
الذكرى الثانية إلستشهاد مكافح المخدرات العميد الركن/ فضل صائل الردفاني 

حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب 

أمس هلت علينا الذكرى الثانية إلستشهاد 
فضل  الركن/  العميد  البطل  املخدرات  مكافح 
املخدرات  إدارة مكافحة  صائل قاســم مدير 
يف العاصمة عدن الــذي طالته ومرافقيه يد 
الغدر والخيانة يد الفســاد الشامل الذي عم 
والتي  املختصة  بأنظمتها ومؤسساتها  البالد 
الجناة  القبض عىل  اللحظة من  عجزت حتى 
وتقدميهــم للعدالة وتطبيــق ) رشع الله( 
فيهم جــزاء ملا اقرتفوه من جرمية شــنعاء 
ليس بحق هذا الشهيد القائد واملدير املؤسس 
إلدارة مكافحــة املخــدرات يف العاصمــة 
عدن ومرافقيه فحســب .. بل وبحق الوطن 
 .. كلها  القادمة  وأجياله  وشــبابه  الجنويب 
وبحق القيادة املثالية قياديا وإداريا وبالنزاهة 
والشــجاعة ونكران الذات التي مثلها الشهيد 

بشخصه وسلوكه خري متثيل .
عامــان مضت عىل أكرب خســارة قيادية 
وإدارية نوعية حلت بجنوبنا يف أهم وأخطر 
ميدان حرب تخريبيــة فتحها أعداء الجنوب 
بكل مسمياتهم وأهدافهم عىل شعب الجنوب 
بالعودة إلحتالله  تحديدا طمعا  وعىل شبابه 

مرة أخرى بعد ان   أُْخرُِجوا منه .
عامان وما دأب الشهيد املكافح للمخدرات 
يف حياته العملية والتوعوية يحذر منه ومن 
تفشــيه واســترشائه يف املجتمع الجنويب 
والســيام بني اوساط الشــباب باعتبارهم 

الهــدف األول للتخريب وشــل فعاليتهم يف 
الحياة لهذا الغزو التخريبي املنظم .. وهاهو 
مل يزل يتدفق بطرق متعددة وبكميات مهولة 
عرب املنافذ والحــدود الجنوبية وبرعاية من 
رموز الرشعية اإلخونجيــة اليمنية ..  ولعل    
تلك الكمية الكبرية ) 3طن ( من املخدرات التي 
كشفت مؤخرا يف ميناء عدن والتي مل تشهد 
املنطقة لها مثيال واملنقولة بطريقة احرتافية 
يف ظل وجود قيادة التحالف العريب .. وإدارة 
الرشعيــة االخونجية اليمنيــة للميناء تكن 

آخرهــا ملا لها من 
مخزية  ســمعة 
لية  و مســؤ و
شــملت  إخالقية 
الجهــات  كل 
عربيا  املســؤولة 

ومينيا .
كم نشعر باألمل الشديد بخسارة هذا القائد 
املدير املخلص كلام رأينا دائرة تأثري املخدرات 
بني اوساط شبابنا تتوسع .. يف ظل تراخي 
أمنــي منظم لألجهــزة األمنيــة للرشعية 
االخونجية اليمنية ..  ولكن عشــمنا أنه قد 
وضع اللبنات األساســية لجهــاز مكافحة 
املخدرات وهو الذي مل يزل يؤدي دور يشــكر 
عليه يف هذا املجال الخطري واملعقد .. والذي 
نرجو لــه التعزيز والنجاح حامية لشــعبنا 
وشــبابنا وتحقيقا لحلم الشــهيد ورسالته 
التــي أودت بحياته ومرافقيــه االبطال يف 
إيجاد بيئة جنوبية آمنة خالية من تلك اآلفات 

التخريبية والدخيلة عليها ..
نسأل الله لشهيدنا املكافح العميد / فضل 
الردفاين الرحمة واملغفــرة والفوز بالجنة .. 
ولجنوبنا النــر والعافية من كل رش وآذى 
.. وأن نرى مرتكبي جرمية إغتياله ومرافقيه 
وقد نالتهم يد العدالــة ونفذ فيهم القانون ) 

رشع الله( .

جنــود بــدون رواتــب ألشــهر ، 
ومؤسسة أمنية بدون موازنة تشغيلية 
، يحاربهــا الجميع من الــوزارة التي 
تنتمي إليها ، إىل املفسبكني والناشطني 
مدفوعي األجر وهم كرث ، ومع ذلك مل 

تفرت عزميتها ومل تهتــز قوتها ، ومع 
كل يوم يثبــت رجالها أنهــم الحصن 
الحصــني لوطنهم ومدينتهــم الغالية 
وأعانكم ونركم  اللــه  عدن.. وفقكم 

أيها األبطال.

صورة قدمية لشــارع البنك كريرت عدن والفرق واضــح بني املايض والحارض يف عدن 
حيث طغت الفوىض واالزدحامات حاليا ملا كانت عليه عدن آنذاك.

بها تنتهي اســطورة الفرع عاد إىل األصل 
لتندثر إىل األبــد إىل مزابل التاريخ ، وبها كذلك 
تعــود للجنوب كينونته السياســية والجهوية 
الخاصة به والتي حاولوا طمســها طوال ربع 
قرن واكرث ليجعلوا من الجنوب مجرد تابع لهم 

، ال رشيك معهم  .
الكالم لكن  الوزارات ليست محور  مسميات 
ما يجــب ان يفهمه الجميــع أن الوصول إىل  
حكومة املناصفة بني ) جنوب و شامل ( كانت 
والدتها عســرية ألنها بالفعل تؤســس ملرحلة 
سياســية جديدة ســتتخللها بدون ادىن شك 
مراحل سياســية قادمة سيكون  الجنوب العبًا 
أساســيا فيها ، ولن يظل يراقب اللعب من عىل 

دكة االحتياط.
انها بداية مرحلة مبنية عىل أساس واضح ومعرتف به إقليميا ودوليًا ورشعيًا 
بأن الجنوب جنوب وأن الشامل شــامل، وعليه ستبنى كل االمور القادمة، فام 
كان محرمًا ومستحياًل عىل الجنوب سياسيًا، سيكون من البديهيات واملسلامت 
فيام ســيأيت ، ولن يكون جنوبًا متفرجًا متحرسًا ، بل جنوب يستطيع أن يخبط 

بيديه طاولة االجتامعات رفضًا لقرار ، او يرفعها موافقة له .. 
وكل ما سيأيت ســيكون مبنيًا عىل هذا األساس وذلك املدماك الذي استطاع 
االنتقــايل أن يفرضه عىل جامعات بعينها وحزب بعينه اراد ان يســتفرد بكل 
يشء واراد ان يقيص الجميع من كل يشء وظن يف يوم من االيام انه قادر عىل 

إلغاء كينونة شعبًا وارض وجغرافيا وارث سيايس ، فخابوا وخابت ظنونهم. 
انها لحظة الحقيقة يا ســادة ، اللحظة التــي ظلوا يهربون منها إىل األمام 
عامــًا كاماًل ألجل أن ال تأيت ، ألنها لحظــة والدة جديدة لجنوب نهض لهم من 
تحت انقاض حروبهم فتياُ قويًا عزيزًا ، لينفض غبار الســنني يف وجوههم ،، 
ويستعيد هالته وكينونته ويكتيس من جديد  بجنوبيته ، ليعيد بذلك ضبط رمانة 
امليزان بني جنوب وشــامل بعد ربع قرن واكرث مــن نكران وجحود لكل ما هو 
جنــويب من قبل أحزاب وأفراد بعينهم فاتهم القطــار وغادرهم الزمن ، واليوم 
اوصلهم االنتقايل وصرب شعب الجنوب الثائر من خلفه ،، اوصلوهم اىل قاعدة 
واضحة ال لبس فيها وال شــكوك، فالجنوب جنوب والشامل شامل وَقْد َعلَِم ُكلُّ 
َبُهْم ،  وتذكر انها حكومة مناصفة بني جنوب موجود ومحرر وبيد  أَُنــاٍس َمرْشَ
أبناءه ، وشــامال مازال مفقود يف غياهب قصص الحروب ، وتلك نقطة ال يجب 
أن تغفلها ، فالجنوبيني فوق أرضهم وبني جمهورهم وشعبهم وتلك نقطة قوة 
تحسب للجنوب ، ومن ميثلون الشامل يف هذه الحكومة ال شامل لهم حتى اآلن 
واىل اجل غري مسمى ،وتلك مع األســف نقطة ضعف تحسب عىل من ميثلون 

الشامل .
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المقال االخير

موســوعة  واالنتقايل  الرشعية  دخلت 
جينيس مساء الخميس 22 أكتوبر 2020م، 
وذلــك أن لقاء رئيس الجمهورية املشــري 
املجلس  برئيــس  عبدربه منصــور هادي 
االنتقايل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي دام 
لدقائق معدودات حدها األعىل عرش دقائق 
ويتضــح من مدة اللقاء انهام كان اشــبه 
مبتعاطيني لواحد ســاندويتش لكل منهام 

مع واحد شاي أو كويف.
دعوة  الزبيــدي  عيدروس  اللــواء  لبى 
الرئيس هادي واســتمع األخري إىل وجهة 
اللقاء  الزبيــدي يف ذلــك  نظــر الرئيس 
الســاندويتيش أو قــل الهامربجري حول 
مشــاركة االنتقــايل يف الحكومة املزمع 
تشكيلها وابدى الرئيس هادي تفهام لبعض 

نقاط الرئيس الزبيدي.
وصف مصدر اللقــاء بأنه ايجايب وبأنه 
شهر عسل جديد بني الطرفني املتخاصمني 
توخينا  ولــو  واالنتقــايل(،  )الرشعيــة 
الدقة لقلنا بأنها عرش دقائق عســلية ألن 
الســيناريو الدويل قىض بثالثية االطراف 
فهناك رشعية مقيمة يف الرياض وحوثية 
مقيمة يف صنعاء وانتقايل مقيم يف عدن 
وينسجم هذا الســيناريو شكال ومضمونا 
مع ســيناريو مخطط حدود الــدم القائم 
عىل االســتنزاف البرشي العريب وسقوط 
عرشات ومئات الجرحى خالل جدول زمني 
محدد ) داعيش/سني/شيعي/يســاري/ 
القتىل واحيانا  مييني( ويســقط عرشات 
واحيانا  الجرحى  وعــرشات  القتىل  مئات 
مئات الجرحى يف العراق وســوريا وليبيا 
واليمن تحت مظلة وكالة املخابرات املركزية 

CIA  االمريكية واملوساد االرسائييل.
يطلــق الحوثيون عىل مدار األســبوع 
قذائف وطائرات مســرية ووابل من النريان 
بــل وان الحوثيني زرعوا عــرشات اآلالف 
من األلغــام يف عمــوم االرض الخاضعة 
للحوثيني أو املحررة ونسمع عىل مدار العام 
سقوط ضحايا االلغام بني قتىل وجرحى .. 
املشهد واضح انها حرب ابادة والحويث احد 
يلتقط  ومل  االبادة  بأعامل  املكلفة  األطراف 
هــذه املعلومة او الحقيقة أحد ســواء من 
ومتى  األفراد  او  املنظــامت  او  الحكومات 
يستوعب العرب ويسلمون برسيان مخطط 

حدود الدم.
عىل الرشعيــة ان ترتجم رشعيتها عىل 
األرض فهي قد طردت من الشــامل يف 21 
فرباير 2015م، ونحن اآلن يف نهاية اكتوبر 
2020م، ومــا مل توظــف الرشعية القوة 
للعودة إىل صنعاء ســيرخ الجميع : يا 

للعار !
ال نريد أن نسمع خربا مامثال للخرب الذي 
ارشنا إليه ســلفا وان كان من خرب نسمعه 
فهــو ان الرشعية عــادت إىل صنعاء وان 
الحويث عــاد ادراجه إىل صعدة يف إنتظار 
سيناريو آخر وبالش ضحك عىل الدقون يا 

سيد عبدامللك ويا أفندم هادي !

جنيب محمد يابلي

الشرعية واالنتقالي 
في تفاهم 

ساندويتشي
العميد مهند�س / ف�ضل معبد 

عبدالقادر القا�ضي

من ذاكرة الجنوب

صورة وتعليق

األمناء/سقطرى:
اســتأنفت مؤسســة خليفة بن زايد آل نهيــان لألعامل 
اإلنسانية، أنشــطتها بدعم مكتب النظافة مبديرية قلنسية يف 
محافظة أرخبيل سقطرى، من أجل االستمرار يف رفع املخلفات 

ورميها حفاظًا عىل البيئة. 
وأشــاد عيىس ســعيد الحكمي مدير عام مديرية قلنسية، 
بالدور اإلنســاين الكبري الذي لعبته مؤسسة خليفة اإلنسانية، 

من خالل حرصها عىل تقديم ودعم مختلف الخدمات.

»خليفة اإلنسانية« تدعم قطاعي البيئة والكهرباء في سقطرى


