
 15مسلسل جرائم وأطماع احتالل نظام صنعاء للجنوب العربي بعنوان الحلقة 

ً إيمانا من إن الجنوب لم ينجب عمالء بل بعنوانالرئيس على سالم البيض رسالة نوفمبر إلى 
 لأنجب أبطا

 

 

 

إن يطاني  م من االحتالل البر1967نوفمبر30ونحن نحتفل بذكرى استقالل الجنوب األولرئيس  ما من شك السيدي 
نظام صنعاء سلبوا م من قبل عصابة لصوص 1994تحت أعتا احتالل منذ نكبة حرب صيف   يرزح العربي الزال جنوبنا

حملوا سالح العنف والرشوة المادية والوظيفة األرضائية االستئصال  لغة اإلخضاع ونزعة ومارسوا الھوية واألرض
والمال العام نظام شجع التطرف لتشويه سمعة األمن والمخابرات أجھزة اإلعالم والقضاء والجيش و ىسيطر علنظام 

 العالم ا طوون  فالجنوبيي..رة وتاريخ الذي يرفض الذل والھواي المتحضر الذي عرفه العالم حضاالجنوب مجتمعال
 كرامه تجار ورجال إعمال ةصمات فاقت كل األوصاف حسن أخالق و شھامة وعزب العريقة بمواشتھرت ھجرتھ

شاريع العمالقة شاھده لما حضوا به من احترام وتقدير بين األمم ودول الجوار والخليج العربي كانت والزالت والم
ًھجرتھم من شرق إلى غرب أسيا اندونيسيا وماليزيا و الھند إلى أفريقيا فلن نجد يوما من األيام جنوبي واحد يفترش 

 ت ما نشر ته  القنوادً والشموخ مقارنة لألخر و خير شاھرق ألعزهالوطن وال خارجه وھذا فااألرض للتسول ألفي 
ين يمتدحون  قالفضائية أمثال تجارة األطفال والتسول في شوارع دول الجوار والخليج العربي بينما ھناك من المناف

 .ا للرد على المنافقين أينما كانودلھم الميدان خير شاھل الحاكم ويقول  في عھده اليمن بألف خير نقو

ة رئيس الي سيد د صمت طيل ة بع  15ّإن ظھوركم  على الساحة السياسية أنت ومن معك من القيادات السياسية الجنوبي
ًعاما نجاحا أقلق  ة مقضية لل أعطى  مضاجع نظام صنعاء وً ة ة كانالجنوبي ة ودولي دا سوى إقليمي ى ح ا من إن ًعل ًإيمان

ال ل أنجب أبط م ينجب عمالء ب ة  وإن استقرار وأ الجنوب ل وب ھو من  أمن واستقرار دول الجوار والمنطق من الجن
ي أثبتت  والعالم وب الت ة قضية الجن ل المستويات ھو عدال ى ك لذا إن نجاح النضال السلمي الذي مثله أبناء الجنوب عل

ىأن يستدرجضرورة استعادة وطن مغتصب وأرض منھوبة وكرامه مھدورة حيث إن شعب الجنوب يرفض   مستنقع  إل
وب نظام الذي يقوده إليه  عنفال ة ومؤسسات بمساحة أرض الجن وب دول ة090/0نھب الجن ك الدول ه ،مل  تحولت ملكي

ا تملك دليل م ذمم وال راء ال ك وش ا لتمل ل يتصرف بھ ل المحت ن قب ات الصالح والمؤسسة االقتصادية هتخاصة م  جمعي
ة و ال يحق ألتصرف الرئيس مباشره العسكرية والمساحة العسكرية كلھا تحت  ة و إدارة ومؤسسات الدول زة الرقابي جھ

  .ح الرابط تجرائم باألرقام أفوھناك   ألنھا تدار من القصر الجمھوريالتدخل 

http://www.soutalgnoub.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4
385&catid=70:saleh‐hussein‐commander‐of‐es&Itemid=145 



 

تكمن  صنع ملفات خطرة ملفات تحمل مؤشرات مترابطة بعضھا ببعض إن نظام صنعاء ھو من : سيدي الرئيس 
 إلى الثبات والصمود من خالل توحيد قدراتنا اوما علين  والعالم بأسرهمنطقة الشرق األوسط على  كارثةخطورتھا 
 أمامكم كل كوادر وإمكانياته وقدراته ت وضعيلت التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج اةإننا نؤكد التزامنا مع قياد وإمكانياتنا

الوطن بي العرالسياسية واإلعالمية كأول تنظيم سياسي جنوبي أثبت ضرورة تبنى مشروع استعادة ھوية الجنوب 
أعماق الوطن   استسالم و يأس ضارب إطنابه فيهل سبات و شبظالمغتصب واألرض المنھوبة والكرامة المھدورة في 

 .ي وصل إليھا أنبل مواطني الجنوب العربي تانات البفعل الفقر والمع

)) مبادرة الشرفاء الدكتور عبد هللا احمد بن احمد واحمد عمر بن فريد وبيان عدن العظيم ((إلى  سيدي الرئيس نعم 
 http://www.soutalgnoub.com/vb2/showthread.php?t=27898 أفتح الرابط 

قضية الجنوب أصبحت إن  دركيجب أن تالجمھورية العربية اليمنية عية في والشخصيات االجتما نسياسيياألحزاب ال
الوطن المغتصب واألرض العربي ھوية الجنوب استعادة من أجل ًأكثر تنظيما بعد تشكيل مكونات النضال التحرري 

 .م1994 عھد واالتفاق إلى مضيعة للوقت مثلھا مثل  وثيقة الة ماھيالوطنينقاذ اإلووثيقة المنھوبة والكرامة المھدورة 
  

الجنوب ( وية ھ  )ة اليمن الديمقراطية الشعبيةجمھوري( وتحتلالجمھورية العربية اليمنية تحكم  أسرةھذا 
 )العربي
 
 

 

 
 من شمال ويكون المجموع الكليوجرحت إلى جانب خسائر ماديه ونفسية  تلقت ًغدراتحكم وتحتل  األسرةھذا 

كانت الوحدة التي غزى بھا الجنوب ودماء الغزاة مع ھذا  جريح 17424 قتيل و 16205 ھو إلى جنوب
ًفقط تجاھلوا عمدا الوحدة الحقيقية بين دولتين ذات سيادة على جماجم بشر بالنسبة لھم وحدة رفع علم ونشيد 



و ماي22وحدة إعالن صنعاء تعامل مع نظام جمھورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمھورية العربية اليمنية 
ًمستفيدا من انفراد الحزب االشتراكي في إعالن وحدة م 1987م 1972انتقاما لحروب الماضي  غنيمة وم1990

دون استفتاء شعب الجنوب  ومن خالل ھذه الثغرة أستطاع أن يتجاھل الوحدة مع دولة وشعب الجنوب بضم 
 العنف سلبوا الھوية الجنوب قطعة أرض ضم ملكيتھا إلى أمالكه عبث بھا عصابة لصوص حملوا سالح

 نھبوا ثروات الجنوب الن مساحته الجنوب فيه ملكية  لغة اإلخضاع ونزعة االستئصالومارسوا واألرض
ًوھذا الفارق استفاد منه في شراء الذمم حيث وجه حربه منفردا ضد الحزب االشتراكي 0./90الدولة بواقع 

ً ونشر الفتن مستفيدا من عناصر القاعدة لمواثيق معاملة الغدر بالعھود واالذي وقع معه الوحدة بأتباعه 
والمتطرفين العائدين من أفغانستان الذي ساندوه في تحريضھم على الحزب االشتراكي وھنا الدالئل واألسباب 

 ::التي وقع ضحيتھا شعب الجنوب ھي  
 

للوحدة المرحلة االنتقالية خالل مسمى واألنظمة المتفق إقرارھا رق بين النظامين في القوانين افوإن ال ً-أوال
 إن البلد في أزمة ؤكدأحزاب وشخصيات اجتماعيه تاإلجماع  حينھا وكانحادة  اتخالف وءأخطاأظھرت 

بإشراف دولي تم التوقيع عليھا بإجماع إلنقاذ البلد و واالتفاقعھد ال ةعبر وثيقالقوى السياسية  توذھب
 هحرب شنت من قبل نظام صنعاء وألخرى تم التأمر عليھا ھي اوحضور أمين عام الجامعة العربية في األردن

بالقوة  غزو الجنوبالنتيجة  توقال إنھا وثيقة التأمر وكانتنفيذ وثيقة العھد واالتفاق  ًاًرفضنوب على الج
  مجلس األمن الدولي قرارات أشقاء في دول الجوار وكذا أصدقاء وضاربا عرض الحائط  الوسطاء العسكرية 

 .. وقف الھجوم على الجنوب بم 1994 931 و924رقم 

 في كل نعيين محافظين شمالييوأحتل الجنوب ودخل جيش الجمھورية العربية اليمنية الجنوب – ًثانيا
غنائم حرب ك األرض وملكوا مؤسسات دولة الجنوب واحتلواوقادة مناطق عسكرية محافظات الجنوب الست 

 .بيين وتم تصفية كل أجھزة األمن والدفاع من الجنو

من   شعبوأظھرت مطالبنجحت شاھد تصعيد االحتجاجات تطالب بفك االرتباط نظام صنعاء عندما  _ ًثالث
 الذي ساندوا الجنوب في إصدار خالل إيصال القضية الجنوبية إلى مسامع صانعي القرار الدولي واإلقليمي 

   .م على الجنوب1994 في حرب 931 و924رقم  قرارات مجلس األمن الدولي 

الستدراج أطراف إقليميه استثمار  الخمس واآلن السادسة في صعدهأفتعل نظام صنعاء الحروب   _ ًرابعا 
  : التالي  بالدليللصالح ھيمنة بقاء ودولية 

 ھالل ر لجان برلمان ومنھا لجنه رئسھا الوزير عبد القادن الحوثييعالجان التي تشكلت للحوار م_ األول 
  التقارير تضمنت معالجات رفقتھا تعويضات أعلنت عنھا كطر رفعت تقارير أبرز تلوأخرھا وساطة دولة ق

 .ً.ئاوال يعرف عن حرب صعده شيالسلطة إنه برلمان شكلي يأتمر بأمر البرلمان  اليوم يطرح بينماصنعاء 

قبل أبن ي بحوزة الحوثيين من داخل الحرس الجمھوري وبالتحديد من تُظھر مؤخرا إن األسلحة ال_ الثاني 
 صالح إضافة إلى أسواق األسلحة المنتشرة في أسواق اليمن الرئيس قائد الحرس الجمھوري احمد عبد هللا

 بي بي سي و قناة العربية ةكسوق الطلح في صعده يباع فية مختلف األسلحة وعرضت تلك األسلحة عبر قنا
 جيش نظام صنعاء أثناء احتالل نھب قادة جم جيش نظامي  إضافة إلى ماحوالجزيرة والسعيدة أسلحة ب

 يعبد الول/ في مصر العقيد نم  المرجع في كتاب ألف ساعة حرب لسفير اليم1994الجنوب في حرب 
 .الشميري 

 وثائق وتصريح من وزارة الدفاع اليمني ة بإن سفينة أسلحة دعم الحوثيين أستورد األدلةأظھرت _ الثالث 
فمن يستطيع تزوير شراء  ،كشوف المستور  بدعم الحوثيين ن رغم اتھام إيرا نافذينتجار يمنيينمن قبل 

 .أسلحه يستطيع دعم القاعدة 

 ة  أظھرت  الصحف ومواقع البريد االكتروني وحوارات عدجھناك تقارير الفساد  حدث وال حر_ الرابع  
اتيجيه تؤكد إن الفساد لقنوات فضائية مع شخصيات سياسية برلمانية وحزبية يمنية ومراكز بحوث استر

 إلى حرب صعده كلھا دالئل كشفت إن نظام صنعاء ھو من صنع تلك األزمات ويتحمل إضافةًضاربا اطنابة 
 . الكاملة ةالمسؤولي



 يرى  لمفشلتويعتبر الوحدة بين البلدين ال يوجد تعايش بين الشر والخير متحضر الجنوب مجتمع _ الخامس 
أسواق األسلحة منتشرة و  أرضه ونھبت ثرواته وشرد شعبه تب الجنوب احتلإيجابيات ما كان يطمح له شع

دام فإذا كان االحتالل البريطاني . جرائم سائدة بمختلف اإلشكال والبالد تعيش حالة فلتان خطير خطير 
في مساء نفس اليوم فم 1967 نوفمبر30 استقالله صباح يوم على أرض الجنوب ونال الجنوبعام 129

 كخطوه تسير في  مره في التاريخ ألولجمھورية اليمن الجنوبية الشعبيةالعربي أسم سم الجنوب دخل على أ
 قدرات دتحقق استقرار وتقدم وازدھار وتوحي إطارھا العام على طريق الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج

لشعب الجنوب اء فتدون استما وقع به الجنوب ھذا المسمى وإمكانيات الشعوب العربية وكانت حصيلة 
الفتية الجنوب دولة  ومؤسسات اتئھيمن خالله  ت ومشيخه جنوبية تشكلوإمارة سلطنه 25  ألغيتوحينھا

 المھرة  السادسةالمحافظة عدن إلى األولى المحافظةمن دءا تأبداري جديد إًعلى ست محافظات وفقا لتقسيم 
 .نوب العربي كبديل لكيان الجنوب العربي المتمثل باتحاد أمارات الج

إصالح مسار الوحدة وم 1994معالجة أثار حرب لالماضي  في اھنات مر ت ھناككانإذا : سيدي الرئيس 
معاملة نظام صنعاء مع شعبنا بدليل أسمه احتالل  بالقوة صبح ھناك شيء مفروضاليوم تكشف األمر وأ

خلط األوراق  والتي أصبح شغلھا الشاغل القنوات الفضائية   فيتلك األفواه عبر يطرح اهما نرًالجنوبي وفقا ل
ًحينا لقيادات وً حينا للنيل من قيادات جنوبيه في الداخل  والتخوين لآلخرينتھمالتوزيع  وزماتألاة إدارو

بافتعال فشل وتخبط نظام صنعاء ه أظھرًدليال مجمل تلك التھم أصبح و التنكر التسفيه لمطالب الجنوبب الخارج
 .. جرائم عن ما يجري في الجنوب من ًمنظما  وًمقصوداًاألزمات ھربا 

 يعبر التاريخ جغرافيا أرض وبحر وجزر وصحار من المھرة إلى كمرانوتاريخ العربي ھوية الجنوب 
الجزيرة العربية وإن اآلثار والتاريخ تأكد بأن الجنوب تاريخيا من  ووديان وجبال أسمھا الجنوب إي جنوب

نية من عاد وثمود إلى معين وقتيان وحضرموت وأوسان وحمير ھنا وثائق الحياة المد يوم بداء اإلنسان
م وحتى 1837العربي للفترة ما قبل يناير ھوية  الجنوب : توقف غطرسة المنافقين لنبيين للقاضي والداني

   .حسب اآلتيد ول وأعالم م  1967 نوفمبر 30 في الجنوب العربي من بريطانيااستقالل 

 نوفمبر 30م وحتى استقالل الجنوب العربي من بريطانيا في 1837 للفترة ما قبل يناير ھوية الجنوب العربي
  :ھي حسب اآلتي م د ول وأعالم 1967

 أصبحت مدينة عدن مستعمرة 1839 يناير 19من 
 19بريطانية وكان علم حكومتھا خالل الفترة 

 ھو 1937 أبريل 1 -1839يناير
 :تاليلا

على مدينة عدن كانت ما قبل السيطرة البريطانية 
مدينة عدن و مينائھا تقع تحت حكم السلطان العبدلي 

سلطان سلطنة لحج و كان علمھا حينھا ھو علم 
 :ليسلطنة لحج ھو التا

م كان علم 1963 نوفمبر 18-1937 أبريل 1من 
 :لتاليحكومتھا ھو ا

  
م وحتى 1967 نوفمبر 30-1963 نوفمبر 18من 

 :علم حكومة عدن ھو التالياالستقالل الوطني كان 
حكومة اتحاد إمارات الجنوب العربي ثم حكومة :إمارة الضالع و من بين أعالمھا العلمان التاليان 

 :اتحاد الجنوب العربي و علمھا ھو التالي

 
 : التاليإمارة بيحان و علمھا ھو :سلطنة الفضلي و علمھا ھو التالي :سلطنة العوالق السفلى و علمھا ھو التالي



 :جزيرة سقطرة و علمھا ھو التالي :سلطنة الواحدي بالحاف من بين أعالمھا العلمان التاليان

 و علمھا  الحكومة العفرارية في المھرة و سقطرة :سلطنة الواحدي حبان من بين أعالمھا العلمان التاليان
 :ھو التالي

 :مھا الثالثة التاليةسلطنة يافع السفلى و من بين أعال

 
 

 :سلطنة يافع العليا و من بين أعالمھا الثالثة التالية

  
 :سلطنة القعيطي في الشحر و المكال و من بين أعالمھا الثالثة التالية

 
 و علمھا ھو سلطنة المھرة في الغيضاء و سقطرة :سلطنة الكثيري حضرموت سيئون من بين أعالمھا العلمان التاليان

 :التالي

 
م حصل 1967 من نوفمبر 30في  :الديمقراطية الشعبية   ثم جمھورية اليمن حكومة جمھورية اليمن الجنوبية الشعبية

بعد الجالء البريطاني من الجنوب العربي وألول مرة تم  الجنوب العربي على استقالله الوطني واستلمه الجبھة القومية السلطة
الجنوب العربي إلى اليمن الجنوبي عند ما أطلق على اسم الدولة الجديدة جمھورية اليمن الجنوبية الشعبية وقد اتخذ تغيير اسم 

ھذا القرار بشكل مركزي من قبل اللجنة التنفيذية للجبھة القومية دون استفتاء الشعب في الجنوب العربي بتغيير تسمية شعبة 
دوله واحدة  ية ثم توحيد كل أمارات وسلطنات ومشيخات وجزر الجنوب العربي في وبقيام جمھورية اليمن الجنوبية الشعب

وقسمت الدولة إلى محافظات ومديريات ومراكز وعاصمتھا مدينة عدن وأصبحت الدولة الجديدة في اليمن الجنوبي تسيطر 
ً غربا وعضوه في الجامعة ًعلى جميع أراضي الجنوب العربي من المھره وسقطرى شرقا إلى باب المندب وجزيرة كمران

العربية والجمعية العمومية لألمم المتحدة  والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى وتقيم  عالقات دبلوماسية متبادلة ومعترف بھا 
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ھم  إن من قدم جھود وراھن على أصالح مسار الوحدة بين البلدين بما في ذلك جھود منھو إن حصيلة ما نريد طرحه 
ونعتبر تلك  قالمثل يقول يد واحده ما تصفمعارضة سلطات نظام صنعاء من الجنوبيين ال يعني إنه خصم ألن في 

تلك الجھود شخصت ألن  القادمةللقاصي والداني حقائق تتمسك بھا أجيال لھم ود منھم خير وبركه ألنھا كشفت الجھو
  .خصمنا ھو نظام احتاللو وبررت واقع الرفض لنتائج وحدة الضم واإللحاق بقوة السالح 

 تلك المصالح  ال إال إنومصالح أنظمه إن ھناك تعقيدات على المستوى الدولي واإلقليمي بالغه مأمن شك 
 من مواقف اانطالقمطلوب واإلقليمي الدولي قدراتكم وإمكانياتكم على التحرك وحرية الشعوب يمكنھا تجاھل 

 في واألخوةقاعدة الحفاظ على أواصر المودة وم 1994 في حرب 931 و924رقم  مجلس األمن  تقراراو
تداعيات نظام احتالل وألدوار بين معارضه اتوزيع لوقف كون تعند مستوى تضحيات شعب الجنوب ساإلسالم 

التي ال تخص شعب مثلھا مثل  وثيقة العھد واالتفاق سيكون شئن النظام ومعارضيه وثيقة إنقاذ اليمن 
عند مستوى تضحيات شعب  تلثباھو ا للوقت ًامضيعة للوقت فاختصارالتداعيات  ألن تلكالجنوب المحتل 

 شعب البلدين  متبادل بينه باحترامًكل على أرضيعود وك االرتباط الدخول في معالجات عملية بفالجنوب ب
ھو من صنع تلك األزمات ويتحمل ف نظام صنعاء الذي زرعھا رئيس الجوار ونبذ الحقد والكراھية لى حسنعًحفاظا 
      .. الكاملةةالمسؤولي

رفرف علمھا في عواصم بلدان  يادةدولة ذات سرفضه نتائج احتالل ما يزيد عزم وإصرار شعبنا على الثبات ھو إن 
 ..األرض إرادة الشعوب أقوى من كل قوة على حرية وو العالم 

 وعاشت إرادة أحراره األبطال    التوفيق والنجاح وعاش الجنوبمتمنى لكن

  العربي جرائم وأطماع احتالل نظام صنعاء للجنوبقريبا بين أيديكم كتاب توثيق  

  الرابط السابق موقع صوت الجنوبإضافه الى مانشر في كل جديد 
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 المجد والخلود لشھدا أكتوبر ونوفمبر وشھداء االستقالل الثاني من االحتالل اليمني

 قائد صالح حسين العيسائي
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