
ــعبية يف محافظة  ــت الهيئة الش قال
ــبوة يف بيان صادر عنها انها تابعت  ش
ــرى يف الهجر مرخة  ــف ما ج بكل اس
ــات او  ــة دون مقدم ــة مروع ــن كارث م

سابق انذار 
ــجبها  ش ــن  ع ــة  الهيئ ــربت  وع
ــا نتج عنها  ــتنكارها للجريمة وم واس
ــيارات  ــن قتل وتدمري للمنازل والس م
ــؤولية من أمر  ــة املس ــا، محمل وغريه
ــن الجانبني  ــقطوا م بذلك كون من س
ــم يف  ــد ان زج به ــبوة بع ــاء ش ــن أبن م
ــها وال  ــون تضاريس ــة ال يعرف منطق

أهلها بعد منتصف الليل.
ــك  ــوا بذل ــن قام ــان ان م ــال البي  وق
ــم وهم من  ــون باالس ــوم معروف الهج

خارج املنطقة .. 
ــعبية  وأكد البيان وقوف الهيئة الش
ــوا عن  ــن دافع ــة الذي ــايل مرخ مع أه

أهلهم وديارهم. 
ــض  الراف ــه  موقف ــان  البي ــدد  وج
ــاء  أبن وكل  ــبوة  ش ــاء  أبن ــال  القتت
ــمى  مس اي  ــت  تح ــات  املحافظ
ــات  ــد جماع ــوة ض ــكل ق ــوف ب والوق
التطرف واالرهاب املعروفة بالقاعدة 
ــات االخرى تحت  ــش والجماع وداع
ــاوية او  ــة او ميلش ــميات قبلي اي مس

رسمية يمنية او اقليمية او اجنبية. 
ــبق وأدان اللواء عوض بن فريد  وس
ــكرية  ــة العس ــد الرشط ــي قائ العولق
ــبوة يف حوار  ــور ش ــابقا وقائد مح س
ــة الثورة يوم االحد  اجرته مع صحيف
ــي وصفها  ــك الجريمة الت ــايض تل امل
بالدنيئة وغري املربرة معربا عن صادق 
ــة وباألخص آل  ــاء مرخ ــه ألبن تعازي
سالم يف الشهداء وأكد اللواء بن فريد 
وقوفه مع أبناء مرخة وأبناء محافظة 

شبوة يف تصديهم للغزاة واملحتلني.  
ــدوي  الوح ــم  التنظي أدان  ــا  كم  
ــد  ــان صادر عنه بأش ــارصي يف بي الن
العبارات تلك الجريمة البشعة وذلك 
ــداء الصارخ يف حق أبناء مرخه  االعت
ــهاد مجموعة  وما نتج عنه من استش
ــوا عن  ــن دافع ــار الذي ــن آل املحض م
ديارهم وأهليهم وأعراضهم وكرامتهم 
ــالة للعدوان  ــكل بس ــم ب ــد تصديه بع
ــان دول العدوان  ــل البي ــم وحم عليه
ــا اقدمت عليه  ــؤولية الكاملة عم املس
ما تسمى بالنخبة الشبوانية التابعة 

لإلمارات. 
ــف البطويل  ــان املوق ــا البي ــا حي كم

ــطره األحرار يف تلك املنطقة  الذي س
ــاء  ــا اثن ــوا به ــي تحل ــجاعة الت والش
ــا  ــة، ودع ــزاة واملرتزق ــم للغ مقاومته
ــبوة  البيان كل االحرار يف محافظة ش
ــاف  ــرى اىل االلتف ــات االخ واملحافظ
ــب أبناء مديرية مرخة للدفاع  اىل جان
ــزاة ومرتزقتهم  عن االرض وطرد الغ
من محافظة شبوة وبيقة املحافظات 

املحتلة.  
ويف بيان صادر عنها عربت األحزاب 
ــن  ــدوان ع ــة للع ــية املناهض السياس
استنكارها الشديد لتلك االعتداءات 
التي اقدمت عليها ما تسمى بالنخبة 
ــق  ــارات بح ــة لإلم ــبوانية التابع الش
ــرت دوافع  ــي اظه ــبوة والت ــاء ش أبن
ــانية ونواياه  العدو االماراتي الال إنس
ــة يف  ــه االرهابي ــرب أدوات ــة ع الخبيث
ــة ومحاولته اذالل  املحافظات املحتل
كان  ــي  والت ــم  منازله يف  ــني  املواطن

آخرها ما حدث يف مديرية مرخة. 
وعربت األحزاب املناهضة للعدوان 
ــا  ــن إدانته ــا ع ــادر عنه ــان ص يف بي
ــددة يف  ــعة مج ــة البش ــك الجريم تل
ــه دعمها الكامل واملطلق  الوقت نفس
ــبوة  ــاء ش ــعبية ألبن ــة الش لالنتفاض
ــة  االماراتي ــالل  االحت ــوات  ق ــد  ض

ومليشياتها. 
ويف ختام بيانها دعت تلك األحزاب 
ــة اىل توحيد  ــات الجنوبي ــة املكون كاف
ــعبية حتى  ــا وتحركاتها الش جهوده

تحرير كل املحافظات املحتلة. 
من جانبها قالت اللجنة التنسيقية 
ــة ملقاومة  ــة الوطنية الجنوبي للجبه
ــالل يف بيان صادر عنها  الغزو واالحت
ــك الجريمة التي قامت  انها تابعت تل
ــبوانية  ــمى بالنخبة الش ــا تس ــا م به
ــة  ــاء منطق ــن أبن ــني م ــق املواطن بح
ــد االعتداء  ــبوة بع مرخة محافظة ش
عليهم ومحارصتهم بعرشات االطقم 
ــا نتج  ــم وم ــم يف بيوته ــكرية وه العس
عنها من استشهاد العرشات من أبناء 
ــن كرامتهم  ــم ع ــاء دفاعه ــة اثن مرخ
ــم  ــىل منازله ــدوان ع ــم للع وتصديه

وأمالكهم.
ــم  الدع ــوال  ل ــه  ان ــان  البي ــد  وأك
ــيات املسلحة  االماراتي لتلك املليش
ــذا العمل االجرامي  ــا اقدمت عىل ه مل
بحق مواطنني يفرتض انهم يف بيوتهم 

آمنني.
 وقال البيان أن تلك املمارسات التي 

ــيات املسلحة املمولة  ترتكبها املليش
ــام الخطرية التي  اماراتيا تعكس امله
ــكيل تلك املليشيات  من اجلها تم تش
ــات  ــل اىل جماع ــي باألص ــي تنتم الت
ارهابية معروفه مثل القاعدة وأنصار 
ــن جماعات املوت  الرشيعة وغريها م
ــه دول  ــاه وتمول ــذي ترع ــي ال املجان
ــعود وآل  ــن آل س ــار م ــزي والع الخ

نهيان .
ــة  اللجن ــت  ــان دع البي ــام  ويف خت
ــة  الوطني ــة  للجبه ــيقية  التنس
ــزو واالحتالل  ــة ملقاومة الغ الجنوبي
ــات الجنوبية اىل  ــاء املحافظ كافة أبن
اليقظة والعمل عىل مواجهة املرشوع 

االماراتي الخطري. 
وأكدت اللجنة التنسيقية استمرار 
الجبهة الوطنية الجنوبية يف التصدي 
ــتعمارية  ــاريع االس املش ــك  تل ــكل  ل
ــع كل  ــب م ــا اىل جن ــة جنب التمزيقي

رشفاء الوطن. 
ــزب  ــد ح ــه أك ــادر عن ــان ص ويف بي
ــد « انه  ــي « حش ــعب الديمقراط الش
ــبوة  ــهدها ش يتابع االحداث التي تش
وآخرها الجريمة اآلثمة التي ارتكبتها 
ما تسمى بالنخبة الشبوانية التابعة 
ــارات باعتدائها عىل  لنظام دولة االم
قبائل منطقة مرخة بمشاركة الطريان 
ــقط خاللها عدد  ــي والتي س االمارات
من الشهداء من أبناء شبوة االحرار. 
ــداء  االعت ــذا  ه ان  ــان  البي ــال  وق
ــف  ــه تحال ــوم ب ــذي يق ــرام ال واالج
ــن  ــي م ــعودي االمارات ــدوان الس الع
ــة  الرخيص ــة  املحلي ــه  ادوات ــالل  خ
ــة االذالل  ــياق محاول ــا ياتي يف س انم
ــي وبما يمهد  ــعب اليمن والرتكيع للش
ــه الحرة  ــع اصوات ــه وقم ــب ثروات لنه

وسلب اليمنيني قرارهم واراضيهم. 
ــا حدث يف مديرية  وقال البيان أن م
ــوى الوطنية  ــكل الق ــالة ل ــة رس مرخ
الحرة والرشيفة الواقعة تحت سلطة 
ــي  االمارات ــعودي  الس ــالل  االحت
ــات  ــال تلك املمارس ــأن الصمت حي ب
ــد دول العدوان اال  ــة لن يزي االجرامي
ــلحة  ــم انتفاضه مس ــم تق ــا مال تمادي
ــن   م ــم  وطرده ــني  املحتل ــه  وج يف 
ــات الجنوبية  وكافة االراض  املحافظ

اليمنية املحتلة .
ــديدة  ــن أدانته الش ــد البيان ع وأك
لتلك املمارسات االجرامية كما جدد 
تضامنه مع أبناء شبوة وكل اليمنيني 

ــدوان  الع ــف  تحال ــد  ض ــرار  االح
ــدة العدوان ضد  ومرتزقته خدام اجن
ــم وأبناء  ــم ومحافظاته أبناء قبائله

وطنهم. 
ويف ختام بيانه حمل حزب الشعب 
الديمقراطي « حشد « دويلة االمارات 
ــم القتل  ــن جرائ ــؤولية ع ــل املس كام
ــبوة  ــع الحادثة يف محافظة ش والرتوي

وما يرتتب عليها من من تداعيات. 
ــيايس  ــب الس ــف املكت ــك وق إىل ذل
ــارصي الديمقراطي امام  ــزب الن للح
ــبوة االخرية يف  ــة ش ــداث محافظ اح
ــدم عليه عمالء  ــة مرخة وما اق مديري
ــمى  ــارات من قوات ما تس ــة االم دويل
ــبوانية بتمويل وتوجيه  بالنخبة الش
ــاء مرخة  ــداء عىل أبن ــي لالعت امارات
ــكاب  ــار وارت ــن آل املحض ــرار م االح

ابشع الجرائم بحقهم. 
ــزب  ــيايس للح ــب الس وأدان املكت
النارصي الديمقراطي بأشد العبارات 
ــاء  ــىل أبن ــارخ ع ــداء الص ــذا االعت ه
ــال األمم املتحدة  ــة مرخة محم مديري
ــد  ــت ض ــاه الصم ــؤولية تج كل املس
ــعودي  ــات دول العدوان الس ممارس
ــعب اليمني  ــي ضد أبناء الش اإلمارات

األحرار. 
ــويل  البط ــف  املوق ــان  البي ــا  وحي
ــن لقنوا  ــة الذي ــاء مرخ ــرشف ألبن امل
ادوات االمارات درسا لن ينسوه اثناء 

مقاومتهم للغزاة ومرتزقتهم .
ــان كافة االحرار من أبناء  ودعا البي
ــعب اليمني للوقوف صفا واحدا  الش
ــن أبناء قبائل  ــع اخواننا االحرار م م
ــبوة ودعمهم بكل  ــة محافظة ش مرخ

املجاالت 
ــم التصحيح  ــه أدان تنظي من جانب
ــه ما  ــا قامت ب ــارصي م ــعبي الن الش
تسمى بالنخبة الشبوانية ومشاركة 
ــاء مرخة  ــني بحق أبن ــزاة واملحتل الغ
وأكد البيان التضامن الكامل مع أبناء 
ــبوة ازاء  ــة محافظة ش ــل مرخ وقبائ
االعتداء االثم عليهم وهم يف منازلهم 
ــاة للعرف والرشع  ــم دون مراع وقراه
ــرب البيان  ــق االمم املتحدة وع ومواثي
عن دعمه الكامل ألبناء مرخة ووقوفه 

معهم يف تصديهم للغزاة واملحتلني .
ــان كافة املكونات والقوى  ودعا البي
ــن الغيورين  ــل اليم ــية وقبائ السياس
ــم  ــام والدع ــف الع ــاء اىل النك الرشف
ــذه من  ــون ه ــة ك ــاء مرخ ــرصة أبن لن
سمات القبائل اليمنية لنرصة املظلوم 

والوقوف إىل جانبه ومؤازرته .
كما عربت أحزاب التحالف الوطني 
ــا  ــادر عنه ــان ص ــي يف بي الديمقراط
ــم ما  ــتنكارها جرائ ــا واس ــن أدانته ع
ــبوانية التابعة  ــة الش ــمى بالنخب يس
لدولة االمارات واملتمثلة باعتداءاتها 
ــاركة طريان  ــة بمش ــىل قبائل مرخ ع
ــارك  املش ــي  االمارات ــيش  االبات
ــا يقارب  ــا منذ م ــىل بلدن ــدوان ع بالع

أربعة أعوام. 
ــزاب التحالف الوطني  وحملت أح
الديمقراطي دول العدوان املسؤولية 
ــذه  ــاكات وه ــذه االنته ــن ه ــة ع كامل
ــة  ــت يف محافظ ــي حدث ــم الت الجرائ
ــبوة مؤخرا وما سيرتتب عليها من  ش
ــرية وكل الجرائم التي  ــات خط تداعي
سبقتها يف كل املحافظات اليمنية منذ 

بداية العدوان وحتى اليوم.
ــف الوطني  ــزاب التحال ــت أح ودع
ــام بيانها جميع  ــي يف خت الديمقراط
اىل  ــبوة  ش ــة  محافظ يف  ــرار  االح
ــدوان  الع دول  ــه  وج يف  ــة  االنتفاض
ــي  األمريك ــي  االمارات ــعودي  الس
ــع  ــم م ــل والتالح ــا يف الداخ وأدواته
ــة  الرشيف ــة  الوطني ــوى  الق ــع  جمي
ــذ  ــه من ــدوان وجرائم ــة للع املناهض

أربعة أعوام.

 اللواء عوض بن فريد العولقي: 

يه  جريمة دنيئة وغري مربرة ونؤكد 
وقوفنا إىل جانب أبناء مرخة يف 

تصديهم لالحتالل

األحزاب الوطنية المناهضة 
للعدوان: 

ما حدث يف مرخة يثبت دوافع 
العدو اإلماراتي الال إنسانية 

ونواياه الخبيثة ومحاولته إذالل 
المواطنني يف منازلهم

حزب الشعب 
الديمقراطي »حشد «:

احداث مرخة جريمة يأتي يف 
سياق محاولة إذالل وتركيع 
الشعب اليمني ونهب ثرواته

تنظيم التصحيح الشعبي الناصري: 

نقف مع أبناء مرخة يف 
تصديهم للغزاة والمحتلني 

وندعو قبائل اليمن الغيورين إىل 
النكف العام 

 أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي: 

نستنكر هذه الجريمة البشعة 
ونحمل تحالف العدوان المسؤولية 

كاملة وما سيرتتب عنها
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الثورة / مجدي عقبه 

ــديدة عربت  ــية اليمنية عن أدانتها الش ــن األحزاب والتنظيمات السياس العديد م
ــبوة  ــا مرتزقة االمارات بمديرية مرخة محافظة ش ــة التي اقدم عليه للجريم
ــهداء وجرحى وتدمري ملنازل املواطنني وأمالكهم  وحملت تلك  ــقوط ش وما نتج عنها من س
ــؤولية عن جريمة مرخة وما  ــية تحالف العدوان كاملة املس األحزاب والتنظيمات السياس
ــدور البطويل الذي  ــك األحزاب والتنظيمات ال ــن تداعيات، كما حيت تل ــيرتتب عليها م س
ــبوة لاللتفاف حول أبناء  ــطره أبناء مرخة يف تصديهم للغزاة ومرتزقتهم  داعية أبناء ش س

ــددت تلك األحزاب والتنظيمات دعوتها كافة القوى الوطنية لتوحيد الجهود ولم   مرخة يف تصديهم للغزاة واملحتلني. وج
الصفوف ملواجهة الغزاة واملحتلني وتحرير املحافظات اليمنية املحتلة ..

ة الش ا انت أ ة ن ال ة ا ال ات التنظ ا األ ال

ــبوة ــعة للجريمة التي ارتكبها مرتزقة العدوان يف مديرية مرخة بش ــبوةإدانات واس ــعة للجريمة التي ارتكبها مرتزقة العدوان يف مديرية مرخة بش إدانات واس
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 الهيئة الشعبية يف محافظة شبوة :

ما حدث يف مرخة جريمة 
مستنكرة يتحمل مسؤوليتها من 

أمر بها 

التنظيم الوحدوي الناصري :

نحيي الدور البطويل الذي سطره 
أبناء مرخة يف تصديهم للغزاة 
والمعتدين وندعو كل األحرار 

لاللتفاف حولهم

اللجنة الوطنية الجنوبية لمقاومة 
الغزو واالحتالل :

ندعو كافة أبناء المحافظات 
الجنوبية اىل اليقظة والعمل على 

مواجهة المشروع اإلماراتي الخطري

المكتب السياسي للحزب الناصري 
الديمقراطي: 

نحمل األمم المتحدة كل 
المسؤولية إزاء صمتها على 

جرائم دول العدوان


