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اجلنوبيون يف أعني اإلرهاب اليمني «شيوعيون ومالحدة ودواعش وقاعدة»

فتاوى ت�ستحل دماء وثروات �أبناء اجلنوب

«األمنــاء» تقريــر /صالــح
الضالعي:

انطلقت فتــاوى التكفري منذ أن
خلق اللــه األرض ومن عليها ،فكانت
أول فتوى تكفريية لهابيل واملعروف
باســتباحة دم أخيه قابيل ،والسامح
لنفســه برتك جثة أخيه مرمية ،ويا
ليته كان وارى ســوءته مثلام يفعل
الغراب.

اإلرهاب ال دين له

ثم اســتمرت الفتاوى التكفريية
باالنتشار لتطال كل األديان الساموية،
ضف إىل انتشــارها كالهشيم ,ملا بعد
وفاة رسول الله صىل الله عليه وسلم ،أفغانستان ليحل كابوسا مرعبا حينام
وتحديدا أثنــاء قتل أمري املؤمنني عمر نفــذت العمليــات اإلرهابية يف قلب
بن الخطاب ثــم عثامن بن عفان من العاصمة الجنوبيــة عدن ،فكانت أول
قبل الخوارج ذات األصول اليهودية.
عمليــة تفجري فندق عدن الســياحي
بخــور مكــر ،وزرع املتفجــرات
إرهابيون طامحون للسلطة واملفخخــات يف حواري وشــوارع
وهكذا تولدت طباعــات تكفريية وزقاق املدينــة ،ثم محاولــة اغتيال
لدى جامعات مصبوغة برداء إسالمي املناضل الوطني والقيــادي الجنويب
مزيف ،طريقا للوصــول إىل غاياتها عيل صالح عباد مقبل.
واملتضمنة تصفية أصحاب املبدأ والحق
وعمــل االحتالل اليمنــي بأطرافه
ليحققوا مآربهم وأهدافهم والقاضية عىل اســتقطاب الجامعات اإلرهابية
طمس الهوية اإلسالمية وقتل االنتامء .وإرسالها إىل الجنوب لتنفيذ أجنداته.

اإلخوان جامعة ماسونية

عرف بالســابق بأن اليهــود قتلة
األنبياء ،وحارضا يعــرف عنهم بأنهم
مهندســو الفــن ،ووراء تأســيس
الجامعــات التكفرييــة التــي تدعي
إسالميتها ،فوراء كل جامعة تكفريية
يقف يهــودي داعــم لهــا ،واألدلة
واإلثباتــات والرباهــن تؤكــد بأمن
إرسائيل وخلوه من أي أحداث إرهابية
طالته وطالت مواطنيــه إال ما ندر،
والنادر هنا ال حكم له.
نعود إىل صلب موضوعنا (تزاوج
تكفــري للتكفريين بــن صنعاء
وعدن) لنكشــف بامللمــوس حجم
املفخخــات واالغتيــاالت التي طالت
الجنوب وأبناءه منــذ 1990م وحتى
يومنا هذا.

الجنوب يف أعني األصدقاء
واألعداء

وما قبــل عاش الجنوب يف مأمن
ومتتع املواطن الجنويب يف اســتقرار
معييش بشهادة األعداء قبل األصدقاء،
ووصف الجنوب بأنه أفضل دولة عربية
ال ســيام يف مجال األمن واالستقرار،
ليصاب بعني الحســد ،ليوهن الجسد
بعــد أن تحققــت املؤامــرة باندماج
مــروع اليمننة الخبيــث ،لدولتني
يف دولة واحدة ســميت بالجمهورية
اليمنية.

مخططــات تآمريــة لقتــل
الحلم الجنويب
قتل حلم املواطن الجنويب يف إبقاء
وطنه آمنا ومستقرا عىل ما كان عليه
يف السابق ،ليثخن بأســاليب منكرة
رشعا ،وذلك باســتقدام اإلرهاب من

دهشتنا وحريتنا من أمر كهذا.

األمــن الســيايس اليمنــي يجنــد
اإلرهابيني القادمني من أفغانستان
كلفــت ســلطة صنعــاء األمــن
الســيايس اليمني القيام مبهمة تبني
الجامعــات التكفرييــة وتأطريهــا
رســميا يف صفوفه ألجــل تزويدها
باملعلومات والخطط الهادفة إىل تدمري
الجنــوب وال يتحقق هــذا إال بإصدار
فتــاوى تكفريية ومنها يتــم إباحة
دماء القيادات السياســية والعسكرية
واألمنية الجنوبيــة ،وحقا فقد نفذت
توظيف املساجد الستباحة الجامعات اإلرهابيــة تعليامت غالب
القمش رئيس جهاز األمن الســيايس
دماء الجنوبيني
اليمني ،واملعــروف بانتامئه للتجمع
ومآذنها
املســاجد
متاما بأن
أتذكر
ً
اليمني لإلصالح.
صدحــت بعــد كل صــاة بتكفــر
الجنوبيــن ونعتهم بأنهــم مالحدة اغتيال كوادر الجنوب
وكفارا (شــيوعيني) وجــب قتلهم
ً
وخالل أربعة أعوام 1990-1994م
وتحديدا
بأذين،
سمعتها
لقد
وقتالهم،
نفذ اإلرهابيــون ( )197عملية اغتيال
يف شــهر أغســطس 1990م فكانت للكادر الجنويب ،ليتبع بعد ذلك شــن

حــرب ظاملة عــى الجنــوب تكللت
باجتياحه يف 1994/ 7 /7م.

يــوم ســقوط الجنوب بيد
عصابات صنعاء

ِ
يكتــف االحتالل اليمني باحتالل
مل
األرض وهتك العــرض ،تنفيذا لفتاوى
تكفريية من قبل زنادقته أثناء ســر
املعارك ،فعمد إىل إقصاء الجيش واألمن
الجنويب ،بل طال أيضا الكوادر املدنية
ليصل إجــايل املرسحني واملتقاعدين
قرسا إىل (ً )140
ألفا بل ويزيد.
مل يتوقف نزيف الدم الجنويب حتى
ما بعد احتــال الجنوب ،بل تصاعدت
العمليات اإلرهابيــة حدتها أكرث ،وما
تفجري املدمرة األمريكية كول يف ميناء
عدن ،والسفينة الفرنسية يف سواحل
حرضمــوت إال دليال قاطعــا عىل ما
نكتب هنا.
شــواهد كثــرة مثبتــة بالوثائق
ومعززة بالرباهني عــى تورط نظام
صنعاء يف ســفك دمــاء الجنوبيني،

هكذا مت توظيف امل�ساجد ال�ستباحة دماء اجلنوبيني

تفا�صيل جتنيد الأمن ال�سيا�سي اليمني الإرهابيني القادمني من �أفغان�ستان
كيف كان اجلنوب يف �أعني الأ�صدقاء والأعداء قبل الوحدة؟

وجعــل ســاحات وطنهــم محرابا
لإلرهابيني ،إذ أن االحتالل اليمني قام
بتدريب جند وتعليم شخوص وإنشاء
مساجد ملواصلة مشــوار ما بدأت به
عاصمته صنعاء تحســبا لردات فعل
أبناء الجنوب يف مقاومته واالنتصار
عليه ،وهذا ما حدث بالفعل.
اليوم وبعد حرب ثانية شــنت من
قبل االحتالل اليمني يف 2015م متكن
الجنوبيون من االنتصار عليه ،لتتشكل
مالمح استعادة الدولة الجنوبية كاملة
السيادة ،برز اإلرهاب وأحكم سيطرته
الفعلية عىل أجزاء واسعة من مديريات
العاصمة الجنوبية عدن ،وشهدت عنفا
دمويا متثلت بقتــل الكوادر الجنوبية
عرب االغتياالت وتدمريا للبنى التحتية
عرب املفخخات ،لكــن أبناء الجنوب مل
وإرصارا
يستسلموا ،بل زادتهم عزمية
ً
عىل مواجهــة الخطر اإلرهايب ،فكان
النــزال املصحوب بالنــر الجنويب
وتحت قيــادة الرئيس القائد عيدروس
الزبيدي يف 2016م.
هزمية مــرة لعصابــات االحتالل
اليمني يف عدن وصوال إىل محافظات
جنوبيــة أخرى ،حرضموت وشــبوة
وأبني ،إال أن ً
طرفا من أطراف االحتالل
اليمنــي اســتغل موقعه مــن خالل
دعمه إقليميا ودوليا بصفته الرشعية
املزيفــة ،ليلعــب دورا يف حاميــة
الجامعات اإلرهابية كداعش والقاعدة
وضمها تحت إطاره مبســمى الجيش
الوطني ،ثم إنه عمل جاهدا عىل حامية
أمئة املساجد املرتبطني به لالستفادة
منهم يف إصدار فتاوى تكفريية متى
طلب منهم ذلك ،الغرض بث ســموم
الفتنة ما ظهر منها وما بطن ،وهناك
أمئة وخطباء منهم مــن أبناء جلدتنا
متورطــون يف فتــاوى التكفري التي
تستهدف الجنوبيني وتستهدف الوطن.
وتؤكــد األحــداث بــأن التزاوج
التكفريي للتكفريين مســتمر ،فمن
صنعاء ومــرورا بالعاصمة الجنوبية
عدن ومحافظات جنوبيــة أخرى ما
زالت الفتوى التكفريية حارضة وبقوة،
ولن يرتكنا االحتــال اليمني بأطرافه
املتعددة الســتكامل مرشوع استعادة
الدولة الجنوبية ،لطاملا وأن أرضنا مليئة
بالرثوات والخــرات ،بقرة حلوب تدر
سمنا وعسال مصفى لالحتالل وأعوانه
من الجنوبيني اآلكلني السحت.

