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»األمنــاء« تقريــر/ عبــد القــوي 
العزيبي:

  
ال يزال عامة النــاس يف محافظة 
لحج يتذكرون ما حدث قبل عام 2015م 
املحافظة،  داخــل  هدامة  فــوىض  من 
وعىل وجــه الخصــوص يف العاصمة 
الحوطة، وصواًل إىل قتل اإلنســان عرب 
السامء،  كبد  يف  والشمس  املوت  دراجة 
وعامة الناس يف خوف مام كان يحدث 
نتيجة  الفــوىض  واســتمرارية  آنذاك، 
االنفالت األمني حتى تفجر الوضع داخل 
الوطن عســكريًا وحربيًا بقيام مليشيا 
نظــام صنعاء عىل احتــالل املحافظة، 
ومعسكر  قاعدة  ســقوط  عملية  عقب 
العند، وأرس وزيــر الدفاع اللواء محمود 
شــامل  مداخل  عىل  ورفاقه  الصبيحي 
الحوطة، يف عملية وصفها معظم الناس 
التــي طعن بها غدرا  بالخيانة العظمى 

معايل الوزير من الداخل وأرسه مع رفاقه 
من قبل نظام صنعاء إىل اليوم، وما حدث 
آنذاك بعد احتالل لحج من قبل املليشيا، من 
تدمري منــازل املواطنني واملرافق حكومية 
اليومــي للمواطنني عرب قناصات  والقتل 
املــوت، ونــزوح األهايل وتدمــري البنية 
التحتية، دفعت لحج وعىل وجه الخصوص 
مديريتي الحوطة وتــن، مثنًا باهظًا وال 
شــواهد  القذرة  الحرب  مخلفات  أثر  تزال 
باقيــة إىل اليوم يف املحافظــة، ولرمبا 
كانت عمليــة دخول الحوثة املحافظة عام 
2015م، بتســهيالت مــن بعض العنارص 
الجنوبية املتحوثة آنذاك، وهو الخطر الذي 
حذر منه مؤخرًا قائــد املقاومة الجنوبية 
العميد عــادل الحاملي، من خالل نرش بيان 
حّمل فيــه جميع الشــيوخ والعقال يف 
املحافظات الجنوبية مسؤولية رصد أسامء 

املتحوثني كٌل يف إطار منطقته.

الفوىض مجددًا
منــُذ بداية عــام 2021، يدور معظم 
حديث عامة الناس يف األسواق ومجالس 
القات وعىل ســيارات األجــرة عن بروز 
مؤرشات عــودة أعامل الفوىض من جديد 
يف عــدد من مناطق لحج ويف فرتات غري 
منتظمة، منها استخدام السالح يف النزاع 
أضف  واإلعاقة،  اإلصابة  أو  القتل  وحدوث 
إىل بروز ظاهرة القتــل والرسقة للمرافق 
الحكومية، وأيضًا رمي القنابل عىل بعض 
منازل املواطنني كــام حدث يف الحوطة، 
ورسقة السيارات يف تن كام حدث مبخيم 
البيطرة، وبروز شــبه جو مشحون بنزاع 
)متطرف( إن صــح التعبري، كام قد حدث 
عند مدخل مدينة الحوطة، والذي نتج عنه 
مقتل امرأة وإصابة أخــرى وهام ال ناقة 
لهــام وال جمل فيام حدث مــن نزاع بني 
سائقي ســيارات األجرة، كل هذه األفعال 
والســلوكيات الخاطئة برزت مؤخرًا عىل 
السطح يف لحج، وتزامنًا مع التهديد الذي 
الحويث  بعودته مجددًا إىل احتالل  أطلقه 
هذه  جميع  فهــل  الجنــوب،  محافظات 
األعامل الفوضوية تحدث بعفوية؟ أم أنها 
ذات ارتباط بتهديد الحويث األخري لزعزعة 
لتنفيذ مخططات  أو  لحج؟  واستقرار  أمن 
أجندة محلية يف الخارج فقدت مصالحها 

عىل مستوى الداخل؟
القمندان  حوطــة  ومــن  »األمناء« 
عاصمة املحافظة، ويف شارعها الرئييس، 
والذي ال تستطيع السري فيه بعد أن طغت 
بالبرش  مزدحاًم  وصار  العشــوائية  عليه 

نقل  املركبات ووســائل  أنــواع  ومختلف 
الحيوانــات، أضف إىل اســتحواذ الباعة 
الرصيف وصــواًل إىل جزء من بطن  عىل 
طريق الشارع العام من قبل مالك املحالت 
حمالت  ظــل  يف  البســطات،  وأصحاب 
السلطة اإلعالمية الكاذبة بتنظيم الشارع، 
والتــي  مل تعطي أي اعتبار لهذا الشــارع 
الرئييس الوحيد بداخل عاصمة لحج، فقد 
رصدت »األمنــاء« آراء بعص عامة الناس 
أعامل  بــروز  من  الحوطة  تشــهده  عام 
الفوىض مع بقية مناطق مديرية تن، كام 

جاء يف هذا التقرير.

الفقر يساعد عىل الجرمية
يرى املواطن أســعد فضل أن »الفقر 
عامل أســايس يف حــدوث الجرمية يف 
الشباب  ظل مجتمع غري واٍع، واستقطاب 
العاطل عن العمل وغــري الواعي، فيندفع 
تخريبية  أعــامل  لتنفيذ  الشــباب  هؤالء 
ومبقابل مــايل نتيجــة لحاجتهم للامل 
لقضاء متطلباتهم اليومية وعىل رأس ذلك 

رشاء ومضغ القات«.
تدهور  »لقد ســاعد عــىل  وأضاف: 
الوضع داخليًا الحرب العبثية التي مير بها 
الوطن، فإذا وجــدت الدولة وفرص العمل 
ســوف تنتهي كل هذه األعامل التخريبية 

والفوضوية«.

الحوطة وتنب تدفعان الثمن
بينــام املواطن شــهاب منصور يرى 
أن لحج ومديريتــي الحوطة تن تعتربان 
البوابة الجنوبيــة لعدن، وما يحدث بلحج 
من أعامل من قبل بعض الشــباب فهؤالء 
الشباب رمبا هم أدوات يستخدمها آخرون 
إلحداث عدم اســتقرار أمنــي داخل لحج 
لحج  لتداخل حدود  أساسية  بدرجة  وعدن 
والهرب من  التنقــل  مع عدن وســهولة 

وإىل«.
وأردف: »ال نــزال يف حــرب وحجم 
التآمر كبري وال بد أن نســتوعب ذلك حتى 
ونحن محافظــة محررة، فهــذا ال يعني 
وجود عمالء ومرتزقــة وضعفاء األنفس 
لتنفيذ مخططات عدائية لخدمة ســيدهم 
الحويث أو أسيادهم يف الخارج ممن فقدوا 
مصالحهم يف الداخــل، كون الرصاع بني 
الدول خارجيًا ينعكس عىل مستوى الداخل 
ولحج ممثاًل يف الحوطة وتن، هام دامئًا 
ممن يدفع شــعبها الثمــن، وليس فقط 
البنية  بتدمري  وإمنا  اإلنسان  مستوى  عىل 

التحتية كام حدث يف حرب2015م«.

ADRA رسقة سيارة منظمة
ويف مديريــة تــن التــي ترتبــط 
بالعاصمة عــدن وأبني وعدد من مديريات 
أبو وجدان  املواطــن  املحافظة، يكشــف 
قائاًل: »قبل أيام متت رسقة ســيارة إحدى 
املنظــامت العاملة بعــدن ADRA تحمل 
لوحــة 5403 / عدن نوع ڤورنشــر عند 
قيام ثالثة مجهولني عىل منت دراجة نارية 
بتهديد سائق السيارة داخل مخيم النازحني 
السالح،  وبقوة  بلحج  البيطرة  يف منطقة 
بها إىل جهة  والهروب  السيارة  واختطاف 

غري معلومة«.
وأضاف: »رسقة الســيارة يعد مؤرشا 
خطريا بعودة العنارص املســلحة وإحداث 
الفوىض مجــددًا، وقد يحرم املحافظة من 

تدخل املنظامت«.
الســيارة مختفية ومل يعرث  تزال  وال 
عليها أو التمكن من معرفة أو ضبط األفراد 

حتى كتابة التقرير.

فتنة إحرام القرى
مصطلــح »احــرام القــرى« والذي 
أوجدتــه الســلطة الســابقة ألغــراض 
سياســية مع قرب االنتخابات، يعترب أحد 
أبرز املشــاكل داخل تــن، وتحول بعض 
املناطــق إىل فتنة بني الشــباب وإطالق 
الرصاص بادعــاء الـ«إحرام« وتوجد عدة 
قضايا يف األمن، وهذه الفتنة يســتثمرها 

النسيج  بعض األطراف لخلق شــق داخل 
وإحداث فوىض ومنازعات يف  املجتمعي، 
امللكية الخاصة وملكية الدولة لغرض خلق 
أمني وخلق أجواء مشحونة  عدم استقرار 
وزرع ثقافة الكراهيــة بني أبناء املنطقة، 
ولقد شــهدت عدد من قــرى تن فوىض 
فتنة اإلحــرام، وتوجد قضايا عديدة داخل 
األمن نتيجة لهذه املشــكلة، والتي تعد من 
مخلفات املرحلة السابقة دون أن يوجد لها 

أي ضوابط قانونية.

عودة انتشار الرسقة
ويقول عيل فضل: »نتيجة ملا يشهده 
الوطن مــن حرب وعدم اســتقرار أمني 
وتوقف عمل الســلطة القضائية اليومي، 
وأيضًا االرتفاع يف األسعار للمواد الغذائية 
ورصف العملــة وغريها، وكذا وجود كتلة 
العمل والبعض  العاطل عن  الشــباب  من 
منهم بدون أي وازع ديني، انترشت الرسقة 
من جديد يف بعــض مناطق لحج، بقيام 
مجهولــني برسقة أصول بعــض املرافق 
الحكومية واملنــازل الخاصة كام جاء يف 
األخبار عن رسقة الواح الطاقة الشمسية 
الخاص بالوحــدة الصحية بقرية الُحبيل، 
كوكبان،  مبدرســة  معدات  رسقة  وأيضًا 
وجميعها تقيد ضد مجهــول، وهذه التي 
بلغ عنها، ورمبا توجد قضايا رسقة أكرب 
من هذه! ونــرى عودة ظاهــرة الرسقة 

مــؤرش خطري ال بد من األمــن واملجتمع 
تداركه مبكــرًا من أجل الحــد من وقوع 
الجرمية وعدم انتشارها، ولن يأيت ذلك إاٌل 
يف حال قطع يد الســارق، وخصوصًا مع 

توافد النازحني«.

أمن تنب وركام املبنى
رغم كــرب مديرية تن وما تشــهده 
من منو ســكاين وعمراين بشكل يومي، 
ويضاف إىل ذلــك نزوح األرس من مناطق 
النازحني  مخيامت  وانتشار  املسلح  النزاع 
الهجرة  إىل  باإلضافــة  املديريــة،  داخل 
الداخلية من مختلف مديريات لحج وبعض 
املحافظات، كل ذلك أوجد ضغوطات كبرية 
عىل أمــن املديرية، الــذي ال يزال ميارس 
ومن  شــحيحة  مبقومات  عملــه  مهام 
الذي دمرته حرب2015،  املبنى  تحت ركام 
لألمنــاء عن عدد  أمني  وكشــف مصدر 
القضايــا الجنائية منــُذ بداية عام 2021 
وإىل شهر أغســطس مبا يقارب )200( 
قضية جنائيــة، موضحًا أن هذا العام فيه 
تحســن ملحوظ يف انخفــاض الجرمية 
األشخاص  ومعظم  السابق،  العام  بعكس 
بهذه القضايا من غري أصحاب الســوابق 

ومن النازحني!

خطر املتحوثني
يف شهر سبتمرب أصدر قائد املقاومة 
الجنوبية العميد عــادل الحاملي بيانا حذر 
داخل محافظات  املتحوثني  من خطر  فيه 
الجنوب، وشدد عىل الشيوخ والعقال رصد 
هؤالء وإبالغ أرسهــم أو األمن، ومبقابل 
ذلك ال يزال يوميــًا نزوح العديد من األرس 
من مناطق النزاع املســلح إىل داخل لحج، 
لذا نجد أن خطر املتحوثني يهدد املحافظات 
املحررة يف حال تقدم املليشــيات الحوثية 
، كام حدث يف شــبوة، ولخطورة الوضع 
يتطلب من األمن واملجتمع املحيل اليقظة 
أي تحركات  العاليــة مبتابعــة ورصــد 
مشــبوهة عىل مســتوى جميع مناطق 
الخطر  اعتبار  الجنوب، عــىل  محافظات 
الداخيل بأي محافظة أشد من أي خطر من 
األمن تفعيل  خارجها، ويقع عىل وحدات 
العيون الســاهرة وعىل مدار 24 الساعة 
ليك تحمي الوطن مــن هؤالء املتحوثني 
كون ما يحــدث يأيت تزامنا مــع تهديد 
وتدريجياّ  مجددًا  الفوىض  وبروز  املليشيا 
يف املحافظة، وبينام ال يزال الوطن يشهد 
7 ســنوات  القذرة لحوايل  الحــرب  هذه 
عجاف، وانعــدام وجود هيبة الدولة بقوة 
وهــو األمر الذي يســاعد يف تزايد حجم 
املؤامرات عىل الوطن محليًا وخارجيًا، كام 
يتطلب من أمــن املحافظة عودة الحمالت 
األمنية لياًل لضبــط الخارجني عن النظام 
والقانون من البالطجــة، بهدف الحد من 
انتشار الجرمية يف الحوطة وتن ولغرض 
عند  واالطمئنان  األمني  االستقرار  إحداث 

عامة الناس.

تقصري
بلحــج خالل  املواطنــون  وأجمــع 
والتحالف  الحكومة  أن  عىل  االســتطالع 
مقرصان يف دعم وإســناد أمن مديريتي 
العمل  الحوطة وتــن بكامل مقومــات 
األطقم  توفــر  إىل  الفتقارهام  األمنــي، 
األخرى،  واإلمكانيــات  الكافية  األمنيــة 
أضف إىل التقصري بعدم إعادة تأهيل مبنى 
أمن مديريــة الحوطة، وكــذا عدم إعادة 
بناء مبنى أمــن مديرية تن والذي قصفه 

الطريان عام 2015م.

تقرير

بروز موؤ�ضرات لعودة الفو�ضى الهدامة داخل حلج
تزامًنا مع إعالن احلوثي احتالل أرض اجلنوب مجدًدا..

م�ضدر اأمني: معظم الق�ضايا من النازحني ولي�ضت من اأ�ضحاب ال�ضوابق

مواطنون: احلكومة والتحالف مق�ضران يف دعم واإ�ضناد اأمن احلوطة وتنب
مواطن: �ضرقة �ضيارة منظمة »اأدرا« قد يوقف تدخل املنظمات بلحج

ما دور ال�ضيوخ والعقال مما جاء يف ر�ضالة قائد املقاومة اجلنوبية بر�ضد املتحوثني؟


