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ومرسحا للنهب والتقطعات بسبب الخارجني عن القانون..
سوقا للموت
ً
بعد أن كانت ً

احلزام الأمني يف ردفان ..وم�ساهمته يف �إعادة تطبيع احلياة وحفظ الأمن
تقرير /ماهر احلاملي

تشــهد ردفان حالي ًا نوعــ ًا من إعادة
تطبيــع الحياة بعد الحرب التي شــنتها
مليشــيات صالح والحــويث ،والتي أدت
إىل تدهور األمن أكرث مام كان عليه قبل
الحرب ،وذلك بعــد أن انتهت كل حلقات
ومكونات الدولة يف ردفان ،فتسبب هذا
كله بجعلها مرتع ًا ومعق ً
ال لزراعة الخوف
والرعــب ،وترهيب املارة عــر عمليات
النهــب والتقطع وبعد أن كان القتل فيها
لألبرياء شــيئ ًا اعتيادي ًا  -وهذا ما أحدث
فــوىض كبرية  -أثرت ســلبا عىل حياة
املواطنني وحولت حتى طرق املار ة سواء
باتجاه الضالع بتحويل طرقهم صوب تعز
ثم إب أو إىل يافع صوب أبني والبيضاء،
وكانت كام يسميها البعض سوق ًا للموت
ومرسح ًا للنهب وبــؤرة تأويها عصابات
ترتبط بتنظيامت مشــبوهة ،دأبت عىل
إقالق السكينة وحظيت بدعم من عنارص
تتبــع نظام صنعاء املأجــور ،وغري ذلك
أن هنالك عنارص مدسوســة ،كانت تتم
زراعتها باســتمرار للنيل واالنتقام من
مكانة هذه املديريــة التي تعترب مفخرة
للتاريــخ الجنــويب القديــم والحديث
ومحاولة لتشويه ســمعة ذئابها الحمر
الذين ال ترضخ مبادئهــم للتبعية والذل

والكفاءة  ،مكتســبة مهــارات قتالية
عالية ملكافحة الجرمية  ،ومازال التدريب
والتأهيل مســتمر إلنتاج عنارص تتسم
باالختصاصات املناطة للمهام الصعبة كل
من الطــوارئ والقوات الخاصة والتدخل
الرسيع وغريها..
وتم توزيع الفــرق والفصائل القتالية
ٌ
كل عىل حســب االختصــاص يف كافة
مناطق ردفان وانتشــار الجنود التابعني
للحزام األمني لتأمني الطرقات من أوىل
نقاط مداخل ردفــان يف جبل الزيتونة
امتداد ًا إىل نقيل البكري ومنطقة الراحة
والحــرور وكذا إىل حاملــن  ،ناهيك عن
تسيري دورياتهم وباســتمرار يف املدن

الرئيســية للتحــري حــول أي عمليات
اشــتباه بعنارص تثري الذعر أو املخاوف ،
وبالفعل أمثرت هــذه الخطط والعمليات
بالقبــض عــى العديد مــن العنارص
املتطرفة املدعومة من (مخلوع صنعاء)
و(متعجرف مــ ّران)  ،وكــذا قتل العديد
ممن ثبت تورطهــم يف عمليات تفجري
وقتل بعد اشــتباكات مبارشة مع جنود
من املقاومة والحزام األمني مرات عديدة
حتى كادت تتالىش متام ًا بوادر التطرف
أو الدعوة والتحريض ضد عنارص وأفراد
األمن.
وقام الجهاز الحزام األمني يف مناطق
ردفان يف تنظيم املدينــة والقضاء عىل
املظاهر العشــوائية التي سببت االختالل
يف جامليات املدينــة وأدت إىل الفوىض
واالزدحام وإعاقة الحركــة  ،حيث تجد
منتسبي الحزام األمني ليل نهار منترشين
لتنظيم حركات السري وحامية املؤسسات
واإلســهام يف حمالت النظافة وما إىل
ذلك ،..وهنا أردنا أن ننقل صورة للمقارنة
يف مناطــق ردفان قبل وبعد تشــكيل
جهاز الحــزام األمنــي ،فاليوم أضحت
مناطق ردفان من املناطــق النموذجية
التي ترضب بها األمثلــة من حيث إعادة
توفري الخدمات األساسية واإللتزام بدوام
اإلدارات الحكومية واالرتياح الذي يبدونه
املواطنون الساكنون يف مناطق من حال
السكينة املتواجدة واألمن املستتب فيها.

الزبيدي عىل رأس هرم السلطة يف عدن
ســيمكنهم من الحصول عىل العديد من
املنافع واملكاســب الشخصية  ،وأصحاب
هذا االتجاه منقسمني إىل صنفني :
الصنف األول :رحــب بتعيني الزبيدي
وتقــ ّرب منه وحــاول أن يظهر مبظهر
الناصح والحريــص وأرسف يف التنظري
عىل أمــل أن يحصلوا عــى نصيب من
كعكة الجنوب  ،فهــم يعتربون املنصب
غنيمة جاءت لهم عــى طبق من ذهب
ويجب اســتغاللها إال أنهــم رسعان ما
غريوا رأيهم بعد أن وجدوا بأن الزبيدي مل
يلتفت إليهم.
الصنف الثاين  :ظل صامتا معتقد ًا بأن
دوره النضايل يف الحراك السلمي سيدفع
اآلخريــن إىل البحث عنــه وأن املنصب
سيأتيه إىل البيت كاستحقاق نضايل  ،إال
أن هذا مل يحدث ومع ميض الوقت وجدوا
أنفسهم خارج "الفوتبات" ووجدوا بأن
من كانوا يعتقدون أنهم أقل دور ًا نضالي ًا
منهم قد تجاوزوهم وتم ترتيب أوضاعهم
وأصبح لهم شــأن ومكانة بني أوساط
الناس.
مل يجد أصحاب هــذا االتجاه أي خيار
أمامهــم غــر التعبري عــن رأيهم بلغة
الغراب ولذا تسمع نعيقهم وهم يتحدثون
عن إخفاقــات الزبيدي وعدم ســاعه
لنصائحهــم و أنهم توقعوا له الفشــل
كونه مل يعتمــد عىل الكفاءات والقدرات
ومل يستفد من الخربات املرتاكمة لديهم ،
وهؤالء جندوا أنفسهم الصطياد األخطاء
وتهويلهــا وخطورتهــا ورضرها عىل
الجنوب وأن من قبلــوا باملناصب وقعوا
بالفخ وأن تواجدهم شــكيل ال يقدم وال

يؤخر  ،ووصل بهم األمر إىل درجة التقليل
من االنتصــار ويتجاهلون ما تحقق من
تحسن لألوضاع يف الجنوب عن ما كان
عليه قبل االنتصار وعىل وجه الخصوص
التحرر من هيمنة الشامل .
بعد أن تحدثنا عــن القناعات املختلفة
يف الشــارع الجنويب أود هنا أن أتحدث
بشــكل مختلف ألجيب عىل السؤال الذي
وضعته وهو :
ملاذا يحظى الزبيدي بقبول جامهريي
؟!
ســأجيب عىل هذا الســؤال بعيد ًا عن
(هديــل الحــام) وبعيد ًا عــن (صياح
الديــوك) وعن (نعيق الغــراب) وخالف ًا
للشاكرين والشــاكني  ،سأتحدث (بلغة
الهدهد) وأطــرح جملة مــن الحقائق
ال يختلــف عليها وال ينكرهــا أحد وهذه
الحقائق هي :
 1عيــدروس الزبيــدي مل يكن منالقيادات التي صنعها الحراك أو صنعتها
املقاومة بل هو من صنــاع الحراك ومن
صناع املقاومة  ،حيــث قاد حركة تقرير
املصري (حتم ) التــي أعلنت عن وجودها
يف مايو  21مايو  98م واســتمرت حتى
عــام 2001م وتبنــت الكفاح املســلح
حينها وكانت تقوم مبهاجمة معسكرات
االحتالل وتنفذ عمليات اغتيال لضباطه ،
كام حرص عىل أن يكون لـ(حتم) جناح ًا
سياســي ًا ودفع بتشكيل اللجان الشعبية
التي قادت احتجاجات سلمية يف عدد من
محافظات الجنوب وبذلك يكون قد جمع
بني العمل السلمي واملسلح .
ُ 2حكم باإلعدام مع عدد من رفاقه يفالحركة .

واالستعباد.

تعدد يف أساليب الفوىض

وبعد كل هذا التدهور ،وإزهاق األرواح
عىل قارعة الطريق ،وبعد نهب ممتلكات
املواطنني ،وهتــك األعراض حتى لو كان
ذلك بكلــات جارحة عىل أقــل تقدير،
فض ً
ال عــن أن هنالك جنود تــم االعتداء
عليهم بإطالق النار خلسة وملرات عديدة،
ومجمعــات فتحت أبوابها الســتقطاب
األطفال واملنحرفني وخريجي السجون،
وذلك من أجل بث ســموم الفكر املتطرف
واملنحرف ،الذين يســتخدمون التخويف
بغرض إرهاب وترويع الناس ،وكذا القتل
والتفجري ناهيك عن العمليات االنتحارية،
التــي أودت بحياة كثرييــن يف اآلونة
األخرية ،حيــث قامت بها بعض العنارص
املتطرفــة من قلــب مدينــة الحبيلني
وقصدت عنوة معســكر ًا لجنود املقاومة
والحزام األمني يف ردفان وحصدت أرواح
العرشات ،دومنا ســبب يستحق كل تلك
الدماء من أبناء هذه املنطقة.
وبســبب تلك األوضاع التــي مل تعد
تحتمــل ،ونفــاد الصــر حتــى ضاق
الســاكنون ذرعــ ًا بتلــك الظواهر التي
أضحت تهــدد وجودهــم ،وتيسء إىل
تاريخهــم العريق ،فأخــذ مجموعة من
الشباب الوطنيني عىل عاتقهم أن يحملوا
الهم ،ويبدؤوا بتأسيس تكتل شبايب من

وبعد مجهــودات مضنية بذلها هؤالء
الشــباب وعدد من قيــادات ردفان من
ذوي الخربة فقاموا باستقبال وتسجيل
الدفعــات وتدريبهــا وتأهيلهــا حتى
أضحت عىل مســتوى عــا ٍل من الخربة

الجنــوب ويرون بأنه يجب االســتفادة
منها يف إعــادة بناء مؤسســات دولة
الجنــوب وتعمــر بنيتــه التحتية ولذا
تجدهم يعربون عن رضاهم بأداء الزبيدي
ويشــيدون مبا حققه من نجاحات يف
امللف األمنــي وبعض امللفــات األخرى
مقدرين صعوبة األوضــاع التي خلفتها
حرب غزو الجنوب الثانية ومدركني حجم
الرتكــة التي ورثتها عدن خالل  22عاما ،
واملثقلة بالفساد وثقافة السلب والنهب
 ،ويرى أصحاب هذا التوجه بأنه البد من
تكاتف كل الجهود ملســاندة الزبيدي ألن
نجاحه يف إدارة عدن وجعلها مدينة آمنة
ومســتقرة وجعل املدنية طابعها والعمل
املؤســي ركيزتها والنظــام والقانون
حاكامهــا  ،وجعلها مدينــة خالية من
اإلرهاب والفســاد هو نجــاح ملرشوع
الدولــة الذي يتغنى بــه الجنوبيون لي ً
ال
نهــار ًا  ،ومن هذا املنطلق فهم حريصون
عىل نجــاح إدارة املناطــق املحررة ليك
نقدم للمجتمع الدويل اإلقليمي منوذج ًا
مختلفــ ًا عن ما كان عليــه قبل التحرير
ً
دولة
ونقنعهم بأننا نســتحق أن نكون
ً
مســتقلة ذات ســيادة وعليهم مساندة
حقنا يف استعادتها.
 2صياح الديوك:أصحــاب هذا النــوع مــن الكتابات
أظهروا حنقهم من تعيني اللواء عيدروس
الزبيدي بطريقــة لغة الديــوك  ،حيث
اعترب أصحاب هذا التوجه قبول الزبيدي
ملنصب محافظ عدن هو تخ ٍل عن القضية
وخيانة لدماء الشهداء وأنهم قبلوا تطبيع
األوضاع مع االحتالل بهــدف الحصول
عىل مكاســب شــخصية .ولذا تجدهم

يرصخون وبأصــوات مرتفعة ويكرثون
من النواح والخشية من ضياع االستقالل
غري مدركــن للواقع وال مســتوعبني
يقــدرون خطورة املرحلة
للمتغريات وال
ّ
التي ميــر بها الجنوب مبــا تحمله من
تعقيدات وتداخالت واســتقطابات فهم
يرفعون شــعارات وال يعملون من أجلها
ولذا فهم أشــبه بالديــوك التي تصيح
لتذكرنــا مبواقيــت الفــروض وهي ال
تصيل! ناهيك أنها تصيح وهي بني أكوام
القاممة والقاذورات!.
نعيق الغراب :
اعتقد أصحاب هذا النوع من الخطاب
اإلعالمي بأن تعيني الزبيدي سيوفر لهم
فرصة حقيقية للوصول إىل بعض املواقع
القيادية يف مؤسســات وأجهزة الدولة
ليك يعوضوا حالة الحرمان التي عانوها
منــذ حرب  94؛ لذا فهــم رأوا بأن وجود

أبناء الحراك الجنويب ،وكان من ضمنهم
القيــادي "مختار النــويب" ،الذي أعاد
لألمن هيبتــه ،بعد تكليفه من قبل قيادة
التحالف بتشــكيل الحــزام األمني الذي
انظم له جموع من صناديد شباب ردفان
الحريصون عىل أمن منطقتهم ومناطق
الجنوب أجمع.

مجهودات كبرية

ملاذا يحظى الزبيدي بقبول جماهريي ؟!

�أحمد حرمل

سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ
عدن حضور ًا ( بارز ًا ) يف وسائل اإلعالم
وشبكات التواصل االجتامعي وعىل وجه
الخصوص الجنوبيــة منها فمنذ الوهلة
األوىل لتعينيه اهتمت بأخباره وســائل
اإلعالم املحلية والعربيــة اهتامم ًا كبري ًا
عكس حجم وزن الرجل ومكانته محلي ًا"
وإقليمي ًا".
ومن خــال متابعة وســائل اإلعالم
الجنوبية املختلفة يكتشــف الســيايس
الحصيــف والقــارئ اللبيب بــأن هذه
الكتابات توزعت إىل ثالثة أنواع سأطلق
عليها مســميات تتناســب مع خطاب
أصحابهــا ومحتوى مــا يكتب كل نوع
منها:
 1هديل الحامم:أصحاب هذا النوع من الكتابات يرون
بــأن عاصفة الحزم حــدث تاريخي وأن
األوضاع بعدها تختلف عن األوضاع قبلها
و أن املقاومة الجنوبية نقلت الجنوب إىل
مربع جديد  ،وكذلك الحال كان االنتصار
هــو اآلخر نقلــة متقدمة وجــاء تويل
الزبيــدي زمام األمــور كمحافظ لعدن
لينقل الجنوب إىل مربع أكرث تقدما .
وأصحاب هــذه القناعة عــروا عن
ترحيبهــم بتعيــن اللــواء عيدروس
الزبيدي عىل رأس الســلطة املحلية يف
محافظــة عدن بلغة الحــام التي تعرب
عن ارتياحها بهديلهــا الجميل وحركتها
النشــطة  ،واعتربوا هــذه خطوة عىل
الطريق الصحيح متهد ًا الســتعادة دولة

