زمنية طويلة اشتملت عىل عدد من الخطابات كانت عينة كافية 
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للدراسة باإلضافة ان دراستنا استندت عىل املناهج التحليلية األخرى كاألسلوبية والنفسية. 

الدراسة التي قدمها )الرفاعي 2019( التي تحمل عنوان “ اسرتاتيجيات تحليل الخطاب السيايس خطابات 
سعد زغلول منوذجا، قسم اللغة العربة كلية اآلداب والعلوم الجامعة الهاشمية.   

ودراســة )نور الزايد 2022م( “ تحليل الخطاب السيايس خطاب الرئيس الرتيك رجب طيب أردغان منوذجا”، 
تناولت الدراســة تحليل خطاب ســيايس يركّز عىل خطاب ألقاه أردوغان عشية االنقالب عىل حكمه يف 2016م 
وكشف الدراسة عن مدى تأثري خطاب أردوغان عىل إفشال االنقالب التي كادت أن تطيح بنظام حكمه. لقد توافق 
هذا البحث مع تلك الدراسات من حيث املوضوع، وهو تحليل الخطاب السيايس، وقد متيزت دراستنا عنها، بأنها 
تناولت أكرث من خطاب ســيايس وفرتة تقدر بخمس سنوات مام يعني أن هذه الدراسة متيزت يف النوع والكمية، 
وكذلك متيزت باملنهج التكاميل التحلييل مام جعلها تتميز عن غريها من الدراسات، ومام سبق من دراسات كانت 

لنا مفتاحاً استطعنا من خالله الولوج إىل تحليل الخطاب السيايس. 

أقسام الدراسة : 
 وقــد أحتوى هذا البحث عىل أربعة مباحث ونتائج وتوصيات وثبت باملراجع واملالحق، ففي املحب األّول: 
اإلطار العام للبحث، وتناول مشكلة البحث وأهميته وأهدافه ومنهجه والعينة املدروسة والدراسات السابقة، ويف 
املبحث الثاين: اإلطار النظري للبحث، وتناول مفهوم الخطاب السيايس وأهميته وأبرز مناهج تحليل الخطاب، 
ويف املطلب الثالث، تناول ملمحاً عاًما عن باث الخطاب السيايس، مركزًا عىل مراحل حياته وانتامئه السيايس 
وخلفيته التاريخية والثورية ويف املبحث الرابع، تناول طبيعة الحقول الداللية املستعملة يف الخطاب املدروس. 

وختمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. 



المبحث الثاني

الخطاب السياسي  - مفهومه وآليات تحليله
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أّوالً: مفهوم الخطاب السياسي: 
عرف باللغة اإلنجليزية  )Political discourse(، وهو الوسيلة الرئيسيّة التي يستخدمها السياسيّون، واألشخاص 
الذين يعملون يف املجال السيايّس من أجل مخاطبة بعضهم البعض، أو مخاطبة أفراد الشعب، ويعرف أيضاً بأنّه 
الخطاب الذي يقرأه، أو يلقيه شخٌص ما بصفتِه الفردية، أو بالصفة الرسميّة التي ميثلها كأن ميثل حزباً ما، أو وزارًة 

من الوزارات، أو الحكومة كاملة)1(.

 ثانيا: أهداف الخطاب السياسي
يتميز الخطاب السيايس بأنه خطاب يقوم عىل عملية اإلقناع للجهة املوجه لها الخطاب، باإلضافة إىل تلقي 
القبول واالقتناع مبصداقيته، من خالل العديد من الوسائل والطرق املدعمة بالحجج والرباهني، وجب أن يوظف 
الخطاب السيايس الوسائل اللغوية واملنطقية الصحيحة، وجمل تعبريية تتناسب مع طريقة التواصل مع األفراد، 
كالصور واملوسيقى باإلضافة إىل استخدام لغة الجسد، مع مراعاة أن تتناسب مع املوقف واملقام الذي يتم إلقاء 

الخطاب السيايس عىل أساسه. 

ثالثا: وظائف الخطاب السياسي
يُحّقق الخطاب الســيايّس عّدة وظائٍف وفق اســرتاتيجيٍّة تقوم عىل إدارة أمناط التفكري اإلنساينّ، ومن هذه 

الوظائف ما يأيت:

وظيفة الخرب: 

من أهم الوظائف التي تقوم عىل إيصال الخرب للجمهور بطريقة صحيحة ومقنعة.

وظيفة املقاومة واملعارضة:

 يعمل بشــكل أسايس عىل تقديم املعارضات واالحتجاجات عىل سياسية متبعة يف املجتمع الذي يعيش 
فيه، باإلضافة إىل مقاومة هذه السياسية والنظام املتبع من أجل تغيريه والحصول عىل نظام آخر.

وظيفة إخفاء الحقيقة:

 يساعد يف إخفاء الحقائق وتزييفها، وتقديم حقائق أخرى غري املوجودة واملتبعة من قبل أفراد معينني.

وظيفة منح الرشعية أو نزعها:

 تقوم هذه الوظيفة عىل إعطاء السلطة ملجموعة معينة أو انتزاع السلطة من القامئني عليها. يف الحاالت التي 
يقوم بها الخطاب بأحد الوظائف السابقة، يعترب خطاباً سياسياً بحتاً، وإذا خال الخطاب من إحدى هذه الوظائف 

ال ميكن أن يتّم وصفه بأنه خطاب سيايس.

رابعا: خصائص الخطاب السياسي 
هناك العديد من الخصائص التي يتحىل بها الخطاب السيايس وهي:

يقوم عىل املدح والثناء عىل سياســية معينة ومتبعة يف املجتمــع أو املعارضة واالحتجاج واالنتقاد لهذه 
السياسية.

)))ينظر: تمثالت اللغة في الخطاب السياسي ، عيسى عودة برهومة، ص 24
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الدفاع عن الربامج واالختبارات ذات الطابع الســيايس التي يتم وضعها من قبل جهة معينة أو إيجاد برامج 
وطرق بديلة عن الربامج املوجودة واملتبعة.

قد يكون هدفه بث التفاؤل واألمل باملستقبل، أو يعمل عىل إيجاد رؤية سياسية مختلفة برؤية الخطاب من 
قبل األغلبية.

أن تتصف بنيته بالتامسك والرتابط، والتي تستند عىل أيديولوجيا محددة.

اللغة املتبعة به لغة مائلة إىل صيغة األمر.

اعتامده بشكل أسايس عىل البالغة؛ ألّن الهدف األسايس منه التأثري العاطفي عىل املستمعني.

يتّصف بطوله وبتكراره للعديد من الجمل والكلامت، من أجل وصول الفكرة التي يهدف إىل إيصالها للجمهور.

خامسا: مناهج تحليل الخطاب
يف حالة تحليل الخطاب السيايس، هل نبحث عن السياسة من خالل اللغة )أي أن أداة البحث هي اللغة ومادة 
البحث هي السياسة(، أم نبحث عن اللغة من خالل السياسة )وتصبح السياسة أداة البحث بينام اللغة مادته(، ذلك 
يعني أن املنهج األول يبحث معنى الحرية يف السياسة.. بينام املنهج الثاين كيف يوظف السيايس مفهوم الحرية 
يف لغته؟ األول يفرتض أن للحرية معنى لغويا محددا، لكن السيايس يتالعب بسياقات املفردة ليحصل عىل معاٍن 
مختلفة، والثاين كيف ينبش السيايس اللغة ليصل ملآربه؟ إنها تلك العالقة بني املتنبي وسيف الدولة؟ فأيّهام كان 

يستغل اآلخر؟ فاألّول يوظف اللغة ليحصل عىل السلطة، والثاين يوظفها لتعزيز سلطته.

وإذا كان أطراف لعبة الخطاب ثالثة: مرسل ومستقبل وبينهام رسالة )نص مكتوب أو مسموع(، فهل هناك توزيع 
ملوازين القوى بني هذه األطراف؟ وملن يختل ذلك امليزان؟ ومتى يختل؟ أم أن التوازن يف القوى هو القاعدة؟ وكل 

ذلك يعني أن العالقة بني األطراف الثالثة هي عالقة قوى، وجوهر السياسة هو “عالقات قوى”.

والرتكيــز عىل الخطاب يف مدلوله اللغوي الذي تركز عليه دراســات تحليل الخطاب يجرفنا نحو “االتصال 
السيايس”؛ وهو ما يعني “مهارات اإلبالغ واإلقناع”، وهنا يصبح املتلقي أيضا طرفا يف إنتاج الخطاب.

تتنوع مناهج تحليل الخطاب – بشكل عام- بني تحليل املضمون والتأمل النقدي للمفاهيم من ناحية وبني 
مناهج األلسنية عرب حقل داللة النص ومسار الربهنة عىل صدق املفهوم والداللة املرجعية للمفهوم يف الخطاب 

من ناحية ثانية، أما يف الدراسات الخاصة بتحليل الخطاب السيايس، فهناك أكرث من منهج. 

تحليل المضمون: 
لعل الوظيفة الرئيســية لتحليل املضمون ترتكز يف كشــف “ما وراء النص” من خالل قياس كمي للمفردات 
للكشف عن تلك التي تتكرر أكرث من غريها بغرض تكثيف الداللة يف ذهن املتلقي نتيجة لسيطرة مفهوم معني 
عىل املنظومة املعرفية ملنتج الخطاب، وقد يأخذ القياس شكال آخر، وهو قياس املساحة املعطاة للنص سواء 

باملساحة أو الزمن )للخطاب الشفوي(.

منهج التأمل النقدي )التحليل اإلدراكي(:
 ويعني الربط بني بنيتني هام بنية الخطاب الســيايس من ناحية وبنية السياق السيايس للخطاب، وترتكز 

عملية الربط هذه بني النص السيايس وبني توزيع القوة )السلطة( يف السياق املجتمعي.

المنهج األسلوبي: 
 ويعد أبرز مناهج تحليل الخطاب حيث اتجهت نحو دراسة األلفاظ اللغوية “باعتبارها ممثلة لجوهر املعنى 
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فاختيار الباث لأللفاظ يتم يف ضوء إدراكه لطبيعة اللفظة وتأثري ذلك عىل الفكر”)2(, وعملية االختيار هذه ليست 
مفروضة ســلًفا، لكّنها “عملية ذهنية رسيعة تتم  برسعة  مذهلة يف دماغ الباث إىل درجة ال يشعر بها وال يعيها 
تحكمها كفايته، وهي قدرة تختلف متكًنا ورسعة من إنسان إىل آخر وفق ذكائه ومعرفته ومخزونه الثقايف وحاله 
النفســية وغريها حتى إن الفجوة لديه بني الكفاية واألداء، النظرية والتطبيق، تضيق وتكاد تنعدم، فيفكر العقل 

مبهارة ويقدر وينطق دون أن يشعر بذلك؛ ألنه يتم يف زمن مذهل من الثانية”)3(.

مناهج األلسنية:
 وهي املناهج التي وظفها الباحثون السياسيون عىل خطى الباحثني يف ألوان الخطاب املختلفة مع تكييفها 

مبا يناسب طبيعة الخطاب السيايس من خالل:

أ- حقل داللة النص: ويتم من خالل الخطوات التالية: 

- تحديد املفهوم املركزي يف النص.

- تحديد املفاهيم املعارضة للمفهوم املركزي.

- تحديد املفاهيم املوامئة للمفهوم املركزي.

- كشف شبكة العالقة بني املفاهيم كلها.

 

منهج الحقول الداللية:
 يقول )جون الينز( يف تعريفه للحقل الداليل بأنه “ مجموعة جزئية ملفردات اللغة” والهدف من تحليل اللغة 
هو جمع األلفاظ التي تخص حقال معينا والكشف عن الصلة ببعضها ببعض واملصطلح العام وعرفه )أوملان( بـأنه 
“ قطاع متكامل من املادة اللغوية يعربِّ عن مجال معنيَّ من الخربة”)4( ويرى )جورج مونان( بأن الحقل الداليل هو 

“ مجموعة من الوحدات املعجمية تشمل عىل مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحدد الحقل.

والحقول الداللية تعنى بدراسة الكلامت من تجميعها يف حقول داللية وترى هذه النظرية أنه ليك تفهم كلمة 
ينبغي أن تفهم الكلامت املتصلة بها دالليا. لكن مع رضورة السياق الواردة فيه فكلام ترددت بعض الكلامت بنفسها 
أو مبرادفاتهــا أو برتكيب يؤدي معناها كوَّنت مجموعة من الكلامت ترتبط دالالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام 
يجمعها وتســمى حقالً دالليا قامئة من الكلامت التي ترتدد بنسب مختلفة يف أثناء الخطاب أو خطابات معينة 
وكلام تردد تلك الكلامت بنفسها أو مبرادفاتها او اشتقاقاتها أو مصاحباتها أو برتكيب يؤدي معناها كونت حقال 

دالليا أو حقول داللية)5(. 

)2) البالغة واألسلوبية: محمد عبد المطلب, الشركة المصرية العالمية للنشر – لونجمان، 
القاهرة، ط)ن 994)م، ص5)2.

)))داللة االغتراب في شعر الشريف الرضي )في ضوء األسلوبية الشعرية التطبيقية(: إيمان 
الكيالني, مجلة المنارة, الجزائر، مج)), ع), 2007م, ص)26. 

)4) علم الداللة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب, ط4, )99)م, ص79.
)5)النقد والداللة نحو تحليل سيميائي لألدب محمد عزام، منشورات وزارة الثقافة بالجهورية 

العربية السورية دمشق، 996)م.  ص 45)





المبحث الثالث

لمحة عن باث الخطاب ودوافعه 

وانتمائه  السياسي
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مولده ونشأته: 
الرئيس القائد/ اللواء/ عيْدُروس بن قاســم بن عبد العزيز الزُّبَيْدي هو قيّادي وســيّايس جنويب، ولِد يف عام 
1967 يف منطقــة ُزبَيْد مبحافظــة الضالع، وتلقى تعليمه االبتدايئ والثّانوي فيها، وانتقل إىل مدينة عدن؛ ليّكمل 
تعليمه الجامعي يف كليّة القوى الجويّة، وتخرّج مّنها برتبّة مالزم ثاين يف عام 1988م. وبعد تخرجه ُعني ضابطاً 
يف الدفاع الجوّي ويف نهاية العام 1989م، تحّول من إطار وزارة الدفاع إىل وزارة الّداخلية، وُعني أركان كتيبة حامية 

السفارات واملنشآت بصنعاء. 

ومن ثّم ألتحق بالقوات الخاّصة حتى حرب صيّف 1994م، وشارك بالقتال ضمّن عن الجنوب تحت راية جيش 
جمهورية اليمن الدميوقراطية الشعبية يف جبهة دوفس /أبني، وتنقل يف أكرث من جبهة إىل حني سقطت العاصمة 

عدن، وغادر بعدها إىل دولة جيبويت هو ومجموعه من رفقائه العسكريني يف 7 يوليو عام 1994م.

 

دوره النضالي في الثورة الجنوبية: 
بعــد مرور عام من احتالل الجنوب قرر عيدروس الُزبيدي العودة إىل الضالع بشــكل رسي، وبدأ يف التهيئة 
للمقاومة من خالل التنســيق واللقاء مع عدد من زمالءه العســكريني وبعد التواصل مع قيادات الخارج من أجل 
تطوير العمل العسكري ضد االحتالل اليمني، ويف عام 1996م، أسس حركة حتم، )حق تقرير املصري(، التي بدأت 

بنشاطها بشكل رسي من خالل أعامل اغتيال استهدفت رموزاً للنظام اليمني يف الفرتة 1997-1998م. 

ويف عام 1997م أُدين بقيادة حركة حتم التي تدعو لفك االرتباط ومتت محاكمته محاكمة عسكرية وُحكم عليه 
باإلعدام غيابيّاً برفقة عدد من زمالئه. ويف العام 2002م بدأ يشّكل ويّدرب خالياً رسية للمقاومة وتنقل يف معظم 
محافظات الجنوب املحتل، حتى إعالن الثورة الجنوبية السلمية، وسار عىل هذا النهج يف إعداد رجال املقاومة 

التي كانت رديًفا للثورية الجنوبية السلمية.

 ويف السادس من يونيو 2011م أعلنت املقاومة الجنوبية معاودة نشاطها بعد اجتامع لها، كام تبّنت مسؤوليتها 
عن إعطاب آليات للجيش وإصابة ضابط وجندي وسط مدينة الضالع يف الرابع عرش من يونيو 2011م. 

واندلعت اشتباكات بني املقاومة الجنوبية بقيادة عيدروس الزبيدي وقوات الجيش اليمني املوالية للرئيس 
الســابق عيل عبدالله صالح يف 2013م بســبب قصف الجيش اليمني بالقذائف مخيم عزاء لناشط يف الحراك 
الجنويب يف فناء إحدى املدارس الحكومية بقرية سناح، مبديرية حجر مبحافظة الضالع.، وأسفر عن مقتل 15 

شخصاً بينهم صبيان يبلغان 3 و11 عاما، وإصابة 23 شخصاً عىل األقّل.

واســتمرت االشتباكات لفرتات متقطعة طوال عّدة أشهر، ويف الرابع من ديسمرب 2014م دعا القائد عيدروس 
الزبيدي الجتامع موسع يف منطقة ُزبيد لشائخ وأعيان الضالع واتفق معهم عىل االستمرار يف القتال ضد الجيش، 
وبعد االنقالب العســكري عىل الرئيس هــادي يف صنعاء، واصل الحوثيون زحفهم نحو مدن الجنوب، وشــارك 

الحوثيون يف معارك الضالع برفقة قوات صالح.

ويف 30 مارس قتل ما ال يقّل عن 22 شــخصاً وجرح 50 باشــتباكات بني الحراك والقوات املوالية للحوثيني 
وصالح يف الضالع، ويف 1 أبريل فر العميد عبد الله ضبعان وجنوده من معسكر اللواء 33 مدرع الضالع تحت نريان 
املقاومة الوطنية الجنوبية، ويف الثاين من أبريل سيطر مقاتلو املقاومة الجنوبية بقيادة القائد عيدروس الزبيدي 
عىل مدينة الضالع بشــكل كامل بعد هزمية قوات الجيش والحوثيــني، ويف الخامس والعرشين من مايو 2015م 
تحررت الضالع بالكامل من القوات االحتالل اليمنية بشقيها الحويث والجيش اليمني الذي متركز يف املدنية منذ 
عقدين ونيف من الزمن، ومن ثم توجه القائد عيدروس بقواته إىل منطقة النخيلة يف مديرية املسيمري مبحافظة 
لحج لقطع طريق اإلمداد الرابط بني كرش ومثلث العند. ثم إىل منطقة كرش وسيطر عىل الجبال املطلة عىل الخط 

العام ملحارصة وتضييق الخناق عىل معسكر لبوزة.

وشــارك بالقتال يف جبهة بلة/ردفان واقتحم قاعدة العند العســكرية االسرتاتيجية برفقة عدد من القيادات 
العســكرية يف الرابع من أغسطس 2015م. وبعد تحرير أغلب املناطق الجنوبية توجه إىل محافظة عدن والتقى 



32

يا�سي للرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي  اخلطاُب ال�سَّ

بقيادات من املقاومة الجنوبية، ويف السابع والعرشون من سبتمرب 2015م.

دوره السياسي: 
غادر إىل العاصمة الســعودية الرياض ومن ثم دولة االمارات العربية املتحدة يف السابع من ديسمرب 2015م 
أصدر فخامة األخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قراراً جمهوريًا يقيض بتعيني اللواء عيدروس الزبيدي 
محافظاً للعاصمة عدن، خلفاً للواء جعفر محمد سعد الذي اغتيل بسيارة مفخخة، ويف الوقت نفسه تّوىل رفيقه 
يف القتال اللواء شالل شائع إدارة أمن العاصمة عدن، وكانت تلك املرحلة العصيبة جدا هي مبثابة مغامرة السيام 
يف ظل تزايد الهجامت اإلرهابية العنيفة التي رضبت العاصمة وأوقعت مئات الضحايا أغلبهم مدنيون، فقد تعرّض 
القائــد عيدروس الزبيدي ألكرث من 4 محاوالت اغتيال، منهــا 3 بعربات مفخخة، تبّناها ما يُعرف بتنظيم الّدولة 

اإلسالميّة.

وكان تنظيم إخوان اليمن املتحكم يف رئاسة الحكومة وكثري من مفاصل الّدولة، غري راٍض عن تعيني الُزبيدي 
محافظًا لعدن، نظرًا لتاريخه الوطني الطويل وصالبة موقفه ومطالبته منذ وقت مبكر باستعادة دولة الجنوب.

 ويف منتصــف مارس 2016م أطلق عملية تحرير عدن من التنظيامت اإلرهابية وانطلقت من مديرية التواهي 
واملعــال وخور مكرس وبعد تأمينها انتقل إىل مديرية املنصــورة التي اتخذتها القيادات اإلرهابية مقرا لها، وبعد 
سلســلة من أعامل القتل واالغتيال شبه اليومي من قبل املســلحني، واستمرار املواجهات املبارشة ويف اليوم 

التاسع والعرشون من نفس الشهر استكملت القوات األمنية العملية وسيطرت بالكامل عىل املديرية.

وقد شهدت العاصمة عدن انهياراً كامالً يف الخدمات األساسية، ومنها انقطاع خدمة الكهرباء لفرتات طويلة 
جداً، وعىل إثر ذلك التدهور املتسارع وصمت الحكومة اليمنية، غادر عيدروس عدن إىل االمارات العربية املتحدة 

يف مهمة عمل وأمثرت جهوده عن دعم اإلمارات لكهرباء عدن مبولّدات وتجهيزات الزمة بخمسني ميجا 

واستطاع عيدروس ويف أول إنجاز من نوعه يف بلد غارقاً يف الفساد، من انتزاع منشأة النفط يف منطقة حجيف 
بعــد مرور أكرث من 16 عاماً مــن خصخصتها ملصلحة رجل األعامل اليمني توفيق عبــد الرحيم، وهذا الحراك 
التنموي الذي قام به محافظ عدن، مل يرق بكل تأكيد لتنظيم اإلخوان الحاكم، الذي وظف اإلعالم املحيل للنيل 

منه وعرقلة جهوده التي كان الهدف منها إعادة عدن إىل وضعها الطبيعي قبل وحدة 1990م.

فعمــل اإلخوان عىل محاولة اثارة الفوىض واغــالق مجاري مياه الرصف الصحي وقطع خطوط نقل الطاقة، 
وانابيب املياه، ملحاولة تأليب الشارع ضد املحافظ الذي كانت توجه له تهمة السعي النفصال الجنوب.

عىل الرغم من الحملة اإلعالمية والسياســية التي طالت شــخص الزبيدي، إال إنه ظّل محافظاً عىل عالقته 
بالرئيس هادي، حيث نظّم يف األول من ديســمرب )كانون األول( 2016م، مظاهرة حاشــدة مؤيدة للرئيس عبدربه 
منصور هادي يف ساحة العروض بعدن، نددت بخطة األمم املتحدة للسالم يف اليمن ورفضت مقرتحات املبعوث 

الدويل لليمن إسامعيل ولد الشيخ أحمد.

دوره في تشكيل المجلس االنتقالي الجنوبي:
يف العارش من سبتمرب 2016م دعا عيدروس جميع القوى السياسية واملقاومة يف الجنوب إىل رسعة تشكيل 
كيان سيايس نداً للتيارات السياسية يف شامل اليمن. وخالل مؤمتر صحفي دعا الزبيدي الرئيس عبدربه منصور 
هــادي ودول التحالف إىل دعم توجهات الجنوبيني يف إعالن كيانهم الســيايس يف املحافظات املحررة، الذي 
يعرب عن تطلعاتهم وميثلهم يف الحكومة ويف أي مفاوضات سياسية مستقبلية وهو األمر الذي أثار غضبًا إخوانيًا 
واسعاً، وهذا األمر كشف خريطة التحالفات اليمنية مبا فيها ميليشيات الحويث، والتي وقفت إىل جانب التنظيم 

الحاكم يف اليمن، حيث تبني أن ال خالف بني هذه القوى عندما يتعلق األمر بالجنوب.

وبعد هذه الدعوة تزايدت حّدة العنف يف الجنوب وشــهدت العاصمة عدن سلسلة هجامت واغتياالت طالت 
كوادر جنوبية بارزة، لكن هذا مل يعرقل امليض يف تشكيل الكيان السيّايس الجنويب. وحني أدرك حكام “الرئاسة 
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اليمنية” أن ال خيار أمامهم يف مواجهة عيدروس الزبيدي، ســوى إقالته من منصب محافظ عدن، وهو ما جعل 
الحكام يختارون الـ27 من ابريل )نيسان( 2017م، موعداً لذلك، وهو اليوم الذي تحّل فيه ذكرى إعالن تحالف الحرب 

األّوىل عىل الجنوب يف العام 1994م.

ويف الســاعات األّوىل ليوم الـ27 من أبريل )نيسان األســود(، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قراراً أقال 
مبوجبــه كالً من وزير الدولة هاين بن بريك، ومحافظ عدن اللواء عيدروس قاســم الزبيدي، ومحافظ حرضموت 
اللواء أحمد سعيد بن بريك، ومحافظ شبوة اللواء أحمد حامد امللس، ومحافظ سقطرى اللواء سامل السقطري، 
واختيار التاريخ كان هدفه تقديم رســالة للجنوبيني أن “تطلب األمر ســوف نعاود شن حربًا أخرى عىل الجنوب 
والسيطرة عليه، مذكرين بتلك الحرب التي انتهت بهزمية القوات الجنوبية، واحتالل القوات اليمنية الشاملية لكافة 

مدن الجنوب.

ومل يعلّق الزبيدي عىل قرار إقالته، بل مىض يف تأسيس املجلس االنتقايل الجنويب، الذي أعلن عن تأسيسه 
عقب تفويض شعبي واسع شهدته العاصمة عدن يوم الـ4 من مايو )آيار( 2017م، والذي عرف بإعالن عدن التأريخي، 
والذي أعقبه تشكيل قيادة سياسية للجنوب، بزعامة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي وعضوية 26 عضواً مثلوا 
محافظات الجنوب، ويف يوم الـ11 من نفس الشهر، وهو اليوم الذي شهد ميالد املجلس االنتقايل الجنويب، الذي 
اكتسب زخاًم سياسيًا كبريًا عىل املســتويني اإلقليمي والدويل، واعرتضت أطراف إقليمية، أبرزها “قطر وإيران 
وتركيــا”، واذرع محلية يف اليمن كالحوثيني واإلخوان، والذين رأوا يف املجلس إنه عبارة عن “حكومة انفصالية”، 

يجب مقاومتها. 

 شارك يف اتفاقية ومشاورات الرياض يف سيبل توحيد الجهود العسكرية ملواجهة املليشيات اإليرانية، اختري 
عضوا يف مجلس الرئاسة املؤق يف مجلس القيادة الرئايس املؤقت يف 7 أبريل 2022.





المبحث الرابع

نتائج تحليل الخطاب السياسي للرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي
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يف هذا املبحث يســعى البحث إىل عرض النتائج التي توصل لها البحث وتحليّلها، فقد حاول البحث تتبع 
الظواهر اللغوية والداللية التي تجلت بوضوح داخل بنية الخطاب الســيايس للرئيس القائد عيدروس الزبيدي 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب وعضو املجلس الرئايس، محاوالً الكشــف عن أبرز الدالالت التي ولدتها لُغة 
الخطاب وكذلك معرفة ما تحملّه املالمح الجسدية لباث الخطاب، وقد اشتمل هذا املبحث عىل عدد من املطالب 
متثلت يف اآليت: قنوات نقل الخطاب السيايس، الحول الداللية للخطاب السيايس، املالمح الجسدية والنفسية 

لباث الخطاب السيايس.

أوال: قنوات نقل الخطاب السياسي: 
تعدُّ الوسائل اإلعالمية املتعددة، هي الوسيلة املُثىل للتواصل السيايس ودامئا ما يعتمد الخطاب السيايس 
عىل وســائل لها فاعلية التأثري عىل الجامهري وصانعي القرار السيايس، وتعدُّ وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
واملســموعة من أبرز القنوات التوصيلية للخطاب الســيايس، فمن خاللها تنقل األفكار والرؤى واأليدولوجيات 
للمتلقني. لذا فالخطاب السيايس أتخذ من تلك التقنيات اإلعالمية منفذا للوصول إىل سياسة إعالمية تعرب عن 

مشاريعهم وأهدافهم السياسية. 

وهذا يشمل دراسة وسائل اإلعالم املتعددة وتحليل الخطابات من قبل السياسيني والذين يسعون للتأثري عىل 
العملية السياسية واملحادثات الرسمية وغري الرسمية بني أفراد الجمهور من بني جوانب أخرى.

  ويف هذا املبحث تناولنا أبرز الوسائل اإلعالمية التي أعتمد عليها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي يف إيصال 
خطابه السيايس، ومن خالل دراستنا لتلك الوسائل اإلعالمية توصلنا إىل نتائج كام هي مبينة أدناه.

جدول رقم )1(

يوضح وسائل تقديم الخطاب السيايس

م وسائل الخطاب التكرار النسبة 

1 10  جماهيري ميداني  50%

2 6  تلفزيوني )مقابالت( 28%

3 2 صحفي )تصريح(  12%

4 2 ندوات ومؤتمرات  10%

المجموع 20  100%
مام سبق تبني:

أن الخطاب الجامهريي امليداين كان له الغلبة عىل بقية وسائل الخطاب األخرى فقد بلغ نسبته )%50(، ويليه 
خطاب املقابالت، بنسبة بلغت )%28(، ومن ثّم التصاريح والبيانات الصحفية بنسبة )%12(، ويف املرتبة األخرية 

جاءت الندوات بنسبة)10%(.     
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شكل رقم )1( 

يوضح وسائل تقديم الخطاب السيايس لدى الرئيس القائد عيدروس الزبيدي

ويتضح لنا من مام سبق أعاله عدد من النتائج الداللية املعربة عن مضمون الخطاب السيايس وهي: 

أن الخطاب الجامهريي كان أكرث تأثرياً وشموالً؛ لكونه ارتبط بالواقع السيايس ارتباطاً مبارشاً وكان قريباً من 
عاطفة الجامهري السياسية، الســيام أن الباَث للخطاب اختار املناسبات الوطنية الجنوبية املرتبطة بوجدان 
الشعب الجنوب واملرتسخة يف عقله الجمعي، نحو: )أعياد ثورة أكتوبر، وذكرى نوفمرب املجيد، ومناسبة التصالح 
والتســامح الجنويب، وذكرى تأســيس املجلس االنتقايل الجنويب، وذكرى اجتياح واحتالل الجنوب...(، كّل تلك 

املناسبات كان لها إسهاماً مبارشاً يف تعميق الخطاب السيايس يف وجدان املتلقي.

 شكلّت داللة اختيار املكان الذي يوجد فيه )املتلقي( بعداً سياسيّاً واجتامعيّاً وثقافيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً، 
حيث إن معظم تلك الخطابات ألقيت يف حوارض مدن الجنوب جميعها، مصحوبة زيارات ونزول ميداين للرئيس 
القائد، وقد مثبت حركة الســري لتك الزيارات امليداين أهمية ترابطية معززة للخريطة الجغرافية للجنوب، حيث 
انطلقت من العاصمة عدن مروراً بشــبوة وحرضموت واملهرة ومن ثم العودة إىل أبني وعدن لحج (، وهذه الداللة 
املكانية، تكشف عن مدى العمق االسرتاتيجي للخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي الذي أتكا عىل داللة 

) املكان والزمان( يف سبيل ترسيخ مفاهيم القضية الجنوبية الوجودية وتوحيد النسيج االجتامعي الجنويب.     

 شــّكل اختيار الوسائل اإلعالمية )القنوات الفضائية( بعداً داللياً للخطاب السيايس، فهي ال تقل أهمية عن 
الخطاب الجامهريي امليداين؛ حيث أراد الباُث للخطاب أن يوصل عدد من الرسائل السياسية املوجهة للخارج 
فتم اختيار قنوات ذات شهرة عاملية ولها ارتباط مبارش يف صناعة القرار السيايس، نحو قنوات )  bbcالربيطانية 
، وقناةrt  الروســية، cnn االمريكية، فتلك القنوات لها ارتباط بدول صنع القرار السيايس الدويل. باإلضافة لقنايت 
الحدث والعربية التابعتني للمملكة العربية السعودية وقنايت سكاي نيوز وقناة أبو ظبي التابعتني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وتلك القنوات لها ارتباط مبارش بسياسة التحالف العريب وهام دول عىل لها عالقة يف السياسة 

املحلية واإلقليمية. 

 برز ملمح داليل أخر تجىل داخل وسائل نقل الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي، ويعدُّ أكرثَ أهمية يف تطور 
الخطاب السيايس ومتثل ذلك التطور يف اختيار دولتي )بريطانيا وروسيا( - اللّتني لهام تاريخ طويل يف عالقتهام 
بالجنــوب وكذلك قدرتهــام يف صناعة القرار الدويل، حيــث نفذ الرئيس القائد عيدروس الزبيــدي زيارتني إقام 
خاللهام ندوتني سياسيتني ترشحان قضية شعب الجنوب، الندوة األّوىل يف مجلس العموم الربيطاين والثاين يف 
مجلس الدوما الرويس، وكال الندوتني رشحتا القضية الجنوبية رشحاً تفصيلياً مام يدّل عىل أن الخطاب السيايس 
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للرئيس القائد عيدروس الزبيدي مل يكن خطاباً ثورياً غري مدروس، بل تبني أنه خطاب سيايس مدروس بدقة.

إن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي منذ إعالن 4 مايو 2017م إىل 4 مايو 2022م، جاء متمحوراً يف 
محورين رئيسيني هام: الخطاب السيايس املوجهة للخارج، والخطاب السيايس املوجهة للداخل، وجعل الباث 
الخطاب املوجه للخارج يف مقدمة اهتامماته، حيث تصدر املشهد بوضوح، بينام جاء الخطاب املوجة للداخل 
يف املرتبة الثانية؛ مام يؤكد لنا أن الرئيس القائد عيدروس الزبيدي كان أكرث ثقة بشعبه ومرشوعية قيادته لهذا 
الشــعب الذي فوضه لقيادة هذا املرحلة يف البيان التاريخي 4 مايو 2017م، مام جعله يثق أن خطواته تعرب عن 

أهداف ثورته وتلبي طموحات شعبه.

 تبــني أيضا أن الخطاب الســيايس املوجهة للخارج تطــور تدريجياً حني إنه جاء يف عام 2017م بنســبة 
ضعيفة ومن ثم جاء يف عام 2018م بنســبة متوســطة بينام جاء يف عامي 2019م و2020م بنسبة مرتفعة، بينام 
جاء يف عامي 2021م و2022م، بنســبة مرتفعة جداً وهذا يؤكد أن اســرتاتيجية الخطاب السيايس لدى الرئيس 
القائد عيدروس الزبيدي متيش وفق خطط وبرامج مدوسة ومواكبة لتطورات املرحلة وتسارع األحداث والتحوالت 

السياسية املحلية واإلقليمية والدولية.  

ثانيا: المحاور الداللية للخطاب السياسي:
إن املحــاور الداللية: هي مجموعة من األلفاظ تحمل داللة سياســية يقصدها الباث؛ ليعرب تعبريًا دالليًّا أو 
معجميًّا، عن مقاصده التي يريد أن يوصلها الباث للمتلقي من خالل خطابه وتعدُّ دراسة األلفاظ املحورية جزًءا 

من دراسة بنية الخطاب السيايس ومستوى من مستوياتها.

والظاهرة اللُغوية ترتكب من عمليتني متواليتني يف الزمن ومتطابقتني يف الوظيفة، وهام اختيار املتكلم ألدواته 
التعبريية من الرصيد اللغوي، ثم تركيبه لها تركيبا تقيض بعضه قوانني النحو، وتسمح ببعضه اآلخر سبل التعرف 
عند االســتعامل )6(، واالختيار من حيث مصدره نوعان: األول من قبل املنشئ الذي “يختار من الرصيد اللغوي 
الواســع مظاهر اللغة محددة, ثّم يوزعها بطريقة مخصوصة فيكّون بها أثرًاً داللياً سواء أكاَن هذا االختيار لغاية 
إخبارية أم لغاية إيحائية)7(, وهذا االختيار عادة ما يحظى بنسبة عالية من التكرار, وحني يرتبط بسامت معينة 
عىل نحو له دالالت تصبح خواص أسلوبيّة تظهر يف الخطاب بنسب وكثافة وتوزيعات مختلفة)8(. واالختيار الثاين 
يأيت من قبل املتلقي أو القارئ “وينصب عىل اختيار ظواهر يف الخطاب دون أخرى، ويتم االختيار دامئا عىل ما 

هو متميز بالنسبة له”)9(, وتعّد تلك الظواهر اللغوية “الجبهة العريضة للبحث األسلويب”)10(.

يقصد باملعجم هو املادة اللغوية التي يستخدمها الباث للخطاب يف إنتاج عمله، ولكل باث ُمعجمه الخاص 
الذي مييّزه من غريه, وقد يكون للباث أكرث من معجم بحسب تعدد مضامني خطابه السيايس واملعجم إذن هو 
“قامئة من الكلامت املنعزلة التي ترتدد بنسب مختلفة أثناء خطاب معني، وكلام ترددت بعض الكلامت بنفسها 
أو مبرادفاتها أو برتكيب يؤدي معناها كوَّنت حقالً أو حقوالً داللية ... فاملعجم إذن هو لحمة أيِّ نص كان ويحتل 
مكانًا مركزيًّا يف أيِّ خطاٍب, ولذلك اهتمت به الدراســات اللغوية قدميًا وحديثًا وجعلته مركز الدراسات الرتكيبيّة 

والدالليّة )11(

)6) تأويل األسلوب: مصطفى السعدني, ص77.
)7) المرجع نفسه، ص78.

)8) ينظر: األسلوب )دراسة لغوية إحصائية(: سعد مصلوح, عالم الكتب, القاهرة, ط)، 2002م, 
ص)).

)9) تأويل األسلوب: مصطفى السعدني، ص78.
)0)) في النص األدبي )دراسات أسلوبية إحصائية(: سعد عبد العزيز مصلوح, عالم الكتب، 

القاهرة، ط), 2002م.
)))) تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(: محمد مفتاح, المركز الثقافي العربي, 

الرباط، ط2, 986)م, ص58.
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وملعرفة املحاور الخطاب الرئيســة التي ترتدد يف خطاب ما، تعطي داللة خاصة؛ إذ تطلعنا عىل موجهات 
الباث، ويف هذا املبحث سنتناول محاور الخطاب التي تقع يف حقل الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي 
وتحليل اتجاهاتها من خالل السياق الذي وردت فيه، وسوف نورد مفردات هذه املحاور حسب درجة ترددها وفق 

املراحل الزمنية التي مرت بها.

المضامين األكثر ترددا في الخطاب السياسي: 
ومــن خالل تتبع مضامني الخطاب لــدى الرئيس القائد عيدروس الزبيــدي فقد تجلت كثري من املضامني 
السياسية والدبلوماسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية والعسكرية واألمنية والحقوقية واإلنسانية والدينية 
والتاريخية والجغرافية والتنموية والفكرية وااليدلوجية، وتجلت القضايا املحلية والعربية واإلقليمية والدولية، ويف 
إطار هذا الكم الهائل من املضامني والقضايا يحاول البحث أن يسلط اهتاممه عىل أبرز املضامني واملرتكزات التي 
احتواها الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، حيث إنها شكلت حقول داللية امتألت باملضامني 
املعربة عن مكنون الخطاب السيايس املوجهة، مام جعل من هذه الخطابات السياسية خارطة سياسية وثروة 
وطنية سياسية ودبلوماســية وثورية واجتامعية وامنية وعسكرية واقتصادية، وتعدُّ مرجعية سياسية للخطاب 

السيايس ملعظم  القوى الوطنية الجنوبية املؤمنة بقضية شعب الجنوب. 

 وقــد تجلت تلك النتيجة من خالل تتبع البحث - للمعجم اللغوي يف خطاب الســيايس للرئيس عيدروس 
الزبيدي - تتبعاً إحصائياً وجد أن مجموع ألفاظه مرادفاتها واشتقاقاتها ومصاحباتها بلغ مجموعها الكيل)8900( 
لفظة، وقد كانت مضامني الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي أكرث تردداً وشيوعاً حيث بلغت تكرارها) 

5172لفظة، بنسبة )%59 (، بينام بلغ تردد باقي املضامني يف الخطاب نفسه )3728(، مفردة بنسبة )41% (.  

وقــد كانت أكرث املضامني تردداً يف الخطاب الســيايس للرئيــس القائد عيدروس الزبيدي هــي: ) الثورية، 
والسياسية، والدبلوماسية، واالجتامعية، واألمنية(، باإلضافة إىل التعريج إىل املضامني االقتصادية والحقوقية 

واإلنسانية والدينية. 

جدول رقم )3(

يوضح تكرار ونسبة املضامني الداللية يف الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي 

م المضامين الداللية التكرار   %

1 1200 مضمون الهوية واألرض والوطن والدولة  23%

2 مضمون الثورة، والمواجهة والتحالف والدفاع المشترك  1050 20%

3 مضمون التصالح، والتسامح، والحوار والمشاركة  820 16%

4 مضمون مكافحة التطرف والعنف واإلرهاب  670 13%

5 598 المضمون السياسي والدبلوماسي  12%

6 المضمون االقتصادي والتنموي 567 11%

7 %5 267   المضمون الديني واإلنساني  

المجموع  5172  100%
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شكل رقم )2(

يوضح تكرار ونسبة املحاور الداللية يف الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي

يتبني لنا مام سبق عدد من النتائج ممكن نربز أهمها، وهي:

أن لغة الخطاب السيايس لدى الرئيس عيدروس الزبيدي اشتملت عىل عدد من الحقول الداللية املعربة . 1
عن رؤاه وأهدافه حيث بلغت نسبتها عالية يف مجموع لغة الخطاب الكلية، وما لفت انتباه الباحثني هو 
تردد ثالثة ألفاظ محورية داللية بكثافة عالية حيث بلغت نسبة تكرارها ))%59، وتلك األلفاظ هي ) ألفاظ 
األرض والوطن الهوية الدولة، ألفاظ الثورة والحرب واملواجهة، وألفاظ التصالح والتسامح..( بينام بلغت 
ألفــاظ املحاور األخرى ))%41، وهذا يدل عىل محوريــة القضية التي يناضل من أجلها الرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي. 

تجىّل ملح داليل أخر متثل يف غياب ألفاظ العنف والكراهية ضد الخصوم واألعداء لقضية شعب الجنوب، . 2
وكذلك املعارضني السياسيني من أبناء الجنوب، ويعّد ذلك ملمحاً داللياً معرباً عن عقالنية وحلم ورزانة 
الخطاب السيايس لدى الرئيس عيدروس الزبيدي، مقارنة مع الخطاب األخر، بل أن األمر تجاوز أكرث من 
خطاب سيايس عربياً وإقليميا، وتلك حقيقة واضحة صعب تجازوها وعدم دراستها دراسة مستفيضة، 
فمن خالل البحث والتحليل داخل بنية الخطاب اللغوية ولغة الجسد التواصلية مل نعرث عىل تلك األلفاظ 
يف مجمل الخطاب، وهذا مؤرش داليل معرب، ويدل عىل مدى وعي ومتانة الخطاب الســيايس املبرش 

مبستقبل سيايس لجنوب حديث.

وقد كان عملنا يف هذا املطلب تتبع املحاور الداللية األكرث تردداً يف بنية الخطاب اللغوية ابتداء من عنوانات 
ومناســبات الخطابات ومروراً ببنيته املعجمية وانتهاء باملفردات التي ألحَّ عليها الرئيس عيدروس الزبيدي يف 
مجمل خطاباته السياسية الشعرية، وبعد اإلحصاء الدقيق لهذه املحاور اتضح أن املحاور التي شاعت يف العينة 
املختارة من خطابات الرئيس الزبيدي بصورة واضحة ومكثفة تعّد أكرث الدوال تردُّدًا يف خطابه الســيايس وهي 

كاآليت: 

 مضمون األرض والهوّية والدولة والوطن:
لقد أخذت مفاهيم الهويــة واألرض والدولة والوطن حيزاً كبرياً يف خطاب الرئيس عيدرووس الزبيدي وارتبط 
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به ارتباطاً وثيقاً بحركة نضاله الدؤوب يف سبيل استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، لذلك كرّس خطابه بتلك 
املدلوالت يف سبيل شحذ الهمم لدى إفراد شعبه “ فاإلحساس باملكان - الوطن - إحساس له أصالته وعمقه يف 
الوجدان الجنويب؛ ألن اإلحساس باالنتامء والوالء للوطن واملكان يصبح - هنا - هوية تاريخية وطنية ونفسية، ال 
سيام أنه ميثل حلقة املشيمة يف رحم األرض - األم - ويرتبط بوداعة الطفولة وهنائها، ويزداد اإلحساس بالوطن 

رًا وعمقا إذا ما تعرض ذلك الوطن للخطر أو الضياع واالنصهار”)12(. تجذُّ

أن محور األرض والوطن وما يتعلق بهام من مرادفات معجمية يغطي مســاحة واسعة يف الخطاب السيايس 
للرئيس عيدروس الزبيدي بنسبة )%23 (، وقد مثّل هذا املحور البؤرة األساسية التي تتمحور حوله معظم مفردات 
الخطاب؛ لكون الباث ذو عالقة وثيقة باألرض والوطن والهوية والشعب الذي يتشكل عرب مجموعة من املقومات 

السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتامعية.

ويعــّد محور األرض والوطن من أكــرث املحاور تردًُّدا يف خطاب الرئيس القائد الزبيدي، ومن الصعب إحصاء 
املفردات التي تدور حول هذا املحور إحصاء دقيقا، ولذلك ســنقف يف هذا املبحث عند أبرز الدوال التي تدور 
يف فلك هذا املحور واملتمثلة يف )األرض الوطن الهوية التاريخ(، فحني يوجه خطابه الســيايس للداخل يتألق 

الخطاب عالياً شامخاً بالهوية والتاريخ واالنتصارات.

 ففي الـ 25 من أكتوبر 2017م وجه الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي، كلمة تاريخية ألبناء حرضموت، قائالً  فيها: 
“نشكر أبناء حرضموت املايض والحارض واملســتقبل، حرضموت الشموخ واإلباء التي كانت دولة يف املايض 
وستبقى دولة يف املستقبل بإذن الله، وأن الجنوب بدون حرضموت ليس جنوباً، ونحن أقوياء بجنوب حرضموت 
التاريخ والحضارة واألصالة، كام أن حرضموت ذكرت يف القرآن وهي ميزة من الله سبحانه وتعاىل، ولذا ال يستطيع 
أحــد تجاهل حرضمــوت، وقال: كلنا حرضموت وجنوبنا حرضموت فال أســهب بكلمة حرضموت ولكن أصبحت 

حرضموت جزءاً من العقيدة الجنوبية” )13(.

نالحظ يف النص السابق أن الخطاب بني عىل حقائق تاريخية متجذرة يف أعامق التاريخ، بل إنه مل يكتف بذلك 
فحاول أن يستدل بالنص القرآين؛ ليزيد داللة الخطاب تأكيداً وقد اتسمت تلك املؤرشات الزمنية للخطاب املوجه 
إىل الجامهري الجنوبية الحرضمية بالربط املنطقي بني املايض والحارض باملستقبل بالدرجة األّوىل من خالل 
الربط بني توصيف الواقع وکيفية التعامل معه يف ضوء االستفادة من املايض للتنبؤ باملستقبل؛ ألجل تحقيق 

األهداف املستقبلية املرادفة لخطة الدولة القادمة.  

ويف خطابه الجامهريي يف محافظة املهرة تحدث قائالً:” أيها األحرار أبناء املهرة األبية يطيب يل أن أحييكم 
تحية األحرار ونحن ندشــن معكم اليوم أعامل الجمعيــة الوطنية والقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 
باملحافظة.. هذا الحدث التاريخي الذي انتظره أبناء املهرة وكافة أبناء الجنوب يعد مثرة من مثار عقدين ونصف 
العقد من مسرية النضال التحرري السلمي الجنويب واملقاومة الجنوبية التي انجزت تحرير معظم أرايض الجنوب 
وهو حدث يؤسس لالنطالق نحو استكامل تحرير الجنوب وبناء مؤسساته املدنية والعسكرية واألمنية، وصوالً إىل 
االستقالل أرضاً ووطنا ودولة وهوية.....”وأشكر كافة أبناء املهرة الذين غمرونا بكرمهم املعروف وتفاعلهم الشعبي 
العظيم مع املجلس االنتقايل وقيادته، ومثل هذا الكرم والتفاعل ليس مســتغرباً عىل املهرة وأهلها الذين كانوا 

وسيظلون عمقاً حضارياً وتاريخياً للجنوب أرضاً وإنساناً وهوية..” 

ويف ذكرى تحرير العر بيافع تحدث قائالً: “أيّها الشــعب الجنــويب العظيم  نقف اليوم يف يافع التاريخ، يافع 
الكفاح والنرص واملدد، يافع التي نحبها ونجلّها ونفاخر بها،  إنني اليوم وأنا أشاهد جبالها، أتذكر رجاالً كالجبال 

رحلت منها لكنها ستظل خالدة يف ذاكرتنا وذاكرة هذا الوطن، رجال لن يعوضنا فيها اَي يشء، رجال تربّت بني 
جنبات هذه الجبال، وكانت مسنداً وملجأً للوطن ورجاله، الشهيد أحمد سيف اليافعي، والفقيد أحمد عيل الحدي، 

)2)) جماليا ت المكان في شعر عرار: تركي المغيض, جامعة اليرموك, مجلة مؤتة للبحوث 
والدراسات, مج4، ع2, 989), ص90).

)))) خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي في محافظة  
http://stcaden.com/ حضرموت
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والشهيد محمد صالح طامح  وغريهم الكثري من القادة الشهداء رحمهم الله جميعا ال يسعنا املجال لذكرهم، ومن 
يافع الكفاح، يافع الصمود، يافع النرص، نرســل رســالتنا إىل املجتمع الدويل، لنقول ومن يافع تحديداً أن تجاوز 
الجنوبيني لن يفض إىل أي سالم أبدا، فلن يقبل الجنوبيون أي حلول منقوصة، ومن ميلك رجاال كأبطال يافع فهو 

قادراً عىل فرض إرادته، وحامية حقه املرشوع يف مستقبل يلبي طموحات وتطلعات شعبه”)14(.

إن تلك املدلوالت التاريخية والحضارية أشــعلت الجامهري التواقة للحرية واالستقالل فحني نقف هنا عىل 
محــركات اتصالية لها عالقة بالواقع املحيط باملتلقي بغرض التأثري االتصايل القائم عىل اإلقناع واالســتدالل، 
بهدف تسويق صورة قضية شعبه وسياسة املجلس االنتقايل الجنويب، فضالً عن إدارة صورة املجلس االنتقايل 
كحامل رشعي للقضية الجنوبية؛ ويهدف إىل بناء أطر فکرية تســري يف نفق إدارة هيبة الدولة الجنوبية، وتنمية 

الشعور باالنتامء والوالء للهوية الوطنية الجنوبية، وترسيخ قيم املواطنة عىل املستوى املحيل. 

وعندما يكن الخطاب السيايس موجها للخارج تربز قضية األرض والوطن والهوية والتاريخ، فقد وردت قضية 
شــعب الجنوب يف أكرث من موضع ومناســبة، ففي ذكرى ثورة الـ 14 أكتوبر )ترشين األول( 2017م، أشاد الرئيس 
الزبيدي مبضمون اإلحاطة التي قدمها إىل مجلس األمن السيد إسامعيل ولد الشيخ أحمد املبعوث األممي إىل 
اليمن، بقوله” إن حل القضية الجنوبية حالً جذرياً، فأننا نؤكد يف هذا السياق ترحيب املجلس االنتقايل الجنويب 
بفتح مكتب املبعوث األممي يف عدن واســتعدادنا التام إلنجاح جهوده من أجل إيقاف الحرب وإحالل الســالم 

الشامل” )15(.

ويف خطاب ذكرى احتالل الجنوب الــ7 يوليو )متوز( 2018م، قال فيه: “ إننا لن نقبل بأي تأجيل لقضية الجنوب 
إلدراكنا الكامل أن قضيتنا العادلة هي مفتاح للحل، وألن معطيات الواقع السيايس الحايل تقول ذلك أيضاً، فإننا 
نوهنا للجميع عىل رضورة األخذ بزمام املبادرة وانتهاج طريقة ناجحة للحل تبدأ بالبحث عن حل القضية التي 
ال تنازل عنها، فمن ال يستطيع تطبيق أي التزامات عىل األرض عليه وبكل تأكيد أال يغامر للتوقيع عىل أمر يخص 

الجنوب وشعبه وقضيته”)16(.

لقد تبني مدى قدرة القائد عىل ترويض األنفس وإقناعها عىل مواصلة الثورة ومرسل إليهم رسائل االطمئنان 
حني أكد فيها عىل حقهم بالتعبري عن إرادتهم وانتزاع حقوقهم وبسط سيطرتهم عىل أرضهم

مام سبق تبني: 

إن محور األرض والوطن والهوية هو املحور الرئيس الذي يتمحور حوله معظم الخطاب الســيايس للرئيس 
عيدروس الزبيدي لذا أصبح اإلحســاس بالهوية والوطن واملكان جزًءا من هوية الباث املتكلمة؛ ألن الوطن كان 
وما زال يؤدي دورًا مهامًّ تكوين هوية الكيان الجامعي والفردي, من هنا اعتمد الباث عىل استحضار دوال األرض 

والهوية والوطن املختلفة وتوظيف داللتها التاريخية أو الحضارية يف سبيل التأثري لدى أفراد الشعب.

مضمون الثورة والمواجهة والدفاع المشترك:
ركّز الخطاب الســيايس للرئيس القائد عيــدروس الزبيدي عىل حقل الثورة واملقاومــة والتحدي واإلرصار 
واملواجهة مع العدو وظّل هذا الحقل مشتعالً يف مسري الثورة؛ لكونه املرتكز التي تبنى عليه آمال شعب الجنوب 
يف نيــل حريته واســتعادة دولته فلذلك جاءت يف املرتبة الثانية بنســبة )%20(، مــام يعرب عن مرشوعية تلك 
املواجهة والقتال يف سبيل استعادة الهوية والدولية الجنوبية من يدي االحتالل اليمني املغتصب لها لذلك جاء 

)http://stcaden.com ((4 خطاب الرئيس القائد ” عيدروس الُزبيدي ” في مهرجان يافع 
الجماهيري صباح اليوم الخميس  02/05/2019-

)http://stcaden.com ((5 خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي 
في محافظة المهرة في يوم األحد 29 أكتوبر 7)20م 

)6))خطاب الرئيس الزبيدي في اجتماع المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن في يوم 9)20م 
   /http://stcaden.com
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لغة املواجهة متصدرة بالقول والفعل والتضحية. 

ففي الـ 23اكتوبر 2017 ألقى الرئيس عيدروس الزبيدي كلمة هامة قال فيها “أيها األحرار يف شــبوة الشموخ 
لقد بلغ عبث الحكومة اليمنية املؤقتة حدوداً يصعب تحملها وإزاء ذلك فإن شعبنا عىل امتداد الجنوب لن يقف 
مكتوف األيدي، وسيكون له القول الفصل يف إيقاف ذلك العبث املمنهج وإحباط مؤامرات الرتكيع الهادفة إلعادة 
فرض االحتالل ومنظومات الفساد واإلفساد، ومن هنا نؤكد للجميع أننا لن نكون إال مع شعبنا وتصعيده الوطني 

رفضاً لتلك الحكومة ومشاريعها اإلذاللية النهبوية املدمرة” )17(.

ففي النص السابق كان الخطاب موجها لحشد كبري من الجامهري حيث حيا من خاللها أبناء شبوة األصالة، 
مبيننا أدوارهم النضالية والوطنية التي اجرتحوها عىل مدى سنوات الثورة واملقاومة ضد قوى االحتالل اليمني، 
وضــد جحافل الغــزاة الباغيني وأذرعهم اإلرهابية املدحورة، مؤكدا أن شــبوة كانت رائدة وســبّاقة يف احتضان 
ملتقيات التصالح والتسامح الجنويب وانطالق مارد الحراك السلمي الجنويب املبارك، واملقاومة الجنوبية البطلة، 
وهذا الخطاب عزز من دور االلتحام الجامهريي بالقائد والتفاعل املبارش مع الخطاب املوجهة لكونه كان مبارشا 

دون تكلف. 

ويف الـ25 وجه اللواء عيدروس الُزبيدي، كلمة مبناسبة الذكرى الثالثة انتصار الضالع، فيام ييل نصها” تطل 
علينا ذكرى النرص األول، الذكرى الثالثة لتحرير محافظة الضالع يوم الخامس والعرشين من شهر مايو 2015م. 
اليوم الذي سجلت فيه املقاومة الجنوبية البطلة بتضحياتها العظيمة نرصاً عسكرياً كامل األركان أصبحت به أول 

محافظة جنوبية محررة بالكامل”)18(

ويف الـ4 يونيو )متوز( 2018، ألقى الرئيس عيدروس قاســم الُزبيدي، خالل حضوره، أمسية رمضانية، أقيمت 
تحت شعار “تأييدا للقاءات التشاورية وتضامنا مع دول التحالف العريب ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة”. وقال “ إن ذكرى الســابع من يوليو )متوز( تحمل بني سطورها ذكرى أليمة 
عنوانها ضياع الوطن ظلامً وتجرباً دون وجه حق، حني تكالبت علينا األعداء تحت راية نظام صنعاء الظامل سنة 
1994م النظام الذي أطلق حربه آنذاك ونجح يف احتالل األرض وهدم املنجزات وتشويه صورة الوطن وأهله، لكنه 
فشــل يف تكبيل عزائم الثوار األحرار الذين قاوموه بكل وسائل املقاومة حتى سجلوا بعد أكرث من عرشون عاماً 

نرصاً لن ينساه التاريخ” )19(.

وأردف قائالً: “إنه يف مثل هذا اليوم، قررت عصابة 7/7 أن تقتل الوطن، قرر هؤالء أن يسجلوا جرماً جديداً يف 
صفحاتهم املليئة بالســواد، وعىل الرغم من فشلهم الذريع إال أنهم تركوا يف هامة الوطن الذي رفض أن ينحني، 
تركوا ُجرحاً سيحتاج منا الكثري حتى يندمل، ال بد أنهم دفعوا وسيدفعون مثن فعلتهم وجرمهم، ولن ينىس الوطن 

ما قاموا به، ولن يسامحهم الشعب وال التاريخ” 

ويف اجتامعــه باملقاومة قدم خطابا موجها قال فيــه” إنني فخور بكم وبتواجدكم اليوم يف هذا املكان، وإنه 
لرشف عظيم أن نكون معاً خاصة ونحن نتحمل مسؤولية وطنية واحدة، أمام الله وأمام الشعب، فدماء الجنوبيني 
الزاكية وتضحياتهم الكبرية تســتحق منا الوفاء وبذل كل ما ميكن بذله من أجل األهداف التي ضحى من أجلها 
شهداؤنا الكرام. وأن الوفاء الذي اتسمت به جامهري الشعب يف املراحل كلها يستحق منا موقفاً بطولياً عىل طريق 

االستقالل وبناء دولتنا الجنوبية الحرة المستقلة وعاصمتها عدن” )20(

)7))خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي كلمة هامة أمام الجماهير التي احتشدت في شبوة
http://stcaden.com

)8))خطاب الرئيس الزبيدي في اجتماع المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن في يوم 9)20م 
http://stcaden.com

)http://stcaden.com ((9خطاب الرئيس الزبيدي في اجتماع المقاومة الجنوبية في العاصمة 
عدن في يوم 9)20م

)http://stcaden.com (20خطاب الرئيس الزبيدي في اجتماع المقاومة الجنوبية في العاصمة 
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ويف الـ29 الرئيس القائد عيدروس قاســم عبدالعزيز الُزبيدي يوجه، خطاباً هاماً إىل جامهري شعب الجنوب 
العظيم يف الداخل والخارج، مبناســبة الذكرى الحادية والخمســني لالستقالل الوطني املجيد يف الثالثني من 
نوفمرب فيام ييل نصه: “ يف ذكرى هذا اليوم املجيد يســعدين أن أحييكم جميعاً أينام كنتم، ومن خاللكم أحيي 
أبطــال قوات املقاومة الجنوبية املرابطني عىل األرض ويف جبهات القتال، يف ســاحات الرشف والبطولة، عىل 
خطى الثــّوار األوائل، وعىل طريق الدفاع عــن النفس والدفاع عن الحقوق، الدفاع عــن الوطن والعقيدة والهوية 
والتاريخ. وأتوجه إليكم جميعاً بالتهاين والتربيكات مبناسبة العيد الـ 51 لالستقالل الذي تحقق يوم الثالثني من 
نوفمرب عام 1967م، اليوم الذي تزينت فيه عدن بالنرص، عدن التي ال تعرف الهزمية، كعادتها، تطرد الغزاة يف كل 

مرة، بعزمية أهلها التي ال تلني وإرادتهم التي ال تُقهر”

وأضــاف قائال: إننا “ نجدها فرصة لنتذكر بكل فخر واعتزاز وإجالل أولئــك الثوَّار الذين خاضوا غامر تلك 
املرحلة بكل بســالة، مرتحمني عىل أرواح شهداء تلك املرحلة التي جّســدوا فيها معاين الوطنية والفداء، كام 
نرتحم عىل أرواح شهداء كل مراحل النضال واالستقالل الذي مازالت معاركه مستمرة عىل أكرث من صعيد، حتى 
تحقيق أهداف اإلرادة الشعبية الجنوبية الحرة، أولئك املناضلني األبطال الذين قادوا وشاركوا يف الكفاح املسلّح 
ضد املســتعمر بكل بسالة، حني حملوا عىل عاتقهم مســئولية تاريخية وكبرية من أجل الوطن وسيادته. حتى 
أثبتوا أن الجنوب وطن وهوية يف حارضه ومستقبله، واليوم نكافح جميعاً نحن الجنوبيون لنفس الهدف السامي 
دفاعاً عن هذا الوطن، ولن نتنازل ابداً عن هويتنا الوطنية، وســيادة وطننا، وحقوق شــعبنا املتمثلة يف التحرير 
واالستقالل. وهذه هي أهدافنا وتطلعاتنا املرشوعة التي فوضنا الشعب من أجلها، والتي قلنا ونؤكد اليوم مجدداً 

أنه ال تراجع عنها أبداً مهام كانت الصعوبات، وال تنازل عنها مهام استفحل الرّش وأهله.

وتطرّق قائالً: “ إنه قبل نصف قرن من اليوم، ارتفعت راية الجنوب بعد أن ارتقى من أجلها شهداء كُرث خالل 
مرحلة التحرير املجيدة، وبعد أن اســتبد املستعمرون الجدد بهذا الوطن الجنويب العظيم بقوتهم الغاشمة يف 
1994م وجد الجنوبيون أنفســهم أمــام رضورة حقيقية فكافحوا االحتالل رغم قوتــه وجربوته ورغم إمكانياتهم 
الضعيفة آنذاك، إال أن ارادتهم وصالبتهم جعلتهم يستقبلون الرصاص الغادر بصوت السلم وثورة السالم، فلم يكتِف 
املحتل بذلك ومل يستفد من دروس التاريخ فأثخن يف الشعب املظلوم قتالً وتنكيالً. فحمل الجنوبيون سالحهم 
وانطلقوا ثواراً عىل خطى آبائهم واجدادهم فكرسوا ظهر املحتل وهزموا مرشوعه بقوة السالح والحق واإلرادة، فهل 
يدرك الغائبون عن التاريخ واملغيّبون عن الواقع أن للشعوب صحوات وأن للثّوار جوالت أن بدأت فلن ترحمهم ولن 

يرحمهم التاريخ.

وأضاف قائال: ندرك متاماً – ونحن معكم – أنكم تتطلعون اىل املستقبل بأعني ميلؤها األمل، وبقلوب يسكنها 
صوت الثوار وهدير الثورة وصور الشهداء، وبسواعد لن تتواىن عن مواجهة الرّش وأي مخاطر تهدد الثورة والوطن 
والشــعب، وبأرواح محبة للســالم. نقول لكم اليوم، إننا وعىل الرغم من التعقيدات التي يصنعها خصومنا أمامنا 
اال اننــا ماضون بكم بوعٍي كامل، ورغم األمل الكبري اال اننا لســنا ببعيدين عــن صوت الثوار وهدير الثورة، ولتكن 

سواعدكم حارضة وجاهزة” )21(

وحقل الدفاع العريب املشــرتك يف الخطاب الســيايس للرئيس عيدروس الزبيدي حارضا وتردد يف اكرث من 
مناسبة وطنية او وقائع وحوادث ميدانية ففي ذكرى ثورة الـ 14 أكتوبر )ترشين األول( 2017م، استنكر القائد الرئيس 
الحمالت اإلعالمية املغرضة واملسيئة لدول التحالف العريب قائال : “ إننا ندين ونستنكر كل الحمالت اإلعالمية 
املغرضة واملسيئة لدول التحالف العريب السيام ضد اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

من قبل وسائل اإلعالم القطرية واألدوات اإلعالمية اليمنية املمولة من قطر وإيران لتشويه دور التحالف العريب 

وشيطنته يف الجنوب واليمن والسيام الدور املرشف الذي تنهض به دولة اإلمارات يف مكافحة اإلرهاب. كام 
نجدد استنكارنا ملا تقوم به املليشيات املدعومة من إيران وقوات حليفها املخلوع يف عمليات زعزعة لألمن 

عدن في يوم 9)20م
))2)خطابا جماهيريا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لالستقالل الوطني المجيد في 

http://stcaden.com الثالثين من نوفمبر967)م
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والســالم يف اإلقليــم واملنطقة، وما تحاوله من اعتــداءات متكررة عىل املناطق الجنوبية، والســيام بيحان 
ومكرياس وكرش ووادي حرضموت.” )22(

مام سبق:

تبني أن الحقل الداليل للخطاب السيايس ارتكز عىل محور املواجهة واملقاومة والحرب مع العدو يف سبيل 
استعادة األرض والوطن والهوية هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا يف استعادة دولته وحريته 

وكرامته.

 مضمون التصالح، التسامح، الحوار، المشاركة:
يعد هذا الحقل هو املرتكز األساس التي بنيت عليه ثورة شعب الجنوب التحررية ولذلك حرص الرئيس القائد 
عىل أن يجعل من هذا املبدأ مفتاح لبناء وفاق وطني جنويب عريض يف سبيل الوصول إىل األهداف التي رسمها 

املرشوع الوطني الجنويب التحرري واملتمثل يف استعادة دولة الجنوب وبنائها بناء فيدراليا حديثا.

وقد جاء حقل التصالح والتســامح يف املرتبة الثالثة بنســبة )%16( مام يعرب عن أهمية هذا املحور؛ لكونه 
القاعدة الصلبة النطالق الثورة واستمراريتها حتى تحقيق أهدافها املنشودة.  

ففي ذكرى ثورة الـ 14 أكتوبر )ترشين األول( 2017م، أكّد أن املجلس االنتقايل الجنويب نهج التصالح والتسامح 
ودعا الرئيس القائد كافة القوى الوطنية الجنوبية لاللتزام بهذا النهج لكون مكســباً وطنياً يتوجب الحفاظ عليه 
قائال: “ إن تعزيز مبدأ التسامح والتصالح الجنويب هو السبيل لتحقيق أهداف وتطلعات شعب الجنوب يف التحرر 

الشامل وإقامة دولته الفيدرالية املستقلة كاملة السيادة، ورفض أي مرشوع ينتقص من اإلرادة الجنوبية الحرة 
واستحقاقاتها”)23(.

ويف الـ29 الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي تحدث قائالً: “ نؤكد عىل متسكنا الراسخ مببدأ 
التصالح والتســامح الجنويب، ورفضنا القاطع لدعوات التخوين التي تســتهدف النســيج االجتامعي الوطني 
للجنوب، وندعو اىل تعزيز قيم التعايش والقبول باآلخر وليكن الســلم قاعدة الســتيعاب كافة اختالفات وجهات 

النظر الجنوبية”.

ويف الـــ13 يناير الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب، القائد األعىل لقوات 
املقاومة الجنوبية، يوّجه خطاباً هاماً مبناسبة الذكرى الثالثة عرش ملرشوع التصالح والتسامح الجنويب الذي 

انطلق يف الـ 13 من أكتوبر 2006م، من جمعية أبناء ردفان الخريية بالعاصمة الجنوبية عدن.

قال فيه لقد “تغلّب الجنوبيون يومها عىل مواجعهم واستطاعوا تحويلها اىل يوٍم وطنٍي، ومرشوعٍ مثّل ركيزة 
من ركائز النضال التي رسنا جميعاً عىل نهجها وتشبثنا بها وال زلنا، وسنحفظها جميعاً، فالجنوبيون لن يفرطوا 
ببعضهم البعض يف كل الظروف، وليدرك الجميع ان الجنوب الجديد سيكون لكل الجنوبيني بدون استثناء، فهذا 
الوطن لكل أبنائه إن التسامح والتصالح تجربة تجىل فعلها بالخري والسالم والنرص عىل هذا الوطن الغايل وقضيته 

العادلة. ويجب أن تبقى منهجاً يسري عليه الجيل الحايل واألجيال املقبلة” 

وأكد قائال: “إن التسامح والتصالح لتجربة تجىل فعلها بالخري والسالم والنرص عىل هذا الوطن الغايل وقضيته 
العادلة. ويجب أن تبقى منهجاً يسري عليه الجيل الحايل واألجيال املقبلة”

هكذا سار الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس الزبيدي من منطلقا من مبدأ ال ثورة بدون مشاركة لكل 
األطياف وال وطن بدون حوار عىل هذا املنوال سار الخطاب السيايس للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، فقد انتهج 

)22)خطاب الرئيس عيدروس في ذكرى ثورة الـ 4) أكتوبر )تشرين األول( 7)20م
http://stcaden.com

))2) خطاب الرئيس الزبيدي في ذكرى ثورة الـ 4) أكتوبر )تشرين األول( 7)20م
http://stcaden.com
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الحوار واملشــاركة منذ أول لحظة لقيادة املجلس االنتقــايل وأوىل اهتامما كبريا يف موجهات الخطاب للدعوة 
للمشاركة والحوار يف الثورة ومراحل بناء الدولة وال يكاد خطابا يخلو من دعوة او مناشدة لكافة القوى الوطنية 

الجنوبية للحوار واملشاركة تحت شعار الجنوب يتسع لكل أبنائه. 

يف الفاتــح من نوفمرب )ترشين الثاين( 2017م، أكد الرئيس عيدروس الُزبيــدي، “ أنه ال خوف بعد اليوم عىل 
القضية الجنوبية، وأن أبواب املجلس االنتقايل مفتوحة لكل جنويب، كون املجلس ال يقيص أحد، وذلك انطالقاً 

من حرصه عىل ضامن مشاركة الجميع يف بناء دولة الجنوب وعاصمتها عدن”

ويف عشــية الـ3 من مايو )أيار( 2018 م دعا الزبيدي بالتزامن مع احتفاالت شعبية نظمت مبناسبتي الذكرى 
األوىل لـ»إعالن عدن التاريخي« يف الرابع من مايو، وإشهار »املجلس االنتقايل الجنويب« يف 11 مايو. وقال رئيس 
املجلس عيدروس الزبيدي “ ان الدعوة موجهة إىل الكيانات السياسية الجنوبية واالفراد. واضاف بالقول:” يف هذا 
الصدد، ننتهز فرصة هذا اليوم الخالد، لنعلن فيه عن إطالق املجلس االنتقايل الجنويب حواراً جنويب- جنويب ندعو 
من خالله جميع الجنوبيني اىل طاولة حوار وطنية اشخاصاً كانوا او مكونات سياسية لتوحيد صف الجنوبيني 
انطالقاً من امياننا بالرشاكة الحقيقية بني الجميع، وتأكيداً عىل مبدأ التصالح والتسامح الجنويب، وال ننىس أن 
الوطن ملكنا جميعاً”، وتابع بالقول:” نؤكد هنا عىل رضورة املشاركة الفاعلة، فالجميع مطالب باإلسهام يف رشف 
خدمة القضية الجنوبية حفاظاً عىل تضحياتنا جميعاً وصوناً ملكتسباتنا وإنجازاتنا وضامناً ملستقبل قضيتنا 
وشــعبنا. وســيتم اإلعالن الحقا عن آلية هذا الحوار وتوقيته وكل التفاصيل املتعلقة بذلك، وسيتكفل املجلس 

االنتقايل الجنويب بكافة الوسائل والتسهيالت املتعلقة بذلك”

يف النص السابق تبني أن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي متيز بشكل کبري باملؤرشات الدالة 
عىل املســتقبل، وأكد عىل ذلك تكرار اســتخدام األفعال والکلامت الدالة عىل ذلك، مثل: “ استعادة الدولة - بناء  
الدولة - األهداف االســرتاتيجية – وطن يتســع للجميع – سنكون حريصني – سنحاول – ستكون لدينا مباحثات 

نهاية – سنستمر يف الحوار – صناعة مستقبلنا. 

ويف الـــ  8 يوليــو )متوز( 2018 تحدث قائال “اليوم وبعد هذا كله، نؤكد عىل انتهاجنا للحوار من أجل الســالم 
إمياناً منا بأن وحدة الصف الجنويب هي خري ضامن ملستقبلنا السيايس، وألن التصالح والتسامح مبدأ ال خالص 
للجنوب وال انتصار إال به، سنســتمر بالحوار وبكل الوســائل املمكنة حتى استعادة دولتنا وحقوقنا السياسية 

كاملة” .

إن انتهاجنا للحوار السلمي ما “ هو إال إمياناً منا برضورة خلق صيغة سياسية متفق عليها يُجمع عليها أبناء 
الجنوب وتكون مبثابة الطريق اآلمن نحو استعادة دولتنا وصناعة مستقبلنا اآلمن. وبنفس املستوى من الرغبة يف 
الحوار والسلمية، فإننا جاهزون دامئا ملواجهة أي تهديدات تنتقص من حق شعبنا ماضيه وحارضه ومستقبله، 
وقد عملنا بكل اإلمكانيات عىل إعادة وبناء العالقات السياســية مع العديد من األطراف الخارجية الفاعلة، ولقد 
نجحنا بفضل مــن الله وبجهود املخلصني لهذا الوطن الجنويب بفتح قنوات اتصال ســيايس مع بعض الدول 

الكربى والدول اإلقليمية الفاعلة والعديد من املنظامت الحكومية وغري الحكومية”

إن بناء الدولة هي املحطة التي يسعها للوصول اليها لذلك فقد كان يف عمق الخطاب بل هي البؤرة واملنطلق 
التي تتمحور عليها معظم لغة الخطاب السيايس للرئيس القائد وأبرز املوجهات االتصالية اعتمد ت عىل  ضمري 
املتکلم نحن أو نا الفاعلني، ) انتهجنا، دولتنا، مستقبلنا ، فأننا جاهزون، شعبنا، نجحنا..( بينام مل يتم استخدام 
ضمري األنا إال يف أضيق الحدود يف حال التخصيص وعدم إمکانية التعميم، مثل: االلتزام باملسئولية أو التنظري 

للمستقبل أو التنبؤ به.

ففــي الـ 25 من أكتوبر 2017 م، تحدث الرئيس عيدروس قاســم  قائال: “ إننا نتطلــع إىل أن تكون هناك دولة 
فيدرالية للجنوب وكل محافظة تحكم نفسها، فحرضموت هي قلب الجنوب النابض وستكون كام يريد أبناؤها، وأن 
قوات النخبة ستســيطر عىل جميع حرضموت مبا فيها الوادي، واملجلس االنتقايل الجنوب لن يبخل وسيكون 
معهم بالصفوف األوىل إذا طلب مننا أبناء حرضموت ذلك لتصفية ما تبقى من قوات االحتالل، ونحن نقولها بالفم 
املليان ستأيت اللحظات التي ينتمي أبناء الجنوب لحرضموت وستأيت اللحظة التي يلبون النداء لحرضموت يف 
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أي لحظة لتصفية اإلرهاب بالوادي” .

مام سبق:

تبني أن الحقل الداليل للخطاب السيايس للرئيس الزبيدي اتخذ من الفاظ التصالح والتسامح رافعة ومنهجا 
وطريقا للوصول إىل توحيد الصفوف وتقريب الرؤى واالتجاهات يف ســبيل اســتعادة الهويــة والدولة والكرامة 

والحرية ولكونها القاسم املشرتك التي تجمع املتخاصمني واملختلفني. 

 مضمون المناهضة للعنف والتطرف واإلرهاب:
يعد ملف اإلرهاب يف اليمن من أخطر امللفات التي تؤرق القيادة السياســية للجنوب؛ لكون هذا امللف ليس 
وليد اليوم بل هو امتداد لفرتة غزو الجنوب يف صيف 94م، وهذا ما جعل الخطاب السيايس من قبل القائد الرئيس 
يتوجه صوب األمم التي تعاين من هذه الظاهرة ولكون الجنوب من أكرث الدول التي عانت وما زالت تعاين من تلك 
الظاهرة اإلجرامية الدولية فقد ركز الخطاب السيايس عىل كثري من مفردات ذلك الحقل وهناك كثري من الخطابات 

التي تضمنت تلك الظاهرة.

ومن خالل تتبعنا هذا الحقل يف الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي تبني لنا أنه احتل املرتبة الرابعة بنسبة 
)مام يعرب عن أهميته السيام حني تكون املواجهة مستمرة مع هذا العدو القديم الجديد واملتجدد وفقا اليدلوجية 

تلك التنظيامت اإلرهابية املتقلبة من وجه آلخر.  

 ففي الـ30 من نوفمرب )ترشين الثاين(، نظم املجلس االنتقايل الجنويب، مهرجاناً جامهريياً احتفاءاً باليوبيل 
الذهبي الذكرى الـ 50 لعيد االســتقالل الوطني 30 نوفمرب، يف ســاحة الشهيد خالد الجنيدي مبدينة كريرت يف 
العاصمة عدن، ووجه الرئيس الُزبيدي خالل االحتفالية رســائل مهمة منه “ التأكيد عىل وقوف الجنوب الثابت 
والدائــم ضد اإلرهاب ومموليــه وداعميه، كام نؤكد مواصلة العمليات ضد داعش والقاعدة يف مدن وقرى الجنوب 
حتى تطهره كامالً من تلك النبتة الشيطانية القاتلة، ونؤكد يف الوقت نفسه أن بقاء الحالة األمنية الهالمية يف وادي 
حرضموت وما يشهده من اغتياالت مستمرة ضد اآلمنني يستدعي خطوة متقدمة بالتعاون مع التحالف العريب 

لتنظيف املنطقة من حواضن اإلرهاب ذات األقنعة املتعددة” )24(.

ويف الـ18 الشــهر ذاته، احتضنت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبني، مهرجانا جامهرييا حاشدا مبناسبة 
تدشــني املجلس االنتقايل الجنويب يف أبني أكد الرئيس الزبيدي إن “تلك القوى اإلرهابية أرادوا ألبني أن تكون 
شوكة يف خارصة الجنوب، ولكن أبني أبت إال أن تنترص عىل خفافيش الظالم، فكان انتصارها ملحمة بطولية بحجم 

إرادة أبني وانتامئها األصيل للمرشوع الوطني الجنويب التحرري” )25(.

ويف الـ29 نوفمرب يف ذكرى االستقالل من االحتالل الربيطاين تحدث الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز 
الُزبيدي قائال: “ إننا اليوم ايضاً، وكجزء من معركتنا الكبرية للدفاع عن هذا الوطن، نؤكد عىل استمرارنا يف مكافحة 
اإلرهاب ومحاربة مموليه وداعميه، وستســتمر عملياتنا العسكرية واألمنية ضد هذه التنظيامت املتطرفة وعىل 
رأسها داعش والقاعدة، وندعو الدول التي حملت عىل عاتقها مكافحة التطرف واإلرهاب اىل دعم جهودنا وتطويرها 

مبا يساعدنا عىل االستمرار يف مكافحة هذه املخاطر التي تهدد أمننا الوطني واألمن اإلقليمي والدويل”)26( .

مام سبق تبني:

أن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي أكد عىل أهمية مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه من خالل 
)http://stcaden.com (24 خطاب الرئيس عيدروس في ذكرى االستقالل من االحتالل 

البريطاني 0) نوفمبر 967)م 
)25)خطاب الرئيس في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بمناسبة تدشين المجلس 

  /http://stcaden.com االنتقالي الجنوبي
)http://stcaden.com (26 خطاب الرئيس عيدروس في ذكرى االستقالل من االحتالل 

البريطاني 0) نوفمبر 967)م
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تکرار املعاين املرتبطة بدور القوة العربية املشرتکة والتخفيف من وطأة العمليات اإلرهابية التي ترضب الجنوب 
األرض واالنسان منذ مطلع التسعينيات حتى اللحظة الراهن مبينا أن شعب الجنوب من أكرث الشعوب التي اكتوت 

بنريان هذه الظاهرة الدخيلة عىل ثقافة شعبنا وسامحة ديننا الحنيف..   

 المضمون الدبلوماسي والسياسي:
الحقل الدبلومايس والسيايس كان حارضا يف الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي وقد متحور ذلك 
يف عدد من املناسبات السيام يف مراحل الحوار السيايس الذي أجرتها اململكة العربية السعودية بشقيه )اتفاقية 
الرياض ومشــاورات الرياض( فقد شــملت اللقاءات خطابات سياســية معربة عن ذلك وكذلك فقد وّجه الرئيس 

الُزبيدي، الدعوة إىل قادة الدول الخليجية، ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية.

ومل تغب اللغة السياســية والدبلوماسية يف خطاب الرئيس الزبيدي نظرا ملا تتطلبه املرحلة من تحالفات 
سياسية يف سبيل مواجهة الحركات املناهضة ملرشوع االمة فقد نالت اللغة السياسية والدبلوماسية مكانة حيث 
جاءت يف املرتبة الخامسة بنسبة )%13( وقد كانت مرتكزة يف الخطابات املوجهة إلنجاح اتفاقيات ومشاورات 
الرياض وكذلك الهدنة وفرص مبادرات السالم، كام رصح بذلك يف قوله:   “لتقديم مبادرة جديدة تتعاطى مع الواقع 
الجديد عىل األرض”، موضحاً أن “اجتامع األمانة العامة ملجلس التعاون مع الحكومة اليمنية ال يزعج املجلس”، 
ومشدداً بذات الخصوص عىل أن “أي إقصاء للمجلس، فلن يؤدي إال إىل الفشل، وأنه وبدون املقاومة الجنوبية 

واملجلس االنتقايل سينهار كل يشء”.

ولفــت الرئيس الُزبيــدي إىل أن املجلس االنتقايل الجنويب “يتوقع كل خري من قبل التحالف العريب، ويقدر 
جهودهم، ويقف معهم بكل ما ميلك لقطع يد إيران وإنجاح املرشوع العريب”)27(.

وبنّي الُزبيدي يف سياق حديثه، أن قيادة املجلس االنتقايل الجنويب، أخربت املبعوث األممي خالل لقائها به، 
“أن أي محاولة للقفز عىل املجلس فسيكون ذلك سبباً رئيسياً يف فشله، ولن يستطيع التقدم يف عملية السالم، 
مثلام حدث مع من ســبقوه”، مشرياً إىل أن هناك “واقعاً جنوبياً جديداً، بعد أن بات الجنوبيني قوة عىل األرض، 

ويجب أن يستوعب الجميع، أن الوقت الذي تم فيه تجاوز الجنوب، قد وىّل إىل غري رجعة”)28(.

ويف الـ30 من نوفمرب )ترشين الثاين(، نظم املجلس االنتقايل الجنويب، مهرجاناً جامهريياً احتفاءاً باليوبيل 
الذهبي الذكرى الـ 50 لعيد االســتقالل الوطني 30 نوفمرب قال فيها: “ إن املجلس االنتقايل الجنويب يؤكد عىل 
ثوابت القضية الجنوبية، ويؤكد انفتاحه للحوار مع املؤسسات الدولية والدول الفاعلة من أجل تقديم رؤيته للحل 
السيايس الشامل، مبا يحقق السالم وينهي الحرب، ويضع األسس الحقيقية ملرحلة ما بعد الحرب، مبا يضمن 
استحقاقات الجنوب الوطنية، وينهي سيناريوهات أي حروب محتملة وفق قاعدة الفيد واالستقواء واالستباحة، 
فنحن يف الجنوب لسنا دعاة حرب وال فيد وال استقواء وال استباحة وإمنا نحن رُُسل سالم ومحبة ووئام واستقرار 

وتنمية.

وأن أي حل سيايس ينتقص من قضية شعب الجنوب وحقه يف استعادة قراره املستقل، ال ميكن أن يؤسس 
ألي ســالم منشود يف اليمن واملنطقة، فاستحقاقات شعب الجنوب ليست هامشاً أو جزءاً من ملف تنازع فرقاء 
أو رشكاء النظــام اليمني املتصارعة عىل الســلطة يف صنعاء، وأي حلول تقفز عىل مــا أفرزته الحرب من قوى 
فاعلة عىل أرض الجنوب، سيكون مصريها الفشل الذريع، فالجنوبيون لن يقبلوا ولن يساوموا تحت أي ظرف عىل 
إرادتهم ودماء شهدائهم وتضحياتهم من أجل تحرير أرضهم واستعادة قرارهم الوطني الحر بال تبعية بأي شكل من 

األشكال ألي نظام سيايس ميني يعيد ترتيب حصص الفرقاء الرشكاء يف صنعاء”

إننا يف املجلس االنتقايل الجنويب ملدركون ما تحاوله القوى املرتبصة وتسعى إليه بوسائل مختلفة لرضب 

)http://stcaden.com (27/ بيان رد على البيان الرئاسي الصادر في 29 أغسطس عن مجلس 
األمن الدولي بشأن التطورات في اليمن والجنوب،

)http://stcaden.com (28 بيان رد على البيان الرئاسي الصادر في 29 أغسطس عن مجلس 
األمن الدولي بشأن التطورات في اليمن والجنوب،
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مرشوعنا الوطني التحرري الذي ال يقبل املساومة أو االبتزاز بأي شكل من األشكال، أو محاوالت جر الجنوب إىل 
مربع العنف العبثي، برضب الجنوبيني ببعضهم بعضاً، ومثلام فشلت هذه القوى نفسها يف املحاوالت السابقة 
خالل أكرث من عرشين عاماً فإنها ســتتهافت وتســقط أمام إرادة وطنية جنوبية صلبة تستمد قوتها من وعيها 
الحقيقي بعدالة قضيتها، ومن وفائها للهدف الذي ارتقى يف ســبيله الشــهداء األبرار، املتمثل يف إنجاز رشوط 

االستقالل وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية الكاملة السيادة” )29(.

ففي ذكرى ثورة الـ 14 أكتوبر )ترشين األول( 2017م، ألقى رئيس املجلس االنتقايل الجنويب اللواء عيدروس 
الُزبيدي، كلمة هامة مبناســبة الذكرى الرابعة والخمســني لثورة 14 أكتوبر املجيــدة أمام الجامهري الجنوبية 
املحتشدة من مختلف مناطق ومحافظات الجنوب يف ساحة شارع الشهيد مدرم باملعال، قال فيها “إن من عالمات 
االنتقال من مرحلة إىل مرحلة جديدة ما حدث من تحول تاريخي يف مسار القضية الجنوبية مبفهومها الوطني، 
بالتفويض الشــعبي وإعالن املجلس االنتقايل الجنويب املمثل لجوهر القضية ومرشوعها االستقاليل، إلنجاز 
مهام إحقاق االستحقاق الوطنية السياسية يف إطار مداخل حل األزمة السياسية اليمنية. ذلك التحول الذي عمل 
أعداء الجنوب ومازالوا يعملون من أجل إحباطه، وزرع األلغام يف طريقه، وتشتيت الرأي العام الجنويب وتشكيكه، 
لكنهم فوجئوا بعمق وعي الشعب وإميانه بقضيته التي مل تكن وليدة عام أو عامني وإمنا هي مرحلة نضالية طويلة 

آن لشعب الجنوب أن يرى نتائجها واقعاً ملموساً لينطلق نحو مستقبله التنموي اآلمن املستقر”

وخاطب الزبيدي الجامهري املحتشــدة قائال “تدركون أجناد الخديعة السياســية التي مُتارَس ضد إرادتنا 
الحرة، بأساليب مختلفة، يتداخل فيها السيايس بالعسكري، والخدمي واملعييش، بغرض إنهاك الشعب وإحباطه 
سياسياً، من أجل حرف مسار القضية الوطنية الجنوبية، وإعادة تصفريها، وتحويلها إىل قضية مطلبية حقوقية، 
ليسهل بعد ذلك إفراغها من محتواها الوطني، متهيداً إلعادة نظام االحتالل بصيغ مراوغة، عرب استغالل اللحظة 
الرخوة التي تشــتبك فيها قنوات عديدة، كرضورة مرحلية، يف مواجهة املرشوع االنقاليب الذي اختطف رشعية 

الدولة اليمنية، وهيمن عىل عاصمتها السياسية” )30(.

ويف الـ10 أكد الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي، عىل “ أن االعتصامات واالحتجاجات الدائرة يف العاصمة عدن 
وباقي محافظات الجنوب، حق ألبناء الشعب، مبيناً أنها أتت بعد أن وصلت الحالة املعيشية للمواطنني حداً ال 
يطاق، بسبب االرتفاع املتزايد ألسعار السلع الرئيسية، نتيجة تدهور سعر العملة املحلية، والفساد التي متارسه 

الحكومة، معلناً تأييد املجلس الكامل لتلك الحركات االحتجاجية، ومطالب أبناء الجنوب كافة، قلباً وقالباً “ )31(.

وتحدث الزبيدي قائال “إننا لن نقبل بأي تأجيل لقضية الجنوب إلدراكنا الكامل أن قضيتنا العادلة هي مفتاح 
للحل، وألن معطيات الواقع السيايس الحايل تقول ذلك ايضاً، فإننا ننوه للجميع عىل رضورة األخذ بزمام املبادرة 
وانتهاج طريقة ناجحة للحل تبدأ بالبحث عن حل القضية التي ال تنازل عنها، فمن ال يستطيع تطبيق أي التزامات 

عىل األرض عليه وبكل تأكيد ان ال يغامر للتوقيع عىل أمر يخص الجنوب وشعبه وقضيته”.

 وقال: “لقد اســتطاع املجلس االنتقايل الجنويب كجهة فاعلة ذات رشعية عىل األرض من خالل متثيل يف 
جميع محافظات الجنوبية، أن يضع خططاً لقيادة الرتتيبات السياسية واالقتصادية واألمنية، وكذلك فيام يتعلق 
يف دور املجلس الحاسم والفّعال يف محاربة اإلرهاب وتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية لجميع املحتاجني”، 
مبينــا أن هذه الخطط، التي تم تطويرهــا مع ومن أجل الجنوبيني، تم اســتقبالها برتحيب كبري من قبل جميع 

الشخصيات واملؤسسات واملنظامت التي تم االلتقاء بها.)32(

)http://stcaden.com (29 خطابا مهرجانًا جماهيريًا احتفاءًا باليوبيل الذهبي الذكرى الـ 50 لعيد 
االستقالل الوطني 0) نوفمبر 967)م 

)http://stcaden.com ((0 خطابا جماهيريا للرئيس عيدروس في  ذكرى ثورة الـ 4) أكتوبر 
)تشرين األول( 7)20

)))) http://stcaden.com خطاب الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس المجلس االنتقالي 
الجنوبي أعمال الدورة األولى للجمعية الوطنية

)http://stcaden.com ((2 خطاب رئيس المجلس االنتقالي عيدروس الزبيدي في العموم 
مجلس البريطاني 6 مارس، 9)20
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كــام جدد الرئيس الُزبيدي أيضاً، تأكيد قيادة املجلس اســتعدادها للعمل مــع “رشكائنا الدوليني لصياغة 
مستقبل لسالم مستدام، فهذه مسؤوليتنا تجاه شعبنا عىل األرض والتي نحملها عىل عاتقنا بكل صدق وإخالص”.

ويف الخطاب املتلفز للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، يوم األحد املوافق 22 مارس 2020م، حيث دعا فيه كافة 
القوى السياسية إىل “ تجاوز جميع الخالفات البينية وتوحيد الجهود للتعاون والتكاتف ملواجهة جائحة فريوس 
كورونا املستجد، باإلضافة اىل دعوته يف ذات الخطاب جميع األطراف وأصحاب املصلحة الدوليني للعب دورهم 

وتحمل مسؤولياتهم يف مواجهة هذا الوضع اإلنساين والصحي االستثنايئ”.

ركز الخطاب السيايس عىل القوى الفاعلة بالدرجة األوىل يف القوى العربية واإلقليمية الفاعلة ذات السامت 
اإليجابية، والتي متثلت يف کل من: اململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة ودول التحالف العريب، 

ويستدل بعدد من اإلنجازات التي قدمت يف سبيل مواجهة املد اإليراين ومحاربة اإلرهاب الدويل يف املنطقة.  

ويف الـ29 ألقى الرئيس القائد عيدروس قاســم عبدالعزيز الُزبيدي خطابا قال فيه: “ أكدنا وال زلنا نؤكد عىل 
عمق رشاكتنا مع دول التحالف العريب وعىل رأســها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 
حتى تحقيق اهدافنا املشرتكة والقضاء عىل املرشوع الفاريس املتمثل يف جامعة الحويث من املنطقة والقضاء 
عىل خطر فكر جامعة االخوان املسلمني الذي ولّد اإلرهاب والتطرف. وقلنا سابقاً إننا قد عملنا وبكل الوسائل 
عىل االرتقاء بهذه العالقة االسرتاتيجية نحو ضامن أمن واستقرار املنطقة واستعادة شعب الجنوب لسيادته عىل 

أرضه كعامل أساس يف الحفاظ عىل األمن القومي العريب، واليوم وبالقدر الذي نؤكد فيه لدول التحالف 

العريب عىل حرصنا يف الحفاظ عىل هذه العالقة التي انتجتها هذه املعركة املشــرتكة، نؤكد عىل متســكنا 
بحقنا الكامل يف قضيتنا الوطنية، وعدالتها ورضورة حلها، واحرتام تضحياتنا ونضالنا الوطني. ويؤكد املجلس 
االنتقايل الجنويب عىل انفتاحه للحوار والسالم، واستعداده للمشاركة بإيجابية يف العملية السياسية مبا يحقق 
السالم وينهي الحرب، ويضع أساسا حقيقياً ملرحلة ما بعد الحرب مبا يضمن للجنوبيني حقهم يف حل قضيتهم 
حالً عادالً وفقاً لتطلعاتهم املرشوعة. حيث ال ميكن ألي حل سيايس ينتقص من قضية شعب الجنوب أن يحقق 
أي ســالم منشود يف املنطقة، فقضية الجنوب ليست هامشــاً، وأي حلول تقفز عىل الواقع الجديد الذي أفرزته 

الحرب سيكون مصريها الفشل الذريع” )33(.

وتطرق قائال: “ إن الجنوب عمق اســرتاتيجي لألشــقاء يف العمق العريب واإلقليمــي، ولقد أثبتت املعركة أن 
النمــوذج الجنويب عنوان لالنتصــار، وأن عالقته بالتحالف العريب مل تكن يف يوم من األيام مبنية عىل مخاتلة أو 
مراوغة، بقدر ما كانت رشاكة حقيقية عىل األرض من أجل دحر قوى االنقالب واإلرهاب، وسيظل الجنوب حليفاً 
اســرتاتيجياً، فاملعركة بالنسبة إليه ليست تكتيكاً آنياً، ولكنها اسرتاتيجية وجود وحرية وكرامة وسيادة وتنمية 

وبناء ومستقبل مشرتك.

وتحدث الزبيدي عن عالقة املجلس الخارجية قائال “يف إطار انفتاحنا الســيايس عىل العامل انتهجنا بناء 
عالقات دولية رشــيدة قامئة عىل التفاهم والتعاون واالحرتام املتبادل واســتطعنا أن نعــزز من دورنا وحضورنا 
اإلقليمي والدويل. ولقد عقدنا عدة لقاءات ناجحة مع سفراء بعض دول ال 18 وعرضنا عليهم رؤيتنا للحل وناقشنا 
مختلف امللفات والقضايا العالقة يف بالدنا ونقلنا تطلعات الشعب الرامية نحو دولة مستقلة يسودها األمن والسالم 
والوئام، والتقينا أيضاً باملبعوث األممي الخاص ومبكتبه مرات عده، وأكدنا عىل أننا جزء من عملية السالم وأننا 
كجنوبيني حارضين للجلوس عىل طاولة املفاوضات بالنيابة عن أنفسنا، وأكدنا اننا لن نسمح اال بحلول يرتضيها 

الشعب وتكون كفؤة لنضاالتنا وتضحياتنا ودماء شهدائنا”.

مام سبق: 

أن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي كان متناغام مع سياسات الخليج العريب حيث أبدأت جميع 

)))) http://stcaden.com خطاب الرئيس عيدروس في الذكرى األولى لـ»إعالن عدن التاريخي« 
في الرابع من مايو، وإشهار »المجلس االنتقالي الجنوبي« في )) مايو 8)20م 
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الخطابات السياسية لدعوات اململكة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العريب لكافة مراحل الحوار ومن 
هنا حقق عالقات طبيعية مع محيطه العريب متمثال يف دول التحالف العريب السيام دول مجلس التعاون العريب 
ويف مقدمتهم اململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة فتلك العالقة تسهم بشكل بّناء يف استقرار 

الجنوب.  مام سبق تبني:

أن الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي كان ذا لغة دبلوماسية حصيفة طأمن اململكة العربية السعودية قائد 
التحالف العريب يف ثبات املجلس االنتقايل الجنويب يف مواقفه السياســية وتحالفاته االسرتاتيجية يف حامية 

املنطقة من التهديدات الخارجية سواء أكانت من الجامعات اإلرهابية أم املليشيات الحوثية.

المضمون االقتصادي والتنموي: 
لقد شغل هذا املضمون القائد عيدروس الزبيدي منذ بداية مشوراه السيايس فملف االقتصاد والخدمات هي 
من اعقد امللفات التي اتخذها الخصم السيايس أداة يف حربه ضد الجنوب وكانت املعاناة ترضب شعب الجنوب 
يف مقتل؛ رغم ذلك القائد عرب عن مضمون هذه القضية يف اكرث من خطاب مرغبا ومرهبا ملن يلعب بهذا امللف 
اإلنساين والخدمي الخطري ، يف الــ8 يوليو )متوز( 2018 رصح الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب أعامل الدورة األوىل للجمعية الوطنية، قائال : “إن األوضاع التي متر بها بالدنا السياسية واألمنية 
واالقتصادية متثل تحديات مل يسبق لها مثيل وإنها لتفرض علينا جميعاً مسئولية تاريخية واستثنائية يجب أن 
يبقى فيها بنياننا شامخاً وثابتاً ودوركم هنا يف الجمعية الوطنية التي متثل الربملان الجنويب هو أن متارسوا هذه 

املهام يف سياق دميوقراطي يضع مصالح الوطن العليا أولوية قصوى”.  

لقد واجهتــنا هذه الحكومة بورقة الخدمات واملرتبات وسياسة التجويع والحرمان، وتطور األمر اىل استخدامها 
للقوة ضد من خرجوا سلمياً مطالبني بحقوقهم مام اضطر قوات املقاومة الجنوبية إىل الدفاع عن أرواح الناس، 

وهذا دوراً سنقوم به بكل تأكيد كلام فكر أي أحد أن يهدد حياة شعبنا.

لقد تدخلت دول التحالف العريب كوسيط ضامن عىل الطرفني، وألننا دعاة للسالم وألننا صادقون عندما نقول 
إننا نريد امليض بكم يف طريق آمن بعيداً عن العنف، طريقاً یسلّم الجميع من تبعات نحن يف غناء عنھا، ووفاء 
لتحالفنا مع دول التحالف العريب، فقد استجبنا لدعوة اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة، 
واخرتنا طريق التهدئة والهدنة، اختيار األقوياء واملنترصين، ال اختيار الضعفاء وال الخائفني. وقد كان الجميع 

يعرف اين كنا وأين سنكون فيام لو أردنا ذلك.”)34(

ثالثا: تحليل لغة الجسد التواصلية:  
 هذا املبحث يف تحديد معامل واسرتاتيجيات توظيف لُغة الجسد يف إنتاج الخطاب السيايس حيث إن شعبنا 
يف الجنوب ميّر بفرتة حرجة، وجاء هذا االهتامم بتحليل لغة الجسد للوصول إىل معرفة دور الخطاب السيايس 
للمجلس االنتقايل الجنويب، ممثال يف الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب يف صنع 
الســالم والسعي يف سبيل بناء دولة جنوبية متامســكة وتعزيز دور الحوار الجنويب وتوحيد الصف، حيث متت 
مشــاهدة وتحليل عّدة خطابات ومقابالت تلفزيونية واجتامعات، ليك نتمكن من تحليل لغة الجسد لدى رئيس 

املجلس االنتقايل الجنويب. 

ويعّد البعد أو املجال السيايس أحد الجوانب التي تحظى باالهتامم والتحليل عند بحث التنمية يف محتواها 
الشمويل. ومل يتوصل الباحثون واملخططون إىل أخذ الجانب السيايس بعني االعتبار إال بعد التجارب التنموية 
املتكررة التي أصابها اإلخفاق والتعرث يف البلدان النامية، تلك البلدان التي تعذر عليها تحقيق أهداف أساسية، 
من خالل تلك التجارب. ولقد وجد الباحثون أن العامل السيايس كان ذا أثر يف نجاح أو فشل الخطط يف البلدان 

)4)) خطاب الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي أعمال الدورة 
/http://stcaden.com األولى للجمعية الوطنية
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التي شملتها الدراسات.)35(

والتنمية السياســية هي الّشــعور القومي لّدى الجمهور من أجل العمل عىل توحيد الخصائص الثقافية يف 
الدولة لتقوم املؤسســات فيها عىل مبادئ الدولة املعارصة والتي تســريها نظام حكومي قومي، باإلضافة إىل 
الحرص عىل تعبئة الجامهري ورفع وعيها السيايس يف اتخاذ القرار، مع بناء قدرة الدولة عىل التواصل مع الشعب 
لتحقيق أهدافها املختلفة، وبناء مؤسســات الدولة أجهزتها باختالف أنواعها وتحديد وظائفها مبا يتّفق مع كّل 
املبادئ االجتامعية والثقافية وكل الّنصوص الدستورية يف الدولة، والتأكيد عىل استقالليتها وقدرتها عىل فّض 

النزاعات املختلفة بصورة محايدة.)36(

ومن هنا ي نســعى إىل تقيص ميكانيزمات تحديد لغة الجســد بأنواعها يف صناعة الرئيس القائد عيدروس 
بن قاســم الزبيدي لخطاباته مع الجمهور أو اللقاءات التلفزيونية يف إطار بناء دولة الجنوب العريب عن طريق 
لغة الخطاب الســيايس. ولضامن االحتكاك والتفاعل مع الظروف االجتامعية املحيطة التي تلعب دورا يف بناء 
التوجهات السياسية لدى االفراد، هذا التفاعل الذي يساعد عىل نقل الثقافات من جيل ألخر أي أننا نتعامل مع 
منوذج مسبق وفق معايري تساعد عىل استقرار املجتمعات وتجعل أفرادها قادرين عىل التعبري بحرية خاصة إذا 

كان مجتمع مدين منظم.

ميتلك القائد عيدروس الزبيدي هيبة حضور، صدق، وثبات من خالل لغة الجسد ونربة الصوت املميز الهادئ 
املتزن حيث أنه مل يُلحظ عليه أنه أتخذ موقعاً دفاعياً، كل هذا يساعده عىل إرسال القيم واملعتقدات والتجارب 
الشــخصية فهو يعرب عن األفكار واملشاعر يف داخله ويعرب عن تحمله للمسؤولية دون استخدام عبارات يطول 
الــرشح فيها فهو ميلك االحرتاف ومييل إىل عدم املبالغة يف التعبري عن املشــاعر أو عن وصف النفس أو عن 
اإلنجــازات واألهداف التي يحققها من خالل اســتخدام جمل قصرية واضحة كافية إلقناع اآلخرين وعند شــّدة 
الحديث مييل إىل اســتخدام نربة صوت حامســية دليل عىل تفاعله مع الجمهــور املتلقي وذلك كون االتصال 

اللفظي من أساسيات العلوم السياسية لفرتة زمنية طويلة.

يُعّد الجسد منظومة رئيسة تحمل دالالت ُمتعّددة مُتثّل مظهره الخارجي تُعرّب عن مكبوتات داخلية نابعة من 
عمق حالته النفســية التي تنتج رصاعات داخلية تظهر عىل شكل حركات أو عالمات جسدية أدائية مقصودة أو 

غري مقصودة.

وهــي عالمات غري لفظية وذات خصائص ُمعيّنة متتلك لغًة خاصــة من خالل الحركات واإلمياءات، يحتوي 
الشعر عىل حركات وإمياءات يشرتك يف خلقها الفكر والجسد معاً، فتتولّد لذلك األحاسيس واملشاعر والدالالت 
الالُمتناهية. فالجســد “ ُمحور مكبوتات الالوعي فال يتحرك إالّ خفية وال يستعلن إالّ رمزاً حتى أن أدراك الجسم 
اإلنساين والسلوك املرتبط به كليهام ميكن النظر إليها يف ضوء البناء االجتامعي السائد يف مجتمع ُمعنّي “.)37( 

قد يكون التخاطب بالجســد أكرث حّرية واتساعا يف التعبري من التخاطب اللغوي، إذ يتخذ أساليَب مختلفة 
ومتعددة “ بأسارير الوجه، بحركات األيدي، بارتعاش األطراف ، بتقلّص العضالت وانبساطها ،... فطرائق التعبري 
بالحركات ال حرص لها دواخله النفســية أكرث من التعبري اللفظي ، فيشــعر “  بأن املفهوم واملنطوق  من اللفظ 
ال يستطيع إفراغ الشحنـــة النفسية االنفعالية، ومل يكن االهتامم بلغة الجسد وليد الدراسات الحديثة ، بل اهتم 
القدمــاء بهذا الجانب التعبريي ومنهم الجاحظ ، يف قوله :” فأّما اإلشــارة فباليد ، وبالرأس ، وبالعني والحاجب 

واملنكب ... “.)38(

إن كانت إشارته ليست باملستوى العميق الذي تناولته الدراسات الحديثة إال أنّه ال ميكن إنكار تلك االلتفاتة 

)5))أحمد قائد بركات، مآزق التنمية ونظرة خاصة إلى اليمن والتنمية العربية، ط)، دار الفكر 
للنشر، دمشق, 988)ص42.

https://hyatok.com ((6(
)7)) العنوان وسيموطيقيا االتصال األدبي ، د. محمد فكري الجّزار ، الهيئة المصرية العاّمة 

للكتاب،1998:77
)8))البيان والتبيين : )8
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وإن كانت بسيطة، فهي كغريها من العلوم التي ابتدأت مجرّد إشارات بسيطة عىل ألسنة القدماء العرب؛ لتصبح 
فيام بعد علوماً مستقلّة لها أُصولها وقواعدها الخاصة عىل أيدي علامء الغرب. فقد ُدرَِس وُصنِّف ضمن ما يُعرف 

بـ” علم حركات الجسد “. )39(.  

ولعلّنا نجد يف جسد الباث للخطاب السيايس ميداناً ُمناسباً لتطبيق تلك الدراسات مبا يحمله من شفرات 
اجتامعية وعالمات خاصة تخلقها ظروفه السياسية االجتامعية و ما ترتكه عليه من آثار نفسية وجسدية وسلوكية 
فتؤدي وظيفة اتصالية غري لفظية لقد أُطلق عىل دراسة لغة الجسد تسميات ُمتعّددة منها: “ االتصال الجسدي، 
واللغة الجسدية، والكالم الجسدي، والحركة الجسمية، و البانتومايم أو التمثيل باإلشـــارات، واللغة الصامتـــة، 

ونحوها “.)40(

 وحركات الجسد ال تأيت اعتباطية، بل كُّل حركة أو إمياءة تصدر البّد من أن تكون عن عاطفـة وإحسـاس خاص 
يشعر به اإلنسان لحظة صدور ذلك السلوك منه، فلغة الجسد هي “ انعكاس ظاهري لحالة الشخص العاطفية. 

وتشري لغة الجسد إىل اإلشارات غري لفظية التي يستخدمها األشخاص، مثل تعابري الوجه وحركة الجسد فمن 
خاللها ميكن نقل املعلومة دون قولها تعد  لغة الجسد من أهم العالمات لكشف الكثري من املشاعر واألفكار التي 
يريد أن يعرب عنها املتحدث حيث أصبح لها باحثون ومحللون ومهتمون، ويعد االتصال اللفظي  من أساسيات 
العلوم السياسية لفرتة زمنية طويلة وحاليا أصبح كل السياسيني حريصني عىل االتصال من خالل لغة أجسادهم 
ويتدربون عليها ليك يقوموا بالتواصل وإقناع الجمهور وإخفاء مواقفهم ومعتقداتهم ومشاعرهم الحقيقية لدرجة 
أنه أصبح لبعض القادة لغة جســد خاصة بهم، ولكن رغم كل تلك التدريبات إال إن العقل الباطن بأوقات يفضح 

القادة والسياسيني ويرسل الرسالة الحقيقية إىل عقول الجمهور املهتم واملتلقي.

فاالتصال هو عملية يقوم بها الشخص بنقل رسالة تحمل املعلومات، أو اآلراء أو االتجاهات أو املشاعر إىل 
اآلخرين فيحدث من خالله التأثري يف عقول االخرين الذين يتلقون الرسالة خاصة اولئك الذين حدثت يف عقولهم 
خربات مشــابهة يف عقل املرسل، حيث يتم التفاعل من خالل رموز واشارات تعمل عىل إثارة سلوك معني عند 

املتلقي.

وحاليا أصبحت لغة الجســد من أهم العالمات لكشف الكثري من املشــاعر واألفكار التي يريد أن يعرب عنها 
املتحدث حيث أصبح لها باحثني ومحللني ومهتمني، وأصبح كل السياسيني حريصني عىل االتصال من خالل 
لغة أجســادهم ويتدربون عليها؛ ليك يقوموا بالتواصل وإقناع الجمهور وإخفاء مواقفهم ومعتقداتهم ومشاعرهم 
الحقيقية لدرجة أنه أصبح لبعض القادة لغة جسد خاصة بهم، ولكن رغم كل تلك التدريبات إال أن العقل الباطن 

بأوقات يفضح القادة والسياسيني ويرسل الرسالة الحقيقية إىل عقول الجمهور املهتم واملتلقي.

ويف حديثنا عن الالوعي الجمعي الذي وضعه املحلل النفيس كارل يونغ، ويسمى يف بعض األحيان بالنفس 
املوضوعية، فهو مفهوم يركز عىل فكرة أن جزًءا من أعامق العقل الالواعي موروث، وال ينتج عن التجربة الشخصية، 
ووفًقا له فإن الالوعي الجمعي يعد شائع ملختلف األشخاص، وهو مسؤول عن بعض املعتقدات، والغرائز العميقة، 
مثل الروحانيات، وغرائز الحياة واملوت، كام أشار إىل أن الالوعي الجمعي يتشكل من كل من املعرفة، والصور التي 

تكون لدى كل شخص منذ والدته، ويشاركها مع جميع األشخاص من خالل تجربة األجداد.)41(

ولذا ســنوف نحاول تحليل بعض اإلشارات الجسدية والنفسية التي حاول الباث إرسالها أو التي أتت بشكل 
عفوي ضمن تناسق الخطاب.   

إن االتصال هو عملية يقوم بها الشخص بنقل رسالة تحمل املعلومات، اآلراء أو االتجاهات أو املشاعر إىل 

)9))المرجع األكيد في لغة الجسد، آالن وباربرا بييز ، المملكة العربية السعودية  ، ط5 ، 
2005م :))

)40) العبارة واإلشارة، دراسة في نظرية االتصال ، د. محمد العبد ، القاهرة ، ط) ،428)هـ ـ 
2007 م :
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اآلخرين،  فيحدث من خالله التأثري يف عقول اآلخرين الذين يتلقون الرسالة خاصة أولئك الذين حدثت يف عقولهم 
خربات مشــابهة يف عقل املرسل، حيث يتم التفاعل من خالل رموز وإشارات تعمل عىل إثارة سلوك معني عند 
املتلقي وكام هو معروف أن رئيس املجلس االنتقايل الجنويب قائد عسكري وشارك يف عده جبهات قتالية، حيث 
لوحظ أن الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي يرسل انطباعات وينقل أفكار تساهم يف التقارب النفيس لدى الجمهور 
من أبناء املجتمع فهو ذيك يف نقل وجهات نظره ولديه القدرة عىل إثارة توسيع الخيال لدى املتلقي ومن خالل 
إرسال رسالة واحدة يقوم بإرسال عّدة رسائل فهو يرسل ما يعني قوله وما يقوله فعال وما يريد أن يسمعه لألخر 

بكل ثقة وثبات.

يشري رالف لينتون إىل أن الدور هو الجانب الدينامييك للمركز والذي يلتزم الفرد بتأديته يك يكون عمله سليامً 
يف مركــزه. ويعتقــد رالف ليينتون أن املكانة هي مجموعة الحقوق والواجبــات وأن الدور هو املظهر الدينامييك 
للمكانة، فالســري عىل هذه الحقوق والواجبات معناه القيام بالدور، ويشمل الدور عند لينتون االتجاهات والقيم 

والسلوك التي ميليها املجتمع عىل كل شخص أو عىل كل األشخاص الذين يشغلون مركزاً معينا.)42(

وحسب كُتيّب التفاعل الرمزي، كان ميد بالتأكيد الشخص الذي »بّدل البنية الداخلية لنظرية التفاعلية الرمزية 
ونقلها عىل مســتوى أعىل من التعقيد النظري«. اســتند كتاب عقل، وذات، ومجتمع الذي نرشه طالب ميد عىل 
محارضاته وتعليمــه، ويرُبِز عنوان الكتاب املفهوم الجوهري للتفاعل االجتامعي. وتشــري كلمة عقل إىل قدرة 
الفرد عىل استخدام الرموز يف خلق املعاين للعامل املحيط بالفرد، إذ يستخدم األفراد اللغة والتفكري لتحقيق هذا 
الهدف. تشــري كلمة ذات إىل قدرة الفرد عىل التفكري بالطريقة التي يدرك بها اآلخرين الفرد. وأخريًا، ووفًقا مليد، 
فإن كلمة مجتمع هي املكان الذي تحدث فيه كل هذه التفاعالت. يصّور وصف عام ملؤلفات ميد كيفية تأثري البُنى 
االجتامعية الخارجية، والطبقات االجتامعية، والنفوذ، وسوء االستعامل عىل تقدم الذات، والشخصية بالنسبة 

للمجموعات التي تُنكر بشكل إثبايت إمكانية توصيف ذواتها)43(

اإلمياء بالرأس تكتيك شائع ليبدو القيادي فعال ومستمع جيد، وعادة ما يقوم برفع الحاجب أثناء الحديث 
دليــل عىل إثارة الفضول وهذا املوضوع يريد أن يســمع عنه أو دليل االعجاب بالســؤال فهو يريد الحديث عن 

املوضوع ألنه ميتلك معلومات ويرغب أن يبوح بها بصدق وثقة.

ويعــد التواصل البرصي فعال جدا وميتلك القائد عيدروس لغــة جريئة نابضة بالحياة حيث يتمتع بنظرة 
واثقة من خالل التحليل لعدد من املقابالت التلفزيونية، بينام يتواصل مع الجمهور الذي يشاهده يف الخطابات 
السياسية الجامهريية املبارشة بيشء من اإلهامل يف توزيع النظر وذلك العتامده الغالب عىل القراءة من الورقة 
وهذه الطريقة تعطي انطباعا بالعصبية. ومام لوحظ أن الخطابات العفوية التلقائية كانت أكرث تواصال مع املتلقي 

بلغة العيون مام يتيح له الحرية بالحديث والسيطرة املطلقة عىل املتلقي. 

أكرث ما يلف انتباه املتلقي أثناء حديث الرئيس عيدروس الزبيدي هو نظرات العينني لألسفل أثناء املقبالت 
التلفزيونية وهي من العالمات التي تشــري إىل تذكر بعض املشاعر أو التفكري باملستقبل، وعادة ما يبدأ حديثه 

بابتسامة تساعد املتلقي عىل عدم الشعور بالخطر، وتلك سمة بارزة يف خطاباته ولقاءاته.

ومن خالل تحليل الرموز التي يســتخدمها الرئيس عيدروس بن قاســم الزبيدي لضامن التعبري السليم عن 
املعاين يف الرسائل التي يريد أن يوصلها للجمهور من خالل وسائل التواصل االجتامعي واالمياء بالرأس التي 
تعترب تكتيك شــائع ليبدو القيادي فعال ومســتمع جيد، ولوحظ يف عدد من املقابــالت التلفزيونية حركة رفع 
الحاجب أثناء الحديث دليل عىل إثارة الفضول أو أنه مهتم بهذا املوضوع ويريد أن يسمع عنه أو دليل اإلعجاب 

بالسؤال فهو يريد الحديث عن املوضوع ألنه ميتلك معلومات معينة ويرغب أن يبوح بها بصدق وثقة.

كــام يعترب التواصل البرصي فعال جــدا يف االتصال غري اللفظي ومن خالل التحليــل لعدد من املقابالت 
التلفزيونية وجد أن القائد عيدروس الزبيدي ميتلك لغة جريئة بنظرة واثقة وتشري حركة العينني بالنظر لألسفل 

)42)صالح محمد أبو جادو, سيكولوجية التنشئة االجتماعية, ط)), دار المسيرة, عمان – االردن, 
5)20, ص52 .
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أثناء املقبالت التلفزيونية إىل تذكر بعض املشــاعر أو التفكري باملســتقبل. بينام يتواصل مع الجمهور الذي 
يشاهده يف الخطابات السياسية املبارشة بيشء من االهامل يف توزيع النظر وذلك العتامده الغالب عىل القراءة 
من الورقة وهذه الطريقة تعطي انطباع بالعصبية  وعندما تناول بارسونز التفاعل االجتامعي فأنه تناوله من خالل 
طبيعة ثالث أمناط من األنساق التي ترتبط بطبيعة الفعل االجتامعي أوالها النسق االجتامعي الذي يتكون من 
مجموعة من األدوار ذات العالقات املتداخلة، تلك األدوار التي تشكل مجموعة من األفراد الذين يتفاعلون بعضهم 

مع البعض األخر، وأن هدف هذا التفاعل هو امليل إىل اإلشباع األمثل الحتياجاتهم.

 ثانيا: نسق الثقافة ويتضمن مجموعة من العالقات املتداخلة للقيم واملعتقدات والرموز املشرتكة التي توجد 
يف املجتمع وثالثا نسق الشــخصية ويضم مجموعة من الدوافع واملؤثرات واألفكار وكل ما يتصل بالفرد ككائن 

عضوي.)44( 

وميكننا القول إن لغة الجســد هي اإلشــارات غري اللفظية أي أنها اتصال غري لفظي الذي يعرب عنه أنه ذلك 
النوع من االتصال يتم فيه استخدام اإلشارات والوجه والصورة وكلها رموز ملعان معينه )45وعادة ما نجد أن رئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب يبدأ حديثه بابتســامة تساعد املتلقي عىل عدم الشعور بالخطر، ويف تحليل لغة 
الجسد للقادة السياسيني غالبا ما يتم استخدام اليدين للتعبري عن السيطرة والتحكم بزمام األمور وأن وضع راحة 
اليدين بارزة هي دليل الصدق والراحة النفسية والثقة بالنفس وأثناء تحليل بعض املقابالت التلفزيونية لرئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب وجد أنه يتعمد وضع راحة اليدين عىل الفخذ داللة عىل التحفظ عىل بعض األفكار 

والقناعات أو اخفاء بعض املعلومات واملشاعر وهذه الحركة تساهم يف جعله شخصية منفتحة عىل الجميع.

غالبا ما يستخدم القادة اليدين أثناء خطاباتهم  السياسية للتعبري عن السيطرة والتحكم بزمام األمور، . 1
لكن مام لوحظ عىل القائد عيدروس أثناء ألقاء الخطابات الجامهريية يتعمد الوسطية يف حركة األيدي 
والذراعني حيث مل نشاهده يرفع الكف إىل مستويات أعىل ليظهر التعايل عىل الحضور ومل يقوم بحركة 
لألسفل تظهر الضعف ومن خالل هذه الحركة فهو يرسل رسائل لعقول املتلقني أنه يف حالة من التساوي 
ويعرب عن احرتامه للحضور بينام يف الواقع يقوم بتأثري مبارش عىل االقناع لفرض رأي معني او إلعطاء 

قرارات أكرث تأكيدا ومالمسة للواقع السيايس الذي يتحدث عنه. 

عــادة ما يتعمد يف وضع اليدين مخفية يف املقبالت التلفزيونية إشــارة عــىل الرغبة يف اخفاء بعض . 2
املعلومات أو املشــاعر أو األفكار وهي لغة دبلوماســية تتولد من عمق القضية الســيام بعد ارتباطها 

بالتحالف العريب واالقليم.

لوحظــت يف اللقاءات التوجيهية ألعضاء املجلس االنتقايل ويف بعــض املقابالت فهي دليل الصدق . 3
والرحة النفسية والثقة بالنفس بينام يتعمد وضع راحة اليد عىل الفخذ يف أغلب املقابالت التلفزيونية 
ويف الخطابــات الجامهرييــة تكون مخفية داللة عىل التحفظ عىل بعض األفــكار والقناعات أو إخفاء 
بعض املعلومات. مل يستخدم القائد عيدروس قبضة اليد يف أي من املقبالت التلفزيونية او الخطابات 

املبارشة مع الجمهور.

تلعــب حركة قبضة اليد دورا يف إثارة العنف والحث عىل إثارة مشــاعر الغضب لدى الجمهور، ولوحظ . 4
يف الخطابات الجامهريية التي متت مشــاهدتها أنه مل يســتخدم قبضة اليد. ويف لقاءاته مع الجمعية 
العموميــة للمجلس االنتقايل يتعمد الوســطية يف حركة األيدي والذراعني حيث مل يشــاهد أنه يرفع 
الكف إىل مستويات أعىل؛ ليظهر التعايل عىل الحضور ومل يقم بتحريك الكف لألسفل ليظهر الضعف، 
ومن خالل هذه الحركة فهو يرسل رسائل لعقول املتلقني أنه يف حالة من التساوي ويعرب عن احرتامه 
للحضور، بينام يف الواقع يســتخدم الهيبة ونربة الصوت التي تساعده يف التأثري املبارش عىل اإلقناع 

)44) كوهي, بيرسي, النظرية االجتماعية الحديثة, ترجمة الدكتور عادل مختار الهواري, دار 
فينوس للطباعة والنشر, القاهرة, 975)م ص47).

)45) منال هالل المزاهره , نظريات االتصال , ط ), دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة , 
عمان, األردن ,2)20 ,ص 42
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لفرض رأي معني أو إلعطاء قرارات أكرث تأكيدا.

وعند متابعة تحليل لغة الجسد ومعرفة املعاين والرموز التي ميكن أن ترسلها حركة األصابع لوحظ أن . 5
رئيس املجلس االنتقايل يعتمد رفع اإلبهام بطريقة تلقائية فالعقل الباطن للقائد يرسل رسائل تلقائية 
حيث يشري رفع اإلبهام إىل اإليجابية أي أنه يثني عىل أعامل اآلخرين بالوقت نفسه يحثهم عىل العمل 
بطريقة إيجابية صحيحة فهو يف هذه اللحظة يظهر الروعة واألمور اإليجابية عادة ما يشري استخدام 
األصبع السبابة إىل التهديد أو إىل توجيه الجمهور نحو العنف من خالل االعتامد عىل العاطفة املتطرفة،  
وأثناء تحليل لقاءات رئيس املجلس االنتقايل يف اجتامع الجمعية العمومية لدوائر املجلس االنتقايل 
كان يقوم بحركة التقاء أصابع السبابة واإلبهام كنوع من التوجيه لآلخرين نحو أمر معني بصدق وحب 
دون قصد اإلهانة ، كذلك يتعمد اســتخدام األصبع الســبابة مع الوسطى ليشري إىل حث املتلقي عىل 

االلتزام وبنفس الوقت توضيح أن ما يتم العمل عليه هو إيجايب و يجب االستفادة منه. 

مييل خرباء تحليل لغة الجسد إىل تحليل حركة الجلوس وعادة عند تحليل وضعية الجلوس يف وضعية . 6
رجل عىل رجل هي داللة عىل التعايل والسيطرة، مل يشاهد أنه يقوم برفع رجل عىل رجل وهذ ليس دليل 
الضعف لكنه ال يريد أن يعطي لنفسه مساحة أقل أمنا دليل السيطرة واالهتامم بالشخص املقابل له كام 
لوحظ أن وضعية األقدام يف األسفل تكون يف حالة احتواء وتركيز مع الشخص املقابل له. وبهذا التحليل 
للغة الجسد أثناء اللقاءات والخطابات السياسية نصل إىل أن رئيس املجلس االنتقايل الجنويب يظهر 

كرجل املرحلة االنتقالية رجل سالم. 

مام سبق:  

تبني أن لغة مالمح جسد الباث للخطاب فهذا املبحث وهو الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لوحظ أنه يرسل 
انطباعات وينقل أفكار تساهم يف التقارب النفيس لدى الجمهور من أبناء الجنوب فهو ذيك يف نقل وجهات نظره 
ولديه القدرة عىل توسيع الخيال لدى املتلقي ومن خالل ارسال رسالة واحدة يقوم بأرسال عدة رسائل فهو يرسل 

ما يعني قوله وما يقوله فعال وما يريد أن يسمعه لألخر بكل ثقة وثبات.

تحــت عنوان )الخطاب الســيايس للرئيس عيدروس الزبيدي، دراســة تحليلية دالليــة( انطلق هذا البحث 
املتواضع؛ لرصد أهداف الخطاب السيايس للزبيدي وتحليل آليات واسرتاتيجيات ومحرکات االتصال والتواصل 
االقناعي، وما يتضمنه من العالقات والقوى الفاعلة املتضمنة واملؤرشات الزمنية الدالة عىل الخطاب، باإلضافة 
إىل رصد أهداف األفعال الکالمية والتعرف عىل مسارات الربهنة الواردة يف خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس 

املجلس االنتقايل الجنويب.





النتائج  والتوصيات
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أوال:النتائج 
 لقد توصل الدراسة إىل نتيجة عامة مفادها أن الخطاب السيايس للرئيس عيدروس الزبيدي ميتلك قدرة فنية 
بارعة تساعده يف توظيف إمكانات اللغة معانيها ومبانيها وأساليبها وتراكيبها ووسائل توصيلها وكذلك االستفادة 
من لغة الجسد االتصالية - يف التعبري عن مضامني الخطاب السيايس. وأهم النتائج التفصيلية التي توصلت إليها 

البحث هي:

 أن الخطاب الســيايس للرئيس عيدروس الزبيدي املوجه للداخــل أعتمد عىل الخطاب الجامهريي . 1
املبــارش، وكان أكرث تأثريا وشــموال؛ لكونه ارتبط بالواقع الســيايس وكان قريبــا من عاطفة الجامهري 

السياسية حيث تم اختيار مناسبات وطنية قريبة من العقل الجمعي الجنويب.

أن لغة الخطاب السيايس لدى الرئيس عيدروس الزبيدي اشتملت عىل عدد من الحقول الداللية املعربة . 2
عن رؤاه وأهدافه حيث بلغت نســبتها عالية يف مجموع لغة الخطــاب الكلية، وما لفت انتباه الباحثني 
هــو تردد ثالثة ألفاظ محورية داللية بكثافة عالية حيث بلغت نســبة تكرارهــا )%59( وتلك األلفاظ هي 
)ألفاظ ألرض والوطن الهوية الدولة، ألفاظ الثورة والحرب واملواجهة، والفاظ التصالح والتســامح( بينام 
بلغت الفاظ املحاور األخرى )%41( وهذا يدل عىل محورية القضية التي يناضل من أجلها الرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي.

تجلت خاصية انفرد بها الخطاب السيايس للرئيس الزبيدي عن بقية القادة السياسيني أال وهي خلو . 3
خطابه من لغة العنف والكراهية والتطرف والعدوان الســيام ضد الخصوم السياســيني أو املعارضني 
حيث دقق الباحثون عن ألفاظ )التخوين – املرتزقة – العمالء – سنرضب بيد من حديد – الخارجون عن 

القانون...( فتلك االلفاظ اختفت متاما من لغة خطابه. 

 أن الخطاب املوجه يف وسائل اإلعالم الدولية للخارج أعتمد عىل وسيلة املقابالت والتصاريح والندوات . 4
واعتمد الباث للخطاب السيايس عىل بعض الوسائل اإلعالمية الدولية التي أراد الباث أن يوصل رسائل 
موجهة للخارج فتم اختيار قنوات ذات شهرة عاملية ولها ارتباط مبارش يف صناعة القرار السيايس نحو) 
bbcالربيطانية، وقناةrt  الروسية وكذلك قنايت الحدث والعربية التابعة للمملكة العربية السعودية وقنايت 

وسكاي نيوز وقناة أبو ظبي التابعة لدولة االمارات العربية املتحدة. 

أن الخطاب السيايس اعتمد عىل التأثري االتصايل القائم عىل اإلقناع واالستدالل، بهدف تسويق صورة . 5
قضيته وسياسة املجلس االنتقايل الجنويب، فضال عن إدارة صورة املجلس االنتقايل کمؤسسات؛ بهدف 
بناء أطر فکرية تســري يف نفق إدارة هيبة الدولة الجنوبية، وتنمية الشــعور بالهوية الجنوبية والعربية، 

واملواطنة عىل املستوى املحيل والعريب والدويل. 

أن الخطاب السيايس اعتمد عىل اسرتاتيجيات املعلومات التاريخية واألحداث السياسية والعسكرية . 6
والتطورات املتسارعة حيث كانت أكرث توظيفا، منتهجا أسلوب التكرار وبناء املعاين بهدف بناء وتشكيل 
صورة وهوية دولة الجنوب الجديدة وأن اســتقرار الجنوب يعني اســتقرار املنطقة بل والعامل، محاوال 
ترســيخ تلك املبادئ يف أذهان املتلقني مســتخدما أكرث وســيلة إعالمية محلية وعربية ودولية التي 

خاطبها الرئيس عيدروس الزبيدي. 

التأكيد عىل أهمية الدفاع املشرتك والتحالفات من خالل تکرار املعاين املرتبطة بدور التحالف العريب . 7
املشرتك والتكثيف من حقل مجابهة اإلرهاب يف الجنوب واملنطقة. 

شغلت قضية املصالحة الوطنية الجنوبية وإمکانية الحوار مع األطراف املحلية املتصارعة يف الساحة . 8
املحلية مساحة واسعة من لغة الخطاب؛ وذلك استشعارا باملسؤولية.

  تســويق اإلنجازات، التي حققها املجلس االنتقايل واملقاومة الجنوبية، خاصًة بالسياســات األمنية . 9
والعسكرية والسياسية، بهدف بث روح األمل والطأمنينة يف نفوس الجنوبيني بالداخل والخارج. 

متثلت القوى الفاعلة يف الخطاب الســيايس بالدرجة األوىل يف القوى اإلقليمية الفاعلة ذات السامت . 10
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اإليجابية، والتي متثلت يف کال من: اململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة ودول التحالف 
العريب، ويف إطار الداخل الشعب الجنويب وقواه الوطنية، والقوى األمنية والعسكرية واملقاومة والشعب 

العظيم.

اتســمت املؤرشات الزمنية للخطاب الرئايس املوجه لوســائل اإلعالم بالربط املنطقي بني املايض . 11
والحارض باملستقبل بالدرجة األوىل من خالل الربط بني توصيف الواقع وکيفية التعامل معه يف ضوء 
االســتفادة من املايض للتنبؤ باملستقبل ألجل تحقيق األهداف املستقبلية املرادفة لخطة املجلس 
االنتقــايل، وأكد عىل ذلك تكرار اســتخدام األفعال والكلامت الدالة عىل ذلك، مثل: “ اســتعادة الدولة - 
بناء الدولة األهداف املصريية – وطن يتسع للجميع – سنكون رشكاء يف بناء الوطن – سنحاول تجاوز 

الصعاب –.. إلخ”.

اتســم الخطاب الســيايس للرئيس عيــدروس الزبيدي بالرتابط والتامســك، کام اعتمــد يف مجمله . 12
عىل ضمري املتكلم )نحن( أو ) نا( الفاعلني، بينام مل يتم استخدام ضمري األنا إال يف أضيق الحدود يف 

حال التخصيص وعدم إمکانية التعميم، مثل: االلتزام باملسئولية أو التنظري للمستقبل أو التنبؤ به. 

الخطابات العفوية غري مكتوبة كانت أكرث تفاعال وتواصال مع الجمهور وترسل دالالت معربة عن مضمون . 13
الخطاب. 

غياب الشخصيات ت الرسمية أحيانا يف الخطابات الجامهريية أو اللقاءات العامة اىل جانب الرئيس قد . 14
يصحبها ضعف يف ارسال لغة التواصل للمتلقي. 

ثانيا: التوصيات 
لقد توصل الباحثون بعد استنباط نتائج البحث إىل مجموعة من التوصيات واملقرتحات والتي نوردها كااليت:

االهتامم بالخطاب السيايس اإلعالمي الجنويب بكل عام وخطاب الرئيس عىل وجه الخصوص السيام . 1
الخطاب الســيايس اإلعالمي املوجهة للقــوى الفاعلة من خالل إقامة التحليــالت اإلعالمية يف كافة 

الوسائل االتصالية الجنوبية.

 تويص الدراسة الجهات املختصة يف الهيئة الوطنية لألعالم الجنويب بوضع اسرتاتيجية إعالمية لتحليل . 2
الخطاب السيايس وفق منهجية علمية دقيقة والعمل عىل نرش وتحليل الخطاب اإلعالمي املوجه من 

أجل الوصول اىل نتائج إيجابية.

يويص البحث باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة الفعالة والتي تساهم يف تعزيز وتطوير الخطاب . 3
اإلعالمي وتقلل من الجهد والكلفة.

تويص الدراسة متابعة الخطاب السيايس للجهات املناهضة ودراستها وتحليلها وتفنيد مكامن الضعف . 4
والقوة يف سبيل مواجهتها بالطرق املناسبة والدقيقة.

نرش الوعي املعريف بأهمية تحليل الخطاب السيايس ملا له من أهمية كبرية يف مسرية العمل السيايس . 5
والدبلومايس. 

إقامة عدد من الدورات اإلعالمية املختصة بتحليل الخطاب السيايس وفق املناهج العلمية املختصة . 6
بتحليل بنية الخطاب بشكل عام والسيايس بشكل خاص. 

يفضل استخدام الخطاب العفوي يف اللقاءات الجامهريية واالجتامعات لكونها أكرث فاعلية من الخطاب . 7
املقروءة او املكتوب سلفا. 

يفضل أن يرافق الرئيس يف اللقاءات واملهرجانات الخطابية والسياسية عدد من الشخصيات املختصة . 8
يف املناسبة واملوضوع املراد إيصال الرسالة منه. 



المصادر والمراجع
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أوال: المصادر
http://stcaden.com   املوقع الرسمي للمجلس االنتقايل الجنويب.

ثانيا: المراجع 
األسلوب )دراسة لغوية إحصائية(: سعد مصلوح، عامل الكتب، القاهرة، ط3، 2002م. 1

البالغة واألســلوبية: محمد عبد املطلب، الرشكة املرصية العاملية للنــرش – لونجامن، القاهرة، ط1ن . 2
1994م.

تأويل األسلوب )قراءات حديثة يف النقد القديم(: مصطفى السعدين، منشأة املعارف، اإلسكندرية.. 3

متثالت اللغة يف الخطاب السيايس، عيىس عودة برهومة،. 4

جامليا ت املكان يف شعر عرار: تريك املغيض، جامعة الريموك، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مج4، . 5
ع2, 1989م.

داللة االغرتاب يف شعر الرشيف الريض )يف ضوء األسلوبية الشعرية التطبيقية(: إميان الكيالين، مجلة . 6
املنارة، الجزائر، مج13, ع3, 2007م

 العبارة واإلشارة، دراسة يف نظرية االتصال، د. محمد العبد، القاهرة، ط1 ،1428هــ  2007 م.. 7

العنوان وسيموطيقيا االتصال األديب، د. محمد فكري الجزّار، الهيئة املرصية العاّمة للكتاب،1998م.. 8

علم الداللة: أحمد مختار عمر، عامل الكتب، ط4, 1993م.. 9

النقد والداللة نحو تحليل سيميايئ لألدب محمد عزام، منشورات وزارة الثقافة بالجهورية العربية السورية . 10
دمشق، 1996م. 

يف النص األديب )دراسات أسلوبية إحصائية(: سعد عبد العزيز مصلوح، عامل الكتب، القاهرة، ط3, 2002م.. 11

املرجع األكيد يف لغة الجسد، آالن وباربرا بييز، اململكة العربية السعودية، ط5، 2005م.. 12





المالحق
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الملحق رقم )1(:

خطاب بينان 4مايو/2017م في ساحة العروض في العاصمة عدن
بسم الله ارحمن الرحيم

الحمد رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله الصادق األمني..

أيها الحشــد الكريم.. يا جامهري شــعب الجنوب أحييكم يف حشدكم املليوين هذا غري املسبوق يف التاريخ 
الســيايس للجنوب، وحضوركم يف هذه الهبة الشــعبية إىل عاصمة الجنوب عدن تلبية لنداء الواجب دفاعاً عن 

قضيتكم وتضحيات املقاومة الجنوبية الباسلة ونضال الحراك السلمي الجنويب.

أحييكم تحية األبطال وأضع عىل رؤوســكم قبالت الوفاء والعرفان وأنتم تنقشــون بأقدامكم عىل تراب أرض 
الجنوب من أقصاه إىل أقصاه مالمح مرحلة السيطرة عىل األرض، هذه املرحلة التي سنخوضها معاً وننترص فيها 
مثلام انترصنا يف معارك الرشف والبطوالت، وال أستطيع أوفيكم بكلامت الوفاء والعرفان، ولكنني أدعو الله العيل 
القدير أن ميكنني من الوفاء لكم بروحي ودمي، وخوض مشوار النضال املشرتك بروح املقاومة وعنفوان العطاء 

باستكامل مهام ثورة الجنوب التحررية.

إن هذا اليوم العظيم 4 مايو 2017م سيشكل مرحلة مفصلية يف مسار الحركة الوطنية الجنوبية، ونقلة نوعية 
يف العمل السيايس الجنويب االحرتايف داخلياً وخارجياً.

وأتقدم إليكم بالشكر وجزيل العرفان عىل الثقة التي منحتموين إياها واملسئولية الجسيمة التي لن أستطيع 
تنفيذها إال بكم وفيكم بتكاتفكم وصمودكم كام عهدناكم، وإننا سنعمل مع كافة رشائح ومكونات الجنوب سياسية 

واقتصادية وعسكرية وصوالً إىل االستقالل الكامل لدولة الجنوب العريب.

الرحمة والخلود لشهدائنا األبرار 

والشفاء للجرحى.. والحرية للمعتقلني

عاش الجنوب حراً أبياً.

الملحق رقم )2(:

خطــاب الرئيــس القائــد /عيــدروس الزبيــدي رئيــس المجلــس االنتقالــي 
الجنوبي في محافظة المهرة في يوم األحد 29 أكتوبر 2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني محمد ابن عبدالله وعىل آله وصحبه اجمعني.. 

أيها األحرار أبناء املهرة األبية

يطيب يل أن أحييكم تحية االحرار ونحن ندشن معكم اليوم اعامل الجمعية الوطنية والقيادة املحلية للمجلس 
االنتقــايل الجنويب باملحافظة.. هذا الحدث التاريخي الذي انتظره أبناء املهــرة وكافة أبناء الجنوب يعد مثرة 
من مثار عقدين ونصف العقد من مســرية النضال التحرري الســلمي الجنويب واملقاومة الجنوبية التي انجزت 
تحرير معظم ارايض الجنوب وهو حدث يؤسس لالنطالق نحو استكامل تحرير الجنوب وبناء مؤسساته املدنية 

والعسكرية واالمنية وصوال إىل االستقالل ارضا ووطنا ودولة وهوية.

أيها األخوة املواطنون 

إن املجلس االنتقايل الجنويب مل يكن فعال خارج ســياق األهداف العظيمة التي ناضل يف ســبيل تحقيقها 
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شــعبنا الجنويب من املهرة إىل باب املندب عىل مدى الثالثة والعرشين عاما املاضية من االحتالل واالســتالب 
واالجتياح، بل هو استحقاق وطني جنويب أنجزته تضحيات شهداء الثورة واملقاومة الجنوبية.

ومن هذا املنطلق نؤكد أن املجلس االنتقايل الجنويب يحمل مرشوع اقامة دولة جنوبية كاملة السيادة بهوية 
عربية جامعة لرثاء التنوع الذي يزخر به الجنوب.. دولة فيدرالية جديدة تحقق العدالة يف توزيع السلطة والرثوة 

والرشاكة الوطنية الجنوبية يف صناعة القرار.

نؤكد لكم أيها االحرار يف محافظة املهرة البوابة الرشقية للجنوب أن املهرة مبشيئة الله تعاىل وبإرادتكم وارادة 
شعب الجنوب الحر لن تكون اال مالكة لكل حقوقها من خالل اعتامدها اقليام برشاكة كاملة يف إطار دولة الجنوب 
الفيدرالية املدنية املنشودة، كام نؤكد لكم ان الجنوب الفيدرايل الجديد سينهي حالة التهميش والحرمان التي 
عانت منها املهرة وكافة محافظات الجنوب عىل مدار العقود املاضية، وسيستوعب كافة الخصوصيات الثقافية 

ملختلف مناطق الجنوب ويف املقدمة محافظة املهرة الباسلة. 

وفيام يتعلق بأمن وأمان واستقرار املهرة وموقعها االسرتاتيجي الهام باعتبارها بوابة الجنوب الرشقية وجزء 
من أمن الجنوب وجوارنا اإلقليمي فأننا ندعو األشقاء يف دول التحالف العريب إىل تأسيس قوات النخبة املهرية 
وتدريب وتأهيل شباب أبناء محافظة املهرة ومتكينهم من محافظتهم عسكريا وأمنيا لتثبيت األمن ومنع أي عبث 

يهدد أمن الجنوب واملنطقة بشكل عام.

األخوات واألخوة

إننا وقد غمرمتونا بأصالتكم التاريخية وتوقكم مع كل ابناء الجنوب لفجر االستقالل ندعوكم وندعو كل اهلنا 
عىل امتداد الجنوب لتعزيز قيم التسامح والتصالح ونبذ كل اشكال الفرقة والتنازع وتعزيز وحدتنا الوطنية إلجهاض 

كل من يرتبص باالنتصارات واالنجازات التي تحققت يف جنوبنا العزيز.

إن املجلس االنتقايل الجنويب ليس حكرا عىل مكون او توجه بل هو قيادة وطنية لجنوب جديد ننشده، ومن 
هنا فإننا نجدد التأكيد بأن الجمعية الوطنية وكافة هيئات املجلس وقياداته املحلية يف املحافظات واملديريات 
ستستوعب الجميع، فقد وىل زمن االحادية واحتكار الحقيقة وولت معه ثقافة اإلقصاء واإلبعاد، لهذا نهيب بجميع 
من يحملون راية استكامل التحرير وتحقيق االستقالل واقامة الدولة الجنوبية الفيدرالية املستقلة الكاملة السيادة، 
نهيب بهم لاللتفاف حول املجلس االنتقايل فهو ليس مرشوع فرد أو أفراد أو منطقة أو مكون بل مرشوع الجنوب 

كله من هنا مهرة الشموخ إىل باب املندب البوابة الغربية للجنوب. 

ويف مقامنا هذا ال يســعنا أيها األخوة إال أن نجدد شــكرنا وامتناننا ألشقائنا يف اململكة العربية السعودية 
واالمــارات العربية املتحدة وكافة دول التحالف العريب عىل ما قدموه ويقدمونه لشــعبنا يف محافظات الجنوب 
املحررة، مؤكدين عىل اعتزازنا برشاكة شــعبنا الجنويب ومقاومته مع األشقاء وهي الرشاكة التي أنجزت مالحم 
تحرير معظم محافظات الجنوب ودحرت جحافل املليشيات الغازية وقطعت أيدي املرشوع التوسعي االيراين 

واألذرع االرهابية الدخيلة عىل جنوبنا.

ختاما أشكر كافة أبناء املهرة الذين غمرونا بكرمهم املعروف وتفاعلهم الشعبي العظيم مع املجلس االنتقايل 
وقيادته، ومثل هذا الكرم والتفاعل ليس مستغربا عىل املهرة وأهلها الذين كانوا وسيظلون عمقا حضاريا وتاريخيا 

للجنوب ارضا وانسانا وهوية.

الرحمة والغفران واملجد والخلود لشهداء شعبنا وشهداء اشقائنا يف دول التحالف العريب

الشفاء للجرحى

الحرية لألرسى

النرص لشعبنا ووطننا

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
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 الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنويب

ملحق رقم )3(:

خطاب رئيس االنتقالي الجنوبي في الذكرى األولى لتأسيس المجلس
الخميس 03/مايو/2018 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل “واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا”، والصالة والسالم عىل ارشف األنبياء واملرسلني،

أما بعد:

يا أبناء شعبنا الجنويب العظيم

أيها االحرار امليامني ... أيها املناضلون واملكافحون لنيل الحرية واالستقالل

يا جامهري العدالة والكفاح والسالم والبناء

أيها الجنوبيون يف الداخل والخارج

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية الوفاء والنرص، تحية عزم ال يلني وإرادة ال تُقهر. تحية لكم يف هذا اليوم العظيم الذي قررنا فيه جميعا ان 
نقود بوصلة الحدث ومسار السياسة ومستقبل القضية نحو تحقيق أهدافها املتمثلة يف التحرير واالستقالل ورفع 

الظلم والقهر عن شعبنا الجنويب الصابر.

قبل عام، ويف مثل هذا اليوم الخالد، يوم 4 مايو العظيم انطلقت اإلرادة الشعبية الجنوبية صاحبة الرشعية 
الحقيقية لتعلن قرارهــا ولتامرس حقها القانوين يف حامية القضية الجنوبية العادلة. فأكد الجنوبيون يومها ان 
الجنوب وطن وهوية يف حارضة ومستقبله لكل أبنائه وبكل أبنائه وإن جنوب ما بعد 4 مايو2017م ليس كجنوب ما 

قبل هذا التاريخ عىل قاعدة التوافق والرشاكة الوطنية الجنوبية.

وقد فوضتمونا نحن عيدروس قاسم الُزبيدي بإعالن قيادة سياسية وطنية برئاستنا إلدارة ومتثيل الجنوب، 
حتى تحقيق أهدافنا وتطلعاتنــا املرشوعة، والتي ال تراجع عنها ابداً مهام كانت الصعاب، وال تنازل عنها مهام 
اســتفحل الرّش وأهله وقد فعلنا ذلك حني اعلنا عن هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب يف الحادي عرش 
مــن مايــو 2017م. وها نحن اليوم معكم وأمامكم معاهدين الله عىل ذلك ومعاهديــن ثرى الوطن عىل الدفاع عنه 
حتى النرص ومعاهديكم عهد الرجال للرجال ان نحفظ حقوقنا غري منقوصة وان نرعى مصالح قضيتنا العادلة 

مستمدين قوتنا من الشعب صاحب القرار والسلطة.

أيها الشعب الجنويب العظيم

لقد قمنا بتشكيل املجلس االنتقايل الجنويب انطالقا من ارادتكم الصلبة التي تكرست عليها مؤامرات األعداء 
يف كل املراحل السابقة منذ 1994م. واستطعنا بكم ان نصنع من طموحنا واقع ال يستطيع ان يغريه أحد. لقد كرسنا 
العزلة املفروضة عىل قضيتنا ولقد أسمعنا العامل صوتنا الذي ال يلني، وها نحن معا نقود الحدث ونصنع الواقع 
الســيايس الجديد نحو مستقبل مرسوم وبخطط محكمة وبخطوات ثابته ثبوت الجبال. ومن يتجاهل معطيات 
واقعنا الجديد فندعوه اىل مراجعة نفسه والتاريخ علّه يجد كيف ان الجنوب مل يهزم ولن تكون الهزمية من نصيبه 

مهام كلفنا األمر.
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ولقد عملنا طيلة العام دون كلل أو ملل، بهدف اســتكامل بناء هيئات ودوائر ومؤسســات املجلس االنتقايل 
الجنويب. وانجزنا يف هذا الصدد العديد من األمور املهمة بدء بالجمعية الوطنية الجنوبية التي مثلت كافة رشائح 
املجتمع الجنويب ومرورا باملؤسسات والدوائر األخرى التي عملنا جاهدين عىل ان تقوم بدورها عىل أكمل وجه 

من خالل توفري الوسائل واالمكانيات الالزمة لذلك.

وقد بنينا يف هذا العام أفرع وطنية للمجلس عىل مستوى محافظات الوطن الجنويب الغايل، وكذا عىل مستوى 
مديريات املحافظات يف خطوة تنظيمية تهدف اىل ارشاك الجميع يف العمل الوطني خاصة وان الرشاكة مبدأنا 
الذي لن نحيد عنه. ولقد بذلنا جهدا كبريا يف متابعة هذه امللفات بكل تفاصيلها حرصاً منا عىل ســالمة البناء 

واستمراره.

أيها الجنوبيون

يجب ان ندرك جميعا ان انجازاتنا كانت يف مرحلة البناء، التي ال زلنا فيها حتى اليوم، وعىل الرغم من ارشاف 
هذه املرحلة عىل اإلنجاز الكيل اال اننا نؤكد عىل تصحيح كل اعوجاج قد يظهر وعىل تصويب كل خطأ نراه، وان 

ابوابنا مفتوحة امام الجميع ودون استثناء.

اننا نتطلع لالنتقال اىل مرحلة جديدة من العمل الســيايس خاصة وأننا أصبحنا نعمل يف الداخل والخارج 
من خالل مؤسســاتنا املوجودة يف كل محافظات الجنوب باإلضافة اىل مكاتبنا املوجودة يف الواليات املتحدة 
االمريكية وبريطانيا ودول االتحاد األورويب والتي ســتمتد اىل باقي الدول املؤثرة يف مســار االزمة السياسية يف 

بالدنا.

ان املرحلة السياســية الجديدة القادمة تتطلب وعياً شعبيا ودعامً جامهريياً مستمر، سنفرض من خاللها 
خياراتنا السياســية مستندين اىل عدالة القضية الجنوبية واىل إرادة الشعب الجنويب الحر، واىل العامل الذي ال 

شك انه يدرك متاما تطلعاتنا املرشوعة ومواقفنا الواضحة تجاه كل امللفات والقضايا الشائكة يف املنطقة.

أيها األحرار

لقد مر عام كامل، جلسنا فيه مع العديد من حكومات الدول الكربى ومع األمم املتحدة عرب مبعوثيها وكذلك مع 
العديد من الفاعلني الدوليني، وناقشنا كل امللفات السياسية يف بالدنا. ولقد وضعنا رؤيتنا للحل وتفسرينا لألزمة 
ونقلنا اىل العامل تضحياتكم وتطلعاتكم بشــكل دقيق، مؤكدين للعامل اجمع اننا نقف خلف هذه التطلعات حتى 

تحقيقها. واستمعنا كثريا ملختلف اآلراء مدركني ان للسياسة مساراتها وظروفها وعواملها الزمنية.

اننا ندرك الوضع املعقد جداً الذي يواجه عملية الســالم يف الشــامل قبل الجنوب، ونحن لســنا ببعيد عن 
هذا الوضع، وقُربنا منه يحتم علينا الســري بوعي وإدراك وتوازن نضمن من خالله انتقال ناجح يعزز من مكانتنا 

السياسية ويضمن تقدمنا اىل االمام يف سالم كامل، دون تنازل عن اهدافنا وتطلعاتنا املنشودة.

يا أبناء شعبنا العظيم

نجدد يف هذا اليوم تأكيدنا عىل عمق متانة الرشاكة بني الجنوبيني بقيادة املجلس االنتقايل الجنويب ودول 
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية واإلمارات العربية املتحدة، العالقة املعمدة بدمائنا الطاهرة 
وتضحياتنا املشرتكة والتي ال تزال مستمرة وستبقى حتى تحقيق اهدافنا املشرتكة واملتمثلة يف قطع يد إيران 
املتمثلة يف جامعة الحويث من املنطقة والقضاء عىل خطر فكر جامعة االخوان املســلمني الذي ولّد اإلرهاب 

والتطرف.

وإننا قد عملنا عىل االرتقاء بهذه العالقة االســرتاتيجية نحو ضامن أمن واستقرار املنطقة واستعادة شعب 
الجنوب لســيادته عىل أرضه كعامل أسايس يف الحفاظ عىل األمن القومي العريب. وننتهز هذه الفرصة لتجديد 
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الشكر والعرفان لجهود التحالف العريب العظيمة يف بالدنا.

ولقد عملنا عىل مد جســور التواصل مع دول العــامل الخارجي مؤكدين التزام الجنوبيــني بالقانون الدويل 
واألعراف الدولية وميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، ويف هذا الصدد فإننا نؤكد عىل رضورة 
استعادتنا لحقوقنا السياسية العادلة واملرشوعة كحق تقره جميع االديان والقوانني واألعراف وكعامل أسايس يف 

تأمني املنطقة وإرساء السالم ومكافحة اإلرهاب وتأمني خطوط املالحة البحرية والجوية.

أيها الجنوبيون، ايتها املاجدات الجنوبيات

ندرك وبكل التفاصيل حاجتكم اىل احراز النرص الكامل والعاجل، ونقدر استعدادكم لبذل مزيدا من التضحية 
يف سبيل اهدافنا الوطنية العادلة، وإننا فخورين بذلك، نجدها فرصة لنقول لكم اننا منلك كل اإلمكانيات لفرض 
واقــع مغاير، ونعرف كل ما يخططــه اعدائنا تجاه القضية والوطن الجنويب وعدن عىل وجه الخصوص. غري اننا 

منيض بكم يف مسار آمن يسلم الجميع من تبعات نحن يف غناء عنها.

وألننا دعاة سالم، فقد تحملنا كثريا طيش حكومة الرشعية وراقبنا تفاصيل إرصارها عىل التنكيل بالجنوب 
وأهلــه وبذلنا يف هذا امللف ما نراه يخدم قضيتنا ويحقق لنا الخــالص من هذا الطيش وهذا التعذيب املمنهج. 
وســرى جميعاً ان هذا الصرب كان صائباً رغم مرارته، وسنذكر أنفسنا اننا كنا عىل حق حينام صارحناكم بذلك، 
وهذا كله ال يعفينا من تحمل مسؤوليتنا تجاه هذه الترصفات وليكن هذا الخطاب تحذيراً كامل األركان ملن يسمعه 

وملن يقرأه، ونحن يف عدن ولسنا ببعيد، ولسنا شعب اعزل من االرادة.

ويف هذا الصدد، ننتهز فرصة هذا اليوم الخالد، لنعلن فيه عن إطالق املجلس االنتقايل الجنويب حواراً جنويب-
جنويب ندعو من خالله جميع الجنوبيني اىل طاولة حوار وطنية اشخاصاً كانوا او مكونات سياسية لتوحيد صف 
الجنوبيني انطالقاً من امياننا بالرشاكة الحقيقية بني الجميع، وتأكيداً عىل مبدأ التصالح والتسامح الجنويب، وال 
ننىس ان الوطن ملكنا جميعاً. ونؤكد هنا عىل رضورة املشاركة الفاعلة، فالجميع مطالب باإلسهام يف رشف خدمة 
القضية الجنوبية حفاظاً عىل تضحياتنا جميعاً وصوناً ملكتسباتنا وانجازاتنا وضامناً ملستقبل قضيتنا وشعبنا. 
وســيتم اإلعالن الحقا عن آلية هذا الحوار وتوقيته وكل التفاصيل املتعلقة بذلك، وســيتكفل املجلس االنتقايل 

الجنويب بكافة الوسائل والتسهيالت املتعلقة بذلك.

أيها الشعب

ان شــهدائنا مل يرحلوا لنقبل من بعدهم مبشــاريع ناقصة، وان جرحانا مل يقدموا أنفســهم للرصاص والنار 
لنميض اىل حيث يريد املتآمرون عىل الجنوب، لذا فإننا قد اخرتنا السري عىل طريقهم ولن نقف وحدنا فالله وأنتم 

معنا. وليكن ذلك ما يجمعنا.

إننا والله ال نبايل بأي يشء عندما يكون الخيار القبول بجنوب غري الجنوب الذي قاتلنا من اجله، فمن كان 
يحمل بني ضلوعه هدف التحرير واستقالل واستعادة وبناء الجنوب وطن كامل السيادة فليضع يده يف أيدينا وال 
تراجع، ومن كان له رأي او وجهة نظر فان باب الحوار معه مفتوح ومن ال يستطيع املجيء فسنذهب اليه. ومن يرى 
غري ذلك فالبحث عن صفوف األعداء هو الطريق االسهل، والوقوف خلفهم ومعهم لن يغري من األمر شيئاً.. فنحن 

عازمون عىل استعادة وطن وماضون نحو ذلك.

يا أبطال قواتنا املسلحة ومقاومتنا الجنوبية البطلة

اننا نستحرض يف هذا اليوم العظيم، الدور البطويل الذي تقودون مساره، وان كان هناك من فخر حقيقي فهو 
فخر الذود عن ســيادة الوطن، وحامية أمن مواطنيه، وبهذه املناســبة نجدد التحية لكل فردا فيكم وندعوكم اىل 

الثبات املعهود منكم دامئا، ولتكن بنادقكم الصادقة جاهزة ومصوبة نحو أعداء الوطن.. ولتسلم أرواحكم.
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أحيي كل الجنوبيني والجنوبيات الذين يستحرضون أهمية 4 مايو، ويعملون كل من موقعه يف سبيل الوطن. 
ونهيب بكم جميعا أن ترتحموا معنا عىل شــهدائنا املغاوير الذين ضحوا بدمائهم الزكية يف ســاحات الرشف. 

والشفاء العاجل لجرحانا األبطال، والحرية ألرسانا.

وختاما، نؤكد عىل اننا نعي خطورة املرحلة وأهميتها.. ونعي مســئوليتنا جيدا.. وســوف نتحملها أمام الله 
وأمامكم وأمام التاريخ.. وسرتون ما يرسكم ان شاء الله

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم )4(:

خطاب الرئيس الزبيدي في اجتماع المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن 
في يوم 2019م 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله القائل: “َوَما النَّــرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد اللَِّهۚ  إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم”، والصالة والســالم عىل ســيد الخلق 
واملرسلني رسولنا الصادق األمني، محـمد بن عبدالله.. وعىل آله وصحبه أجمعني ..

اإلخوة/ القيادات العسكرية واألمنية

اإلخوة/ قيادات قوات املقاومة الجنوبية البطلة

أيها الشعب الجنويب العظيم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إنني فخور بكم وبتواجدكم اليوم يف هذا املكان، وانه لرشف عظيم أن نكون معاً خاصة ونحن نتحمل مسؤولية 
وطنية واحدة، أمام الله وأمام الشــعب، فدماء الجنوبيني الزاكية وتضحياتهم الكبرية تســتحق منا الوفاء وبذل 
كل ما ميكن بذله من اجل األهداف التي ضحى من اجلها شــهدائنا الكرام. وان الوفاء الذي اتســمت به جامهري 
الشعب طيلة املراحل كلها يستحق منا موقفاً بطولياً عىل طريق االستقالل وبناء دولتنا الجنوبية الحرة املستقلة 

وعاصمتها عدن.

ال زلت أتذكر اجتامعنا السابق يف العام 2018م ورمبا أن املخاطر اليوم تختلف يف صورتها ونوعها وحجمها 
عن املخاطر التي كانت قامئة يف ذلك الحني، إال أن دورنا مل يتغري ومســؤوليتنا ثابتة، وكام واجهنا معاً مخاطر 
عديدة انتم تعلمونها يف ذلك الحني، يجب أن نكون جاهزين ملواجهة مخاطر أخرى ومستجدات أخرى، فال يشء 
ســيثنينا عن دورنا ومسؤوليتنا الوطنية، وال يوجد لدينا سقف إال سقف تطلعات هذا الشعب، حريته واستقالله 

وصون كرامته واستعادة دولته وحامية عرضه وسالمة دينه والذود عن أراضيه.

أيها القادة البواسل

يا صقور الجنوب وأبطاله

قبل انطالق عاصفة الحزم، اخرتنا طريق الكفاح املسلح ملواجهة ميليشيات الحويث دفاعاً عن أرضنا وعرضنا 
وانتصاراً لقضيتنا الوطنية وســعياً يف استعادة دولتنا وأمالً يف صناعة مستقبل سيايس مغاير عنوانه استقالل 
دولتنا الجنوبية وإنهاء االحتالل الذي قاومناه يف 1994م بكل ما أوتينا من قوة، وقاومناه بعد ذلك، واستمرينا حتى 

جاءت أكرب حركة سلمية يف تاريخ قضيتنا حني انطلقت يف 2007م واستمرت ما يقارب عقد من الزمن.
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ويف مطلع 2015م مل نكن حينها نعلم مبا ينتظرنا، غري أننا عزمنا عىل ذلك دون تردد، وكان موقفنا واضحاً، يف 
الوقت الذي مل تظهر فيه مواقف اآلخرين إال بعد سامع أزيز طائرات التحالف يف سامء بالدنا، ومل يعد واضحاً هل 

كانت مواقفهم املؤيدة لعاصفة الحزم انتصاراً للمرشوع العريب أم خوفاً وطمعاً يف التحالف العريب.

قاتلنا فانترص لنا الله بأخوة الدين والدم واملصري، بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وال شــك أن عاصفة الحزم – كام قلت سابقاً – قد عصفت باملعتدين اآلمثني، وحالت دون وقوع الوطن 
فريســة لهم ولفكرهم املتطرف، ســاندتنا دول التحالف العريب عىل األرض وكان لدينا مرشوعاً وطنياً ومرشوعاً 
عربياً، إما مرشوعنا الوطني فهو قضيتنا التي كام أرشت ناضلنا من أجلها أكرث من 20 عاماً وال زلنا، وأما املرشوع 
العريب فهو وقوفنا إىل جانب أهداف عاصفة الحزم املتمثلة يف القضاء عىل االنقالب الغاشم الذي دعمته إيران 
عرب ذراعها السيايس والعسكري يف اليمن املتمثل يف ميليشيات الحويث، ووقوفنا مع هذا املرشوع هو موقفاً ثابتاً 

حفاظاً عىل هوية هذه األرض ونرصة للمظلومني فيها وصيانة ألرواحهم، وحاميًة لألمن القومي العريب.

ومن داخل نســيج هذه املقاومة البطلة وبدعم األشقاء يف دول التحالف تشكلت البدايات العملية الحقيقية 
والعنارص الرئيسية األولية للمؤسسة األمنية والدفاعية الجنوبية التي ظهرت إىل الوجود كرديف للمقاومة الجنوبية 
يف حامية األمن واالستقرار والدفاع عن االنتصارات املحققة ومكافحة الجامعات والخاليا اإلرهابية ,واالهم من ذلك 
التشكيالت العسكرية القتالية الجنوبية الضاربة التي تواصل معارك التحرير وتخوض القتال يف اغلب الجبهات 
وعىل أكرث من صعيد بامتداد خارطة اليمن وأهمها عىل اإلطالق ألوية العاملقة والحزام األمني وقوات النخبة يف 
شبوة وحرضموت، وغريها من الوحدات والتشكيالت األمنية والعسكرية التي ذاع صيتها داخلياً وخارجياً وغطت 
شهرتها اآلفاق مبا حققته وتحققه يومياً من انتصارات وانجازات وأعامل بطولية , جعل منها مصدر خوف وقلق 
لكل أعداء الجنوب واملتآمرين عىل إرادة الشعب الجنويب , وهدفاً مبارشاً ألعاملهم العدوانية وحمالتهم الدعائية 
والسياسية اإلعالمية البغيضة التي ال تتوقف , وتعزز فينا روح العزمية واإلرصار عىل امليض قدماً يف تحقيق كامل 
أهداف وتطلعات شعبنا يف استعادة وطنه وثرواته وبناء دولته ضمن سيادتها وحدودها التي كانت عليها قبل مايو 

1990م.

ال أريد أن أسهب الحديث يف رشح التاريخ القريب، الذي ال شك أنكم جميعاً عايشتموه وتدركون تفاصيله غري 
أن فيام أرشنا إليه تذكري ملن ال يحب الحقيقة، وتحذير ملن به صمم، وتنبيه ملن يزايد عىل الرجال أو يحاول رسقة 
انتصاراتهم ومواقفهم وتاريخهم املرُشّف، ومن ال يلمك موقفاً صلباً أو أثراً طيباً أو تاريخاً مرشفاً فعليه أن يذهب 

بعيداً عن حقوقنا وتاريخنا ومواقفنا.

أيها القادة امليامني

كان توقنا إىل الحرية له مثناً غالياً دفعناه، وكان حبنا للكرامة وإمياننا بأهدافنا املرشوعة وحقنا يف العيش 
الكريم وتحقيق االستقالل طريقاً ليس بالسهل، لكننا توكلنا عىل الله ورسنا فيه حتى رأى الجميع جديتنا يف ذلك.

كانت سلميتنا حباً وأمالً يف السالم، وباملقابل كانت حربنا ُمرٌة ال هوادة فيها، فنحن الجنوبيون أهل السالم 
وفرسان الحرب، ولقد كان التحرير الذي حققناه سوياً نتيجة أولية عادلة بالنسبة للوضع الذي كان قامئاً، إال أن 
النتيجة النهائية يجب أن تكون االستقالل الكامل، وعىل ذلك عاهدنا الله والشعب ونجدد عهدنا اليوم إننا لن منيل 
قيد أمنلة عن هذا الهدف ولن نساوم أبداً يف تضحياتنا وأرواح شهدائنا، ولن نفرط يف ثوابتنا الوطنية وإرادة شعبنا 

وإجامعه عىل نيل حريته واستعادة سيادته عىل كامل الرتاب الوطني.

واليوم نقف أمام جملة من التحديات واملستجدات العسكرية والسياسية واألمنية واالجتامعية والتي متثل يف 
مجملها منعطفاً جديداً يحتاج إىل املراجعة واتخاذ ما يلزم، وأنتم اليوم جميعاً هنا من أجل ذلك، ولذلك أدعوكم 

للعمل امليداين عىل ما ييل:-

أوال : تجديد التزامنا الكامل لدول التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة عىل استمرارنا مبحاربة امليليشيات الحوثية ومساندتهم يف تحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة األمل، 
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واملشاركة الفاعلة يف حامية املنطقة وأمنها، وحامية األمن القومي العريب وفق إمكانياتنا املتاحة.

ثانياً : نحن مع السالم ، وندعم جهود األمم املتحدة لكن ليس عىل حساب مستقبلنا السيايس يف الجنوب، 
القضية الجنوبية ما زالت تُطرح باســتحياء، عىل الرغم من أنها القضية الوطنية األبرز عىل طاولة الحل، ولذلك 
نجدد مناشــدتنا ملبعوث األمم املتحدة إىل إرشاك الجنوبيني بشــكل عميل كطرف رئييس يف املفاوضات من 
خالل االعرتاف بوفد تفاويض جنويب ميثل تطلعات الجنوبيني ويعرب عن إرادتهم، فنحن ال نتمنى أن يتكرس يف 

أذهان الناس أن املجتمع الدويل لن يعرتف مبن يسلك مسالك السلم وطرق السالم.

ثالثاً :ا نطالقاً من مســؤوليتنا الوطنية تجاه حامية وطننا وشــعبنا ،نعلن اليوم عن تأســيس محاور قتالية 
وعملياتية، وكذلك التعبئة العسكرية، وتوحيد القيادة والسيطرة، واإلعداد لتغطية كافة الجبهات الحربية ،واتخاذ 

موقف حازم تجاه االعتداءات الحوثية ورفع درجة التنسيق العسكري والعمليايت مع قيادة التحالف العريب .

رابعــاً : كام تعلمــون أن هناك هجوم حويث عىل الضالع وأجزاء أخرى من محافظتي لحج وأبني، ولذلك تأيت 
رضورة التحرك عسكرياً وبشكل عاجل يف هذه الجبهات وليكن العمل العسكري شعارنا، وليكن النرص قرارنا.

خامساً : تشكيل غرفة عمليات موحدة لكافة القطاعات العسكرية واألمنية وقوات املقاومة الجنوبية، لتوحيد 
العمل والقيادة إلدارة العمليات القتالية وحامية األمن واالســتقرار الداخيل، وســنكلف من نراهم أهالً لقيادة ذلك 

العمل.

سادساً : العمل عىل تحرير وادي حرضموت الذي يعاين من ويالت اإلرهاب واالحتالل وكذلك باقي املناطق 
األخرى يف شــبوة وأبني، هذه مناطق جنوبية يجب أن تكون محــررة وآمنة وبعيدة من هذا الرش الذي يحاك لها 

والقامئني عليه.

يا جامهري شعبنا الجنويب العظيم:

أطلب منكم أن تكونوا عوناً ألبنائكم وإخوانكم يف قوات املقاومة الجنوبية فهم الرهان الحقيقي يف هذه املرحلة 
وهــذه الظروف الحرجة ولنحمي جنوبنا ونحافظ عىل وحدة ابناءه، وكونوا عىل ثقة كاملة بأننا عىل ما تعاهدنا 

عليه معكم ماضون مهام كانت التضحيات، وهذا عهد الصادقني للصادقني وعهد الرجال للرجال.

قوات املقاومة الجنوبية البطلة:

أنتم الرهان الحقيقي لهذا الوطن، أنتم الرهان الحقيقي لهذه القضية، أنتم الرهان الحقيقي لهذا الشعب املظلوم 
وهذا الحق املسلوب، أنتم األوفياء ومن يُعول عليهم يف تحقيق أهدافنا الوطنية، كونوا عىل قدر من املسؤولية، هذا 

الشعب أمانة يف أعناقنا، فلنتحمل هذه األمانة جميعاً وهذه املسؤولية ولنؤديها عىل أكمل وجه.

التحية لألبطال يف ميادين الرشف والبطولة

الرحمة لشهدائنا األبرار الشفاء للجرحى الحرية لألرسى واملعتقلني

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية
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ملحق رقم )5(:

خطــاب رئيس المجلس االنتقالي عيــدروس الزبيدي في مجلس العموم 
البريطاني 6 مارس، 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

مساء الخري عليكم جميعاً

أيتها السيدات أيها السادة.

اســمحوا يل أن أتوجه بالشــكر الجزيل ملركز السياســات الدولية عىل تنظيم هذه الندوة عن األزمة اليمنية 
والقضية الجنوبية وإتاحة هذه الفرصة يل للمشاركة فيها، كام أحيي الحارضات والحارضون جميعا من برملانيني 

وباحثني وأكادمييني وناشطني مدنيني.

ويطيب يل أن انقل لكم تحيات شــعبنا الجنويب، الذي ارتبط بشعبكم بعالقات تاريخية واحتفظ بالكثري من 
الود والعرفان للشــعب الربيطــاين، وتجربته الرائدة يف بناء ونرش القيم الحضاريــة واملدنية ومنها قيم الحرية 
والدميقراطية والتسامح والتعايش واحرتام حقوق اإلنسان وبناء املجتمع املتمدن، وتحقيق دولة الرفاه والتقدم 

العلمي والتكنولوجي.

السيدات والسادة

من غري شك أنكم تتابعون االزمة اليمنية الراهنة وما يتصل بها من حرب طالت وتضاعفت آثارها املدمرة عىل 
كل االصعدة السياسية واالقتصادية واالجتامعية واالنسانية وصارت تهدد حياة عرشات املاليني من املواطنني 
وبالذات الفئات الضعيفة كاألطفال والنســاء وكبار السن، يف الجنوب وكذلك الشامل اليمني، وتحولت إىل عامل 
تهديد للسالم واالستقرار ليس فقط يف املنطقة واإلقليم، بل وعىل الصعيد العاملي نظرا لألهمية الجيوسياسية 
التي متثلها املنطقة وارتباطها بالعديد من املصالح العاملية، ويف هذا الســياق فإننا نعرب عن تقديرنا للجهود 
التي تبذلها األمم املتحدة عرب املبعوث الخاص لألمني العام إىل اليمن السيد مارتني غريفيت يف محاولة إيجاد 
حل دائم وشامل لألزمة. ونؤكد أن هذه الجهود بحاجة إىل مزيد من البحث وإعادة النظر يف املسببات الرئيسية 
لألزمة ويف مقدمتها عدم حل القضية الجنوبية، ونؤكد أن اســتبعاد الجنوب والقضية الجنوبية من املشــاورات 
واملفاوضات، إمنا يتجه بها يف مسارات خاطئة، ولن يكتب لها النجاح طاملا بقي الجنوب خارج املعادلة وبعيدا 

عن التمثيل العادل فيها.

إن األزمة الراهنة ليســت وليدة العام 2014م )عام االنقالب عىل حكومة الرئيس هادي( وال حتى العام 2007م، 
)عام انطالق ثورة الحراك الجنويب السلمية( بل إن جذورها تعود إىل العام 1990م عندما جرت محاولة إقامة وحدة 
مينية بني الدولتني املعروفتني حينها يف جنوب اليمن وشامله )جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية والجمهورية 
العربيــة اليمنية( حيث كانت هذه املحاولة تهدف إىل بناء دولة مدنية حديثة تطلَّع اليها اليمنيون آنذاك، والتي 
اعتقدوا حينها أنه ميكن تحقيق املواطنة املتساوية وإقامة دولة النظام والقانون التي تحمي الحقوق والحريات 
وتوفر عوامل االستقرار والنهوض االقتصادي واملعييش للناس، وتساهم يف حامية األمن اإلقليمي والدويل، لكن 
وكام تعلمون فقد فشلت هذه املحاولة بسبب االختالف السيايس واالقتصادي والثقايف وتباين املستوى املدين 
والفكري بني النظامني والبلدين والشعبني، وعىل وجه الخصوص بسبب نزعة التمييز العنرصي والطائفي وكذلك 

االطامع التوسعية لنظام صنعاء.

لقد عرف الجنوب والجنوبيون النظم القانونية واملدنية منذ زمن ميتد إىل عهد الوجود الربيطاين، واستطاعوا 
تحقيق نجاحات عديدة يف مجال محو األمية وتوفري التعليم والرعاية الصحية املجانية، وبناء منظومة اإلدارة، 
والقضاء عىل الفقر والبطالة، وإرشاك املرأة يف الحياة االقتصادية والسياسية ومنحها دورها الكامل يف املجتمع، 
وتحريم حيازة السالح أو استخدامه من قبل املدنيني، وإيصال كل هذه النجاحات إىل كل مدن وأرياف الجنوب، 
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يف حني كان معظم هذه املزايا والقيم واملامرسات منعدمة بل ويعد بعضها من املحرمات يف الجمهورية العربية 
اليمنية الشقيقة.

إن عدم نضج الظروف املوضوعية والذاتية لنجاح محاولة الوحدة بني الدولتني، ووجود نزعة التمييز العنرصي 
لدى نظام صنعاء، واألسباب األخرى التي يطول رشحها، قد أدت بالنهاية إىل شن الحرب عىل الجنوب واحتالل 
األرايض الجنوبية منذ العــام 1994م وبذلك تحول الجنوب من دولة رشيك يف مرشوع الوحدة بني الدولتني إىل 

أرض محتلة وشعب يعاين من ويالت االحتالل.

الحارضون جميعاً

لقد عاىن الجنوبيون الكثري من املآيس جراء تلك الحرب الظاملة، لقد تم القضاء عىل منظومة الدولة املدنية 
يف الجنوب، واستبدلت بالعالقات القبلية وأُلِغَي القانون والنظام وحلت محلهام األعراف والتقاليد القبلية، ودمر 
الجهاز القضايئ والنيايب وحل محلهام سلطة املشائخ والوجاهات، وجرى تدمري املنظومة التعليمية والخدمات 
الطبية وجرى االســتيالء عىل املؤسســات االقتصاديــة واملزارع الحكومية والتعاونيــة واملصانع الخفيفة يف 
الجنوب، وتسليم كل تلك املرافق كمكافآت للوجهاء الشامليني وقادة الغزو، وتقاسم النافذون املصالح واملنشآت 
واملباين واملرافق الحكومية وسواحل االصطياد البحري ومناطق التنقيب عن النفط وإنتاجه وتقاسموا مصادر 
الرثوة واألرايض الزراعية والوكاالت التجارية وباختصار لقد حول املنترصون األرض واملنشآت والرثوة الجنوبية 
إىل غنيمة حرب تقاســموها فيام بينهم وبقي الشعب الجنويب مستبعدا من كل هذه الحقوق ومحروما حتى من 
حق العمل فيها، حيث استبعد املنترصون مئات اآلالف من املوظفني الحكوميني من العسكريني واملدنيني من 

أعاملهم، واستبدالهم بوافدين من مؤيدي الحرب والغزو من الشامل الشقيق.

السيدات والسادة

لقد أطلَق املنترصون أيادي قوى التســلط والفســاد والهمجية والجامعات الطفيلية واملنظامت اإلرهابية 
لإلمساك بأدوات السلطة والتحكم يف تحديد مسارات مستقبل اليمن شامال وجنوبا.

لقد خاض الشــعب الجنويب نضاال ســلميا طويال بدأ منذ العام ١٩٩٤م واســتمر حتى اندالع ثورة الحراك 
السلمي الجنويب يف العام 2007م، كل ذلك كان رفضا لنتائج تلك الحرب الظاملة وواجهتهم أجهزة عىل عبد الله 
صالح وحلفائه بالقوة املسلحة والقمع الذي أدى إىل سقوط آالف الشهداء والجرحى من املحتجني املدنيني يف 
انتهاٍك صارخ ألبسط معايري حقوق اإلنسان، وقدمت للمحاكمة الصورية املئات من القادة املدنيني الجنوبيني 
لكن شعبنا مل يستسلم ومل يخضع لتلك السياسات القمعية واإلرهابية وظل متمسكا بنضاله السلمي للتعبري عن 

قضيته العادلة.

وخالل فرتة النضال السلمي تبلورت فكرة قيام الكيان السيايس الجنويب للتعبري عن جوهر القضية الجنوبية 
ونقلها إىل املستوى الذي تستحقه، وقد جاء قيام املجلس االنتقايل الجنويب يف مايو 2017م كتتويج ملسرية 

طويلة من العمل امليداين املعرب عن معاناة شعبنا وإيصال صوته إىل رشكائنا اإلقليميني والدوليني.

إن املجلس االنتقايل الجنويب يخوض اليوم حوارات واســعة مع كل ألوان الطيف السيايس الجنويب ولديه 
االستعداد لالنفتاح عىل كل القوى والتكوينات السياسية الجنوبية التي تشاركه نفس األهداف والتطلعات وتقديم 

املبادرات واألفكار لحل املعضالت التي أنتجتها السياسات الفاشلة يف البالد.

ويف هذا السياق أيها السادة فإننا نؤكد لكم أن املخرج الوحيد لألزمة الراهنة يف اليمن ميكن أن يقوم من خالل 
التايل:

1. وقف الحرب الدائرة يف الشــامل وتنفيذ االتفاقات املوقعة مبا فيها اتفاق ستوكهومل، والعودة إىل املسار 
السيايس لحلحلة جميع ملفات ومظاهر األزمة مبا فيها القضية الجنوبية.

2. إعــادة النظر يف بناء املنظومة الحاكمة من خالل العودة إىل نظام الدولتني يف الجنوب والشــامل وبناء 
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منظومة جديد من العالقات والرشاكات بني البلدين والشعبني والدولتني الجارتني الجنوبية والشاملية.

3. تكون الدولتان الشقيقتان مستقلتني فيدراليتني تبعا لظروف سكانهام عىل أن يراعى يف ذلك ظاهرة التاميز 
املذهبي واملدين يف الشــامل والتفاوتات الجغرافية واالقتصادية والجهوية يف الجنوب، ومحاربة اإلرهاب ومنع 

الجامعات املسلحة وحرص احتكار السالح عىل الدولتني الرشعيتني وجيشيهمها وأجهزتهام األمنية فقط.

4. الرشوع يف برنامج مكثف إلعادة اإلعامر يف الدولتني لردم الفجوات التي أحدثتها الحروب والنزاعات وقيام 
برنامج شــامل إلعادة تأهيل البلدين للحاق بدول العامل يف البناء االقتصــادي واالجتامعي والخدمي والعلمي 

والتكنولوجي.

السيدات والسادة

إننا نعتقد إن العودة إىل نظام الدولتني وفقا لحدود العام 1990م ســيكون ضامنا أكيداً ووحيداً لعودة العالقة 
الطبيعية بني شعبينا وبلدينا الشقيقني ومتكينهام من بناء مستقبلهام بعيداً عن الحروب والنزاعات والتوترات، 

ومبنأى عن أية وصاية أو تبعية من أحدهام لآلخر.

إن متسك الشعب الجنويب باستعادة حقه يف تقرير املصري وبناء دولته الجنوبية الجديدة ال ميثل اعتداًء 
عىل حق أحد وإمنا هو تأكيد عىل فشل محاولة التوحيد ومتسٌك بقرارات األمم املتحدة وخصوصا قراري مجلس 
األمــن رقمي 924، و 931 يف العام 1994م، وتعبريٌ عام تضمنتــه معاهدات ومواثيق األمم املتحدة املتعلقة بحق 
الشعوب يف تقرير مصريها وخصوصا قرار الجمعية العامة 1514 الصادر يف 14 ديسمرب 1960م والذي يؤكد عىل 
أنه ” لجميع الشعوب الحق يف تقرير مصريها؛ ولها مبقتىض هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السيايس وتسعى 
بحرية إىل تحقيق امنائها االقتصادي واالجتامعي والثقايف. “، كام إن الشــعب الجنويب ال يضمر تجاه الشعب 
الشــاميل الشــقيق إال كل الود والتضامن واالحرتام، ونحن نقدم له يوميا كل أشكال الدعم والعون حتى يستعيد 
دولته التي صادرها االنقالبيون املدعومون من النظام اإليراين، ويف هذا السياق نكرر ما سبق وأن أعلناه مراراً: إننا 
مند أيدينا للســلطة الرشعية اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي، ولدينا االستعداد 
لنرصته حتى استعادة منظومة الدولة وإنقاذ ماليني اليمنيني من ضحايا هذه الحرب الحمقاء، حتى نتمكن بعدها 
من البث يف قضيتنا الجنوبية وحلها مبا يريض شــعبنا الجنويب، بيد إن مد أيدينا للتعاون مع الرئيس هادي ال 
يعفينا من الوقوف ضد الفساد والفشل والعبث الذي متارسه الحكومات الرشعية املتعاقبة يف إدارة محافظاتنا 

وما تلحقه من أرضار قاتلة يف مصالح مواطنينا وما متثله من تهديد ملستقبل أجيالنا.

السيدات والسادة

إن العودة إىل نظام الدولتني املســتقلتني يف الشــامل والجنوب، ليس فقط مصلحة جنوبية، بل ومصلحة 
شاملية وإقليمية ودولية أيضا، ذلك إن البديل اآلخر لهذا الخيار هو استمرار التنازع والحروب واالضطرابات األمنية 
واالقتصادية وانتشار الجامعات اإلرهابية بدوافع سياسية من أطراف شاملية، ومن ثم تعطيل العديد من املصالح 
املحلية واإلقليمية والدولية، كام إن شعبنا الجنويب مل يعد يقبل أن تُفرض عليه خيارات ال تستجيب ملصالحه 

وتطلعات أبنائه.

إن الدولة الجنوبية الجديدة التي نسعى لبنائها لن تكون إال دولًة مدنيًة دميقراطيًة تعدديًة ال مركزية تحرتم 
الحريات العامة ويف مقدمتها حرية الفكر واالعتقاد والتعبري وتقوم عىل الفصل بني السلطات والتداول السلمي 
للســلطة من خالل االنتخابات التنافسية الحرة والنزيهة وتراعي التعددية االقتصادية واقتصاد السوق، وترفض 
العنــف وتحارب اإلرهاب والتطرف وتنفتح عىل العامل الخارجي وتقيم الرشاكات التي تحرتم املصالح املتبادلة 
بيننا وبني رشكائنا اإلقليميني والدوليني. إننا يف املجلس االنتقايل الجنويب وبالنيابة عن شعبنا الجنويب مند 
أيدينا إىل األشــقاء يف شــامل اليمن من أجل إقامة عالقات ندية أخوية بني شعبينا وبلدينا، عالقات تقوم عىل 
حسن الجوار واحرتام املصالح املشرتكة ومحاربة اإلرهاب وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، بعيدا عن ثنائيات 



80

يا�سي للرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي  اخلطاُب ال�سَّ

التابع واملتبوع، واألصل والفرع، والغالب واملغلوب، ونحن عىل استعداد للبحث معهم عن رشاكات عديدة تخدم 
مصالح شــعبينا يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والخدمية واألمنية والسياسية، رشاكات تحفظ مصالح 
البلدين والشــعبني وتكفل رعاية مصالح املواطنني الشــامليني يف الجنوب ومصالح املواطنني الجنوبيني يف 
الشامل. أخرياً اسمحوا يل أن أشري من هذا املقام الرفيع أننا ماضون وعازمون عىل استعادة وبناء الدولة الجنوبية 
الفيدرالية الحديثة، والتي ســتكون عامل اســتقرار رئيس ودائم لدول اإلقليم والدول الشقيقة، وسيساهم يف فتح 
أبواب االستثامر وبناء مصالح مشرتكة، ومن هنا نتوجه لألصدقاء الربيطانيني بالدعوة للمساهمة يف العمليات 
االســتثامرية يف بالدنا خصوصا وهم ميتلكون التجربة التاريخيــة العريقة بخصائص املنطقة وعنارص قوتها 
وعوامل الجذب السياحي واالستثامري فيها. كام أبلغ األصدقاء يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشاملية أن شعبنا الجنويب الذي يحتفظ لبلدكم وشعبكم بالكثري من الذكريات الطيبة، يتوقع منكم ومن شعبكم 
وحكومتكم املوقرة موقفا عادال يتطابق مع القيم النبيلة التي تعلمناها عن اململكة وتاريخها الحضاري، موقفا 
يؤيد حق شعبنا يف تقرير مصريه واختيار طريقه الحر، وبناء دولته املستقلة عىل أرضه، ولقد تعلمنا من تجربتكم 
العظيمة احرتام إرادة الشعب عندما منحتم شعبكم حقه يف الخروج من االتحاد األورويب الذي دخلتموه طواعيًة 
ومل تتعرضوا فيه للغزو واالجتياح كام جرى مع شعبنا الجنويب، ونثق ثقًة تامة أن شعب اململكة املتحدة لن يكون 

إال نصريا للحرية والدميقراطية والكرامة االنسانية التي يتطلع إليها شعبنا. 

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم)6(:

خطــاب الرئيس القائد ” عيدروس الُزبيدي ” في مهرجان يافع الجماهيري 
صباح اليوم الخميس  02-/2019/05

بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله القائل: ”َوَما تَْوِفيِقي إاِلَّ ِباللَِّه َعلَيِْه تَوَكَّلُْت َوإِلَيِْه أُنِيُب” صدق الله العظيم، والصالة والسالم عىل ارشف 
األنبياء واملرسلني، اما بعد:- 

 يا أبناء شعبنا الجنويب العظيم

  أيها االحرار امليامني …

  يا جامهري الكفاح والسالم  

أيها الجنوبيون يف الداخل والخارج .. 

الحارضون جميعاً 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

  متر علينا يف هذه األيام املباركة الذكرى الثانية إلعالن عدن التاريخي وتأسيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
وكذلك الذكرى الثامنة لتحرير الُعّر الشامخ بشموخ أهله وساكنيه، والذكرى الثالثة لتحرير ساحل حرضموت من 
ســيطرة تنظيم القاعدة االرهايب.  ذكريات ممزوجة بالكفاح والنرص، تُعرّب عن إرادة هذا الشعب الجنويب العظيم، 
وإرصاره عىل تحقيق اهدافه ونيل حريته واستعادة دولته، ف تحية سقفها السامء لكل األبطال امليامني، الذين 
شــاركوا يف صناعة كل هذه االنتصارات وتجاوزوا متعطفاتها بنجاح واقتدار اســتطعنا جميعا من خالله ضبط 
بوصلة املســار السيايس، والسري يف طريق آمن ونحو مستقبل آمن ان شاء الله.  انها أياماً خالده، انطلقت فيها 
اإلرادة الشــعبية الجنوبية صاحبة الحق الرشعي يف القرار الذي يعكس طموح هذا الشــعب وتطلعاته، وصدق 
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إرادته، ودفاعه عن تاريخه وجغرافيته وهويته، ومستقبله السيايس.  ومثلام عاهدناكم يف مايو املايض، نود القول 
اننا عىل عهدنا ماضون، ال منلك اال مرشوعاً واحداً هو االستقالل واستعادة دولتنا كاملة وغري منقوصة، وال خيار 
لنا سوى النرص.  أيها الشعب الجنويب العظيم  نقف اليوم يف يافع التاريخ، يافع الكفاح والنرص واملدد، يافع التي 
نحبها ونجلّها ونفاخر بها. انني اليوم وأنا اشاهد جبالها، أتذكر رجال كالجبال رحلت منها لكنها ستظل خالدة 
يف ذاكرتنا وذاكرة هذا الوطن، رجال لن يعوضنا فيها اَي يشء، رجال تربّت بني جنبات هذه الجبال، وكانت مسنداً 
وملجأً للوطن ورجاله، الشــهيد أحمد ســيف اليافعي، والفقيد احمد عيل الحدي، والشهيد محمد صالح طامح   

وغريهم الكثري من القادة الشهداء رحمهم الله جميعآ اليسعنا املجال لذكرهم . 

 ومن يافع الكفاح، يافع الصمود، يافع النرص، نرسل رسالتنا اىل املجتمع الدويل، لنقول ومن يافع تحديداً ان 
تجاوز الجنوبيني لن يفيض اىل أي سالم أبدا، فلن يقبل الجنوبيون أي حلول منقوصة، ومن ميلك رجال كأبطال 
يافع فهو قادراً عىل فرض إرادته، وحامية حقه املرشوع يف مســتقبل يلبي طموحات وتطلعات شعبه.  ومن هذا 
املكان الذي كان سبّاقاً بالنرص، ويف هذه الظروف التي ال شك انها أخذت منحنى املواجهة العسكرية الحاسمة، 

نؤكد عىل اننا منتلك قدرات عسكرية كفيلة بصد اي عدوان سافر.

  وال شك يف اننا وبالقدر الذي منلك فيه موقفاً واضحاً تجاه مختلف امللفات والقضايا العالقة، واملتمثل يف 
موقفنا املساند للمرشوع العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ملواجهة 
املد الفاريس، إال أننا نتمســك وبشــكل كامل بتطلعاتنا الوطنية املرشوعة.  ومن هنا، نجدد تأكيدنا عىل متانة 
الرشاكة بني الجنوبيني بقيادة املجلس االنتقايل الجنويب ودول التحالف العريب، العالقة والرشاكة التي تعمدت 
بالتضحيات املشرتكة والتي ستبقى حتى تحقيق كافة االهداف، وسنعمل دون كلل أو ملل عىل تطوير هذه العالقة 
نحو ضامن استقرار املنطقة وسالمة أمنها ومستقبلها.  أيها املواطنون جميعاً  ال زلنا حريصني عىل امليض بكم 
يف طريق آمن وسنظل كذلك، وقد أخربنا العامل أجمع ان حرصنا هذا ال يعني ان الجنوبيون غري جاهزون، بل عىل 
جهوزية عالية واستعداد كامل لبذل مزيدا من التضحية يف سبيل تحقيق األهداف الوطنية الجنوبية، ونحن واثقون 

من ذلك وفخورون بذلك.  

إننا مؤمنون بالرشاكة الحقيقية بني الجميع، ونجدها فرصة للتأكيد عىل مبدأ التصالح والتسامح الجنويب، 
فالوطن ملك لجميع ابنائه وبناته، واحرتام هذه املبادئ هو جزء ال يتجزأ من الرشف الوطني، وفيه حفاظاً عىل 
تضحياتنا جميعاً وصوناً ملكتســباتنا وانجازاتنا وضامناً ملستقبل قضيتنا وشعبنا.  يا ابطال قواتنا املسلحة 
ومقاومتنا الجنوبية البطلة  يف مثل هذه األيام خضتم ورفاقكم معارك الحق ضد من اعتدى عليكم يف أرضكم تارة 

باسم الدولة وتارة باسم اإلرهاب، وتارة باسم الدين وتارة أخرى باسم الوحدة املزيفة.

 واليوم أنتم تقودون هذا املسار بكل الجبهات املفتوحة وبكل اقتدار، وال زالت املخاطر أمامنا واضحة، نثق 
أنكم قادرون عىل تكييف الظروف لصالحكم والحفاظ عىل معادلة النرص الجنويب التي لن تتغري، فال سيوف تعلو 
عىل ســيوفكم، وال سهاماً أبلغ من ســهامكم .. املعركة معركتكم دون غريكم والنرص حليفكم والسالمة رفيقاً لكل 
دروبكم، أخذتم عىل عاتقكم حامية الوطن وســالمة أراضيه، فلتكونوا كام عهدناكم ولتسلم أرواحكم يا رجال.  وال 
يسعني يف الختام إال تهنئتكم بقدوم شهر رمضان املبارك والقول شكراً يافع، شكراً يافع التي ال غنى للجنوب عنها 

 الرحمة واملغفرة لشــهدائنا األبطال الشــفاء للجرحى والحرية لألرسى امليامني  املجد والخلود لشــعبنا 
الجنويب الباسل  

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية
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ملحق رقم )7(:

خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي
يف تاريخ -11 -5 2020

بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله القائل )فََمِن اْعتََدٰى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَيِْه مِبِثِْل َما اْعتََدٰى َعلَيُْكْم( والصالة والسالم عىل من بعثه الله 
رحمة للعاملني، وعىل آله وصحبه ومن وااله إىل يوم الدين.

 ايها الشعب الجنويب العظيم

  يا أبطال قواتنا الجنوبية الباسلة

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 منذ ثالثون عاماً مضت ونحن نعيش أسوأ مرحلة إثر استهداف أرضنا وشعبنا وهويتنا تحت مرشوع الوحدة 
الظاملة، الوحدة التي مل ينل منها شعبنا سوى القتل والتنكيل واملعاناة والقهر واإلذالل، وحدة ما لبثت أن تحولت 

منذ السابع من يوليو 1994م إىل أسوأ احتالل عرفه التاريخ املعارص.

 لقد انتهجنا السلم وآثرنا خيارات الحوار من إميان عميق بأن الحوار هو الوسيلة املثىل لحل الخالفات، وعىل 
هذا األساس ذهبنا إىل جدة ومن ثم إىل الرياض وتجاوزنا عن كثريٍ من االعتداءات والخروقات واالستفزازات التي 
متارسها قوات الحكومة اليمنية، عىل أمل إنجاح جهود األشقاء يف اململكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، 
ولكننا أمام قوى غري مسؤولة نهجها اإلرهاب والفوىض، ال تحرتم املواثيق والعهود، وال ترى يف اآلخر سوى تابع 
خاضع لسطوتها وعنجهيتها، وهو األمر الذي يفرض علينا الدفاع عن مكتسبات شعبنا وحريته يف وجه آلة الحرب 

رها منظومة قوى نظام صنعاء إىل الجنوب عىل مدى ثالثة عقود. واإلرهاب التي تصدِّ

تشاهدون اليوم حمالت التحشيد العسكرية الغاشمة التي تعيد إىل األذهان حروب االجتياح السابقة يف 1994 
و 2015م للجنوب، والتي تسريها اليوم ميليشيات الحويث من جهة، وميليشيات الحشد اإلخواين من جهة أخرى، 
تاركة صنعاء ومأرب خلفها وموجهة قوتها وعتادها نحو الجنوب، رافعة شعارات جوفاء لتحرير املحرر ومن ثم 
تسليمه للحويث وإيران كام حدث يف الجوف ومأرب أو لقطر وتركيا كام حدث ويحدث يف شبوه وتعز واملهرة، غري 
عابئة بخيارات شــعب الجنوب وتطلعاته، وال مبخاطر ذلك النهج عىل األمن القومي اإلقليمي وال عىل املرشوع 

العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية الشقيقة.

 يا أبنا ء شعبنا الجنويب العظيم:

لقد حانت اللحظة للدفاع عن مكتسباتكم الوطنية فكونوا عىل أهبة االستعداد ملؤازرة قواتكم البطلة يف شتى 
جبهات القتال، وللدفاع عن الجنوب يف وجه ميليشيات الغزو الحويث واإلخواين عىل امتداد أرض الجنوب.

كام إننا يف حرٍب مفتوحة مع القوى املعادية ملرشوعنا الوطني وعىل رأسها تنظيمي القاعدة وداعش، ندافع 
يف هذه املعركة عن تطلعات شعبنا الجنويب وخياره يف االستقالل واستعادة وبناء دولته الفيدرالية الحديثة كاملة 
الســيادة، كام إن هــذه املعركة ال تعني الجنوبيون وحدهم، بل تعني دول اإلقليــم والعامل أجمع مبا يف ذلك من 
مصالح اسرتاتيجية تتعلق بحامية خطوط املالحة البحرية واألمن والسلم الدوليني يف خليج عدن وباب املندب.

 يا مغاوير قواتنا الجنوبية الباسلة:

إن أعداء الجنوب يرتبصون به من كل جانب، فكونوا كام عهدناكم جاهزون وحاســمون يف مواجهة العدوان 
الغاشــم، إننا اليوم نواجه حرب مصريية تضعنا أمام اختبار جدي نؤكد فيه أننا عىل قدر املســؤولية لالنتصار 
ألرواح شــهدائنا امليامني الذين افتدوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة أرض الجنوب الحرة، أولئك الذين بذلوا 
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أرواحهم من أجل الحياة الحرة الكرمية لشــعبنا، وإنه لحرٌي بنا نحــن األحياء أن نكرس جهودنا بتفاٍن وعزمية 
وإرصار إلمتام هذه املهمة العظيمة من أجل أن ينعم هذا الشــعب بالحرية وينال استقالله الذي ناضل من أجله 

طويالً.

 ثقــوا بأن النرص حليفنا ألننا أصحاب حق وقضيــة وطنية عادلة وتطلعات مرشوعة، وإننا عىل عهد الرجال 
للرجال باقون بقاء أرض الجنوب حتى تنال استقاللها الناجز.

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم)8(:

خطاب رئيس المجلس اإلنتقالي الجنوبي القائد عيدروس الُزبيدي 
يف تاريخ -16 -2 2021م 

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله الهادي األمني وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان اىل 
يوم الدين.

 األخ رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية 

األخوات واألخوة أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل الجنويب 

الحارضون جميعاً 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

يســـرين أن أكون حارضاً معكم اليوم ألبارك انعقاد اجتامع الدورة الرابعة للجمعية الوطنية، محييا جهودكم 
ونجاحاتكم منذ انعقاد الدورة الثالثة وأشـد عىل أياديكم وكيل ثقة بأنكم األقدر عىل تحمل املسؤولية واالضطالع 
بأدواركــم التي نصت عليها لوائح املجلس ووثائق تأســيس الجمعية الوطنية، آمــال أن تكون هذه الدورة محطة 
محورية لتقييم نشـــاط الجمعية وهيئتها اإلدارية وتحقيق نقلة نوعية يف نشــاطها ودورها الريادي كمؤسسة 
ترشيعية للمجلس االنتقايل الجنويب، الذي يحمل عىل عاتقه قضـيـة شـعب الجنوب الوطنية والتعبري عن إرادته 
وتطلعاته وحقه يف تقرير مصريه والعيش الكريم عىل أرضـه واسـتعادة وبناء دولته عىل كامل أراضـيها بحدودها 

املعروفة قبل 21 مايو 1990م. 

إن الجمعية الوطنية متثل العصب الحيوي للمجلس االنتقايل الجنويب كونها تضـم بصـفوفها خرية املناضلني 
الذين نراهن عىل دورهم الوطني وحضـــورهم الفاعل يف كل أرجاء الجنوب من املهرة إىل باب املندب، وينبغي 
عليهم بـذل مزيداً من الجهود عىل املسـتوى الوطني واملجتمعي، والتعبري عن مطالب الشعب، وتشجيعهم عىل 
االندماج وتفعيل مؤسسات الدولة الجنوبية، ألننا يف مرحلة االنتقال من الثورة إىل مرحلة الدولة وهي من أصـعب 
املراحل يف مسارات الشعوب التحررية. أيها األخوات واألخوة: تنعقد دورتكم اليوم وهناك اخوة وزمالء لنا فرغت 
مقاعدهم ومل يحضـــروا معنا يف هذه الدورة لكنهم حارضون يف وجدائنا وضـــامئرنا التي تهتز لذكراهم، واخوة 
وزمالء رحلوا بني الشـهادة والتضحية، صدقوا وأوفوا، وقد كانوا بجانبنا وخلفنا وأمامنا قيادات عسكرية وسياسية 
تصــدروا مواكب الخلود، لهم الرحمة والغفران، ولهم العهــد بأننا لن نحيد عن الهدف التحرري الجنويب، هدفهم 

وهدف كل رشفاء الجنوب. األخوات واألخوة رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية: 

إن وحدة النســيج االجتامعي الجنويب هي حجر الزاوية يف مـــدماك البناء املؤسيس املجتمعي الوطني 
الجنويب؛ لذلك ال تســتغربوا من الحمالت اإلعالمية املضللة املعادية التي تحاول رضب نسيج الجنوب والنيل 
من منجز التصالح والتســامح الجنويب العظيم ذلك املنجز التاريخي الذي يتعزز بالسلوك واملامرسة وأصبح 
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مبدأ وطني غري قابل للمساومة. تعم سنظل متسامحني لبعضنا ومتد ايادينا لكل جنويب ولقد نجحنا بذلك رغم 
املصاعب ووجدنا ان العفو عند املقدرة من شــيم الرجال وان التســامح االخوي مهام كانت الجراح مبدا ديني 

وأخالقي والساين وإن الجنوب لن يكون إال لكل وبكل أبنائه وبناته.

 األخوة واألخوات .. ممثيل شعب الجنوب: 

تنعقد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية وشـعبنا الجنويب يعيش مخاض مرحلة عصـيبة جراء تكالب األعداء 
واستمراءهم يف استخدام مختلف أساليب الحرب، ومامرسة العقاب الجامعي املمنهج الذي وصل حد استهداف 
معيشته وحرمانه من الخدمات األساسية، ومحاولة إعادة إنتاج سيطرة ونفوذ قوى االحتالل القدمية املتجددة 
من خالل السعي لحرف نضال شعبنا وإجباره عىل الرتاجع عن مرشوعه الوطني، أو إشغاله عن قضيته الوطنية 
مبلفات أخرى. إال أن وعي شعبنا الجنويب وإدراكه ملا يحاك ضـــده من مؤامرات قد أفشـــل كل رهانات أعدائه، 
وأثبت إنه األقدر عىل فرض خياراته والحفاظ عىل مكتســباته الوطنية من خالل آليات موقفه، وتحمل ومواجهة 
املصـــاعب واملتاعب التي تحاك ضـــده، إذ يواجه حرب الخدمات، ويقف خلف قيادته السياسية التي فوضها 

لقيادة مسريته نحو استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية املستقلة .

 وإننا ومن موضع القيادة واملسؤولية التي أوالنا إياها شعبنا قد بذلنا خالل السنوات املنرصمة منذ تأسيس 
املجلــس االنتقايل الجنــويب وال زلنا نبذل كل الجهود، وتكرس كل اإلمكانيات املتاحة. شــعبنا وتعزيز ميدانياً 
وسياسياً، لتمثيل تطلع وايصال صوته إىل كافة املحافل اإلقليمية والدولية، وقد حققنا وانتزعنا مكاسـب وضـعت 

قضـيـة شـعب الجنوب يف صدارة األولويات وفرضته كواقع عىل األرض ال ميكن تخطيه أو تجاوزد.

 األخوات واألخوة رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية:

 تتعقد دورتكم هذه يف ظل منجزات عظيمة تحققت لشعب الجنوب مخضبة بدماء الشهداء األبطال، وبجهود 
كل مناضيل الجنوب ويف مقدمتهم أبطال القوات املســلحة الجنوبية الذين تحني لهم الهامات وأياديهم قابضة 
عىل الزناد مبواقع الشـرف والبطولة يف الجبال والسهول وبطون األودية جبهات مواجهة الغزو الحوين، وحامية 
الجنوب، وتثبيت األمن واالستقرار يف الجنوب، واملساهمة يف إطار رشاكتنا االسرتاتيجية الدامئة مع دول التحالف 
العريب مبا يخدم أمن املنطقة ويحميها من كافة التهديدات، ومبا يضـمن تحقيق الهدف الوطني لشـعب الجنوب. 
تلك املنجزات العسكرية واالمنية التي تم تتويجها سياسيا وانعكست مضامينها يف اتفاق الرياض الذي خضنا 
فيه حوارات ومفاوضات طيلة عام وأكرث برعاية كرمية من اململكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة فاعلة من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة، حيث ال زالت قيــادة التحالف العريب تبذل جهود كبرية حتى اللحظة 

لتنفيذ ما تبقى من ينود ذلك االتفاق. 

األخوات األخوة الحارضون جميعاً:

 إن معركتنا مع اإلرهاب معركة وجودية منذ وطأة جحافل الغزاة دعاة اإلرهاب والتطرف والفكر الضـــال أرض 
الجنوب الطاهرة صــــف عام 1994م، بناء عىل فتاواهم التكفريية التي أرادت أن تجعل من أرض الجنوب موطناً 
بديالً للجامعات اإلرهابية لكســـر إرادة شـعب الجنوب، ومن أجل تهديد األمن والسلم الدوليني، تلك الجامعات 
اإلرهابية التي عاثت فســاداً مبامرســة الرتهيب الفكري وتغيري مناهج التعليم وخلق بؤر متطرفة، وتنفيذ أعامل 
االغتياالت والتفجريات والقتل الجامعي وتجدها مناسبة لنجدد وتؤكد عىل املضـي قدما يف محارية الجامعات 
اإلرهابيــة واملتطرفة، حتى تأمني وحامية الجنوب من هذه اآلفــة، ورغم إننا نواجه اإلرهاب بإمكانيات محدودة، 
ويجهود فردية دفاعاً عن أممنا الوطني، واألمن القومي للمنطقة، واألمن والسـلم الدوليني، إال إننا لن نتواىن عن 

مواصلة معركتنا املستمرة ضد اإلرهاب حتى اجتثاثه وتجفيف منابعه. 
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األخوات واألخوة:

 تأيت هذه الدورة يف ظل تسارع األحداث عىل املستوى اإلقليمي والدويل، حيث بحشـد رعاة العملية السياسية 
جهودهم بدعم من املجتمع الدويل ملحاولة وضع حد لهذه الحرب وايجاد تسوية سياسية عادلة، إال ان الصلف 
والتعنت الحويل كان والزال عائق امام كل مساعي السالم وكل املبادرات السياسية السابقة واألخرية. ولقد حددنا 
موقفنا املبكر والداعم للسالم واالستقرار، والرافض لبقاء أي مهددات متس أمن املنطقة بصفتنا رشكاء فاعلني 
عىل األرض، وأعلنا ذلك للمجتمع الدويل اننا وال زلنا ندعم ملية سياســية شاملة وحقيقية تعكس واقع األطراف 
عىل األرض، وتبحث مسببات وجذور األزمة، ويف طليعة ذلك ضـامن حضـور املجلس االنتقايل الجنويب كممثل 
لقضـيـة شـعب الجنوب يف كافة مراحل العملية السياسية التي ترعاها األمم املتحدة. وال يسعني يف هذا املوقف 
اال التأكيد عىل دعمنا الكامل لكم يف كافة مهامكم الوطنية، وسنكون بجانبكم دامئا، عىل العهد الذي قطعناه عىل 

أنفسنا منذ اليوم األول.

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية 

ملحق رقم )9(: 

خطاب منذ تشكيل المجلس الرئاسي،، الزبيدي يعلن للجنوبيين المضي 
صوب استقالل الجنوب

بتاريخ 02-05-2022  

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.

يا أبناء شعبنا الجنويب العظيم

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك، أعاده الله عليكم بالخري والسالم والسعادة، نتوجه اليكم جميعا يف داخل 
الوطن وخارجه، بأصدق آيات التهاين والتربيكات، ســائلني املوىل ان يعيده عىل شعبنا وامتنا بالخري والربكات 
والنرص والتمكني، كام نهنئ األبطال امليامني املرابطني يف ساحات وميادين الرشف، يف كل جبهات القتال دفاعا 

عن الوطن ومستقبله اآلمن.

يا أبناء شعبنا الجنويب األيب، 

هــا نحن نحتفل اليوم االثنني بأول أيام عيد الفطر املبارك، الذي أســال الله أن يعيده علينا جميعا بالخري 
والسالم والربكات واالنتصارات.

يا أبناء شعبنا الحر الصامد، 

مير علينا العيد هذا العام ونحن نواصل امليض قدما نحو تحقيق تطلعات شــعبنا يف استعادة وبناء هويته 
ودولته املستقلة، وتحقيق حريته الكاملة وحقه املرشوع يف السالم واالستقرار والعيش الكريم.
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أبناء شعبنا الجنويب العظيم،

 إننا ونحن نحتفل بهذه املناســبة الدينية العظيمة، نجدد التأكيد بأننا ماضون يف ســبيل تحقيق أهدافنا 
الوطنية الجنوبية، والحفاظ عىل رشاكتنا يف حامية أمن ومستقبل املنطقة واإلقليم بجانب رشكائنا املحليني، 
ورشكائنا االقليميني ويف طليعتهم دول التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة، 
مؤكدين عىل ان ايادينا ستظل ممدودة لكل أبناء وطننا الجنويب أينام كانوا، فالوطن للجميع ويتسع للجميع ولن 

يُبنى بناًء سليامً إال بثقافة ووعي سليمني، وتوافق متني يحمي مستقبلنا جميعاً.

اننا ونحن نستقبل هذا العيد مع سائر امتنا العربية واالسالمية نسأل الله ان يعيننا جميعاً عىل ما تحملناه من 
مسؤولية وطنية جسيمة، سائلني املوىل ان يعيده علينا بالخري والسالم والتمكني.

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم )10(:

خطاب الرئيس عيدروس الزبيدي كلمة هامة أمام الجماهير التي احتشدت 
في شبوة

  الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رحمة للعاملني سيدنا محمد ابن عبدالاله وعىل آله 
وصحبه أجمعني.

أيها األحرار يف شبوة اإلباء والشموخ.

يا جامهري شعبنا الجنويب العظيم أحييكم تحية األحرار الثوار، ونحن ندشن يف هذا اليوم التاريخي أعامل 
القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة شبوة األبية يف سياق برنامج إشهارنا للقيادات املحلية 
لكافة محافظات جنوبنا العريب، أحييكم وأحيي دماء شهداء ثورة شعبنا السلمية ومقاومتها الوطنية مجددين العهد 
عىل امليض صوب إنجاز األهداف العظيمة لشــعبنا ولثورتنا وملقاومتنا واملتمثلة يف استكامل تحرير الجنوب 
وتحقيق اســتقالله وإقامة دولته املدنية الفيدرالية املقتدرة عىل تحقيق تطلعات كل أبناء الجنوب باالســتقرار 
والنامء والوئام والرفاه. نحييكم يا أبناء شبوة األصالة، ونحيي أدواركم النضالية والوطنية التي اجرتحتموها عىل 
مدى ســنوات الثورة واملقاومة ضد قوى االحتالل، وضد جحافل الغــزاة الباغيني وأذرعهم اإلرهابية املدحورة، 
فقد كانت شــبوة رائدة وسبّاقة يف احتضان ملتقيات التصالح والتسامح الجنويب وانطالق مارد الحراك السلمي 

الجنويب املبارك، واملقاومة الجنوبية البطلة.

أيها اإلخوة

 يأيت تدشــني القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب والجمعية الوطنية للمجلس كاستحقاق وطني 
جنويب الستكامل البناء املؤسيس للمجلس الذي بات إطاراً سياسياً مرجعياً يعول عليه الكثري من مهام متثيل 
الجنوب، وقضيته وبناء مؤسساته املدنية والعسكرية واألمنية وصوالً إىل االنعتاق من ربقة االحتالل واالستالب 
وتحقيق االستقالل به وطناً ودولة وشعباً وهوية، ومن هذا املنطلق فأننا يف املجلس االنتقايل الجنويب لن نتهاون 
عن مواجهة كل محاوالت اإلخالل بأمن واســتقرار محافظات الجنوب املحررة، والعبث بحياة أهلنا عىل امتداد 
جغرافية الجنوب من خالل اإلمعان يف عمليات الحرمان من الخدمات األساســية واملرتبات واملعاشات، ونحذر 
حكومة الرشعية اليمنية من مغبة التامدي يف إرهاق أبناء وطننا الجنويب بعبثها وإفسادها، مؤكدين أن التصعيد 
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الشــعبي ضد حكومة اإلفساد والعبث سينطلق ليضع حد لكل صنوف االســتهتار والحرمان وقهر الرجال ولكل 
محاوالت إعادة إنتاج االحتالل الغاشم بصيغ مرفوض جملة وتفصيالً.

أيها املواطنون األحرار:

نســجل بتقدير بالغ األدوار العظيمة التي تقوم بها قوات النخبة الشــبوانية يف تثبيت دعائم األمن ومحاربة 
اإلرهاب، ونؤكد وقوف املجلس االنتقايل الجنويب مع قوات النخبة الشبوانية لتعزيز انتشارها عىل امتداد محافظة 
شبوة وتطهريها من بؤر اإلرهاب، ويف االتجاه ذاته نؤكد عىل أن تحرير بيحان املحتلة وغريها من مناطق الجنوب 
املغتصبة سيظل أولوية األولويات للمجلس االنتقايل الجنويب، كام أننا سنكون عوناً لكل ما يؤدي إىل متكني أبناء 
شبوة مدنياً وأمنياً وعسكرياً يف محافظتهم واستفادتهم من كل ثروات املحافظة وإيرادتها، معلنني رفضنا القاطع 
ملحاوالت إعادة متوضع أي وحدات عســكرية مينية شاملية يف شبوة أو يف غريها من محافظات الجنوب، كام 
نؤكد وقوف املجلس االنتقايل الجنويب إىل جانب مواجهة أي عدوان عسكري ميني جديد عىل محافظة شبوة 

وغريها من محافظات الجنوب األيب.

ويف مقامنا هذا نجدد تثميننا لألدوار العظيمة التي يقوم بها األشقاء يف دول التحالف العريب بقيادة اململكة 
العربية السعودية وبالدور الفاعل واملتميز لألشقاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بإسنادهم لشعبنا وملقاومته 
الوطنية، وتقدميهم كل أشــكال الدعم لتأمــني محافظات الجنوب املحررة وبناء مؤسســاتها املدنية واألمنية 

والعسكرية، فضالً عن تكليفهم باملساعدات اإلغاثية واإلنسانية لشعبنا املنكوب.

أيها األحرار يف شبوة الشموخ:

لقد بلغ عبث الحكومة الرشعية اليمنية حدوداً يصعب تحملها وإزاء ذلك فإن شعبنا عىل امتداد الجنوب لن 
يقف مكتوف األيدي، وســيكون له القول الفصل يف إيقاف ذلك العبث املمنهج وإحباط مؤامرات الرتكيع الهادفة 
إلعادة فرض االحتالل ومنظومات الفســاد واإلفساد، ومن هنا نؤكد للجميع أننا لن نكون إال مع شعبنا وتصعيده 

الوطني رفضاً لتلك الحكومة ومشاريعها اإلذاللية النهبوية املدمرة.

الرحمة والغفران لشــهدائنا األبرار وشــهداء أشــقائنا يف دول التحالف العريب، والشفاء للجرحى، والحرية 
لألرسى والنرص املبني لشعبنا والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم )11(:

بيان حالة الطوارئ  
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله الهادي األمني وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان اىل 

يوم الدين. 

قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فَزَاَدُهْم إمِيَانًا َوقَالُوا َحْسبَُنا اللَُّه َونِْعَم 
الْوَكِيُل﴾ صدق الله العظيم.  

يا جامهري شعبنا الجنويب العظيم

يا مغاوير قواتنا املسلحة الجنوبية البطلة

يف هذه اللحظات التي تشّن فيها ميليشيات الحويث وقوى اإلرهاب والتطرف غزوها الجديد عىل الجنوب أرضاً 
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وإنساناً، وأمام ما يواجهه شعبنا الجنويب وعاصمتنا التاريخية عدن عىل وجه الخصوص من تآمر ال يقل خطورة 
عن العدوان الحويث، نعلن من قلب عاصمتنا األبية عدن ما ييل: –

أوالً: نعلن حالة الطوارئ عىل امتداد كل محافظات الجنوب ابتداًء من يومنا هذا، ونهيب بقواتنا املســلحة 
الجنوبية البطلة وكافة تشكيالتها الباسلة برفع درجة الجاهزية القتالية، ورفع حالة االستنفار إىل أقىص درجة، 
واالســتعداد لتنفيذ املهــام القتالية دفاعاً عن األرض والعــرض والدين والهوية، وحشــد كل الطاقات ملواجهة 
امليليشيات الحوثية وأي تهديدات ومخاطر أخرى، كام نهيب بقواتنا األمنية للرضب بيٍد من حديد عىل كل من 

تسول له نفسه زعزعة األمن واالستقرار، وإثارة البلبلة والقالقل.

ثانياً: ندعو رجال املقاومة الجنوبية وكافة أبناء شــعبنا األبطال عىل امتداد جنوبنا األيّب، جباله وســهوله 
ورماله وهضابه وسواحله، إىل التعبئة العامة، واالستعداد لرفد الجبهات القتالية بالرجال واملال والعتاد، للتصدي 
لهذه امليليشــيات الغازية ومواجهتها بكل قوة وبسالة، وتسجيل مآثر بطولية جديدة، تؤكدون فيها إن الجنوب 

عيٌص عىل االنكسار.

ثالثاً: نهيب بالقوى الحيّة، واملقاومة الوطنية، استشــعار املسؤولية التاريخية، واستنهاض روح املقاومة، 
ومواجهة امليليشيات الحوثية يف مناطقهم، واالضطالع بدورهم وتأمني مستقبلهم وسالمة شعبهم، وسنكون إىل 

جانبهم بكل السبل والوسائل املتاحة.\

رابعاً: عىل جميع األُطر القيادية للمجلس االنتقايل الجنويب بكل مســتوياتها، وقيادات الســلطة املحلية، 
يف كافة محافظات الجنوب، البقاء يف حالة انعقاد دائم، وحشــد الجهود الالزمة لتأمني الخدمات العامة لحياة 

املواطنني.

خامساً: نشدد عىل األشقاء يف التحالف العريب عىل رضورة استكامل دورهم العرويب، واستشعار املسؤولية 
التي تقع عليهم تجاه األمن القومي للمنطقة، وتصحيح مسار معركتنا املشرتكة عسكرياً وسياسياً وإعالمياً.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم)12(:

مقابلة  اللواء عيدروس قاســم الزبيدي لقناة فرنسا 24” عن األوضاع في 
عدن، بعد األحداث الدامية التي افتعلتها حكومة بن دغر:

 وقال: “طاملا تم تحذير الحكومة الفاشلة من أن الوضع االقتصادي ألبناء الجنوب بشكل خاص، وأبناء اليمن 
بشكل عام ال يطاق وقد وصل إىل درجة ال يتحملها املواطن، بدءاً من سوء الخدمات وارتفاع سعر رصف الدوالر 
أمام العملة املحلية وانعدام املشتقات النفطية، وطالبناها بأن تستجيب ألبناء عدن بشكل خاص والجنوب بشكل 

عام، ولكنها مل تكرتث لكل ذلك واستمرت يف غيها وفسادها.

وأكد اللواء الزبيدي عىل أنه وكام أعلن أن بعد 4 مايو 2017م ليس كام قبله، فانه يعلن اليوم أن 30 يناير 2018 
ليس كام قبله، مؤكدا أيضا عىل أن املجلس الزال قامئا عىل دعوته للرئيس هادي بأن يقيل هذه الحكومة الفاشلة، 

وأن يستبدلها بحكومة كفاءات حتى تساعد عىل انتشال البالد من وضعها املرتدي.

 كام أكد الرئيس الزبيدي عىل أن املجلس االنتقايل الجنويب واملقاومة الجنوبية متمسكان بالثوابت الجنوبية، 
يف استمرار الرشاكة مع التحالف العريب حتى انتهاء عاصفة الحزم، وتحقيق كافة أهدافها.

وطالب اللواء الزبيدي يف ســياق حديثه لقناة “فرنسا 24” املجتمع الدويل بأن يكون رشيك حقيقي يف أي 
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مفاوضات قادمة، مؤكدا عىل أن املجلس االنتقايل الجنويب يرحب بأي مفاوضات سلمية برعاية دولية تضمن حق 
ابناء الجنوب يف تقرير املصري.

واكد عىل ان قوات التحالف العريب هي املســؤولة عن تأمني املحافظات املحررة، مناشدا إياه أن ينقذ هذا 
الشعب يف ظل هذه الظروف السيئة.

وأشار الرئيس الزبيدي: ما حدث يف شبوة عمال إرهابيا ردا عىل املجلس االنتقايل ورد عىل الشعب الجنويب 
الذي وقف إىل جانب التحالف العريب والدويل يف مكافحة اإلرهاب.

ملحق رقم )13(:

لقاٍء متلفز بثته قناة “أبوظبي” الفضائية،
 أن ألبناء العاصمة عدن خصوصية، كونه ليس لهم مصدر دخل غري رواتبهم، والتي مل تعد تكفيهم مدة أسبوع 
من الزمن، فضالً عن أنهم يبقون من 3 إىل 4 أشــهر من دون أن يســتلموا شيئاً، مؤكداً عىل أن الناس لن متوت يف 

بيوتها مستسلمة، الفتاً إىل أن ملجلس سيدافع أن أبناء شعبه بكل الوسائل والطرق املتاحة.

وكشف الرئيس الُزبيدي، عن أن قيادة املجلس االنتقايل الجنويب، حذرت سابقاً من الوصول إىل هذا الوضع، 
وتحديداً عندما قدمت لجنة أمنية من دول التحالف إىل عدن، موضحاً بقوله “قلنا للجنة أن الحكومة تعّذب أبناء 

الجنوب وأخربناهم إن الحل هو رحيلها، وإنقاذ الناس من هذا العذاب ومنحهم حقوقهم”.

وشــدد الرئيس الُزبيدي، عىل أن املجلس االنتقــايل الجنويب، ليس حكومة وال ميتلك املوارد التي متتلكها 
الرشعية، محمالً إياها مسؤولية كل ما يجري باعتبارها هي املسؤولة عن موارد الدولة، ومؤسساتها.

ويف سياق آخر، نوه الرئيس الُزبيدي، إىل أن القضية الجنوبية، موجودة قبل أن تنطلق عاصفة الحزم وستبقى، 
مؤكداً عىل أن “ال تنازل عنها، وعن الحقوق السياسية ألنباء الجنوب مهام كانت الظروف، وأن االستقالل واستعادة 

الدولة، أمر ثابت ولن تكون هناك حلول أقل من ذلك”.

وأبدى الُزبيدي، اســتعداد املجلس االنتقايل الجنويب، “لوضع يــده بيد الرئيس هادي، وليس بيد الحكومة 
الحالية الفاســدة، رشيطة أن يكون التحالف العريب ضامناَ لذلك، من أجل املساعدة يف تحسني ظروف الناس 

املعيشية التي وصلت حداً ال يحتمل”.

كام وّجه الرئيس الُزبيدي، الدعوة إىل قادة الدول الخليجية، ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية، “لتقديم 
مبادرة جديدة تتعاطى مع الواقع الجديد عــىل األرض”، موضحاً أن “اجتامع األمانة العامة ملجلس التعاون مع 
الحكومة اليمنية ال يزعج املجلس”، ومشــدداً بذات الخصوص عىل أن “أي إقصاء للمجلس، فلن يؤدي إال إىل 

الفشل، وأنه وبدون املقاومة الجنوبية واملجلس االنتقايل سينهار كل يشء”.

ولفــت الرئيس الُزبيــدي إىل أن املجلس االنتقايل الجنويب “يتوقع كل خري من قبل التحالف العريب، ويقدر 
جهودهم، ويقف معهم بكل ما ميلك لقطع يد إيران وإنجاح املرشوع العريب”.

وبنّي الُزبيدي يف سياق حديثه، أن قيادة املجلس االنتقايل الجنويب، أخربت املبعوث األممي خالل لقائها به، 
“أن أي محاولة للقفز عىل املجلس فسيكون ذلك سبباً رئيسياً يف فشله، ولن يستطيع التقدم يف عملية السالم، 
مثلام حدث مع من ســبقوه”، مشرياً إىل أن هناك “واقعاً جنوبياً جديداً، بعد أن بات الجنوبيني قوة عىل األرض، 

ويجب أن يستوعب الجميع، أن الوقت الذي تم فيه تجاوز الجنوب، قد وىّل إىل غري رجعة”.

وأوضح الُزبيدي أن لدى املجلس “خيارات كثرية، ويعرف خط الســري إىل الحديدة، ورمبا يدخلها كمجلس 
انتقايل جنويب يف أي لحظة يرى فيها أن األمم املتحدة قد تتجاوزه”، مؤكداً دعم املجلس “ألي مقاومة شاملية 

توجه سالحها إىل ميليشيا الحويث، وسيكون خلفها وصوالً إىل صنعاء، وبعد ذلك لنا جنوبنا ولهم شاملهم”.

وأضاف الُزبيدي: “نحن ضحينا ودفعنا آالف الشــهداء وعرشات آالف من الجرحى، وال زالوا يف بيوتهم بدون 
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رعاية، بهذه التضحيات ال تنازل عن األهداف التي ضحينا بها ومن أجلها”، مؤكداً عىل أن قيادات املجلس “لو كانوا 
طالبي سلطة ملا خرجوا منها، ولو أراد املجلس السيطرة فلن تكون صعبة عليه”، محذراً من أن “الناس قد مّسها 

الرض، وإذا استمر الوضع هكذا فسيضطر الناس لحمل السالح والدفاع عن أنفسهم وحقوقهم”.

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم )14(:

تصريح صحفي للرئيس عيدروس الزبيدي
شــدد الرئيس الُزبيدي عىل أنه “لن يتم إخضاع الناس باإلرهاب مهام كانت النتائج”، مشــرياً إىل أن “هناك 

أطرافاً يف الرشعية تدعم عودة الجامعات اإلرهابية إىل عدن والجنوب”.

ويف الـ15 الرئيس القائد عيدروس قاســم عبدالعزيــز الُزبيدي، يعرب عن ادانته للحملة املفتعلة واملجحفة 
واملوجهة ضد الجارة الشقيقة اململكة العربية السعودية، ارض الحرمني الرشيفني، وقبلة املسلمني. 

وقــال الرئيس عيدروس الُزبيدي يف ترصيح صحفي حينها “إن هذا االســتهداف املبيت وغري املربر وغري 
االخالقي امنا يَْصب يف مصلحة أعداء األمة العربية واإلســالمية ويســتهدف جهود اململكة العربية السعودية 
ومرشوعها اإلســالمي والقومي والعريب ودورهــا الرائد يف مكافحة االٍرهاب، والحفاظ عىل األمن واالســتقرار يف 
املنطقــة والعامل. وأعلن رئيس املجلس االنتقايل الجنويب وقوف شــعب الجنــوب مع بالد الحرمني الرشيفني 
حكومة وشعباً وتضامنها املطلق معها، انطالقاً من مبادئ وقيم شعبنا األخوية الثابتة،، والتزامه يف املساهمة بكل 
امكاناته يف الدفاع عن املنطقة وأمنها القومي، وتأكيداً عىل الرشاكة االسرتاتيجية التي تجمع شعبنا مع اململكة 

العربية السعودية.

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

ملحق رقم )14(:

كلمة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي عبر االتصال المرئي - بمناسبة 
االجتمــاع االســتثنائي ألعضــاء الجمعيــة الوطنية في حضرموت، شــبوة، 

المهرة
الحمد لله وبه نستعني، والصالة والسالم عىل سيد الخلق واملرسلني رسولنا الصادق األمني، محـمد بن عبد 

الله .. وعىل آله وصحبه أجمعني.

األخوة أعضاء هيئة رئاسة املجلس

األخوة أعضاء الجمعية الوطنية

األخوة رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية مبحافظة حرضموت

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب يل يف مستهل هذه الكلمة أن اعرب عن بالغ رسوري باللقاء بكم، فلكم ولهذه األرض التي تجتمعون اليوم 
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فيها الكثري من الحب والتقدير يف نفيس وقلبي، فسالماً عليكم وسالماً عىل حرضموت التاريخ والحضارة والكفاح، 
وسالماً لشبوة الصمود ومهرة الخري.

كام يطيب يل أن أحيي شعبنا الجنويب العظيم عىل صمودهم واستبسالهم وثباتهم يف وجه سياسات العقاب 
الجامعي التي متارســها القوى املعادية بهدف دفعه للتنازل عن مرشوعه الوطني املتمثل يف اســتعادة وبناء 
دولته املستقلة، متناسني تضحياته الجسيمة لبلوغ ذلك الهدف النبيل، فرغم ظروف األمل واملعاناة إال إن عزة 
وشموخ شعبنا الجنويب املقدام وثباته عىل مبادئه، وثقته بعدالة قضيته ونبل أهدافه، تزيده عزمية وإرصاراً عىل 
مواجهة ذلك النهج العدواين، بل وتحثه عىل التعجيل بالخالص من قوى اإلرهاب والتطرف وامليض قدماً صوب 
تحقيق غاياته ونيل تطلعاته، موقناً أن عهد الظلم والبغي واإلرهاب إىل زوال وأن شعب الجنوب سيظل سيّداً عىل 

أرضه يبنيها ويدافع عنها، صفاً واحداً من املهرة إىل باب املندب

ولقد تحمل املجلس االنتقايل الجنويب املسؤولية التي أوالها إياه شعب الجنوب يف مرحلة عصيبة، حتمت 
عليه اتخاذ قرارات صعبة والســري بخطى موزونة للدفاع عن شعب الجنوب، وحامية مكتسباته، ومتثيل قضيته 

الوطنية، وحمل رايته للميض قدماً نحو استعادة وبناء دولته املستقلة.

حيث بذل املجلس منذ تأسيسه الكثري من الجهود عىل مختلف املستويات واألصعدة يف الداخل والخارج، 
إليصال صوت ومطالب وتطلعات شــعبنا إىل كافة مراكز صنع القرار عىل املستويني اإلقليمي والدويل، متجاوزاً 
بذلك حاجز العزلة القرسية التي سعت قوى نظام صنعاء إىل فرضها عىل شعبنا منذ االجتياح العسكري للجنوب 

عام 1994م.

يضع املجلس االنتقايل الجنويب متطلبات واحتياجات الشــعب من أمن واســتقرار وحرية وكرامة وخدمات 
ورواتب وعيش كريم وهانئ، وتعزيز متاســك نسيجه االجتامعي، يف صدارة اهتامماته ومحور قراراته وتفاعالته 
يف الداخــل والخارج، انطالقــاً من موقفه املنحاز دوماً وأبداً إىل صف املواطــن الجنويب، الذي نحن منه وإليه، 
نتقاسم معاً ظروف املعاناة، ونحشد طاقات املقاومة معاً، بل ونتصدرها لحامية شعبنا وتأمني مكتسباته الوطنية 
ومواجهة التحديات، ومجابهة املشــاريع التي تستهدف مستقبله وحريته وحقه يف تقرير مصريه مبا يرتضيه 

لذاته.

إذ إننا يف قيادة املجلس االنتقايل الجنويب نعيش لحظة بلحظة أوضاع شعبنا يف كافة مدن الجنوب عامة، 
ويف حرضموت وشبوه واملهرة خاصة، وعىل وجه الخصوص ما يحدث يف وادي حرضموت وشبوة يف ظل سطوة 
قوى إرهابية عىل تلك املناطق، تستهدف شعبنا بعمليات القتل والقهر واالضطهاد، وإذ نتأمل ملعاناتهم ونفخر 
بثباتهم، نؤكد بأن كل قطرة دم جنوبية تراق غدراً عىل أيدي قوى اإلرهاب والتطرف، ســتكون جحيامً يحرق تلك 

القوى ويعجل بنهاياتها

ومن هذا املنطلق، ندعو حكومة املناصفة إىل االضطالع بدورها والعمل بوترية متسارعة لرفع معاناة شعبنا، 
ومعالجة األوضاع االقتصادية، ورفع الرواتب مبا يحقق التوازن مع تغريات أسعار رصف العملة، وتوفري الخدمات، 
ومعالجة قضايا املبعدين قرسياً واملتقاعدين الجنوبيني، وتفعيل دور املؤسســات يف تيسري وإنجاز معامالت 
املواطنني، وإصالح وتطوير أداء منظومة العمل لكافة مؤسسات الدولة، وهذه الدعوة أيضاً لدول التحالف العريب 

والدول الراعية للعملية السياسية.

كام ندعم الدعوة الستئناف وإكامل تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، ومواجهة بؤر الفوىض والتصدي 
ملساعي املتنفذين والقوى التخريبية الساعية إلعاقة استكامل تنفيذ بنود االتفاق، والتي باتت متارس سلطاتها 
منفصلة كلياً عن ســلطة الحكومة يف العاصمة عدن، رافضة تنفيذ عملية نقل القوات العســكرية املوجودة يف 
شبوه ووادي حرضموت واملهرة إىل جبهات التصدي للحوثيني، وفق ما نص عليه االتفاق، رغم حاجة الجبهات 
املشــتعلة يف إليها، واألهم حق أبناء حرضموت وشــبوة واملهرة يف إدارة وحامية مناطقهم دون غريهم، وهذا ما 

يجب ان نسعى لتحقيقه جميعاً

واليوم، نؤكد بأن صرب شــعب الجنوب، لن يطول يف ظل استمرار هذا العبث غري املرشوع، واملتمثل يف نهج 
البسط عىل األرض ونهب ثروات هذا الشعب ومقدراته، واستمرار حرمانه منها، وتسخريها لتعزيز ترسانة أسلحتهم 
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التــي توجه لقتل أبناء الجنوب، ودعم وصناعة اإلرهاب، وتهديــد املدنيني يف صورة واضحة من صور االحتالل 
العسكري.

إن ما تحقق من مكتسبات لشعبنا يف الجنوب ما كان لها أن تتحقق لوال تضحيات واستبسال األبطال الذين 
بذلوا أرواحهم فداء لهذا الوطن وشعبه، منهم من التحق بركب الشهداء ومنهم من أقعدته الجراح، ومنهم من ال زال 
يتصدر الجبهات مستبسالً يف الدفاع عن شعب الجنوب والذود عن أرضه، نسأل الله الرحمة واملغفرة للشهداء، 
والشفاء العاجل للجرحى، والثبات والنرص ألبطال قواتنا املسلحة املرابطني يف كافة الثغور والجبهات، ونجدد 
العهد لهم بأننا عىل درب الحرية واالستقالل ماضون ولن نحيد عنه، كام نؤكد بأن رعاية أرس الشهداء والجرحى، 
وتوفري مستحقات أبطال القوات املسلحة تتصدر اهتامماتنا وأولويات عملنا، فأدوارهم الريادية ومواقفهم البطولية 

ستظل محل فخر وتقدير شعب الجنوب يتوارثون مآثرهم البطولية جيالً بعد جيل

كام نؤكد بأن حامية وصون ما تحقق من مكتسبات تستوجب عىل كافة قوى شعب الجنوب، العمل بروح وطنية 
تتسامى فوق الخالفات والتعصبات، وتضع املصلحة الوطنية العليا لشعب الجنوب فوق كل مصلحة أو اعتبار، وأن 
تحافظ عىل ما تجذر من سلوك وقيم مستندة عىل ركيزة التصالح والتسامح الجنويب، وتسعى لتعزيزها مبا يلبي 
مقتضيات التوازن يف املصالح السياسية واالقتصادية واالجتامعية، ويحقق رشاكة جامعة لكافة أبناء الجنوب، 

تحت شعار الجنوب لكل وبكل أبناءه.

األخوات واألخوة

أود التأكيد عىل أننا نسري بخطى ثابته نحو هدفنا وتطلعات شعبنا، وقد قلت لكم يف فرباير 2019م يف املكال 
الغالية، ان طريقنا لن يكون سهالً، لكننا سوف نسلكه ونجتاز كل الصعاب، وهذا ما نفعله اليوم، وليدرك الجميع أن 

ما نواجهه ويواجهه شعبنا اليوم هو مثن لحريتنا وفكاكنا ومستقبلنا اآلمن الذي يجب ان نستمر بالسري نحوه.

لذلك، يجب أن تستمروا يف التعبري عام يريد الشعب تحقيقه وإنجازه فهذا الشعب الذي يستحق منا الكثري، 
وهذه األرض تستحق منا الكثري، ومهمتنا استثنائية، واستثنائية جداً، نحن جميعاً قد قررنـــا استعادة الوطـــن 

الجنويب من خاطفيه، وسنميض قُُدماً متمسكني بثوابت القضية وطموح الشعب وآماله وأهدافه.

اليوم وأنتم تقودون تطلعات أبناء الجنوب يف حرضموت وشــبوة واملهرة، متثلون نضاالت وتضحيات قدمها 
الشعب الجنويب العظيم، متثلون تاريخاً من الكفاح والصرب واآلمال والتطلعات، لذا أوصيكم بأن تكونوا قريبني من 

الناس، داعياً الله تعاىل لكم جميعاً بالتوفيق والسداد يف مسؤولياتكم ومهامكم الوطنية، وانا عىل ثقة كبرية بكم.

وختاماً، نجدد العهد لشــعبنا بأننا يف املجلس االنتقايل الجنويب، ماضون لتعزيز مكتســباته، واالرتقاء به 
صوب أهدافه وتطلعاته يف استعادة وبناء دولته املستقلة.

ملحق رقم )15(:

بمناســبة الذكرى  الحادية والخمسين لالســتقالل الوطني المجيد  في 
الثالثين من نوفمبر 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

يا أبناء شعبنا الجنويب العظيم 

يا أيها املناضلون من أجل الحرية واالستقالل 

يا أيها الجنوبيون يف الداخل والخارج

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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يف ذكرى هذا اليوم املجيد يسعدين أن أحييكم جميعاً أينام كنتم، ومن خاللكم أحيي أبطال قوات املقاومة 
الجنوبية املرابطني عىل األرض ويف جبهات القتال، يف ساحات الرشف والبطولة، عىل خطى الثّوار األوائل، وعىل 
طريــق الدفاع عن النفس والدفاع عن الحقوق، الدفاع عن الوطن والعقيدة والهوية والتاريخ. وأتوجه إليكم جميعاً 
بالتهاين والتربيكات مبناسبة العيد الـ 51 لالستقالل الذي تحقق يوم الثالثني من نوفمرب عام 1967م، اليوم الذي 
تزينت فيه عدن بالنرص، عدن التي ال تعرف الهزمية، كعادتها، تطرد الغزاة يف كل مرة، بعزمية أهلها التي ال تلني 

وإرادتهم التي ال تُقهر.

كام نجدها فرصة لنتذكر بكل فخر واعتزاز وإجالل أولئك الثوَّار الذين خاضوا غامر تلك املرحلة بكل بسالة، 
مرتحمني عىل أرواح شهداء تلك املرحلة التي جّسدوا فيها معاين الوطنية والفداء، كام نرتحم عىل أرواح شهداء 
كل مراحل النضال واالســتقالل الذي مازالت معاركه مســتمرة عىل أكرث من صعيد، حتى تحقيق أهداف اإلرادة 
الشعبية الجنوبية الحرة، أولئك املناضلني األبطال الذين قادوا وشاركوا يف الكفاح املسلّح ضد املستعمر بكل 
بسالة، حني حملوا عىل عاتقهم مسئولية تاريخية وكبرية من أجل الوطن وسيادته. حتى اثبتوا ان الجنوب وطن 
وهوية يف حارضه ومستقبله، واليوم نكافح جميعاً نحن الجنوبيون لنفس الهدف السامي دفاعاً عن هذا الوطن، ولن 
نتنازل ابداً عن هويتنا الوطنية، وسيادة وطننا، وحقوق شعبنا املتمثلة يف التحرير واالستقالل. وهذه هي أهدافنا 
وتطلعاتنا املرشوعة التي فوضنا الشــعب من أجلها، والتي قلنا ونؤكد اليوم مجدداً انه ال تراجع عنها ابداً مهام 

كانت الصعوبات، وال تنازل عنها مهام استفحل الرّش وأهله.

أيها الشعب الجنويب العظيم

قبــل نصف قرن من اليوم، ارتفعــت راية الجنوب بعد ان ارتقى من أجلها شــهداء كُرث خالل مرحلة التحرير 
املجيدة، وبعد ان اســتبد املســتعمرون الجدد بهذا الوطن الجنويب العظيم بقوتهم الغاشــمة يف 1994م وجد 
الجنوبيون أنفسهم أمام رضورة حقيقية فكافحوا االحتالل رغم قوته وجربوته ورغم امكانياتهم الضعيفة آنذاك، اال 
ان ارادتهم وصالبتهم جعلتهم يستقبلون الرصاص الغادر بصوت السلم وثورة السالم، فلم يكتِف املحتل بذلك ومل 
يستفد من دروس التاريخ فأثخن يف الشعب املظلوم قتالً وتنكيالً. فحمل الجنوبيون سالحهم وانطلقوا ثواراً عىل 
خطى آبائهم واجدادهم فكرسوا ظهر املحتل وهزموا مرشوعه بقوة السالح والحق واإلرادة، فهل يدرك الغائبون عن 

التاريخ واملغيّبون عن الواقع ان للشعوب صحوات وان للثّوار جوالت ان بدأت فلن ترحمهم ولن يرحمهم التاريخ.

أيها الجنوبيون االحرار

ندرك متاماً – ونحن معكم – انكم تتطلعون اىل املســتقبل بأعني ميلؤها األمل، وبقلوب يسكنها صوت الثوار 
وهدير الثورة وصور الشــهداء، وبســواعد لن تتواىن عن مواجهة الرّش وأي مخاطر تهدد الثورة والوطن والشعب، 
وبأرواح محبة للسالم. نقول لكم اليوم، اننا وعىل الرغم من التعقيدات التي يصنعها خصومنا أمامنا اال اننا ماضون 
بكم بوعٍي كامل، ورغم األمل الكبري اال اننا لسنا ببعيدين عن صوت الثوار وهدير الثورة، ولتكن سواعدكم حارضة 

وجاهزة.

اننا وبالقدر الذي نحتاج فيه اىل اليقظة، فإننا نحتاج وعياً شــعبيا ودعامً جامهريياً يحافظ عىل التوازنات 
السياسية التي نسري فيها بدقة، وثقوا ثقة كامله ان مثن تجاوز الجنوب لن يكون هيناً، ولن يدفعه طرف دون طرف، 
بل سيدفعه كل من شارك فيه، خاصة من احتضناه وأعدنا له اعتباره بدمائنا وجراحنا وبنادقنا وما أسهل ان تهدم 
جداراً هشاً مينعك عن حريتك ويحرمك من حقوقك وتطلعاتك املرشوعة. عندها سنفرض خياراتنا السياسية 
مستندين اىل عدالة القضية الجنوبية واىل إرادة الشعب الجنويب الحر، وعندها لن يكون هنالك مكاناً ملن يّدعون 
ان رشعيتهم نزلت من السامء، ومثلام حاربنا الحوثيون وال زلنا، فسنحارب من يسري يف نهجم يف محاربة قضيتنا 

وشعبنا، وال يشء مينعنا عن مرشوعية الدفاع عن أنفسنا ومستقبلنا.

اليوم ايضاً، وكجزء من معركتنا الكبرية للدفاع عن هذا الوطن، نؤكد عىل استمرارنا يف مكافحة اإلرهاب ومحاربة 
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مموليه وداعميه، وستســتمر عملياتنا العســكرية واألمنية ضد هذه التنظيامت املتطرفة وعىل رأســها داعش 
والقاعدة، وندعو الدول التي حملت عىل عاتقها مكافحة التطرف واإلرهاب اىل دعم جهودنا وتطويرها مبا يساعدنا 
عىل االستمرار يف مكافحة هذه املخاطر التي تهدد أمننا الوطني واالمن اإلقليمي والدول نؤكد عىل متسكنا الراسخ 
مببدأ التصالح والتسامح الجنويب، ورفضنا القاطع لدعوات التخوين التي تستهدف النسيج االجتامعي الوطني 
للجنوب، وندعو اىل تعزيز قيم التعايش والقبول باآلخر وليكن الســلم قاعدة الســتيعاب كافة اختالفات وجهات 

النظر الجنوبية.

يا أبناء شعبنا الجنويب العظيم

أكدنا وال زلنا نؤكد عىل عمق رشاكتنا مع دول التحالف العريب وعىل رأسها اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة، حتى تحقيق اهدافنا املشــرتكة والقضاء عىل املرشوع الفاريس املتمثل يف جامعة 

الحويث من املنطقة والقضاء عىل خطر فكر جامعة االخوان املسلمني الذي ولّد اإلرهاب والتطرف.

وقلنا ســابقاً إننا قد عملنا وبكل الوسائل عىل االرتقاء بهذه العالقة االسرتاتيجية نحو ضامن أمن واستقرار 
املنطقة واستعادة شعب الجنوب لسيادته عىل أرضه كعامل أساس يف الحفاظ عىل األمن القومي العريب، واليوم 
وبالقدر الذي نؤكد فيه لدول التحالف العريب عىل حرصنا يف الحفاظ عىل هذه العالقة التي انتجتها هذه املعركة 
املشــرتكة، نؤكد عىل متســكنا بحقنا الكامل يف قضيتنا الوطنية، وعدالتها ورضورة حلها، واحرتام تضحياتنا 

ونضالنا الوطني.

ويؤكد املجلس االنتقايل الجنويب عىل انفتاحه للحوار والسالم، واستعداده للمشاركة بإيجابية يف العملية 
السياسية مبا يحقق السالم وينهي الحرب، ويضع أساسا حقيقياً ملرحلة ما بعد الحرب مبا يضمن للجنوبيني 
حقهم يف حل قضيتهم حالً عادالً وفقاً لتطلعاتهم املرشوعة. حيث ميكن ألي حل ســيايس ينتقص من قضية 
شعب الجنوب أن يحقق أي سالم منشود يف املنطقة، فقضية الجنوب ليست هامشاً، وأي حلول تقفز عىل الواقع 

الجديد الذي أفرزته الحرب سيكون مصريها الفشل الذريع.

يا أبطال قواتنا املسلحة ومقاومتنا الجنوبية البطلة

اننا نســتحرض يف هذه الذكرى العظيمة، الدور البطويل الذي تلعبونــه، فأنتم حامة الوطن، وحاملني بيارق 
النرص، واملدافعني بأرواحكم عن رايته التي حميتموها بدمائكم الطاهرة، أنتم املكسب الحقيقي يف هذه املرحلة 
الحرجة فكونوا كام عهدناكم عىل درب الدفاع عن الوطن وقضية الشعب، فاألمل بكم كبري، والشعب ينتظر منكم 

الكثري، فكونوا عىل قدر من املسؤولية، وليحمي الله ارواحكم الغالية.

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية

30 نوفمرب، 2018م

ملحق رقم )16(:

خطاب عيدروس الزبيدي اليوم بعدن
٢١ يونيو ٢٠٢٢    

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله الهادي األمني وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان اىل 
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يوم الدين. 

األخ رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية 

األخوات واألخوة أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل الجنويب. 

يا أبنا شعبنا الجنويب العظيم يف الداخل والخارج. 

الحارضون جميعاً. 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نُحييكم تحية الكرامــة والعزة، تحية الحب واالعتزاز، ويطيب لنا أن نشــارككم افتتاح فعاليات انعقاد الدورة 
الخامســة للجمعية الوطنية، والتي تحمل معها آفاقًا جديدة للتطوير واالرتقاء بالعمل املؤسيس يف املجلس 
االنتقايل الجنويب إننا يف هذه املناسبة العظيمة نستذكر الهدف الوطني العظيم الذي حملته وحمته وحافظت 
عليه روافعنا الوطنية الجنوبية املتمثلة يف الحراك السلمي، والتصالح والتسامح، واملقاومة الجنوبية الباسلة. 
أيها األخوات واألخوة ان هذا التاريخ من النضال ميثّل ملحمة وطنية كان ال بد أن يكون لها منظومة قيادية وواجهة 
سياســية جامعة تحافظ عىل منجزاتها وتنســق جهودها حتى تحقيق الهدف الوطني املنشــود املتمثل يف 
استعادة دولتنا وهويتنا العربية. ولقد تحملنا منذ إعالن عدن التاريخي يف الرابع من مايو 2017م، هذه املسؤولية، 
مستندين فيها بعد الله عىل إرادة شعبنا الجنويب العظيم، وعزميته الصلبة التي ال تلني، وحقه املشـروع الذي 
دفع من اجله بتضحيات غالية علينا، حيث قاد املجلس االنتقايل الجنويب هذه املسؤولية يف ظروف استثنائية 
ومنعطفات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية مل تكن سهلة، وسيستمر يف مهمته التي أسس من أجلها حتى 

تحقيق تطلعات شعبنا يف دولة جنوبية فدرالية حديثه. 

األخوات واألخوة 

إن إرساء مداميك العمل املؤسسـي يف املجلس االنتقايل الجنويب كانت مهمة وطنية رئيسية نالت اهتاممنا 
الخاص، والزمت العمل والجهود السياســية والعســكرية املبذولة، كخطوة أوىل عىل طريق بناء تنظيمي يهيئ 
لشكل الدولة يف الجنوب، الدولة التي ناضل شعبنا كثرياً لعقود من الزمن الستعادتها بعد ان مورس علينا جميعاً 
كل اصناف التآمر الذي كرسناه بدماء شهدائنا الزكية الطاهرة، ونضال شعبنا الباسل، والقدرة عىل التعاطي مع 
مختلف الظروف واملســتجدات. مل يكن وصول قضيتنا اىل هذا املستوى من القوة والحضور السيايس إقليمياً 
ودولياً أمراً سهالً، لكن اإلرادة الشعبية الجنوبية التي عربت عنها وثائق وأدبيات املجلس االنتقايل الجنويب كانت 
أقــوى من كل العقبات والتحديات، وطاملا كان الجنــوب قوياً بكل أبنائه، نجدد اليوم تأكيدنا عىل أن هذه الوطن 
الجنويب العظيم لكل الجنوبيني دون اســتثناء، فلنحشد الطاقات والجهود، نحو تكاتف وطني أكرث صالبة يعزز 
ويحمي مكتسباتنا الوطنية، ويصون تضحيات شهدائنا، وإنها ملسؤولية تاريخية تقع علينا جميعاً أمام الله وأمام 

الشعب والتاريخ.

السيدات والسادة:

 ســيضل حرصنا عىل وحدة الصف الوطني الجنويب ثابتاً، فهذا نهجنا منذ اليوم األول، ولقد كنا عىل يقني 
دائم بأن الجنوبيون جميعاً يقفون عىل نفس الهدف وأن اختلفت الطرق وتباينت الوسائل، واليوم، نقف عىل أعتاب 

مرحلة جديدة تتطلب مننا خطوة وطنية نحو مزيداً من التنسيق والتعاون والرشاكة.

إن فريق الحوار الخارجي الذي كلفناه بالعمل والتواصل مع مختلف القوى واملكونات والنخب والشخصيات 
االعتبارية واملتخصصة، قد بذل جهوداً مشــكورة، واليوم حان الوقت لحوار مواٍز من الداخل، لرتجمة اتصاالتنا 
الجنوبية املشــرتكة إىل ميثاق رشف وطني يتم التوافق عليــه مع كافة القوى واملكونات الجنوبية يف العاصمة 
عدن، لضامن تحقيق أهدافنا الوطنية املشرتكة، ومشاركة كل رشائح شعبنا الجنويب يف صناعة مالمح مستقبل 

دولة الجنوب. 
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ولقد وجهنا وحدة شؤون املفاوضات يف البدء بالتواصل لتشكيل وفداً وطنياً جنوبياً يقوده املجلس االنتقايل 
مبشاركة وحضور ومتثيل مختلف القوى والكفاءات الجنوبية لتمثيل قضية شعب الجنوب وتطلعاته املرشوعة 
يف العملية السياسية. ولن تقتصـر جهودنا الحثيثة عىل ذلك فقط، بل إىل متثيل أوسع لشعبنا الجنويب وقواه 
ومكوناته الوطنية الحية يف إطار املجلس االنتقايل الجنويب ككيان وطني جامع، بجانب اإلصالح املؤسسـي، من 
خالل إعادة هيكلة مؤسساتنا وهيئاتنا الوطنية وتوسعتها والتغيري املناسب يف قوامها واالستحداث الذي يتواكب 

مع املتطلبات القامئة، بعد تقييم واسع لألداء عىل مستوى املؤسسات واألفراد.

 إن املكتســبات الوطنية الجنوبية العزيزة محمية بإرادة الشــعب ووحدة املوقف وإرصارنا الصادق عىل أن 
نحقق ما بدأنا العمل عليه منذ عقود سلامً وحرباً وفق مختلف الظروف التي مرت، واليوم ننظر بكل مسؤولية إىل 

املرحلة القادمة نضع يف أيدينا سلمية الحراك الصادقة وبندقية املقاومة الباسلة، دون تراجع. 

األخوات واألخوة:

 ال شــك أن رشاكتنا االسرتاتيجية مع دول التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة محل اعتزاز وأهمية بالغة، وأن تطويرها والبناء عىل ما تم إنجازه فيها مستمر نحو تكامل جنويب 
حقيقي مع منظومة دول الجوار وشعوبها الشقيقة. وأن التحديات املاثلة أمام دول التحالف، هي تحديات ماثلة 

أمامنا أيضاً، نشرتك معهم يف مواجهتها ومعالجتها ووضع الحلول املناسبة لها.

 ومن هذا املنطلق، بجانب االستحقاق السيايس الوطني الجنويب، جاءت مشاركتنا يف اتفاق الرياض، الذي 
ال تزال مضامينه ثابته ونعمل عىل تنفيذها كجزء أصيل من رشاكتنا الحالية يف مجلس القيادة الرئايس الذي جاء 
كمعالجة لظروف سياسية واقتصادية وعسكرية بالغة األهمية. حيث اجمعت القوى واملكونات والنخب السياسية 
يف مشــاورات الرياض الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي عىل رضورة معالجة مؤسســة الرئاسة وإجراء 
إصالح جذري يف هياكل الدولة، وإعادة النظر يف كثري من امللفات كمخرجات معلنة كان يف طليعتها إدراج قضية 
شعب الجنوب يف أجندة املفاوضات ووقف الحرب ووضع إطار تفاويض خاص لها يف عملية السالم الشاملة التي 
تقودها األمم املتحدة، وكذا اإلقرار بحق الجنوب يف تقرير مصريه وتحديد مستقبله السيايس. واليوم، يقع عىل 
وجودنا يف مجلس القيادة الرئايس ضامن تنفيذ كل ما ســبق، مبا يف ذلــك إكامل تنفيذ اتفاق الرياض، وإجراء 
إصالح اقتصادي شامل ينتشل شعبنا من محنته االنسانية وظروفه االقتصادية الصعبة، وإصالح عسكري يضمن 
معالجة األخالل يف وزاريت الدفاع والداخلية، والقدرة عىل مواجهة التهديدات العسكرية، وتنسيق الجهود العسكرية 

والعملياتية بني قواتنا الجنوبية املسلحة ومختلف القوات العسكرية املناوئة مليليشيات الحويث. 

الحضور الكريم: 

إن مقتضيات املرحلة، تحتم عىل الجميع التكاتف والتعاضد والتعاون، النتشــال البالد من وضعها الحايل، 
والســعي بكل جهد، لتوفري الخدمات األساسية وإنعاش الوضع االقتصادي والخدمي، وإصالح مؤسسات الدولة 

ومكافحة الفساد، وإنجاز مقتضيات التنمية واألمن واالستقرار.

 ويف هذا املقام فإننا يف مجلس القيادة الرئايس نضع معاناة املواطن يف العاصمة عدن وعموم املحافظات 
املحررة يف ظل ما يعايشه من غالء املعيشة وتردي الخدمات وشحة الدخل يف صدارة أولوياتنا، وقد حرصنا عىل 
أن تكون األولوية إلصالح أوضاع العاصمة عدن، وبذلنا جهودًا دؤوبة للحد من تداعيات الوضع املرتدي للخدمات 
فيها، شاكرين االستجابة السـريعة لألشقاء يف اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة 
الكويت ملعالجة بعض امللفات العاجلة، واستعدادهم لدعم جملة من املشاريع الخدمية يف العاصمة عدن وسائر 

املحافظات املحررة. 
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السيدات والسادة:

إن قرار الحرب الظاملة عىل الجنوب مل يكن أمامنا غري مواجهته، وهذا ما قمنا به، دافعنا عن أنفســنا وأهلنا 
وأرضنا وكرامتنا، وقدمنا عشـرات اآلالف من الشهداء والجرحى من أجل الجنوب، وأسهمنا وال زلنا وسنظل مع كل 
الشـرفاء يف اليمن نحو تأمني كامل ألمن املنطقة وسالمة مستقبلها السيايس واالجتامعي واالقتصادي واألمني 
والديني. وعليه، فإننا من عىل األرض ســنقرر كيف يكون الســالم، السالم الذي يضمن تحقيق ما حاربنا وقدمنا 
التضحيات من أجله، وليس الســالم البعيد عن الواقع، فهذه التضحيات الجســيمة لن تقبل سالماً قارصاً وغري 
صالحاً ال ميكن تطبيقه والبناء عليه، السالم املغلف بالهزمية والفشل واالستسالم. ولقد دعينا اىل سالم شامل 
وال زلنا، غري ان هذا الســالم يجب ان يضمن اســتعادة الجنوب اىل اهله، وعودة اليمن اىل حاضنته العربية. يأيت 
هذا من خالل عملية سياسية شاملة، يشارك فيها الجميع، ويقرر من خاللها الجنوبيون مصريهم وفق تطلعاتهم 
املشـروعة واملعلنة، وتضمن فيها شعوب املنطقة ميناً آمناً، وهذا هو الحل الذي تضمنه اتفاق الرياض، ومخرجات 
مشــاورات مجلس التعاون، والواقع عىل األرض. لذلك، ويف إطار دعمنا للهدنة، فإننا ننظر بعني فاحصة اىل كل 
ما يدور، ونشــري يف هذا املقام اىل رضورة تشــكيل وفد تفاويض مشرتك وفق ما نص عليه اتفاق الرياض وأكدته 

مشاورات مجلس التعاون، وكذا وضع محددات واضحة ومتفق عليها للعملية السياسية الشاملة. 

الحضور الكريم:

 إن حامية منطقتنا االســرتاتيجية، وتأمني خطوط املالحة البحرية يف باب املندب وخليج عدن يتأىت من 
خالل استقرار حقيقي يف الجنوب العزيز، وهذا ما نعمل عليه مع رشكائنا يف املنطقة. لذلك، فإن محاولة أعدائنا 
اآلن إعادة إحياء وتصدير اإلرهاب لن يغري من حقيقة إننا ذاهبون إىل تحقيق هدفنا الوطني وثابتون عليه، وندعو 
دول التحالف واملجتمع الدويل إىل اإلسهام الفاعل معنا يف جهود مكافحة اإلرهاب، وصون وتعزيز األمن والسلم 

الدوليني يف املنطقة.

 السيدات والسادة:

 ندعو كافة القوى واملكونات والنخب السياسية اليمنية إىل توحيد صفها، من خالل إجراء حوار جاد وحقيقي 
وعميق يعالج مسببات الصـراع يف الشامل، لضامن مستقبل آمن ملناطقهم وأجيالهم القادمة، وسنكون دامئاً إىل 

جانبهم فيام فيه مصلحتهم سلامً أو حرباً. 

األخوات واألخوة .. 

رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية

 ال يسعني يف هذا املوقف اال التأكيد عىل دعمنا الكامل لكم يف كافة مهامكم الوطنية مثلام نعمل معكم دامئاً، 
وسنكون إىل جانبكم، عىل عهدنا الثابت، عهد الرجال للرجل. 

الرحمة للشهداء،

 والشفاء للجرحى، 

والحرية لألرسى واملعتقلني، 

والنرص لشعبنا الجنويب العظيم 

الرئيس/ عيدروس قاسم عبدالعزيز الُزبيدي

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب

القائد االعىل للقوات املسلحة الجنوبية
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ملحق رقم )17(:

بيان سياســي للرئيس عيدروس الزبيدي في الفاتح من ســبتمبر )أيلول( 
2017م،

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

إننا سنظل نتذكر باعتزاز وفخر املآثر البطولية للشهداء األبطال وأبناء بيحان شبوه كافة يف مواجهة الطغيان 
الحويث والعفايش عىل املواطنني يف بيحان الرشف التي مل يهنأ أهلها الكرام بعيد األضحى املبارك أثر همجية 
العدوان الحــويث العفايش، واملتزامنة مع تخاذل ممنهج من قبــل )الحكومة اليمنية املؤقتة(، ممثلة باملنطقة 
العســكرية الثالثة. هذا التخاذل الذي أدى اىل استشــهاد وجرح أكرث من 20 فــرداً من أبطال املقاومة الجنوبية 

ومنتسبي اللواء 19 مشاه الصامدين الصابرين رغم ُشح اإلمكانيات وسيل التآمر املستمر.

ويؤكــد املجلس أن بيحــان الجنوبية التي تنزف دمآ بعد ان ودعت أكرث من 400 شــهيد، وأكرث من 1000 من 
الجرحى ســتظل هي بيحان الصمود وبوابة الجنوب الرشقية، وبابه املتني وسنده الذي ال يلني. ومن يعتقد ان 
معركــة بيحان هي فقط معركة تخص ابناء بيحان األشــاوس فهو مخطئ، بل انها معركة شــبوة والضالع وعدن 

واملهرة وكل ربوع الوطن الجنويب الكبري.

إن بيحان التي ينظر اليها االنقالبيون والحكومة اليمنية التي يتحكم فيها تنظيم اإلخوان عىل الســواء انها 
غنيمة ومجرد حقول نفطية يتصارعون عىل نهبها. منطلقني من التعريف الذي احتفظ به رشكاء النظام السابق 
املنظمني للرشعية قد خلق عملية خذالن واسعة تقودها أطراف عسكرية داخل معسكر الحكومة اليمنية املؤقتة، 
أطراف طاملا اســتمرأت نهب خريات بيحان وشــبوه لعقود من الزمن وترص عىل استمرار ذلك عىل حساب دماء 

الجنوبيني يف بيحان شبوه.

وازاء هذه الجرائم التي ترتكب يف بيحان فان املجلس االنتقايل يســتهجن ارصار قيادة املنطقة العسكرية 
الثالثــة عىل بقاء بعض األلوية هنــاك متفرجة عىل ما يحصل دون تحريك ســاكن، باإلضافة اىل رفضها إمداد 

ومتوين اللواء 19 مشاه واملقاومة املتواجدة عىل خط النار يف جبهات القتال املشتعلة.

إن بيحان شبوة ستظل هي )الرقم األصعب جنوبياً( ومعركتها ليست معركة إثبات ان شبوة قدمت وتقدم كل يوم 
قوافل من الشهداء ألجل الجنوب، بل هي معركة فاصلة طاملا أحس العدو الغاشم انها مربط الفرس والغاية التي 
شاركه فيها بعض أطراف الحكومة اليمنية املؤقتة، هناك حيث التقت مصالحهم وتوافقت خططهم. وعىل الرغم 
من ذلك كله، فان ابناء بيحان وشبوة األبطال تصدوا بكل بسالة لقوات الحرس الجمهوري الغاشمة وامليليشيات 
الحوثية الباغية، ليعلنوا للجميع صالبة موقفهم وصدقهم ورشاستهم يف الحرب ألنهم أهلها حني تُقرع طبولها. ثم 

انهم كشفوا حقيقة الجناح العسكري للرشعية، تخاذله املتعمد وفشله الذريع.

إن املجلس االنتقايل الجنويب وانطالقا من شــعوره الكبري باملســؤولية تجاه الشــعب الذي فوضه اذ يدعو 
االشقاء يف دول التحالف العريب اىل التحقيق العاجل فيام يحدث، وينوه ان ما تقوم به الحكومة اليمنية املؤقتة 
يف بيحان امنا هو صورة واضحة من صور التدمري املتعمد إلنجازات عاصفتي الحزم واألمل. فال ميكن ان تتحدث 
الحكومة اليمنية املؤقتة عن ابواب صنعاء، وهي فاتحه ابواب بيحان عىل مرصاعيها امام هذه امليليشيات الرعناء.

كام يدعو املجلس دول التحالف العريب اىل اعادة ترتيب االوراق العسكرية يف بيحان .. فبيحان ال تحتاج اال 
اىل التحرير، ونحن أهل ً لخوض غامر معركة تحريره بالرشاكة مع اهله األبطال. فهذه أرضنا وهذا تاريخنا وحقنا 

غري املنقوص”.

ال يسعني يف هذا املوقف اال التأكيد عىل دعمنا الكامل لكم يف كافة مهامكم الوطنية مثلام نعمل معكم دامئاً، 
وسنكون إىل جانبكم، عىل عهدنا الثابت، عهد الرجال للرجل. 
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الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لألرسى واملعتقلني، والنرص لشعبنا الجنويب العظيم. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ملحق رقم)18(:

مقابلة الرئيس القائد في قناة سكاي نيوز
أكد رئيس املجلس االنتقايل الجنويب يف اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي، االثنني، أن عمليات التحرير التي 
تنفذها قوات العاملقة جزء من عملية عاصفة الحزم، مشريا إىل أن القوات الجنوبية مستعدة للمساعدة يف تحرير 

صنعاء من ميليشيا الحويث املتحالفة مع اإلخوان.

وأضاف اللواء عيدروس الزبيدي، يف مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”: “يف الفرتة األخرية ُسلمت جبهات بشكل 
غري مبارش للتنظيامت اإلرهابية.. وهناك تنسيق بني مليشيا الحويث وتنظيم اإلخوان”.

كــام نوه إىل أن الســبب يف عدم تنفيذ “اتفاق الرياض”، هو “مشــاركة اإلخوان يف الحكومــة”. وأضاف: “مل 
نكن نرغب يف دخول حكومة يشــارك فيها تنظيم اإلخوان. مشاركتنا يف الحكومة كانت إلرضاء رغبة األشقاء يف 

التحالف”.

وتابع: “ما يجري يف اليمن حاليا هو استكامل لعاصفة الحزم بقيادة التحالف. ونحن أمام مرشوع عريب لدحر 
ذراع إيران يف اليمن”.

 وأوضح الزبيدي أن “قوات العاملقة هي قوات جنوبية خالصة تأسست لقتال الحويث”، الفتا إىل أنها “متيزت 
بقدرتها الفائقة عىل حسم املعارك”، خاصة أنه “تم تحرير 3 مديريات بالكامل من مليشيا الحويث”.

واستطرد: “شبوة محافظة غنية، وهي خارصة الجنوب ومستهدفة من تنظيم اإلخوان”. أما فيام يتعلق ببيحان، 
فأوضح رئيس املجلس االنتقايل الجنويب أن ما سيحدد ذلك هو التحالف العريب.

وقال: “نحن مستعدون يف أي وقت ملساعدة إخواننا يف الشامل، لدحر مليشيا الحويث”.

تأمني الجنوب

وشدد الزبيدي عىل أن “املعركة الحالية هي تأمني ملحافظات الجنوب”، موضحا أن “املحافظات املحاذية 
للجنوب هي عمقنا االسرتاتيجي”.

ولفت املســؤول اليمنــي إىل أن “أبناء املحافظات املحاذية للجنوب، هم من يحررون صنعاء من مليشــيا 
الحويث”، وشدد عىل أن “ألوية العاملقة جميعهم من أبناء الجنوب”.

أضاف: “ألوية العاملقة أحرزت نجاحات كبرية يف الســاحل الغريب. فقدنا مجموعة كبرية من شــبابنا، لكن 
تحرير شبوة يستحق التضحية”.

وأوضح الزبيدي أن “املقاومة الجنوبية هي القوة الوحيدة التي شاركتنا يف تحرير شبوة”، مستطردا: “نسمع 
أن هناك قوات أخرى، لكن مل نشاهدها عىل األرض”.

كام لفت إىل أن “ألوية العاملقة اشــرتطوا أن يحسموا املعركة مبفردهم”، مؤكدا أن “أبناء محافظة شبوة من 
املقاومة الجنوبية هم أساس االنتصار اليوم”.

رشاكة فاعلة مع التحالف”

وقال رئيس املجلس االنتقايل الجنويب: “نحن رشيك فاعل للتحالف العريب، وجاهزون ألي أوامر.. واملعارك 
عىل األرض أثبتت ذلك”.
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وتابع: “تحقيق كافة أهداف التحالف هدف أســايس لنا، وسنســتمر من أجله”، مؤكدا أن “الجيش اليمني 
كمؤسسة انتهى بعد دخول مليشيا الحويث لصنعاء”.

ولفت الزبيدي أنه “بعد تحرير املحافظات الجنوبية يف اليمن، ظهر لنا تحدي القاعدة وداعش”، مشددا عىل 
أن تشكيل قوات الحزام األمني “كان نقطة البداية للقضاء عىل اإلرهاب”.

واستطرد: “اليزال تحدي اإلرهاب قامئا يف بعض املحافظات، خصوصا البيضاء وشبوة”.

وتطرق الزبيدي إىل املعاناة التي يعيشها أبناء حرضموت، قائال: “معاناة أبناء حرضموت كانت سببا أساسيا 
للهبة الشعبية. لقد تم إقصاؤهم من مسؤولية إدارة شؤون بالدهم، ومتت مامرسة التجويع بشكل ممنهج عليهم”.

مجلس اقتصادي

وطالب املســؤول بتشكيل “مجلس اقتصادي” للخروج من األزمة الحالية، قائال: “لدينا موارد كبرية ال تصل 
عائداتها للبنك املركزي. هناك رضورة للتوافق عىل لجنة اقتصادية بإرشاف التحالف العريب”.

وشدد الزبيدي عىل أن “الطريقة التي يدار بها امللف االقتصادي حاليا يف اليمن، ستسهم يف االنهيار”.

قرصنة الحويث

وتطرق رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، إىل القرصنة التي متارســها ميليشــيا الحويث ضد السفن، قائال: 
“تحدثنا مع املجتمع الدويل بخصوص قرصنة الحويث للســفن. الحويث أصبح يعتمد عىل القرصنة كمورد مايل 

لالستمرار يف الحرب”.

وتابع: “املجلس االنتقايل الجنويب بحاجة لقوات خفر سواحل، وأبلغنا التحالف بذلك، فتلك القوات مهمة 
للحد من الهجرة الرسية والقرصنة”.

كام أشار إىل أن “إيران تخطط للسيطرة عىل مضيق باب املندب، والحويث أداة لذلك”.

واستطرد: “سنستمر يف النضال حتى استعادة الدولة وعاصمتها عدن، وهدفنا هو تثبيت املرشوع العريب يف 
املنطقة بالتعاون مع التحالف”.
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مؤسســة إعالميــة بحثيــة مســتقلة نشــأت بمقتضــى أحــكام قانــون الجمعيــات 
الصــادرة  التنفيذيــة  والئحتــه  )200م  لعــام   )(( رقــم  األهليــة  والمؤسســات 
هــذا  مــواد  وبموجــب   2004 لســنة   )(29( رقــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  بقــرار 
النظــام مؤسســة أهليــة غيــر حكوميــة باســم )مؤسســة اليــوم الثامــن لإلعــالم 
والدراســات(، وتتمتــع بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، تمــارس نشــاطًا 
)اعالميــا وتنمويــًا واجتماعيــا وانســانيًا( وال تســتهدف مــن نشــاطها جنــي الربــح 
التجــاري. وتحمــل ترخيــص رقــم ))069( صــادر مــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة فــي 

العاصمــة الجنوبيــة عــدن. 
 تســعى المؤسســة منذ تأسيســها في الـ)) من أكتوبر )تشــرين ألول( 6)20م، إلى 
تقديــم تغطيــة آنيــة وشــاملة ألبــرز األحــداث واآلراء السياســية وتســهم فــي تقديــم 
تتنــاول قضايــا  التــي  اآلنيــة والمســتقبلية واالســتراتيجية،  البحــوث والدراســات 
ــة  ــي لهــا صل ــم فضــاًل عــن تلــك الت وملفــات لهــا عالقــة بالجنــوب واليمــن واالقلي
بقضايــا الصــراع االســتراتيجي فــي الشــرق األوســط، والقــرن األفريقــي المطلــة 

علــى البحــر االحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن.
عــن  بالضــرورة  تعبــر  ال  المنشــورة  والتقاريــر  والتحليــالت  والدراســات  البحــوث 
سياســة مؤسســة “اليــوم الثامــن” لإلعــالم والدراســات، بــل تعبــر عــن اصحابهــا.

رؤية المؤسسة.
التميــز والريــادة فــي المعاييــر اإلعالميــة والمنهجيــة والدقــة العاليــة فــي البحــث 

العلمــي القائــم علــى المصــادر الموثوقــة واآلراء والتحليــالت الحصيفــة.

أهداف المؤسسة
 خلــق وعــي إعالمــي يقــوم علــى اســاس ديمقراطــي ويســعى لتمكيــن جميــع . )

أفــراد المجتمــع.
تغطية االحداث التي تشهدها اليمن بطريقة جيدة واحترافية وحيادية. . 2
تعزيــز مشــاركة الجمهــور مــن خــالل اســتخدام ووســائط الصحافــة العامــة . )

واإلعــالم البديــل.
إبــراز دور العمــل االعالمــي الديمقراطــي واهميــة دعم الســالم لتحقيق اســتقرار . 4

المجتمــع وتطويره
إلهــام وإثــراء معلومــات الممارســين والمهتميــن باألمــر فــي مجــال اإلعــالم . 5

ومــد جســور التواصــل بينهــم.
توفيــر منبــر للحــوار، وتعزيــز وتقويــة الشــراكة والتفاهــم المتبــادل مــع مراكــز . 6

ــع القــرار. صن
بناء القدرات وتطوير األداء اإلعالمي للصحافيين والمواطنين الصحفيين. . 7

عن مؤسسة اليوم الثامن لإلعالم والدراسات
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إقامــة وتنظيــم المؤتمــرات وورش العمــل والبرامــج التدريبيــة التخصصيــة فــي . 8
مجــال االعالم. 

بمختلــف . 9 اإلعــالم  فــي  المتخصصــة  والمراكــز  المؤسســات  مــع  التشــبيك 
ــا.   ودوليًّ ــا  وعربيًّ ــا  الخبــرات معهــا محليًّ وتبــادل  انواعــه 

إجــراء . 0) خــالل  مــن  والتشــاركية  الديمقراطيــة  افــكار  وتعزيــز  اإلعــالم  أنســنه 
معــارض  البيانيــة،  الرســومات  التفســيرية،  التقاريــر  الصحافيــة،  التحقيقــات 

التفاعليــة. الخرائــط  الصــور، 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة
أوال: الهيئة اإلدارية

ثانيا: الهيئة التنفيذية
ثالثا: فريق العمل الميداني 

أقسام المؤسسة
)( قسم الصحافة واإلعالم السياسية واالجتماعية 

2( قسم الدراسات والبحوث
)( قسم والترجمة والنشر التوثيق

4( قسم استطالعات الرأي
5( قسم التدريب والتأهيل
6( قسم البرامج واإلنتاج.  

والدراســات  والبحــوث  االعــالم  فــي  مختصــة  اكاديمــة  نخبــة  المؤسســة  تضــم 
. المرجــو تحقيقهــا  األهــداف  إلــى تحقيــق  مــن خاللهــم  تســعى 

العنــوان - الجنــوب - العاصمــة عــدن - التواهــي - لمراســلتنا علــى االيميــل التالــي 
alyoum8th@gmail.com



الفهرس
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11تقديم

13ملخص الدراسة

Abstrat15
المبحث األول:

17اإلطار المنهجي للدراسة

مة ------------------------------------------------------------------------------------------ 19ُمَقدَّ

19إشكالية الدراسة ----------------------------------------------------------------------

19أهمية الّدراسة --------------------------------------------------------------------------

20أهداف الّدراسة -------------------------------------------------------------------------

20فرضيات الدراسة ---------------------------------------------------------------------

21منهجية الدراسة ----------------------------------------------------------------------

21عينة الدراسة -----------------------------------------------------------------------------

21حدود الدراسة ----------------------------------------------------------------------------

21الحدود الموضوعية ------------------------------------------------------------------

21الحدود الزمنية ---------------------------------------------------------------------------

21مصطلحات الدراسة ---------------------------------------------------------------

21الخطاب السياسي ------------------------------------------------------------------

21تحليل الخطاب السياسي -----------------------------------------------------

22باث الخطاب ------------------------------------------------------------------------------

22الدراسات السابقة ------------------------------------------------------------------

22أقسام الدراسة ------------------------------------------------------------------------

المبحث الثاني:
23الخطاب السياسي - مفهومه وآليات تحليله

25أّواًل: مفهوم الخطاب السياسي ------------------------------------------

25ثانيا: أهداف الخطاب السياسي ------------------------------------------

25ثالثا: وظائف الخطاب السياسي -----------------------------------------
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25وظيفة الخبر ---------------------------------------------------------------------------------

25وظيفة المقاومة والمعارضة --------------------------------------------------

25وظيفة إخفاء الحقيقة ---------------------------------------------------------------

26وظيفة منح الشرعية أو نزعها ------------------------------------------------

25رابعًا: خصائص الخطاب السياسي ---------------------------------------

26خامسًا: مناهج تحليل الخطاب -----------------------------------------------

26تحليل المضمون -------------------------------------------------------------------------

26منهج التأمل النقدي )التحليل اإلدراكي( -------------------------------

26المنهج األسلوبي ------------------------------------------------------------------------

27مناهج األلسنية ---------------------------------------------------------------------------

27منهج الحقول الداللية ---------------------------------------------------------------

المبحث الثالث:
29لمحة عن باث الخطاب ودوافعه وانتمائه السياسي

31مولده ونشأته ------------------------------------------------------------------------------

31دوره النضالي في الثورة الجنوبية --------------------------------------------

32دوره السياسي -----------------------------------------------------------------------------

32دوره في تشكيل المجلس االنتقالي الجنوبي ----------------------

المبحث الرابع
نتائج تحليل الخطاب السياسي للرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي
35

37أوال: قنوات نقل الخطاب السياسي --------------------------------------

39ثانيا: المحاور الداللية للخطاب السياسي ----------------------------

40المضامين األكثر ترددا في الخطاب السياسي -------------------

52ثالثا: تحليل لغة الجسد التواصلية ----------------------------------------

59النتائج والتوصيات 

61أوال:النتائج -------------------------------------------------------------------------------------
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62ثانيا: التوصيات ----------------------------------------------------------------------------

63المصادر والمراجع

65أوال: المصادر  -------------------------------------------------------------------------------

65ثانيا: المراجع --------------------------------------------------------------------------------

67المالحق

69الملحق رقم )1( ----------------------------------------------------------------------------

69الملحق رقم )2( ---------------------------------------------------------------------------

71الملحق رقم )3( ---------------------------------------------------------------------------

74الملحق رقم )4( ---------------------------------------------------------------------------

77الملحق رقم )5( ---------------------------------------------------------------------------

80الملحق رقم )6( ---------------------------------------------------------------------------

82الملحق رقم )7( ---------------------------------------------------------------------------

83الملحق رقم )8( ---------------------------------------------------------------------------

85الملحق رقم )9( ---------------------------------------------------------------------------

86الملحق رقم )10( -------------------------------------------------------------------------

87الملحق رقم )11( --------------------------------------------------------------------------

88الملحق رقم )12( --------------------------------------------------------------------------

89الملحق رقم )13( --------------------------------------------------------------------------

90الملحق رقم )14( --------------------------------------------------------------------------

92الملحق رقم )15( --------------------------------------------------------------------------

94الملحق رقم )16( --------------------------------------------------------------------------

98الملحق رقم )17( --------------------------------------------------------------------------

99الملحق رقم )18( --------------------------------------------------------------------------

106الفهرس







الرئيس القائد

" إّن شــهدائنا لــم يرحلــوا لنقبــل مــن بعدهــم بمشــاريع ناقصــة، وأن 
ــد  ــى حيــث يري ــار لنمضــي إل ــم يقدمــوا أنفســهم للرصــاص والن ــا ل جرحان
المتآمــرون علــى الجنــوب، لــذا فإننــا قــد اخترنــا الســير علــى طريقهــم ولــن 
نقــف وحدنــا فاللــه وأنتــم معنــا. وليكــن ذلــك مــا يجمعنــا. إننــا وهللا ال 
نبالــي بــأّي شــيء عندمــا يكــون الخيــار القبــول بجنــوب غيــر الجنــوب الــذي 
قاتلنــا مــن اجلــه، فمــن كان يحمــل بيــن ضلوعــه هدف التحرير واســتقالل 
واســتعادة وبنــاء الجنــوب وطــن كامــل الســيادة فليضــع يــده فــي أيدينــا 
وال تراجــع، ومــن كان لــه رأي أو وجهــة نظــر فــأن بــاب الحــوار معــه مفتــوح 
ومــن ال يســتطيع المجــيء فســنذهب إليــه، ومــن يــرى غيــر ذلــك فالبحــث 
عــن صفــوف األعــداء هــو الطريــق األســهل، والوقــوف خلفهــم ومعهــم 
لــن يغيــر مــن األمــر شــيئًا.. فنحــن عازمــون على اســتعادة وطن وماضون 

نحــو ذلــك.." 


