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»األمناء« حاوره/ عنتر الشعيبي:
  

قــال أركان حــرب قــوات العاصفة 
العميــد ســياف املعكر )أبو حــرب( إن 
قوات العاصفة تعمل بصمت وبعيدًا عن 
الكامريات وتعمل ضمن منظومة واحدة 

مع الوحدات األخرى وبتنسيق عمليايت.
قوافل  قــدم  »الجنــوب  وأضــاف: 
من الشــهداء والجرحى مــن أجل تحرير 
دولته  واســتعادة  الجنــوب  واســتقالل 
املستقلة كاملة السيادة«. مؤكدًا »السري 
عىل نهج الشــهداء واالنتصــار لدمائهم 
الزكيــة، وأن الجنــوب يف وقتنا الحارض 
يحتاج إىل وحدة الصــف والتكاتف أكرث 
من أي وقت مىض، بعيدا عن املكايدات 
الشــخصية،  واملصالــح  السياســية 
خطــوط  الشــهداء  ودمــاء  فالجنــوب 

حمراء«.
وأشــار إىل أن: »قــوات العاصفــة 
لن تتهــاون يف ردع العنــارص التخريبية 
والعنــارص اإلرهابيــة ومثريي الشــغب 
والفــوىض والقالقــل وكل مــن يحــاول 

العبث بأمن وسكينة املواطنني«.
وأوضح بــأن قــوات العاصفة كانت 
ومــا تــزال تقــف إىل جانــب مصلحــة 
الوطنية  بثوابتهــا  وتتمســك  املواطــن 
والثورية األساسية التي وجدت من أجلها 
وهي حفظ األمن واالســتقرار، وستعمل 
جاهدة خالل الفــرة القادمة كام عملت 
يف الســابق يف تحقيق األمن واالستقرار 
وخدمة املواطن، وســتعمل جاهدة يف 
إنجاح حملــة منع حمل الســالح وإعادة 
باعتبارها  جامل ومدنية العاصمة عــدن 
الســالم والتعايــش«، مؤكدًا أن  مدينة 
قوات العاصفــة لن تقف مكتوفة األيدي 
أمــام أي أعــامل إجراميــة أو إرهابيــة 
تستهدف أمن وحياة وسالمة املواطنني.. 
كل ذلــك جــاء يف الحوار الــذي أجرته 
»األمناء« مع أركان حرب قوات العاصفة 
العميــد ســياف املعكــر، فــإىل نــص 

الحوار:

مــا تقييمــك لألوضــاع األمنية يف 
العاصمة عدن؟

يف البدايــة أتقــدم إليكم بالشــكر 
والتقدير عــى اهتاممكم بقضايا الوطن 
واملواطن وعى إفساح هذه املساحة أمامي 
للحديث عــن األوضاع األمنية وغريها من 
القضايــا التي تهم الوطــن واملواطن. إن 
العاصمة عدن يف  األمنيــة يف  األوضاع 
الوقت الراهن أفضــل من أي وقت مىض، 
وهناك تنسيق أمني وعمليايت بني األجهزة 
األمنية وهذا التنسيق حقق نجاحات كبرية 

يف تحسن األمن بالعاصمة.

حدثنا عن قوات العاصفة واملهام 
التي تقوم بها؟

قــوات العاصفــة هي قــوات أمنية 
وطنية، منتســبوها مــن كل محافظات 
الجنــوب، وكذلك قيــادة العاصفة من كل 
املحافظات وهــذا يشء جميل نفتخر بها 
ويفتخر فيها كل جنويب، فقوات العاصمة 
تتواجد يف أغلــب مديريات العاصمة عدن 
ومنترشة من نقطة العلم إىل رأس عمران، 
حيث تقــوم مبهام كبــرية ومنها حامية 
مداخل ومخــارج العاصمة عــدن وكذلك 
االنتشــار األمني يف النقاط، وتقوم بدور 
كبــري يف مكافحة اإلرهــاب واملخدرات، 

الشــخصيات  ومرافقة  بحاميــة  وتقوم 
ومنها الرئيس عيدروس الزبيدي واملحافظ 

مللس ومدير األمن.

نســمع عــن قــوات العاصفــة وعن 
انضبــاط أفرادهــا مقارنــة بالوحــدات 

األخرى.. ما تعليقكم؟
إن قيــادة قــوات العاصفــة ممثلة 
بالعميــد أوســان العنشــي، قائد قوات 
العاصفة، الذي يعترب قدوة لنا جميعا، فإذا 
القائد منضبطــا ويتمتع بأخالق وال  كان 

مييز بني األفــراد فاألفراد يقتدون بالقائد، 
وكذلــك تعامــل القيادة مع األفــراد بكل 
ثقة ومســؤولية، وثانيا اهتاممنا باألفراد 
ومحاسبة  والتفتيش  والرقابة  ومتابعتهم 
كل فرد ال يلتزم بالنظام والقانون، وهذا ما 
مييز هــذه القوات عن غريها رغم أن هناك 

وحدات أخرى متميزة أيضًا.

حدثنــا عــن التدريــب والتأهيل يف 
قوات العاصفة؟

تقــوم قوات العاصفــة بعمل دورات 

شــبه متواصلة لألفراد، حيث أقامت قوات 
العاصفــة خالل العــام املــايض تقريبا 
١١دورة تدريبيــة، ويلعب التوجيه املعنوي 
دورا كبريا يف توعية األفراد، حيث أن قوات 
العاصفة خالل العام املايض مل تشــهد أي 
اعتداء عى املواطنني أو ســلوك بلطجي أو 

حوادث ألطقم عسكرية وغريها.

نعرف أن مشــكلة انقطــاع املرتبات 
يشــكل مشــكلة لــدى القيــادة وصمود 

األفراد، ما تعليقكم؟

لشــهور  املركبات  انقطــاع  صحيح 
طويلة يعد مشكلة كبرية ولكن وعي األفراد 
املرتبات سياســية متارسها  أن مشــكلة 
قوى معاديــة للجنوب والهدف منها إخالء 
وأفراد  املعسكرات، ولكن سياستهم فشلت 
عزمية  زادتهم  بــل  صامــدون  العاصفة 

وإرصارا.

مــا تقييمــك للحملة األخــرية ملنع 
حمل السالح يف العاصمة عدن؟ وما دور 

قوات العاصفة فيها؟
لقد بذل التوجيــه املعنوي دورا كبريا 
يف الحملــة التوعوية ملنع حمل الســالح 
وترقيــم املركبات غري املرقمــة، حيث تم 
تدشــني الحملة تاريــخ ١٥يونيو وكانت 
قــوات العاصفــة الســباقة يف ســبيل 
إنجاحها، حيــث انترشت قواتنا يف جميع 
يومها  نجاحا كبريا يف  املديريات وحققت 
الحملة  والثاين، وســوف تســتمر  األول 
حتــى تحقيق أهدافهــا، ألن ظاهرة حمل 
الســالح ظاهرة دخيلة عى عدن وأبنائها 
عدن  شــهدت  فقد  عليها،  القضاء  ويجب 
خالل الفــرة األخرية عمليــات اغتياالت 
طالت شخصيات وقيادات عسكرية وأمئة 
مساجد وهذا بسبب انتشار السالح، ولكن 
إن شاء الله سوف نقيض عى هذه الظاهرة 
وسوف يعم األمن واألمان وتعود العاصمة 

عدن إىل وضعها الطبيعي.

يتحدث البعض عن الحملة األمنية وأن 
هناك وساطات وغريها، ما صحة ذلك؟

الحملــة األمنية عــى الجميع بدون 
فالقانون  بالوساطات  نسمح  وال  استثناء 

فوق الجميع.

مــا أهم الصعوبــات التــي تعانيها 
قوات العاصفة والوحدات األخرى؟

هناك صعوبات كثرية وأهمها التسليح 
وانقطاع املرتبات وشحة اإلمكانيات، حيث 
برشاء  نقوم  حيث  ذاتية،  بجهود  نعمل 
املريي وتحســني الغذاء لألفراد وكذلك 
املكاتب وتوفري مولدات كهرباء  تجهيز 
للمعســكرات وتوفري الديزل وغريها، 
عائقا  ليســت  الصعوبات  هذه  ولكن 
إذا وجدت العزميــة واإلرصار لدى أي 
قوة أو شخص فقد القينا يف سنوات 
ولكننا  الصعوبات  ســابقة كثريا من 

تخطيناها وما زلنا صامدين.

مــا األهــداف القادمــة لقوات 
العاصفة؟

أهدافنا هي حامية أرضنا وتأهيل 
األمن  عى  والحفاظ  وأمننا  جيشــنا 
والجنوب  العاصمة  يف  واالســتقرار 
عامة مــن املهرة إىل باب املندب، وثانيا 
لدينا قيادة سياســية وعسكرية عليا 
ممثلة بالرئيس القائد اللواء عيدروس 
الزبيــدي حفظه اللــه فنحن جنوده 
وجاهزون لتنفيذ أي أوامر أو مهام يف 

أي زمان ومكان.

كلمــة أخرية ســيادة العميد ســياف 
املعكر توجهها للمواطنني؟

العاصمة  يف  املواطنني  كافة  نشــكر 
كافة عــى صمودهم  والجنــوب  عــدن 
وتعاونهم مع األجهزة األمنية؛ ألن املواطن 
يعد رجل األمــن األول، ونقــول لهم: إننا 
صامــدون، وثقوا أننا عى درب الشــهداء 

سائرون.

هدفنا حماية أرضنا وتأهيل جيشنا واحلفاظ على أمن عدن واجلنوب عامة

ظاهرة حمل السالح دخيلة على عدن وأبنائها ويجب القضاء عليها

ظاهرة حمل السالح دخيلة على عدن وأبنائها ويجب القضاء عليها

لن نتهاون بردع عنا�ضر التخريب والإرهاب ومثريي الفو�ضى
حوار

اأركان حرب قوات العا�سفة العميد/ �سياف املعكر يف حوار مع »الأمناء«:

نقوم بدورات شبه متواصلة ألفراد قوات العاصفة

احلملة األمنية على اجلميع بدون استثناء وال نسمح بالوساطات

أفرادنا واعون أن مشكلة املرتبات سياسة متارسها قوى معادية للجنوب


