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قائد قوات شرطة الدوريات وأمن الطرق يف الضالع لـ»األمناء»:

�إجنازاتنا و�صلت خمتلف املجاالت حتى الع�سكرية
“األمناء” حوار خاص:

بــرزت قوات رشطــة الدوريات وأمن
الطرق “النجــدة” يف الضالع كقوة أمنية
كربى صاعــدة بعد حرب العــام 2015
للميالد ،التي كــرت فيها الضالع التمدد
املســلح لجامعة الحــويث املوالية إليران
كأول مدينة يف شبه الجزيرة العربية .
واســتطاعت قيــادة قــوات رشطة
الدوريات وأمن الطــرق “النجدة” ممثلة
بقائدها العميد ركن “صالح شايف مقبل”
إنجازات أمنيــة ملحوظة يف الســاحة
األمنية مبحافظة الضالع.
وعىل مقربــة من جنــوده ،وبعد أن
يقيض متعته الليلية بني دهاليز ذكريات
حياة ابنه الشــهيد البطــل “أصيل صالح
شايف” الذي استشــهد يف جبهة كرش،
أو ســنوات الطفولة التي قضاها بجانب
شــقيقه الشــهيد القائد “محمد شايف
مقبل” فــارس معركــة آيــار بالضالع
الذي دفع بدمائــه الزكية رضيبة النرص،
وشقيقه الشــهيد البطل عبدالله شايف
مقبل ،لذا لزاما يجــب أن نقول  :إن أرسة
شايف نضالية قيادية استشهادية مع ًا.
والعميد ركن صالح شايف مقبل ناجي
من مواليد  1972مبنطقة جبل املعفاري،
مديريــة األزارق يف الضالع ،أحد خريجي
الكلية الحربيــة الجنوبية يف قاعدة العند

االسرتاتيجية بلحج .
ونفذنا زيــارة إىل مقر قوات النجدة
بالضالع والتقينــا العميد ركن “صالح
شــايف” وأجرينا معه حوارا مقتضبا؛
فإىل نصه:

* ما هي أهم إنجازاتكم يف امليدان؟
 إنجــازات قوات النجدة يف الضالعمنذ ما بعد حرب العــام  2015للميالد،
شــملت مختلف املجاالت منهــا تنفيذ
الدوريات الراكبة والراجلة وتأمني البنوك
واملقــرات الحكومية وتنفيذ مهام أمنية
أخرى وإسناد رجال املرور ،وقمنا أيضا
بتنفيذ مهام عســكرية وهي الدفاع عن
الضالع من خطر مســلحي الحويث يف
جبهات حجــر حيث كانــت قواتنا يف
الجبهات منذ أول يــوم حتى تم تنظيم
الجبهات ثم عدنا إىل مواقعنا الرسمية .

وخططكم؟
نعــم وبــكل تأكيد فهــذه الحرب
الغاشمة التي تشنها مليشيات الحويث
كان لها تأثريها ولكن نعد الجميع يف
الضالع أن الحلــول متاحة ولن تعيقنا
الحرب عن مامرســة أعاملنا وتقديم
خدماتنا بإذن الله .

* ما أهم الصعوبات التي تواجهكم يف
امليدان؟
 هناك جملة كبرية مــن الصعوباتواملعوقات التــي تواجهنا يف أعاملنا منذ
أول يوم مثل شــحة اإلمكانيات وغريها
إال أنها لن تؤثر فينــا ويف عزميتنا عىل
مواصلة مشوارنا من يشء .

أجهزة األمن واألجهزة العسكرية األخرى
يف املحافظة؟
 تربطنــا عالقات رســمية وطيدةوحميمة مــع مختلف األجهــزة األمنية
والعســكرية يف املحافظة تتقدمها إدارة
األمن العــام والقوات الخاصــة والحزام
األمنــي واملــرور واأللويــة والوحدات
العسكرية ،وهذه العالقة هي رس نجاحنا
تقدما نحو األرقى كل يوم .
وتشهد
ً

* ما مدى العالقــة التي تربطكم بني

* مــا أثــر الحرب عىل ســر عملكم

* ماذا ينتظركم مســتقب ًال هل من
خطوات ستعملونها يف قادم األيام ؟
را مــا يكــون الحديث عن
 كثــ ًاملســتقبل من قبــل الجميع ،نحن يف
قيادة رشطة الدوريــات وأمن الطرق
يف الضالع “النجدة” نســعى للتفوق
دامئ ًا ،وجزء كبري من آمالنا وطموحاتنا
املستقبلية يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بتقدم
هيكل وكيان الدولة بشكل عام .
* مــا تعليقك عىل حادثة استشــهاد
ابو الياممــة؟ وكيف ترى ترحيل مواطني
الشامل من عدن؟
 حادثة استشهاد قائد اللواء األول دعموإسناد العميد “أبو الياممة” يف العاصمة
عدن كان لهــا دويها وكانت فاجعة كبرية
أملت بنــا ،مل يكن تأثريهــا مقترص عىل
مستوى الفرد والجامعة فحسب؛ بل عىل
الشعب بأكمله ،وال يســعنى إال أن نقول
إال مــا يريض الله ،ونعاهد الشــهيد “أبو

الياممة” وكل الشــهداء بأننا عىل دربهم
ماضون بإذن الله .
أما بالنســبة لتهجري مواطني الشامل
من عدن؛ فهناك خاليا تجسســية للعدو
منغمسة بني أوساطهم وليس من املعقول
أن نأيت لنفرزهم إىل جواســيس وغريهم
بل إن تطبيق النظام عىل الجميع سيكون
أفضل...

*ماذا تقول للمليشــيات الحوثية التي
تحاول دخول الضالع؟
 بالنســبة ملليشــيات الحــويث لنتســتطيع بعد اليوم أن تسيطر عىل شرب
واحد من الضالع أو الجنوب ــ بإذن الله ــ
وباملناسبة فهم غري قادرين عىل املحافظة
عىل املناطق التي تقع تحت سيطرتهم يف
الشامل ــ إن شــاء الله ــ حيث أصبحت
قواتنا تتقدم يف عمق مليشــيات الحويث
وانتهاء هــذه النبتة الخبيثة مج ّرد وقت ال
أكرث بإذن الله.
* كلمة أخرية لك؟
 يف الختــام :أقدم خالص الشــكروالتقدير لك أخي اإلعالمي “أبو شــادي”
عىل الجهود الجبارة التي تقوم بها والتي
تعودنا عليها من شخصك الكريم ،ونشكر
جميع اإلعالميني والنشطاء املخلصني يف
هذا الوطن ،والسالم .

ناشط يف مجال السالم والوساطة االجتماعية والحوار واألعمال اإلنسانية :

و�سائل �إعالم �شمالية تبث الأكاذيب لت�أجيج الو�ضع املتفاقم !

ر�سالة قنوات “ بلقي�س و�سهيل ومين �شباب ” ال�سيا�سية تعرب عن ر�ؤية حزبية و�إيديولوجية وجهوية
عدن “األمناء” عالء عادل حنش:

قال رئيس مؤسسة (املستقبل اآلمن)
للتنميــة وبناء الســام ،األمــن العام
التحاد أدباء وكتاب الجنوب األســتاذ /
بدر العرايب :إن علينا الرجوع إىل املنطق
خصوصا يف اللحظة الراهنة .
ً
وأضاف العرايب ،يف منشــور مطول
نرشه عىل صفحتــه يف مواقع التواصل
االجتامعي «فيسبوك» فجر أمس االثنني
تحــت عنــوان (أحداث عــدن ورضورة
إعــال املنطق)“ :يف اللحظــة الراهنة،
علينــا جميع ًا العــودة إىل املنطق ..عىل
اإلعالم الشاميل ،فور ًا ،العودة إىل املنطق،
فالتعبئة السياســية الجهوية ،يجب أن
تتوقف اآلن اآلن ،ويف هذه اللحظة”.
وتابع « :قولها بصدق ومرارة ،وعىل
إخوتنا من أبناء الشــال ،أن يستقرئوا
قويل هذا )الشارع يف الجنوب ،خرج عن
طوع الرشعية ،وخرج عن طوع املجلس
االنتقايل الجنويب ،وخرج أيض ًا عن طوع
الحزام األمني والتحالف العريب ،نحن هنا
يف عاصمة الجنوب عدن ،نعيش اللحظة،
وقريبون من الشــارع أكــر؛ لذلك أدعو
القوى الخرية يف الشامل ،أال تنجرف وراء
اإلعالم الذي خرج عــن مهنيته ،وأثبت،
فيام ال يدع مجا ًال للشك ،أنه ال يأبه بحياة

أبنــاء الشــال وأبناء
الجنوب ،مع ًا ،ويدعو إىل
املصادمة ،ضارب ًا بالقيم
اإلنســانية واإلنســان،
عرض الحائط.”!...
واستطرد« :إن وسائل
اإلعالم الشاملية ،تحاول
أن تزيف الواقع املوجود
يف اللحظــة الراهنــة،
يف عــدن ،وتبحث عن
رضبة سياسية للمجلس
االنتقــايل الجنويب ،أو
للحزام األمنــي؛ وأداتها
طأمنة أبنــاء تعز وإب
وأبنــاء املحافظــات
الشاملية ،الذين يعملون
يف عدن ،وتحاول حجب
رؤية الواقــع لديهم؛ عىل
أن االنتقايل والحــزام األمني ،هام وراء
ما يحدث ألبناء املحافظات الشــالية؛
بينام الحقيقة والواقع يختلف؛ فالشارع
خرج عن السيطرة ،ال الرشعية تستطيع
الســيطرة عليه ،وال االنتقايل الجنويب،
وال الحزام األمني وال التحالف”.
وأكمل« :ومن هنــا (وكمثقف يقف
بالحيــاد ،وكناشــط يف بناء الســام
املجتمعــي والوســاطة االجتامعيــة
والحوار)؛ أحذر وأدعو وســائل اإلعالم

الشــالية (بلقيس ،سهيل ،مين شباب)
أن تخــرج من البحث عــن الحجج وعن
رســالتها السياســية املعربة عن الرؤية
الحزبية واأليديولوجية ،والجهوية ،التي
اعتادت عليهــا؛ كون اإلنســان اليمني
(شــا ًال وجنوبــ ًا) يف هــذه اللحظة
املتفاقمــة والعصيبــة؛ ليــس بحاجة
للمناكفة الجهوية والحزبية ،وتســيس
األحداث ،للبحث عن النرص السيايس عىل
القوى املواجهة لها سياسي ًا وجهوي ًا يف
الجنوب”.

ودعــا العــرايب األخوة مــن أبناء
املحافظــات الشــالية ،املتواجدين يف
عدن“ ،أن يتنبهوا للتضليل والتزييف التي
متارسه تلك القنوات التي أدمنت الخروج
عــن اللياقة وعن القيم اإلنســانية؛ وأن
يبتعدوا متام ًا عن الغليــان الذي يحدث
اآلن يف الشــارع الجنويب ،حفاظ ًا عىل
سالمتهم؛ فال املجلس االنتقايل الجنويب،
يســتطيع خمد هذا الغليان وال الرشعية،
وال الحزام األمني؛ وعن نفيس وكناشط
يف مجال السالم والوساطة االجتامعية

والحوار واألعــال اإلنســانية؛ أقولها
حقيقة ُمرة ،وواقع أثــق منه جد ًا ،أنني
قد ال أســتطيع إقناع وإثناء أقرب الناس
يل هنا ،ويف هذا الغليــان غري الواعي،
بأن يرتيــث أو يضبط نفســه ،فاألمور
تتصاعد بشــكل مخيف ومرعب وخارج
عن السيطرة ،إىل درجة أننا وكناشطني
يف مجال السالم والوساطة االجتامعية،
غدونا يف نظر الكثريين هنا ،محل شــك
ويشار إلينا بتوجس وحذر ،كلام حاولنا
التدخــل ملقاومة أي ســلوك يصدر دون
وعي من البعض”.
وحذر العرايب ،يف ختام منشــوره،
القنوات الفضائية املدمنة عىل تســيس
وتزييــف األحــداث ،واقتنــاص فرصة
حدوثهــا وتجيريها ضد ًا ،ضــد القوى
السياسية الجنوبية ،واملقاومة الجنوبية؛
ورميها عرض الحائط مبصلحة وسالمة
إخوتنا من أبناء املحافظات الشــالية،
بحث ًا عن اي غلبة سياسية وحزبية ،تعود
لها بالنفع اإلعالمي الخاص _أحذرها من
التامدي يف ســعيها هذا ،عىل حســاب
البسطاء من أبناء املحافظات الشاملية”.
وكانت وسائل إعالم شــالية تابعة
لحزب اإلصــاح قامت بتأجيــج االزمة
الراهنة من خالل نرش فربكات وإشاعات
مغرضــة وكاذبة الهدف منهــا النيل من
الجنوبيني وتشويه صورتهم .

