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المقال االخير

القضية الجنوبية قضية عادلة، قضية شــعب 
وجد نفسه متحرسا وهو يحرش يف أزمة مفتعلة ال 
ذنب له فيها، قضية شعب ميلك موقعا اسرتاتيجيا 
عىل الخارطــة، ميلك الرب والبحــر والجبل، ميلك 
333 ألف كيلومرتا مربعا وســكانا أقل من سكان 
الشطر اآلخر، إال أنهم نوعيون يف القتال، ميلكون 
الــروة املعدنية مبعظم أنواعهــا، ميلكون املوقع 
االســرتاتيجي يف طريق املالحة الجوية والبحرية 

وميلكون أصالة املؤمن العريب واإلسالمي.
قاوم الجنوبيون الســلوك العدايئ للنظام يف 
الشــال الذي قلب ظهر املحــن للجنوبيني عندما 
تآمروا عىل اســتقرار أرضه وإنســانه منذ األيام 
األوىل التفاق النفق املظلــم يف 22 مايو 1990م، 
حيث اختط النظام القبيل العســكري هناك سبيال 
العاملني يف  للجنوبيــني  االغتيــاالت  قامئا عىل 
صنعــاء، وكل األعــال القذرة للنظــام مرصودة 

باالسم واملكان الذي وقعت فيه عملية االغتيال.
صعد النظام املتآمر املعادي لإلسالم ولإلنسانية 
قوتني  باســتهداف  التآمري  مخططهم  أســاليب 
عســكريتني جنوبيتني يف كل مــن ذمار وعمران 
)لواء باصهيب واللــواء الخامس( ثم اتجه النظام 
يف تآمره عىل خوض حرب ضد الجنوب، ولألمانة 
أقول إنه وظف القذارة يف حربه، وبوسعي أن أقول 
إن الحرب حسمتها الزمرة عىل الطغمة يف 7 يوليو 

1994م، وهي كذلك حتى اليوم.
االنتقايل يف وضع ال يحسد عليه ألنه يواجه 
إقليميني  مخططا استخباريا دوليا بواسطة وكالء 
ومرتزقة محليني، وتجد شاال مستقرا يف األسعار 
ورواتب تدفــع بانتظام يف حني أن الجنوب يواجه 
متاعب غري أخالقية حيث ينتظر ضباط وجنود يف 
الجيش واألمن ألشــهر طوال وال يرون بارقة أمل 
وتجد االســتقرار األمني مهتزا وترى بالطجة من 

الشباب .
الظرف الســيايس الحايل حســبا صممته 
التي قضت  الدوليــة  املخططــات االســتخبارية 
بتواري عيل عبدالله صالح عن املشــهد السيايس 
وظهور عبدربه منصور هادي البديل تحت مسمى 
ثالثة مهيمنة  "الرشعية" وظهور الحويث كقــوة 
عىل الشال وحليف إيران وخصم السعودية وهناك 

االنتقايل كقوة جنوبية.
عىل الجنوبيني أن يطلبوا صوت العقل ويعيدوا 
تجربة اتحاد الجنوب العريب وذلك بقيام الفيدرالية 
يف كل مناطــق الريف وأن تقــوم باملقابل تجربة 
املدينة الدولة الناجحة قبل استقالل الجنوب وعدن 
يف 30 نوفمــرب 1967م، بدون قيام الفيدرالية يف 
كل مناطق الجنوب فإن الجنوب سيظل حيث هو ال 

حول له وال قوة.

جنيب محمد يابلي

أقول لالنتقالي 
وللشعب: إنها 

مسؤوليتنا جميعا

التميمي: دبي تجمع شعوب العالم في إكسبو 2020

سحب مستحضر دوائي مسرطن من صيدليات عدن الشعب يجدد العهد: كلنا فداء الجنوب

ردفان – األمناء / حسني البكري:
تخليًدا لتضحياتهم، رفعت إدارة الشهداء والجرحى يف 
املجلس االنتقايل الجنويب، والســلطة املحلية يف مديريات 
ردفان، الخميس، لوحة عمالقة تحمل صور 800 شهيد من 

املديريات األربع.
وحملت اللوحة العمالقة - التي زينت الشارع الرئييس 
ملدينــة الحبيلــني – شــعار "بتضحيات الشــهداء تحقق 
االنتصــار"، عرفاًنا لتضحيات شــهداء الثــورة الجنوبية، 

وشهداء حرب 2015.

العاصمة عدن "األمناء" خاص:
تنظــم األمانة العامــة التحاد أدباء وكتــاب الجنوب 
فعالية ثقافية تحت عنوان )مقاومة الجنوب للغزو اإلمامي 
الزيدي.. التاريــخ الحديث منوذجا( عــر اليوم األحد 3 
أكتوبر / ترشيــن األول 2021م يف مقر االتحاد الكائن يف 
حي اكتوبر بجــوار ثانوية الفقيد عبد البــاري للبنات يف 

مديرية خور مكرس بالعاصمة عدن.
ويتحدث يف الفعالية الثقافية بشكل رئييس د. محمود 
الساملي، رئيس مركز عدن للدراسات التاريخية، فيا يديرها 
د.عبــد الحكيم العرايش النائــب األكادميي يف كلية اآلداب 

جامعة عدن.
ودعت األمانة العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب كافة 
الجنوبيني  األدباء والكتاب واملثقفني والشــعراء واملبدعني 

واملهتمني إىل حضور الفعالية الثقافية

األمناء / خاص :
شــدد مغردون جنوبيون عىل مواصلة النضال أمام قوى 
صنعاء حتى زوال االحتالل اليمني، من خالل هاشــتاج )كلنا 
فداء الجنوب(، مؤكدين أن كل مواطن مرشوع شهيد إىل حني 

فك االرتباط واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
ولفتوا إىل أن تضحيات الشهداء من أجل الجنوب، تخلدها 
ذاكرة الوطــن، وتحفظها صفحات التاريخ، مشــريين إىل 

استمرار الجنوب يف تقديم الشهداء مثًنا للتحرير.

وأشــادوا بثبات وانتصارات القوات املســلحة الجنوبية، 
وإنجازاتهــا الوطنية، معربين عن فخرهم واعتزاز الشــعب 
بصمودهــا أمام سياســات التجويع والرتكيــع، دفاًعا عن 

مكتسبات الجنوب.
ونبهوا أن تصاعد وترية املؤامرات اإلخوانية والحوثية عىل 
الجنوب وأرضه وثرواته وشــعبه، عزز التالحم الشعبي بني 
مختلف أطياف الشــعب، إميانا باملرحلة املصريية، ورضورة 

االصطفاف يف امليدان للطامعني يف إعادة غزو الجنوب.

عدن / األمناء / خاص :
ســحبت هيئة الدواء يف العاصمة عدن، مستحرضا دوائيا مهربا من 

الصيدليات، يباع تحت اسم )رشبة القات(.
ووجهت مبنع بيع جميع التشغيالت الدوائية من املستحرض، مؤكدة 

أنها تحتوي عىل مادة )فينولفثالني( املرسطنة واملحرمة دوليا.
ولوحت بإجراءات قانونية مــع املتعاملني مع املنتج ترويجا أو بيعا، 

مطالبة الصيدليات بالتوقف عن بيعه.

كتب/ صالح حقروص
هــؤالء املعتقلني لو كانوا إخوانيني ومعتقلــني يف محافظة عدن لرأينا حزب 
اإلخوان يعمــل وقفة احتجاجية أمــام مكتب محافظ محافظــة عدن ألوالدهم 
ونســائهم وأرسهم وكان جعلوا قنــاة الجزيرة وقنواتهــم اإلخبارية تنقل الخرب 

وتستضيف محللني وتروج للظلم الواقع عليهم .
ولكن هؤالء ليســوا إخوانيني بل معتقلني لهم قرابة سنة يف سجون مليشيات 
اإلخوان الرسية يف محافظة شــبوة ومل تنقل قناة الجزيــرة وقنواتهم اإلخوانية 
الظلم الواقع عليهم، ملاذا؟ لكون الظلم إخوانيا، وقاعدة مرشــدهم اإلخوانية تقول: 

نتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيا اختلفنا فيه .
والســؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستسمح ســلطة اإلخوان يف محافظة 
شــبوة ألوالد وأرس ونســاء املعتقلني هؤالء بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب 

محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو؟
اإلخــوان مثلهم يف الخباثة واملكــر والخداع ال يوجد، املظاهــرات والوقفات 

االحتجاجية حالل لهم وحرام عىل غريهم!

األمناء/خاص:
أشاد اإلعالمي أنور التميمي 
ملعرض  ديب  إمــارة  بتنظيــم 
إكســبو 2020، موضحــا أنها 
تجمع شــعوب العــامل مبكان 

واحد.
وكشــف يف تغريــدة عىل 
املصغر  التدوين  مبوقع  حسابه 
طالئع  ترى  "حني  قائال:  تويرت 
تحت  تتبارى  األرض  شــعوب 
لتقديم أفضل ما  ســقف واحد 

لديها، فاعلم بأّنك يف ديب".

تخليًدا لتضحياتهم.. لوحة تحمل 
صور 800 شهيد بردفان

ماذا عن المعتقلين في سجون اإلخوان؟

اليوم.. )مقاومة الجنوب للغزو اإلمامي الزيدي.. 
التاريخ الحديث نموذجا( في فعالية ألدباء الجنوب


