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تقريـــر

»األمناء« تقرير/ محمد الشرايف:
 

قتــل، ســفك للدماء، عــزل من 
املناصــب، تغيري ألســاء الشــوارع 
واملــدارس واملؤسســات الحكوميــة 
واملعســكرات وكل مــا يشــري لدولة 

للشــباب  وتهميش  إقصــاء  الجنوب، 
والقيادات، توقيف املصانع الجنوبية عن 
العمل، تدمــري للحضارة، كل هذا حصل 
وأكرث للشعب الجنويب من  ِقبل سلطات 
أشنع  مورست  فقد  الشايل،  االحتالل 
التاريــخ يف وجه كل  عنرصية عرفها 
جنويب، عالوة عىل نهب ورسق الرثوات 

والذهاب بها إىل جيوبهم الثخينة.

معاناة وسجون رسية
معاناة الثــوار الذين رشد من رشد 
منهــم، وقتل مــن قتل، وســجن من 
الثورة  ســجن، هي من صنعــت روح 
وأشــعلت نريان الحرية الفداء يف وجه 
الطغاة الذين اســتخدموا كل األساليب 
الال إنســانية والال أخالقية ضد شــعب 
الجنوب، وهنــا التقينــا العميد الركن 
عبدالعزيــز الهدف قائد اللــواء الثاين 
الُجب  مشــاة قائد الجبهة يف قطاعي 
وبتــار الذي كان مــردا ومطاردا من 
داخــل وطنه وحتى قريتــه وبيته فقد 
كانت قوات االحتالل تبحث عن رأسه يف 
كل مكان لكونــه مل يرضخ لعنجهيتهم 
وتعســفاتهم وحربهم الظاملة ضد أبناء 

الجنوب.
مــن هناك تعلــم الثــوار العزمية 
الظروف وكل  كل  والصمود يف وجــه 
العوائق وهذا ما حدثنا عنه القائد الهدف 
والذي قــال يف بداية حديثــه: “الدين 
أشــياء  ثالثة  والعــرض ها  واألرض 
عليها،  للحفاظ  منلك  ما  كل  ســنبذل 
وســنقدم أرواحنا رخيصة يف ســبيل 
الذود والدفاع عنها، بعيدًا عن املناصب 
واملكاسب اخرتنا هذا الدرب منُذ الوهلة 
األوىل التــي غزتنا فيه أيــدي رشيرة، 
حللت قتلنا وسفك دمائنا بدون أي ذنب 
يذكر، فقــد كانوا ينتقمون من كل أبناء 
لهم  عبيًدا  وكأننا  ويستعبدوننا  الجنوب 

تحت وطأة العنف والسالح”.
وأضاف: »إن ما صنعه االحتالل من 
جرم وقبح وحرمان ألبناء الجنوب غرس 
يف قلوبنــا كجنوبيني جميعًا ســات 
الحرية، وفطرة الدفاع عن حرمات تربة 
أرضنــا الطاهرة وبــكل صمود وفخر، 
الحجارة وعاكفني  رابطني عىل بطوننا 
الغزاة وندك  املتارس والخنادق نصد  يف 
ثكناتهم، مثبتني للعامل مدى االضطهاد 
والقمــع الذي مارســه االحتالل ضدنا 
فمنــُذ احتاللهم لنا مل نــذق راحة، ومل 
ننعم بهدوء، فحتى أفواهنا تم تكميمها 
ليك ال نســتطيع البوح عّا يجري لنا 
من مؤامــرات وتصفيــات، فقد كانت 
أنواع األســلحة فوق  دباباتهم وجميع 
رؤوسنا، وكل كلمة يحاول أن يتفوه بها 
أي ثائر رسعان ما يردون عليه بالقذائف 
واملالحقة والتريد، وإن أمســكوه يتم 
الزج به يف سجونهم ليتم تعذيبه بأشد 
أنواع العــذاب ومن ثــم يخفونه وإىل 
األبد، وهناك الكثري من القيادات البارزة 
التي تــم إخفاءها وإىل اآلن ال نعلم عن 

مصريهم”.
بالقول:  الهدف حديثه  القائد  اختتم 
“هناك الكثري من الجرائم التي يشيب لها 
الضمري اإلنساين قاموا بارتكابها ضدنا 
بابًا لرسدها  إن فتحت  وتحتاج ملجلدات 

لكم، ولكني وضحت فقط ملاذا نحن اآلن 
صامدون وثابتــون ثبوت جبال الضالع 
األبيــة يف وجه أعداء األمــة العربية، 
ألننا هنا ال ندافع فقــط عن أرضنا بل 
إننا ندافع عن الــدول العربية ككل من 
التطرف اإليراين، ونحمي الخليج العريب 
من ذلك التمدد الواهم بالسيطرة عىل كل 

الدول العربية”.

الحق املغتصب
الحريب محمد  كا تحدث اإلعالمي 
صالح حســن عن معنويــات املقاتلني 
رغم شح اإلمكانيات والظروف القاسية 
يعانونها وقال يف حديثه: “يكمن  التي 
رس صمــود األبطــال يف الجبهات أن 
الجنوبيني لديهم مروع ديني ووطني 
يناضلون ويكافحون من أجل تحقيقه، 
وهو ليس وليد اليوم بل كان بروزه بعد 
االحتالل وذلــك يف 7 يوليو 94م حيث 
كانت حربا مسعورة، شنتها قوى الر 
الغاشمة اســتهدفت فيها دولة الجنوب 
شعبًا، وأرضا ،وإنسانًا، وهوية، وقضية، 
لينطلــق من هنــاك مبــارشة النضال 

والكفاح الستعادة الدولة املنهوبة”.
األبطال  نرى  كا  »واليوم  وأضاف: 
الصامــدون يف  الجنــوب  أبنــاء  من 
الضالع  بجبهــات  واملتارس  الخنــادق 
عندهم  الحدودية  الجبهات  من  وغريها 

عقيدة لتحقيــق مروعهم الذي ميثل 
كل جنويب فقد  ضحوا من أجل تحقيقه 
بآالف الشــهداء رحمة ريب تغشــاهم، 
ويرتكون  يستسلمون  اليوم  بهم  فكيف 
الســامي بحفنة  هذا املروع والهدف 

من املال”.
وتابع: »مل تؤثــر املادة عىل أبطال 
القوات املســلحة الجنوبيــة ونضالهم 
ضد غزاة العرص من االحتالل الشــايل 
الجنوب وجعله  الســاعون إىل احتالل 
ضيعة تابعــة لهم منــُذ احتالله، لذلك 
خرج رجال الله ورجال الوطن لصد كل 
املؤامرات وكل العدوان عىل أرضهم، غري 
واملنحدرات  القاســية  بالظروف  آبهني 
الصعبــة لكون مروعهــم التحرري 
املتمثل يف اســتعادة حقهم املغتصب، 

أكرب من كل األموال”.
وأكمــل: »إن أبناء شــعب الجنوب 
يتمنــون من التحالف العــريب الذي ال 
املنظات  كل  وأيضــًا  دوره  ينكــرون 
ومجلــس األمــن الــدويل وكل الدول 
يدافع  كشعب  بجانبنا  للوقوف  العربية 
عن األمــة العربية وأمن الخليج العريب 
من أيدي إيــران، هنا نطلب منهم النظر 
يف مصري شــعب الجنــوب ،والوقوف 
مصريه  بتقريــر  تطلعاتــه  بجانــب 

واستعادة دولته”.

طمس الهوية
كــا تحدث لنا أيضــًا أحد األبطال 
املرابطني يف جبهات القتال الذي يدعى 
عبداللــه مهدي وقــال: “قاتلناهم يف 
حــرب صيف 2015 ونحــن ال منلك أي 
يشء غري اإلرادة والعزم واإلرصار الذي 
بنيناه من باطــل القهر والحرمان الذي 
فرضه االحتالل اليمني الشــايل علينا 
كجنوبيــني، حيث قــام بطمس كل ما 
يشــري إىل وجود دولة ذات سيادة فقد 
واملدارس  الشــوارع  بتغيري أساء  قام 
واملعســكرات والكثــري مــن األماكن 
وذلك يف محاولة فاشــلة منه لطمس 
الهوية الجنوبية، عــالوة عىل ذلك قام 
بإقصاء وتهميش كل القيادات والكوادر 
الجنوبية يف شتى املجاالت لنظل مجرد 
عبيــد ليس لنا حول وال قــوة، وهذا ما 
يدفعنــا للصمود والثبــات يف جبهات 
القتــال غري مهتمــني باملرتبات وجني 
األرباح، فا عانينــاه طيلة ذلك الزمن 
الســحيق والغابر كفيل بأن يصنع مننا 
وحــوش كارسة ال تخــاف وال تنثني 
لــيء، فالحرية والكرامة أشــياء ال 

تقارن”.

فتاوى شيطانية
أما املالزم البطل عبدالله حسن قائد 

أحد األطقم العسكرية الذي بدوره رشح 
لنا أســباب صمودهم رغم كل الظروف 
أرضنا  احتالل  واملعاناة حيث قال: “بعد 
الذي تسيطر  اليمن الشــايل  من قبل 
عىل أغلبيته اآلن مليشــيا الحويث، قام 
حزب اإلخــوان وعىل لســان كاهنهم 
كل  دم  بتحليل  الزنــداين  املدعو  املفتي 
أيده فيها  جنويب، عرب فتوى رســمية 
أفتوا  أنهم  أي  الخفافيــش،  من  الكثري 
لندرك  واضطهادنا،  وتريدنــا  بقتلنا 
بأن من احتل أرضنا هم قطعان برية 
ال تنوي غري الخراب والدمار، فلم تسلم 
واملتاحف  الجنوبيــة  املصانــع  منهم 
عالوة  التاريخية،  والحضارات  الوطنية 
عــىل تدمري شــبابنا وأطفالنا وقادتنا 
الذيــن قتل من قتل منهــم، ورشد من 
رشد، وخفي من أخفــي وُيتم من ُيتم، 
لذلك نحن هنا اآلن نقاتل بكل رشاســة 
عانيناه  وما  وشــجاعة،  صمود  وبكل 
طيلة الفرتة الزمنيــة املاضية قد صنع 
منا هذا االنتصار وهــذا الصمود وهذا 
الثبات، الذي أذهل العامل وأرعب جاعة 

الحويث”.
وأضــاف: “نحن اآلن أمام معركتني 
رشستني اقتصاديًا وحربيًا يف ساحات 
القتال، حيث إننا أمام مؤامرة خبيثة يراد 
لنا بها الخنوع واالستســالم، وتهميش 

قضيتنا وجرنا نحو مربع ال عودة”.
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