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الجعدي  :سنظل نكافح من أجل االنتصار للحرية واستعادة الدولة
كتب/فضل الجعدي

رىث القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب
األســتاذ فضل محمد الجعدي مساعد األمني
العام عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل
املناضــل الجســور والقائد املعلــم الفقيد
قاسم الذرحاين ســكرتري أول منظمة الحزب
االشرتايك يف محافظة الضالع الذي يصادف
اليوم التاسع من إبريل ذكرى رحيله السابعة
بكلامت وســطور معربة ومؤثــرة وألهمية
الكلمة وملا احتوته من رســائل مهمة متصلة
مبســتجدات الوضع الراهن نضعها بني ايدي
املتابع والقارئ الكريم كام جاءت بالنص...
تحــل اليوم التاســع من إبريــل الذكرى
الســابعة لرحيل القائد املعلم قاسم الذرحاين
بكل مــا تحمله من مرارة الفقــدان وفداحة
الخسارة  ،وهي ذكرى نجدد من خاللها الوفاء
الصادق لذلك القائد االشــرايك االستثنايئ
الذي تعلمنا منــه أبجديات التحدي واإلرصار
ومعاين الكفاحات النبيلة يف النضال املستمر
من أجل االنتصار للحرية  ،وقيم الخري واملحبة
والتسامح مهام كان حجم التضحيات ...
قائدي ورفيق دريب قاسم الذرحاين
ســبع ســنوات منذ رحيلــك إىل الخلود
ومازلنا عىل دربك ســائرون  ،نجســد قيمك
التي عشت ومت من أجلها ونتدثر بأخالقياتك
كدرع يقينا مغبة الوقوع يف مســارات غري
تلك التي مضينا بها معـ ًـا  ،أنقياء وصادقني
ومخلصني مع قضيتنــا العادلة غري عابئني
باألصوات املهزومة أو تلك القوى التي تعودت
عىل خلط األوراق ونرش األراجيف ..

تعلمنا منــك صالبة الصمــود يف أحلك
الظــروف  ،ومازالت وصايــاك معلقة عىل
جباهنا ويف أعيننا نرباسا يهدينا يك ال نضل
الطريق  ،طريق اإلنسان املكافح من أجل العزة
والكرامة والرشف ومن أجــل املبادئ والقيم
التي ترفض الظلم واالســتبداد بأي شكل أو
صورة كانت ويف كل املراحل واملنعطفات...
أيها الراحل الحبيب
كفاحا نبيــ ًا مع كل
لقد خضنا معـ ًـــا
ً
الرشفاء من أجل استعادة الدولة بعد سنوات
طويلــة من النهــب واإلقصــاء والتهميش
واالحتالل ،
ومازلنــا اليــوم يف املجلــس االنتقايل
الجنويب نخوض ذلك النضــال وذلك الكفاح
ضد قــوى الهيمنة والتخلــف والظالم التي

التزال تصنــع املؤامرات وتنــر الفوىض
يف محافظات جنوبنــا املحررة  ،اتخذت من
رداء لتمرير قراراتها التدمريية وما
الرشعية ً
زالت تســتخدم أدواتهــا اإلرهابية يف القتل
واالغتياالت وسفك الدماء وتفقيس وتفريخ
الدكاكــن السياســية كمحاوالت بائســة
للتشويش عىل حجم النجاحات التي تحققت
يف مضــار ومضامني القضيــة الجنوبية
العادلة والتي صارت عىل طاوالت الكبار بعد
قدما بكل
سنوات طويلة من تغييبها ،ماضون ً
شجاعة وكربياء
ولن نرتاجع قيد أمنلة عام فوضنا شــعبنا
من أجله وعاهدناه عليه يف تحقيق تطلعاته
وحقــه األزيل يف تحديد خياراتــه وتقرير
مصريه...
قائدي ورفيقي
الحديث عن هامــة وطنية مثلك يطول وال
تتسع له الصفحات  ،وكم كانت حاجتنا ملحة
يف هذه املرحلة العســرة ألمثالك من الرجال
املفعمني بقيم التحــدي  ،أولئك الذين حملوا
هم القضية ودافعوا عن قضايا الناس وأفنوا
حياتهم من أجل املثل العليا وكانوا بحجم نبل
وطهر الثورة بصدق االنتامء للوطن وللرشف
وباالنحياز النقي للشعب والقضية...
عىل دربك ســائرون أيها الراحــل النبيل
متســلحني بقيم شــعبنا األصيلــة وإرادته
الجبارة  ،شامخي الهامات ال تنحني رؤوسنا
لغري خالقها ...
نــم قرير العني خالــدًا يف ضامئرنا ويف
فراديس الله...

ّ
ّ
جعفر محمد سعد وفيصل ضبيان قضية ضد مجهول!

االقتصاص مــن الجنــوب ؛ ألنه رفع
قضيته عىل مرأى ومسمع من العامل أجمع
والتقت كل قوى املجتمع والسيام يف عدن
يف إبراز ساحتني للحراك السلمي الجنويب
يف ساحة املنصورة وساحة العروض يف
خورمكرس ...القضية عادلة بل عادلة جدا
ألن  7يوليو 1994م ،ألغى ــ إىل األبد ــ 22
مايو 1990م ،وبرزت قدرات وطاقات قوى
املجتمع املدين والعســكري وقوى الشباب
واملرأة ولفتت بذلــك كل املنظامت الدولية
من جهة ووسائل اإلعالم الثالث (مقروءة
ومسموعة ومرئية).
وكان البد من سحب الحصري من تحت
أقدام الجنوبيــن وكيف تآمــرت القوى
االســتخبارية الدولية عــى الجنوب بأن
صنعت رصخة "الحل أو ارحل" ،يف الشامل
ويف ســاحة الشــباب بصنعاء وطمسوا
الواقع والحقيقة بأن القضية واحدة  ,وأن
الخصم واحد (عــي عبدالله صالح) وكان
البد من إلغاء الحراك واستبداله مبكون آخر
؛ فجاؤوا برئيس جنويب وجاءوا بالحويث
؛ ليحتل صنعاء ويحتــل عدن بعد ذلك يف
مهمة مزدوجة  :تصفيات جسدية بواسطة
قناصة حوثيني وتدمري البنية التحتية لعدن
مبا يف ذلك رضب وتدمري منشآت سياحية

فيصــل ضبيان :املراجع
وخــذ مثال فندق عــدن وفندق
املايل القانوين يف الجهاز
كونكورد ودمرت إىل جانب ذلك
املركزي للرقابة واملحاسبة
منشآت سكنية وتجارية وكلفت
واتسمت أعامله يف مراقبة
إعــادة بناء ما دمر ســيتطلب
حســابات مرافق مختلفة
عرشات املليارات من الدوالرات.
يف الدولة ووقــع ملفات
ثم الدفــع بآالف الشــباب
عن مرافق حيوية وعرضت
ملقاومة الحوثيني الذين احتلوا
عليــه إغراءات ســيام إنه
عدن برتتيب دويل وســيصبح
عجز عن مواصلة بناء بيته
عىل شــباب الجنوب الوقوف
وكل مــا كان يلزمه أربعة
أمام ذلك االحتالل ودفعت عدن
آالف الشباب بني قتىل وجرحى جنيب حممد يابلي ماليني ريال لو ّ
غض الطرف
لســهل له بناء فيال كبرية
وأصبح الحديث عن مقاومة وال
فأبت نفسه الكبرية أن تقبل
حديث عن الحراك.
مترير الفساد وتعرض بعد
أعامل االغتيــاالت انترشت
يف عدن انتشار النار يف الهشيم واتخذت ذلك للتهديــد ؛ ولكنه رفض ودفع مثن ذلك
االغتيــاالت الشــكل الفئــوي  :ضبــاط صباح األربعاء  20فرباير 2019م.
منذ  6ديسمرب 2015م ،مل تتحرك قضية
عسكريني وضباط أمنيني وقضاة وأعضاء
نيابة وأمئة مســاجد وناشطني سياسيني جعفــر محمد ســعد قيد أمنلــة منذ هذا
وغريهم اتخذت االغتياالت شــكال خطريا التاريخ وحتى اليوم...
منذ  20فرباير 2019م ،مل تتحرك قضية
باستهداف له خصوصيته وخذ عىل سبيل
املثال :جعفر محمد سعد  ،بطل تحرير عدن فيصل ضبيان قيد أمنلــة منذ ذلك التاريخ
يوم  17يوليو 2015م ،وصدر قرار بتعيينه حتى اليوم.
قيدت القضيتــان ضد مجهــول {وال
محافظا لعــدن يوم الخميــس  6اكتوبر
2015م ،واغتيــل أثناء مــرور موكبه يف تحسنب الله غافال عام يعمل الظاملون}.
منطقة الفتح بالتواهي .

الشيخ عثمان ّ
وقبـة الولي الهاشمي
صورة للشيخ عثامن
الذي ســميت مديرية
الشــيخ عثامن باسمه
والتقطت هذه الصورة
يف العام 1883م.
والصــورة األخرى
لقبة الويل الهاشمي يف
قدميا.
الشيخ عثامن
ً

المقال االخير

نزوح من الشمال وتوطين
في الجنوب
محمد سعيد الزعبلي
ها هي املؤامــرات تلو املؤامــرات عىل الجنوب
أرض ًا وإنســان ًا كانت  ,وما زالت وستظل كام يبدو
إىل أن يحكم الله بينا وبينهــم بالحق املبني فنحن
أصحاب الحق وهم أصحاب الباطل وشــتان ما بني
هذا وذاك ومن تلكم املؤامرات العديدة بأشــكالها
املختلفة تقول بعض املصادر املوثوقة  :إن النازحني
من املناطق الشــالية إىل محافظة عدن قد تجاوز
عدد سكانها األصليني األمر الذي أدى إىل االزدحام
البرشي غري املســبوق واالختناقات املرورية عىل
مدار الســاعة يف جميع مناطق عدن وهذا ما أثر
سلب ًا عىل كافة املجاالت الخدمية التي مل تكن معدة
إعداد ًا كافية لتلك الزيادة الســكانية املفاجئة ولذلك
فمن الناحية اإلنسانية ال اعرتاض عىل ذلك وإن عانا
املواطن وتحمل املتاعب ؛ فإن سكان عدن الحقيقيون
معروفون بالكرم والتعاون مع املحتاجني القادمني
إليهم والتعايش معهم منذ زمن طويل إال أن األمر
ليس كذلك باعتبــار النازحني الحقيقيني تقام لهم
مخيامت خارج املدن وتــرف لهم بطائق نازحني
لغرض حصولهم عىل املساعدات اإلنسانية املقدمة
للنازحــن هنا أو هنــاك إال أن العجيــب والغريب
يف األمر هو أن أترصف ألولئــك النازحني بطائق
جزءا من مواطنني عدن
شخصية رسمية ليصبحوا
ً
ً
وكذلــك بقية محافظات الجنوب  ،علام بأن من بني
أولئك النازحني عسكريني وأمنيني واستخباراتيني
ضباط وصف ضباط وأفراد دخلوا إىل عدن باســم
نازحني وهم من يعمل اليــوم عىل تنفيذ مهامهم
العدائية لعدن والجنــوب عامة ولهذا أصبحت عدن
اليوم أمام تزوير دميغرايف مكشــوف ومفضوح
أمام املالء نزوح من الشامل وتوطني الجنوب وهذا
ما كانوا يريدون فعله أعداء الجنوب من األمس األول
إال أنهم مل يجدوا ما يــرر توطني املاليني من أبناء
الشــال يف الجنوب إىل أن وجدوا اليوم فرصتهم
الوحيدة باسم النازحني لتنفيذ مخططهم التآمريّ
الدينء والقبيح كقبح أصحابه ولذلك فإنّ ما يجب
اليوم عىل أبناء الجنوب الرشفاء واملخلصني لوطنهم
هو اإلدراك الواعي ملجريات األمور والتصدي الحازم
لكافة أشكال التآمر عىل عدن والجنوب عامة وذلك
من خالل وحدة الصف وعدم إيواء وتســكني تلك
العنارص املزورة للتاريخ وإطالق عملية أمنية لفرض
النظام والقانون ليكون املجلس االنتقايل واحد ًا من
الجهات املسؤولة أمام ذلك بالتنسيق والتعاون مع
وزير الداخلية ومدير أمن عــدن ومع بقية القوى
الجنوبيــة الخرية واملخلصة التــي ال تقبل التزوير
واإلرضار يف الجنوب أرض ًا وإنسان ًا تحت أي مسمى
من املسميات وال نامت أعني الجبناء .

