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كتابات

التفخيخ اإلعالمي بالتضليل عىل  بدأت ماكنة 
النشاطات اإلرهابية بالتفخيخ اإلعالمي بأن قوات 
مسلحة قامت بالبسط عىل صهاريج عدن وطردت 
مديرها إىل الشــارع! وطردت مرتجم الصهاريج 
الذي يقوم بالرتجمة لألجانــب ..إلخ وأن الواقعة 
أثارت غضــب األهايل يف عدن كــون الصهاريج 
واسع  اســتنكار  وســط  لديهم  الوحيد  املتنفس 

لتحوله إىل معسكر.
مل يتكلمــوا عن العشــوائيات التــي أقامها 
البالطجــة والنازحــون عىل هضبة عــدن طيلة 
األعوام املاضية، وال علب الصفيح العشوائية التي 
انترشت يف سفوح جبال عدن وجعلت املدينة أشبه 
ما تكون "مبحوى مهمشني" فذلك حسب منطية 
التفخيــخ اإلعالمي من مواقع إعــالم وتغريدات 
وحوائط...إلخ  ليس مــن العبث الذي يثري غضب 
األهايل ويوجب اســتنكارهم وال يؤثر عىل املدينة 

الجميلة - حد تباكيهم.

حملــة تنظيف 
البلطجة  من  كريرت 
تنتِه  مل  واإلرهــاب 
بعد ولــن تنتهي إال 
بتنظيــف عدن من 
والبلطجة  اإلرهاب 
للبلطجة  كان  مهام 
تفخيخ  واإلرهــاب 
عىل  يظلل  إعالمي 
نشاطهم مبفخخات 
إعالمية كهذه الحمالت اإلعالمية يريدون بها حرف 
التغطية عىل نشــاط البلطجة واإلرهاب للوصول 
إىل إيقاف مطاردته باالتجاه  بالرأي العام منطية 
النهب كمفخخاتهم أن إمام النويب قائد معســكر 
20 وظهــر أنه بلطجي بال مهمــة، أو مفخخة أن 
الخبجي خــال النويب وأم النويب من تعز وظهرت 
مفخخة، أو مفخخة أن النويب باع أرض مدرســة 
مباليني الــدوالرات وأنه وقعت الحملة بســببها 

وكلها ظهرت أنها مفخخات إعالمية.
الذي نحتته مواقعهم  اإلعالمي  التفخيخ  كان 

ثم تبادلته وســائلهم يوم التاسع من أكتوبر عن 
نهب الصهاريج " تذكرنا ببيع القطار للصعيدي"!

 لكــن مل يطل الوقت ففي هــذا اليوم – أمس 
- العــارش من أكتوبــر رضب تفخيــخ إرهايب 
بســيارة مفخخة موكب محافظ عدن األســتاذ 
أحمــد حامد  مللــس ووزير الزراعة اللواء ســامل 
الســقطري اســتهدفهم اإلرهاب أثناء متابعتهم 
التي تعرضت لها محافظة عدن،  أرضار الســيول 
ترابــط يف التفخيخ؛ ألن رضبــة تطهري كريرت 
كانت موجعة لشــبكات ما تحــت البلطجة وما 
زالــت موجعة ووصلت إىل الشــبكات التي تعمل 
تحت الالفتة خرجــت مفخخات اإلرهاب مرتافقة 
والتفخيخ اإلعالمي ملواقعهم اإللكرتونية عن نهب 
صهاريج عدن علها توقف الحملة السؤال إىل أين 

سينهبونها؟!
فتحركت مفخخات اإلرهاب باستهداف موكب 
محافظ عــدن ووزير الزراعــة أن معركة القوات 
الجنوبية مــع البلطجة اإلرهاب ومموليهم ال تقل 
عن املعركــة مع الحويث فكالهــام مرشوعا رش 

للجنوب العريب.

العريب، ويف مقدمته  الجنوب  يتعرض شعب 
البارزين،  قاداته ورموزه السياسيني والعسكريني 
منذ عام 1990م إىل جرائم إبادة فردية وجامعية 
من قبل قوى اإلرهــاب والتطرف واإلجرام  اليمني 
الشاميل املحرتف، وال نعلم إىل متى يستمر صمت 
العامل تجاه جرائم  اإلبادة التي يتعرض لها شــعب 

الجنوب العريب. 
التي  اإلجرامية  االنتحــاري  التفجري  وعملية 
نفذتها هذه القوى الدموية صباح األحد 10 أكتوبر 
2021م مستهدفة بذلك مع سبق اإلرصار والرتصد 
ومبنهجيــه واعية ومتعمدة معدة ســلفا إزهاق 
أرواح محافــظ العاصمة الجنوبية عدن أمني عام 

االنتقايل  املجلــس 
األستاذ   ، الجنويب 
أحمــد حامد مللس، 
الزراعــة  ووزيــر 
الســمكية  والرثوة 
عام  أمــني  نائــب 
االنتقايل  املجلــس 
الجنــويب، اللــواء 
ســامل السقطري ، 
ونائب مدير عام أمن 
العاصمة عدن العميد أبو بكر جرب، واملوكب املرافق 
لهم - هو امتداد للمواجهات اإلجرامية التي أقدمت 
عليها تلك القوى ضد املؤسســة األمنية الجنوبية 
بعدن وضد مواطني عدن األبريــاء يف 2 أكتوبر 
الجــاري وأدت إىل قتل وجرح عــدد من األمنيني 
واإلعالميني واملواطنني وتدمري املنازل واملنشــآت 

وإحراق الســيارات واملمتلــكات العامة والخاصة 
هو امتداد أيضا ملا حدث بعدن يف أغســطس عام 
2020م وامتداد لجرمية قتل محافظ عدن السابق 

اللواء جعفر محمد سعد ، قبل أعوام قريبة. 
 وإجامال فــإن كل هذه الجرائــم والحروب 
املتواصلــة من قبل قــوى اإلرهــاب والتطرف 
اليمنية ضد شــعب الجنوب وقاداته ورجال أمنه، 
هي امتداد لحرب عــام 1994م الهادفة إىل إبقاء 
الجنوب يف وضع احتالل إىل ما ال نهاية والسعي 
إىل إعاقة شعب الجنوب من استعادة دولته وهذا 
يعد أمرا يستحيل تحقيقه من قبل األعداء خاصة 
االنتقايل  املجلــس  بقيادة  الجنوب  وأن شــعب 
الجنويب برئاســة القائد الجســور اللواء الركن 
العملية  اللمسات  الزبيدي، يضع  عيدروس قاسم 
األخرية الستكامل تحرير بقية أراضيه واستعادة 

دولته الجنوبية.

إننا نقــول الحقيقة لألمانــة التاريخية بأن 
عدن الحبيبــة وأم املســاكني يف جميع مراحل 
التاريخ القديم والحديث وطيلة مئات السنني قد 
احتضنت كل من أىت إليها من كل حدب وصوب، 
وبدون متييز أو انتقاص من أحد، فالجميع فيها 
سواسية باعتبار كل من أىت إليها ليس له أي هدف 
سيايس وإمنا هدفه العمل والعيش فيها واألمان، 
ولكن ماذا عن النزوح الســيايس من املحافظات 
الشاملية عىل عدن طيلة سبعة أعوام من الحرب 
اليمنية والتــي تبلغ  أعدادهــم باملاليني وكثري 
منهم مع ســياراتهم حتى باتت عدن مخنوقة ال 
تســتطيع التنفس باعتبارهــا تحملت أكرث من 
طاقتها االســتيعابية وهو ما انعكس ســلبًا يف 
الخدمات واالزدحام املروري الخانق، وكام نسمع 
بأن أعدادًا من أولئك النازحني السياســيني باتوا 

البيوت  يشــرتون 
يف عدن ليســكنوا 
وآخريــن  فيهــا  
األرايض  يشرتون 
للبنــاء  الســكنية 
ومباليني  عليهــا 
السعودية،  الرياالت 
هل  الله!  فسبحان 
النزوح  أصحــاب 
الحقيقي  اإلنساين 
إىل أي بلــد يفعلون مثــل ذلــك؟ أم تقام لهم 
مخيامت خارج املــدن وإحصائهم عددًا للحصول 
عىل املساعدات املقدمة من قبل املنظامت الدولية 

للنازحني هنا أو هناك؟ 
وبهذا تتضح لنــا خطورة األمر، فهناك قوى 
التغيري الدميغرايف يف عدن  سياسية تعمل عىل 
خاصة إلرباك املشــهد األمني إلشاعة الفوىض 
االنتقايل  املجلــس  هنا وهناك إلظهار ســلطة 
الجنوبية عاجزة عن تحقيق األمن واالســتقرار 

يف عدن والجنــوب كافة، ولذلك نقولها للقايص 
والداين فنحن لســنا مناطقيــني وال عنرصيني 
عىل اإلطالق، فحاشــا لله أن نكون كذلك، لكننا 
ضد التمدد الشــاميل يف عدن خاصة والجنوب 
عامة تحت اســم النزوح أو غري ذلك من التواجد 
غري املرشوع، والدليــل عىل ذلك أن كل من دخلوا 
عدن من أبنــاء املحافظات الشــاملية قدميًا أو 
حديثــًا  ما قبل عام 1990م فهم مننا وإلينا فلهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ففيهم األوفياء واملخلصني 
لعــدن والجنوب عامة بل نجد كثــريًا منهم أكرث 
من بعضنا إخالصــًا للجنوب، وهذه هي الحقيقة 
التي يجب علينا قولهــا، وأما من دخلوا عدن من 
املحافظات الشــاملية ما بعد عام 1990م وحتى 
يومنا هذا وما بعده، عسكريني أو مدنيني، تجارا 
وغري تجار، فهم عبارة عن محتلني ومســتغلني 
- من وجهة نظري - ولكن هذا ما ســيحدده غدًا 
دســتور دولة الجنوب القادمة بإذن الله تعاىل، 
هذا ما أردنا تناوله باختصار وبه نذكر لعل الذكرى 

تنفع املؤمنني، والله عىل ما نقول شهيد. 

التفخيخ اإلعالمي يضلل التفخيخ اإلرهابي!

إلى متى الصمت يا عالم ىلع جرائم اإلبادة التي ترتكبها قوى اإلرهاب بحق الشعب الجنوبي؟

النزوح السياسي إلـى عدن واالستيطان

صالح علي الدويل باراس

عبدالكرمي النعوي

محمد سعيد الزعبلي

حسني حنشي

"نقطة بداية" 
الحادثة وما قبلها 
وما بعدها واحدة 

وستستمر

صنعت القوات الجنوبية مكان اســتقرار بعدن وسط 
مفخخات يومية لشالل وعيدروس وقيادة القوات الجنوبية 

فاستقرت حكومة بحاح.
رفضوا هذا الواقع وأبعدوا بحاح وأتوا بعيل محســن 
بدال عنــه نائبا للرئيــس وأتوا بابن دغر بدال عنه رئيســا 
للحكومة ألن بحاح رئيس حكومة توافق مســتقل ويعلم 
ماذا قدمت قوات الجنوب حني هرب اآلخرون وليس جنديا 
بيد من يريد تشكيل املستقبل كام يريد، ثم أقالوا محافظي 
الجنوب املؤمنــني بالقضية الجنوبية يف يوم واحد إلزاحة 
هذا املــرشوع الجنويب وإعادة اإلخونــج ومرشوع اليمن 

االتحادي الذي يخافون عليه. 
اســتمروا بقتل قيادات القوات الجنوبية ويف تسليح 
معســكرات اإلخــوان يف عدن وتقويتهــا لتوجيه رضبة 
قاصمة تنهي قــوات الجنوب واعتدوا عىل املدنيني وفجروا 
حربا هزموا فيهــا وخرجت أدواتهم من عــدن وبدأت كل 
محافظة جنوبية تريد إبعاد اإلخونج مثل عدن وكان هناك 
تحرك جنويب يف شــبوة فقاموا بدعــم اإلخونج وفرضوا 
إنهــاء قوات الجنوب يف شــبوة وأبــني ودفعوا بجيوش 
وقطعان اإلخونج للدخول إىل عدن وإنهاء االنتقايل وقوات 
الجنوب نهائيا وقامت وسائل اإلعالم بدور اإلعالم الحريب 

لجيش اإلخونج وحاولت إسقاط عدن. 
عرفــوا أن املجتمع العريب وبعض القــوى العاملية لن 
تسمح بإسقاط عدن وقوى الجنوب ممثلة باالنتقايل وأن 
عدن خط أحمر عاملي بعد رضبــة العلم فأرادوا عن طريق 
االتفاق تنفيذ ما يريدون منه لتدمري قوات الجنوب وترك ما 
يف االتفاق لصالح الجنوب دون تنفيذ، وعندما مل يتمكنوا 
أوقفوا االتفاق ستة أشهر لخنق الجنوب واالنتقايل املطالب 
بتنفيذ االتفاق كام هو فقام املجلــس باإلعالن عن اإلدارة 
الذاتية فحركوا معركة الفجــر الجديد الجتياح عدن وإنهاء 

قوات الجنوب مرة أخرى. 
التــي كانوا  الجديد  الفجــر  وعندما فشــلت معركة 
يعتقدون أنهم بها ســيدخلون عدن يف ساعتني إذا ضمنوا 
عدم تدخل الطريان اإلمــارايت عادوا مرة أخرى لخيار خنق 
الجنوب واالنتقايل بتجميد االتفاق وإبعاد الحكومة املشكلة 
عنه وترك الخدمات والرواتب تــرب املجتمع واالنتقايل 
مع صنع تدهور العملة واســتمر االنتقايل يطالب بعودة 
الحكومة وصرب صرب أيوب وقام بتحرك شــعبي يف الرشق 

شبوة وحرموت جيشوا سفراء الدول الكربى ضده.
أدركت الرباعية أن ترك املواطن ميوت من أجل الضغط 
عىل االنتقايل ليقبل بتنفيــذ االتفاق كام يريدون ورفضت 
الرباعية اســتمرار التعذيب وضغطت لعودة الحكومة دون 
رشوط عىل االنتقايل لتقديــم تنازالت وتنفيذ االتفاق كام 
يريدون عاد رئيس الحكومة وبــدأ العمل فحركوا أدواتهم 
يف كريرت وكانت معركة كريرت التي أرادوا منها صنع مربر 
لهروب الحكومة مرة أخرى وفشلت أدواتهم يف كريرت يف 

صنع حرب كربى كام يريدون وانهزمت. 
وصوال إىل اليوم بــدؤوا اآلن بالعمليات اإلرهابية ضد 
قوات الجنــوب إلظهار عدن منفلتــة وصنع واقع حروب 
وفشــل أمني ونرش جو االســتهدافات والطائرات املسرية 
حتى ال تكون عدن مقرا للقرار وال حكومة فيها ويرتكونها 
وأهلها وقيادتها فاشــلة أمام العامل ويقتنع الكل - رباعية 
والعامل - أن ال حل إال بعودة ســلطة عيل محســن وشلة 
اليمن االتحادي ومعسكراتهم وقواتهم إىل عدن وأن وجود 

االنتقايل عامل عدم استقرار يف اليمن ككل.
يف نهاية شيلوا من بالكم أن ينتهي هؤالء عن حربهم 
ضدكــم ألن الــرصاع مرشوعني، رصاع وجــودي ال حياة 
ملرشوع بوجود اآلخر، وهذا األمر يحتاج أوال صمودا شعبيا 
مع القيادة بعــد إدراك هذه الحروب األمنية والعســكرية 
والسياسية واالقتصادية، وثانيا يتطلب الوضع من القيادة 
عدم معاملة الخصوم بحسن نية واالقتناع أن هؤالء ضدهم 

مهام فرشوا لهم كالما جميال عندما يلتقونهم.
هو مسار حرب واحدة لن تتغري، وال تعتقدوا أن حادثة 

اليوم منفصلة عام قبلها أو أنها ستكون األخرية.


