
ــباب  ــر الش ــب وزي ــع نائ ــت م ــة كان البداي
ــى الذي قال  ــد بن يحي ــني زي والرياضة حس
ــداث  ــوص األح ــة بخص ــطيح الرؤي إن تس
ــي انطباعا  ــدن والجنوب يعط ــة يف ع الجاري
ــة لحقيقة  ــت دقيق ــري حقيقي وقراءة ليس غ
ما يجري.. حيث أن أبناء الجنوب وجماهري 
ــنوات من  ــالث س ــد ث ــي بع ــراك الجنوب الح
ــفت  ــعودي اكتش ــي الس ــالل اإلمارات االحت
ــعودي  ــع لتحالف العدوان الس الوجه البش
ــاباته  ــن ضمن حس ــم يك ــذي ل ــي ال األمريك
ــببت بها حرب  املظلومية الجنوبية التي تس

صيف عام 94 املجرمة.. 
رفض االحتالل

ــري املنتفضة  ــى أن الجماه ــن يحي ــد ب وأك
ــيادة  ــة والس ــري الكرام ــي جماه ــدن ه يف ع
ــالل والعدوان..  ــتقالل الرافضة لالحت واالس
ــد  يري ــالل  واالحت ــدوان  الع ــف  تحال ألن 
ــرشوع  امل ــرض  لف ــة  االنتفاض ــتثمار  اس
ــة  ــل يف األقلم ــي املتمث ــي الصهيون األمريك

وحرص االنتفاضة يف ما يسمى إقليم عدن..
ــني  ــوار مناضل ــن كث ــال: نح ــاف قائ وأض
سنعمل عىل إفشال ذلك املخطط واستمرار 
ــتقالل الجنوب  االنتفاضة حتى تحرير واس
ــعودي وفتح  ــي الس ــالل اإلمارات ــن االحت م
ــتقالل يف  ــر واالس ــوى التحري ــع ق ــوار م ح
صنعاء عىل قاعدة رفض الوصاية والحفاظ 
عىل استقالل الوطن وكرامة الشعب وإعادة 
صياغة الوحدة بما يحقق طموحات شعبنا 
ــن قوي  ــة يف يم ــرة إىل تهام ــن امله ــي م اليمن

مستقل مقاوم..
ــع  م ــتقالل  االس ــوى  ق كل  أن  إىل  ــوه  ون
ــمرب  ــة يف عدن إَال بقايا فتنة 2 ديس االنتفاض
ــىل  ــام 94 ع ــف ع ــرب صي ــا ح ــايض وبقاي امل
ــن كالدنبوع  ــرناالت الفاري ــن الج الجنوب م

وعيل محسن األحمر وسيعود الوجه املرشق 
ــل  ــرت بفع ــي دم ــو 1990 الت ــدة 22 ماي لوح

فاعل.
تغيريات كربى

ــت الدكتورة نجيبة محمد مطهر  فيما ذهب
–مستشار رئيس الجمهورية لشؤون املرأة- 
ــول: ما يحدث يف عدن هو نتاج طبيعي  إىل الق
ــل العدوان يف تحقيق أهدافه املعلنة, لذا  لفش
لجأ إيل تحريك أوراق أخرى كانت ستأتي يف 
ــتعمارية تحركت  ما بعد, إال أن الخطط االس
ــا بينها منها  ــارع يف م ــل األدوات تتص لتجع
تيارات ال تمتلك أهدافاً بل مرتبطة بمصالح 
ــرتين بالقضية  ــخصية ورداء وطني متس ش
ــة أو القضية الحرضمية كلها قضايا  الجنوبي
ــلطان ‘ بينما القضية  ــزل الله بها من س ما أن
ــعب تهدده  ــة وطن وش ــي قضي ــة ه الحقيقي
ــة, وهذه املخاطر تنطلق  املخاطر من كل جه
ــدأ بمراحل  ــات الغربية التي تب من املخطط
ــروب والرصاعات والقتل بني أبناء  إثارة الح

الوطن..

ــوب  ــدث يف الجن ــا يح ــر: م ــت مطه وتابع
ــتأتي بعدها  ــادس, وس ــل الس ــروب الجي ح
ــاك قوات  ــابع ليكون هن ــل الس ــروب الجي ح
ــيكون كل يمني  ــة اإلرهاب وس دولية ملحارب
ــاء الجنوب  ــب قتله.. وبعض أبن ــاً يج إرهابي
ــوال فأين  ــس النغم ونفس امل ــص عيل نف يرق

كنا وأين أصبحنا؟!
وترى أن املشكلة هي يف أن كل هؤالء يف نظر 
ــموهم بالغوغائيني,  املخططني الغربيني يس
ــدون أنهم يعلمون  ــؤالء يعتق واملصيبة أن ه
ــيئا, وأن ما  ــم أصال ال يفهمون ش كل يشء وه
ــتفرغ  ــدث اآلن هو بداية لكوارث كربى س يح

املنطقة كلها إلقامة دولة إرسائيل الكربى.
ــة  ــت قضي ــة ليس ــارت إىل أن القضي وأش
ــعب  ــال , ولكن القضية قضية مصري ش انفص
ــم الخليجية  ــرب بأدواته ــة, فالغ وقضية أم
ــا أفرغت  ــذه األرض كم ــرغ ه ــدون أن تف يري
ــاس يف املنطقة  ــر األس ــطني لتكون حج فلس
ــة العاملية أو  ــاء الصهيوني ــم لبن ــة حل إلقام

ــربى التي  ــة العاملية الك ــمى بالحكوم ما تس
ستدير العالم هذا حسب املخطط الغربي..

شبعنا تنظري
ــي – ــيماء الكازم ــت ش ــا تحدث ــن جهته م
ــة جنوبية بالقول  ــطة حقوقي محامية وناش
ــية  السياس ــه  أطياف ــكل  ب ــوب  الجن إن   :-

ــاء منهم  ــن األحرار والرشف ــة م واالجتماعي
ــاريع وأجندات  ــم مش ــد لديه ــن ال توج الذي
ــن باقي  ــف نظرتهم كثريا ع ــة ال تختل دخيل
ــض ومقت  ــن ككل يف رف ــرار ورشفاء اليم أح
ــمى  ــل تحت أي مس ــتعمرين أو محت أي مس
ــود اإلماراتي  ــإن الوج ــايل ف ــة وبالت أو ذريع
ــعودي واملمارسات التي طالت األرض  والس
ــن العدوان  ــنوات م ــان خالل ثالث س واإلنس
ــاة  ــاالت الحي ــقوط يف كل مج ــج والس املمنه
ــن دائرة  ــف م ــاف وضاع ــد أض ــانية ق اإلنس
ــري  ــل والتدم ــرشوع القت ــورة م ــي بخط الوع
ــري فيه دول التحالف  ــتحواذ الذي تس واالس

املعتدية..
ــرية إال  ــدن األخ ــداث ع ــا أح ــت :وم وتابع
ــعودية  ــارات والس ــوح اإلم ــىل طم ــاهد ع ش
ــيطرة املطلقة وفرض  األرعن يف تحقيق الس
ــيلة حتى وإن  ــن وأي وس ــأي ثم ــة ب الوصاي
ــا من  ــن الضحاي ــد م ــاب املزي ــىل حس كان ع
أبناء الجنوب.. ونحن كصوت موجود هنا يف 

ــدة  ــتمر يف مناش صنعاء بدورنا نناضل ونس
ــا نحو  ــوم بواجبه ــاء أن تق ــادة يف صنع القي
الجنوب كجزء مهم من جغرافيا الجمهورية 
ــل الحقيقي الجاد تجاه كل ما  اليمنية والعم
يحدث يف الجنوب وفتح قنوات العمل الفاعل 
ــني املتواجدين يف  ــيني الجنوبي ــكل السياس ل
العاصمة صنعاء فقد شبعنا تنظريا وتحليال 

لواقع لن يتغري إال بعمل حقيقي جاد..

سياسيون من المحافظات الجنوبية تعليقا على الصراع يف عدن لـ"ٹ":

0606 استطالع

الهدف تدمري مقدرات الدولة الوطنية لتمرير الهدف تدمري مقدرات الدولة الوطنية لتمرير 
مشروع قديم جديد بإعادة إنتاج زمن تقسيم املقسممشروع قديم جديد بإعادة إنتاج زمن تقسيم املقسم

استطالع/ محمد مطير

ــه من المرتزقة ما  ــل االحتالل الجديد وأدوات ــة طبيعية لتغلغ ــدث اليوم في عدن نتيج يح
ــال تحت وهم  ــراع واالقتت ــون دورات الص ــم من يحرك ــا ه ــوا دوم ــن كان واإلرهابيين..الذي

مشاريعهم الصغيرة الرامية إلى تفتيت اليمن وتمزيقه..
ــذر بحمام دم  ــور خطير ين ــكل تأكيد تط ــن في عدن ب ــة ضد الوط ــة المتحالف ــراع األجنح وص
ــعودي واإلماراتي من  ــتعمر الس ــال ..ليتمكن المس ــة اليمن وفرض االنفص ــد ومقدمة لتجزئ جدي
ــة وأصبح  ــاه الخبيث ــفت نواي ــات الجنوبية بعد أن تكش ــي المحافظ ــة ف ــه الطامع ــذ أجندات تنفي
ــل حزين يدخل البلد  ــتار على فص ــدلون الس العمالء والمرتزقة مجرد كروت محروقة..وهاهم يس

والمحافظات الجنوبية بالتحديد مرحلة التمزيق والتفتيت..
ــور الخطير وإلى أين  ــة عن هذا التط ــاء المحافظات الجنوبي ــأل "الثورة" أبن ــياق تس وفي الس
ــتعمر  ــماال وجنوبا..لدحر المس ــاون كل اليمنيين ش ــف يمكن التصدي له بتع ــير مآالته..وكي تس

الجديد العابث اليوم بالجغرافيا والثروات والنسيج الوطني:

نجيبة مطهر:
ما يحدث اآلن هو بداية 

لكارثة كبرى ستحل 
بالمنطقة وهي قيام دولة 

إسرائيل الكبرى

شيماء الكازمي:
القيادة في صنعاء البد أن 

تقوم بدورها تجاه ما يجري 
في الجنوب المحتل

حسين بن يحيى:
سنعمل على إفشال 
المخطط واستمرار 

االنتفاضة حتى تحرير الجنوب 
من االحتالل اإلماراتي 

السعودي 

الصراع شاهد حي على أطماع اإلمارات والسعودية في تحقيق السيطرة المطلقة.. على حساب المزيد من الضحايا من أبناء اليمن  ¶
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