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ــه العيدروس  ــع العميد عبدالل ــت البداية م كان
ــدوان االحتالل الذي يتعرض له  والذي أكد أن الع
أبناء املحافظات الجنوبية املحتلة اوجد مساحة 
ــوى اإلجرامية  ــة للمليشيات املسلحة والق واسع
ــارش يف تنفيذ  ــل مب ــا وبشك ــة وساعده واإلرهابي
مخططاتها اإلجرامية ضد أبناء الجنوب والسيما 

عدن وبدعم سعودي إماراتي مبارش.
ــة وأقسام  ــزة األمني ــدروس :األجه ــال العي وق
ــدن حاليا هي  ــل يف محافظة ع ــة التي تعم الرشط
ــدار من قبل قوى إرهابية وإجرامية ولهم سوابق  ت
ــوف يف نفوس  ــع والخ ــا سبب الهل ــة وهو م جنائي
ــم لكن العجيب  ــن نعرف هؤالء باالس الناس ونح
ــرروا الجنوب  ــم ح ــن يدعون أنه ــر كيف م يف األم
ــوا البقاء يف  ــا وفضل ــودة إليه ــوا من الع ــم يتمكن ل
ــم يدركون خطورة  ــاض والحقيقة أنه ــادق الري فن
ــاً  ــت مرتع ــي بات ــة الت ــذه املحافظ ــم يف ه تواجده
ــن يخالف تلك القوى  ــاً كبرياً يزج فيه كل م وسجن
ــرأي أو يشكو من ظلمهم  ــة واإلجرامية با ال الغازي

واضطهادهم لألبرياء.
ــن نعول عىل قيادتنا السياسية يف  وأضاف : نح
املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني 
ــدن للشخصية  ــة ع ــت إدارة محافظ ــد ان أوكل بع
ــاء عدن الرشفاء املناضل قاسم  الوطنية واحد أبن
مصطفى سالم ومن هذا املنطلق نؤكد للجميع أننا 
ــة يف مشوار  ــب القيادة السياسي ــل إىل جان سنعم
ــذي وضعناه نصب أعيننا  النضال واالستقالل ال

ــة وتحرير  ــق أهدافنا املحق ــاون يف تحقي ــن نته ول
ــوات الغزو واالحتالل  ــن املحتلة من ق أرايض الوط
ــو أخواننا الذين يقبعون تحت سيطرة قوى  وندع
الغزو واالحتالل إىل االستعداد والتأهب للمرحلة 
ــح النرص  ــإذن الله مالم ــي ستحمل ب ــة والت املقبل
ــذا الوطن  ــدي الرشفاء من ه ــح املبني عىل أي والفت

وسيعود الغازي من حيث أتى دون رجعة.
انتفاضة شاملة

ــل اليعقوبي إىل أن االحتالل  إىل ذلك تقول هدي
ــودي ألرايض الجنوب جاء تحت  اإلماراتي السع
ــك القوى اإلجرامية  ــة واهية حني أوهمت تل ذريع
أبناء الجنوب انها جاءت لتحريرهم من إخوانهم 
ــم يف حني إن الحقيقة هي ان تلك املشيخات  وأهله
ــداف دنيئة  ــل تحقيق أه ــاءت من أج ــة ج الطامع
ــم ونهبهم لرثوات  ــك من خالل ابتزازه وتجسد ذل
ــذا  ــام األوىل له ــذ األي ــر من ــو ماظه ــوب وه الجن
االحتالل وكذا من خالل تردي األوضاع اإلنسانية 
واألمنية واالجتماعية يف تلك املحافظات وانتشار 
السجون الرسية ومعتقالت التعذيب وتهجري ارس 
ــك املمارسات كشفت  ــن منازلهم كل ت ــالت م وعائ
ــود غري الرشعي لقوى  ــع حقيقة ذلك الوج للجمي

الغزو واالحتالل يف أراضينا املحتلة.
ــن يساعد  ــاك م ــد هن ــف الشدي ــف :لألس تضي
ــن أبناء  ــوى الغازية م ــك الق ــب تل ــف إىل جان ويق
ــة ويعملون  ــا اإلجرامي ــوب ويسهل مهماته الجن

ــن أطماع  ــرشوع اإلماراتي م ــة امل ــل نهار لخدم لي
ــىل تفريغ مفاهيم وحقوق  قديمة حديثة وتعمل ع
ــاء مليشيات  ــالل إنش ــن خ ــة م ــة الجنوبي القضي
ــا بالفصائل  ــؤر صنيعتها تم غرسه ــة من ب مفرخ
ــراك الجنوبي محاولة منها للقضاء  املتنوعة للح
ــة الحقيقية ولديها سجون  عىل املكونات الجنوبي
ــواع وأساليب التعذيب  رسية تستخدم فيها كل أن
ــرار الذين وقفوا أو  ــرام ضد أبناء عدن األح واإلج

انتقدوا هذا اإلجرام والعدوان واالحتالل الظالم.
ومن هنا ندعو  كل الرشفاء واألحرار يف الشمال 
ــالن  وإع ــاف  واالصطف ــم  التالح إىل  ــوب  والجن
ــاملة من اجل تحرير أراضينا املحتلة  انتفاضة ش
ــعبنا اليمني  ــال ش ــدد لين ــزاة الج ــن قبضة الغ م
ــبه الليلة  ــرة أخرى وما أش ــب االستقالل م الحبي

بالبارحة.
مرحلة جديدة من النضال

ــك يقول محمد عبدالله من املؤسف جدا  عن ذل
ــدون املحتل يف  ــاء الجنوب يساع ــن أبن أن نرى م
احتالل أراضيهم ونهب ثرواتهم وهو ما يرفضه كل 
ــمايل أو جنوبي ولكننا  ــف سواء كان ش يمني رشي
ــوى خارجية تحت  ــن نقبل بوجود أي ق حقيقة ل
ــوى الغزو  ــاوم ق ــروف وسنق ــى أو أي ظ أي مسم
ــوب النور وتعود عدن  ــالل حتى يرى الجن واالحت
ــدآ عن رجس  ــي بعي ــا الوطن ــة إىل حضنه الباسم

الغزاة.
ــاء املحافظات  ــف اليوم أبن ــف محمد : نق يضي
الجنوبية والسيما أبناء محافظة عدن بعد اللقاء 

ــاء وبحضور  ــذي عقد بصنع ــاوري األول ال ألتش
ــا يف  ــارزة وعلي ــادات ب ــوزراء وقي ــس ال ــة رئي دول
ــار الوضع يف  ــيل يف مس ــول مفص ــام تح ــة أم الدول
ــن عىل  ــع الحارضي ــده جمي ــا أك ــو م ــوب وه الجن
ــب القيادة السياسية  رضورة االصطفاف إىل جان
ــرية يف املحافظات  ــرارات التعيينات األخ ــم ق ودع
ــل  ــاذ املناض ــني األست ــا تعي ــة وخصوص الجنوبي
ــالم ونؤكد أننا سنقف إىل جانبه من اجل  طارق س
ــة النضال ودحر قوى الغزو واالحتالل من  مواصل

أرضينا املحتلة حتى يتحقق النرص بإذن الله. 
ــاء لتعطيل كل  ــار إىل أن املحتل الجديد ج وأش
ــد أوهم البعض  ــب ثرواتها بع ــات البالد ونه مقوم
بأنهم سيحولون عدن ويجعلونها مثل دبي اال انه 
ــد تجسد ذلك من  ــن يتم ذلك وق ــة األمر ل يف حقيق
ــوى االحتالل للموانئ واحتاللهم  خالل تعطيل ق
ــم الحثيثة يف خلق واقع  للجزر اليمنية ومحاولته

جديد يناسب أطماعهم وأهدافهم الخبيثة.
واقع مأساوي

ــان ان الواقع الذي  ــر عثم ــه يرى عام ــن جابن م
ــا ومحافظة  ــات الجنوبية عموم ــه املحافظ تعيش
ــدن خصوصا هو واقع مأساويا بما تعنيه الكلمة  ع
ــي السعودي  ــالل اإلمارات ــد االحت ــى بع ــن معن م
ــالل  ــزو واالحت ــوى الغ ــت ق ــد ان سع ــد بع الجدي
ــوب  ــدة يف جن ــة وعدي ــالت واسع ــاء معتق اىل إنش
ــتوية  الوطن وحولت عدن الجميلة من عاصمة ش
واقتصادية لليمن إىل سجن ومنفى لكل من رفض 

هذا االحتالل ونبذة.

ــذي  ــاري ال ــار اإلجب ــان أن املس ــح عثم وأوض
ــاء عدن  ــزو واالحتالل أبن ــوى الغ ــه ق ــت في وضع
ــا  لسلطته ــم  إخضاعه ــالل  خ ــن  م ــوب  والجن
والتسليم التام لها لتتمكن من بسط كل سيطرتها 
ــه لصالحها  ــب ثروات ــات الوطن ونه ــىل مكتسب ع
وحرمان أبناء تلك املناطق من حقوقهم املرشوعة 
وكذا غياب األمن واالستقرار بعد ان مولت ودعمت 
ــة ومكنتها من  ــات إجرامي ــوى االحتالل مليشي ق
ــات القابعة تحت  ــدة للمحافظ ــزة عدي إدارة أجه
سيطرتها لتعيش تلك املناطق يف واقع من الفوىض 

وعدم االستقرار.
ــذي  ــاوري األول ال ــى التش ــار إىل أن امللتق وأش
عقده أبناء محافظة عدن املتواجدين يف العاصمة 
ــايض يحمل رسالة بليغة للعالم  صنعاء االثنني امل
ــايص والداني أننا  ــالل وللق ــوى الغزو واالحت ولق
نرفع يف وجوههم راية الجهاد والكفاح وسنقاومهم 
حتى نطهر كل شرب من وطننا الحبيب من رجسهم 
ــه نفسه  ــن تسول ل ــربة مل ــوا ع ــم وسيكون ودنسه
ــراره وان يجعل من  ــن واستق ــن اليم ــاس بأم املس

الجنوب مرتع ملشاريعه الضيقة والصغرية.
دعم القيادة السياسية

معاذ محمد هو اآلخر يقول انه لم يكن يتوقع أن 
ــد بعد أن كنت  ــه الباسلة اىل هذا الح يصل بمدينت
ــم يقضون فيها  ــى لجميع اليمنيني ومزاراً له ملتق
ــل من يريد  ــم وإجازتهم وينشدها ك ــات عطله أوق
املتعة والدهشة والجمال لتتحول اليوم إىل مدينة 
ــباح وموطن ملليشيات مسلحة وإجرامية بعد  أش
أن حولها االحتالل إىل محمية خاصة به وأجهض 
ــل مقدراتها ومواردها لتصبح تحت هيمنته  عىل ك

ووصايته.
ــة ان  ــا السياسي ــن قيادتن ــى م ــف : نتمن يضي
ــوى الوطنية الجنوبية  ــع يف أولوياتها دعم الق تض
ــدة يف العاصمة صنعاء والسعي إىل حشد  املتواج
ــن اجل استعادة األرايض  الطاقات واإلمكانيات م
اليمنية املحتلة وسنكون بإذن الله إىل جانبهم ولن 
نتهاون أو نعجز عن الدفاع عن اراضينا ونحن من 
ــا كانوا يتمتعون به  ــا قبلهم من الغزاة رغم م طردن

من قوة وإمكانيات.

أكدوا خطورة الوضع الذي يخلقه المحتل يف المحافظات الجنوبية

ــكال الوصاية واالرتهان كان ذلك هو الخطاب االستقالل  ورفض كل أش
ــى األول ألبناء  ــات املشاركني يف امللتق ــذي اتسمت به كلم ال
ــدن املتواجدين يف العاصمة صنعاء االثنني املايض والذين أكدوا إعالن مرحلة جديدة  ع
ــة ملواجهة قوى الغزو واالحتالل واستئصال  ــن التصعيد والبدء يف رسم خارطة زمني م

شأفتها الضالة إىل غري رجعة .
القرارات الرئاسية األخرية بتعيني محافظني للمحافظات الجنوبية كانت محل ترحيب 
الجميع وخصوصا لدى أبناء عدن الذين وجدوا يف تعيني املحافظ الجديد طارق سالم 

بادرة أمل يف مواصلة درب النضال وامليض نحو االستقالل الذي ينشده الجميع .
ــت بالعديد من الشخصيات املدنية والعسكرية من  ــورة ومن خالل هذه السطور التق الث
أبناء عدن املتواجدين يف العاصمة صنعاء وخرجت بالحصيلة التالية ..إىل التفاصيل:
استطالع/ مصطفى المنتصر 

لن نقبل بوجود قوات 
أي قوى خارجية تحت 

أي مسمى

سجون االحتالل يف املحافظات 
الجنوبية تمارس شتى أنواع 

التعذيب ضد املعارضني
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