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المقال االخير

انهيار األوضاع السياسية واالقتصادية 
من  األســفل  الدرك  إىل  واالجتامعيــة 
افرز مشاعر غضب ومشاعر  الحضيض 
األىس عىل حال عدن مدينتهم التي نعمت 
قبل الوحــدة غري املباركــة ومن هؤالء 
الشــباب من جرياين يف حافة األصنج 
)شارع الحمراء( يف الشيخ عثامن ومن 
شوارع مجاورة وبالتعبري العدين املحض 
)ربوا عىل وجوهنــا( أي عرفناهم منذ 

سنوات طفولتهم وراهقتهم.
عيل  تــرددوا  الذين  الشــباب  هؤالء 
مرتني يف املرة األوىل طرحوا عيل فكرة 
اعادة تجربة لجان الدفاع الشــعبي التي 
تأسست يف 30 مايو 1973م واستمرت 
مرحلة تكوين أطرها املختلفة حتى يونيو 
1977م وهــي شــهادة للتاريخ تجربة 

جيدة بكل املقاييس.
لجان  لتشــكيل  منهم  املقدم  املقرتح 
اجتامعيــة وهم : عبداللــه محمد عيل 
جنــاح، أحمــد ثابــت محســن، مراد 
مصطفى راوح ، عدنان أحمد صالح، رائد 
عبيد  محفوظ،  محمد  سمري  الشبوطي، 
سليامن، شــوقي عقريب، ياسني احمد 
قايــد، ومعهم الفاضلــة: فاطمة أحمد 

مرييس لشؤون املرأة.
لألمانة هذه املجموعــة حالها كحال 
أي مواطــن عــاش يف الجنوب يف ظل 
ما كانت تعــرف باليمــن الدميقراطية 
أمن  وأمنهــا وكان  بجيشــها  املعروفة 
اليمن الدميقراطية يف قبضة امن النظام 
من نقطة باب املنــدب غربا حتى نقطة 
الحدود مع ســلطنة عــامن، اما جيش 
اليمن الدميقراطيــة كان عصيا عىل كل 
الجريان ألننا كنا نرى جيشــا باكستانيا 
عىل الحــدود عند احتقــان العالقة مع 
السعودية وجيشا ايرانيا عىل الحدود عند 
احتقان العالقة مع ســلطنة عامن ألن 
جيش اليمن الدميقراطية كان عبارة عن 
شــفرة تنحر بها جمال او ثورا اما جيش 

الشامل فكان عبارة عن تورته.
أقــول ألفراد هــذه املجموعة ومعهم 
قطاع واسع من افراد املجتمع من حقكم 
تشــكيل لجان اجتامعية طاملا وان ذلك 
ســيخدم أمن املجتمع وتســهيل مهام 
االنفالت  للمواطن يف ظــل هذا  جديدة 
عاملي  اســتخباري  مخطط  انتجه  الذي 

وينفذ عرب وكالء قوميني ومحليني.
ســريوا عىل بركة الله طاملا وان عدن 
االرهاب  ملسلســل  وتتعرض  تعرضــت 
واالســتنزاف الــذي أخــذ ويأخذ عدة 
وحوادث  الرواتب  انقطاع   : منها  اشكال 

التفجريات واالغتياالت.

جنيب محمد يابلي

التواقون ألحياء لجان 
الدفاع الشعبي

احملرر السياسي

اتبعت رشكة النفط اســلوب دينء 
وحقري يف تعاملهــا مع املواطن من 
خــالل متتعها يف محاربــة املواطن 
الرشكة  وتلجأ  النفطية  باملشــتقات 
فلمها  إىل  العراشة  انتصار  برئاســة 
انعدام  اتباع سياسة  املعتاد من خالل 
السوق من املشتقات بشكل نهايئ ثم 
التجارية  يتبعها الســامح للمحطات 
بالبيع بأســعار مرتفعة تحت مسمع 

وارشاف رشكــة النفط حتى يشــعر 
ويصــاب املواطن بهــول التعرفة ثم 
يأيت قــرار الرشكة باعتبــاره املنقذ 
للمواطن من خالل انزال تعرفة جديدة 
للمشــتقات النفطية وبزيادة سعرية 
ولكن املواطن يتقبلها مقارنة بالسعر 
التجارية وكل  الذي متارسه املحطات 
واحد  ومخرجها  منتجها  الدراما  هذه 

وهي رشكة النفط حاليا .
الســيناريو املوجود عــىل الواقع 
الجنوب  محافظات  وغالبية  عدن  يف 

هو نفــس الخطة املذكــورة اختفاء 
للمشتقات ثم تبعه بيع سعر العرشين 
التجارية  املحطــات  بنزيــن يف  لرت 
او  مببلغ 9٨00 ريال وبعدها بيومني 
ثالث ســوف تصدر الرشكة قرار بان 
ســعر الدبة او العرشين لرت سيكون 
بــني ٨300 او ٨٥00 ريــال وهــذه 
املتبعة دوما يف رفع  هي السياســة 
القريبة  واأليام  النفطية  املشــتقات 
ســتثبت للقارئ الكريــم صحة هذا 

السيناريو املتبع.

عدن / األمناء / خاص :
عرثت األجهزة األمنية يف نقطة الربــاط بالعاصمة عدن، 

أمس االثنــني، عىل كمية 
من الحبوب املخدرة بحيازة 
من  قادمة  صومالية  امرأة 

تعز.
النقطة  أفراد  واشــتبه 
من  القادمة  املتهمــة  يف 
اليمنية  تعــز  محافظــة 
عىل مــن ســيارة أجرة، 
وبتفتيشــها عرب الرشطة 

النســائية، ضبطوا كمية كبرية من الحبوب، وقررت احتجازها 
متهيدا إلحالتها إىل الجهات املختصة.

من القيادات العسكرية.. الشهيدان علي عنتر وصالح بن حسينون.

دراما العراشة في رفع أسعار الوقود

ضبط صومالية قادمة من تعز إلى 
العاصمة عدن بحوزتها مخدرات

فيــال تقطــع شــارع يف املدينة 
أو  رقيب  دون  بخورمكــر  البيضاء 

حسيب.

من ذاكرة الجنوب


