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األمناء / حاوره - غازي العـــلوي :
أماط العميد مختــار النويب، قائد محور 
الحقائق  الكثري من  اللثام عــن  القتايل،  أبني 
حــوال األحداث الدامية التي شــهدتها مدينة 
كريرت مؤخرا، وما أثري حولها من لقط وتهويل 
وإشاعات وصفها بـ"املغرضة" أثارتها وسائل 
إعالم معادية للجنوب ولقضية شــعبه بهدف 
رضب تالحم ومتاسك القيادات الجنوبية وبث 
ســموم الرصاع لتحويــل العاصمة عدن إىل 

ساحة قتال ورصاع بني أبناء الجنوب .
وأكد العميد مختار النويب يف حوار رصيح 
أجرته معه "األمناء" مساء أمس بأن " قضيتنا 
هي قضية وطن، قدمنا يف ســبيله قوافل من 
الشــهداء والجرحى وليســت قضية فالن أو 
الرئيس  عالن، والجميع يف خندق واحد خلف 
القائد عيدروس الزبيدي، وأمامنا عدو حقيقي 
يرتبص بنا من كل جانب وينبغي تســخري كل 
الجهود والطاقات ملواجهته والتصدي له وهو 
أثبتت  التي  اإلخــوان  وجامعة  الحويث  العدو 
الجنوب  لغزو  الحــويث  مع  تحالفها  الوقائع 

واستنزاف التحالف العريب".

ما الذي حدث يف كريتر بالضبط؟
العميد مختار النــويب تحدث لـ"األمناء" 
عام حــدث يف كريرت قائــال: "ما حصل يف 
كريرت أمر مؤســف ولن يرضاه أحد يكن من 
كان، ونحــن لن نكون إال مع إرســاء دعائم 

األمن واالســتقرار يف العاصمة عدن وسائر 
محافظات الجنوب، وســنرضب بيد من حديد 
كل من تسول له نفسه املساس بأمن الجنوب 

وزعزعة استقراره " .
وأضاف: "يجب أن يدرك الجميع أن مختار 
النويب مل يحرض مــع قواته لفك الحصار عن 
)إمام( كام يتم الرتويج له بدافع العصبية أو 
ما شابه ذلك، فأنا مل أحرض إال بعد أن تم إبالغي 
وأنا يف البالد من قبل اللواء صالح السيد الذي 
اتصل يب وطلب مني املجيء إىل عدن لتهدئة 
إمام بتســليم نفســه، وبعد  الوضع وإقناع 
حضوري تم إرشايك ضمن لجنة تهدئة الوضع 
املكونة من اللواء صالح الســيد واللواء فضل 
باعش واللواء محسن الوايل، وقد تحركنا إىل 
منطقة االشتباك وكان موقفي واضحا ومعلنا 
أمام الجميع بأن عىل )إمام( تســليم نفســه 
فورا ودون أي نقاش أو رشوط، وأي شــخص 
متورط بارتكاب أي جرمية أو أعامل عنف يتم 
محاسبته وفقا للقانون، يكن من كان وال فرق 
عندي بني )إمام( أو أي شخص آخر يقوم بأي 
عمل ييسء للجنوب ويهدد أمنه واستقراره " .

 

حصار جلنة التهدئة وتعرضها إلطالق 
نار كثيف

وكشــف العميد مختار النويب يف سياق 
حديثه لـ"األمنــاء" عن تعرضه ومبعية لجنة 
التهدئة للحصــار وإطالق الرصاص ألكرث من 
ساعتني مام اضطرهم لالحتامء بأحد املساجد 

القريبة من موقع االشتباكات يف كريرت .

وألن مهمتهــم تهدئــة الوضــع ووقف 
االشــتباك والحيلولة دون سقوط أي ضحايا 
التزموا بضبط  املدنيني فقــد  أو  الطرفني  من 
النفس والتواصل مع الجميع مبن فيهم )إمام( 
ووقف  جامعته  وأفراد  نفسه  بتسليم  إلقناعه 

إطالق النار . 

حضور "إمام" وموافقته على تسليم 
نفسه

أكد العميد النويب بأنــه وبعد إرصار من 
قبله اضطر )إمام( للحضور إىل مكان اللجنة 
للنقاش وأبدى موافقته لتســليم نفسه، إال أن 
الذي  املسجد  الرصاص عىل  اســتمرار إطالق 
كانوا بجانبه حــال دون إكامل النقاش، وبعد 
مغادرة أعضاء لجنة التهدئة للمكان واستمرار 
إطالق النار ورفضه وصــول أي تعزيزات من 
ردفان لفــك الحصار عنــه حفاظا عىل عدم 
حصول أي صدامات أو ســوء فهم، متكن من 
مغادرة املســجد والعــودة إىل منزله مبدينة 

كريرت.

ما الذي حدث بعد ذلك؟!
أشــار العميد النويب بأنــه ذهب بعد ذلك 
للقاء الرئيــس الزبيدي الذي قــال بأنه كان 
حريصــا كل الحرص عىل وقــف إطالق النار 
ويتابع أوال بأول مجريات األحداث وتشــديده 
عىل رضورة حفظ األمن واالســتقرار وعدم 
إتاحة الفرصة أمام أي شخص أو جهة تسعى 

إلثارة الفوىض واتساع رقعة االشتباكات .

التواصل  وأوضح بأنــه حاول بعد ذلــك 
بـ"إمام" إلبالغه برضورة تسليم نفسه إال أن 
هاتفه كان مغلقا، وبعد اتصاالت عديدة أجابه 
إمام ليبلغه بأنه لن يســلم نفسه بعد سامع 
أنباء مقتل شــقيقه عــواد لينقطع االتصال 

بينهام بعد ذلك.

إين اختفى إمام؟
العميد النويب أكد بأنه لن يتواىن ومبعية 
األجهزة األمنية يف البحــث عن "إمام" الذي 
اختفى بعد سامعه مبقتل شقيقه عواد، وقال 
بأنه ليس له علــم حتى اللحظة مبكان تواجد 
"إمام" ، مضيفا بالقول: "سوف نقوم بواجبنا 
نتواىن لحظة واحدة يف متابعة  الوطني ولن 
وتعقب مــكان تواجد )إمــام( ومن معه من 
الذين شاركوا يف أحداث كريرت، والقانون فوق 

الجميع وبدون استثناء".
وأضاف: "هناك من حاول االصطياد باملاء 
العكر مستغال صلة القرابة بيني وبني )إمام( 
لتوجيه ســهامهم نحو مختار النويب للطعن 
لن  األمور  وهذه  بنزاهته،  والتشكيك  بوطنيته 
تهز مثقال ذرة مني ألنني مل ولن أساوم بقضية 
شعبي ووطني، وســأقف ضد من يقف حجر 
عرثة أمامهــا أو ييسء لتضحياتنا وتضحيات 
شهدائنا أو ييسء للجنوب، ومواقفي ضد إمام 

ليست من اليوم والكل يدرك ذلك".
وأكد العميــد النويب أنه وقواته ســوف 
يذودون عن الوطن الجنويب، ويكونون سهاما 
يف صدور أعداء الجنوب وكل من تســول له 

نفسه املساس بأمن واستقرار الجنوب.
لدماء  والوفاء  العهد  النويب  العميد  وجدد 
الشهداء وللقيادة السياسية والعسكرية ممثلة 
بالرئيــس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي - 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب القائد األعىل 
للقوات املســلحة الجنوبية - بأنه لن يتزحزح 
قيد أمنلــة عىل العهد الــذي قطعه مبواصلة 
النضال حتى اســتعادة دولــة الجنوب كاملة 
السيادة عىل حدودها املتعارف عليها قبل عام 

1990م .
 وأكد العميد مختــار النويب أنه وجنوده 
كانوا والزالوا وســيظلون كام عهدهم شعب 
الجنــوب جنــودًا أوفياء لرتاب هــذا الوطن 
يفتدونه بدمائهم وأرواحهم وستظل أسلحتهم 
موجهــة إىل صدور أعــداء الوطن الجنويب، 
ولن تنال منهم حمالت التشــويه التي تقودها 
مطابخ اإلخوان املفلسني وسيكون الرد عليها 

يف ميادين القتال.

رسالة ألبناء اجلنوب
النــويب يف ختام  العميــد مختار  وجه 
الحوار رسالة ألبناء الجنوب بأن ال ننجر وراء 
ما يروج ويخطط له العدو لإلســاءة للقيادات 
الجنوبية ورضب النسيج االجتامعي الجنويب 
ليك  الجنويب  الــرصاع  تفجــري  ومحاوالته 
يتســنى له تنفيذ مخططاته العدوانية والتي 
أبناء  أمام صالبة ومتاســك  ســوف تتحطم 
الجنوب وســريهم خلف قائد وربان سفينتنا 

الرئيس القائد عيدروس الزبيدي.

يف حوار خاص مع "األمناء".. العميد مختار النوبي يخرج عن صمته ويتحدث عن أحداث كريتر:
¿  ما حدث في كريتر اأمر موؤ�صف ومرفو�ض جملة وتف�صيال

 ق�صيتنا ق�صية وطن ولي�ض اأ�صخا�ض  ¿  لن ن�صمح الأي �صخ�ض االإ�صاءة للجنوب ودماء �صهدائه يُكن من كان
¿  �صالحنا لن يوجه اإال للعدو ولن ت�صتطيع اأي قوة �صرب تالحمنا

¿  نثمن مواقف الرئي�ض الزبيدي ومتابعته لالأحداث اأوال باأول
¿  موقفي من )اإمام( وا�صح ومعلن اأمام الجميع

¿  )اإمام( اأبدى موافقته لت�صليم نف�صه.. وهذا ما حدث بعد ذلك!
¿  �صاأقف في وجه كل من يقف �صد ق�صيتنا الم�صيرية حتى ولو كان اأخي

¿  جميعنا في خندق واحد خلف الرئي�ض القائد عيدرو�ض الزبيدي
¿  هناك من حاول ا�صتغالل اأحداث كريتر لالإ�صاءة لمختار النوبي

¿  لم ولن اأ�صاوم بق�صية �صعبي ووطني مهما كلفني من ثمن
¿  يجب اأن ال ننجر وراء ما يروج ويخطط له العدو

¿  تعر�صنا للح�صار واإطالق نار كثيف.. وهكذا خرجنا من الموق

هذه تفا�صيل �أحد�ث كريرت وم�صري )�إمام(هذه تفا�صيل �أحد�ث كريرت وم�صري )�إمام(

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

