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 ”األمناء” تقرير/ أديب العبد:

حتى ما قبل أشــهر قليلة، كانت مليشــيا 
الحويث، املوالية إليران، تسيطر عىل ثالث من أهم 
مديريات محافظة شبوة، وهي مديريات بيحان, 
وتهــدد باقي املحافظة باالحتــالل، وكان املئات 
من عنارص تنظيــم القاعدة واإلرهايب يتجولون 
ويتواجدون بل ويتمركزون علنًا ورًسا يف مواقع 
مبديريات عزان وخــورة ومرخة وأماكن أخرى، 
ما يعنــي أن املحافظة بأرسهــا كانت بني فيك 
بشــقيها  لتنظيامته  مبارًشا  وهدًفــا  اإلرهاب، 
يخيم  اإلرهاب  شــبح  وكان  والقاعدي،  الحويث 
عىل املحافظــة منذ أغســطس 2019م أي منذ 
ســقوط املحافظة بيد تنظيم اإلخوان املسلمني، 
الذي كان بدوره يســخر قوى عسكرية تابعة له 
إلرهاب املواطنني، وتنفيذ عمليات قتل واغتياالت 
اآلالف من  واختطافات وإخفاءات قرسية طالت 
أبناء شبوة عىل خلفية آراء ومواقف سياسية أو 

حتى اجتامعية أو دينية.
وظل هــذا الوضــع قامئا بــكل تفاصيله 
املأساوية حتى مطلع العام الجاري 2022، عندما 
متكنت القوات املســلحة الجنوبية وقوات دفاع 
شــبوة مســنودة باألهايل واملقاومة الجنوبية 
الشــبوانية من تغيري املعادلــة والوضع جذريا، 
لتتمكن خالل أقل من أسبوعني من طرد مليشيا 
الحوثيــني مــن املديريات الثــالث وتعمل عىل 
الذي استشعرت معه  تأمني حدودها، وهو األمر 
اإلصالح  املســلمني وحــزب  اإلخوان  تنظيامت 
والقاعدة بالخطر، خصوصا بعد تنفيذ قوات دفاع 
شبوة عمليات انتشار لتامني املحافظة توازيا مع 
جهود السلطة املحلية مدعومة بالتحالف العريب 
النمو واالزدهار مرة  لوضع املحافظة عىل سكة 
أخرى بعد ثالث ســنوات عجاف عاشــتها تحت 
اإلرهاب والتهديــد، وبالفعل متكنت قوات دفاع 
شبوة من تأمني املحافظة مبا فيها مواقع كانت 
منذ عقود حكرا عىل تنظيمــي القاعدة وأنصار 

الرشيعة اإلرهابيني.
وشهدت شبوة عقب تحريرها وبشكل رسيع 
منوا ملحوظا حيث استقرت األوضاع يف ربوعها 
وسط ابتهاج وتفاؤل كبري من املواطنني، وبدأت 
اقتصادية وسياحية كربى،  تظهر فيها مشاريع 
باإلضافة اىل مستشــفيات وطرقات ومشاريع 
متنوعة هذا األمر بطبيعة الحال مل يرق لإلرهابيني 
مــن مختلف التوجهــات، فحاولــت تنظيامت 
الحوثية واإلصالح والقاعدة عرقلة مسرية التنمية 
واالســتقرار من خالل ســالحها املعروف وهو 
وزرع  الهجامت  بعــض  بتنفيذ  فبدأت  اإلرهاب، 
العبوات الناســفة يف طرق نائيــة عىل األغلب 
محاولة إثبــات وجودها وتصوير املحافظة عىل 
انها غري آمنة ومحاولة اإلرضار بأعامل ومعيشة 
املواطنني، يف حصار اسرتاتيجية عقاب جامعي 
املحلية  للسلطة  املؤيدة  مواقفهم  بسبب  لألهايل 
وقوات دفاع شبوة ووقوفهم ضد االرهاب بشكل 
حازم وواعي. وهو األمــر الذي مكن قوات دفاع 
شــبوة من تحقيق االســتقرار رغم التحديات، 
وكان السبب األول لذلك املوقف الشعبي والقبيل 
لألمن  واملنحاز  واملســاند  املوحــد  واالجتامعي 
والتمرد  والتطرف  لإلرهاب  والرافض  واالستقرار 

ومليشياته.
ونســتعرض بهذا التقرير مواقف نخبة من 
أبناء املحافظة باإلضافة اىل مواقف وآراء مشائخ 

القبائل ومواطنني ممن مختلف املديريات.
وقال ســكرتري الحقوق والحريات مبنظمة 
إن  رويس  صالح  بشــبوة،  االشــرتايك  الحزب 
“اإلرهاب عىل املســتويني الــدويل واملحيل هو 
عمــل موجه وآفة خطرية تهــدد املجتمع ونحن 
يف الجنوب عامة وشبوة خاصة قد عانينا كثريا 
مــن اإلرهاب املوجه خصوصــا من قبل جامعة 
اإلخوان املسلمني اللذين نفذوا اغتياالت وعمليات 
الكوادر الجنوبية،  العديد من  قتل وإرهاب طالت 

يســتخدمون  عقود  ومنذ  اليوم  واليزالون حتى 
نفس االساليب عرب تنظيم القاعدة اإلرهايب، لكن 
الوضع تغري وشبوة اليوم استطاعت صد كل ذلك 
االستقرار،  واختارت  مخططاته  وإفشال  االهاب 
واهم ما نراه اليوم هو هذا االصطفاف والتالحم 
الشــعبي الرائع يف كل شبوة إىل جانب السلطة 
املحلية وقوات دفاع شــبوة التي هي اآلن حائط 
الحامية الذي يحمينا جميعا، بعد ان شهدنا ثالث 
سنوات تحت حكم اإلخوان مليئة بالرعب والقتل 

واإلرهاب”.
ودعا رويــس كل املواطنني وقوات العاملقة 
ودفاع شــبوة والنخبة الحرضميــة اىل اليقظة 
العاليــة والرد بقــوة يف وجوه قــوى العاملة 
االخوان  تنظيم  ملخططــات  والتصدي  واالرتزاق 
داعيا الســلطات املحلية ممثله يف شبوة وأبني 
التنسيق املشرتك  شــبوة وابني وحرضموت اىل 

ملواجهة قوى االرهاب والتطرف.
بدوره قال الشــيخ لحمر عيل لسود: “شبوة 
قد تخطــت اإلرهاب وتنظيامتــه وهزمتها رش 
هزميــة وهي ماضيــة بقوة نحو االســتقرار 
واالزدهار ونحن عازمون عىل تحقيق نقلة نوعية 
يشعر فيها املواطن باألمن واالزدهار ويجد فرصا 
كثرية للعمل واملســتقبل األفضل، والمجال بيننا 
للتطرف وتنظيامته واإلرهاب وعصاباته، وأشيد 
بقوات دفاع شبوة البطلة التي أثبتت قدرة كبرية 
يف مواجهة وهزمية اإلرهاب، الذي تتخبط اليوم 
عنارصه فارة مذعورة مطاردة بعد ان كانت تعمل 
وتخطط وتقتل وتعربد طوال الســنوات املاضية 
دون أن يعرتضها أحد، وأقــول للجميع هذا عهد 
جديد تعاهدنا عليه قبائل ومشــائخ ومواطنني 
بتحقيق االســتقرار واالزدهار ومستقبل أفضل 

ألجيالنا أبنائنا تحت حامية شــبابنا األبطال يف 
قوات دفاع شبوة وهذا أمر ال تراجع عنه، ونحن 
اليوم بالفعل نشهد مثرة هذا الوعي واالصطفاف 
املجتمعــي ضــد االرهاب، وهذا مــا يبعث عىل 
التفاؤل مبســتقبل أفضل، ونحــن قادرون عىل 
تحقيقه وقد بدأت بالفعل بوادره تلوح ونعيشها 

واقعا«.
ويضيف الشــيخ لحمر إن “ما نشــهده من 
عمليــات إرهابية متفرقة بــني الفينة واألخرى 
ال تعني اال أن تنظيــامت االرهاب فقدت قدرتها 
عىل املواجهة وهي تسعى فقط لتسجيل حضور 
يائس، ومحاولــة االنتقام مــن املواطنني عىل 

نبذهم للتطرف”.
وقال بــأن: “الطــرق الكفيلــة لوقف هذه 
االجهزة  توحيد  تنطلق مــن  االرهابية  العمليات 
االزدواجية  بعيدا عــن  القرار  االمنية وتوحيــد 
الستئصال  وايضا  والعسكرية  األمنية  والتعددية 
هذه االفة االرهابية مبختلف مسمياتها يجب ان 
يتم انشاء مؤسسة امنية شعبية واالستفاده من 
تجربة القوات الشعبية يف املايض بحيث يفضل 
ان تكون اعامر هذه القوة الشــعبية من 40 اىل 
50 عام لكل منتســبيها بحيث يتم اختيارها من 
كل رشائح املجتمع الشبواين وتتم عملية تأهيلها 
بشــكل عاجل وتحديد مهامها ودمجها ببعضها 
البعض، مبا يضمن نجــاح الجهود الجبارة التي 

تقوم حاليا قوات دفاع شبوة وقوات العاملقة”.
مبديرية  الجنوبية  املقاومة  قائد  قال  بدوره، 
اإلرهابية  “التنظيــامت  الشــيبة:  صالح  حبان 
انتهــت وانتهى تواجدها العلني يف شــبوة بعد 
انتشــار قوات دفاع شــبوة، وما تقوم به حاليا 
من عمليات إرهابية يائســة مــا هي إال محاولة 

إلثبات الوجود، لكنها تأيت بنتائج عكسية حيث 
تثبت أن تلك التنظيامت فقدت قدرتها عىل شــن 
اي هجامت كبرية كام كانت تفعل سابقا ومل تعد 
قادرة اإل عىل وضع عبوة ناســفة هنا أو هناك 
والفرار، حيث أن الرضبــات التي تلقتها عىل يد 
الدفاع أفقدتها قدراتهــا وأصبح من بقي  قوات 
من أفرادها مشــتتني فارين وتجري مطاردتهم 
واملواطنون يبلغون عنهم اينام رأوا أحدهم، هناك 
تالحم مجتمعي رائع يف شبوة وهو ليس بغريب 
عىل أبناء هذه املحافظة التي ينبذ أهلها اإلرهاب 
والتطرف بكل أشــكاله، وأؤكد أن شبوة وضعت 
قدميها عىل طريق عهــد جديد عنوانه االزدهار، 
وتركــت خلفها ســنوات الظلم والــرع الذي 
افتعلته قوى االســالم السيايس ودمر املحافظة 
ونرش فيها الرعب واالرهاب فقد حولوا شــبوة 
منطقة نفوذ وغنيمة للنهب والفســاد والتسلط 
لعقود مــن الزمن وعندما بدأت شــبوة تتعاىف 
لتمكني ابنائها يف السلطة والقرار ويف مختلف 
الحكومية  واملؤسســات  النفطيــة  القطاعات 
املدنية والعسكرية مل يروق لتلك القوى واألحزاب 
وخاصة التجمع اليمني لإلصالح جامعة االخوان 
املســلمني والتنظيامت اإلرهابيــة ومن ميولها 
فهم اآلن يســتخدمون جميع الوسائل التخريبية 
تســتهدف  التي  اإلرهابية  والعمليات  والفوىض 
قوات دفاع شــبوة والقــوات الجنوبية، وكذلك 
من اعامل القوى واألحــزاب املعادية التي كانت 
متسلطة عىل شبوة وحولتها اىل غنيمة لسنوات 
طويلة تغذية االقتتال والراعات القبلية باســم 
بانه مفتعل وممنهج فهم  الثارات وهذا معروف 
ال يريدون من شــبوة أن تنهض بأبنائها وتستقر 

وتنعم باألمن واالستقرار«.

تقرير

كيف غريت القوات امل�ضلحة اجلنوبية املعادلة والو�ضع جذرًيا؟
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شبوة تواجه اإلرهاب صًفا واحًدا


