
من حق أي جنويب أن ينتقد املجلس 
االنتقايل، ولكن السؤال الكبري هو: ملاذا 
اإلرصار عىل دفن املجلس االنتقايل عرب 
حملة إعالمية تم تسخري كل اإلمكانيات 

لها؟! 
الجنوبيني  بعــض  يقوم  ال  وملاذا 
بعرض رؤية تســهم يف تطوير شكل 
املجلس االنتقايل، وســد الثغرات التي 
سيالقي  العمل  وهذا  تأسيسه؟  واكبت 
املؤيد  الجنــويب  الشــارع  من  قبوال 
للمجلس االنتقــايل، وليس بالرضورة 
أن نتفق عىل كل األشياء، فهذه ليست 
إال مرحلة عبــور مؤقتة، ويجب علينا 
إن مل نساعدها فال نساهم يف إغراقها 
وإغراقنا جميًعا، والذين يتخوفون عىل 
رشعية هادي، نقــول لهم: ليس هناك 
مربر لهذا التخوف فال أحد ضد رشعية 

الرئيس هادي. 
ولكن باملقابل هناك أطراف يف الرشعية عىل عداء مع الجنوب، 
وهذا أمر ال ميكن أن ينكره أحد، وتلك القوى وعرب التسرت برشعية 
هــادي تحاول قتل أي مرشوع جنويب، وتعمل ليل نهار عىل إبقاء 

الجنوب مشتت األفكار.

من الطبيعي أن تجد اإلخواين يف شبوة يطبل للَحّجاج الظامل 
وتنميته الكاذبة يف محافظة شــبوة، فهم يستلمون 5 مرتبات: 3 
بالريال اليمني وواحد بالريال السعودي وواحد بالدوالر، وحصته 
من مســاعدات اإلغاثة ملركز سلامن تصل إىل بيته، كام أن قسمه 
من املساعدات الدولية التي ترصف عرب 
وأغلبها  إليه  تصــل  بالدوالر  املصارف 
املحافظة  خارج  من  ألشخاص  يرصف 

عىل حساب أبناء املحافظة.
 كــام أن اإلخــواين يحصل عىل 
برتول البعض منــه بالش ويرصف له 
عرب محطة خاصــة بالجيش والبعض 
خاصة  محطة  عــرب  له  يرصف  اآلخر 
وبســعر 3500 ريال، فكيف ما بيطبل 
للحّجاج وتنميتــه الكاذبة يف ظل كل 
التي يحصل عليها يف  االمتيازات  هذه 

شبوة وغريه محروم منها؟!
الســلطة  ينتقــد  تجــده  ولــن 
وانتهاكاتها الفظيعة املرتكبة أبدا، فهو 
مل ُيقتل أحد من أهله، ومل ُيسجن وُيعذب أحد من أقاربه، ومل ُتنهب 
ملكيته الخاصة، ومل تهاجم منطقته وقبيلته وذلك لكونه إخواين.

فــيء طبيعي أن القرد يف عني أمه غــزال، ويبقى اإلخوان 
للعنرصية والنفاق والدجل عنوان!
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المقال االخير

عدن أم املساكني من أبنائها أو القادمني من الجنوب 
والشــامل.. عدن حاضنة لكل القادمــني إليها من يهود 
وصومــال وهنود بــل إن الرحالة العريب الشــهري ابن 
بطوطة وصف الرتكيبة الســكانية لعدن قبل 700 سنة 
بالقول: "...ويســكنها هنود ومرصيون، وكانت ساحة 
للثقافة والصحافة والتجارة والسياســة، وكانت مساحة 
متميزة عن ســائر مدن الجزيرة العربية شامال وجنوبا 
إىل أن انغمــس عدد مــن أبناء عــدن يف العمل الثوري 
بتوظيف السالح الناري بدال من العصا واملصارعة العدنية 
الفــرتة 1967/1964م، وخرجت عدن  )املدراجة( خالل 
عن مسارها الحرضي والحضاري يف اتجاه الهاوية ومل 

تعرف طعم العافية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
أوضاع عــدن الحالية - أمنيا واقتصاديا واجتامعيا - 
يف كف عفريــت، وكانت األوضاع قد خرجت عن املألوف 
منذ دخــول النفق املظلم يوم 22 مايــو 1990م، وزادت 
سوءا منذ عام 2015م، حيث صدت عدن وببسالة أبنائها 
العدوان الحويث عليها الذي ذاق األمرين عىل العكس من 

املدن األخرى ويف مقدمتها صنعاء.
تشهد عدن تدهورا أمنيا واقتصاديا وسياسيا وأصبح 
هنــاك إجامع من كافــة العدنيني أن هذه ليســت عدن، 
فنسمع عن رسقات ملحالت ومؤسسات، ونرى حفاة عراة 
مــن أبناء عدن وهم يجوبون األحياء والســاحات وعىل 
ظهورهم أســلحتهم اآللية، وتردنا أخبــار اغتياالت يف 

وضح النهار ويف ذروة الحركة املرورية والتجارية!
عّز عــّي أن أذكر أبنــاء عدن شــهداءهم من أمئة 
املساجد الذين لقوا حتفهم بأساليب قذرة ال ميكن ملسلم 
أن يقدم عليها، وإن الذي أقدم عليها من عنارص املوســاد 

اإلرسائيي، ذكرت:
 اغتيال الشيخ عي عثامن الجيالين - إمام وخطيب 

مسجد القادرية يف 4 يناير 2016م.
 اغتيال الشيخ سمحان الراوي - إمام وخطيب مسجد 

ابن القيم يوم 31 يناير 2016م.
 اغتيال الشــيخ عبدالرحمن العدين - إمام مركز دار 

الحديث بالفيوش يوم 28 فرباير 2016م.
اغتيال الشــيخ مروان أبو شــوقي يف عدن يوم 29 

أبريل 2016م.
 اغتيال الشيخ معاد نجيب عون.

 اغتيال الشيخ يارس الحمدي - إمام وخطيب مسجد 
الشيخ ابن باز يف جعار 16 يونيو 2016م.

 اغتيال الشيخ عابد مجمل - خطيب مسجد الفاروق 
يف 5 يوليو 2016م.

 اغتيال الشــيخ عبدالرحمن الزهري - خطيب مسجد 
الرحمن يف 21 يوليو 2016م.

ويف عام 2016م أيضا تم اغتيال الشيخ صالح حليس 
الرضا، والشــيخ ياسني الحوشبي  إمام وخطيب جامع 

إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد .
ويف عام 2017م، تم اغتيال الشــيوخ األجالء التالية 

أسامؤهم:
 الشيخ فهد اليونيس.

 الشيخ محمد عي النارشي.
 الشيخ عادل الشهري.

 الشيخ مصطفى العمراين.
 الشيخ فايز فؤاد.

ويف عام 2018م تم اغتيال الشــهداء األجالء التالية 
أسامؤهم:

 الشيخ أمين باميني.
 الشيخ عارف الصبيحي.

 الشيخ كودي كامدي.
 الشيخ عيدروس بن سميط.

 الشيخ ماهر حفيظ.

 الشيخ يارس العريب.
ويف نفــس العام نجا الشــيخ جــالل املارمي إمام 

وخطيب مسجد آل البيت. 
وال تحسنّب الله غافال عام يعمل املوساديون.

جنيب محمد يابلي

اذكروا الشهداء من 
أئمة مساجد عدن
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األمناء / خاص:
نفذ أمس االثنــني حكم اإلعدام بحق أربعة من قتلة الشــاب عبدالله 

األغربي يف ساحة السجن املركزي يف صنعاء.
وكانت املحكمة العليا قد صدقت عىل حكم االســتئناف بإعدام أربعة 
مدانني، هم: عبد الله حسني نارص السباعي، وليد سعيد صغري العامري، 
محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة. فيام نص 
حكم الســجن عىل املدان الخامس )منيف قائــد عبدالله مغلس( خمس 
ســنوات بداًل من حكم اإلعدام، وسجن املدان السادس )عبدالله إسامعيل 

القديس( 6 أشهر بداًل من عامني.
وقىض الشــاب عبداللــه األغربي يف عملية تعذيب وحشــية وثقت 

بكامريات املراقبة يف أغسطس من العام املايض 2020م

املسار: من عتق إىل عدن.
 ساعة االنطالق: 7.30 صباحا.

الوصول إىل عدن: الساعة 3 عرصا.
مالحظــة: اإلفطار يف العرم أو املحفد ثــم التوقف للغداء يف 

معني. 
سعر التذكرة: 60 شلن. 

ال توجــد نقاط قبلية وال تقطعات وال قاعدة وال مرور مرتي 
وال حفر وال مطبات.. فقط يوجد النظام والقانون فوق الجميع.

إعدام 4 من قتلة الشاب األغبري بصنعاء

شيء طبيعي أن يطبلون للَحّجاج 
الظالم ولتنميته الكاذبة في شبوة

باصات النقل أيام زمان

من ذاكرة الجنوب..

وفاء اإلمارات للجنوب حكاية سرتوى جياًل بعد جيل..

صورة وتعليق


