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المقال االخير

عم الحزن صبيحة األحد 6 ديســمرب 2015م، 
كل أنحاء عدن لدى ســاع أبنائهــا بجرمية اغتيال 
املناضل الوطني الكبري قائد معركة تحرير عدن اللواء 
جعفر محمد ســعد عندما تعرض موكبه العتداء من 
مرتزقة جنوبيني يف منطقة جولدمور بالتواهي يف 
  B 8 أكتوبر 2015م، وشهيدنا جعفر من مواليد قسم

يف الشيخ عثان يوم 5 مايو 1950م.
ويف أغسطس 2020م، توىل حبيبنا أحمد حامد 
مللس منصب محافظ عــدن الحبيبة، وهو باإلضافة 
لذلك أمني عام املجلس االنتقايل، وهو بكل املقاييس 
مناضل من العيار الثقيل، وعزيزنا أحمد مللس يحظى 
مبكانة خاصة يف قلوب الناس شأنه يف ذلك كشأن 

سلفه الراحل الكبري اللواء جعفر محمد سعد .
نقول لحبيبنا أحمــد مللس: يا فرحة ما متت يا 
أحمد، ذلــك أن البهجة غمرت قلوبنا صباح األحد 10 
أكتوبــر 2021م عندما شــاركت يف حضور فعالية 
)كاك حوالة( لبنك التســليف التعاوين الزراعي )كاك 
بنك( يف قاعة منتجع كراون الســياحي بخورمكرس 
/ عدن وعمــت البهجة الحضور جميعا وكان الحفل 
برعاية رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك وبحضور 
األســتاذ أحمد حامد مللس محافــظ عدن، أمني عام 
املجلس االنتقايل الجنويب وبحضور اللواء/ ســامل 
الســقطري وزير الزراعة والري والرثوة السمكية ، 

نائب األمني العام  للمجلس االنتقايل.
غــادر املحافظ أحمد مللــس وقرينه االنتقايل 
الوزير سامل السقطري ومرافقوهم ونحن يف ذروة 
بهجتنا ومييض موكــب املحافظ يف اتجاه التواهي 
وعند جولة حجيف باملعال تعرض املحافظ ومرافقوه 
لتفخيخ قذر وراءه قذرون وحثاالت ومرتزقة وكانت 
أربعة قتىل من  التفخيــخ لحظة كتابتنــا  حصيلة 

املرافقني وخمسة جرحى ثالثة منهم من املواطنني.
كتب الله لك النجاة يــا حبيبنا أحمد مللس ويا 
حبيبنا سامل السقطري وسنميض يف نضالنا واملوت 

ألعداء الله ورسوله.

جنيب محمد يابلي

أحمد حامد لملس 
وجعفر محمد سعد

الســالم عليكم ورحمة اللــه وبركاته، 
مســاء الخري جنوبنا الحبيب، مساء الخري يا 

عدن... 
 أيها االشقاء، أيها العامل، نحن غاضبون 

ولن نرضخ. 
إىل عدن  ينايــر  الحكومــة يف  عادت 
ففجروا مطار عــدن يف رغبة خبيثة للقضاء 

عليها، ولكنها استمرت وصمدت. 
عبثــوا بأمن عدن وســكينتها وخلقوا 
التوترات وهددوا وتوعدوا حتى غادر جزء كبري 

من الحكومة مكرهًا غري راض، عىل أمل. 
أوقفوا الرواتب ،رفعوا األســعار ،عبثوا 
املشــتقات  وأعدموا  بها  وضاربــوا  بالعملة 
النفطية وعبثوا بأســعارها ، قطعوا الكهرباء 
واملاء وحتى الهواء لو كان بأيديهم لحبســوه! 
حتى ال تعود الحكومة أو  حتى نرضخ، عادت 

ومل نرضخ. 
نــوت الحكومة ورئيســها العودة مرة 
أخرى إىل عدن يف ســبتمرب فأشــعلوا عدن 

حرائق وتخريبا، ولكنها عادت. 
نوت الحكومة استقبال املبعوث األممي 
إىل عــدن ففجــروا كريرت عــدن )عاصمة 
العاصمة( يف حرب شــوارع إجرامية عبثية، 

ولكنه  وصل. 
عقــدت الحكومة أول اجتــاع لها بعد 
العودة الثانية يوم أمس السبت ففجروا اليوم 
أحد أنبــل وزرائها وزير عــدن الرجل الخدوم 
الودود سامل الســقطري ومحافظ عدن رجل 
الدولة والحكمة واالتزان أحمد مللس، ولكن الله 

سلم. 

يف كل الحاالت سقط الشهداء والجرحى 
وســكانها  عدن  وأرعبت  وأرهبــت  وفجعت 

اآلمنني املساملني. 
كانوا يقولون إن هذه الحكومة لن تنجح 
وستفشل ولن تستمر، ومع هذا يا ترى ملاذا كل 

هذا الرعب من تواجدها يف عدن؟
تواجدت الحكومة يف سيئون ومل يحدث 
يشء، ويف املكال ومل يحدث يشء، ويف شبوة 
ومل يحدث يشء، أما يف عدن فكل يشء مباح 

بال حدود وال رحمة. 
وافقنا عىل املشــاركة يف الحكومة عن 
قناعة مراعني مصلحة الجميع واملصلحة العليا 
لشعبنا يف الجنوب كوســيلة لتوحيد القوى 
املناهضة لالنقالب الحويث ولبناء مؤسســات 
الدولة املدنية والعســكرية التي تضمن األمن 
والتصدي  الجنوب  يف  والتنمية  واالســتقرار 
لالنقالب الحويث يف الشال والتوسع اإليراين 

يف املنطقة. 
النفس  مارســنا أعىل درجات ضبــط 
والحكمــة وصربنا عىل تجريــح وقدح ذوي 
القرىب من أبناء شــعبنا وهــم محقون من 
منطلق أن حجم املعانــاة واألمل والقهر الذي 
مورس عليهم يفوق قدرة تحمل بني البرش ثم 
يأيت من يطلب منهم أن يتحملوا أكرث ويصربوا 

أكرث! 
تحملنا بنوايــا صادقة وعزم وإرصار أن 

العمل  طريق  سلوك 
والسالم  السيايس 
غايات  إىل  للوصول 
وحقوق  وأهــداف 
بأقل خسائر  شعبنا 
ممكنة  وتضحيات 
منا  يســتحق  أمر 
الصــرب والجلد فلم 
نكن يف أي يوم من 
حرب  دعــاة  األيام 

أو دمــار أو تجرب أو غزو أو ضــم وإلحاق أو 
اســتيطان، نحن فقط دعاة حق وال نرغب يف 
الحصول عىل حقنا ال عىل حساب إخوتنا يف 

الشال أو اإلقليم أو املساس مبصالح العامل. 
نحن يف أشــد حــاالت الغضــب، أيها 
االشقاء، نحن مل ندلس ومل نكذب عليكم منذ 
أول يوم قاتلنا فيه وقاتلتم فيه معنا، رفعنا علم 
الجنوب واستشــهد وجرح خرية أبنائنا تحت 
ظله. سمينا باملقاومة الجنوبية وحررنا أرضنا 
بثمن باهض ولن نقبــل أن نحتل مرة اخرى. 
قبلنا أن تحــل قضيتنا فوق طاولة املفاوضات 
لتجنب سفك املزيد من الدماء فلاذا ال ُندعم؟ 

ألسنا رشكاء  وأنتم حلفاء؟ 
نحن يف غايــة الغضب، وغضبنا يزيدنا 
إرصارا وعزمية وقــوة وإرادة، لن نكرس ولن 

نهزم.

عرفتكم عن قــرب، قمة يف األخــالق والخجل عند 
الحديث والتعامل الراقي، مــع كل من يتحدث أو يتعامل 

معكم.
رحيلكم مؤمل ولكن اليوم أنتم عند رب العرش الذي ال يظلم عنده أحد، زهقت 

أرواحكم  مظلومني ال ظاملني، مساملني ال معتدين.
لقد نالــت منكم أيادي الغــدر واإلرهاب يف العاصمة عدن واستشــهادكم 
ســيعطي كل املخلصني الدافع القوي للتخلص من اإلرهاب الذي لن يستثني أحدا 

إذا مل يتحرك  الجميع يف مواجهته .
رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عدن الصمود واالستبسال

عدنان االعجم

والله إننــا ثابتون ثبوت جبال عــدن، ومع كل قطرة دم 
تســيل يزيدنا إميانا بعدالة القضية الجنوبية، ويزيدنا إميانا 

بأننا عىل حق مع كل دمعة تسيل عىل خد أم الشهيد.

ا. د. عبدالنا�صر الوايل


