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رمبا تكون إيران هي البلد الوحيد الذي اســتبقى 
سفريه يف صنعاء ومل ينقله حيثام انتقل الرشعيون، 
وظل السفري اإليراين السابق لدى الحوثيني منذ العام 
٢٠١٤م، ويعتقد الكثريون انــه قد تنقل بني صنعاء 
وطهران عدة مرات طوال تلك الفرتة قبل أن يســتبدل 

بسفري جديد االسبوع الفائت.
وصول الســفري اإليراين الجديــد إىل صنعاء أثار 
ضجــًة وصخبًا إعالميني غــري متوقعني لدى إعالم 
الفقاعات وصناعة الســطحيات، وتساءل الكثريون 
من أساطني هذا اإلعالم: كيف وصل هذا السفري إىل 
صنعاء يف ظــل الحصار الجوي والحظر القائم عىل 

مناطق سيطرة الحوثيني؟
وراح الكرث من هــؤالء ينرشون التخمينات التي ال 
تخلو من تخريجات مضحكــة بني من قال أنه دخل 
متنكرا، ومن قال انه شحن ضمن مواد اإلغاثة وآخر 
قال أنه وصل مع طائرة األرسى، ورابع قال إنه دخل 
مع بعثة األمم املتحدة وخامس وســادس. . . و. . و. 

. إلخ.
نوه  لــو أن هؤالء وســعوا دائرة التســاؤل ليضمِّ
سؤاال عن كيفية وصول الذخائر و األسلحة الخفيفة 
واملتوسطة والثقيلة من طهران إىل صنعاء؟ لتوصلوا 
إىل اإلجابة عىل الســؤال املتعلق بالســفري، ففضال 
عن أن حجم الســفري أصغر بكثري من حجم صاروخ 
السكود، فإن الحظر عىل صنعاء الذي شمل األسلحة 
والذخائر واملؤن العســكرية واألدوات القتالية، التي 
تدخــل إىل صنعاء بصورة منتظمــة، هذا الحظر ال 
يشــمل دخول وتنقــل البرش، ونعلــم أن اإليرانيني 
واللبنانيني والسوريني والعراقيني وغريهم )من أتباع 
املرشوع اإليراين( يتنقلون بكامل اليرس بني بلدانهم 
وبــني صنعا، فلــامذا التعجب عــن طريقة وصول 
السفري الذي ال يوجد اي قرار مينعه من الوصول إىل 

صنعاء.
أخريًا:

الوحيد  العنرص  اإليراين هو  الســفري  رمبا يكون 
الذي سيمر من جميع نقاط القوات )الرشعية( دون 
ان يدفــع حق ابن هادي باعتباره إنســان ال يختلف 
عن أي مســافر، بعكس األســلحة والذخائر واملواد 
املحظورة التي متر عرب عــرشات النقاط )الرشعية( 
مقابل بضعة آالف من الريــاالت اليمنية التي يظفر 
بها جهابذة وجنود )الجيش الوطني( الرشعي، وفقًا 

لفلسفة "يا بخت من نفع واستنفع".

كتابات

 أبنــاء الجنوب األحرار مــن املهرة إىل 
باب املندب اســتمروا يف ثباتكم هذا الذي 
أنتم عليه اليوم  إىل جانب الرئيس القائد 
عيدروس الزبيدي ومرشوع االنتقايل نحو 
سيادة دولة الجنوب ، املفر عن هذا املطلب 
سيوقعنا مرة آخرى يف غيابة الجب ولكن 
هذه املرة ســيحكمون فتحــة البرئ علينا 
بغطاء محكم  حتى ال يسمع صدى صوتنا 
يف أرجاء املعمــورة ، هم ويف هذه األيام 
القبيحة  وحدتهم  خرافة  ترميم  يحاولون 
والتلويح  وإيران  تركيا وقطر  يف مصانع 
أحدى جناحيها سيكون حوثيا واآلخر  أن 
إخوانيــا ، بفضــل الله ســيكون النرص 
لنا ، وســنكون نحن مــن ينترص للدين 
الجنوبية بتحطيم  واإلنســانية والكرامة 

صنم مرشوعهم العدواين .

من  أن  لألســف   
نعيدهم  أن  نحــاول 
األخوة  مصــب  إىل 
وحسن  واألشــقاء 
تلــني  مل  الجــوار 
قلوبهم بعد بسبب ما 
الجنوب  يف  اوقعوه 
مــن اعتــداء وظلم 
ونهــب  وحرمــان 
وسلب ، حيث مازالوا 
وخبث  واحقادهم  مســاوئهم  يظهرون 
أنفســهم ضدنــا يف كل أفعالهم ، حتى 
بعد أن مســحت عدن الدمعة عن عينيها 
محاوالت  مازالت  نازحيهــم  واحتضنت 
رش أعاملهم تكيد بهــا متنكرة ملعروفها 
وأصالة تســامحها ، ما أن يخزيهم الله 
بفضح  كذبتهم األوىل التي تحاول النيل 
من أمن واستقرار وسالم عدن إال وقدهم 
يف كذبة اخرى ، حتى أن استمرار خوض 

معركتهم يف الكذبة تلو الكذبة قد جعلتهم 
يتعرضون ملقاصد الدين اإلســالمي الذي 
والحفاظ عليها  أجل حاميتهــا  جاء من 

ويوقعون أنفسهم النبش والتشهري بها .
لنكن جميعــا إىل جانب الرئيس القائد 
عيــدروس الزبيدي وكل أبنــاء الجنوب  
الرشفــاء الشــجعان يف معركتهم ضد 
الحوثيني واإلخــوان ، ولننظر إىل الفرق 
والعســكري  الســيايس  الغــرض  بني 
للحوثيني واإلخــوان وما فيه من تحرش 
وعدوان  ضد الجنــوب وعاصمتهم عدن 
وبــني الغرض الســيايس والعســكري 
لالنتقايل الجنــويب  ذات الهمة الدفاعية 
لتحرير الجنوب مــن بقايا عدوان صيف 
9٤ وحامية العاصمة عــدن  ، من النظر 
إىل هــذا الفرق حتام أننا ســنبقى عىل 
العهد ثابتني إىل جانــب قيادة االنتقايل 
ومؤازرتهــم حتى النــرص وليس لنا غري 

النرص بإذن الله .

يف دقائــق محدودة وبعد خروجنا من 
صالة العشاء وقفت مع أحد األصدقاء وهو 
من كبار التجار املشهورين يف عدن فقلت 
له مازحًا : أنتم التجار وغرفتكم التجارية 
سبب غال األسعار يف البضائع املستوردة 
من الخــارج ويبدو أن صديقــي التاجر 
قد كان قلبه مليان مــن الهموم فأراد أن 
: يا شــيخ لسنا  يخرج ما بجوفه فقال يلَّ
نحن السبب ولكن أوضاع بالدنا املأساوية 
هي الســبب فقلت له يف أي جانب فقال 
يل أنت تعلم انهيــار قيمة العملة املحلية 
البضائع  نســتودر  الدوالر ونحن  مقابل 
من الخارج بالــدوالر وهذا ما يؤدي إىل 
ارتفاع األســعار يف الداخل ثم أضف إىل 
ذلك ما يتعــرض له التجار يف الداخل من 
ابتزاز وفرض جبايات غري قانونية ابتداًء 
من امليناء ثم الرضائــب ومرورًا بالنقاط 

فيضطــر  األمنيــة 
دفــع  إىل  التاجــر 
ما يطلــب منه لتلك 
وهناك  هنا  الجهات 
باإلضافــة إىل مــا 
للدولة  التاجر  يدفعه 
رســميًا وبالتــايل 
التاجــر  يحســب 
املدفوعــات  كافــة 
وغــري  القانونيــة 
القانونيــة فيضفهــا إىل فاتورة الرشاء 
وكلفة النقل للبضائع وهذا ما يؤدي إىل 
ارتفاع الخرج عىل التاجر وبناءًا عىل ذلك 
ترتفع األسعار للبضائع واملواطن هو من 
التاجر ولكن  الثمن فقلت لصديقي  يدفع 
ما هــو الحل فقــال يّل : الحل هو البالد 
بحاجة إىل دولة نظام وقانون وسن مبدأ 
التواب ملن أحسن عمله  التواب والعقاب، 
والعقاب ملن أساء يف عمله وتعامله مع 
الوطن واملواطــن باإلضافة إىل معالجة 

انهيار قيمة العملة املحلية مقابل العمالت 
األجنبية وبهذا يرتاح بال التاجر ويســعد 
املواطن فقلت لصديقي التاجر شكرًا لهذه 
املعلومات الرصيحة وكلنا يف الهم سواء 
يا صديقي وهو ما وجب علينا تناوله يف 
من  انتباه  لنلفت  هذا  ســياق موضوعنا 

يعنيهم األمر يف محافظة عدن خاصة .
ونأمل منهم الوقوف الجاد واملســؤول 
أمام ظاهــرة الجبايات غــري القانونية 
ومحاسبة كافة املخلني بالنظام والقانون 
واملســيئني إىل وظائفهــم وأعاملهــم 
اإلداريــة واألمنيــة يف كافــة املرافق 
والنقاط يف عدن الحبيبة وعلينا أن ندرك 
النظام والقانون  جيدًا أن من يخلون يف 
ويسيئون يف معامالتهم وهم يف مواقع 
املســئولية صغرة أم كربة فهم لن يبنون 
الوطــن وإن زعموا هذا مــا وجب علينا 
قوله لوجه الله الكريم فهل من مستجيب 
.. نأمــل ذلك وأنا ملنتظرون  والله عىل ما 

نقول شهيد.

ان الكثري من الحكايات التي نسمع 
انهــا حدثت يف العاصمــة الجنوبية 
عــدن او يف غريها  ويتم الرتويج لها 
بصــورة مهولة ومبالــغ فيها كثريا 
ك روايــة اختطاف او ضيــاع فتيات 
شابات واطفال وما شابه ذلك من هذه 

املرسحيات الوهمية الخائبة. 
كلها روايات اخونجية وهمية كيدية 
كاذبة ال اساس لها من الصحة اطالقا، 
وبثها  واخراجها  اعدادهــا  يتم  حيث 
واشــاعتها والرتويج لهــا مبنهجية 
متعمدة مــن قبل معامــل ومطابخ 
االخونــج املجرمــني الســتخدامها 

املجلس  ضــد 
يل  نتقــا ال ا
يب  لجنــو ا
قــوى  وضــد 
االمــن العــام 
العاصمــة  يف 
لالســاءة  عدن 
يه  لتشــو ا و
يــض  لتحر ا و
الثورة  قوى  ضد 
الجنوبية ومحاوالت بائســة ملغالطة 
البســطاء مــن النــاس ضمن حرب 
االخونــج املســلحة الخــارسة التي 
فجروها يف شــبوه ويف شقرة ابني 
احتالل  بهــدف  مســتمرة  زالت  وما 

الجنوب من جديد مثلام يحلمون. 
اال ان هذه الروايات الوهمية الهزيلة 
ليست بجديدة عىل شــعبنا الجنويب 
ومن  مجدية  تكــن  ومل  املغوار  الثائر 
املستحيل ان تحقق ملليشيات االخونج 
اي مطامــع او مــآرب احتاللية بعد 
ان عــرف الجنوبيــني مضامني هذه 
معها  يتعاملون  وكيف  سلفا  الروايات 
والتــي تؤكد مدى االفــالس والعجز 
اليه واصيبوا  الذي وصلــوا  واالنهزام 
فيــه تجار الحــروب اخونــج اليمن 
املتطرفني مؤسيس ورعاة  االرهابيني 
وكل  وداعش  القاعدة  تنظيم  وداعمي 
الجامعات والرمــوز التي تنفذ جرائم 

االغتياالت وتدمر املنشآت يف العامل. 

وما تــم الرتويج لــه مؤخرا حول 
العاصمة  يف  الفتيات  احدى  اختطاف 
عــدن فأنها واحــدة مــن الروايات 
التي تحاول  البائسة  املفتعلة  الرسابية 
الرأي  من خاللها قوى االخونج تتويه 
العــام املحيل والعــريب والعاملي عن 
جرامئهــا ضد ابناء الجنــوب كالقتل 
واالختطاف واالغتصاب التي متارسها 
منذ عــام ١99٠م وادينــت فيها وما 
جرمية اختطاف ابنة الدكتور مصطفى 
عبدالخالق وزير العدل السابق من عدن 
اىل صنعاء يف عــام ١99٢م وقتلها 
اال اصــدق واعظم االدلــة عىل النهج 
االخونجي االجرامي الفاشستي اليمني 
وبات  حقائقه  تجلــت  الذي  املحرتف 

ومرفوضا  والــداين  للقايص  واضحا 
من قبل عامة الناس الخريين الطيبني 
الذين ال تنطيل عليهم روايات االخونج 
الوهمية الكيديــة الكاذبة العارية عن 

الصحة. 
ختاما مهــام ضــخ االخونج من 
اكاذيب وروجوا لهــا وهولها ومهام 
دنيئة  اجراميــه  افعال  مــن  ارتكبوا 
ضد الجنوب، لــدى الجنوبيني القدرة 
اىل  وتحويلها  لهــا  للتصدي  الكاملة 
نحور مليشيات االخونج املنهزمة ولن 
او  الكرام  الجنوبيني متر مرور  يدعها 
الزمني ولهم يف ذلك  تسقط بالتقادم 
عرب وتجــارب ودروس ويا بخت من 

يتعظ .

مع القائد الزبيدي وإلى جانبه 

إلى من يعنيهم األمر يف محافظة عدن

روايات اخونجية كيدية كاذبة لن تنطلي ىلع الجنوبيين 

عادل العبيدي 

محمد سعيد الزعبلي

عبدالكرمي النعوي

د. عيدروس النقيب

ضجة السفير اإليراني 
لدى صنعاء


