
ــظ عدن  ــالم محاف ــور طارق س الدكت
ــن  ــاف الراه ــن االصطف ــا ع ــدث لن تح
ــدوان التي  ــوى الع ــع ق ــف 7/7 م لتحال
ــعب اليمني  تقتل وتعتدي وتحتل الش
ــال: نؤكد عىل  ــث ق ــة حي ــه الطيب وأرض
ــي أن عمالء األمس  ــية وه قضية رئيس
ــدء لم يكونوا  ــوم ومنذ الب هم عمالء الي
ــى  ــي بمعن ــرشوع وطن ــون أي م يمتلك
ــام 90 كان  ــدة يف ع ــل الوح ــن دخ أن م
ــك  ــا األول لذل ــا يف مخاضه ــاً به مرتبص
كانت عصابة 94 الفاسدة التي انقضت 
ــم اليوم من  ــدة يف 94/7/7 ه ــىل الوح ع
ــى  ــد بمعن ــتعمر الجدي ــع املس ــف م يق
ــدف الحصول  ــوا الوحدة به ــم دخل أنه
ــق املصالح  ــرثوة واألرض وتحقي عىل ال
الذاتية والشخصية وهي نفس األهداف 
ــدوان حالياً عىل  ــوى الع ــل ق التي تعم

تحقيقها.
مفارقات 

ــات العجيبة التي تحدث  ومن املفارق
ــا األول أن الذين اعتدوا  اليوم يف جانبه
واجتاحوا الجنوب يف 94 وقاومهم أهلنا 
ــائل  يف املحافظات الجنوبية بكل الوس
املتاحة هم اآلن عادوا ليحكموا الجنوب 
ــزو واالحتالل  ــلطات الغ تحت مظلة س
ألنها أدوات رخيصة ال تمتلك مرشوعاً 
ــة وطنية لكن  ــك تجرب ــاً وال تمتل وطني
ــاوم ذلك  ــا أن من ق ــع واملفارقة هن املري
ــف  ــف بصل ــوم يق ــاح يف 94 الي االجتي
ــا  ــول إىل أدوات له ــالل ويتح ــع االحت م
ــوب بالذات  ــا يف الجن ــاد أهلن يف اضطه
الحراك الجنوبي الذي ظل يقاوم بعد 94 
سلطات النظام الفاسد يف صنعاء واآلن 
ــلطات  يتحول إىل مجرد أدوات يف يد س
االحتالل اإلماراتية التي تمارس القمع 
ــن بالذات  ــوب الوط ــىل األهايل يف جن ع
عدن يضيف سالم بالقول: إذا كانت كل 
ــة  تتحدث  ــات الدولي ــات والهيئ املنظم
ــق بالحقوق  ــاكات رهيبة تتعل ــن انته ع
اإلنسانية وليس السياسية ويستخدم 
يف ذلك قيادات كانت ضد النظام الفاسد 
ــف وأؤكد أن  ــن هذا املوق ــا أتعجب م فأن
ــقوط يشء طبيعي لعدم وجود  هذا الس

رؤية أو مرشوع وطني..
تواجد

ــة  الوطني ــة  الرؤي ــد  توحي ــول  وح
ــات املناطقية  ــص من املصطلح والتخل
التي تروج لها قوى العدوان ومرتزقتهم 
ــزو  الغ ــب  جان إىل  ــون  يقاتل ــن  الذي

ــظ عدن طارق  ــالل أوضح محاف واالحت
ــالم بالقول: نؤكد عىل أن كل العمالء  س
ــاع الوطن رخيصاً هم متواجدون  ومن ب
ــالل وكل  ــا االحت ــي يمثله يف األرض الت
ــض  ــالل ورف ــد االحت ــني لتواج الرافض
ــي  اليمن ــن  الوط ــيادة  لس ــاك  االنته

ــدة التي  ــق الصام ــودون يف املناط موج
تقاوم سواء كانوا جنوبيني أو شماليني 
ــا،  ــب أن ال نتجاوزه ــة يج ــذه حقيق ه
ــظ يف الذكرى الـ24  ــاً كان من املالح ثاني
ــلطات  ــو أن اإلعالم التابع لس ـــ7 يولي ل
ــب هذه الذكرى  االحتالل حاول أن يغي
ــم يعوا  ــدة بمعنى أنه ــائل عدي عرب وس
ــيلة  ــي وس ــرى ه ــذه الذك ــداً أن ه جي
ــا نحن  ــا كن ــذا م ــد وه ــة والحش للتعبئ
ــك  لذل ــاً  أيض ــه  نعي ــوب  الجن ــرار  أح
ــور ومنها أن  ــرياً من األم ــن فندنا كث نح
ــتباحة اليمن  تحالف 7/7 يريد اآلن اس
ــى أن  ــوب بمعن ــاء الجن ــه وبدم بكامل
ــاحل  ــاش يف عدوانه عىل الس طارق عف
ــن وهادي وحكومة  الغربي وعيل محس
ــودة إىل عدن  ــر يف محاولتهم للع بن دغ
ــباب من أبناء محافظة عدن  وتجنيد ش
ــقائهم  واملحافظات الجنوبية لقتال أش
ــمالية يف إطار  من أبناء املحافظات الش
ــيناريو  ــم ينفذون س ــد ه ــن الواح الوط
ــرص عىل  ــذي يح ــالل ال ــزو واالحت الغ
إثارة الضغائن بني أبناء الوطن الواحد 
ونرش بذور الفتنة واملناطقية والجهوية 
ــعب األصيل لعقود  ليضمن تناحر الش
قادمة لذلك نحن يف محافظة عدن أعلنا 
يف فعالية خصصت لذكرى 7/7 تشكيل 
ــاء محافظة  ــمية ألبن ــاة رس كتيبة مش
ــلح يف  ــل املس ــواة للعم ــون ن ــدن تك ع
ــتعادة األرض وأنا أقول أن من حقنا  اس
ــائل لتحرير أرضنا  ــتخدام كل الوس اس
ــق  واملواثي ــماوية  الس ــع  للرشائ ــاً  وفق
ــت  ــي أسس ــة الت ــذه الكتيب ــة ه الدولي
ــتكون  ــميت بكتيبة الوحدة س والتي س
ــات الجنوبية  ــع أبناء املحافظ من جمي
ــر  ــهم يف تحري ــدن وستس ــداً ع وتحدي

ــن أبناء عدن  ــد وهناك م ــن الواح الوط
ــات الجنوبية كافة  ــاء املحافظ ومن أبن

يقاتلون يف كل الجبهات ضد العدوان.
تحرر

ــذه  ه إن  ــالم:  س ــور  الدكت ــاف  وأض
ــن  ــرر م ــرشوع التح ــة مل ــات بداي املعطي
ــات  املحافظ ــىل  ــالل ع ــيطرة االحت س
ــواحلها  وس ــا  بموانئه ــة  الجنوبي
ــواء يف عدن أو حرضموت  ومطاراتها س
ــا تم  ــا وأن م ــرة أو غريه ــبوة أو امله أو ش
ــيس الكتيبة األوىل  اإلقدام عليه من تأس
ــة املحتلة هو يف  ــر األرايض اليمني تحري
هذا الطريق وأن االنتهاكات واملمارسات 
ــالل هي  ــزو واالحت ــوى الغ ــة لق القمعي
التي ستؤدي إىل هذا االصطفاف والفرز 
ــني والغزاة  ــة املحتل ــد يف مواجه الجدي
ــة  ــائل املتاح ــكل الوس ــأ ل ــوف نلج وس
ــعبنا من  ــر أرضنا وتخليص ش يف تحري
ــرشوع دينيا  ــؤالء املحتلني وهو حق م ه
ــا  ــد أهلن ــن نناش ــك نح ــا ولذل وأخالقي
ــة  ــم أن عنجهي ــول له ــوب ونق يف الجن
ــه يف  ــالل وتمادي ــذا االحت ــة ه وغطرس
ــات  ــة يف املحافظ ــاء اليمني ــفك الدم س
ــد يطاق ويجب  ــة املحتلة لم يع الجنوبي
ــن  ــم الذي ــرر به ــول للمغ ــه ونق مقاومت
جندتهم السلطة وذهبوا لقتال إخوانهم 
ــلطات االحتالل  ــدم س ــاريع تخ يف مش
أقول لهم أن معطيات الواقع يف األرايض 
ــة واحدة  ــد حتمي ــة تؤك ــة املحتل اليمني
ــي اإلماراتي  ــي أن االحتالل األجنب وه
ــاء  أبن ــة  مصلح يف  ــس  لي ــعودي  الس
ــة االحتالل واجب  ــوب وأن مقاوم الجن
وطني وديني وأوجه نداء إىل كل النخب 
يف عدن وهناك مؤامرة لالحتالل يف إطار 
ــلطات  ــة وأن هدف س ــة والتفرق الرشذم

اإلمارات هي تدمري عدن ومينائها الذي 
ــة أعوام  ــدى ثالث ــم تفعيله عىل م ــم يت ل

،وعدن يجب أن تكون منطقة حرة.
تنكر

ــرر الجبهة الوطنية  أحمد العليي مق
الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل أيضاً 
ــال: ما حدث  ــذا الصدد فق ــدث يف ه ,تح
ــة للتنكر  ــت محاول ــي كان يف 7/7/ 94 ه
ــرياً يف تحقيق  ــاهم كث ــل  بعينه س لفصي
الوحدة اليمنية يف العام 90، ومجموعة 
النظام السابق التي كانت تحكم شمال 
الوطن تنكرت لكل االتفاقيات التي تمت 
ــطرين واختلقت قضايا لم تكن  بني الش
ــات  ــك إىل خالف ــبان وأدى ذل يف الحس
ــض الحكماء يف اليمن  ــة حاول بع عميق
ــار أو حل اإلشكال وذهب  تصحيح املس
الجميع إىل عمان يف األردن وتم التوقيع 
عىل وثيقة العهد واالتفاق لكن النظام يف 
ــال  ــاء كان قد عقد العزم عىل إفش صنع
ــظ أن ما  ــا نالح ــن هن ــاعي، وم كل املس
ــت كارثة كبرية  ــمى اليوم بـ7/7  كان يس
أدت بالرضورة إىل فقدان القيم العظيمة 
ــماًال  التي كان يتوخاها رشفاء اليمن ش
ــة عىل  ــدة اليمني ــام الوح ــاً بقي وجنوب
أساس أنها فاتحة خري لليمن واليمنيني 
ــاء وطن  ــاء اليمن من بن ــيتمكن أبن وس
قوى مزدهر يفخر به أبناؤه يف املنطقة .

مصالح
ــابق  ويضيف: لكن عقلية النظام الس
ــن منظور  ــدة إال م ــرى الوح ــت ال ت كان
ــخصية والذاتية وكانت  مصالحها الش
ــم هذا  ــة يف صمي ــرب رضب ــف الح لألس
ــال 94 كان نوعاً  ــا ت ــالق وم ــدف الخ اله
ــة  ــاق ومحاولة يائس ــم واإللح من الض
ــايل أنفرد  ــاك وحدة وبالت ــول أن هن للق
ــة لم تحقق أهدافها  النظام بوحدة هش
ــعب اليمني وهنا  ــاء الش ــات أبن وتطلع
ــري داخل  ــام كب ــدث انقس ــك أنه ح الش
ــيايس الجنوبي نتيجة لدور  املكون الس
ــتحضار كثري من  ــابق يف اس النظام الس
املشاكل املناطقية واملذهبية وصلت إىل 
ــني أبناء املحافظات  حد بذر الكراهية ب
ــاء  ــن أبن ــم م ــاه إخوانه ــة تج الجنوبي
ــمالية، ربما اليوم يعول  املحافظات الش
ــات الجنوبية  ــن أبناء املحافظ الكثري م
ــية عىل دور  ــب السياس ــداً النخ وتحدي
ــبتمرب  ــورة الـ 21 من س ــري وعظيم لث كب
ــتقوم بتصحيح  ــه س ــاء الل ــي إن ش الت
ــل كثري من  ــدة اليمنية وح ــار الوح مس
ــا يتعلق بالرشاكة  ــا العالقة فيم القضاي
ــدة لبناء  ــس جدي ــة، ووضع أس الوطني
ــا يف  ــذه ثقتن ــر وه ــد ومزده ــن موح وط
ــيد عبدامللك  ــورة ممثلة بالس قيادة الث

بدر الدين الحوثي.
مواقف

ــن  م ــري  كث يف  ــذا  ه ــص  تلخ ــاً  وطبع
املحطات جدير نبا  ذكر بعضها كموقف 
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي 

ــن الحرب  يف العام 94 الرافض تماماً لش
عىل الجنوب كما أن موقف قيادة الثورة 
ــد للقضية  ــوار الوطني املؤي ــاء الح أثن
ــات  ــني يف املحافظ ــة وللمواطن الجنوبي
ــزاز وتقدير كل  ــو محل اعت ــة ه الجنوبي
أبناء املحافظات الجنوبية وليس غريبا 
ــن قبل  ــاف الكبري م ــذا االلتف ــرى ه أن ن
ــة جنوبية  ــوز وطني ــرية ورم ــادات كب قي
ــا ذلك  ــا متضمن ــورة وقيادته ــول الث ح
ــع للعدوان  ــف الرفض القاط إعالن موق
ــو  ــري ه ــا  الكب ــايل أملن ــالل وبالت واالحت
ــعبنا أمام هذا  االنتصار أوًال لوطننا وش
ــرد املحتل الغازي  ــافر  وط العدوان الس
ــا لكل حادث  ــن جنوبنا العزيز وبعده م

حديث.

0606 تحقيقات
سياسيون ومسؤولون جنوبيون لـ"ٹ":

تحالف تحالف ٧٧//٧٧ يريد استباحة اليمن بكامله بدماء الجنوبيني يريد استباحة اليمن بكامله بدماء الجنوبيني

الثورة/ أحمد المالكي

ــوى تحالف في  ــؤومة واجتياح ق ــرب 1994 المش ــرين لح ــرى الرابعة والعش الذك
ــدن والمحافظات الجنوبية والذي كان بمثابة تتويجا النقالب  العدوان 7/7 لع
ــلطة وما  ــدة وإقصائه تماما والتفرد بالس ــريك الجنوبي في الوح ــك القوى على الش تل
ــية وفتحت  ــروخ اجتماعية وسياس ــق ذلك من انتهاكات ومظالم أدت إلى إحداث ش راف
الباب على مصراعيه للتدخالت الخارجية في الشأن اليمني.. في هذه الذكرى، "الثورة" 

التقت قيادات جنوبية لتسليط الضوء على هذه الذكرى وتداعياتها فإلى التفاصيل:

ــدة الوح ــى  عل ــوا  انقض ــن  الذي ــم  ه ــدوان  الع ــوى  ق ــب  جان إىل  ــوم  الي ــل  يقات ــن  م  ¶

أحمد العليي:

- مجموعة النظام السابق 
التي كانت تحكم شمال 

الوطن تنكرت لكل 
االتفاقيات التي تمت بني 

الطرفني

- عقلية النظام كانت ال تنظر 
إىل الوحدة إال من منظور 

مصالحها الشخصية

- ما تلى ٩٤ كان نوعا من 
الضم واإللحاق ومحاولة 

بائسة للقول أن هناك وحدة

- النظام انفرد بوحدة هشة 
لم تحقق أهدافها وتطلعات 

الشعب بيمن قوي ومزدهر

- الكثري من أبناء المحافظات 
الجنوبية يعولون على ثورة 
٢١ سبتمرب لتصحيح مسار 

الوحدة

د/ طارق سالم:

- تشكيل أول كتيبة مسلحة 
ضد الغزاة والمحتلني 

- من دخل الوحدة عام ٩٠ 
كان مرتبصا بها يف مخاضها 

األول 

- من اجتاحوا الجنوب يف ٩٤ 
عادوا ليحكموه تحت سلطات 

الغزو واالحتالل 

- الحراك الجنويب تحول اآلن 
إىل مجرد أداة يف يد االحتالل 

اإلماراتي

- كل من رفض انتهاك 
سيادة الوطن موجود 
يف المناطق الصامدة 

ومن يقفون مع العدوان 
موجودون يف مناطق تواجد 
االحتالل أكانوا جنوبيني أو 

شماليني
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