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املخدرات ..خطر قادم يستهدف اجلنوب أرضا وإنسانا

¿
ُ
�إغراق اجلنوب باملخدرات �سيناريو ير�سم
ب�سرية مبطابخ اال�ستخبارات اخلارجية

م��ن يق��ف وراءه؟ وكي��ف
يمكن اجتثاثه والق�ضاء عليه؟

"األمناء" تقرير /سالم لعور:

قبل أيام ُنرشت اعرتافات مصدر مقرب
مــن الهالك (عفــاش) قال بــكل رصاحة
وشــفافية ووضوح إن ما يجري اليوم من
انتشــار للمخدرات بالجنــوب يقف وراها
الحويث واإلخوان لخربة سابقة سبق ان تم
استخدامها بعد الوحدة حسب املصدر.
وكشــف املصدر أن تجــارة املخدرات
وانتشــارها بالجنــوب كالنار بالهشــيم
وبأســعار مخفضــة يف الســوق املحلية
للعاصمــة الجنوبيــة عــدن وبقية مدن
محافظات الجنوب والهادفة لتمييع الشباب
من كال الجنســن بصفة خاصــة وأبناء
الجنوب بصفة عامة.
وأكد املصدر أن عملية تهريب املخدرات
والخمور وإدخالها إىل الجنوب تتم بصورة
ممنهجــة ومدروســة من قبل مليشــيا
الحويث ومليشيا اإلخوان ،مؤكدا بان العمل
يجري تحت ارشاف تجار التهريب التابعني
للميليشــيا وقيادات استخباراتية متواجدة
بالعاصمــة عــدن واملحــددة للعصابات
املتاجرة باملخدرات والخمــور أماكن البيع
واملستخدمة ســاح خطري وفعال واملتمثل
بتكليف عنارص نســائية كونهــا وحدها
القادرة عــى اإليقاع باملواطنني الجنوبيني
ودفعهم مــن رواد البضاعة املحرمة رشعا
وقانونا ،الفتا بان مليشيا الحويث واالخونج
يقومان بهذه األعامل املستهدفة للجنوبيني
نتاج لخربة ســابقة تم اكتسابها من رئيس
نظام االحتالل اليمني الهالك (عفاش) وذلك
من بعد قيام الوحدة بحوايل سنة وتحديدا
يف أوائل 1991م.
واعرتف املصدر بانه كان عىل علم مبا
خطط لــه نظام صنعاء حينهــا والهادفة
جلها اىل اشغال ابناء الجنوب باالدمان عىل
الخمور وكذا سحب السيولة منهم.
وأوضح بان هذه الخطة أعدت من قبل
املخابرات اليمنية وشــملت قسامن ولكل
منهام مهمــة وجب تنفيذهــا واملتضمنة
تكليــف تجار لــراء الخمــور املختلفة
االشــكال واالحجام من جيبويت وإدخالها
إىل العاصمة عدن وبيعها باألسواق املحلية
وبأســعار مخفضة حتــى يتمكن املواطن
من رشاءها ومن ثم االســتفادة من مثنها
وتكليف تجار آخرين تكمــن مهمتهم يف
رشاء الســاح من الجنوبيني حتى يضمن
النظــام اليمني عدم مقاومــة الجنوبيني
لالجتياح العســكري الذي ســيتبع الخطة
االوىل والخاصــة ببيــع الخمــور ورشاء
السالح.
وحذر املصدر أبناء الجنوب بشكل خاص
والقيادات العســكرية واألمنيــة الجنوبية
بالرضب بيــد من حديد عىل مــن يبيع او
يتعاطى املخــدرات والخمور واحباط كافة
الوســائل املتبعة من قبل املليشيا الرافضية
واإلخونجية والتي تأمل بتشــتيت النسيج
االجتامعي الجنويب وإلهاءه.

سيناريو استخباراتي ممنهج
ومنظم

واســتنادا إىل ترصيح املصدر املقرب
من الهالــك عفاش يتضح جليــا أن حرب
املخدرات ال تحمل طابعــا تجاريا محضا،
ولكنها حربا قذرة تحمل طابعا استخباراتيا
ممنهجــا وعميقا يتعــدى جوانب التجارة
والربح والخسارة ،ليهدف يف أبعاده بعيدة
املدى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
ومآرب أخرى تدمرييــة يف مضامر الحياة
الثقافية واالجتامعية واملعيشية والحقوقية
وهــدم معايري اإلنســانية وحقوق الناس
وحرية التعبري واالنفتــاح والقبول باآلخر،
من منطلق ثقافة الفــرد والقبيلة باحتكار
الســلطة والحكم ونهب الرثوات الســائدة
منــذ قرون يف حكــم األمئــة والكهنوت
بالشامل ،واملتدثر بلباس القبيلة والطائفية
والعنرصيــة البغيضــة والتأســلم الديني
املتطرف.

سيناريو إغراق اجلنوب
باملخدرات ..عمل استخباري

إن كارثة إغراق الجنوب مبختلف أنواع
املخــدرات ليس عفويا ،بــل يحمل بطياته
ســيناريو خطري ينم عن رسم مخططاته
الرسية يف مطابخ االستخبارات الخارجية،
والتي تجــد لها أدوات عاملــة يف الداخل
عىل مر األيام والشهور والسنني ،وتكشف
بوضوح الوجه الحقيقــي لباطنية الدولة
العميقة التي تدمــر املجتمع والوطن بنرش
الفنت وأعامل الفوىض وبؤر التوترات ،التي
تســتهدف العاصمة عدن وكل محافظات
الجنــوب التي انترصت وهزمت ميليشــيا
الغــزو الحويث ،ومرغــت بجحافل وفيالق
ميليشــيا العدوان يف الرتاب وســاحات
املعــارك ،وطردتهم رش طــردة ،وانترصت
عليهم ،وستفشــل مخططاتهم الجهنمية
يف إغــراق جنوبنا العــريب باملخدرات يف
محاوالت يائســة من النيل مــن إنجازاته
التي تحققت له سياســيا وعسكريا وأمنيا
ويف مختلف املجــاالت والصعد تحت مظلة
املجلس االنتقايل الجنويب وقيادته الحكيمة
ممثلة بالقائد الرئيس عيدروس الزبيدي.

مخدر "الشبو" األوسع انتشارا
واألغلى سعرا

يف اآلونة األخرية تنامى انتشــار واحد
مــن أخطر أنــواع املخدرات بني أوســاط
املجتمع املحيل مبحافظات الجنوب ال سيام
املحافظات الرشقية (شــبوة وحرضموت
واملهرة) ،وتكمن خطورته بدرجة رئيســية
يف أنهــا توجد معامل كيامويــة لتصنيع
كمنتج محيل يــدر أرباحــا باهظة حيث
وصل ســعر الغرام من مخدر "الشبو" إىل
 20دوالرا مبا يعــادل أكرث من  20ألف ريال
ميني ،واحتلت شــبوة صــدارة املحافظات

بانتشاره منذ أربع سنوات وتلتها حرضموت
فاملهرة فالعاصمة عدن.

جتارة مخدر "الشبو" جتتاز
السوق احمللية للخارج

وذكرت تقارير إعالميــة وحقوقية أن
تجارة مخدر "الشبو" أصبحت مصدر ربح
رسيع ومحدودية وجــود املوانع الضبطية
والعقوبات الفورية لــردع مروجيها بظل
األوضاع االســتثنائية التي متــر بها البلد،
مام ســال لعاب تجار املخدرات عىل تكثيف
أنشــطتهم يف هذا الجانب وفتح وتوسيع
مصانع تحضــر إنتاج "الشــبو" بوادي
حرضموت ومناطق بشبوة وترويجه بشبوة
وحرضموت وعدد من محافظات الشــال
وتصدير كميات منه لعدد من الدول العربية.

جتار ومهربو املخدرات
يتساقطون فرادى يف نقاط
احلزام

أثبتت نقــاط الحــزام األمني مبداخل
عدن ومحافظــات الجنــوب األخرى التي
تتواجد بها قــوات تابعة للحزام األمني أنها
ســدا منيعا ســقطت أمامه كل مخططات
أعداء الجنوب الذي يصدرون سمهم القاتل
والخطــر املتمثل يف الحشــيش واألفيون
والهروين وكل أنواع املخدرات بهدف إغراق
العاصمة عــدن وكل محافظــات الجنوب
بســاحهم املدمر الذي يســتهدف الشباب
واألرسة واملجتمع والوطــن الجنويب ككل
لزعزعة األمن واالستقرار وتدمري كل ما له
عالقة بالقيم واألخــاق والهوية واالنتامء
للجنوب وحق شــعبه يف نيل اســتقالله
واســتعادة دولته ،ولكن يقظــة األجهزة
األمنيــة الجنوبيــة تصدت وبقــوة لهذه
املخططات واملؤامــرات والقت القبض عىل
املئات من مهريب ومروجي وتجار املخدرات
وضبطت منذ مطلع 2015م مئات األطنان
من الحشيش واملواد املخدرة التي كانت يف
طريقها للعاصمة عدن وعدد من محافظات
الجنوب.
وشــهد الجنــوب فعاليــات وندوات
وورش توعويــة بخطــر املخــدرات يف
املــدارس والجامعات واألنديــة الرياضية
واألحياء الشــعبية وعرب وســائل اإلعالم
املرئية واملسموعة واملقروءة للتوعية بخطر
املخدرات عىل الفرد واألرسة واملجتمع ككل،
لكن ما زال هذا الخطر املدمر يشكل تهديدا
ألبناء الجنــوب ويتطلب تظافــر الجهود
األمنية واملجتمعيــة والجهات املختصة يف
السلطات املحلية ووزارات الرتبية واألوقاف
والتعليم العايل والشباب والرياضة لتتبنى
خطابا توعويــا وتنويريا تجاه الشــباب
والطالب واألرسة واملجتمــع كلل لنبذ هذه
الظاهرة املقيتة واملخيفة والتي بدأت تنترش
يف مجتمعنا الجنويب كالنار يف الهشــيم

ونتــج عنها جرائم بشــعة وأعــال قتل
وفوىض وعنف تحت تأثري هذه املخدرات.

خطر املخدرات

ال يختلف إثنــان بأن املخدرات مبختلف
أشــكالها وأنواعها تعد واحــدة من أخطر
اآلفــات االجتامعيــة ومن أكرب املشــاكل
والتحديات التي تواجه مجتمعنا ومن أخطر
القضايا التي تهدد أرسنا وشبابنا ومجتمعنا
لذا وجب علينا حامية أنفسنا بالتصدى لهذه
اآلفة بكل الوسائل واألساليب.

آثار املخدرات

وجاءت الرشيعة اإلســامية بتحريم
املخــدرات بكافــة أشــكالها وأنواعهــا
بالنصوص القرآنية والسنة النبوية وإجامع
األمة كونها مفســدة للــرورات الخمس
فهي مفسدة للعقل والدين والنفس والنسل
وال تقترص آثار املخدرات عىل إفســاد هذه
الــرورات وإمنا تتعداهــا مخلفة ورائها
مشــكالت صحية واقتصادية واجتامعية
وسياسية وأمنية.
ومبا أن الفرد يعد نواة االرسة واملجتمع،
فال بد من تعريفه وتذكريه وبشكل مستمر
بــاألرضار املرتتبة عىل تعاطــي املخدرات
واســباب تعاطيها وطرق الوقاية والعالج
منها.

آثار صحية

ومن آثــار تعاطي املخــدرات الصحية
أنها تؤدي لضعف الذاكــرة وانخفاض يف
معدل الذكاء ،وتؤثر سلب ًا عىل قوة اإلبصار،
كام تؤدي إىل اضطــراب الجهاز التنفيس،
وتقيض عىل أجهزة املناعة بالجسم فيصبح
الجســم عرضة لألمراض كمرض االلتهاب
الكبدي ،باإلضافة إىل أنها تفقد متعاطيها
القــدرة عىل التحكم بنفســه مام قد ينتج
عنه دخول املتعاطي بحالة هستريية يكون
خاللها غري قادر عــى التمييز يكره أرسته
ومجتمع.

آثار اجتماعية واقتصادية

أمــا آثارها االجتامعيــة واالقتصادية
فتــراوح من املــوت جراء تنــاول جرعة
زائدة من املخدرات اىل الســلوك اإلجرامي
واالنحــراف املقــرن بالجرائــم مبختلف
أنواعها ،باإلضافــة لإلرضار باألمن والعمل
وزيادة حوادث الطرق ،اما التأثري الســلبي
عىل الوضع االقتصــادي فيتمثل بالكلفة
الباهظة لتعاطي املخدرات والكلفة الناتجة
عن مكافحة العرض والتوعية وتشــخيص
والعالج.

آثار نفسية

وتعاطي املخدرات قد يكون نتاج عوامل
نفســية واجتامعية مثل وجود أصدقاء أو
أقارب يتعاطون املخــدرات ،واملدخنني أكرث
تعرض ًا لتلــك الثقافة ،ويعد العامل النفيس

من أهم العوامل تعاطــي املخدرات إذ يقدم
معظم املتعاطني عــى هذه التجربة نتيجة
عجزهم عــن التوافق النفيس نتيجة ضعف
الشــخصية والعجز عن االستقاللية وامليل
إىل الســلبية وفقدان العالقات االجتامعية
وكــذا اإلصابــة مبرض نفــي أو عقيل
وكذلك مواجهة خربات الفشل العاطفي أو
الدرايس.

كيف نحصن شبابنا من ظاهرة
إدمان املخدرات؟

يــأيت دور األرسة واملجتمــع متمث ًال
مبدارســه وجامعاتــه ومؤسســاته يف
مواجهــة ظاهرة اإلدمــان وذلك من خالل
املتابعة املستمرة لسلوك األبناء وخاصة يف
اماكن لهوهم مام يساعد عىل اكتشاف أي
سلوك منحرف ويف وقت مبكر ،مام يسهل
عملية العالج ويخفض الكلفة ،واســتيعاب
طاقات األبناء وتوجيههم ملامرسة األنشطة
املختلفــة ،وعــدم التمييــز والتفرقة بني
األبناء ،واالعتــدال يف التعامل مع األبناء،
ومســاعدتهم عىل اختيار األصدقاء ،وكذا
متابعة ومالحظة ســلوك األبناء ،ورصد أي
تغيري يف حالتهم الصحية لالكتشاف املبكر
ألية دالئــل يعرف منها خاللهــا امليل نحو
التعاطي مثل العصبية والعزلة عن األرسة،
وتغيــر االهتاممات واالصدقــاء ،تدهور
الحالة الصحية والكســل وفقدان الشهية
واملراوغة والكــذب والرسقة ،والتعامل مع
التعاطي بنضــج وفهم من قبــل األرسة،
حتى ال تزداد املشــكلة ونستطيع السيطرة
عليها ،وتشــجيع املتعاطي من قبل األرسة
عىل مواصلة العالج ودعمه نفســيا وحل
مشــكالته التي كانت ســبب يف انحرافه،
والتواصل مع الشباب وتوعيتهم وتثقيفهم
يف كل ما يتعلــق باملخدرات باســتخدام
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة
وشــبكات التواصل االجتامعــي ،وتوحيد
الجهود وتكثيفها بني مؤسســات املجتمع
ً
وخارجيــا ملكافحة هذه اآلفة
املدين داخلي ًا
بكافة الوسائل املمكنة.

توحيد اجلهود الجتثاث
املخدرات

إن مكافحــة املخــدرات يتطلب يقظة
أمنية يف نقــاط التفتيش واألحياء يالزمها
صحوة مجتمعيــة وكل مواطن يكون عينا
ساهرة واالبالغ لألجهزة األمنية عن أماكن
بيع املخدرات ومروجيهــا ويقع دور كبري
عىل الجامعات واملدارس للتعليم العام وعىل
أمئة املساجد والنوادي واملنتديات ومنظامت
املجتمــع املــدين واملنظــات اإلبداعية
والشبابية ووسائل اإلعالم مبختلف أنواعها
للتوعية مبخاطر ظاهرة انتشــار وتعاطي
املخدرات وأرضارها الســلبية عىل املجتمع
والوطن الجنويب وأمنه واستقراره.

