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كل هيئات املجلــس االنتقايل من القاعدة إىل 
أعىل الهرم، وعىل رأسها الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي، جميعها أيدت وأكدت وقوفها إىل جانب 
أبناء الجنوب يف مطالبهم واحتجاجاتهم السلمية 
ضد حرب الخدمات املفتعلــة، ودعت إىل التحيل 
باتباع األطر الســلمية لذلك، إال ان فئات مأزومة 
مدفوعة حاولت حرف مســار املطالب الســلمية 
باتباع التخريب واالعتداء وإطالق الرصاص الحي، 
بل وصلت بهم الجــرأة إىل رمي قنابل عىل قوات 
األمن التي كانت تؤّمن احتجاجات املواطنني ويف 
الوقت نفســه رافق ذلك تعبئة إعالمية تحريضية 
تدعو للتخريب وإقالق الســكينة من ناحية ومن 

ناحية أخرى حشــد حويث عىل بعض املحافظات الجنوبية  بتواطؤ قوى 
دأبت عىل الخيانة. 

ونتيجة لذلك استشــعرت قيادة املجلس االنتقــايل الجنويب - بقيادة 
الرئيس القائد - خطورة الوضع ومحاولة زعزعة األمن واالستقرار ومحاولة 
الغزو الجديد للحويث عــىل الجنوب، وأعلن خطاٌب مهٌم للرئيس القائد دعا 
فيه إىل إعالن حالة الطوارئ ورفع درجة االســتعداد والجاهزية ملواجهة 
كل من تسول له نفســه العبث بأمن واستقرار الجنوب وصد أي محاوالت 

للمليشيات اإلرهابية الحوثية لغزو الجنوب مرة أخرى. 
وبهذا ندعــو كافة أبناء الشــعب الجنويب الرشفــاء أن يكونوا عوًنا 
لوطنهم وأال يسمحوا ألي خاليا مندسة تريد إسقاط الجنوب مرة أخرى بيد 
املليشــيات الغازية، ووجب عليهم الحفاظ عىل األمن واالستقرار وااللتزام 
بتســهيل رسيان إجراءات تطبيق حالة الطوارئ وتفويت الفرصة عىل كل 

املرتبصني ملا فيه من املصلحة العامة لكل فئات الشعب الجنويب.

األمناء / خاص :
نفذت مليشيا الحويث، أمس السبت، حكام بإعدام تسعة 
أشخاص من أبناء الحديدة يف صنعاء وسط استنفار مسلح 

للمليشيا يف املدينة.
ونقل مكان تنفيذ حكم اإلعدام من ميدان الســبعني إىل 

منطقة التحرير يف إطار اإلجراءات األمنية املشددة.
وجاء تنفيذ هــذا الحكم بعد محاكمــة صورية مغلقة 
بتهمة تقديــم إحداثيات أدت ملقتل القيادي البارز ورئيس ما 

يسمى املجلس السيايس األعىل السابق صالح الصامد.
ومنعت مليشــيا الحويث، املدعومة من إيران، املتهمني 
من حق تنصيب محامني للرتافــع عنهم، وهددت عدًدا من 
املحامني الذيــن حاولوا الرتافع يف القضية ومنعت أهاليهم 

من زيارتهم.
ورفض ذوو املتهمني الحضور رغم إبالغهم مساء أمس 
األول مبوعد تنفيذ اإلعدام، وســمح لهم باالتصال بهم ألول 

مرة منذ اعتقالهم قبل ثالثة أعوام
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المقال االخير

عدن هذه املدينــة الدولة، والتي تغردت 
بالذكــر الحســن يف كل مراحــل التاريخ 
قدمية ووسيطة وحديثة.. هذه املدينة التي 
أحســنت إىل كل القادمني إليها عربا وغري 
من  املدينة  هذه  وجنوبيني..  شامليني  عرب 
دخلها جائعا شبع ومن دخلها عاريا اكتىس 
ومن دخلها خائفــا أمن ومن دخلها جاهال 
تفقه، والعكس صحيح، مل يحسن إليها أحد 
بل وتفردت عدن بالذكر الحسن هو ما كتب 

عنها الرحالة العريب قبل سبعة قرون:
أهل عــدن أهل ديــن وتواضع وصالح 
الغريب  ومــكارم أخــالق يحســنون إىل 
ويؤثــرون الفقري ويعطون حــق الله من 

الزكاة عىل ما يجب.
 -١3٠٤ بطوطــة  بن  عبدالله  محمــد 

١٨٧٧م: 
هــذه املدينــة صاحبة ريــادة يف كل 
املجاالت عىل مســتوى الجزيــرة والخليج 
العربيني ويشــمل ذلك الشــامل والجنوب 
بعاصمتيــه صنعاء وعــدن )واألخرية بعد 
3٠ نوفمــر ١٩٦٧م(، هــذه املدينة مارس 
أبناؤها حقوقهم املدنيــة وغري املدنية غري 
الترشيعية والبلدية ومنظامت  مجالســهم 
مجتمعهم املدين الكوســموبوليتاين وهي 
بذلك متيل انحيازها لإلســالم ونبيه محمد 
صاحب أرقى أممية يف التاريخ تجسدت يف 
صحابة رسول الله صهيب الرومي وسلامن 

الفاريس وبالل الحبيش ريض الله عنهم.
هذه املدينة ارتكب أبناؤها إمثا ال يفتقر 
عندما روجوا للكفاح املســلح يف ستينيات 
القرن املايض وكان ضحايا الكفاح ال حرص 
لهم عندما أقدم الطرفان )ج.ق وج.ت( عىل 
اغتيال عنارص بعضهــم البعض ثم خاضوا 
االقتتــال األهيل األول والثــاين ثم اعرتاف 
ليس  القومية  بالجبهــة  االتحادي  الجيش 
حًبا فيها بل حًبا يف اســتباحة عدن وفًقا 
للســيناريو الريطــاين وتعرضت ملخطط 
مداهمة ونهب أسوأ من اقتحام التتار لبغداد.

ثم دخلت القبيلة يف تناخر عىل حساب 
مدينة عدن وكان النموذج اليسء األول يف 
١3 يناير ١٩٨٦م وكسبتها الطغمة ونزحت 
الزمرة إىل صنعاء والتي حققت انتصاًرا عىل 
الطغمة يف ٧ يوليــو ١٩٩٤م، واآلن تجري 
العدة بني نفس املتقاتلني من زمرة وطغمة 
ورأينا ذلك يف مظاهرات ومســريات ركيكة 
وتخللتها طلقات رصاص ومعروف من وراء 

املظاهرات وما رافقها من متويل.
أقول مرة أخرى.. ليل إىل متى يا عدن؟

جنيب محمد يابلي

ليل إلى متى يا عدن؟

أعجمياتأعجميات

عدنان االعجم

هكــذا كان الــدور النســوي الفاعــل 
يف اجلنــوب يف عهــد جمهوريــة اليمــن 

الدميقراطية الشعبية.

من ذاكرة الجنوب

عزاؤنــا لكل أبناء 
الجنوب وأبناء العواذل 
يف استشــهاد البطل 
أحمد الدماين العوذيل 
ورفاقه يف املعارك ضد 
املد الحــويث الربري 
أرايض  عىل  الصفوي 
الدماء  وهذه  الوطن، 
إال  تزيدنا  لن  الطاهرة 

قوة وصموًدا.

تعازينا

ديمقراطية 
حزب اإلصالح

ما الواجب عمله بعد خطاب الرئيس 
القائد عيدروس الزبيدي؟

مليشيا الحوثي تعدم تسعة من 
أبناء تهامة بتهمة اغتيال الصماد

د.�صدام عبداهلل


