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تقارير

األمناء / أديب السيد :

االنتقايل  املجلس  يســتهدفون  ملاذا 
وقيادتــه العســكرية واألمنيــة؟ وملاذا 
يحاربــون الجنوب وشــعبه اقتصاديا؟ 
وملاذا يفتحون للجنوب جبهات جديدة هو 
يف غنى عنها؟ وملاذا؟ وملاذا؟ وملاذا؟... كل 
عليها  نجيب  سوف  وغريها  األسئلة  هذه 

يف سياق التقرير التايل.
يقــول مراقبون ومتابعــون: "لو أن 
االنتقايل وقياداته السياسية والعسكرية 
بجميع ألويتها وقواتها غري صامدين عىل 
والكرامة  الحريــة  يف  وهدفهم  مبدئهم 
الجنوبية واســتعادة اســتقالل الجنوب 
ا وال أمنًيا وال  ملا تم استهدافه ال سياســيً

إرهابًيا".
تســتهدف  هي  اإلرهابية  األعــال 
والقيــادة  واألرض  الوطــن  الجنــوب 
والشعب، استهداف الجنوب هو استهداف 
تخريب وفوىض وإرهاب يستهدف الهدف 

واملرشوع الجنويب.
واألعمــق مــن ذلك أنهــا تفجريات 
إرهابية بأهداف سياسية، ال تريد للجنوب 
االستقرار وال األمن، وتريد إشغال قيادات 
الوضع  أكرث من  األمني  بالوضع  الجنوب 

السيايس.

ملاذا ُتستهدف قوات األحزمة األمنية؟
القــوات األمنية  أن  الجميــع  يعرف 
بعدن والحــزام األمني والعاصفة والدعم 
واإلســناد والصاعقة وغريها هي صام 

أمان الجنوب والعاصمة عدن.
التفجريات  فإن  املعطيات  وبحســب 
العــدو وهزميته  هي ناتج عــن ضعف 
التي يعيشها، وأن هزميته باتت  النفسية 
واقعيــة وأمرا واقعا، وهــي آخر األوراق 
التي يستخدمها العدو الستهداف الجنوب 

كأرض ووطن وشعب وقيادة.
تقترص  ال  التفجــريات  تلك  وبالطبع 
عىل شــخص أو جهة جنوبية بل ستطال 
كل ما له صلة بالجنــوب، الجنوب الذي 
يطالب به شعب الجنوب، جنوب مستقل 

كدولة ووطن.

االستهداف هو للجنوب كوطن وأرض
شــاهدنا كثرًيا مــن التفجريات، وال 
زلنا نعيشــها حتــى اليــوم، تفجريات 
تتلــو االغتياالت، وبالطبــع ال يتقن فن 
التفجريات إال العــدو الذي ال تزال خالياه 

تعمــل بحريــة يف كل أرجــاء الجنوب 
وبتنسيق ما تسمى )الرشعية(.

وهنا نتذكر استهداف القائد عيدروس 
الزبيدي والقائد اللواء شــالل شايع الذي 
وصل اإلرهاب حتى لتفجري منزله عندما 
كانا يتصدران مشهد تأمني العاصمة عدن، 
التفجريات  حيث شــهدت عدن عدًدا من 
التي راح ضحيتها عرشات الشــهداء من 

قوات الجنوب األمنية والعسكرية.
تفجري  حادثة  التفجريات  بعض  ومن 
فندق القرص ومقر الهالل األحمر اإلمارايت 
وتفجريات معسكر الجالء، الحادثة األكرب 
بشــاعة يف تاريخ التفجريات اإلرهابية، 
والتــي لن ُتحى من الذاكــرة الجنوبية، 
حيــث استشــهد فيها بطل مــن أبطال 
الحي يف قلب كل جنويب  القائد  الجنوب 
منري اليافعي "أبو اليامة"  وخمســون 

من أفضل رجال الجنوب وقياداته.
باإلضافــة إىل اســتهداف قيــادات 
جنوبيــة بالعند وعــدن كان مخططا له 
بدقة وتنسيق لوجستي إخواين من داخل 
الرشعية وتنفيذ حويث؛ بغية اســتهداف 
)قيادات جنوبية( وتصفيتها لكيال تكون 

هناك قيادة جنوبية.
كذلك تفجريات مطار عدن وتفجريات 

معسكرات  يف  جنودا  اســتهدفت  أخرى 
بعــدن وآخرها التفجري الذي اســتهدف 

قيادات الدعم واإلسناد.
منســقة  تفجــريات  كلهــا  هــذه 
ومبعلومات لوجســتية تؤكد أن التنسيق 
اإلرهــايب االســتخبارايت فيهــا عايل 
املســتوى، فضــال عن االغتيــاالت التي 
اســتهدفت كوادر الجنــوب منذ عام 91 
وحتى اليوم، جميعها تســتهدف الجنوب 

أرضا ووطنا وشعبا وقيادة.
ولن تتوقف التفجريات وال االستهداف 
للجنوب يف أي لحظة زمنية قادمة، حتى 
تســتعاد دولة الجنوب كاملة الســيادة، 
وعندها سيكون للجنوب حايته الخاصة 
وعصا حديدية يرضب بها العدو واإلرهاب.

ملاذا عدن وحضرموت بالذات؟
اإلرهاب ال يريد أن تكون عدن آمنة وال 
حرضموت وال أي محافظة جنوبية، وهذا 
ضمن مخطط إشــغال الجنوب بالوضع 
األمني وعدم الرتكيز عىل العمل السيايس 

وإعادة بناء مؤسسات الجنوب.
آمن  الجنوب غري  أيضا يهدف إلظهار 
وغري مســتقر، وهو هدف مــزدوج يراد 
وإن  بالفاشل،  العريب  التحالف  إظهار  به 

كان هو كذلك فاشال يف أمور أخرى إال أن 
فشله بقدرة اإلرهاب عىل تنفيذ العمليات 
اإلرهابيــة طاملا هو مســيطر عىل كل 

األمور االستخباراتية تظهر فشله.
االنتقايل  تســليم  التحالــف  وعىل 
كل مقاليــد العمل بالجنوب السياســية 
عىل  وما  والعسكرية،  واألمنية  واإلدارية 
التحالف فقط إال الدعم املايل، وســريى 
انتصارات أخرى أكرث من انتصارات 2015 

وهزمية املرشوع اإليراين. 

ما املطلوب اآلن؟
املطلــوب اآلن، وأكرث مــن أي وقت 
مىض، هو التفاف شعبي جنويب وصمود 
يف مرحلة هي خطــرية وال تقل خطورة 
عن املراحل السابقة ورص الصفوف خلف 
املجلــس االنتقايل وقياداته السياســية 

واألمنية والعسكرية.
كــا يتطلــب الوضع ثباتا شــعبيا 
وصمودا قويــا يف زمن يعيش فيه العدو 
تخبطا ويكشف نفسه بنفسه ويستخدم 
اإلرهابية  األعــال  بارتكاب  أوراقه  آخر 
والحمــالت السياســية واإلعالمية التي 
تســتهدف االنتقايل والجنــوب وقواته 

وقياداته.

األمناء - إرم نيوز : 
أكد العميد جالل نارص الربيعي، قائد 
قوات الحزام األمنــي يف العاصمة عدن، 
اســتهدفت  التي  اإلرهابية  الحادثــة  أن 
القائــد العــام أللوية الدعم واإلســناد 
العميد محســن الوايل وأركان حربه نبيل 
جبانة  عملية  الخميس،  يوم  املشــويش 
غادرة تندرج يف إطار مسلسل استهداف 
والعســكرية  األمنية  والكوادر  القيادات 
والسياسية والنخب الجنوبية منذ سنوات 

طويلة وتحديدا منذ بعد العام 1990.
واســتهل الربيعي حديثــه مع "إرم 
نيوز" بإدانة هذه الجرمية اإلرهابية التي 
الوايل واملشــويش،  القياديني  نجا منها 
ومواطن  جنديني  استشهاد  عن  وأسفرت 
مدين وإصابة نحــو 18 آخرين، متوعدا 

بالعمــل مــع إدارة أمن عــدن والقوات 
الخاصة وكافة القــوى األمنية الجنوبية 
العاصمة عدن  تحــت إرشاف محافــظ 
الخارجني  وكافــة  املجرمني  مبالحقــة 
عن القانون، وشــدد أنهم لن يفلتوا من 

العقاب.
يثبت  من  "كل  أن  الربيعــي  وأوضح 
اتهامه يف هذه الجرميــة أو يثبت له أي 
صلة بها ســيكون رد قواتنا األمنية عليه 

قاسيا وقريبا جدا".
القادمة  "األيــام  أن  تأكيــده  وجدد 
رصامة  أكرث  أمنية  خططا  تنفيذ  ستشهد 
وحزما وتشــديدا من كافة القوى األمنية 
الجنوبية بإرشاف من رئيس اللجنة األمنية 
، لن تستثني أحدا".  العليا للعاصمة عدن 
الفتا أن هناك خطط دشــن تنفيذها يف 
عدن مؤخرا ومنها حمالت منع الدراجات 

النارية واملركبات مجهولة الهوية وسيتم 
تواصلهــا، فيا هناك خطــط وحمالت 

أخرى سيستأنف تنفيذها قريبا جدا.
وبالعودة إىل حادثة التفجري اإلرهابية 
التي رضبت شال غرب عدن يوم الخميس 
برميل  عرب  عســكريا  موكبا  واستهدفت 
متفجر وضــع عىل جنبات طريق فرعي، 
انفجر أثناء مرور املوكب، أكد الربيعي أن 
" التحقيقات ما زالت مستمرة يف الحادثة 
تلك  خيوط  كبري  باهتام  يتابعون  وأنهم 

العملية اإلرهابية".
وعــاد الربيعي للتأكيــد أن "القوات 
عدن  العاصمة  يف  الجنوبيــة  األمنيــة 
ســترضب بيد من حديد كل من تســول 
له نفسه املســاس بأمن واستقرار عدن 

وسكينتها العامة".
ومل يســتبعد الربيعي ضلوع أطراف 

إذ قــال: "هناك من  حزبية يف الحادثة، 
ال يريــد لعــدن والجنوب عامــة األمن 
جاهدين  ويسعون  والسكينة  واالستقرار 
لزعزعتها ونــرش الفوىض وإرباك قواتنا 
ملربع  وجرها  واســتهدافها،  الجنوبيــة 
العنف واملناطقية املقيتة وزرع الفنت وبث 
الكراهية يف الجنوب وهي أطراف وأحزاب 
حاولت  للكثريين،  معروفــة  تكون  تكاد 
ومازالت تحاول شــق الصــف الجنويب 
وعرقلة  االنتقايل  مجلســنا  واستهداف 
اتفاق الرياض، ومل يــروق لها بدء تنفيذ 
بنوده بدءا من إيقاف التصعيد يف شقرة 
القوات وما تاله  وسحب وإعادة توضع 
من إعالن حكومة املناصفة وعودتها اىل 

عدن".
"صرب  أن  بالتأكيد  الربيعــي  واختتم 
لن  االنتقايل  ومجلسها  الجنوبية  القوات 

والتطرف  اإلرهاب  يطول كثريا عىل قوى 
سواء تلك العلنية منها أو املتسرتة بعباءات 
ومسميات مختلفة وستستمر قواتنا يف 

مكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله".
وقادته  الجنــوب  "أن  عىل  وشــدد 
وكوادره ومعاناة أبنــاءه خط أحمر ولن 
يتم الســكوت عنه مطلقا، وسنلبي نداء 
الوطــن وقيادتنا العليا متــى ما دعتنا، 
املواطن  وســنكون دومــا إىل جانــب 
اليوم مآيس كثرية  الذي يتجرع  الجنويب 
متفاقمة،  وخدماتية  معيشــية  ومعاناة 
ونضم صوتنا إىل صوت الشــعب املنادي 
األوضاع  بتحســني  والحكومة  للتحالف 
وتخفيض  املعاناة  ورفع  املرتبات  ورصف 
األسعار وتوفري الخدمات وسنكون سندا 

وعونا لهم لتحقيق ذلك".
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alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

ملاذا عادت التفجيرات مجدًدا؟ وملاذا ُتستهدف قيادات األحزمة األمنية بالذات؟
انك�صارات ماأرب وانت�صارات ¿ هل هناك عالقة بين 

ال�صالع؟
تزام��ن  عالق��ة  م��ا  تده��ور الو�صع االقت�صادي ¿ 

تفجريات اإرهابية باأهداف �سيا�سيةبالعمليات االإرهابية؟


