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تقـريـــر

سقطرى / األمناء / خاص :

 كثــف املجلــس االنتقــايل الجنويب من 
بعد  سقطرى،  أرخبيل  لتأمني  األمنية  جهوده 
أن شــهد محاوالت إخوانية مدعومة من قطر 
وتركيا هدفت إىل إحداث فوىض يف املحافظة، 
األمر الذي دفع ملزيد من اإلجراءات والتحركات 
العســكرية عىل األرض لتكون مبثابة حائط 
صد أمام أي جرائم تستهدف احتالل األرخبيل 

مجددا بعد أن جرى تطهريه قبل ثالثة أشهر.
حســا  أظهر  االنتقايل  أن  مراقبون  يرى 
أمنيا يف املحافظة خــالل األيام املاضية منذ 
أن أعلن إنشــاء غرفة عمليات مشــركة بني 
القيادتني العســكرية واألمنية؛ للحفاظ عىل 
السكينة العامة وأمن واستقرار األرخبيل، وأن 
هذه اللجنة كان لديها دور فاعل يف تنســيق 
من  والعســكرية ومتكنت  األمنيــة  الجهود 
التعرف عىل مناطــق الضعف أو املناطق التي 

من املمكن اخراقها عرب املليشيات اإلرهابية.
العسكرية  وقوته  االنتقايل  املجلس  يشكل 
اإلرهابية  املليشيات  واألمنية شوكة يف ظهر 
اإلقليمية،  املخططــات  تنفيذ  إىل  الســاعية 
تحديــدا يف أعقاب الهجمــة اإلعالمية عىل 
األرخبيل مؤخرا، والتي كان من ضمن أهدافها 
تأليــب املواطنني عىل املجلس ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة عرب إثارة الشــائعات بشــأن 
إقامة قواعد عســكرية إرسائيلية، غري أن تلك 
الهجمة فشلت يف إحداث تغيري ملموس عىل 

األرض.
ويتوقــع االنتقايل أن تســتعر الهجات 
األمنية عىل األرخبيل مستقبال بعد أن فشلت 

محــاوالت إثارة أبنــاء املحافظــة وبالتايل 
فإنه اســتبق تلك الهجات عرب تدشني مزيد 
مناطق  والعســكرية يف  األمنية  النقاط  من 
مختلفة، وهي اإلجــراءات التي القت ترحيبا 
من املواطنني الذين يســعون لتثبيت األوضاع 
التي  الفوىض  العودة إىل حالة  الحالية وعدم 

فرضتها مليشيات الرشعية يف السابق.
تكمن خطورة األوضــاع بالجزيرة الهادئة 
يف أن تحــركات مليشــيات اإلخــوان تظل 
مدفوعة بدعم إقليمي سخي من قطر وتركيا، 
اللتني لديها رغبة حثيثة يف الســيطرة عىل 
األرخبيل من أجل تدشني قواعد عسكرية تغري 
ميزان القوى يف منطقة البحر األحمر وخليج 
عدن ومتتد آثارها إىل منطقة القرن األفريقي، 
وهو ما يضاعف من أهمية اإلجراءات األمنية 
التحالف  مع  بالتعاون  االنتقايل  يتخذها  التي 

العريب.
ويف آخر هذه اإلجــراءات، وجه مدير عام 
رشطة محافظة أرخبيل سقطرى العميد الركن 
املراكز والوحدات  القدومي، مدراء  أحمد سعد 
األمنية إىل التعاون مع العمليات املشــركة؛ 

للحفاظ عىل أمن واستقرار املحافظة.
وتأيت تلك التوجيهات، ضمن الخطة األمنية 
آخرها  والتي كان  األرخبيل،  لتأمني  املرسومة 
إنشــاء غرفة عمليات مشركة بني القيادتني 
السكينة  للحفاظ عىل  العســكرية واألمنية؛ 

العامة وأمن واستقرار األرخبيل.
وشــدد العميــد القدومي، عــىل حرص 
الجنويب  املحلية للمجلــس االنتقايل  القيادة 
األمنية،  الجهود  توحيــد  املحافظة، عىل  يف 
وأكــد رضورة رفع مســتوى اليقظة األمنية 
لكل القيــادات والوحدات واملراكز األمنية، من 

أجل ضبط كل من تســول له نفسه املساس 
بالسكينة العامة.

كا وضعت قيادتا اللواء األول مشاة بحري 
يف سقطرى، ورشطة املحافظة، حجر أساس 
نقطة عســكرية وأمنية مشركة يف منطقة 

قدامة لحاية السالحف البحرية باملحافظة.
وشدد قائد اللواء األول مشاة بحري، العميد 
ركن عبدالله الســقطري، عىل حاية املناطق 
باعتبارها  السالحف  تواجد  ومواقع  البحرية، 
من املحميات الدوليــة، وضبط املعتدين عىل 

البيئة.
فيا أكــد مدير عــام رشطــة محافظة 
ســقطرى، العميد الركن أحمد سعد القدومي، 
أن هنــاك تعاونا مشــركا بــني القيادتني 
العسكرية واألمنية لحاية املحميات الدولية، 
مشريا إىل أن الرشطة عىل استعداد تام للنزول 
إىل املواقع واملحميات التي يتواجد فيها العديد 

من السالحف وحايتها من أي اعتداءات.

وباإلضافة إىل ذلــك كلف قائد اللواء األول 
عبدالله  اللواء  مشــاة بحري يف ســقطرى 
الســقطري، يوم الســبت، نوح مسلم سعد 
الدعنهي بقيادة موقع رأس قطينان العسكري 
غرب املحافظة، وشدد قائد اللواء، خالل زيارته 
قبيلة  وأعيــان  مشــايخها  ولقائه  املنطقة، 
دعنهو، عىل أهمية موقعها االسراتيجي يف 

حاية وحفظ أمن واستقرار الجزيرة.
وأعرب مشــائخ قبيلة دعنهو عن وقوفهم 
إىل جانــب القيــادة العســكرية الجنوبية، 
يف  مســلم،  نوح  املوقع  قائد  ومســاندتهم 
مواجهة شــائعات وأكاذيب مليشيا اإلخوان 

اإلرهابية التي تروجها عرب وسائل إعالمها.

األمناء/كتب/ حسني حنشي:

للتنظيم  اليمنــي  الفــرع  يحتفــل 
الــدويل لجاعــة اإلخوان املســلمني 
مبرور 30 عاما من العمل تحت االســم 
اليمني  التجمع  )حزب  الجديدة  والصفة 
لإلصــالح(.. ثالثون عاما مــن الخراب 
الخراب  واإلرهــاب وقبلها عقود مــن 
واإلرهاب تحت اســم الحركة اإلسالمية 
يف اليمن كجاعــة ثم جزء من املؤمتر 
1990م حني انفصلت  13 سبتمرب  حتى 

الجاعة بنفسها تحت االسم الجديد! 
الجاعة خرابها وإرهابها  بدأت هذه 
لدولــة الوحــدة الوليــدة بالعمل عىل 
اغتيال 93 ضابطــا جنوبيا رفيعا تحت 
تفجر  بدأت  ثم  والكفر،  املاركســية  بند 
الفنادق يف عــدن ومنها فندق عدن، ثم 
ختمــت الخراب واإلرهــاب الذي قىض 
عىل الوحدة والرشاكة بفتوى قتل جميع 
وأطفاال،  ونساء  رجاال  الجنويب  الشعب 
الفتوى الشــهرية لعبد الوهاب الديلمي 
عضو مجلس شورى اإلصالح، وبالتأكيد 
بعد جلسة موافقة كلية لهذا الحزب عىل 
هذه الفتوى الذي استباح بعدها الشال 
الجنوب يف حرب 94م، وكان يف مقدمة 
االجتيــاح اإلخوان عســكريا وإعالميا 
ودينيــا ومعهم كل جاعــات اإلرهاب 
بشــهادات قيادات كبرية يف التنظيات 

اإلرهابية، فانتهت الوحدة من يومها.
الخــراب واإلرهاب   واصلت جاعة 
إرهابهــا وخرابها فكونــت الجمعيات 

واملقــار الخاصة بهم تحت غطاء الدين، 
بينا كانت متارس اإلرهاب والذي أصبح 
موثقــا ومعروفا عامليا بعــد عقوبات 
أمريكيــة وأوروبية عىل أبــرز قيادات 
الجاعة نتيجــة دعمها لإلرهاب، وكان 
يف املقدمة رئيس مجلس شورى الحزب 
القييس  ونايــف  الزنداين  عبداملجيــد 
والحســن أبكر وعبدالوهاب الحميقاين 
تتبعهم  وغريهم... وكذلك عدة جمعيات 
ومن  لإلرهاب،  كداعمة  أمريكيا  صنفت 
البحث عن  أكرث فبإمكانه  يريد تفاصيل 

ذلك يف الويب. 
دمر )الحــزب الجاعة( الوحدة كليا 
وصنع كل تبعــات حروبه وظلمه ثورة 
جنوبيــة ثم دخلــت )الجاعة الحزب( 
العســكري متمثال بعيل  ذراعهــا  عرب 
محســن األحمر يف ستة حروب مدمرة 
يف صعدة صنعــت مظامل أخرى أنتجت 

حروبا وكوارث.
 الجاعة التي كانت تحكم مع صالح، 
بل إنها تتحكم به، كا قال رئيس الحزب 
اليدومي بلسانه، أرادت أن تكون وحيدة 
يف حكم البلد فركبت الربيع وجيشــت 
واســتخدمت الدين – كالعــادة - حتى 
قال كبار قادتها مثل صعر »إن الرسول 
وخالد حرضا ساحة التغيري يف صنعاء«! 
وضمت كل وجــوه العهد القديم )لثورة 
الشــباب( فقعــد أوالد عبدالله األحمر 
ساحة التغيري وانضم عيل محسن الذي 
النظام الســابق وقدم نفسه  كان أصل 
)حاميا لثورة الشباب وثائرا جديدا لنج( 

فدمرت أي عمل حقيقــي لثورة نظيفة 
الوحــدة وصنعت  أنهت  وأنهتها كــا 

حروب صعدة! 
أىت مؤمتــر الحــوار، وكان فرصة 
إلجاع مينــي عىل إزالة املظامل وإيجاد 
والحرية،  الحيــة  للقوى  نظام جديــد 
فطــردت – الجاعة - فريــق الجنوب 
الدولة وفرضت  ورفضت مشاريع شكل 
شــكل  وثيقته  الحوار  مؤمتــر  خارج 
ودمرت  الجديدة  الحروب  فجرت  الدولة، 

مؤمتر الحوار!

 قــام الجميع ضدهــا، أطل الحويث 
بيئة  هناك  وكانــت  جديدا  ظاملا  ليكون 
لوضــع جديد فيه بدايــة جديدة لقوى 
كانت مظلومة، فشارك الجنوب وتهامة 
وتحررت األرايض، فعادت الجاعة التي 
هربت قيادتها بعبايات من وجه الحويث 
قيادات  فأقصت  الرشعيــة(  )أنا  لتقول 
الجنوب من املناصب وأقصت كل القوى 
مــن الحضور، ودمــرت الوضع الجديد 
وخلقت الحــروب لتحرير املحرر وتركت 
الشــال كله للحويث وأفشلت املرشوع 

دمــرت كل فرصة  العريب ودمرته كا 
لوطن جديد منذ الوحدة حتى اليوم! 

وال تــزال الجاعة تواصــل الدمار 
واإلرهاب يف كل مــكان من تعز حتى 
أبني حتى شــبوة حتى حرضموت حتى 
أمام  الهــروب  تواصل  بينــا  تهامة.. 

الحويث وتسلمه الجبهات يف الشال! 
بأي وجه تحتفــل هذه الجاعة إذن 
بثالثــني عاما من االســم الجديد الذي 

يعني عكس مساه؟!

النتق�يل يكثف جهوده الأمنية لت�أمني �سقطرى ومواجهة املوؤامرات الإخوانية

الإخوان.. 30 ع�ًم� من اخلراب والإره�ب يف اجلنوب
¿ بعد الفتوى ال�شهيرة لعبدالوهاب الديلمي.. 


