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حوار

أكد مســاعد مدير رشطة املمدارة يف مديرية الشــيخ 
عثــان بالعاصمة الجنوبيــة عدن، وقائد طــوارئ مديرية 
صالح الدين الرقيب أول/ وجدان أحمد سعيد اليافعي أنهم 

يعملون بكل جهد ومصداقية رغم شحة اإلمكانيات.
وأشــار إىل أن املمــدارة تعد أكرب منطقــة بالعاصمة 
عدن كثافة ســكانية ومهملــة أمنًيا، منوها بــأن العمليات 

املشرتكة كان لها دور فعال يف توحيد األجهزة األمنية.
وقال: "بسواعد األبطال وتالحم أبناء الجنوب سيكون 
الجنوب قوة ال تقهر"، مؤكدا: "نحن مع أي خطوة يخطوها 

الرئيس الزبيدي".
وأضــاف: "القــوات املســلحة الجنوبيــة أثبتت أنها 
صام أمان الجنوب"، مشريا إىل أن "األيادي املرتعشة ال 
تبني دولة فبناء دولة النظام والقانون يأيت بأياٍد فوالذية".

كل ذلــك وأكــر تجدونــه يف الحــوار الــذي أجرته 
"األمناء" مع اليافعي.. فإىل نص الحوار:

"األمناء" حاوره/ عـــالء عـــادل حــــنش:
• أوًل، نرحب بك أخي وجدان اليافعي، مساعد مدير رشطة 
املمدارة، وقائد طــوارئ صالح الدين يف صحيفــة "األمناء".. 

ونرجو منك أن تعرفنا عنك أكرث.
- شكرا جزيال لكم، وسعيد بهذا الحوار عىل صدر صفحات 
"األمناء".. وبخصوص سؤالك: اسمي وجدان أحمد سعيد صالح 
اليافعي من أبناء عدن من مواليد الشيخ عثامن باملمدارة 1991م، 
ولدت وعشــت وترعرعت بالعاصمة عدن باملمدارة، واملســتوى 

الــدرايس ثانوية عامة )علمي(.. بعدها التحقت بالســلك 
العسكري باألمن العام وعملت يف رشطة القاهرة.

لنا صولت وجولت يف ســاحات الــرف والنضال 
ضد الحتالل اليمني يف ساحة العروض وساحة املنصورة 
واملعــال مع قيادتنا يف الحراك الجنويب وما زلنا مع قيادتنا 

باملجلس النتقــايل الجنويب وحاليا عضــو يف اللجنة 
األمنية باملجلس النتقايل بالشيخ عثامن.

التحقنا بداية حــرب 2015م مع وزير الدفاع البطل 
األســر محمود الصبيحــي واللجان الشــعبية لتحرير 
معسكر الصولبان الذي كان تابعا للمدعو حافظ السقاف 
قائد معســكر األمن املركزي وتم تحريره والسيطرة عليه 
وعــىل مطار عدن الــدويل، وبعد الغــدر بالقائد البطل 
محمود الصبيحي وأرسه من قبل ميليشــيا الحتالل يف 

قاعدة العند ثم التحشــيد لغزو عدن مرة أخرى، وفعاًل تم التحشيد 
بألويــة كبرة وتم غــزو العاصمة عدن مرة أخرى وإســقاطها 
وانســحاب اللجان الشــعبية من العاصمة عدن إىل محافظتهم، 
ثم تم الســيطرة عىل أجزاء من بعض مديريــات العاصمة عدن 
ولكن مل نقف ومل نستســلم وخرج أبطال املقاومة الجنوبية من 
العاصمة عــدن وكان لنا دور مع األبطــال بالدفاع عىل ما تبقى 
من املديريات وكنــا يف جبهة املمدارة بقيادة العقيد عادل الحاملي 
وخالد مشبح وغرها من الجبهات حني يتم طلب أي تعزيزات مع 
إخواننا األبطال من أبناء عــدن، وكنا إىل جانبهم رغم أنه مل يكن 
لدينا أي خربات عســكرية لكن صمدنا ألننا أصحاب حق، إىل أن 
أىت إخواننا األشــقاء األبطال بدولة اإلمارات العربية املتحدة وتم 
تطهر العاصمة عدن والجنوب من مليشــيا صنعاء اإلرهابية. ثم 
بعد تطهر وتحرير العاصمة عدن ذهبت دورة تأهيلية يف إرتريا 
وتم تدريبنا وتأهيلنا من قبل األشــقاء واإلخــوة اإلماراتيني ثم 
تكرمينا بشهادات تقديرية، ثم عملت ضمن جنود األمن مع القائد 
شــالل عيل شــايع بتطهر العاصمة عدن بعد أن حاولت الخاليا 
والتنظيامت اإلرهابية الســيطرة عىل عدن، وعملت كقائد ملوقع 
الجرس وبعد استشهاد أخي ورفاقه بعبوة ناسفة ُوِضعت خلفهم 
بداخل كرتون، أخــذت دورة تدريبية وتأهيلية عىل يد أشــقائنا 
البحرينيني وتم تكرمينا بشــهادات تقديرية، وعملت بعدها قائد 
فرقة الطوارئ مع القائد كامل الحاملي يف معســكر املشاريع عند 

استالمه الكتيبة.
بعدها توقفت عن العمل لفرتة طويلة وبعد أن جاء قرار بأن 
أي رجل أمن تابع ألمن عدن يعود إىل وظيفته الســابقة عدت إىل 
إدارة األمن وكنا من أول املشــاركني بتطهر املعاشيق من حكومة 
الفساد ومعسكراتهم اإلخوانية، ثم عملت عىل تشكيل نقاط أمنية 
وطوارئ باملمدارة تابعة إلدارة أمن عدن يف رشطة املمدارة وأيضا 
تم تعييني بقرار إداري رئيس قســم التحريات يف رشطة املمدارة، 
وعملنا بقــدر اإلمكانيات مع أنه حوربنا مــن بعض من كانوا ل 
يريدونا أن نعمــل من أجل أمن منطقة املمدارة، ولكن صمدنا رغم 
املعاناة وشحة اإلمكانيات، وبعدها ُعينت بقرار إداري يف طوارئ 
الربيقة ومل يكن العمــل بالربيقة فقط بل بإمناء ويف أي مديرية 
أخرى وكان العمل بحســب توجيهات القيــادة وغرفة العمليات 
وبعد ذلك تم تعيينــي قائد طوارئ صالح الديــن، وكان لنا عمل 
رغم قلة اإلمكانيات املتاحة، ومع ذلــك وقفنا وصمدنا، وكنا أول 
الحارضين يف أي توجيهات من العمليات، كام عملت يف الشــيخ 
عثامن )نقاط أمنية تعزيــز( ويف املنصورة ضد املخربني لتثبيت 

األمن مع األخــوة الزمالء وآخرها يف أحداث كريرت وتطهرها من 
البالطجة والخارجني عن القانون واملطلوبني أمنيا وأصبت اصابة 
طفيفــة فوق العني يف كريرت.. وحاليا تم تعييني مســاعد مدير 
رشطة املمدارة ونعمل وســنعمل بكل جهد ومصداقية رقم شحة 

اإلمكانيات.

• حدثنا عن سر العمل يف رشطة املمدارة، وأيًضا يف طوارئ 
صالح الدين.

- منــذ أن تم تعيينــي كقائد طوارئ صــالح الدين التابعة 
لقــوات الطوارئ والدعم األمني التابعــة إلدارة امن عدن، مل يكن 
لدينــا أي امكانيات متاحة حتى تغذية األفــراد توقفت، ومع ذلك 
بارشنــا العمل يف رشطة صالح الدين مــع مدير الرطة العقيد 
عبدالقوي العيسايئ، ومبساعدة ومساندة من القائد العام العميد 
محمد حســني الخييل الذي كان عون لنا يف أي مهام يتم تكليفنا 
بها واســتطعنا تنفيذ حمالت أمنية، ووضع نقط أمنية حســب 
التوجيهات وابالغ العمليات بأي نــزول ضمن جهود فرض األمن 
ومكافحة املخــدرات واإلرهاب ومالحقــة املطلوبني امنيا ومنع 
حمل الســالح غر املرخص مع أن منطقة صالح الدين ليست مثل 
أي مديرية بالعاصمة عدن كونها تعترب منطقة ريفية، وكنا نعزز 
بحســب ابالغنا وتوجيهنا سواء بالشــيخ عثامن أو املنصورة أو 

كريرت أو أي مديرية أخرى لتثبيت األمن.
أما يف رشطة املمدارة، فقد جاء تعييني مساعدا ملدير رشطة 
املمــدارة باعتباري من أبناء املنطقة، وحســب معرفتنا باملنطقة 
وكان لنا دور وعمل سابق من خالل إقامة نقاط األمنية وغرها، 
ويك نكــون صادقني فاملمدارة تعترب أكرب منطقة بالعاصمة عدن 
فيها كثافة سكانية هائلة، وهي مهملة من الجانب األمني وغره.

منذ أن تعينت يف رشطة املمدارة كمساعد مدير اجتمعنا مع 
رؤســاء اللجان املجتمعية التي ســيكون لها دور فعال مبساعدة 
وتخفيف الضغط عن أفرادها وضباطها، وتم النزول وإلزام املحالت 
بوضع كامرات مراقبة يف الشوارع الرئيسية والفرعية وأيضا تم 
رفع عدد الوكندات أو الفنادق إذا وجدت واملســاجد وحاليا توجد 
خطة أمنية جديــدة ونعمل بكل جهد إىل جانــب مدير الرطة 
صالح شــيخ الكوين، وبإذن الله ســنصحح أي أخطاء أو اهامل 
سواء من الجانب القانوين أو الوطني أو الخالقي أو توعية األفراد 
بالنضباط واألخالق الحميدة والحس األمني وأن نكون عونا ألي 
شكوى يتم تقدميها للرطة من اي مواطن الذي يأيت عرب النظام 
والقانون.. فال بد أن يتحىل رجال المــن بهذه الصفحات إلعادة 

هيبة الدولة، ويجب عىل املواطن احرتام رجال األمن.

• ما أبرز اإلنجــازات التي حققتموها برطة املمدارة أو يف 
طوارئ صالح الدين؟

- كام قلت لك، مل يكــن العمل متواصل يف صالح الدين لنه 
مل يكن لدينــا مقر، ول اي مخصص وتغذيــة وكان النزول فقط 
عند توجيهات العمليات بســبب املســافة ألنه كنا ننطلق بالقوة 
من معســكر طارق يف خورمكرس إىل صــالح الدين وكان أكرث 
النزول بالشيخ واملنصورة وكريرت بسبب األيام التي شهدت إحراق 
الطارات وقطع الطرق وزعزعة الســكينة، وكان لنا نزولت عدة 
بحســب توجيهات العمليات مع مدير رشطة صالح الدين واهمها 
برقية من رئيس اللجنة األمنية ومحافظ العاصمة الســتاذ احمد 
مللس بالنزول إىل ســوق الحراج يف منطقة عمران وأنها أي بناء 
يف ســوق الحراج التابع للرثوة الســمكية وأيضا اخذنا عدد من 

املطلوبني وتحويلهم إىل رشطة صالح الدين.
أمــا يف رشطة املمدارة، ولنكن واضحــني، فاملمدارة تأثرت 
كثرا، وهي مهملة من الجانب األمني أو غره، وحاليا سنعمل اىل 
جانب األخ املدير جاهدين لتأهيل بعض األفراد )سواء كان ضابط 
أو فرد( من غر املؤهلــني أمنًيا وثقافًيا او بأي جوانب اخرى مثل 
التحريات أو عىل امليدان أو بالضبط والربط والســلوك العسكري، 
فالعرتاف هو حق وحقيقي ويقــال ألنه عندما تعرتف باخطائك 
تتولــد لديك رغبة باإلنتــاج، والعمل بجهد لســتئصال مثل هذا 
األمور التي تودي إىل عرقلــة العمل الحقيقي والنجازات األمنية 
وليس املعنى انه ل توجد انجازات بالعمل فالعمل جاري لكن نريد 
التصحيح والوقوف مع بعضنا لتفعيل دور األمن والرضب بيد من 

حديد كل من تسول له نفسه املساس بأمن املمدارة.

• كيف تتم عملية التنسيق بينكم وبني باقي األجهزة األمنية 
بالعاصمة عدن؟

- تتم عملية التنســيق عرب عمليات معســكر طارق اذا كان 
النــزول عرب الطوارئ وعمليات معســكر طــارق تبلغ العمليات 
املشرتكة.. ورصاحة العمليات املشرتكة كان لها دور فعال وكبر، 

وهي من وحدة جميع الجهزة األمنية.

• مــا أهم الصعوبــات التي تواجهونها يف عملكم ســواء 
برطة املمدارة أو يف طوارئ صالح الدين؟

- توجــد عدة معوقــات وصعوبات لكن ســنواصل العمل 
واملشوار إىل األمام وسنعمل بكل قوة وارادة من أجل تثبيت األمن 

والرضب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة األمن.

• كيف تنظر إىل املستوى األمني يف املمدارة وصالح الدين 
خاصة، ويف العاصمة الجنوبية عدن عامة؟

- املمــدارة تختلف عن صالح الدين، فاملمــدارة ذات كثافة 
سكانية هائلة ونزوح كبر، وتحدها دار سعد واملحاريق والعريش 
والشيخ عثامن وفيها الفارقة وبناء العشوائيات فوق الرصفة 
واشــباك خطوط الكهرباء غــر القانونية وانتشــار املخدرات 
والدراجات النارية بشــكل هائل وبعض الهاربني من العدالة، ول 
يوجــد اهتامم حقيقي بهــا، أما صالح الديــن فتختلف عن أي 
مديرية بالعاصمة عــدن كونها تعترب منطقة ريفية وهادئة عدا 
عمران وبعد عمران، حيث يوجد ســامرسة الرايض والباسطني 
ويتم تهريب املمنوعات وغرها وبعض املطلوبني يتوجدون بعد 

عمران بالقرى وبعض العشش.

• لو تحدثنا بالشــأن العام عســكرًيا.. ما رأيك بالبطولت 
والنتصارات التي يحققها أبطال القوات املسلحة الجنوبية؟

- تحقــق قوتنا املســلحة الجنوبية بقيــادة الرئيس القائد 
عيدروس قاســم الزبيدي، القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية 
انتصارات سياســية وميدانية كبرة، وكذا انتصارات ضد اإلرهاب 
واخرهــا البطولت والنتصارات يف تحرير محافظة شــبوة من 
ميليشيا الكهنوت الحوثية وأيضا تحريرها من عصابات وميليشيا 
اإلخوان وتنظيامتهــم اإلرهابية، وأيضا تطهــر محافظة أبني 
من تنظيــم القاعدة ودواعشــهم الرهابية وتطهــر معاقلهم 
ومعسكراتهم التي كانت تنطلق منها املفخخات والحزمة الناسفة 
وعنارصهم النغامسني منذ 94م، فقواتنا املسلحة الجنوبية أثبتت 

أنها صامم امان الجنوب.

• بخصوص قوات الحتالل اليمنية الغاشــمة املتواجدة يف 
صحراء وادي حرضموت واملهرة.. هل ترى أنه حان وقت ترحيلها 
استناًدا إىل اتفاق الرياض الذي أكدت أحد بنوده عىل رضورة توجه 

تلك القوات لجبهات القتال ملواجهة ميليشيا الحويث؟
- هناك توافــق حويث إخــواين يف تنفيذ مخططات 
ضد حرضموت، وأصبح واضحا عســكريًا وسياسيًا، وباتت 
السيطرة عىل املنطقة العسكرية األوىل هو الرد املناسب عىل 

رضبات الحويث ومخططات اإلخوان.

الجنوب..  محافظات  يف  الحاصلة  التطورات   •
ما رأيك بها؟

- التطــورات إيجابيــة، وتحققــت انتصارات 
السيايس، فقد استعدنا  أو  العسكري  بالجانب  سواء 
محافظتني وتم العرتاف بناء وسيطرنا عىل الرعية 
وتم العرتاف بناء دوليا وعامليا، وبإذن الله سيتعالج 

الجنوب اقتصاديا بسواعد األبطال الرفاء.

• سياســًيا، وفيام يتعلق بدعوة املجلس النتقايل الجنويب 
بقيادة الرئيس القائــد عيدروس الُزبيدي للحوار الجنويب الوطني 

الخارجي والداخيل، كيف ترى هذه الدعوة؟
- نحن مــع أي خطوات يخطوها الرئيــس القائد عيدروس 
الزبيدي، ومع اي تقارب جنويب جنويب، ول نريد مزيد من التأخر.

• باعتقادك الشخيص، إىل أين مييض مستقبل الجنوب؟
- بإذن الله وبســواعد األبطال وتالحــم أبناء الجنوب وبعد 
تحرير ما تبقى من الجنوب وخصوًصا حرضموت واملهرة سيميض 
إىل الســتقالل واســتعادة دولتنا وبناء ما تبقى من مؤسسات 

الدولة وسيكون الجنوب قوة ل تقهر.

• كيف تنظر للتحــركات التي يقوم بهــا املجلس النتقايل 
الجنويب بقيادة الرئيس الُزبيدي عىل كافة املستويات؟

- ســأخترصها، لن نكون احرص عىل الجنوب من الرئيس 
القائد عيدروس الزبيدي، القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية.

• هل هنــاك دعوة تود توجيهها لشــعب الجنوب أو لقيادة 
املجلس النتقايل الجنويب أو للعامل أجمع؟

- أقول لقيادة املجلس النتقايل يجب تحمل املســؤولية يف 
ضوء التحديات الكبرة والرسيعة متعددة التجاهات التي يشهدها 
واقعنا، واختيار القيادات املناســبة، والقوى العاملة ذو الكفاءة 
)مدنية أو عســكرية أو سياسية(، والتي تتميز بالرف والوطنية 
والكفاءة، فهذا امر رضوري لتحمل مســئولية هذه التحديات، فال 
توجد تنمية دون تحديات، فاأليادي املرتعشــة ل تبني دولة، فبناء 
دولة النظام والقانون واألمن والخدمات ل يأيت إل بأياٍد فولذية.. 
أما شــعب الجنوب الصامد فأقول له انه عانينــا الكثر والكثر 
وضحينا بالغايل والنفيس، وما دمنا أصحاب حق ومتمسكني به 
ومدافعني عنه فاعلموا انه لن يسقط رايتنا فاجر ولن يطمس اثرنا 

ضال.

• كلمة أخرة تود قولها عرب "األمناء" يف ختام حوارنا؟
- أقول للرئيس القائد عيدروس الزبيدي: نحن رهن اإلشارة، 

وتوجيهاتك حد سيف تنفذ وتقطع كل من حاد عن الطريق.

• نعمل بكل جهد ومصداقية رغم شحة اإلمكانيات

• الممدارة تعد أكثر المناطق كثافة سكانية بالعاصمة عدن ومهملة أمنًيا
• نحن مع أي خطوة يخطوها الرئيس الزبيدي

ب�سواعد االأبطال وتالحم اأبنائه �سيكون اجلنوب قوة ال تقهر
مساعد مدير شرطة املمدارة وقائد طوارئ صالح الدين "وجدان اليافعي" يف حوار مهم مع "األمناء":

• األيادي المرتعشة ال تبني دولة فبناء دولة النظام والقانون يأتي بأياٍد فوالذية
• قواتنا المسلحة الجنوبية أثبتت أنها صمام أمان الجنوب


