
ــة •  محافظ ــم  يحُك ــن  م ــة..  بداي
َحرضموت حاليا؟

ــعو أمريكي  - حرضموت منذ بداية العدوان الس
ــت الَتحكم  ــي َتخضع لحكمهم وتح ــي وه اإلمارات
ــون بتداول  ــا ومقوماتها... ويقوم ــا ويف أبنائه فيه
ــني فتارة  ــا فيما بينهم الب ــة عليه ــب والوصاي النه
َتجد دويلة األمارات َتلعب دور الحاكم بتحريك ما 
تسمى الُنخبة الحرضمّية لتعذيب أبنائها وإخفاء 
ــة نفطها  ــة ورسق ــُجون مخفي ــم يف س ــد منه العدي
ــبب أولئك املرتزقة الذين تخّلوا عن  وذهبها والس
ــبيل إخضاعها لهم من  وطنّيتهم وِرُجولِتهـم يف س
ــال املُدنس... وتارة تخضع لُحكم  اجل قليل من امل
ــمى حكومة  ــا ُيس ــلمان عرب م ــوء بن س ــك الس مل
ــادق الرياض التي تصدر  ــار هادي املاكثة يف فن الف
ــوت  ــدري حرضم ــم وت ــي تعل ــا وه ــا عبث قراراته
ــعبها  لش ــات  واهان ورشاء  ــع  بي ــن  م ــزة  العزي
ــف كما  واغتياالت لكوادرها ونهب لرثواتها ولألس
ــكلني عىل  ذكرنا بالتعاون مع قليل من أبنائها املُش
ــة َحرضمّية وغريُهم من الذين  صورة قاعدة ونخب
ــارم أي ّيش ألن أبناء َحرضموت  ــون للحض ال يعن
ــة عليهم....غري أني ال  ــالل والوصاي ــون االحت يأب
ــا... الذي  ــدى أحراره ــذا الجمود، ل ــاذا ه ادري مل
نقول لهم ألم ينئ لهم أن ينتفضوا يف وجه هذا القهر 

والُظلم بعد أن اتضحت لهم كل هذه األمور؟
ــعودية بدأت •  قوات االحتالل الس

ــوط إمداد أنابيب النفط  ِبتنفيذ خط
ــوت إىل البحر  عرب محافظة َحرضم
ــا موِقف أبناء َحرضموت  الَعربي ، م

ِمن ذلك؟
ــلول ليسوا حديثي العهد برسقة  - يا أخي آل َس
ــاء يف الرسقة  ــن (حرضموت)فهم ُعظم ــط اليم نف
ــدث اآلن فما هو  ــبعينات وإنّما ما يح ــن قبل الس م
ــكل عالنية ووُضوح ألن من كان  إال َتنفيذ الرسقة ب
ــم ورسَقاِتهم وتغطية أنابيبهم  ُيغطي عليهم نهبه
ــدوان قد  ــة أي ما قبل الع ــنوات املاضي ــالل الس خ
ــمى برشعية  ــم غطاء آخر ُيس ــٰى فصنعوا له انته
الفار هادي الذي ُيَخّول وَيجّوز لُهم كل ما يريدونُه 
ــة فنادِقُهم وُتجار  ــم وَمن أجنح ِمن داخل أرضيه
ــان وبن  ــعودّية مثل بقش ــوت املُوالني للس ُحرضم
ــن باعوا  ــف م ــم لألس ــوظ وغريه ــن محف الدن وب
ــة  ــعودّية بخس ــيات س ــم وانتمائهم بجنس ُذممه
ــعودّية بوطنهم من  ــُه الس ــرون ما تفعل جعلتهم ي

نهب لكل خريات البلد صواباً...
ــوت  حرضم ــائخ  ومش ــاء  أبن ــة  جه ــن  م ــا  أم
ــم تدنس أيديهم بمال  (األحرار) واقصد ُهنا من ل
ــوا بمثل هذه  ــم ال يقبل ــع ه ــري بالطب ــل الحق املُحت
ــم اآلخر  ــبة للقس ــة... أّما بالنس ــة الحاصل املهزل
ــوت  ــر حرضم ــذي تتنك ــوت ال ــاء َحرضم ــن أبن م
ــالء، ُمبطنني  ــة وعم ــن مرتزق ــم لها م ــن انتمائه ِم
ــى مانع أن  ــس لديهم ادن ــوفني، فلي ــالء مكُش وعم
ــوت من ثروات  ــعودّية كل ما يف حرضم ــب الس َتنه
ــم محافظة حرضموت إىل  ــل هم َيعملون لكي ُتض ب

السعودّية حتى تكون جزءاً منها.
يف •  ــعودي  س ــي  إمارات رصاع 

ــوب.. أين موقع َحرضموت ِمن  الجُن
هذا الرصاع؟

- يف الحقيقة هو ال يوجد رصاع اماراتي سعودي 
إال يف الظاهر ولكن االتفاق هو مبطن بينهما  فمثال 
ــعودّية يف  هل يوجد رصاع فيما بني االمارات والس
عدن..؟..ولكن يف حقيقة األمر؟بالتأكيد ال...يوجد

ــم...! فما •  ــة بنع ــت االجاب وإن كان
ــمح لالمارات  ــي ُتس ــة الت ــي الصف ه
ــمى  ــا ُيس ــت م ــدُه تح ــا تري ــل م بعم

باملجلس االنتقايل.. ؟
ــمى  ــا هي اإلجراءات التي قامت بها ما تس - وم
ــة“ الرشعية ؟ هل اتخذت إجراء واضحاً  بـ“حكوم
ــه قوات االمارات  ــاً وجذرياً إزاء ما تقوم ب ورصيح
ــا يجري  ــيدي كل م ــا س ــدن..؟ ي ــا يف ع ومرتزقته
ــعب..  ــاً محروقة وبدون ش ــدون ارض ــو أنهم يري ه
ــعب كائناً من  ــال ال يهمة الش ــل بطبيعة الح املحت
ــون بالقتل  ــالل يَواَجُه ــّد االحت ــم ض ــن ه كان ، فم
ــو الحاصل ومن  ــاالت واإلخفاء...وهذا ه واالغتي
ــون مع العدوان من مرتزقتهم ماهم إال أدوات  يعمل
ــاريعهم  ــتخدامها حتى إكمال مش وأوراق ِيتم اس
ــار وحكومة  ــداًء من الف ــم ابت ــيتَخّلصون ُمنه وس
ــاندهم عىل  الرياض حتى اصغر ُمرتزق وعميل س

احتالل بالدهم...
أما بالنسبة ملُوقف حرضموت الواضح الرصيح 
الذي ليس لحساب احد وليس إال لحساب الوطن 

ــف حتى وقتنا  ــن، لم نره لألس ــط وال غري ،الوط فق
ــكل  ــة بش ــنة الرابع ــارب الس ــا يق ــارض بعدم الح
ــح وإنما نعمل عليه  ــي أو َقبيل واضح ورصي جماع
ــكل فردي..  ــملها حتى اللحظة بش ونحاول لم ش
ــة  ــركات رشيف ــف وتح ــرى مواق ــل أن ن ــن نأم ولك

ووطنية خالل الفرتة القادمة بأذن الله تعاىل.
ــوت •  ــول إن حرضم ــن يق ــاك م ُهن

أوشكت عىل السقوط بيد الجماعات 
ــيطرتها  اإلرهابية خصوصاً بعد س
ــدة قبل  ــكرية جدي ــىل مواقع عس ع

أيام؟ ما ردكم؟
ــتالم القاعدة  ــبة لحرضموت هي يف اس - بالنس
ــدوان  ــة الع ــذ بداي ــا من ــام وإنم ــل أي ــت قب وليس
ــذي عمل عىل  ــىل بالدنا ال ــالل الرخيص ع االحت
ــعها فما ظهورها وانتشارها  تهيئة الظروف لتوس
ــاندة  ــوظ إال بدعم ومس ــكل الواضح وامللح بالش
ــالل  ــرب واالحت ــة الح ــر دف ُيدي ــن  ــدوان وم الع

باملحافظات الجنوبية ُيريد ذلك..
ــاد ذريعة واضحة  ــا كل ذلك إال من أجل إيج وم
ــكل واضح ورصيح.. ُخطة  الحتالل حرضموت بش
ــة الحرضمّية  ــمى الُنخب ــني ما تس ــة يف ما ب ملُعوب
ــارات والقاعدة  ــة األم ــاب دويل ــي َتعمل لِحس الت
ــة  ــن مملك ــاز م ــن بإيع ــيل محس ــا ع ــي يديره الت
ــعورة، بهدف تمرير  ــنت الطائفية والثقافة املس الف
ــل االغتياالت والتفجريات، كونهم وجدوا  مسلس
ــاكناً..  ــم يحركوا س ــاء حرضموت ل ــة أبن أن غالبي
لألسف منذ بداية العدوان عىل اليمن ولم ينتفضوا 

ــوا يرونهم قبل هذه  ــوا املُحتل مع أنهم كان ويقاوم
ــك التقاعس  ــون ثمن ذل ــذا هم يدفع ــام... وله األي
ــل هو ما  ــر املُحت ــم لدح ــدم تحرك ــكوتهم وع ، فس
ــعودي ُيمرر مخططاته  جعل العدو اإلماراتي الس

االحتاللية عرب يافطة داعش.
ــل •  وقبائ ــائخ  كمش ــم  دورك ــا  م

ــزاة  ــدة الغ ــال أجن ــاء يف إفش ووجه
ــف  الص ــدة  وح ــىل  ع ــاظ  والحف

والوطن؟
ــوة  ــن االخ ــري م ــع كث ــل م ــا نعم ــك إنن - ال ش
ــة يف  ــة الحرضمّي ــوادر الوطني ــات والك والوجاه
ــبق وان قدمناها  ــط ورؤى س ــل خط ــاء بعم صنع
ــيد  ــورة الس ــد الث ـــ قائ ــة ب ــا ممثل ــادة العلي للقي
ــس  وباملجل ــي..  الحوث ــن  الدي ــدر  ب ــك  عبداملل
ــس صالح الصماد  ــيايس األعىل ممثال بالرئي الس
ــمل يف حرضموت  ــه جميعاً.. للم الش حفظهما الل
وعمل آليات للتواصل املُبارش وغري املُبارش لخدمة 
ــوت التعليمية والصحية  جميع الفئات يف حرضم

والعسكرية.. والعمل جار عليها...
أما بالنسبة لحرضموت فقد ُقمنا بالتواصل مع 
بعض الشخصيات الحرة والرشيفة، للقيام ببعض 
اإلجراءات األولية ملواجهة الوضع الحاصل هناك 
بطرق تكتِيكية وهادئة ومنتظرون خرياً بإذن الله.

ــن ِقبل •  ــاك قبوالً م ــرون ان ُهن أال ت
أبناء املُحافظات الجنوبّية بتواجد 

الُغزاة يف محافظاتهم؟
- هناك قبول لألسف ومنقسم إىل شقني :

ــالل  باالحت ــوا  َقبل ــة  ِقل ــم  /ه األول  ــق  الش  -
ــن اجل املال  ــا أراده م ــل بفعل م ــماح للمحت والس
ــم يكونوا  ــن القول ول ــحروهم بحس وكذا ألنهم س
ــزق الزال يعمل  ــك فاملُرت ــل، ومع ذل ــك يف الفع كذل
ــوم بُه قوى العدوان من  ــم هذا إضافة إىل ما تُق معه
ــامة، دخلت عليهم به من  بث األفكار الوهابّية الس
ــة جعلت من  ــى أوجدت لهم نظري ــة الدين حت جه
القيادة السياسية املُمثلة باملجلس السيايس عىل 
ــار الضاللة غري الصحيح وإنُه وِجب  أنهم عىل مس
ــم من املرتزقة  ــا ومنهم َمن صدقه ــا وِقتاله تكفريه
ــل كما  ــُه يعم ــه ولكن ــم يف داخل ــن ُيكِذبُه ــم م وَمنه
ــف  ــل بعض األموال الرخيصة لألس ذكرنا من اج

الشديد..
ــق الثاني /هم الثلة الثانية التي تعلم أن  - والش
ــرض وِصاية  ــأ وإنُه ُمحتل جاء لف ــدو عىل خط الع
ــم والتحُكم  ــم ونهب ثروات ِبالده عليهم وإلذالله
ــفة ألنهم َيخافون  فيهم ولكنهم لم ينطقوا ببنت ش
ــجن والتعذيب وِيخافون أيضاً من شهادة  من الِس
ــموات  ــات عرضها الس ــه أجرها جن ــبيل الل يف س
ــم  ــبون أنه ــوت َيحس ــن املُ ــون م واألرض...يخاف

سُيَخّلدون يف هذه الُدنيا ولن يموتوا..
ــاًال تعمل ِمثلما عمل  ــن ال ننىس أن ُهناك رج لك
ــابق  ــاء املحافظات الجنوبية يف الس رجال من أبن
ــوا  عىل تركيع املحتل وطردُه والتنكيل بُه وُهم ليس
ــت  ــى الوق ــدوء حت ــون به ــم يعمل ــني وال ِكنُه واقف
ــد  ــىل كل ُمعت ــوروا ع ــيأتي ليث ــذي س ــب ال املُناس
ــٍرب من املُحافظات  ــل وعميل ليحرروا كل ش وُمحت

الجنوبية بشكل عام وما ذلك عىل الله ببعيد،
ــه تعاىل،  ــإذن الل ــم املنصورين ب ــيكونون ُه وَس
ــني وذوي  ــارص للمظلوم ــل دائما من ــه عز وج فالل

القضية الحقة.
ــاح الذي •  ــج الكف ــن منه ــك أي برأي

ــل  ه ــوب؟  الجن ــاء  أبن ــه  ب ــىل  يتح
ــريُه من  ــوزة وغ ــل لب ــع رحي مات م

املُناضلني؟
ــن  ــن أي وط ــون م ــرار ال ينتُه ــس األح - بالعك
فلدينا اآلالف من مثل املُناضل لبوزة وعبدالفتاح 
ــروروا بالدهم..  ــن ثاروا وح ــماعيل وغريهم، م إس
ــوا يف وجه املُحتل بغري  ــن هذا ال يعني أن يقوم ولك
ــكرية وأمنية.. ألم يدحروا  ــة أو ترتيبات عس دراس

االستعمار الربيطاني الذي دام 129 عاماً ؟
ــيمرغون انوف  أحفاد هؤالِء األبطال ّهم من س
ــدوان واالحتالل  ــني بالرتاب، ومعنى أن للع املُحتل
ثالث سنوات اننا قد سّلمنا وأذعنا له فنحن نعرف 
ــنقوم بالواجب جميعا،  ــنا وس الواجب عىل أنفس
ــة  ــات الجنوبي ــة..ألن املُحافظ ــن كاف ــاء اليم أبن
ــط وإّنما  ــاء الجنوب فق ــت ألبن ــي الكريم ليس أخ
ــة، ولذلك وجب  ــة اليمني ــاء الجمهوري ــة أبن لكاف
ــكل عام، سرتون من أبناء  الوقوف أمام املحتل بش
املحافظات الجنوبية  ما يشفي صدر كل يمني حر 

أصيل.
ــىل أن األغلب •  ــري من يدعي ع الكث

من أبناء الجنوب يباركون التواجد 
ــأن  الش يف  ــه  وتدخل ــي  األجنب
ــا  م ــاً..  عموم ــي  واليمن ــي  الجنوب

صحة ذلك؟
ــن  ــل م ــم إال قلي ــا ُه ــا م ــم آنف ــلفنا لك ــا أس - كم
ــرر ِبهم  ــة والُعمالء واملِغ ــن املُرتزق ــات م املجموع

الذِيَن يتواجدون يف ُكل مكان ورشحنا ِصفاتهم.
ــع لن  ــريون وبالطب ــاء كث ــرار والرشف ــن األح لك
ــدام أمريكا  ــُه ُخ ــني ملا يقوم ب ــري ُمبارك ــوا وغ يرض

وإرسائيل.
كلمة أخرية تود قولها ؟• 

ــح لزاماً علينا النفري والجهاد يف  - أقول أنه أصب
ــدوان املحتل من كل  ــبيل الله لتحرير ودحر الع س

شرب من وطننا الغايل.
ــات الجنوبية  ــاء املحافظ ــا أبن ــول إلخوتن وأق
كفانا غياً وخنوعاً وُذًال فإن من يتّحكُمون يف شؤون 
املحافظات الجنوبية ليسوا إال ُمحتلني َمقصدهم 
ــا وإذاللنا ونهب خريات بالدنا فهل َنراهم  تجويعن

يفعلون مايريدون وَنسُكت علِيهم.
ــوت الحرة األبية  ــو كافة قبائل حرضم كما أدع
ــم الذي تأبى  ــة هذا املحتل املعتدي الغاش ملواجه
رجولتنا وعروبتنا ووطنيتنا وشهامتنا أن نسمح 
ــيادهم ومن  ــن طردنا أس ــن م ــل منا ونح ــُه بالني ل
ــني أنصاف  ــؤالء املُحتل ــا فكيف به ــلوهم إلين أرس

الرجال.
ــة االغتيال  ــارات جريم ــد العب ــا ندين وبأش كم
ــب العابد  ــت الحبي ــي طال ــة الت ــة الجبان اإلرهابي
الزاهد العالمة عيدروس بن سميط صباح الجمعة 
ــم بمحافظة حرضموت وهو  املاضية يف مدينة تري

بداخل منزله.
ــع بإقدامها  ــة أكدت للجمي ــارص اإلرهابي والعن
ــن العمر ، أنها  ــال عالمة يبلغ الثمانني م عىل اغتي
مجرد مسوخ شيطانية تعمل وفق تعاليم التلمود 

وشعارها القتل وسفك الدماء.
ــميط،   ــة بن س ــال العالم ــة اغتي ــل جريم وتمث
ــة تريم ، املدينة  ــوراً خطرياً كونها يف عمق مدين تط
ــي زرعت بذور العلم ، ومن َرِحم مجدها أنجبت  الت
العلماء باعتبارها مدينة املحبة والصفح الجميل 
ــر  ــالم ، ولتظه ــة الس ــع حمام ــا الجمي ، واعتاده
ــاب التي حان  ــية واإلره ــوم فيها فلول الوحش الي
ــالم  ــاص منها عىل كل جرائمها بحق اإلس االقتص

واملسلمني.
ــل حرضموت  ــال قبائ ــا  إىل رج ــدد دعوتن ونج
ــة ، إىل اجتثاث  ــهامة والعلم واملحب ــة بالش املُتصف
ــىل  ــة ع ــة الدخيل ــة الخبيث ــة اإلرهابي ــذه النبت ه
ــالمي  ــع اليمني والتي ُيجّرمها الدين اإلس املجتم

ومعتقداته السمحة.
ــة  ــا األخوي ــغ وتعازين ــفنا البال ــن أس ــرب ع ونع
ــه  الل ــائلني  ــايل وذوي الشهيد..س ــة أله الصادق
ــة واملغفرة وأن  ــع الرحم ــهيد بواس أن يتغمد الش

يسكنه فسيح جناته.

05 لقاء

ثروات حضرموت تتعرض للنهب والسرقة 
والسبب عمالة املرتزقة وبريق الريال املدنس

حضرموتحضرموت بيد القاعدة منذ بداية العدوان،  بيد القاعدة منذ بداية العدوان، 
واالحتالل ساند ودعم الجماعات اإلرهابية

رئيس مجلس التالحم القبلي بمحافظة حضرموت رئيس المجلس الوطني األعلى لمواجهة العدوان الشــيخ محمد بلعـيد الكندي لــ"ٹ":

لقاء /
بشير القاز

ــواد سياساتها الطامعة التي ال ترى من الشعوب الحرة الرافضة للوصاية واإلذالل في  ــف س ظل تكالب األطماع الغازية وتَكَُّش
ــة المصهورة بأفران  ــتدِعي عاصِفة من الحقد والكراهي ــعوبا كافرة بالوطن تُس ــول بقانون بيع األوطان إّال ش ــدم القب وع
التسلط واالستبداد حتى وان كَلّف األمر قَتل َشعب بأكمله، فاألوطان ال تنهب إال بذرائع الوهم كشرعية الفنادق ونخبة حضرموت 
ــرقة  ــطو والس ــعى عبرها قوى الغزو طمس حقائق الس ــة االنتقالي وغيرهما من األوراق التي تس ــس العمال ــة أو كمجل اإلماراتي
لثروات عدد من المحافظات الجنوبية وعلى وجه الخصوص محافظة حضرموت التي سنكشف المزيد من التفاصيل عن ذلك 

في ثنايا هذا اللقاء، مع رئيس مجلس التالحم القبلي بمحافظة حضرموت رئيس المجلس الوطني األعلى لمواجهة العدوان 
الشيخ محمد بلعيد الكندي.. إلى التفاصيل:

فضة للوصاية واإلذاللل 
ــة المصهورة بأفران 
ق ونخبة حضرموت 
ــرقة  ــطو والس الس
لتفاصيل عن ذلك 

مواجهة العدوانن 

ــيتم دحر الغزاة قريبًا ¶ الروح النضالية ال تزال يف وجدان أبناء المحافظات الجنوبية وس
ــعودية ــة والس ــزو اإلماراتي ــوى الغ ــر ق ــة ودح ــوت إىل مواجه ــل حضرم ــو قبائ ¶ ندع
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