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تقرير

»األمنــاء« كتــب/ عبــده يحيى 
الدباني:

 

موجهــة  سياســة  هنــاك 

ومخططة وتوجيهات من جهات 

والدولــة  الحكومــة  يف  عليــا 

لــراء  املتنفــذة  العميقــة 

عدن،  الجنوبيــن يف  ممتلكات 

الســكنية  األحيــاء  يف  خاصــة 

الفقــرة )املنــازل واألرضيــات 

وغر ذلك(.

ليســت  السياســة  وهــذه 

اللحظة ولكنهــا تعززت  وليــدة 

وتعاظمــت وبلغــت ذروتها بعد 

وانقطاع  والتجويــع  الحصــار 

الرواتــب لشــهور طويلة، حيث 

يضطــر البعض مــن الجنوبيني 

وأراضيهــم  بيوتهــم  بيــع  إىل 

لسامرستهم  رمبا  أو  لشــامليني 

برشائها  املكلفني  الجنوبيني،  من 

لهم، لكون الجوع كافرا والحاجة 

ملحــة والحصار قد طــال، فهم 

غــر مدركني إن هذه السياســة 

مخطــط لها منــذ البداية، غالء، 

وانقطاع  العملــة،  قيمة  وانهيار 

الجنوبيني  يدفعــوا  حتى  رواتب 

إىل بيع بيوتهــم وأراضيهم وكل 

ممتلكاتهــم، باملقابــل انظر إىل 

ون النازحني من  أحوال من يُســمَّ

أبناء الشامل يف عدن، ترصف لهم 

املليارات من الرياالت شــهريا من 

قبل رئاســة الوزراء، وقد الحظنا 

كيف أن ذلك النــازح ال مير عليه 

الشهران أو الثالثة يف عدن إال وقد 

اشــرى أرضية ورشع يف بنائها 

يف الوقت الذي بالكاد يســتطيع 

فيه معظم الجنوبيني توفر لقمة 

العيش ألرسهم.

نحن نقصد هنا النزوح املوجه 

نقدر  ولكننا  واملفتعل  واملســيس 

الحقيقــني  النازحــني 

املغلوبني عىل أمرهم.

كام أننا هنا لسنا ضد 

بطريقة  والــرشاء  البيع 

فالحياة  وطبيعية،  عادية 

مصالــح والبيع والرشاء 

منها، ولكن نحن اآلن يف 

وهذه  طبيعي  غر  وضع 

االســراتيجية وراءهــا 

ما وراءها من السياســة 

وخلفها  األهداف،  وسوء 

فهي  عسكري،  استخبارايت  عمل 

حرب ال تقل عن الحرب العسكرية 

التي تُشــن عــىل الجنوبيني بني 

فهناك  تزال.  وال  واألخرى،  الفينة 

للبيع ويفتح  الجنوبيني  من يدفع 

املكاتــب ويغريهم وباملقابل  لهم 

هناك من يعطي املشري ويدعمه 

ويشجعه عىل ذلك.

قذرة  صهيونية  سياسة  فهذه 

ُتــارس عىل الجنوبيــني، واحد 

وواحد  راتبــك  بقطــع  يجوعك 

يقاتلــك يف الحدود وآخر يربص 

بك داخل املدينة، وآخر يســاومك 

يف بيع منزلك.

ليــس مجرد  مــن يشــري 

وأمنيون  عسكريون  هم  نازحني، 

قوة  مــن  مدعومون  وقيــادات 

من  فالكثر  معينــة،  سياســية 

الشــامليني  واملواطنني  التجــار 

عندما  والناهبني  املتنفذين  وحتى 

رأوا أن الجنوبيني ثاروا ضد نظام 

االحتالل خافــوا عىل ممتلكاتهم 

فباعوا بيوتهم وأراضيهم وغادروا.

لكن ما يحــدث اآلن إن الدولة 

تدعم  املحتلة نفســها هي مــن 

وتــوِّن وتوجه وتدفــع املاليني 

لهؤالء لرشاء ممتلكات الجنوبيني 

بعد اشــتد خناق الحصار الظامل 

عليهم لذلك نحــن نحذر من هذه 

الظاهرة الخطرة.

ت لها  فهذه املســألة قــد أُِعدَّ

السيولة من قبل املمول واملخطط 

يف الوقت الذي ُجفِّفْت فيه جيوب 

الجنوبيني فقرا وحصارا وانقطاع 

رواتب وغر ذلك.

فنحــن نتذكر مــا حصل بعد 

حــرب صيــف 94 االحتالليــة، 

األســلحة من  فقد ذهبوا لرشاء 

أو  مدنيني  أكانــوا  الجنوبيــني 

عسكريني وأغروهم يف ذلك فباع 

أسلحتهم،  الجنوبيني  من  الكثر 

لهــذا كانــت سياســة لتجريد 

الجنوبيني من الســالح وهذا ما 

حصل فعالً، حيث ظل الجنوبيون 

إىل حــرب ٢٠١٥م.  بال ســالح 

فامتلك الجنوبيون الســالح مرة 

يحاولون  حاليــا  ولكنهم  أخرى 

جاهديــن تجريــد الجنوبيــني 

الحرب  هــذه  بعد  الســالح  من 

االقتصادية التي تَُشن عليهم ومن 

لِِقطَعِ  الجنونية  األســعار  خالل 

الســالح التي يغرون بها الفقراء 

من الجنوبيني.

علينا أن نواجه هذه السياسة، 

علينا أن نواجه هذه الحرب األشد 

من  الجنوبيني  عــىل  خطــورة 

الحرب العسكرية املبارشة.

هــؤالء يســتغلون وضعهم 

والدعــم املقــدم لهــم وفقــر 

الجنوبيــني، يســتغلون ثروات 

وسيشرون  نفســها،  الجنوب 

بالريــال  أو  اليمنــي  بالريــال 

الســعودي أو بالدوالر ألن هناك 

من يدفعهم ويدفع لهم.

وهــذا األمــر ال يقترص عىل 

فهناك يف  عدن عىل كل حــال، 

لحج يحصل هذا كام هو يف أبني 

وشبوة وحرضموت وكل مناطق 

الجنوب.

وهنــاك مكاتــب ومنظامت 

يشــرون لهم األرايض الزراعية 

والسكنية ليستوطنوها، فاألرض 

هي ســالحنا وهي آخر معاقلنا.. 

واملــزارع  والبيــوت  األرايض 

فالتمسك  الواســعة  واملساحات 

وأرضنا،  بهويتنا  التمسك  بها هو 

فــامذا يتبقى لك يف عــدن أيها 

الجنويب إذا أنــت قد بعت بيتك؟ 

ســتصر أنت غريبــا يف وطنك 

املشرون  أولئك  وســيصبحون 

الشامليون هم السكان األصليون.

املســألة خطرة فــال بد من 

التنبه لها، ومجابهتها، ونناشــد 

املجلس االنتقايل أن يتتبعها فهو 

ولديه  الجنوب  يف  الدولة  مبثابة 

أوراقه وطرقــه وقياداته املحلية 

كام  العريضة  الشعبية  وقاعدته 

عليه توعيــة املواطنني حول هذا 

املســألة، وكذلــك بالضغط عىل 

الحكومة لرصف رواتب املوظفني 

العســكريني واملدنيني واالنتظام 

معانــاة  لتخفيــف  برصفهــا 

هذه  ويالت  وتجنيبهم  الجنوبيني 

املســألة. ال تصدقوا أن الحكومة 

ليس لديها سيولة لتسليم الرواتب 

للناس ولكن األمر مخطط له كام 

ذكرنا آنفا.

وديني  إنســاين  جانب  ومن 

نتكاتــف  أن  علينــا  ووطنــي، 

ونتكافل ونشــد بعضنــا بعضاً 

هذه  ظــل  يف  بعضنا  ونتفقــد 

األوضاع الحرجة.

صحيــح إن املســألة صعبة 

وبحاجة إىل دولة تقوم بها، لكن 

يجب علينا أن نعمل قدر املستطاع 

وباإلمكانيــات املتاحة من خالل 

الجمعيــات واملنظــامت ورجال 

الخر الجنوبيني يف تخفيف حدة 

عىل  وإعانتهم  املحتاجني  معاناة 

الظروف، لكون املواطن الجنويب 

عزيزًا وال ميكن أن يذهب ليرسق 

أو ينصب أو يحتــال ليوفر لقمة 

العيش لــه وألرسته لذلك يضطر 

نتيجة لحاجته إىل بيع ممتلكاته 

من بيوت وأرايض وغرها.

كل  الجنويب  يفقــد  أن  وبعد 

أسباب العيش الكريم من مسكن 

ومأكل ومــرشب وملبس يصبح 

من السهل استقطابه من ِقَبل أي 

جامعة معادية للجنوبيني لكونه 

مل يتبَق لديه يشء.

رجالنا،  عىل  نحافظ  أن  علينا 

نحافظ عــىل مواطنينا، نحافظ 

عىل إخواننــا وأخواتنا وال نفرط 

بهم فليس الوطن إال شعبا وأرضا 

املستقلة  دولتنا  نســتعيد  فبهام 

بعون الله تعاىل.

القيــادة  وعــىل 

أن  للجنوب  السياسية 

الوضع  بقاء  أن  تعلم 

لصالح  ليــس  هكذا 

فالعدو  الجنوبيــني، 

يعمل ليل نهار، وحربه 

تشتد  الجنوبيني  عىل 

رضاوة عــىل كافــة 

األصعــدة، فهل بلغت 

اللهم فاشهد.

تفا�سيل حرب �سيا�سية وا�ستخباراتية ال تقل خطورة عن احلرب الع�سكرية

ناقو�س اخلطر يدق مهدًدا ممتلكات اجلنوبيني
من يقف خلف �سراء ممتلكات اأبناء اجلنوب؟ وملاذا؟


