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»األمناء« قسم التقارير:

مختلف  مــن  أصوات  ارتفعــت 

مناطــق الجنــوب وخارجــه تطالب 

بتطهــر املناطق املشــبوهة وبؤر 

التوترات يف العاصمة عدن.

وأكد قادة وسياســيون جنوبيون 
عىل ارتبــاط املجاميــع الخارجة عن 
النظام والقانون التي تســببت بأحداث 

مدينة كريرت بالرشعية اليمنية.
وأشــاروا إىل أن توقيــت إثــارة 
عىل  لتغطية  أىت  كريــرت  يف  األحداث 
فضائح وخيانات وخسائر الرشعية يف 

شبوة ومأرب وحرف النظر عنها.
حملة  جنوبيون  سياسيون  واعترب 
التطهري التي قامت بها القوات األمنية، 
وعىل وجــه التحديد قــوات العاصمة 
بتطويق  الســبت،  اإلرهاب،  ومكافحة 
واحدة من أكرب مناطق األحداث الدامية 
خالل ســنوات ما بعد الحــرب، بداية 
الحســم يف حي الطويلة وإخالءه من 
الخفيفة  ومعداتهم  وآلياتهم  املسلحني 
والثقيلــة التــي اســتخدمت ولعلعت 
ذخريتهــا وأثارت الرعــب والهلع يف 
الســكان اآلمنني وألحقت أرضارا بالغة 

يف ممتلكاتهم.
لألمانة  العــام  األمني  نائب  وقال 
العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الرئاسة، األستاذ  الجنويب، عضو هيئة 
فضــل محمــد الجعــدي: “عصابات 
اإلرهاب وأدواتهــا ال وطن لها وال ملة، 
إىل  للوصول  وسائلهم  والحرائق  القتل 
التي مل ولن يطالوها ال باألمس  الغاية 

وال بالغد«.
وتابــع الجعــدي يف تغريدة عىل 
حســابه بتويرت “ما حــداث كريرت إال 
منوذجًا، الــرب يف الطويلة والوجع 

يف أنقرة”.
أحمد  الجنويب  القيادي  قال  بدوره 
عمر بن فريد: »أمام خيبتها وخسائرها 
العســكرية املدوية التي تكبدتها خالل 
األيام القليلة املاضية يف مأرب وشبوة 
قياداتها  وتخــادم  الحويث،  قوات  ضد 
تحت  الحويث  مليشيات  مع  العسكرية 
أنظار العامل، مل تجد هذه الســلطة يك 
تغطي عــىل كل تلك الفضائح وترصف 
عنارصها  تحرك  أن  إال  عنهــا،  األنظار 

التخريبية يف عدن«.
وأضــاف: »أســوأ مــا ميكن أن 
نســمعه يف كل هذه املهزلة أن تخرج 
علينــا عنارص مــن رشعية الفشــل 
الدولة«  »هيبة  عن  لتتحدث  والفســاد 
وما تســميها بـ”تسليم” سالح قواتنا 
املسلحة لعنارصها وكأنها تنىس ان ذلك 
اإلجراء يعني من الناحية العملية تسليم 
سالحنا ملليشيات الحويث عن طريقهم 

باعتبارهم وسيطا ليس إال!«.
قواتنا  تخــوض  »وحينام  وتابع: 
الضالع  يف  رشســة  معارك  الجنوبية 
الذي تنشط فيه هذه  الوقت  ولحج يف 
العنــارص التخريبيــة يف عدن تصبح 
مقولة إن االنتقايل يعيق قوات الرشعية 

من قدســية مواجهة الحويث أشبه ما 
تكون بالعار العســكري والســيايس، 
أن يخجل  اليــوم  وعىل من يردده بعد 
ليس من نفســه فقط وإمنــا قواعد 

الدجل«.

لها  تعرض  واخرتاقــات  مؤامرات 
الجنوب

أمــا الكاتب عــادل العبيدي فقال: 
أحدثت  التي  والبلطجة  الفوىض  “حالة 
يف مدينة كريــرت عاصمة عدن بقيادة 
املســتهدفة  الصلوي،  إمــام  اإلرهايب 
وخلق  املدينة،  واســتقرار  أمن  زعزعة 
حالة مــن الخوف والرعب بــني أبناء 
املدينة، مل تكن هي املؤامرة األوىل ولن 
تكون األخرية، ومــا عىل أبناء الجنوب 
املدنية واألمنية  قاطبة مبختلف فئاتهم 
والعسكرية إال أن يشــحذوا الهمم يف 
من  أي  ملواجهة  واالســتعداد  توحدهم 
املؤامــرات واالخرتاقات والتي بعد  تلك 
اليــوم لن تكون بحجــم وخطورة تلك 
لها  تعرض  التي  واالخرتاقات  املؤامرات 
الجنوب ســابقا، التي وبفضل من الله 
استطاعت قوات األمن والدفاع الجنوبية 
ومبســاعدة عامة النــاس يف القضاء 
عليها وإفشــالها والكشف عن خالياها 
والداعمني لهــا داخليا وخارجيا، إال أنه 
ومن باب أخــذ الحيطة والحذر يتوجب 
االســتعداد  الجنوب  أبنــاء  كافة  عىل 
ألي من مثل تلك املؤامرات السياســية 
والعسكرية واألمنية، التي تأيت بأشكال 
والبلطجة  واإلجــرام  كاإلرهاب  خبيثة 
ونرش الذعر والخوف بني عامة الناس”.

وأضــاف: »ملاذا كل هــذا الكم من 
املؤامــرات واالخرتاقــات التي يتعرض 

لهــا الجنــوب؟ وذلك يعــود للموقع 
به  يتمتع  الــذي  الهام  االســرتاتيجي 
الجنوب كمنطقة وسط بني مختلف دول 
العامل، وكممر لطريــق التجارة العاملية 
جعل الجنــوب يتعرض لكثري من صور 
طرد  تم  التي  األجنبي  االحتالل  واشكال 
ينظمها  كان  رشسة  مبقاومة  جميعها 
ثوار الجنوب عــرب مراحل تاريخهم، ثم 
ومن بعد طرد االستعامر الربيطاين من 
عدن دخلت بعــض الدول العربية الخط 
الــدول األجنبية طامعة يف  إىل جانب 
احتالل أرض الجنوب ومحاولة السيطرة 
عليــه، أو حتى محاولــة جعل نظامه 
الســيايس تابعا لها بسبب ما تزخر به 
باطن األرض الجنوبية من ثروات نفطية 
وثروات معدنية هائلة، فكانت الدولة أو 
الدولتني أو مجموعة من الدول العربية 
يجمعهام التآمــر ضد الجنوب ونظامه 
واســتقالله وملحو هويته، غري أن هذا 
األمر مل يكن عىل طالقته، فهناك كثري 
من الدول العربية التي كانت عىل عالقة 
محرتمة مع دولة الجنوب، التي مازالت 
إىل اليوم وهي عىل نفس ذات العالقة، 
لالنتقايل  الجليل والسخي  تقدم دعمها 

الجنويب وللجنوب عامة وباستمرار”.

الشامل عنوان كل تآمر عىل الجنوب
وتابــع العبيدي: »الشــامل أو ما 
العربية  بالجمهورية  سابقا  يعرف  كان 
اليمنيــة أو ما يعرف اليــوم بالرشعية 
اليمنيــة الهاربة يف الخارج أو مايعرف 
كان  والشامل  دامئا  الحوثيني،  بجامعة 
هو عنوان الدخول يف أي تأمر أو اخرتاق 
ضد الجنوب وشــعبة ودولته وقضيته، 
أكان ذلــك بذاته أو مبســاعدة دولة أو 

دول أخرى، فجميع املشــاكل واألحداث 
االقتصاديــة  واألزمــات  العســكرية 
والسياســية التــي كانــت تحدث يف 
الجنوب سابقا والتي مازالت تحدث إىل 
اليوم نجد أن الكثري من أبناء الشــامل 
كانــوا هم عــىل رأس تلــك املؤامرات 
فئاتهم  جميــع  وبتوافق  واألحــداث، 
السياسية والعسكرية والدينية والقبلية 
اليمننة وتحقيق  الذين وباسم  والتجار، 
الوحــدة اليمنية، ثم باســم الدفاع عن 
الوحدة اليمنية اســتطاعوا أن يخرتقوا 
وبسببهم  مراحلهم،  كل  يف  الجنوبيني 
تعــرض الجنوب لكثري مــن املؤامرات 

البشعة”.

االنتقايل  ضــد  الحــرب  عالقــة 
بالجنوب

السياسية  الحرب  »أن  واســتطرد: 
واإلعالمية  واالقتصادية  والعســكرية 
وما يتخللها مــن مؤامرات واخرتاقات 
وأعامل إجرامية وإرهابية التي تستهدف 
كيــان املجلس االنتقــايل الجنويب لها 
عىل  الســيطرة  مبحاولة  كبرية  عالقة 
الجنــوب واحتالله، إىل درجــة أن ما 
تســمى الرشعية اليمنيــة وبدعم دول 
عربية وإقليمية تأمروا يف تســليمهم 
للحوثيــني جبهــات قتــال هامة مبا 
تحتويــه من مناطق ومحــاور وألوية 
أجل  بعدتها وعتادهــا من  عســكرية 
تســهيل عودة الحوثيــني إىل الجنوب 
مرة أخرى واحتالله من جديد، وكل ذلك 
االنتقايل  املجلس  القضاء عىل  أجل  من 

الجنويب”.
»ولكن  بالقــول:  العبيدي  واختتم 
ملاذا؟ ألن الجنوب وعرب تاريخه السيايس 

قبل االســتعامر الربيطــاين ومن بعد 
االستقالل إىل ما بعد الوحدة املشؤومة 
إىل الوضــع الســيايس والعســكري 
الحايل مل يشــهد أن تم فيه تأســيس 
من  وخالص  حر  جنويب  سيايس  كيان 
الجنوبيني كاملجلس االنتقايل الجنويب، 
مل يســتطيعوا اخرتاقه، ومل يستطيعوا 
رشاء ذمم قادته، ومل يقبل أن يســاوم 
دولة  اســتعادة  فيها  املطالب  بقضيته 
ليكون   ،1990 الجنوب بحــدود عــام 
املجلــس االنتقايل الجنــويب مبنهجه 
النضايل الســيايس وبتشــكيله قوات 
ومبا  وقوية،  كبرية  وأمنية  عســكرية 
يتمتع بــه من شــعبية جنوبية كبرية 
جعلت جميــع املؤامرات التي تحاك ضد 
الجنوب تهزم وتفشل يف أول خطوة من 

خطواتها العدوانية”.

جرس إنذار
فيام دعا الدكتور حســني العاقل، 
الجنوبية  الثورة  يف  القيادات  أبرز  أحد 
تلك  معالجة  »رسعــة  إىل  الســلمية 
مع  مرتكبيها،  ومحاســبة  االختالالت 
املشــبوهة  املناطق  تطهــري  رضورة 
يف جميــع أحياء ومناطــق مديريات 
العاصمــة عدن من بــؤر الخاليا التي 
هي اي أجهزة األمن عىل بينة ومعرفة 
بأماكــن وجودها ودهاليز نشــاطها 

ومربعات تحركاتها«.
وطالب العاقل بتنفيذ هذه الحمالت 
واملهامت وحســمها رسيعــا وبطرق 
وأساليب ال تزهق فيها األرواح أو تراق 
فيها الدماء كــام يخطط له املجرمني 

واإلرهابيني.
وأعترب العاقل »ما حدث يف كريرت 
يعد جرس انذار يحتم عىل جميع أبناء 
األمنية،  وأجهزته  ومناضليه  شــعبنا 
وعىل قيــادة املجلــس االنتقايل عىل 
وجه الخصوص، أن يكونوا عىل درجة 
يتخذوا  وأن  والحذر،  اليقظة  من  عالية 
وأوكار  بؤر  القتالع  املناسبة  اإلجراءات 

عنارص اإلرهاب«.
أما املتحدث الرسمي لنادي القضاة 
الجنويب شــاكر محفــوظ فقال: » ال 
ميكــن أن تبقى مدينــة كريرت وبقية 
مديريات العاصمة عدن رهينة عدد من 

البالطجة مهام كانوا«.
ودعا القايض شــاكر يف تغريدة 
هذه  “إنهاء  إىل  بتويرت  حســابه  عىل 
األعامل اإلجرامية مســألة بحاجة إىل 
حســم وحزم ودون تراٍخ أو تباطؤ أو 

قبول وساطات وتحكيم«.
الســيايس  واملحلل  الباحــث  أما 
د.حســني لقور بن عيدان فقال: “من 
غزوة خيرب اىل غــزوة كريرت.. تعرت 
عورات قادة الرشعية اليمنية يف شبوة 
ومأرب وبلعوا ألســنتهم عام جرى يف 
تلك املناطــق، أرادوا حرف االنظار عن 
خيانتهم وخستهم بتحقيق اخرتاق يف 
عدن عله ينيس النــاس ما فعلوه يف 

شبوة”.
وأضاف: »لكنهم مرة أخرى يقعون 
يف الخطيئة وهذه املرة يجب أن يدفعوا 

الثمن ومن نارصهم«.

تقرير

 محللون: االنتقالي يحبط مكائد املتربصني
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