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ــاع العامة في •  ــم األوض ــف تقي كي
ظل استمرار العدوان والحصار ؟

- في البداية خواتم مباركة على الجميع ونسأل 
ــهر هو شهر النصر والتنكيل  الله ان يكون هذا الش
بأعداء الله ..وفيما يتعلق باألوضاع جراء استمرار 
ــيء يخفى،  ــم يعد هناك ش ــدوان والحصار فل الع
ــعبنا على  ــذه الحقيقة المؤلمة التي تجرعها ش ه
ــدوان والحصار وآثارهما  ــدى أربعة أعوام من الع م
على مختلف األصعدة والسيما الجانب اإلنساني 
ــر التي تذيعها في الغالب  والصحي، ولعل التقاري
ــانية العالمية تبين  ــة واإلنس ــات الحقوقي المنظم
ــال التي وصل  ــورة الح ــي اليمن وخط ــاع ف األوض
ــتهدف العدوان السعودي  إليها اليمنيون جراء اس
ــوا المدنيين  ــي الحياة، فقتل ــي كافة مناح األمريك
ــم ناهيك عن تدمير  ــتهدفوا منازلهم ومحالته واس
ــي التحتية  ــتهداف البن ــة مقدرات الحياة واس كاف
ــة المدنية بصورة  ــآت الصناعية والخدمي والمنش
ــفيات  ــر المستش ــتهداف وتدمي ــذا اس ــعة وك بش
ــزارع المواطنين وحتى دور  ــق الصحية وم والمراف

العبادة لم تسلم من حقدهم .
ــة لوجدناها  ــات المحتل ــا للمحافظ ــو تطرقن ول
ــار والنهب الممنهج  ــا تغرق في حالة من الدم أيض
ــي  ــى تدن ــة إل ــا باإلضاف ــة وهدمه ــدرات الدول لمق
ــة لدى المواطنين بسبب انعدام  مستوى المعيش
األمن وانتشار الجماعات المسلحة المدعومة من 
ــلط قوى االحتالل،  قوى االحتالل، ناهيك عن تس
ــع  التجوي ــة  سياس ــا  وتبنيه ــات  المحافظ ــي  ف
ــدف تركيعهم  ــاء به ــن األبري ــب للمواطني والترهي

وإخضاعهم لسلطتها االحتاللية .
ــاط السير على •  أكد الرئيس المش

ــح الصماد  ــهيد صال ــج الرئيس الش نه
ــن  ــاذا ع ــن.. م ــه المحافظي ــدى لقائ ل
ــة في مخرجات  المحافظات الجنوبي

هذا اللقاء؟
ــح  ــهيد صال ــس الش ــى روح الرئي ــالم عل - الس
ــه العملية معنى  ــي حيات ــد ف الصماد والذي جس
ــاالً حياً  ــال وكان مث ــوالً وعم ــداء ق ــة والف التضحي
ــن خالل  ــن، وم ــه والوط ــع الل ــادق م ــن الص للمؤم
ــه  ــب تولي ــاط عق ــدي المش ــس مه ــا بالرئي لقائن
ــة أكد لنا على ضرورة االلتزام بالنهج الذي  الرئاس
ــال عمله..  ــهيد كل في مج ــس الش ــه الرئي انتهج
ــاداً مع  ــاداً وص ــه تفاعال ج ــنا من ــة لمس وبصراح
ــة واهتمامه الكبير بمعاناة أهالي  القضية الجنوبي
ــات المحتلة وأكد على ضرورة الذود عن  المحافظ
ــه وان تطهير األراضي المحتلة  ارض اليمن وعرض
واجب ديني ووطني مقدس ال حياد عنه أو تراجع 

.
ــق لكافة  ــل والمطل ــا الكام ــن تأييدن ــن نعل ونح
ــنعمل  وس ــاط،  المش ــدي  مه ــس  الرئي ــوات  خط
ــامح مع  ــز روح اإلخاء والتس ــى تعزي ــن عل جاهدي
ــه  ــول له نفس ــنواجه كل من تس ــن وس كل اليمنيي

المساس بسيادة الوطن واستقراره .
ــراع أجنحة •  ــى ص ــف  تنظر إل كي

ــدن..  بداية فوضى وما  العدوان في ع
أهداف هذا الصراع؟ 

ــراع بين قوى االحتالل واالرتزاق في عدن  - الص
ــة وكان حينها مازال مخفياً ومن  موجود من البداي
ــداد المصالح ورغبة  ــف الكواليس ولكن مع امت خل
المحتل في إيجاد قوى بديلة من مرتزقتهم األوائل 
ــطح بصورة  ــات تطفو على الس ــدأت هذه الخالف ب
ــان التي  ــة واالرته ــدى العمال ــف م ــة وتكش فاضح
ــاعد  ــات المرتزقة والتي تس ــها هذه الجماع تعيش
ــاهم في نهبه دون  المحتل في أراضي وطنها وتس

أي وازع أخالقي أو وطني تتبناه هذه الجماعات .
ــتبعداً وأن الحالة  ــم يكن مس ــد إن األمر ل واعتق
ــادق يرثى  ــة وحكومة الفن ــا المرتزق ــي وصل له الت
لها بعد أن أصبحوا يستجدون الحرية في التنقل 
ويتلقون تصريح الدخول إلى المحافظات اليمنية 
ــم واالعتداء  ــرون يتم رفضه ــن قبل المحتل وآخ م
ــقات إعالمية  عليهم، وما نالحظه مؤخراً من تراش
ــة لفوضى عارمة  ــي الصراع ليس إال بداي بين طرف
ــاء ومدن عدن  ــى تدمير ما تبقى من أحي تهدف إل

الجميلة .
ــدوان •  الع ــوى  ق ــع  دف ــظ  يالح

ــاء المحافظات  ــن أبن ــداد كبيرة م بأع
ــاحل الغزي..  الجنوبية إلى جهة الس

لماذا برأيك؟
ــفت لنا (مؤخرا) بعض الحقائق واألرقام  -  تكش
ــم الكارثة  ــن حج ــاحل الغربي ع ــة الس ــي معرك ف
ــاة في األعداد الكبيرة للقتلى واألسرى من  والمأس
ــرقية في معركة  ــاء المحافظات الجنوبية والش أبن
ــض الخيوط التي  ــاحل الغربي ومتابعتنا لبع الس
ــذه المعركة  ــدوان له ــة  إدارة الع ــف عن كيفي تكش
ــاء  بأبن ــبوهة  المش ــع  والدف ــد  الحش ــاليب  وأس
ــذه المحرقة، فقد تأكد لنا بماال يدع  الجنوب في ه
ــاحل الغربي في جزء  مجاالً للشك ان معركة الس
ــبابنا الواعد  ــر منها هي مؤامرة خبيثة على ش كبي
ــن من قبل  ــوب الوط ــي جن ــكرية ف ــا العس وكوادرن

ــعودية وغطاء  ــة الس ــالل اإلماراتي ــلطات االحت س
ــا تمهيدا وخدمة  ــتنزاف قوانا وقدراتن ــل الس مضل
ألهداف االحتالل الخفية وتغيير معادلة تحالفاته 

الجديدة في المرحلة القادمة .
ــة •  المحلي ــلطة  الس دور  ــا  م

لمحافظة عدن حيال هذه المؤامرة؟
ــن هذا الموضوع  ــا حذرنا مراراً وتكرارا م - بدورن
ــلطة  الخطير والجلل، وكان آخر مواقفنا نحن كس
ــوة لكافة  ــا دع ــدن أن وجهن ــة ع ــة لمحافظ محلي
ــة  الجنوبي ــات  المحافظ ــي  ف ــا  وإخوانن ــا  أبنائن
ــاع ألوامر  ــة ورفض االنصي ــادي هذه الكارث إلى تف
ــاركة  ــض المش ــة ورف ــرعيتهم المزعوم ــزاة وش الغ
ــاء المحافظات  ــتنزف أبن ــات التي تس ــي الجبه ف
ــرط وتجعلهم وقوداً  ــكل مف الجنوبية المحتلة بش

لها.
 وابرز هذه المعارك جبهة الساحل الغربي التي 
كان لها النصيب األوفر من هذه الخسائر البشرية 
ــن الفي  ــل أكثر م ــبب في مقت ــي تس ــة والت الكارثي
ــذا رقم كارثي ونتمنى أن  ــل في أيام معدودة وه قتي
ــوب وان يعملوا على  ــي الجن ــه أبناؤنا ف ــر من يعتب
توعية إخوتنا وأبنائنا في محافظات الجنوبية من 

االنخراط مع قوى االرتزاق واالحتالل .
ــبب في  ــم أن يدركوا أيضاً أن من كان الس وعليه
ــود واألعوام  ــن ونهبه في العق ــوب الوط تدمير جن
ــوب ولن  ــن اجل الجن ــل اليوم م ــة لن يعم الماضي
ــيعمل  ــبيل حماية أبنائه بل س ــيئاً في س يقدم ش
ــريدهم في جبهات القتال  على إخضاع أهله وتش
ــتغلون معاناة  ــا ويس ــون بثرواته ــم يتنعم ــا ه فيم

البسطاء من اجل تحقيق مصالحهم .
ــارات •  النتص ــروج  ي ــن  م ــاك  هن

ــن المحافظات  ــا المغرر بهم م يحققه
ــا  م ــال  القت ــات  جبه ــي  ف ــة  الجنوبي

تعليقك؟
ــن خاللها  ــعى العدو م ــة يس ــاعات مغرض - إش
ــم  ــد تعرضه بع ــوي  ــر معن ــق أي نص ــى تحقي إل
ــن خاللها  ــة ويريدون م ــة ومؤلم ــات موجع لضرب
تخفيف الضغط التي تشهده الجبهات الحدودية 
ــاحل  ــة الس ــيما جبه ــرى  والس ــة األخ والداخلي
ــى جثث  ــوم تتوال ــت حتى الي ــي الزال ــي الت الغرب
واشالء المرتزقة منها إلى مستشفيات عدن وباتت 
ــاالت ،  لكن  ــتقبال المزيد من الح ــن اس ــزة ع عاج
ــارة النكراء  ــك المحاوالت بالخس ــدت عليهم تل ارت
ــام كبيرة وكبيرة  ــوا ضربات قاصمة وهناك أرق وتلق
ــالم الحربي  ــا وزارة الدفاع واإلع ــفت عنه جداً كش
ــدوان واالحتالل في  ــى من قوى الع عن عدد القتل
ــاحل الغربي والتنكيل بجحافل الغزاة  جبهة الس
ــرون في  ــم وجعلهم يتقهق ــم صوابه ــذي افقده ال
ــن ضربات  ــاً م ــوراء هرب ــون لل ــم ويتراجع مواقعه

رجال الرجال .
ــاعات المغرضة  ــذه األخبار واإلش ــد أن ه واعتق
ــن مرة  ــي أكثر م ــماعها ف ــى س ــا عل ــي اعتدن والت
ــدوان منها  ــى للع ــذ الوهلة األول ــناها من ــد عش وق
ــدوم ألكثر من ثالثة  ــذا التحالف لن ي ــة أن ه أكذوب
ــاء وتحرير تعز  ــة دخول صنع ــام وبعدها أكذوب أي
ــدن ومواقع أخرى..  ــيطرات اإلعالمية على م والس
ــال الله من  ــف زيفها رج ــب يكش ــذه األكاذي كل ه
ــالل  ــن خ ــعبية م ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــرف  ــي ميادين الش ــا ف ــي يحققونه ــات الت التقدم
ــة التي تنقلها كاميرا  ــزة وكذا الصورة الواضح والع
ــف عن هذه  ــا ما تكش ــي التي دائم ــالم الحرب اإلع

األكاذيب وتعريها للرأي العام بكل دقة ووضوح .
ــن •  ــالل  م ــوى االحت ــد ق ــاذا تري م

ــات  ــا لمقوم ــالل تدميره ــن خ ــدن م ع
الدولة ونهب ثرواتها؟

ــدن، وأطماعها  ــاع قديمة في ع ــارات أطم - لإلم
ــارات  والمط ــئ  الموان ــي  ف ــورة  محص ــت  ليس
ــآت األخرى، فاإلمارات بالفعل تريد تدمير  والمنش
ــب لها  ــئ عدن ومطاراتها بحيث تحقق مكاس موان
وتنهض بموانئها، إال أن هناك أهدافاً كبرى تسعى 
ــود والكيان اليمني بحد  ــتهدف الوج لتنفيذها تس
ــي لهذه  ــرب الوحدة اليمنية هدف رئيس ذاته، فض
ــا  ــو همه ــن ه ــيم اليم ــتعمارية وتقس ــوى االس الق
ــا تتطلع إليه  ــنى لها تحقيق م ــد حتى يتس الوحي
ــرذم  ــاب تش ــتراتيجية على حس ــب إس من مكاس

أبناء اليمن الواحد.
ــعو اماراتي  اليوم هو امتداد ألداة  االحتالل الس
ــب لها في عدن  ــى تريد تحقيق مكاس لقوى عظم
ــتراتيجي لما يخدم  ــن موقعها االس ــتفادة م واالس
ــاب أبناء عدن  ــتركة وعلى حس ــم المش مصالحه
ــر من 3  ــد مضي أكث ــم. اليوم وبع ــدرات وطنه ومق
أعوام على هذا االحتالل أصبح أبناء عدن يدركون 
ــل وزيف ماكان يتغنى  بترديده   حقيقة هذا المحت
منذ بدء احتالله لعدن، واآلن بات المحتل  يسيطر 
ــآتها ويعمل  على أهم موانئ ومطارات عدن ومنش
ــه الخاصة في  ــا يحقق له مصالح ــى هدمها بم عل

الوقت الذي يموت فيه الناس جوعاً.
ــي •  وتدن ــب  الروات ــرف  ص ــدم  ع

ــذر  ين ــي  والصح ــاني  اإلنس ــع  الوض
ــبب في  ــن المتس ــانية؟ م ــة إنس بكارث

ذلك؟
ــا  ــد ذاته ــة بح ــي جريم ــات ه ــكلة المرتب - مش
ــوت األبرياء  ــي األول واألخير ق ــتهدف ف ألنها تس
ــد معها  ــر ال يوج ــاك ماليين األس ــم، هن وتجويعه
ــة , كانت  ــا من الدول ــوى راتبه ــدر دخل س أي مص
ــي مختلف محافظات  ــرف رواتب الموظفين ف تص
ــة صنعاء  ــالها من العاصم ــم إرس ــة ويت الجمهوري

ــا دون أي تأخير بل كان  ــن وغيرهم ــى عدن وابي إل
ــي المحافظات المحتلة  ــب يتم صرفها ف في الغال
ــاة لألوضاع التي  ــرى مراع ــل المحافظات األخ قب
ــا  ــذا م ــى وه ــالل والفوض ــراء االحت ــونها ج يعيش
ــالل وأرادت أن تنهب  ــدوان واالحت ــوى الع ــج ق أزع
ــا وتنفيذ  ــل تحقيق مصالحه ــذه المبالغ من اج ه
ــتحقات وثروات  ــن مس ــة م ــا اإلجرامي مخططاته
ــعب وعمدت إلى إيقاف هذه المرتبات من  هذا الش
ــبب  ــك المركزي إلى عدن ما تس ــالل نقلها للبن خ
ــن حالة الناس  ــق معاناة كارثية ضاعفت م في خل

المتردية جراء العدوان والحصار .
ــاكات وهو  ــذه االنته ــرع له ــن هناك من يش ولك
ــي المحافظات  ــة ف ــات الدولي ــاب دور المنظم غي

ــري ويحدث في  ــكوتها عن كل ما يج المحتلة وس
المحافظات المحتلة وهذا يشرعن لقوى االحتالل 
واالرتزاق ممارسة انتهاكاتهم الصارخة والوحشية 

ضد أبناء عدن العزل .
ــر غياب الخدمات •  لكن كيف تفس

ــي عدن  ــة ف ــتوى المعيش ــي مس وتدن
رغم تواجد موارد  الدولة مع حكومة 

الفار هادي؟
ماذا ننتظر من حكومة فاقدة لشرعيتها شعبياً 
ــكعة بين عواصم  ــادق الخارج متس وتعيش في فن
ــها  الدول العربية، حكومة عاجزة عن حماية نفس
ــؤونها عبر قوى االحتالل وليس لها الحق  وتدار ش
ــا الذي  ــرار أو أمر , وم ــر أي ق ــم أو تأخي ــي تقدي ف

ــا هذا البأس والترهيب  جعل قوى االحتالل يذيقه
ــت هيمنته  ــش تح ــا تعي ــة إال أنه ــورة مخزي وبص
ــبوع  ــدول وإال لما وجدت لمدة أس ــذه ال ورحمة ه

فقط .
ــة  الدول ــدرات  ومق ــوارد  م ــب  تنه ــا  أنه ــم  وبرغ
ــعى من خالل  ــخاص نافذين وتس ــخرها ألش وتس
ــاد موطئ  ــا من أجل إيج ــيع نفوذه ذلك إلى توس
قدم لها لكنها سرعان ماتفقد هذا الشيء وتخسر 
ــتغل هذه المبالغ  مقابله مليارات الرياالت ولم تس
في االلتفات لمعاناة الناس وصرف حقوقهم بعيداً 
ــي  ــة الت ــة والمذهبي ــوبية والمناطقي ــن المحس ع
يحاولون تكريسها في مجتمعنا اليمني المسالم.

كيف تقرأ األحداث التي شهدتها • 
ــالم  ألع ــق  تمزي ــن  م ــراً  مؤخ ــدن  ع
ــرات منددة بالتواجد  العدوان ومظاه

االحتاللي؟
ــة والهادفة  ــة أن هذه الخطوة الهام في الحقيق
ــرارة، ونحن نراهن على  وكما يقولون بداية النار ش
ــرفاء وإخوانهم في المحافظات  إن أبناء عدن الش
ــوى  ق ــى  عل ــكتوا  ويس ــن  ل ــة  المحتل ــة  الجنوبي
ــتكون لهم الكلمة الفصل في تحقيق  االحتالل وس
ــالل من  ــدوان واالحت ــوى الع ــرد ق ــتقالل وط االس

أراضيهم المحتلة .
ــا وإخواننا  ــع أبناءن ــا ندعو جمي ــن بدورن ونح
ــاف في  ــات واألطي ــف المكون ــن مختل ــا م وأخواتن
ــدر إمكانيته  ــا بق ــة المحتل كلن ــى مواجه عدن إل
ــم وتمزيق  ــالل طمس لوحاته ــتطاعته من خ واس
ــددة بوجودهم  ــعارات المن ــم وكتابات الش أعالمه
ــيرات  ــات االحتجاجية والمس ــروراً بإقامة الوقف م
ــنكون  ــرعي وس ــد غير الش ــذا التواج ــة له الرافض
ــاء الله في مقدمة الصفوف في  نحن وإياهم إن ش
ــتعادة  ــة المحتل األرعن وطرده بالقوة واس مواجه

ما نهبه المحتل وفرض سيادة الدولة .
ــذي يمكن •  ــظ لعدن ..ما ال كمحاف

ــي عدن في ظل  ــه حاليا ألهال أن تقدم
تواجد قوى االحتالل ؟

ــدوان واالحتالل قد  ــون جيداً أن قوى الع - تعلم
ــى وطننا  ــيتهم عل ــالل طغيانهم ووحش ــت بظ ألق
ــة  الجنوبي ــات  المحافظ ــن  م ــت  وجعل ــب  الحبي
ــع  ــة بهم تمارس فيها أبش ــجوناً خاص المحتلة س
ــا وإخواننا في المحافظات  االنتهاكات ضد أبنائن
المحتلة وترتكب أبشع الجرائم ضد اإلنسانية من 
خالل الزج باآلالف من المدنيين العزل فيها تحت 

ذرائع واهية وتهم باطلة .
ــلطة محلية نمارس مهامنا من جانب  نحن كس
ــاني  ــب اإلنس ــي الجان ــز ف ــي يترك ــي أخالق وطن
ــى خلق قوى  ــعى إل ــي والتوعوي ونس واالجتماع
ــة  ــى حماي ــدف إل ــالل ته ــة لالحت ــة مناهض مدني
مقدرات الدولة وإيجاد ثقافة مدنية وطنية خالصة 
ــاته  ــالل وتقف أمام ممارس ــرات االحت تواجه مؤام
ــعبي كبير  االحتاللية التدميرية , وهناك تفاعل ش
مع هذه المبادرات وإن شاء الله سنرى ونسمع في 

األيام القادمة أخباراً تثلج الصدور.

محافظ عدن طارق مصطفى سالم لـ"ٹ":محافظ عدن طارق مصطفى سالم لـ"ٹ":

لقاء /
 مصطفى المنتصر 

عدن تغرق يف فوضى ممنهجة يديرها االحتالل ومرتزقته 
قوى االحتالل تعتمد سياسة االفقار والتجويع وتدمري الخدمات األساسية لتمرير مخططاتها

محافظ عدن طارق مصطفى سالم أن معركة الساحل الغربي "في جزء كبير منها هي مؤامرة خبيثة على أبناء المحافظات الجنوبية وشبابها أكد    
الواعد  من قبل سلطات االحتالل اإلماراتية السعودية".. وأوضح أن آالف الجثث واألشالء تتوالى إلى مستشفيات عدن قادمة من جبهة الساحل 
والعمل على حماية  الغزو واالحتالل  المشاركة في صفوف قوى  إلى رفض  الجنوبية وغيرهم  المحافظات  أبناء   داعيا  الجنوب،  أبناء  الغربي جلها من 
مقدرات الدولة وأراضيها من عبث الغزاة ومرتزقتهم .. متحدثاً عن انتهاكات قوات الغزو واالحتالل ومخططاتها الخبيثة لليمن وجنوبه، وغير ذلك في هذا 

اللقاء:

لقاء

 الصراع بني قوى العدوان الصراع بني قوى العدوان
واالرتزاق كشف حقيقة  واالرتزاق كشف حقيقة  

املحتل ومشاريعه التدمرييةاملحتل ومشاريعه التدمريية

 أطماع املحتل يف عدن قديمة أطماع املحتل يف عدن قديمة
وما يحدث هو بداية فوضى وما يحدث هو بداية فوضى 

عارمة تخدم مصالح قوى دولية عارمة تخدم مصالح قوى دولية 

 املحتل ضاعف معاناة أهايل عدن املحتل ضاعف معاناة أهايل عدن
بعدما نهب ودمر كل مقومات بعدما نهب ودمر كل مقومات 

الدولة لخدمة مصالحه الدولة لخدمة مصالحه 

 دور املنظمات الدولية يف جنوب دور املنظمات الدولية يف جنوب
اليمن شبه معدوم والبد من اليمن شبه معدوم والبد من 

تحقيق كامل يف انتهاكات املحتل تحقيق كامل يف انتهاكات املحتل 
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