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> يا حبذا لو تعطوننا صورة للمعارك في صرواح.. 
وموقف أبنائها من العدوان السعودي؟

- مايحدث في صرواح هي حرب دائرية على المنطقة 
وأهلها وموقفهم ضد العدوان بشكل عام.. األقلية فقط 

هم من انضموا إلى المرتزقة 
واك���ث���ره���م م���ش���ارك���ون في 
الجبهات بشكل عام الى جانب 
الجيش واللجان الشعبية من 
ن��ج��د ال��ع��ت��ق ش��م��ااًل وحتى 
ال��ح��ق��ي��ل ج���ن���وب���ًا.. ول��ك��ن 

ينقصهم دعم الدولة. 
> في اعتقادكم لماذا اختار العدوان مأرب..؟!

-تريدالسعودية فصل مارب والجوف وشبوة من حيث 
الثروة النفطية وحسب الخارطة العسكرية القديمة لهم، 
وهذا مبيت له من زم��ان.. وأنا قداطلعت على الخارطة 

من سابق.. 
حيث استدعاني العميد المرحوم محمد اسماعيل بحسب 
توجيهات فخامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
لالطالع عليها وعلى تسمياتها وكانت الخارطة قد جلبت 

من بريطانيا آنذاك وكانت معالمها التي اطلعت عليها 
وعرفتها )جبل يام وجبل الفرضة وجبل صلب والمنامة 
وجبل مرثد وجبل هيالن واالب��الق الثالثة الى بليق ثم 
الى ثمود( واعتقد أن هذه الخريطة مازالت موجودة 
بمكتب محمد اسماعيل او دار الرئاسة ..وهنا مربط 

الفرس للعدوان..
> هل بإمكانهم تحقيق هدفهم هذا..؟
- م��س��ت��ح��ي��ل ي��ح��ق��ق��وا اه��داف��ه��م 
الشريرة والتآمرية مادام احرار اليمن 

يحملون البنادق..
> صرواح مترامية األطراف وجبهة 
القتال فيها أيضًا كبيرة ومشتعلة.. من الذي يسيطر 

عليها..؟
- ح��دود ص���رواح الجغرافية شرقًا ال��ى ق��رب المجمع 
الحكومي للمحافظة وشمااًل الى مديرية مدغل الجدعان 
وتستمر الى جبل صلب من جهة الشمال الغربي ثم الى 
نجد الجفنة حريب نهم ثم الى حريب القراميش من جهة 
الغرب ثم تمر بجوار مديرية بدبدة الى ان تحدها غربًا 
االعروش نقيل الوتدة ومن ثم تعود جنوبًا الى بني ضبيان 

ومراد.. وتمثيلها القبلي جهم وعيال سعيد بني جبر..
> تردد مؤخرًا في وسائل إعالم العدوان أنك انضممت 

الى القوات الغازية وأنكم تؤيدون عدوانهم..؟
- )يخسأون(.. ومن المستحيالت ان اكون ممن يؤيدون 
العدوان على بالدي او ان اكون عمياًل مهما عرضوا من 

المغريات من مال او غيره..
> إذًا.. كيف تنظر لمن أيد العدوان؟!

- نظرتي لمن اي��د ال��ع��دوان وقتل شعبه يعتبر خائنًا 
لوطنه وشعبه وحكمه )اإلعدام(.

> العدوان استهدف تاريخ وحضارة اليمن بضربه 
ف��ي م��أرب وتدمير أه��م اآلث���ار ف��ي اليمن.. كيف 

تنظرون لهذا..؟
- هذا حقد دفين ممن اليمتلكون تاريخًا وال حضارة وهم 

آل سعود سواًء أكان عدوًا أو مؤيدًا..
> ان��ك��س��ارات متعددة للغزاة ف��ي رم��ال وصحارى 

مأرب..؟! أجاب مقاطعًا:
- االحرار من ابناء مارب مشاركون، ومتعود اليمن أن من 

غزاها ُيقبر فيها.

واريد ان اذكر هنا أن أول غزو للرومان على مأرب لكن 
اليمنيين فلقوا رؤوس الرومانيين بالفؤوس.

> هناك مشائخ من مأرب ساندوا العدوان؟!
- هؤالء اشتروا بالفلوس المدنسة ولن يفلح الخونة ولن 
تجد لهم ج��ذورًا الن جذورهم كجذور البصل من أتى 

قلعها، وأمثال هؤالء لن يكون لهم أي تأثير..
> عبر التاريخ ُيعرف أن موقف القبائل اليمنية في حالة 
ال��ع��دوان أو الغزو يكون واح��دًا ومتحدًا.. كيف تفسر 
الخذالن وانقسام مشائخ مأرب بالذات بين مؤيد ومناهض 

للعدوان..؟!
-لقد أغروا المؤيدين بالمال من زمان حيث كانوا يصرفون 
لهم معاشات لمثل هذا اليوم وكما قال المثل العربي 

»على الماء يقتل الذئب«..
> هل استطاع المال السعودي 
ش��ق وح����دة ال��ص��ف القبيلة 

اليمنية..؟!
- نعم، وهذا طبع ضعاف النفوس..
> أين ذهبت النخوة وشهامة 

القبيلة..؟!
- ذه��ب��ت م���ع ال���م���ال ال��س��ع��ودي 

المدنس ولقد أعدوهم لهذه المؤامرة من زمان..
> هل ترى أن القبيلة قامت بدورها؟

- نعم الشرفاء من ابناء القبائل اليمنية يقفون الى جانب 
الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال، 
وأن��ا هنا أوج��ه لهم التحية وهم يرابطون في الوديان 
والصحارى والجبال وثابتون على مواقفهم وشجاعتهم 
التي مرغت أن��وف ال��غ��زاة والمعتدين والمرتزقة في 

التراب..

> نريد منكم إحصائية عن عدد الشهداء والجرحى من 
أبناء صرواح.. وعن الممتلكات التي تم استهدافها؟

- الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان السعودي بلغوا 
اكثر من 67 شهيدًا، وبالنسبة للمنازل والممتلكات لم 
يبِق العدوان السعودي الغاشم على أي شيء منها إال 
بيوت اعضاء حزب االخ��وان »اإلص��الح« سوى ما دمروه 

هم بأيديهم.
> اآلن يتردد أن العدوان يحشدون الى صنعاء ويزعمون 
أنهم باتوا قريبين منها.. هل تعتقد أن بإمكانهم دخول 

العاصمة صنعاء؟
- )يخسأون( ال يمكنهم دخول صنعاء، ثم أن هدفهم 
وغرضهم غير صنعاء وهو تقسيم اليمن إلى ما يسمى 

االقاليم..
> أين تدور المواجهات اآلن في صرواح..؟!

- أق��ول لكم أن مديرية ص��رواح 
مازالت بالكامل بيد الجيش واللجان 
الشعبية ومافي يدهم إال »كوفل« 
ول���م ي��س��ت��ط��ي��ع��وا ال��ت��ق��دم منه 
شبرًا واحدًا منذ 3 شهور باتجاه 
صرواح، فهم اآلن في مصيدة لم 
يستطيعوا ال��خ��روج منها رغم 

مئات الغارات الجوية الهمجية.
> في ختام اللقاء القصير.. ما رسالتكم التي تودون 

توجيهها؟
- اري���د م��ن المؤتمر وان��ص��ار ال��ل��ه ان ي��ش��دوا حيلهم 

الستعادة اراضينا اليمنية نجران وجيزان وعسير..
 وفي الختام تحياتي للزعيم علي عبدالله صالح وقيادات 

شعبنا االبطال.

وأضاف:"يا أبناء الجنوب المقيمين في المحافظات الشمالية جبهتنا تنطلق 
قبل أي شيء من واجب أخالقي وإنساني قبل الواجب السياسي، وعلينا أن 

نقول ال للعدوان ال لضرب المنازل واألبرياء في كل المحافظات الشمالية".
وأكد رئيس لجنة التنسيق للملتقى وقوفهم مع قضية الجنوب العادلة 
والتي يجب أن تحل في إطار وطني.. وقال: "لن يفرض علينا السعودي أو 
اإلماراتي أو األمريكي حاًل في الجنوب، سيفرض الحل أبناء الجنوب ولن 

يفرضه أحد عليكم".
وخاطب أبناء المحافظات الجنوبية بالقول: "م��اذا يحصل في الجنوب، 
هل هذه األرض التي أردت��م أن تستعيدوها، أخرجتم أبناء المحافظات 
الشمالية وقلتم إنهم محتلون، واليوم تستقبلون اإلماراتي والسعودي 
والكولومبي والسوداني ليحتلوا أرض الجنوب من جديد".. مؤكدًا أنه مثل ما 

بزغت الحركة الوطنية في الستينيات من صنعاء 
ستنطلق حركة جنوبية أخرى من صنعاء لتحرير 

الجنوب.
ولفت إلى أن الحاضرين في الملتقى من مشائخ 
وشخصيات اجتماعية ومحافظين وعسكريين 
وأكاديميين وغيرهم ه��م م��ن يمثل الطيف 

الجنوبي.
وأوض��ح أحمد القنع أن من يتحدث في هذه 
القنوات هم قلة ممن يستلمون المال ويتحدثون 

باسم أبناء الجنوب .. وقال: "نحن يمنيون شاء من شاء وأبى من أبى ولن نتنازل 
عن هويتنا اليمنية، ومن أراد اليوم أن ينتزع هويتنا اليمنية سنقاتل عنها 

حتى آخر قطرة من دمائنا".
وأضاف: "أن أعيننا تقطر دمًا عندما نرى مشاهد طرد وسحل أخوتنا من 
المحافظات الشمالية، ونحن في صنعاء معززون مكرمون، ما هو واجبنا 

األخالقي.. لماذا هذا التمييز".
وأشار إلى أن الجبهة مفتوحة بحيث يكون ملتقى ثاني وثالث وخامس 

من كافة أبناء الجنوب للدفاع عن قضيتنا األولى القضية اليمنية، وثانيًا عن 
قضيتنا الجنوبية للحل السياسي الذي يتفق عليه في الداخل وليس في 
الخارج.. مؤكدًا أن الملتقى لن يسمح لشلة من المرتزقة وبائعي الذمم بأن 

يدمروا الوطن.
من جانبه، أش��ار محافظ لحج أحمد جريب في كلمة السلطة المحلية 
بالمحافظات الجنوبية إل��ى أهمية عقد ه��ذا الملتقى ال��ذي يتزامن مع 
االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف 

الميادين والجبهات.
وأشار جريب إلى ضرورة استيعاب حجم األضرار التي خلفها العدوان 
وال��وق��وف والتحليل الموضوعي حيال توسع رقعة اإلره��اب خاصة في 
المحافظات الجنوبية، حيث استغل العدوان الظروف االقتصادية والفراغ 

األمني لتسليم هذه المحافظات لإلرهابيين.
وأكد محافظ لحج العزم والعمل مع كل الشرفاء 
لتحرير هذه المحافظات من اإلرهابيين واالحتالل 
ومرتزقته كون ذلك واجبًا دينيًا وإنسانيًا ال يقبل 

المساومة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الترب في 
كلمة أبناء عدن أن اليمن ينتصر.. وق��ال: "لكل 
أبناء اليمن أقول إننا ننتصر وننتصر قريبًا ونحقق 
استقالاًل ثانيًا بعد االستقالل األول الذي كان في 

30 نوفمبر 67م بطرد المستعمر بعد 129 عامًا من االحتالل.
وتابع: "إن اليمن تنتصر لعزتها وكرامتها، لقد حققنا انتصارًا آخر في 
عام 67م عندما هزمت األمة العربية في حرب حزيران 67م، واستطعنا 
في عدن الباسلة أن نحرر كريتر ونمنع القوات البريطانية من دخولها 21 

يومًا".
وأضاف: "وها نحن نرسل من هنا من صنعاء العاصمة إلى مرتزقة العدوان 
وعلى رأسهم هادي ومن معه أننا على ذلك الدرب سائرون وأننا أكثر وحدة 

من ذي قبل، وإننا نذكر هادي ومن معه أنه باع الجنوب بعد أن استلم دولة 
الوحدة وتاجر بملف الجنوب وها هو اليوم شعب الجنوب يتباكى على تلك 

األيام".
وحذر الدكتور الترب من تجار "الشنطة".. وقال: "دول العدوان انتكست 
وكانت قد قالت للدول األوروبية إنهم يستطيعون أن يدخلوا صنعاء وأن 
يلعبوا الكرة في شوارع صنعاء خالل عشرة أيام وعندما لم يستطيعوا 
تحقيق ذلك يحاولون اليوم أن يوظفوا سماسرتهم أو خالياهم النائمة ليبدأوا 

بالجبهة االقتصادية وأنزلوا كتلة من الشائعات".
وأضاف: "لقد صبرنا عشرة أشهر ولم يقم العالم باحترام نفسه والحفاظ 
على المواثيق الدولية ويوقف هذا العدوان، لهذا السبب علينا أن نتحرك 
إلى األمام ونضغط على القوى السياسية بأن تتحاور حوارًا داخليًا وننسى 

خالفاتنا ونتنازل لبعض من أجل يمن جديد ويمن قوي" 
.

من جانبه أشار محفوظ سهيل في كلمة أبناء حضرموت 
إلى ما تشهده المحافظات الجنوبية من فوضى االحتالل 
م��ت��ع��دد الجنسيات وف��ت��اوى واغ��ت��ي��االت جماعاته 

التكفيرية وانتهاكات عمالئه ومرتزقته.
وق��ال: "ف��ي ه��ذه اللحظات التي يلتئم فيها شتات 
أبناء المحافظات الجنوبية تحت مظلة الجبهة الوطنية 
لمقاومة الغزاة المحتلين وأزالم االرتزاق والعمالة من 

جنجاويد وبالك ووتر وجماعات تكفيرية تكون قد انقضت 315 يومًا على 
عدوانهم الهمجي الذي طال كل شيء".

وأشار محفوظ إلى أنه قبل نحو نصف عام اجتاحت جحافل غزوهم الهمجي 
واحتاللهم الغاشم مدينة عدن الباسلة وإذا بالجنة الموعودة التي بشروا بها 

جحيمًا تصطلي بنارها عدن وأهلها.
وأضاف: "فاليوم يتكشف لكل ذي بصر وبصيرة أن ما سموه تحريرًا هو 
في حقيقته الجلية احتالل وإشاعة للفوضى واستالب للحريات وسلب لألرض 

والممتلكات الخاصة والعامة واقتتال بين الجماعات، فهل من الخير الذي 
وعدوا عدن وأهلها به إطالق مرتزقة الجنجاويد والبالك ووتر والجماعات 

التكفيرية والمقاولة الخارجة على القانون لتعيث في عدن فسادًا".
وق��ال: "ثم أين القضية الجنوبية من اهتمامات الغزاة المحتلين ومن 
في فلكهم من مرتزقة الخارج وعمالء الداخل، هل أمن عدن واستقرارها 
استحواذ واستيالء الجماعات التكفيرية على الموارد االقتصادية والخدمية 
��رًا لماذا 

ّ
والتصرف فيها لتحقيق أهدافها وتعزيز ق��درات��ه��ا".. م��ذك

الجماعات التكفيرية القاعدة وأخواتها في مأمن من المحتلين السعوديين 
واألمريكيين واإلماراتيين ومرتزقتهم وال يكونون هدفًا لنيران طيرانهم 

وبوارجهم".
واستعرض محفوظ سهيل المؤامرات التي حاكتها السعودية ضد 
اليمن وف��ي حضرموت على وج��ه خاص 
خ��الل العقود السابقة.. وق��ال: "وه��ا هي 
السعودية اليوم تعزف على أوتار الطائفية 
والمذهبية والمناطقية المذمومة المقيتة 
ل��ل��زج بالمحافظات الجنوبية ف��ي أت��ون 
الصراعات واالح��ت��راب الداخلي وإشاعة 
الفوضى لتحقيق مشاريعها الالمشروعة".
وأك��د أن الشرفاء م��ن أب��ن��اء ع��دن ولحج 
وأبين والضالع شبوة والمهرة وحضرموت 
مطالبون بضرورة االرتقاء بالمواقف إلى مستوى التحديات والمخاطر 
المحدقة بالوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه والخروج برؤى تخدم الوطن 
وتسهم في تجنيبه التردي إلى ما هو أسوأ وأشد وأنكأ، وانتشاله من براثن 
الفوضى واألطماع األجنبية، وقبل هذا وذاك وضع مصالح الوطن في كل 

مصلحة واعتبار.
الجدير بالذكر أنه حضر الملتقى عدد من المسؤولين والشخصيات 
االجتماعية وممثلي األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع.

»الميثاق«: الشيخ صالح بن سودة بن طعيمان لـ

مديريــة صــرواح واحدة مــن المديريات والجبهات العتيدة التي تدور فيها معــارك اإلباء والتضحية واحدة من جبهات الصمود.. التي تحكي لك ســفر نضاالت 
أبنائهــا وتضحياتهــم ضد الغزاة المعتدين ومرتزقتهم الذين جلبوا من مختلف األرجــاء، لقتالهم وقتال أبناء جلدتهم.. ومثلما كانت صافر والعبر وغيرها مقابر 
تدفن فيها جثث الغزاة.. كانت صرواح مقبرة كبرى تدفن فيها قوات الغزاة ومرتزقتهم فعلى ارضها وأمام صمود اسودها يتساقط عشرات المرتزقة والعمالء 
وجيش آل ســعود والجنجاويد.. فرغم الغارات الجوية التي تشــن على أبنائها منذ ثالثة أشــهر إلنقاذ مرتزقتهم المحاصرين في »كوفل« إاّل أنها لن تقدم شــيئًا 
لتحالف العدوان الغاشــم نتيجة لمواقف اإلباء والشــموخ ألبناء وقبائل صرواح ومأرب الذين يتصدون لقوات العدوان.. »الميثاق« التقت بالهامة الوطنية الشــيخ 
صالح بن سودة طعيمان شيخ مشائخ صرواح وأحد أبرز مشائخ مأرب وقبائلها والذي تحدث عن صمود وبطوالت ابناء مأرب وتصديهم للعدوان.. فإلى نص اللقاء:

لقاء / بليغ الحطابي

ُعقــد بالعاصمــة صنعاء، الخميس، الملتقى األول للجبهة الوطنية ألبنــاء المحافظات الجنوبية لمقاومة الغزو 
واالحتالل.

وفي االفتتاح، رحب رئيس لجنة التنسيق للملتقى األول للجبهة الوطنية ألبناء المحافظات الجنوبية لمقاومة 
الغزو واالحتالل الناطق الرســمي للحراك الجنوبي أحمد القنع بالحاضرين.. وقال: "قبل كل شيء على الجميع أن 
يعرف أن أقل واجب علينا أن نقدمه إلخواننا في المحافظات الشــمالية أن نقول للعدوان ال والظلم ال، لما نراه 

كل يوم من قصف لطيران العدوان السعودي األمريكي".

بحضور مشائخ وشخصيات اجتماعية وأكاديميين

صنعاء تحتضن إشهار الجبهة الوطنية لمقاومة االحتالل في المحافظات الجنوبية

كلمة أبناء عدن:
اليمن ستنتصر والجنوب 

سيتحرر بعد أن باعه هادي 
للمستعمرين الجدد

كلمة حضرموت:
السعودية تزج المحافظات 
الجنوبية في حروب عبثية 
لتنفيذ أجندتها التآمرية

رئيس لجنة التنسيق: نعلن للعالم أن أبناء الجنوب يرفضون العدوان وسيقاومون المحتلين الجدد
لن يفرض علينا السعودي أو األمريكي أو اإلماراتي الحل للقضية الجنوبية
محافظ لحج: علينا أن نعمل لتحرير المحافظات الجنوبية من اإلرهابيين واالحتالل ومرتزقته

صرواح صامدة وعصية على السقوط.. ومؤيدو العدوان مصيرهم الموت
مستحيل أن تحقق السعودية أطماعها مادام أحرار اليمن يحملون البنادق

العدوان استهدف منازل أبناء صرواح ما عدا اإلصالحيين.. و67 شهيدًا سقطوا دفاعًا عن اليمن
 اليمن ُيقبر فيها

ُ
من يغز

 منذ الغزو الروماني
آل سعود بال تاريخ وما يفعلونه 

بآثار اليمن حقد دفين!
يخسأ المعتدون الذين يزعمون
 أن باستطاعتهم دخول صنعاء

على المؤتمر وأنصار الله شد حيلهم 
السترجاع نجران وجيزان وعسير

 

نظام آل سعود صرف 
معاشات لبعض المشائخ 
من زمان لمثل هذا اليوم

  أحّيي أبناء القبائل الذين 
يمرغون أنوف الغزاة 
والمرتزقة في التراب


