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ملاذا يردد املتنفذون يف �صنعاء �شعار (الوحدة �أو املوت) ؟

ملاذا �أفتى الديلمي بفتواه عام 94ثم حلقه الزنداين وبع�ض علماء ال�سلطان من غالة الزيدية ؟
األمنــاء  /د.علــوي عمر
بن فريد العولقي :
الرصاع يف اليمن يحمل شقني
 :مذهبي ومادي وســنوضح ذلك
يف هذا البحث املخترص وسنطرح
بعض األسئلة ومنها :
ملاذا أفتى الديلمــي بفتواه عام
1994م ثم لحقه الزنداين وبعض
علامء الســلطان من غالة الزيدية
والتي كفروا فيها الجنوبيني ؟؟!!
ملاذا يــردد املتنفذون يف صنعاء
شــعار الوحدة أو املــوت ؟؟إنها
تتلخص يف أمرين :
 1إنهــا العقــدة التاريخيــةواملذهبية لالضطهاد التي مورست
عليهم خــال عقود مــن الزمن
..وتبــن لنــا جميعــا أن الهدف
األســايس ليــس حرصهم عىل
الدين وهم يعلمون أن املساجد يف
تريم وحدها أكرث من املساجد يف
صنعاء وأن الحضارم هم من نرش
الدين وقيم التســامح والتعايش
يف أندونيسيا ورشق آسيا وبعض
مجاهل أفريقيا !!
إنها التنفيس عن انتكاســاتهم
وإحباطاتهم الســتعامر الجنوب
تحت شــعارهم البائس ((الفرع
يعود لألصل )) !!!
بينام هم ال زالوا منذ أن حكمهم
األحباش ثم باذان الفاريس وحتى
تأســيس املذهب الزيدي وسقوط
اإلمامــة يف اليمن وهم يحاولون
التنفيس عن عقدهــم التاريخية
بدء بالحكــم الحبيش فالفاريس
ثم الرتيك ثم التدخــل املرصي...
فالفــاريس الجديد القــادم من
طهران !!
ويريدون أن ينفوا عن أنفسهم
أنهم خليط من تلك الشعوب التي
استعمرتهم شامال فكونت خليطا
من األعراق واألنساب ..ثم يدعون
أنهم أصل العرب  ..وأن التســمية
حكرا لهم وحدهم ؟؟!!أتعرفون ملاذا
يقولون :الوحدة أو املوت ؟؟وملاذا
يرددون الرصخة املستوردة من قم
؟؟كل تلك الشعارات التي رفعوها
وال زالــوا إمنا لفــرض هيمنتهم
والســيطرة عىل الجنوب وشعب
الجنوب!!ّ؟؟
 2إنها من أجــل نهب ثرواتالجنوب ....ففي الجنوب حورصنا
إعالميا كشــعب ثائر يأىب الظلم
ومعظــم القنــوات الفضائيــة
العربية والعاملية جل مراســليها
من الشــاليني ويتعمدون تزييف
األخبار والوقائع عىل األرض يف

الوقت نفســه يتــم قمع الصوت
الجنــويب يف كل مكان كام حدث
بجريدة األيــام العدنيــة عندما
تعــرض (آل بارشاحيل ) ألقىس
أنواع الظلم والحصار واالضطهاد
وقــام نظــام صنعــاء بإغالق
الصحيفة إلسكاتها!!!وقس عىل
ذلك معظم املحطــات الفضائية
ووسائل اإلعالم األخرى !!
يقــول األســتاذ الجامعي يف
جامعة عدن د.حسني العاقل:
تعرضت ثروات الجنوب للنهب
يف الرب والبحــر والجبل وقد أعد؛
د .العاقــل بنفســه إحصائيات
مهمة ورد البعض منها يف تقارير
رســمية للحكومة اليمنية وهي
كام ييل:
مساحة دولة الجنوب أكرث من
( )338,000كيلومرت ُمربعا وعدد
الســكان املقيمني عــام 2012م
حــوايل ( )4,408,336نســمة،
والقطاعات النفطية الجنوبية بعد
احتاللها من قبل نظام صنعاء عام
1994م كام ييل:
محافظــة حرضمــوت أكــر
من ( )56قطاعــا نفطيا و ()18
قطاعــا نفطيا يف شــبوة ويف
محافظــة املهــرة ( )8قطاعات
نفطية وقسمت بقية املحافظات
(عدن – لحــج – وأبني) مع املياه
اإلقليمية الجنوبيــة لخليج عدن
والبحر العريب وأرخبيل سقطرى
إىل ( )13قطاعا نفطيا.
عــدد رشكات النفــط املحلية
والعامليــة وصلــت إىل ()184
رشكة وهي متعاقدة مع شــيوخ
القبائل الشاملية وكبار املتنفذين
السياســيني والعسكريني ورجال
الدين.

كميــة النفــط مــن شــبوة
وحرضمــوت تجــاوزت ال
( )1,600,000مليون وســتامئة
ألف برميل يوميا ورمبا أكرث بكثري
ويبلغ االحتياطي الخام للنفط يف
تلك القطاعات بني ( 30-إىل )50
مليار برميل ،وكشف أحد الخرباء
يف أنتــاج النفــط أن ثالثة أرباع
النفط الخام مل يتــم اإلعالن عنه
رسميا ومل يدخل خزينة الدولة.
كمية الغاز الجنويب املسال من
حقــول النفــط يف العقلة وجنة
يف شــبوة والذي يتم تصديره من
مينــاء بالحاف منــذ مطلع عام
 2010حــوايل ( )9,7مليون قدم
مكعب يوميا كــا يبلغ املخزون
االحتياطي للغاز الجنويب املســال
حوايل سبعني تريليون قدم مكعب
منها حــوايل ( )35تريليون قدم
مكعب يف حوض رملة السبعتني
يف شبوة وأكرث من ( )10تريليون
قــد مكعب يف املهــرة وأكرث من
( )10تريليــون قــدم مكعب يف
وادي املسيلة يف حرضموت.
يقــدر حجــم االحتياطي من
الذهب يف وادي مــدن ومنطقة
املحمديــن يف حرضموت ما بني
( )962,619( -)678,000طــن
ويتــم إنتاجه بصــورة رسية من
قبــل رشكات أجنبية متعاقدة مع
أل األحمر حيــث ينهبون أكرث من
( )21منجــا للذهــب ويحتلون
املرتبة العارشة يف بورصة ســوق
الذهب العاملية.
أما الرثوة الســمكية وحســب
وزارة الثورة السمكية بلغ إجاميل
الصــادرات ( )56,000طن بقيمة
إجامليــة ( )113مليــون دوالر
أمريــي أمــا عوائــد الرضائب

من عــدن وحرضمــوت تعادل
( )51,757,068دوالر أمريــي
هذا عدا لحج وأبني وشبوة واملهرة
والضالع والتي تقــدر مبليارات
الريــاالت اليمنية تذهب كلها إىل
صنعاء.
تغطي عائــدات النفط املنتجة
واملصدرة من حرضموت وشبوة
نحو ســبعني باملائة مــن املوارد
املوازنة العامــة للدولة و(%)63
مــن إجــايل صــادرات البلد
و( %)30مــن النتاج املحيل وما
خفي كان أعظم!!!.
يتوقع أن الحقول النفطية غري
املكتشفة يف الجنوب تقدر بنحو
( )3مليار برميل  80%منها تقع
يف حرضموت وشــبوه وهناك
مقومات ســياحية غري مستغلة
وهي متتد من حرضموت وشبوه
وحتى الضالع ومن ذلك ناطحات
الســحاب والعــارة الطينية يف
شــبام التي تحتل قمــة العامرة
باإلضافة إىل الطبيعة الســاحرة
يف جزيرة ســقطرى وأميال من
الشــواطئ الرملية التي ســوف
تجذب الســياح وهناك الصحراء
والكثبــان الرمليــة الرائعة يف
حرضموت وشبوة.
كام يعد ميناء عدن أهم املوانئ
الطبيعيــة يف العامل وقد كان يف
الخمســينيات ثاين أهم ترانزيت
للبضائع يف العامل بعد نيويورك.
وقد ذكــر الصحفــي واملفكر
األردين (محمــود الرجامين) يف
إحــدى الفضائيــات :إذا انفصل
الجنوب عن الشــال ســتكون
أكرب كارثة ومأزق وفقر وحروب
ســتجتاح اليمن الشــايل بينام
الجنوب ســوف ينهــض خالل 3
ســنوات وسوف يســابق الزمن
ودول الخليج حيــث إن  87%من
ثروة اليمــن تأيت مــن الجنوب
ويعتــر الجنوب ثــاين دولة يف
العامل إلنتاج الغــاز الطبيعي بعد
دولة قطر كام يعترب الجنوب أقوى
وأكرب دولة يف العامل يف احتياطي
املياه الجوفية
وذكر املستشــار الكويتي أنور
الرشيد ثروات الجنوب فقال :
*يف مجــال الطاقــة النفطية
ينتج الجنــوب يومي ًا 1.600.000
مليون وستامئة ألف برميل بسعر
متوسط للربميل النفط  30$مام
ُيعــادل  48مليــون دوالر يومي ًا
ويف  360يوم يف العام ســيصل
إيــراد النفط فقط بســعر اليوم
 17280000$وأنــا هنا أتكلم عن

الحد األدىن للســعر ليك ال أُتهم
باملبالغة  ،ناهيكم عن االحتياطي
املقدر ب  50مليار برميل من النفط
الخام !!.
*أما الغاز الطبيعــي الذي يتم
إنتاجه يومي ًا فقد بلغ  9.7مليون
قــدم مكعب بســعر  18$أي مبا
ُيعــادل  17460000$يوم ًيا ويف
 360يوم يف العام ل ُيصبح أجاميل
إيراد الغاز ســنوي ًا 31428000$
مع احتياطي عام مــن الغاز 70
تريليون قدم مكعــب ينافس به
الجنوب دولة قطر وروســيا يف
اإلنتاج والتصدير .
*أمــا الذهــب فتنتــج مناجم
الذهب يف الجنوب سنوي ًا وبشكل
غري رســمي  962619طن ذهب
مبتوسط ســعر للكيلو 39000$
والطــن يســاوى 1000كيلو أي
 962619مليــون كيلــو فعليكم
حسبة املليارات التي تضيع من بني
أيديكم .
*أمــا الــروة الســمكية يف
الجنوب ف ُيقدر إنتاجها ب  56طن
أي  56000كيلــو لو قدرنا ســعر
الكيلــو بدوالرين فنحــن نتكلم
عــن  1012000$أي مليون واثني
عرش ألف دوالر يومي ًا،ناهيكم عن
11مليار ريال إيرادات الرضائب التي
يتم تحصيلهــا من املنافذ البحرية
والجوية والربية الجنوبية!!.
يف محصلــة نهائيــة مليارات
املليارات تذهب سدى وال يستفيد
منها الشعب الجنويب .
كلمــة أخرية لشــعب الجنوب
العريب الحر :
بعد كل املظامل واالنتهاكات التي
مورســت عليكم وهي كثرية أقول
لكم :
كفاكــم تبعية ودونيــة وأنتم
تهينون أنفسكم عىل أبواب القريب
والبعيد والجار والصديق ...ترفعوا
وناطحوا شمســان وشمخ الكور
بهاماتكم وابتعــدوا عن األحقاد
واملناطقية واتقوا الله يف الجنوب
وأهلــه واســتعيدوا كرامتكــم
املســلوبة...وكفوا عن أســاليب
الغدر والخيانة ضد بعضكم البعض
وكونــوا أحرارا حتــى يحرتمكم
العامل ولــن تســتعيدوا وطنكم
املســتباح وأنتم عىل هذه الحالة
من التمــزق واالختالف...وأخىش
أن يأيت عليكم يوم ســتبكون فيه
كام بىك أبو عبدالله الصغري عىل
غرناطة!...
وأنتم ســتبكون عىل وطن قد
يضيع منكم وقد ال تستعيدوه !.

