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تقرير

”األمناء” تقرير/ عـــالء عـــادل حــنش:

ُتشــكل عملية النزوح املمنهــج من محافظات 
الشــال إىل محافظــات الجنوب خطــًرا حقيقًيا 
يســتهدف الجنوب شــعًبا وأرًضا ال ســيا بعد أن 
تكشــفت كثري من الحقائق التي تؤكد أن النزوح من 
الشــال إىل الجنوب ذات طابع وأغراض سياســية 

وعسكرية واقتصادية ودميوغرافية.
وشــهدت العاصمــة الجنوبية عــدن خاصة، 
ومحافظات الجنوب عامة، موجة نزوح غري مسبوقة 
يف العامل أجمع منذ حــرب 2015م وحتى اليوم، ال 
سيا بعد أن انترصت القوات املسلحة الجنوبية عىل 

ميليشيا الحويث اإليرانية، وميليشيا نظام صنعاء.
ويتبني، من خالل الشواهد اليومية، أن النزوح من 
الشــال إىل الجنوب يحمل أبعاًدا وأخطاًرا سياسية 
وعسكرية واقتصادية عىل الجنوب، ويستهدف تغيري 
الدميوغرافية يف الجنوب، واألخري ُيعد الخطر األكرب 

كونه يستهدف هوية اإلنسان الجنويب بحد ذاته.

ما هو النزوح الحقيقي؟
وُيعرَّف النزوح، بحســب صحيفــة دنيا الوطن 
اإللكرتونية الفلســطينية، عىل أنــه حركة الفرد أو 
املجموعة من مكان إىل آخر داخل حدود الدولة، ويتم 
النزوح رغًا عن إرادة النازح؛ بســبب مؤثر خارجي 
مهدد للحياة كاملجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر 
أو أي كوارث أخرى تدفــع النازح إىل مغادرة موقعه 
والتوجه إىل موقــع آخر؛ طمًعا يف الخالص من تلك 

الظروف.
ا بأنهم أشخاص أجربوا  النازحون داخليًّ وُيعرَّف 
عىل النزوح عــن ديارهم مع بقائهــم داخل حدود 
بالدهم، وتتمثل الخصائص الرئيسية للنزوح الداخيل 
يف طبيعته القرسية وحقيقة أن السكان املتأثرين ال 
ا، وتعد الرصاعات  يعربون الحدود املعرتف بهــا دوليًّ
املســلحة والحروب الداخلية يف املناطق التي تعاين 
من اضطرابات سياسية سبًبا رئيًسا من األسباب التي 
تدفع املواطنني إىل النزوح مــن مناطقهم األصلية؛ 
هرًبــا من الرصاع والعنف أو املخاطــر األخرى بحًثا 
عن مكان آمن لهم وألرسهم، فالنزوح مصدر معاناة 
إنسانية هائلة ومصدر قلق إنساين، كا يشكل تحدًيا 
ا خصوًصا يف الحاالت التي يطول أمدها؛ ملا لها  إمنائيًّ
النازحني  آثار اجتاعية واقتصاديــة كبرية يف  من 
الصحيفة  لهــم، بحســب  املضيفة  املناطــق  ويف 

الفلسطينية.
وما ســبق يتضــح أن النــزوح املمنهج من 
الجنوب ال  إىل محافظــات  الشــال  محافظــات 
ألسباب مهددة للحياة كاملجاعة أو الحرب أو الجفاف 
والتصحر أو أي كــوارث أخرى، فالحرب كا هي يف 
الشــال هي يف الجنوب أيًضــا، ورمبا يف الجنوب 
ابشــع اســتناًدا إىل ظهور جاعات إرهابية، وكذا 
ميليشيات كميليشــيا اإلخوان، والتي كشفت الفرتة 
املنرصمــة عن تحالفها مع ميليشــيا الحويث، يف 
حني أن الشــال خايل من اإلرهــاب، ويوجد فيه 
مناطق ومحافظــات عديدة خالية متاًما من الحرب، 
يف حني تشــتعل الحرب يف كل محافظة ومنطقة 
جنوبية.. فلاذا ينزح الشــاليني من مناطق آمنة 
بالشال إىل مناطق رصاع بالجنوب؟ مؤكًدا ألهداف 

سياسية وعسكرية واقتصادية.

%90 من النازحني ليس بسبب الحرب أو املجاعة
وبحســب مصادر خاصة فإن أكــر من 90% 
من النازحني القادمني من الشــال إىل محافظات 
الجنوب، ال ســيا العاصمة الجنوبية عدن، نزوحهم 
ليس نزوح حــرب، أو مجاعــة، أو أي أمــر يتعلق 
بالنزوح، وإمنا هو ألغراض سياســية وعســكرية 
واقتصادية بحتة، والشــواهد تثبت صحة ما تقوله 

املصادر الخاصة.
وتســاءلت املصادر الخاصة هل ُيعقل أن يصبح 
النــازح يتمتع بحياة أفضل من أصحاب األرض؟ بكل 

تأكيد ال ُيعقــل، ومل يحدث هذا قط يف أي مكان يف 
العامل، مشــريًة إىل ان: »ظاهرة النزوح إىل مناطق 
التســاؤالت،  الجنوب خصوًصا عدن يثري كثرًيا من 
ففــي حني توجد كثري من املناطق اآلمنة بالشــال 
النازحني  أنه يســتمر تدفق  النازحني، إال  الستقبال 
ا بأعداد كبرية، عىل عكس مستوى  إىل الجنوب يوميًّ

تدفقهم إىل محافظات الشال القريبة منهم«.
الجنوب  النــزوح إىل  وقالت ان مراجعة عملية 
عامة وعــدن خاصة من قبل قيادة املجلس االنتقايل 
الجنويب أصبــح أمًرا ُملُحا، وبــأرسع وقت ممكن، 
ووضع حد لذلك املخطط الخطــري، فقد بات النزوح 
غطاًء لرضب الجنوب بعد فشل أعداء الجنوب سياسًيا 

وعسكرًيا.
»اليوم  اكدت دراسة ملؤسسة  يف سياق متصل، 
الثامن« لإلعالم والدراسات بعنوان: »الهجرة والنزوح 
من مناطق سيطرة الحوثيني إىل الجنوب.. األسباب 
والتحديات”، نرشتها يف ســبتمرب / أيلول ٢٠٢٢م، 
انه: »منذ انــدالع الحرب يف مناطق الشــال عمل 
نظام صنعاء عىل سياســة النزوح والهجرة املنظمة 
اىل محافظــات الجنوب لتحقيق اهداف سياســية 
وعســكرية واقتصادية وقد ارتفعت تلك الحركة بعد 
عــام 2015م، حتى اللحظة فقــدت قدرت باملاليني 
حيث إشارة عدد من الدراسات انها بلغت ثالثة ماليني 
نسمة وقد تركز تلك التجمعات السكانية يف عواصم 
املحافظات ونالت العاصمة عدن النصيب األكرب حيث 
بلغت عددها وفق ترصيحات أحد الباحثني امليدانيني 
إىل )950( ألف نســمة مرتكزة يف دار سعد والشيخ 
عثان والربيقــة واملنصورة والتواهي وخور مكرس 
واملعال وكريرت، ومن ثــم تلتها محافظة املهرة وأبني 

ولحج وحرضموت وشبوة«.
التي شــهدتها  النزوح  »لعل موجــات  وقالت: 
الجنوب، والتي ما زالت مســتمرة، من أكرب ظواهر 

النزوح يف املنطقة، وأشدها رضًرا، فقد أدى اإليقاع 
الرسيــع للتغــريات املتالحقة يف مجــاالت الحياة 
السياسية واالجتاعية واالقتصادية يف الشال إىل 
ظهور مشكالت اجتاعية وسياسية واقتصادية، ما 
أدى إىل رصاعات دامية عنيفــة، نتج عنها موجات 
نزوح مستمرة من الشــال إىل الجنوب، األمر الذي 
أدى إىل تردي األوضاع يف الجنوب وظهور مشكالت 
عديدة بسبب عدم تنظيم عملية النزوح من الرشعية 
اليمنية، وكذا غياب دور املنظات الدولية املهتمة بهذا 
الشأن«. مؤكدًة أن: »موجات النزوح اىل الجنوب من 
الشال اتبعت يف حركتها أشكاال مختلفة ومسارات 
متعددة، تبًعا للدوافع واألسباب، حيث تحولت العديد 
من املدن والقرى يف محافظات الشــال إىل ســيل 
دافق، يدفــع موجات تضم اآلالف من النازحني الذين 
توجهوا صوب عدن، فضاقــت بهم عدن مبا رحبت، 

فشّكل ذلك عليها عبًئا جديًدا، زاد من مشكالتها«.

خطر تغيري الدميوغرافية بالجنوب
بدورهــم، حــذر متابعــون من خطــر تغيري 
الدميوغرافيــة بالجنــوب، مؤكديــن أن ذلك خطر 

حقيقي يستهدف هوية اإلنسان الجنويب.
وقالوا إن “تحول النزوح والعالة إىل استيطان 
دائم يهدد هوية وكينونــة املواطن الجنويب، عالوة 

عىل الفساد املتنامي الالمحدود بشتى املجاالت”.
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  »عــىل  وأضافوا: 
بوضع حــد ملخططــات تغيري الرتكيبة الســكانية 

ملحافظات الجنوب وكبحها”.
وتابعوا: »تكشــفت محاوالت تغيــري الرتكيبة 
الســكانية يف محافظات الجنــوب من خالل متليك 
وبيع مســاحات شاســعة مــن األرايض الجنوبية 
لنازحني يف مسعى ممنهج لتوطينهم بهدف إحداث 

تغيري دميوغرايف يف الجنوب”.

دعوات للمنظات الدولية
فيا استغرب مواطنون جنوبيون من قيام كافة 
2015م بحرص خدماته  املنظات اإلغاثية منذ عــام 
ومســاعداته عىل فئــة النازحني فقــط فيا هناك 
مواطنــون يف عدن والجنوب يعانون ويســتحقون 

املساعدات اإلنسانية التي تقدمها تلك املنظات.
للقيام  الدولية املختصة بالنزوح  ودعوا املنظات 
بواجباتها اإلنســانية تجاه النازحــني، ويف مقدمة 
ذلك بناء مخيــات نزوح منظمة لهــم، وصون هذا 
اتخاذه مدخال لتنفيذ أجندات  الواجب اإلنســاين من 
سياسية لإلخالل بالرتكيبة السكانية للجنوب ونسيجه 

املجتمعي.

مطالبات بخروج املواطنني
نشــطاء جنوبيون دعوا كافة املواطنني يف كافة 
محافظات الجنــوب من املهرة إىل بــاب املندب إىل 
الخروج يف مسريات ســلمية للضغط عىل املنظات 
النازحني غري الرشعيني  لرتحيل عرشات اآلالف مــن 
القادمني بشكل يومي من محافظات الشال املحتلة 
مــن الحــويث ودول أفريقية للجنــوب يك ال نخرس 

الجنوب.
وقالوا إن »خروج املواطنــني يف كل محافظات 
الجنوب يف مسريات ســلمية للضغط عىل املنظات 
النازحني غري الرشعيني  لرتحيل عرشات اآلالف مــن 

أصبح أمًرا مهًا إلنقاذ الجنوب قبل فوات األوان«.
وأضافوا: »عىل كل جنويب وجنوبية أن ال ينتظروا 

أن يصبحوا أقلية يف مدنهم وبواديهم«.
النظر  بإعادة  واسعة وملحة  »مطالبات  وتابعوا: 
يف ملف النازحني لتحديد النازح الحقيقي من العميل 
اإلرهايب املرتبص رشًا بأمن الجنوب واستقراره، فهذا 
اإلجراء الوطني سيكشف للقايص والداين أن %95 من 
النازحني ال يتمتعون بالرشوط املطلوبة لقبولهم يف 
الجنوب، ما يستوجب طردهم من األرايض الجنوبية«.

دعوة لالنتقايل والرئايس
وما هــو مؤكد أن املجلــس االنتقايل الجنويب 
يرفض كافــة املخططات التي تقــف خلفها أطراف 
معادية للجنــوب تحاول توظيف الجانب اإلنســاين 
لتحقيق أغراض سياســية خطــرية، حيث بات غطاء 
النزوح وسيلة خبيثة لرضب الجنوب؛ لذا فعىل املجلس 
االنتقايل الجنويب وضع حد ملخططات تغيري الرتكيبة 

السكانية ملحافظات الجنوب وكبحها.
كا يجب عىل مجلس القيادة الرئايس وحكومة 
املناصفــة إيجاد حلــول رسيعة مللــف الهجرة غري 

الرشعية وملف النازحني.

سياسيون يحذرون
الخطر  بدورهم، حذر سياســيون جنوبيون من 
الكبري من التوافد غري املعقول للنازحني إىل الجنوب، 
معتربين أن ذلك النزوح عمــل ممنهج من قبل أعداء 

الجنوب لرضبه سياسيا وعسكريا واجتاعيا.
ونوهوا بأنــه تدفقت إىل الجنوب يف ســنوات 
الحرب الثان موجات برشية نازحة مفاجئة ومتتالية، 

وجاءت تبًعا لتطور مراحل األزمة والحرب نفسها.
وأشاروا إىل أن سكان العاصمة عدن يعانون دون 

غريهم بسبب النزوح وتزايد النازحني فيها.
وقالوا إنه رغم أن العاصمة الجنوبية عدن ليست 
ا الســتقبال ذلك الكــم الهائل من  مؤهلــة اقتصاديًّ
ا  النازحني، إال أن النزوح كان وما زال مســتمًرا يوميًّ
إليها، ما أثقل كاهل املدينة وســكانها وضاعف من 

معاناتهم.
واســتغربوا مــن أن تبقى أرض الجنــوب أرًضا 
سائبة، فمن يريد أن يســاعد النازحني فإن أرض الله 
أن تستوعبهم فيضعونهم هناك إىل  واسعة وميكنها 

حني أن تحل أزمتهم - حد وصفهم.
ودعوا كافة الجنوبيني للخروج مبسريات للضغط 
النازحني غري الرشعيني  لرتحيل عرشات اآلالف مــن 

القادمني بشكل يومي.

نــــــزوح اأم ا�ستيطــــــان؟!
“األمناء” تكشف أسرار وأبعاد النزوح املمنهج نحو اجلنوب ومخاطره السياسية والعسكرية واالقتصادية والدميوغرافية..

• لماذا ينزح الشماليون من مناطق آمنة نحو مناطق صراع بالجنوب؟
• تغيير الديموغرافية بالجنوب.. خطر حقيقي يستهدف هوية اإلنسان الجنوبي
• مطالبات لالنتقالي بوضع حد لمخطط النزوح وللرئاسي بإيجاد حلول سريعة

• سياسيون يحذرون من خطر النزوح للجنوب وضربه سياسًيا وعسكرًيا وديموغرافًيا
• أكثر من %90 من النازحين ليس بسبب الحرب أو المجاعة


