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عدن ترف�ض من يدن�سها
استطالعـا حول األحداث األخيرة التي شهدتها عاصمة الجنوب...
«األمناء» تجري
ً

مواطنون لـ»الأمناء» :ظهر خبث قوات م�أرب الإجرامية على اجلنوب
«األمناء» استطالع /فواز احليدري:

غاشم من قبل
لهجوم
تعرضت العاصمة الجنوبية عدن
ٍ
ٍ
أعداء الوطــن والحرية والكرامة بهدف إســقاطها يف أيدي
فلول اإلرهاب الذين هم يف األســاس تجار الحروب ،وقد
تم إشعال فتيل الحرب من الداخل عرب خاليا نامئة .
وقــد نجحوا يف ذلك؛ لكنها أخمدت بعد مرور ســاعات
معــدودة بفعل التحام رجال املقاومــة الجنوبية واألمن،
غال.
وبفعل تالحم الجميع إلدراكهم املسبق أن الوطن ٍ
وألنّ كثري من أبنــاء الوطن لن يجدوا
مأوى يف بلد آخر يعيشون فيه ,ويحتضنهم
كوطنهم هذا؛ فعندما يرحلون يفتقدون هذا
الوطن ويتأكدون من أنه اليوجد مكان غريه
ميكن أن يحل محلــه يف وجدانهم ــ رغم
مافيه من توترات وحرب ــــ يحاول زرعه
تجار الحروب.
وحول هــذا الهجوم أجــرت «األمناء»
استطالعا ميدانيا ملعرفة آراء أبناء عدن حول
ما آلت إليه األحداث األخرية وتأثريها عليهم .

خبث قوات مأرب اإلجرامية

يقول (عمرو العطاس) إن« :مدينة عدن
مدينة ساحرة وخالبة ولذلك ميكن أن تحتدم
املعارك يف الشــوارع وتنهال القذائف عىل
أســطح البيوت؛ كام حصل قبل أيام ولكن
ما أن يهــدأ إطالق النار حتــى تجد املحالت

التجارية تفتح أبوابها أمام الناس وهذه ميزة
لن تجدها يف غري هذه املدينة».
وأضاف لـ»األمنــاء»« :والحمد لله أن
أغلب السكان؛ سواء أكانوا قاطنني أو زائرين
ً
مجال للشــك عن خبث
قد تأكدوا ومبا اليدع
نوايا قوات مأرب اإلجرامية».
من جانبها ،أكــدت (هنادي أنعم) بأنها
التعرف حقيقة إذا ماكانت تحب هذه املدينة
أم ال؛ فكلــا ترحل بعيدًا إىل محافظة أخرى
يســتبد بها الشــوق للعودة من جديد ولكن
عندما تعود ال تجد إال مزيدًا من األعداء الذين
يضمرون الرش ويتخــذون لهذه املدينة مام
يلفها بدوامه من اإلحباط .
وأضافــت لـ»األمناء» « :أنــا أحب كل
يشء هنا يف عدن بالرغــم من أن عدن يف
زمن ليس بالبعيد وبالتحديد بعد تحريرها من
الحوثعفايش قد حرمتني شبايب».
وتابعــت« :حيث إين مل أســتطيع أن

بوادر اخلري تتجلى بفعل قيادة (االنتقايل اجلنوبي)
أمتىش أو أتســبح أو أتفســح يف كورنيش
خورمكرس أو يف ســاحل الغديــر بدون أن
ملتح يهدد ويتوعد بالقتل
يهاجمنا شبح رجل ٍ
أو مطالبتي بإبراز وثيقة عقد الزواج ...إلخ،
ولكنهم أي اإلرهابيني أرادوا العودة الحتالل
عدن بعد أن تم القضاء عليهم قبل سنوات».
واســتطردت« :كانــت أمامــي فرصة
الرحيل؛ ولكني مل أفعــل فأنا أنتمي إىل هذا
املكان أن الناس يدفعون نقودًا؛ ليك يشاهدوا
أفالم ًـا عن الحرب؛ أما نحن هنا فإننا نشاهد
مناظــر الحرب عىل الطبيعــة التي تفتعلها
ماتســمى بحكومة الرشعية يف عدن والتي
تنرش الرعب بني أوساط الساكنني».

(االنتقالي اجلنوبي) وبوادر اخلير

أما املواطنة ابتهال الشاعر ،ذو الـ (38
ســنة) فتقول :إن « :إذا أردنا االنتظار حتى
يعود هذا البلــد إىل ماكان عليه قبل عام 90

حينــا كانت عدن خاصــة والجنوب عامه
تتنفس األمن واألمان والعيش الرغد فسوف
نظل ننتظر حتى نبلغ من العمر عت ًيا ،ولكن
إرادة الشعوب ال تقهر وإرادة شعب الجنوب
هــو االســتقالل واالنفصال الــذي ناضل
مــن أجله الجميع وقــدم تضحيات عظيمة
وهانحن قد ملســنا بوادر الخــر بإذن الله
وبفعل املجلس االنتقايل الجنويب الذي يقود
الشعب إىل تحقيق مصريه».
مــن جانبها ،قــال املواطنــة (رحمة
الجرباين) ،وهــي ربة بيــت ،إن« :موجة
االغتياالت والتفجريات التي تستهدف شباب
الجنوب هي املوجه التــي تعترب تحد ًيا لكل
مدير أمن لهذه املحافظة وقد استطاع اللواء
شالل عيل شائع الذي قطع عىل نفسه العهد
أن يعيــد القانون ليســتتب األمن وقد نجح
بذلك يف بعض مديريات املحافظة ونأمل منه
تطبيقه عىل جميع املديريات والقضاء عىل

كافة بؤر ومستنقعات الخاليا اإلرهابية «.

عدن ترفض من يكرهها

ويف ختام اســتطالعنا ،قــال املواطن
محمد مهيوب محمــد ،ذو ( 38عاما) ،وهو
أحد جرح حــرب 2015م إن« :الناس هنا يف
عدن بسطاء باختالف توجهاتهم وتنوعاتهم
واختالطهــم وهذا الذي يجعــل مدينة عدن
مثالية ولذلك فال غرابة من محاولة إشــعال
فتيل الفنت فيها من قبــل جامعات مارقة؛
ألنها رسيعً ا ماتخمد تلك الفتنة كون الناس
تفتحا وأكرث بســاطة ويرددون نفس
أكرث
ً
العبارة (عدن تلفظ من يكرهها) وقد حاول
قبل الحويث اجتياح عدن ولكنه مني بهزميه
نكراء وقبله احتالل مابعد  94بقيادة املخلوع
صالح التي أتــت نهايته يف الجنوب وخيمه
ونســأل الله أن يحمي عدن وأهلها من دنس
اإلرهاب والخاليا التابعة لها».

جهود اإلمارات وإرهاب الشرعية..

احلرب بني البيان احلا�سم وم�ؤامرة الإخوان
“األمناء” قسم الرصد:

يف الوقت الذي تشن فيه حكومة الرشعية
التي يســيطر عليها حزب اإلصــاح اإلخواين
اإلرهايب ،هجوم ًا حــاد ًا عىل الجهود اإلماراتية
ومتارس حملة تشويه شيطانية ،ردّت أبو ظبي
بشكل حاسم عىل هذه االفرتاءات.
وجهــت حكومة الرشعية اتهامات
وبينام ّ
وافرتاءات بشأن محاربة اإلمارات لإلرهاب ،قالت
أبو ظبي :إ ّنها تحتفظ بحــق الدفاع عن النفس
والرد عىل التهديدات املوجهــة لقوات التحالف
العريب ،حيث بدأت التنظيامت اإلرهابية بزيادة
وترية هجامتها ضد قوات التحالف واملدنيني .
وأضافــت أنّ هــذا األمــر أدَّى إىل تهدي ٍد
مبارش ألمن هذه القوات مام استدعى استهداف
ٍ
امليليشيات اإلرهابية بضرصبات جوية محددة،
ووفق ًا لقواعد االشــتباك املبنيــة عىل اتفاقية

جنيف والقانون الدويل اإلنساين ،وذلك بتاريخ
 28و 29أغسطس الجاري.
ّ
وأوضحــت وزارة الخارجية اإلماراتية ،يف
بيان لها ،أنّ عملية االســتهداف ّ
متت بناء عىل
ٍ
معلومات ميدانية ،مؤ ّكدة أنّ املليشيات تستهدف
عنارص التحالف ،األمر الــذي تطلب رد ًا مبارش ًا
لتجنيب القوات أي تهديد عسكري ،وقد تم تنفيذ
الرضبات بشك ٍل محددٍ.
وأضافت أنَّ اســتهداف قوات التحالف ت ّم
عرب مجاميع مســلحة تقودهــا عنارص تابعة
للتنظيــات اإلرهابية قامــت مبهاجمة قوات
التحالف العريب يف مطــار عدن مام نتج عنها
إصابــة عنرصين من عنارص قــوات التحالف،
وعليــه تم اســتخدام حق الدفاع عــن النفس
لحامية القوات وضامن أمنها ،إذ تم متابعة هذه
املجاميع املسلحة واستهدافها.
وشــدد البيان عىل أن اإلمارات لن تتواىن

عن حامية قوات التحالــف العريب متى تطلب
األمر ذلــك وتحتفظ بحــق الــرد والدفاع عن
النفس ،وأشــار إىل أنَّ األجهزة االستخباراتية
رصدت خالل األســابيع املاضية خاليا إرهابية
بدأت تنشــط يف املناطق اليمنيــة ،األمر الذي
يهدد بشــكل فعيل الجهود الكبرية التي قام بها
التحالــف للقضاء عىل خطــر اإلرهاب ،ويهدد
كذلك جهود التصدي مليليشــيا الحويث التي تعد
املستفيد األكرب من انتشار الفوىض والتنظيامت
اإلرهابية.
وأ ّكــد البيان قلــق اإلمارات الشــديد إزاء
األوضاع والتوتر الراهن ،داعي ًة املجتمع الدويل
إىل التحرك لضامن عدم اســتغالل التنظيامت
اإلرهابيــة للوضــع الراهن والعودة للســاحة
اليمنية بقوة لتنفيذ هجامتها اإلرهابية.
ولفــت البيان إىل نجــاح التحالف العريب
خالل السنوات املاضية يف التصدي للتنظيامت

اإلرهابية ويف مقدمتها تنظيم القاعدة يف شبه
الجزيرة العربية ،الذي يعد من أخطر التنظيامت
دولي ًا ،حيــث نجح التحالــف بتحجيم خطورة
التنظيم بشكل كبري جد ًا.
ّ
بيان الخارجية اإلماراتيــة فند االتهامات
وجهتهــا الرشعية لإلمارات ،ولعل
الباطلة التي ّ
أكرث ما أثــار الريبة يف الســاعات املاضية أنّ
حكومــة الرشعية التي تتهــم أبو ظبي مبزاعم
«إرهاب» ،أصبحت هي نفسها معسكرات إرهاب
بسبب االخرتاق اإلخواين لها.
هجوم حكومة الرشعية عىل اإلمارات عرب
هذه االفرتاءات ينــدرج ضمن حمالت متواصلة
عىل مدار األيــام املاضية ،تحــاول من خاللها
مليشيا اإلخوان تعزيز نفوذها واجتياح الجنوب
واحتالله ،مع تغيري بوصلة الحرب التي يفرتض
توجههــا حكومة الرشعية صوب مليشــيا
أن ّ
الحويث االنقالبية.

عب عنــه وزير الخارجية
ولعل هذا األمر ّ
رصح عرب
اإلمارايت الدكتور أنور قرقاش عندما ّ
حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي «تويرت»:
«البيان اإلمارايت ضد اإلرهــاب وحامية قوات
التحالف حازم ،واألهم القناعــة الواضحة بأن
الحوار والتواصل بني الحكومة واالنتقايل عرب
املبادرة الســعودية هو املخرج لألزمة ،ملن فقد
البوصلة نذكر أن حشــد الجهــود ضد االنقالب
الحويث هو الهــدف وحوار جــدّة املقرتح هو
السبيل».
ترصيحــات قرقاش تؤ ّكد حجــم املؤامرة
التي يلعبها إخوان الرشعيــة ،والتي تقوم عىل
تحريف بوصلــة الحرب عــى الحوثيني نحو
اتجاه آخــر ،واملواصلة يف تجميد الجبهات عىل
النحو الراهن ،بغية توسيع النفوذ يف الجنوب،
لتواصل حكومة الرشعية «اإلخوانية» االنبطاح
أمام االنقالبيني الحوثيني.

