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أبناء عدن يؤكدون لـ"ٹ" :

إعادة بناء الثقة بني اليمنيني بعد أحداث صيف إعادة بناء الثقة بني اليمنيني بعد أحداث صيف 
9494 يتطلب إرادة قوية من جميع األطراف

ــدن طارق  ــت مع محافظ ع ــة كان البداي
ــوى  ــال ان الق ــذي ق ــالم وال ــى س مصطف
التي  قامت باجتياح عدن  صيف 94م هي 
ــف اىل جانب الغزاة  ــها اليوم التي تق نفس
ــتباحة دماء  ــاهم يف تدمري اليمن واس وتس

أبنائه.
ــة وقوى  ــدن أن املرتزق ــظ ع ــد محاف وأك
ــتنزف  ــاحل الغربي تس ــالل يف الس االحت
ــورة مخيفة ومفزعة  ــاء الجنوبيني بص دم
يف معارك ال ناقة لهم فيها وال جمل وتحت 
ــالم ومرتزقة اإلمارات  ــادة عفافيش الظ قي
التي تبيد أبناء عدن وتنهب ثرواتهم وعىل 
مرأى ومسمع من الجميع.. مردفا : يتوجب 
ــا والجنوبيني  ــدن خصوص ــاء ع ــىل أبن ع
عموما ان يتسوعبوا حقيقة هذا املشاريع 
الهدامة واألخطار التي تواجه مستقبلهم 
ــي  ــج االجرام ــذا النه ــتمرار ه ــل اس يف ظ

للقوى الغازية ومرتزقتها املجرمني .
ــالم ”يف عدن يقبع  ــاف املحافظ س وأض
املرتزقة جنبا اىل جانب مع القوات الغازية، 
ــريي الذي  ــس املرشوع التدم ــون نف يحمل
ــف 94م“..  ــوى االجرام يف صي ــه ق انتهجت
ــك القوى  ــك ان تل ــتطردا بقوله: ال ش مس
ــها باالسم.. ومن بينها  االرتزاقية هي نفس
عىل وجه الخصوص الجرنال العجوز عيل 
ــرز املجرمني يف تلك  ــن والذي يعد اب محس
ــرى وهو اليوم ومن خالل ما يديره من  الذك
ــالل واملجرمني قتل  ــن لالحت ــع يرشع موق
اليمنيني وإزهاق دمائهم الزكية يف كل شرب 

من هذا الوطن .
ــم  ــوب ه ــاء الجن ــالم: ان أبن ــال س وق
ــن كل ما يجري  ــدون م ــارسون الوحي الخ
ــم  ــز يف أراضيه ــة ترتك ــاع الخارجي فاألطم
ــة  ــات التكفريي ــاب والجماع ــة اإلره وبيئ
نمت وترعرت يف ظل تواجد قوى االحتالل 
ــات ومولتها  ــذه الجماع ــدت له ــي مه الت
ــا عن طريق  ــري الجنوب وقتل أبنائه لتدم
ــريات وعمليات النهب  االغتياالت والتفج

والسلب.
ــع قائال: لم ينته األمر عند هذا الحد  وتاب
ــد من  ــالل العدي ــوات االحت ــت ق ــل ارغم ب
ــات الجنوبية  ــباب يف عدن واملحافظ الش
ــة ما  ــات الحدودي ــال يف الجبه ــىل القت ع
ــة لهم، كان  ــازر إبادة جماعي ــبب بمج تس
ــم ضحايا األبرز.. مضيفا  أبناء الجنوب ه
”واليوم ويف الساحل الغربي نشهد أرقاماً 
ــوب  ــباب الجن ــا لش ــة أيض ــرية ومخيف كب
ــتغلهم العدوان ومرتزقته كوقود  الذين يس
ــة يف جبهات تخدم املحتل وتمهد له  برشي

التوسع يف مشاريعه“.
وأشار سالم اىل ان الوضع حاليا يختلف 
ــاحل الغربي تحديدا نار  فالحديدة والس
حمراء تلتهم الغزاة ومرتزقتهم بال رحمة.. 
ــرية والعظيمة  ــدا ان االنتصارات الكب مؤك
ــش واللجان  ــال الجي ــا أبط ــي يحققه الت
الشعبية تجعلنا نقف إجالًال وإكباراً امام 
ــدونها  هذه البطوالت العظيمة التي يجس
يف ميادين العزة والرشف ويلقنون االعداء 
ــية جعلتهم يفقدون صوابهم  دروساً قاس
ويلوذون ملناجاة املجتمع الدويل بإنقاذهم 

من ورطة الساحل الغربي .
ــالم  س ــارق  ط ــدن  ع ــظ  محاف ــا  ودع
ــا والحديدة  ــعب اليمني عموم ــاء الش أبن
ــدا يف  ــا واح ــوف صف ــا إىل الوق خصوص
ــذي يريد ان  ــزو اإلماراتي ال ــة الغ مواجه
ــن بأكملها اىل عدن  يحول الحديدة واليم
أخرى ويكرر سيناريو االجرام والوحشية 
ــه هذا االحتالل اإلماراتي ضد  الذي مارس

ــاكات الصارخة  ــدن العزل واالنته أبناء ع
ضد شبابها يف الحديدة.

وقال ”يجب أن يعترب شباب الحديدة مما 
حدث ويجري يف عدن من انتشار للفوىض 
ــات االغتصاب  ــجون الرسية وعملي والس
واالغتياالت اليومية“.. مستطردا ”كل هذا 
ــنجده يف الحديدة ال سمح الله اذا  وأكرث س
لم تكن هناك وقفة قوية يف مواجهة عتاولة 
اإلجرام والوحشية وسفاحي هذا العرص.

ــردي رئيس الهيئة  إىل ذلك قال عيل الك
ــدة: ان يوم 7 /  ــاع عن الوح ــة للدف الوطني
ــع أعضاء الهيئة  ــبة يل وجمي 7 هذا بالنس
ــدة نعتربه يوم  ــن الوح ــة للدفاع ع الوطني
ــر الجنوب  ــوم تحري ــتغالل الجنوب ي اس
ــوب  ــاء الجن ــا أبن ــد فيه ــذي وج ــوم ال الي
ــلوبة  ــت مس ــي كان ــة الت ــة والكرام الحري
ــم منذ خروج بريطانيا عىل يد الحزب  منه
االشرتاكي اليمني ,اليمن تعرضت للتآمر، 
ــن اجل  ــال كانت م ــرب االنفص ــي فح يعن
ــر األحمر بدال من  ــتلم أمريكا البح ان تس
ــكا والتحالف  ــني والروس واليوم أمري الص
ــل  ــن أج ــني م ــون اليمني ــي يقتل العدوان
ــق وصية برييز  ــم وتحقي ــق اطماعه تحقي
ــر  ــالل البح ــة واحت ــادة اإلرسائيلي والقي
ــر والقيام بتدويله ان لم يتمكنوا من  األحم

احتالله تحت مظلة األمم املتحدة .
ــرارات إعدام  ــدروا ق ــاف :يف 94 أص وأض
ــلفيني  ــالح والس ــاب اإلص ــوا أصح وادخل
ــها،  نفس ــرب  الح ــوم  لي ــجون  الس يف 
ــة  ــارس يف عدن سياس ــارات تم ــوم اإلم الي
ــاف أبناء عدن  ــاكات وتقوم باختط االنته

من مختلف املكونات وتزج بهم يف سجونها 
ــاليب اإلجرامية  الرسية وتمارس كل األس
ــم من مات  ــانية بحقهم، منه ــري اإلنس وغ
ــم اغتياله،  ــن ت ــب ومنهم م ــت التعذي تح
ــا يف 94م  ــي فعلوه ــاليب الت ــس األس نف
ــوال , عبد  ــر عىل هذا املن ــها اليوم تم نفس
ــاذا أعلن الحرب عىل  ربه منصور هادي مل
ــا كان وزيراً للدفاع  ــعب اليمني عندم الش
ــن األحمر  وقاد الحرب وعلم ان عيل محس
حرك الفرقة األوىل مدرع ونزل بها للجنوب 
ــادة الجنوب اىل  ــل، يعني من اجل إع وقات
الشمال، من أجل اعدام الوحدة اليوم ملاذا 
ــهم يقاتلون من اجل االنفصال،  هم أنفس
باألمس شنوا حرباً من أجل مزاعم تثبيت 
ــون اىل جانب الغزة  ــوم يقاتل ــدة والي الوح
ــون أبناء  ــم االنفصال ويقتل ــل دع من أج
ــة إعادة  ــاء بحج ــن أطفال ونس ــن م اليم
ــراق اليمن  ــة ودعم االنفصال وإغ الرشعي
ــكا وإرسائيل  ــى تتمكن أمري يف فوىض حت
من السيطرة عىل باب املندب بكل أريحية 

وحرية . 
ــال  االنفص ــرب  لح ــبة  :بالنس ــال  وق

ــرب  ــا ان الح ــنطن كم ــن واش ــت م أعلن
ــت أيضا من  ــن أعلن ــىل اليم ــة ع العدواني
ــعى إليه العدو اليوم من  واشنطن وما يس
ــدة هي  ــىل الحدي ــرب عدوانية  ع ــن ح ش
ــا , عندما  ــنطن وبريطاني ــن واش ــا م أيض
ــنطن  ــض اىل واش ــالم البي ــيل س ــب ع ذه
ــي واتفق حينها  والتقى بالرئيس األمريك
ــكان عىل  ــع األمري ــض م ــالم البي ــيل س ع
ــعودي فأول ما عاد  ــال بتمويل س االنفص
ــاكل وكيف  ــام باختالق مش ــكا ق من أمري
ــالم البيض وهو  ــيل س ــب اىل أمريكا ع ذه
يدعي االشرتاكية ضد أمريكا وكان الطلب 
ــمال  األمريكي بانفصال الجنوب عن الش
ــر األحمر  ــيطرة عىل البح ــدف اىل الس يه
ــدب ألنه عندما  ــر العربي وباب املن والبح
ــالم ربيع عيل وقعت  ــت يف عهد عيل س كان
ــر والعربي  ــة املوانئ والبحر األحم اتفاقي
ــا  ــني وعندم ــت للص ــازات كان ــا امتي كله
ــدي من  ــع والحم ــالم ربي ــع عيل س اجتم
ــم  ــز ت ــر يف تع ــر األحم ــر البح ــل مؤتم اج
اغتيال الحمدي وساملني ومن هنا سقطت 

االتفاقية الصينية اليمنية .
ــة  الصيني ــة  االتفاقي ــقوط  س ــد  وبع
ــية - يمنية  ــة روس ــت اتفاقي ــة وقع اليمني
ــع عيل  ــلم ربي ــيل س ــىل ع ــالب ع الن االنق
اسقط االتفاقية واستمرت اتفاقية الروس 
ــاءت الوحدة  ــدة اليمنية وج ــى الوح حت
ــوفيتية  ــقطت االتفاقية الس اليمنية وأس
ــية أرادت  ــة الروس ــقوط االتفاقي ــد س وبع
أمريكا ان تحل محل روسيا يف االمتيازات 
ــا  له ــون  ويك ــة  الجنوبي ــات  املحافظ يف 
ــت مع البيض  ــب األوفر فيها واتفق النصي
ــال العطاس  ــرب الصومال، وق ــدأت بح وب
ــازات يف ميناء عدن  ــنعمل لها امتي اننا س
ــال وكانت عمل جرس جوي  لرضب الصوم
ــعب  ــال الش ــال لقت ــدن اىل  الصوم ــن ع م
ــت أمريكا الحزب  ــايل باملقابل مكن الصوم
ــض  ــالم البي ــيل س ــن وع ــرتاكي اليم االش
ــال وأمرت  ــالن االنفص ــن إع ــاس م والعط
ــالزم باملبالغ  ــم الدعم ال ــعودية بتقدي الس
ــد غنيمة  ــذي أصبح فيما بع ــالح وال والس

لليمن. 
ــا  ــامي عط ــور س ــال الدكت ــك ق إىل ذل

ــدن: ان االعرتاف ان  ــي يف جامعة ع اكاديم
ــدة 22 مايو انتهت يف 7/7/1994م وما  وح
ــم عصابة نهب  ــت إّال حك ترتب عنها ليس
ــىل أنه خزينة  ــر للبلد كله ع ــت تنظ أضح
ــل عىل  ــا وتتفض ــا لصالحه ــب توظفه نه
ــن كل الجهات بفتات  ــدين م بعض الفاس
ــى وصلنا إىل  ــا، حت ــة نظامه ــري رشعن نظ
ــك الحقبة كان  ــع الراهن ، وما تىل تل الوض
ــي تعرض لها  ــات الت نتيجة لتلك املمارس

الجنوبيون يف ذلك الوقت .
ــار  ــادة االعتب ــالح أو إع ــاف :إص  وأض
ــوى  ــتنهاض ق ــن إّال باس ــدة ال يمك للوح
يف  ــهم  وتس ــالل  االحت ــض  ترف ــة  جنوبي
ــة الوطنية ،  ــدة الرشاك ــىل قاع ــه ع هزيمت
ــة ال نظام أو  ــة الوطني ــة الرشاك ــام دول وقي
سلطة غلبة وإكراه، عندما يشعر املواطن 
ــأن الدولة دولته فإنه  ــاء اليمن ب يف كل أرج
ــل بهذه الدولة، دولة الحقوق  يمكن أن يقب
ــذا  ــاوية وك ــات املتس ــاوية والواجب املتس
ــن عباءة  ــون م ــرر الجنوبي ــب ان يتح يج
ــون من إدارة قرارهم  االحتالل حتى يتمكن
ــة لقوى االحتالل  ــذي أصبح اليوم رهين ال

وباتوا عاجزين عن حماية أنفسهم .
ــيما الكازمي  ــك قالت املحامية ش عن ذل
ــل  ٧/٧يحم ــوم  ي ان  ــة:  جنوبي ــطة  ناش
ــمال وأبناء  مفهومني لدى كل من أبناء الش
ــمال ينظرون  ــة أبناء الش ــوب فغالبي الجن
ــار اإلرادة  ــىل انه يوم انتص ــذا التاريخ ع له
ــيخ أركان الوحدة اليمنية  ــعبية وترس الش
ــعارات الرباقة التي يؤمن  واىل آخره من الش
بها كل أبناء الشعب اليمني شماال وجنوبا 
ــة يف الجنوب تنظر لهذا  وباملقابل كانت قل
ــو يعرب  ــم فه ــخ مؤل ــه تاري ــىل ان ــخ ع التاري
ــىل مرشوع الوحدة  ــم عن االنقالب ع عنده
بالرتايض التي أقدم الطرفان عليها بكل فرح 
ــا أصبحت اغتصاباً وانتهاكاً  ورسور إال انه
ــكرية عليهم، ولم  ــوة العس ــة بالق ومفروض
يقف األمر عند هذا التاريخ وعىل هذه القلة 
ــىل الحكم  ــيطر ع ــتمر النظام املس فقد اس
ــة  ــه يف سياس ــة ل ــوى املعارض ــى الق وحت
ــة وعنجهية حتى  ــوي املنترص بغطرس الق
ــك التاريخ  ــة الناقمة عىل ذل أصبحت القل
ــائدة من الجنوبيني ،  ــكل الغالبية الس تش
ــورات يف األحداث واملنعطفات الكثرية  التط
ــد زادت من حجم التصدع بني الجنوبيني  ق
ــة والحديث عن معالجات  والوحدة اليمني
يتطلب رغبة حقيقية وصادقة من السلطة 
ــاكل والصعوبات  ــاء ملعالجة املش يف صنع
التي انتجها نظام أساء استخدام الوحدة 
ــة، أيضا عىل النظام يف  بكل ما تعنيه الكلم
ــرب والنفس الطويل  صنعاء ان يمتلك الص
ــي يتمناها الجميع  ــد النتائج الت حتى يج
ــيطاً وهناك  ــيكون بس وبعدها كل يشء س
ــن يمتلكون رؤى  ــن املفكرين الذي ــري م الكث
ــات  ــول واملعالج ــول الحل ــات ح ومقرتح
ــزع  ــهم يف ن ــا يس ــك وبم ــص ذل ــا يخ فيم
ــبب يف  ــة والكراهية التي تس ــل العدائي فتي

صناعتها النظام البائد.

سالم :
القوى التي اجتاحت عدن 

يف ٩٤ يه من تدعم املحتل 
اليوم يف قتل ابناء اليمن 
وتمكنه من تدمري اليمن 

الكردي :
حرب االنفصال اعلنت من 
أمريكا من اجل مكاسب 

دولية كما يه الحرب 
العدوانية اليوم على اليمن 

عطا :
إصالح أو إعادة االعتبار 

للوحدة ال يمكن إّال 
باستنهاض قوى جنوبية 
ترفض االحتالل وتسهم 

يف هزيمته

الكازمي :
رغم اختالف اآلراء حول 

هذه الذكرى إال انها كانت 
حربًا عدوانية تسببت يف 

نزع الثقة بني اليمنيني 

ــة لدى الشارع الجنوبي اليوم ان القوى التي  قامت ما  يثري الغرابة والدهش
ــوم اىل جانب الغزاة  ــها التي تقف الي ــاح عدن  صيف 49م هي نفس باجتي

وتساهم يف تدمري اليمن واستباحة دماء أبنائه.
ـــ7 من يوليو  ــىل اجتياح عدن يف ال ــرى مرور 42 عاماً ع ــاء عدن ان ذك ــرى أبن وي
ــبب يف خلق نوع  ــرشوع الوحدة وهو ما تس ــة لالنقضاض عىل م ــت بداي 49م كان
ــار للوحدة ال يمكن  ــر وإصالح أو إعادة االعتب ــدم الثقة لدى الطرف اآلخ من ع
ــه عىل قاعدة  ــهم يف هزيمت ــوى جنوبية ترفض االحتالل وتس ــتنهاض ق إالّ باس

الرشاكة الوطنية ، وقيام دولة الرشاكة الوطنية ال نظام أو سلطة غلبة وإكراه.
ــبة  ــتطلعت آراء أبناء عدن واملحافظات الجنوبية حول هذه املناس "الثورة" اس

وخرجت بالحصيلة اآلتية ..اىل التفاصيل:
استطالع / مصطفى المنتصر 
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