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»األمناء« تقرير/ عبد اهلل الظبي:
 

يف إطار حامية املواقــع األثرية من عمليات 

البسط العشــوايئ تبذل الهيئة التنفيذية للقيادة 

الجنويب يف محافظة  االنتقايل  للمجلس  املحلية 

أبني، برئاســة محمد أحمد حيدرة الشقي، جهودًا 

كبــرة يف حامية تلك املواقع من البســط عليها 

من قبل املتنفذين بالتنســيق مع قيادة الســلطة 

املحلية مبديرية زنجبار ممثلة مبدير عام املديرية 

املهندس سامل عكف عوض، ومدير عام اآلثار ربيع 

عبدالله محمد، ورئيــس القيادة املحلية للمجلس 

االنتقايل الجنويب مبديرية زنجبار األستاذ معمر 

إبراهيم شيخ، ومدير مكتب األشغال بزنجبار نبيل 

الباهزي.

وتم تنفيذ حملة إلزالة الباسطني عىل املوقع 

األثري مبنطقة القرو مبشــاركة قــوات الحزام 

األمني قطاع زنجبار.

وُتعد منطقة القرو من أهــم املواقع األثرية 

باملحافظة والتي تعرضت للبســط العشوايئ من 

قبل النازحني واملتنفذيــن من أبناء املنطقة خالل 

السنوات األخرة.

وتأيت هذه الحملة يف إطــار حامية املواقع 

األثرية من عمليات البسط العشوايئ، وستستمر 

الحملة حتى إزالة املباين املستحدثة وإخالء املوقع 

يف املنطقــة األثرية من النازحني والباســطني 

عليها.

يســرة  مهلة  إعطاء  تــم  الحملة  وخــالل 

للباســطني الباقني بإخالء املوقع األثري، عىل أن 

يتم تأمني املوقع أو تســويره لضامن عدم عودة 

الباســطني إليه مرة أخرى، ورضورة حل مشكلة 

الباسطني عىل املوقع األثري مبنطقة القرو بحي 

الطمييس ووضــع حلول نهائيــة وإزالة املباين 

املستحدثة.

“األمناء” يف قلب أبني
والتقت  الحملة  تنفيــذ  أثناء  نزلت  “األمناء” 

رئيس الهيئة التنفيذيــة للقيادة املحلية للمجلس 

أحمد حيدرة  بأبني محمــد  الجنــويب  االنتقايل 

املهندس ســامل عكف  املديرية  الشــقي، ومدير 

عــوض، ومدير عام اآلثار ربيــع عبدالله محمد، 

ورئيــس القيادة املحلية النتقــايل زنجبار معمر 

إبراهيم شــيخ، والذين تحدثوا عــن أهمية هذه 

املنطقة األثرية بالنسبة ألبناء العاصمة زنجبار.

عدم السامح بالبناء
وقال رئيس الهيئــة التنفيذية للقيادة املحلية 

أحمد حيدرة  بأبني محمــد  االنتقــايل  للمجلس 

الشــقي: “قمنا اليوم بتنفيــذ حملة يف منطقة 

القــرو األثريــة، والذي قــام بعــض املتنفذين 

والنازحني بالبناء فيها بشكل عشوايئ، حيث كان 

هناك اتفاق مع مكتب اآلثــار باملحافظة عىل أن 

تبقى هذه املنطقة األثرية مكانا مهام جدا، وكان 

هناك نزول للجنة من املجلس االنتقايل والسلطة 

املباين  اآلثار، حيث قامت بتحديد  املحلية ومكتب 

التي ســوف يتم تنفيذ الحملة من أجلها لكونها 

داخل املنطقة األثرية”.

وأضاف: “ســوف يجري االهتــامم بها يف 

املســتقبل والعمل عىل تســويرها بالتنسيق مع 

الســلطة املحلية باملديرية، وسوف تستمر حملة 

هذه  بتصفيات  نقــوم  العشــوائيات حتى  إزالة 

املنطقة األثرية، وال ميكن أن نسمح مرة آخر أليٍّ 

كان أن يبيع أو يشــري فيها أو التوسع والبناء، 

حيث نتقدم بالشــكر والتقديــر للمواطنني عىل 

تعاونهــم معنا يف هذا الجانــب، كام تأيت هذه 

الحملة ضمن مطالب شعبية من أبنائنا باملديرية”.

وأكد “أهمية الحفاظ عىل املواقع األثرية التي 

تعترب من أهم األماكــن يف املحافظة”. موضحا 

هدف الحملة، والذي يأيت يف إطار حامية املواقع 

األثرية من عمليات البسط العشوايئ.

وعن النازحني قال الشــقي: »نعي واجباتنا 

والقيم اإلنسانية التي يحثنا عليها ديننا اإلسالمي 

وعــىل التعامل الحســن مــع الغر«. مشــرا 

يف ســياق حديثه بأنهم جزء من هذا النســيج 

االجتامعي، لــذا عليهم الحفاظ عىل األمن وعدم 

الســامح للفوىض والرسقة والعبث واالختالالت 

األمنية، “ومن الواجب علينا جميعا الحفاظ عىل 

كافة املناطــق األثرية وحاميتها من العبث، وهي 

مسؤولية الجميع وعىل كافة إخواننا وأبنائنا من 

النازحني الذين أتت بهم الظروف عليهم أن يقدروا 

احتضان أبناء املحافظة لهم حتى يتم إعادة ترتيب 

أوضاعهم ضمن مخيامت النازحني”.

توطني نازحني من مناطق الشامل
التنفيذية للقيادة  الهيئة  بدوره شــدد رئيس 

املحلية للمجلس االنتقايل بزنجبار معمر إبراهيم 

عمر شــيخ بالقــول: »نحن يف قيــادة املجلس 

االنتقايل تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن أهمية الحفاظ 

عىل املواقع األثرية يف عموم محافظات الجنوب، 

ويف محافظة أبــني ومديرية زنجبــار خاصة، 

حيــث يوجد يف زنجبــار موقع أثــري يتعرض 

للعبث منذ فرة ليســت بالقصرة وكانت جميع 

قيادات املجلس املتعاقبة يف أبني تناشــد جهات 

االختصــاص االهتامم باملوقع األثــري ولكن ال 

مجيب، ويف هذه األيــام زادت حركة العبث حيث 

تحولت أرضية املوقع األثري إىل أرض سكنية تباع 

وتشــرى من أصحاب النفوس الضعيفة وتبنى 

عليها املباين ويوطن عليها النازحون من مناطق 

الشامل”.

وتابع: “ومن خالل ما ســبق، اضطرت قيادة 

االنتقايل وعىل رأسها محمد الشقي رئيس الهيئة 

التنفيذية النتقايل أبني وقيــادة انتقايل زنجبار 

املحلية  السلطة  التحرك فورا والتنســيق مع  إىل 

ممثلة يف اللواء الركن أبوبكر حســني بن سامل 

محافظ املحافظة واألخ املهندس سامل عكف مدير 

مديرية زنجبار وقيادة الحزام األمني بزنجبار إىل 

تنفيذ حملة أمنية إلزالة البناء العشوايئ وإخراج 

الباسطني من موقع القرو األثري، ونحن نطالب 

الســلطة يف أبني بحامية  اآلثار وقيــادة  هيئة 

املواقع األثرية من خالل بناء ســور يحمي املوقع 

ووضع حامية أمنية داخل املوقع”.

التزام الباسطني ومدعيي امللكية

فيام قال املهندس ســامل عكف عوض مدير 

الحملــة تنفذ بتوجيهات  مديرية زنجبار: “هذه 

أبوبكر حســني  الركن  اللواء  محافظة املحافظة 

ســامل وذلك مبشــاركة رئيس الهيئة التنفيذية 

للقيادة املحلية للمجلــس االنتقايل بأبني محمد 

أحمــد حيدرة الشــقي، وذلك حرصــًا منه عىل 

الحفاظ عــىل اآلثار واملواقــع األثرية من عبث 

العابثني”.

وشدد عىل رضورة االلتزام من قبل الباسطني 

ومدعيي امللكيــة لألرايض بعدم العــودة للبيع 

والبناء، الفًتا إىل أنه “سيتم الرضب بيد من حديد 

لكل من تسول له نفســه العبث باآلثار واملواقع 

األثرية باملديرية”.

الساكنني بشكل مؤقت  أن “بقية  وأشار إىل 

مــن النازحني يف املوقع األثري ســيتم معالجة 

قضيتهم بتحديد موقع لعمل مخيم عام للنازحني 

ونقلهم إليه واإلخالء النهايئ ملوقع القرو األثري 

وتســليمه إىل الهيئة العامة لآلثار لتســويره”. 

داعني املواطنني الذين لديهــم وثيقة ألرض يف 

املوقع األثري بتقديم ملف يشمل الوثائق وفواتر 

البنــاء مرفق بشــكوى ضد من باعــه األرضية 

لتقدميها إىل النيابة العامة واملطالبة باســرداد 

حقوقهم.

مــن جانبه، قــال مدير عام مكتــب اآلثار 

بأبني ربيع عبدالله محمــد: “تفاجأنا أن هناك 

من يدعــي أن لديه وثيقة لــألرض يف املوقع 

األثري تم توثيقها من قبــل الجهات القضائية 

باملحافظة، وهــذا خطأ كبر بحق املكان األثري 

والتاريخي ويشكل عائقا كبرا أمامنا يف مكتب 

اآلثار والسلطات املحلية والجهات األمنية، وعىل 

الذين يدعون بــأن لديهم وثائــق بتقديم ملف 

يشمل الوثائق وفواتر البناء مرفق بشكوى ضد 

من باعه األرضية لتقدميهــا إىل النيابة العامة 

واملطالبة باسرداد حقوقهم”.

وأضاف: “زادت حركــة العبث حيث تحولت 

أرضية املوقــع األثري إىل أرض ســكنية تباع 

وتشــرى من أصحاب النفوس الضعيفة وتبنى 

عليها املباين واملســاكن للمواطنني والنازحني.. 

باملحافظة  املجتمع  الجميــع يف  لذا يجب عىل 

االجتامعية  الشــخصيات  إىل  املســؤولني  من 

واملثقفني الوقوف ضــد هذه األعامل التي ترض 

باملواقع األثرية والتاريخية باملحافظة”.

ال�سقي: لن ن�سمح لأحد بالتعدي على املعامل الأثرية يف  منطقة »القرو« الأثرية
�سيخ: حتول املوقع لأر�ض �سكنية تبنى عليها مباين ويوطن عليها نازحون من مناطق ال�سمال

”األمناء” يف قلب أبني لرصد ردود الفعل حول احلملة..

حملة لإزالة البناء الع�سوائي يف موقع اأثري مبنطقة القرو بزجنبار اأبني
تفا�سيل تعر�ض »القرو« لب�سط ع�سوائي من النازحني واملتنفذين خالل ال�سنوات الأخرية


