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المقال االخير

ال يختلــف اثنــان بأن مــا يجري يف 
اال فصول مخطط استخباري  عدن ما هو 
دويل يجري تنفيذه عــر وكالء اقليميني 
ومرتزقــة محليــني اعاقوا تطــور هذه 
املدينة التي تعرضت لكل انواع التدمري يف 
التعليــم والصحة واألرض والدفع مباليني 
البرش والســيارات إىل عدن لتدمري بيئتها 
والسيطرة عىل كل مساحة يف هذه املدينة 
الطيبة املعطاءة الحاضنة ألبناء الشــال 

والجنوب.
الحرب  أشــكال  ملختلف  عدن  تتعرض 
منها حجب الرواتب ألشهر وقىض املخطط 
االســتخباري املذكور سلفا بإغراق املدينة 
مبحالت الرصافة املشبوهة وسحب الدوالر 
األمرييك من الســوق بواسطة سارسة 
تم تجنيدهم لهذا الغــرض وارتفع الدوالر 
اىل اكرث مــن الف ريال مينــي وارتفعت 
بذلك اســعار املواد الغذائية واالستهالكية 
بنســبة تزيد عن بعض السلع عىل %400 
واحتقنت االوضاع السياسية واالقتصادية 
واالجتاعيــة والذي متثــل يف عدم دفع 
الرواتب والدفع بأســعار املــواد الغذائية 
واالســتهالكية اىل ســقوف ال تطالهــا 

الرواتب أن وجدت.
عدن مدينة البحر .. مدينة املواد الغذائية 
البحريــة الغنية بالروتــني والفيتامني : 
ســمك ورشوخ وزنجة وغريها وعشــنا 
الطيبة عــىل مدى أجيال  املدينة  يف هذه 
متتد من اواخر القرن التاســع عرش حتى 
احتالل الجنوب وحارضته عدن عندما قدم 
كل  ملصادرة  واستقدموا  وازالمهم  نافذون 
مقدرات عدن برا وبحرا واستقدموا خراء 
اجانب )مرتزقة( الســتنزاف كل مقدرات 
عدن ودمروا البيئــة البحرية ومن يصدق 
أن الحوت الباغة بــاع بألف ريال يف عدن 
التي تعاملت مع الباغــة عىل انه ارخص 
املالزم  الخيار  الباغة  الســمك وكان  انواع 

للمعدمني.
الباغــة بألف ريال فأن  اذا كان حوت 
قد  واملعدمني  الدخــل  ومحدودي  الفقراء 
رفعــوا أياديهم إىل الســاء وابتهلوا إىل 
املــوىل عز وجــل ان يأخذ بأيــدي اعداء 

االسالم الذين يحاربون عباده يف قوتهم.
ثورة الغضب أخذت يف االنتشار وعىل 
االنتقايل ان يتعامــل بحنكة ويقظة وان 
يعطــي لوجوده عــىل األرض دفعا ماديا 
املسحوقني  من  املعاناة  لتخفيف  ومعنويا 

واملضطهدين.

جنيب محمد يابلي

حوت باغة بألف ريال !! 
ملعون أبوِك شرعية

الكهرباء .. أقذر سالح إلفشال 
المحافظ لملس 

الُزبيدي  الرئيس  عيــدروس  يكتســب  قرار 
بتعيــني ابن املهرة، املناضل ســعيد محمد عيل 
سعدان الجدحي، عضًوا يف هيئة رئاسة املجلس 
الجنــويب، دالالت، وأهمية كرى، ال  االنتقايل 
ســيا وأن القرار تزامن مع تظاهرة حاشــدة 
ألبناء املهرة رفًضا ألي مشــاريع ضد الجنوب، 
الســتقالل  املؤيد  الصلب  موقفهم  عن  وتعبرًيا 

الجنوب.
وتــرز أهمية قــرار الرئيــس الُزبيدي يف 
كون األستاذ سعيد ســعدان ُيعد أحد املناضلني 
الجنوب  ثــورة  فجر  بــزوق  منُذ  الجنوبيــني 
التحررية، وكان رئيًسا للحراك الجنويب السلمي 
يف محافظة املهــرة، وقد تصــدر زخم الثورة 
الجنوبية يف ظل ظروف صعبة، ومعقدة آنذاك، 
ال سيا يف محافظة املهرة التي تكتسب أهمية 
ُمشــارًكا يف كل  اســراتيجية قصوى، وكان 
الفعاليات واملؤمترات الجنوبية بالداخل والخارج 

عن املهرة.
ورغــم تعرض األخ ســعيد ســعدان، آنذاك، 
ملارســات، ومضايقات، وظروف عصيبة أبان 
االحتالل اليمني، إال انها مل تنل منه، ومن مساره 
الثوري الذي ســار عليه هو ورشفاء أبناء املهرة 

العزيزة، وظل صامًدا، ُمخلًصا لقضية شــهداء 
اليوم  ليأيت  االبطال،  امليامني، وجرحاه  الجنوب 
الذي توج مشــواره النضايل بتعيينه عضًوا يف 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، باعتبار 
أن االنتقايل الجنويب لكل أبناء الجنوب االحرار 
املؤمنني باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة 

عىل حدود ما قبل 22 مايو / أيار 1990م.
اكادميًيا، فقد عمل سعيد سعدان مدرًسا، ثم 
نائًبا ملدير مدرســة من 19٨0م إىل19٨٥م، كا 
التحق بالدراسة الجامعية يف االتحاد السوفيتي 
مبدينة موسكو عام 19٨٥م، وهو حاصل عىل 
من  والتخطيط  االقتصاد  يف  جامعية  شــهادة 
1990م،  عام  الدويل  التجاري  موســكو  معهد 
وعمل وكياًل ملحافظة املهرة )201٥م * 201٨م(، 
وقــد أُقيص قرًسا مــن الوظيفــة العامة عام 
199٥م، ضمن سياســة االحتــالل اليمني يف 

اقصاء كوادر الجنوب.
خطوات الرئيس الُزبيدي ُتبني اســراتيجيته 
يف السري بسفينة الجنوب بحنكة، وحرصه عىل 
جعــل كافة أبناء الجنوب يشــاركون يف قيادة 

سفينة الجنوب إىل بر األمان.
اليــوم.. الجنوبيــون يف محافظــة املهرة 

يرســمون لوحــة 
جنوبية  نضاليــة 
عظيمة، وهي تعبري 
أهمية  عــن  عميق 
مســار  يف  املهرة 
الجنوبية،  الثــورة 
جــزًء  باعتبارهــا 

أصيــاًل ال يتجزأ عن أرض الجنــوب األبية، ولها 
دولة  يف  والخاصــة  االســراتيجية،  مكانتها 

الجنوب الفيدرالية القادمة.
كا أن خروج حشد أبناء املهرة اليوم للتعبري 
عــن موقفهم الوطنــي الواضــح، والرصيح، 
ورفضهم القاطع ألي مشــاريع ُتناهض قضية 
شعب الجنوب، هو تجســيد للعزمية النضالية، 
تلك  العظيم، ال ســيا وأن  الثــوري  واإلرصار 
التظاهرة الجاهريية الكرى جاءت ومحافظة 
الجنوب عامة،  املهرة خاصة، وكافة محافظات 
تعيش وضًعا معيشــًيا صعًبا، إال أنهم اثبتوا أنُه 
عندمــا يتعلق األمر بالوطــن الجنويب فجميع 
األمور تبقى اســتثناء، وتبقــى قضية الجنوب 
الوطنية هي األولوية الحتمية التي ال قبلها، وال 

بعدها أي قضية.

أحمد  األستاذ/  اليوم  اشــاهد  عندما 
حامد مللس محافــظ محافظة عدن وهو 
يعــاين ويصارع وبكل الطــرق من أجل 
ايجاد املعالجات والحلول ملشكلة الكهرباء 
املفتعلة اصــال ولو حتى عىل حســابه 
الخاص وبالتزام شــخيص منه و هو ما 
كان هذا ســيحدث لو ان الحكومة عملت 
عىل تنفيذ االلتزامات التي تم اقرارها لحل 
مشــكلة الكهرباء يف عدن ولكن لألسف 
هنــاك من عمل عــىل عرقلــة تنفيذها 
وبشــكل متعمد ألهداف سياسية خبيثة 
التزامات كبرية  امام  الرجل  وهو ما جعل 
يصعب تحملهــا وااليفاء بها وهو ما اراد 
البعض الوصول به اىل هذه الحالة لغرض افشاله ودفعه إىل تقديم 

االستقالة .
ما اشبه الليلة بالبارحة فقد ســبق وان تم استخدام اقذر سالح 
من قبل البعض يف الرشعية وهو الكهرباء لغرض افشــاله عندما 
كان مللس يشغل حينها منصب محافظ محافظة شبوة وقد شاهدة 
بنفيس كيف كان الرجــل يتوصل مع قيادة الســلطة املحلية يف 
محافظة مارب لغرض الحصول عــىل قاطرة ديزل واحده لكهرباء 
شبوة من اجل تشغيل محطة الكهرباء ومل يتم تلبية له ذلك بل وتم 
حرمانه حتى من الحصول عىل ابســط املستحقات املالية الخاصة 
بالسلطة املحلية يف شبوة ولكن عندما تم تعيني محافظ اصالحي 
راينا كيف تغريت االمور وحصل عىل امكانيات ودعم مايل مل يسبق 
له مثيل من قبل وان حدث واعطي له كل يشء حتى حصة املحافظة 
) 20 %( من مبيعات النفط وســخر كل ذلك لغرض انجاحه لكونه 

اصالحي .
ان مــا يعانيه اليوم املحافظ مللس مل يــأيت من فراغ وامنا وفقآ 
لسياســة حزب االخوان الخبيثة والتي يتم مــن خاللها انجاح كل 
مسؤول اصالحي يف السلطة والعمل عىل افشال االخرين وخاصة 
املنتمــني للمجلس االنتقــايل الجنويب من خالل حــرب الخدمات 
وغريها من االســاليب القذرة والرخيصة وهو عمل شيطاين تجرد 
من كل معاين اإلنســانية بل ويكشــف عن الوجه القبيح لجاعة 

االخوان املسلمني .
أن سياســة خلوين يف الســلطة او اســتعدوا للجوع وحرب 
الخدمات فهي غري مجدية مع ابناء عدن لكونهم يدركون جيدآ حجم 
املؤامرة وابعادها وســيكونون الجدار الصلب الذي ستتحطم امامه 

كل املؤامرات التي تستهدف محافظهم مللس .

بيدي وتظاهرة المهرة
ُ
قرار الرئيس الز

النخبــة  احلضرميــة  صمــام  أمان   املكال واطقمهــا   ترفع  اعالم  اجلنوب يف شــوارع  
املكال ، فألف حتية للنخبة احلضرمية.

صورة قدمية لصقور اجلنوب جتمع كال من : صالح منصر الســيلي وســعيد 
صالح رحمة اهلل عليهما.
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