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تقرير

”األمناء” قسم الرصد:
 عرفت محافظة أبني معاناة اإلرهاب 
املايض،  القــرن  تســعينيات  مطلع  منذ 
وتحديــًدا منذ عــام 1992م حني قدمت 
عنارص من أبناء أبني تربت عىل يد أسامة 
بن الدن زعيم تنظيــم القاعدة يف جزيرة 
كثري  معهم  اســتقدموا  وهــؤالء  العرب 
العرب يف  باملجاهدين  ممن كانوا يعرفون 
أفغانســتان، حيث أسندت مهمة استقبال 
هــؤالء يف أبــني إىل الشــيخ عبداملجيد 
الزنداين زعيم املجاهدين وفتح معسكرات 
لهم  أبــني ووفرت  لهم يف جبال ووديان 
الرفيعة يف  والرتب  العســكرية  الوظائف 

الجيش اليمني.

الحزام األمني يدخل شقرة للمرة 
األوىل منذ 3 سنوات

مدينة  إىل  األمني  الحزام  قوات  دخلت 
شــقرة مبحافظة أبــني، يف خطوة هي 
األوىل منذ ثالث ســنوات، وذلك يف تحرك 
من شأنه أن يساهم يف تحقيق االنضباط 

األمني.
وأثريت معلومات عن أن وصول قوات 
الحــزام األمني إىل أبــني وتحديدا مدينة 
شــقرة هو متهيد لالنخــراط يف عملية 

موسعة ضد تنظيم القاعدة اإلرهايب.
العمليات عىل  ومن املتوقع أن تركــز 
املنطقة الوسطى، باعتبارها مرتعا النتشار 

تنظيم القاعدة اإلرهايب.
أعقاب  يف  التحــركات  هــذه  وتأيت 
سلسلة طويلة من العمليات اإلرهابية التي 
القاعدة يف مناطق مختلفة  تنظيم  نفذها 

من الجنوب.
االنخــراط يف عمليات شــاملة ضد 
اإلرهاب هو مطلب شــعبي جنويب واسع 
النطاق، وقد ترجمته القوات الجنوبية عرب 

سلسلة طويلة من الجهود يف هذا الصدد.
أهمية مكافحــة اإلرهاب يف الجنوب 
تعود إىل أن هناك تهديدات واسعة النطاق 
تحمل طابعا وجوديا من ِقبل قوى صنعاء 
اإلرهابية التي تحــاول إغراق الجنوب يف 
بحور من الدماء، وصناعة أكرب قدر ممكن 

من التطرف.

ثالث خطــوات جنوبية ملكافحة 
اإلرهاب

العمليات  زيادة وتــرية  وْقــع  وعىل 
اإلرهابية يف الجنــوب بني العاصمة عدن 
املجلس  وشبوة وأبني، عقدت هيئة رئاسة 
برئاسة  اجتامعا مهام  الجنويب،  االنتقايل 
الرئيــس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي 

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب.
وأشــادت هيئة الرئاسة بالجهود التي 
تشكيالتها  مبختلف  األمنية  القوات  تبذلها 

للتصدي لعنارص اإلرهاب والتطرف.
وشددت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
عــىل رضورة رفــع الجاهزيــة واليقظة 

األمنية يف عموم محافظات الجنوب.
األجهزة  مع  للتعاون  املواطنني  ودعت 
ورسعــة التبليغ عن أي عنــارص مطلوبة 
أمنيا، وأي تحركات مريبة تهدف إىل إقالق 

السكينة العامة.
كام حّثت هيئة الرئاسة يف اجتامعها 
حكومــة املناصفة للقيــام بواجباتها يف 
توفري الدعم واإلســناد اللوجستي للقوات 
األمنية مبا ميكنها من أداء واجبها الوطني 
يف ترسيخ األمن واالســتقرار، ومجباهة 

التنظيامت اإلرهابية بكل كفاءة واقتدار.
القرارات والدعــوات التي أفىض إليها 
اجتامع هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل، 
تتسق مع طبيعة التهديدات األمنية الراهنة، 
لرضورة  ماســة  حاجة  هناك  جانب  فمن 
األمنية  الجاهزية  العمل عىل رفع درجــة 
اإلمدادات  توفري  الجنوب، فضاًل عــن  يف 
اللوجســتية التي تضمن لألجهزة والقوات 
الجنوبية العمل عىل االنخراط يف مواجهة 

شاملة ضد اإلرهاب.
ومل يغفــل املجلــس االنتقــايل دور 
املواطنني باعتبار أن الخاليا اإلرهابية تجيد 
التخفي فيــام بينهم، ومن ثم توجد حاجة 
ُملّحة للعمل عىل اإلبالغ عن أي عنارص تثري 
شــكوكا حول تطرفها ال سّيام األشخاص 
الذين يتنقلون عىل مناطق حيوية بشــكل 

مستمر.
وجاءت التوجيهات واملطالب الجنوبية 
الثالثة يف توقيت مهم، إذ تزامنت مع واقعة 
العثــور عىل متفجرات شــديدة االنفجار 
القيــادي اإلخواين  بالقــرب من منــزل 

اإلرهايب أمجد خالد.
أعطت  املتفجرات  عىل  العثور  فواقعة 
داللة بأنه كان يتهم التجهيز لعملية إرهابية 
يف الفــرة املقبلة عىل يد قــوى صنعاء 

اإلرهابية التي تتســلل إىل أعامق الجنوب، 
وتستهدف بث القالقل يف أراضيه.

تطهري أبني يف القريب العاجل
بدوره، قال الناطق الرســمي باســم 
قوات الحزام األمني يف أبني إبراهيم سيود 
أن: »الركيــز يف الوقت الحايل عىل جانب 
التقارب ما بني القوات الجنوبية التي كانت 
لها وأيضا  الشيخ سامل مرسا  متخذه من 
السيايس  الجامع  من شقرة املرس اآلخر, 
والتقــارب الذي يحصل بــني القوتني هو 
النجاح الحقيقي ويجــب أن ندخل بقوتنا 
موحديــن الصف والكلمــة والقوة وإال ال 

ميكن آلي نرص يتحقق«.
)الغد  لقنــاة  حديثــه  يف  وأضــاف 
املرشق(: »الحملة التي جاءت هي بالتنسيق 
بني القوتني األمن والقوات الخاصة بوحدة 
مكافحــة اإلرهــاب وإرشاف مــن القائد 
الكازمي,  مشعل  وابو  الســيد  عبداللطيف 
يف  املناطق  بعــض  اىل  الحملة  وتوجهت 
األطراف الرشقيــة إىل مركز املحافظة يف 
منطقة ســال وعديبة وبعض األودية التي 
تتخذها الجامعة أوكارا لها لتامرس أعاملها 
اإلرهابيــة بني الحني واآلخر الســتهداف 

القيادات الجنوبية«.

الواقع  يف  السياسية  »األحداث  وتابع 
اليمنيــة هنــاك تقارب بني األعــداء رغم 
االختالف يف العقيدة والتوجه لكن توحدوا 
ضدنــا ونحن نرى ان توحدنــا أهم من أي 
يشء لذلك نقــول ان أبني ســتتطهر يف 
القريب العاجل وهناك عمل امني مشــرك 

تباشريه سوف تظهر يف األيام القادمة«.
وأضاف: »نبرش أبنــاء أبني بأننا نحن 
مكافحة  ووحــدة  األمني  الحــزام  قوات 
اإلرهاب ســتظل دماءنا مرهونة ورخيصة 

يف سبيل امن واستقرار املحافظة«.

القتــال ضــد القــوات الجنوبية 
درس لن يتكرر

يف السياق، تعهد مدير أمن أبني العقيد 
عيل نارص باعــزب امللقب ب«أبو مشــعل 
القتال مرة أخرى ضد قوات  الكازمي« بعدم 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب، وأي قوات 

جنوبية.
الكازمي  مشــعل  أبــو  العقيد  وأكــد 
يف ترصيــح مريئ متداول، أنــه لن يخرج 
عن مســار الجنوب، مهــام حصلت بعض 
التباينات، ولــن يدخل يف رصاع أو قتال مع 

القوات الجنوبية يف الجنوب.
وقال الكازمي إن: »ما حصل يف أبني من 

رصاع وقتال مــع قوات املجلس االنتقايل 
ولن  الجميع،  اســتوعبه  درس  الجنويب، 
يتكرر مرة أخرى، مطالبا الجميع بنسيان 

املايض«.
ترصيحه  يف سياق  الكازمي  وأضاف 
إنه بادر للتقارب مــع املجلس االنتقايل، 
وأصدر بيانا أعلن فيه الحرب عىل اإلرهاب 
يف محافظة أبــني، وليس لديه إمكانيات 

ملحاربة اإلرهاب يف املحافظة.
واعترب الكازمي، البيان الذي أعلن فيه 
الحرب عىل اإلرهاب بأنه انتحار ملستقبله 
لشخصه،  وانتحار  والعسكري،  السيايس 
البيان القى ترحيبا واسعا  إن هذا  مضيفا 

من أبناء الجنوب.
بدوره، رحب نائب رئيس فريق الحوار 
الجنويب التابــع لالنتقايل، أحمد عمر بن 
فريد، بحديث مدير أمــن أبني العقيد أبو 
مشــعل الكازمي، مؤكدا أن هذا الخطاب 

ينسجم مع توجهات املجلس االنتقايل.
له عىل  ابن فريــد يف تغريدة  وقال 
توير،  إن حديث األخ العزيز أبو مشــعل 
الكازمــي خطاب مســؤول ومرحب به، 
ويؤكد فيه أن ال ســبيل أمام أبناء الجنوب 
إال لغة الحوار وأن لغة السالح لن تزيدنا إال 

فرقة وترشذما.
وأكد بن فريــد ترحيبه بهذا الخطاب، 
الذي قال إنه ينسجم مع توجهات املجلس 
االنتقايل للحوار مع كل أبناء الجنوب دون 
للجميع  الجنوب  أن  قاعدة  عىل  اســتثناء 

وبالجميع.
فيــام قال رئيــس تحريــر »األمناء« 
أبو مشعل  القائد  إن ترصيح  األعجم  عدنان 
الكازمي خطاب مســؤول، وخارطة طريق 
لكل جنويب، يجمع شــملهم ويوحد صفهم 

وكلمتهم الجنوبية.
ويف هذا السياق قال الناشط السيايس 
عبدربــه العولقــي، إن حديث أبو مشــعل 
الكازمي ممتاز، ورسالة يجب أن تؤخذ عىل 
اليوم  محمل الجد، مشــريا إىل أن الجنوب 

بحاجة إىل مصارحة ومصالحة.
وأوضــح أن الحرب عىل عــدن اليوم 
ليســت تقليدية كام جرى قبــل عامني، بل 
حرب داخل شــوارع عــدن وفيها أكرث من 
العب استغل ضعف أداء األجهزة األمنية يف 

العاصمة عدن.
واختتــم العولقــي، إن اإلقليم تصالح 
قيادات  االنتقــايل مع  مع بعضه وتصالح 
الشامل، وعىل أبناء الجنوب فتح صدورهم، 

يف هذا الوقت املناسب.

تفاصيل اجتامع
وقبل أسابيع، اســتضاف مقر قيادة 
الســالم  لحفظ  الجنوبية  العاملقة  ألوية 
يف أبني قيــادات عســكرية وأمنية من 
األمني  الحزام  وقيــادات  الرشعية  قوات 
مبحافظة أبني التابعة للقوات املســلحة 

الجنوبية.
وجاء اللقاء بعد تنسيق ومساٍع حثيثة 
يف  السالم  لحفظ  العاملقة  قوات  بذلتها 
أبني بقيادة أحمد يسلم املرقيش لتقريب 
وجهات والنظر والرتيب لتوحيد الجهود 

يف الحفاظ عىل أمن واستقرار أبني.
وناقش اللقاء عملية التنسيق األمني 
األمني  الحزام  بني  املحافظة  املشرك يف 
وإدارة أمــن أبــني والتصــدي للعنارص 
تحاول  التي  القاعــدة  وتنظيم  اإلرهابية 

زعزعة األمن واالستقرار يف املحافظة.

اأبني على موعد مع الن�صرتقرير لـ«األمناء« يبحث أهمية مكافحة اإلرهاب بأبني واملواقف املؤيدة لذلك..  

 • تفاصيل ثالث خطوات جنوبية لمكافحة اإلرهاب

 • بن فريد: ال سبيل أمام أبناء الجنوب إال لغة الحوار لمواجهة التحديات

 • ناطق الحزام: أبين سُتطهر في القريب العاجل وهناك عمل أمني مشترك

 • ما أهمية عودة الحزام األمني لشقرة للمرة األولى منذ 3 سنوات؟

 • مدير أمن أبين: ما حصل بأبين من قتال ضد القوات الجنوبية درس لن يتكرر


