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> كيف هي األوضاع في محافظة شبوة؟
ـ األوضاع في محافظة شبوة  مقارنة ببعض المحافظات 
المجاورة تعتبر نســبيًا جيدة وهناك تعــاون بين األمن 
والمواطنين فــي حفظ األمــن واالســتقرار في بعض 
المناطق التي شــهدت انفالتــًا واضطرابــًا أمنيًا ونحن 
نؤكد ان المواطنين في محافظة شبوة لهم الدور الكبير 
في الحفاظ على األمن، والحمد هلل المحافظة لم تشهد 
انفالتًا واضطرابًا مثل بعض المحافظات على الرغم من 
بعض األحداث التي حدثت نتيجة التصرفات الفوضوية 
من قبل الحراك والمشترك والتي ساهمت مع العناصر 

التخريبيــة في اســقاط بعــض المواقع 
األمنية وخاصة في منطقة ميفعة، وهذا 
كان الســبب الحقيقي الذي سهل دخول 
القاعــدة الــى ميفعــة والــى غيرها من 
المناطق في شــبوة وتحديدًا في منطقة 
عزان، وعلى الرغم من ذلك لم تســتطع 
هذه القوى ان تحل محــل األمن وهو ما 
ســاعد القاعدة فــي الدخــول الى بعض 
المناطق واســقاط منطقة عــزان.. وأما 
بقية المديريات األمن فيها مستتب وكما 
قلــت إننا نعتمد بذلــك اعتمادًا اساســيًا 
على المواطنيــن للقيــام بالحفاظ على 
الممتلــكات العامة والخاصة والســكينة 

العامة.
> ما مدى القوة التي تمتلكها القاعدة حتى 

استطاعت ان تسيطر على عزان وان تكون بهذا الحجم؟
- منطقــة عــزان هي صغيــرة ودخــول القاعــدة اليها 
بعد ان تكالب الحراك مع المشــترك مــع بعض القبائل 
الطامعــة في الفيد علــى المنطقة األمنيــة في ميفعة 
»أمن مركزي« واجبروا أفرادهــا على مغادرة المديرية 
وشــكلوا لجانًا أمنية مــن بينهم ولكن هــذه اللجان لم 
تصمد أمام القاعدة التي استغلت هذا الظرف وهاجمت 
المنطقة وســيطرت على عزان بعد ان هيــأت لها تلك 
القوى األجواء المناســبة والى هذه اللحظة لم تغادرها 

ومازالت موجودة فيها.
> ما األوضاع األمنية مع هذه التطورات في شبوة؟

- تداعيــات األزمة السياســية أثرت بشــكل كبير على 
األوضاع األمنيــة في شــبوة وفي غيرهــا وخاصة في 
مناطق حبان وميفعة والروضة وجزء من مديرية الصعيد 
وهذا االنفالت األمني يشــكل بيئة مناســبة ومساعدة 
للقاعدة لالســتمرار في التوســع والتمدد داخل شــبوة 

وخارجها.
> هنــاك معلومات تفيــد بأن القاعدة تســتعد للتوســع 
والسيطرة على مناطق أخرى في شبوة.. ما حقيقة ذلك.. 

وما أبعاد ومخاطر حدوث ذلك؟
ـ أواًل أبناء محافظة شــبوة الشــرفاء لديهم االســتعداد 
الكامل للتصدي ألي عناصر ارهابية ســتحاول الدخول 
الى مناطقهم وكل منطقة محميــة بقوات من الجيش 
واألمن ومن المواطنين مايكفيها لصد أي اعتداء من قبل 
تلك العناصر االرهابية ولن يســمح ألي كان التوسع او 

التمدد في أي منطقة مهما كان األمر.
> أين دور السلطة المحلية لمواجهة هذه االختالالت؟

- السلطة المحلية تعتمد على قوة وقدرة األمن وبالقدر 

الذي تكون القوة األمنية موجودة تكون السلطة المحلية 
موجودة، والعكس صحيــح ونحن نعاني في المحافظة 
التي تعتبر مجاورة ألكثر من محافظة من ضعف األمن.

> هل أثر ســيطرة القاعــدة على عزان علــى األوضاع في 
محافظة شبوة؟

- أواًل حتى اآلن التوجــد مواجهات مع القاعدة في عزان 
ألن االمكانات األمنية في تلك المنطقة مازالت محدودة 
وما يحدث هي عبارة عن خروقات واعتداءات غادرة تقوم 
بها تلك العناصــر وكانت هناك محــاوالت لالرهابيين 
للقيــام بأعمــال تخريبية، ولكــن المواطنيــن واألمن 
والجيش متماسكون وتمكنوا من تحجيم 
ومحاصرة القاعدة في تلك المنطقة.. وكل 
القوى الطامعة في مديريات شبوة وجدت 
انها لن تســتطيع تحقيق مآربها ألن أبناء 
شبوة يمثلون سدًا منيعًا يحول دون تحقيق 

مآرب االرهابيين والطامعين.
وللعلم معظم األعمــال واالعتداءات التي 
حدثت قامت بها عناصر هدفها الرئيســي 
الفيد وتعميم الفوضــى والتخريب وتقف 

وراءهم قوى سياسية.
> مــا طبيعة العالقة بين الحــراك والقاعدة 

والمشترك من وجهة نظركم؟
- هم يتفقــون على الفوضــى والتخريب 
والفيد عمليًا ولكــن ايديولوجيًا يختلفون 
ومتناقضون بشــكل كبير فمشــروع القاعدة هو إقامة 
امارة اســالمية موحــدة في البــالد ومشــروع الحراك 
االنفصال ومشروع المشــترك الفوضى وكٌل يعمل من 

أجل تحقيق وتنفيذ مشروعه.
ولكن يبقى الخطر األكبر هو القاعدة ألنها تســعى ألن 

تجعل المناطق الجنوبية وخاصة أبين وشبوة وعدن بؤرة 
الســتقطاب االرهاب من كل أنحاء العالم لتهديد األمن 

واالستقرار في اليمن والمنطقة.
> إلى ماذا تعزون االنفالت األمنــي في عدد من المناطق 

بالمحافظات الجنوبية؟
ـ أقول سبب ذلك يرجع الى األزمة السياسية واالنشقاق 
العســكري الذي أضعف هيبة الدولة وهيأ أجواًء ســالبة 
لنشاط القاعدة والمخربين من بعض القوى السياسية 
ليقوموا بتنفيذ أعمالهم اإلجرامية وتوسيع أنشطتهم.

> كيــف تقيمون مســتوى تنفيــذ المبادرة 
الخليجية وآليتها وما تأثيــر ذلك على أبناء 

محافظة شبوة؟
- المبادرة الخليجية واضحة ومحددة ومن 
وجهة نظري أنه تحقق حتى اآلن جزء البأس 
به وخاصة في الجانب السياسي واالنتقال 
الســلمي للســلطة ولكــن اليــزال هناك 
الكثير من المهام لم يتم تنفيذها وخاصة 
المتعلقة بمهام اللجنة العسكرية التي يجب 
ان تسرع في اعادة األمن واالستقرار ورفع 
المظاهر المســلحة من المدن الرئيســية 
التي التزال مليئة بالمتارس والمسلحين، 
وبالنسبة لخطوات تنفيذ المبادرة الخليجية 
من قبل األطراف السياسية الموقعة على 
المبــادرة الخليجيــة يجب ان يفهــم أواًل 

االخوة في المشــترك انهم لم يعــودوا معارضين وإنما 
جزء اليمكن ان يتجزأ من النظام وهم كذلك حتى قبل 
ان يتم توقيع المبادرة الخليجية، فاالشتراكي كان شريكًا 
للمؤتمر في الســلطة وكذلــك االصالح ومــن يتحدث 
باسلوب وخطاب غير واقعي ويقول بقايا النظام فعليه 

ان الينسى انه كان جزءًا من النظام وان النظام هو من 
صنعه وأوجده وجعل له قيمة وأوصله الى السلطة ليكون 
ضمن مكون النظام، ولذلك يفترض ان يتصدى الجميع 
في حكومــة الوفاق لــكل تحدي يواجه الوطن بشــكل 
جماعــي وروح الفريق الواحد ال أن يظــل بعض الوزراء 
يتمترســون خلف أهدافهم الحزبيــة الخاصة وكأنه لم 
يحدث وفاق وأقول يجب على وزراء المعارضة والمؤتمر 
ان يفهموا ان مهمتهم واحدة والعمل بعقلية المعارضة 
اليخــدم الوطن وأمنــه واســتقراره وكذلك مــن يفكر 
بعقليــة انه حاكم وحيــد، ولذلك يجب ان 
يفهم الجميع أنهم يتحملون المسئولية 
الكاملة لاليجابيات والســلبيات ومنطق 
من يقول بقايا النظام أو المعارضة غير 

صائب فالكل في خندق واحد.
> هناك مؤشرات توحي بأن المشترك يريد 
االنقالب على المبادرة.. ماهي دوافع ذلك 

من وجهة نظركم؟
- أقول إن بعض أحزاب المشترك التزال 
غيــر مســتوعبة أنها جــزء مــن النظام 
ويفكرون بعقلية المعارضة والبعض فقد 
مصالحه من المبــادرة والوفاق ويريد ان 

يفشل التسوية السياسية.
> هل االنشــقاق العســكري الــذي قام به 
المنشــق محمد علي محســن كان له تأثير على األؤضاع 

األمنية في المحافظة وفي المنطقة الشرقية؟
- طبعــًا كان لــه تأثيــر وبشــكل كبير ومــا حصل من 
انشــقاق عســكري في صنعــاء أو في غيرهــا أثر على 
األمن واالستقرار وكل األوضاع السياسية واالقتصادية 
واألمنيــة ولكن بشــكل ســلبي واهتزت هيبــة الدولة 
وتشــوهت صورة النظام والقانون وأغرت المتربصين 
بالوطــن للدخــول وتحقيق مكاســب ولوال االنشــقاق 
العسكري لما استطاعت القاعدة ان تسيطر على عزان 

في شبوة او جعار وزنجبار في أبين.
> كيف يمكــن اعادة األمن واالســتقرار الى شــبوة.. وما 

المطلوب من الحكومة؟
- المطلوب من الحكومة ان تكون حكومة وطن أول شيء 
وأن تصطف كل مؤسســات الدولة لمواجهة المخربين 
وعلــى الجميــع أن يتحملــوا مســئولية ذلــك ونطالب 
الحكومة بتزويد المحافظات وباألخص محافظة شبوة 
بالقوة األمنية والعسكرية الكافية لكي يتم التصدي ألي 

مشاريع ارهابية ألي قوة.
فمحافظة شبوة مســتهدفة بشــكل كبير من القاعدة 
والحــراك والقــوى التخريبية األخــرى نظــرًا لموقعها 
ولطبيعتها الجغرافية ولوجود رغبة جامحة من أي قوى 

تريد ان تتوسع وتسيطر على المنطقة الشرقية.
> كلمة أخيرة تودون قولها؟

- أتمنى ان يستشــعر الجميع مســئوليتهم تجاه األمن 
واالستقرار وحجم التهديدات التي تواجه الوطن سياسيًا 
واقتصاديًا وأمنيًا وان يعمل الجميع بجدية من أجل اعادة 
عجلة التنمية التي توقفت بســبب األزمة والمشــاريع 

الضيقة.

 حمَّــل الدكتور علــي األحمدي محافظ شــبوة  أحــزاب اللقاء 
المشترك والحراك مسئولية اسقاط منطقة عزان في يد القاعدة.. 
وأكد المحافظ األحمدي فــي حديث لــ»الميثــاق« ان االنفالت 
األمني الذي تسببت به أحزاب المشترك والمنشقون العسكريون 

قد ساعد القاعدة في التوسع والتمدد في أكثر من منطقة بشبوة وخارجها.
منوهًا الى أن أبناء محافظة شبوة الشرفاء بدرجة أساسية هم من يتحملون 
مسئولية الحفاظ على األمن واالستقرار وحماية الممتلكات الخاصة والعامة 
في محافظة شبوة، مؤكدًا ان االجهزة األمنية والقوات المسلحة بالمحافظة 

مســتعدون للتصــدي ألي عناصر ارهابية تحــاول اســتهداف أي منطقة من 
المحافظة ولن يسمحوا ألي قوى مهما كانت أن تقوم بزعزعة األمن واالستقرار 

فيها.
محذرًا من اســتمرار حالــة االنفــالت األمني وضعــف االمكانــات األمنية 
والعســكرية في المحافظة التي تحاول القاعدة التوسع فيها بشكل متواصل 
من أجل ايجاد بؤر لمشروع اإلمارة اإلسالمية الموحدة تمكنها من االنطالق 

إلى خارج اليمن.. تفاصيل أوفى في الحوار التالي :

لقاء: علي الشعباني

محافظ شبوة لـ»الميثاق«:

املشرتك والحراك اسقطوا عزان وسلموها للقاعدة

اإلنفالت األمني يس��اعد القاعدة في التوس��ع بش��بوة 

اإلنشقاق 
العسكري ساعد 

القاع����دة 
بالتوسع في 

شبوة وأبين

أبناء شبوة 
يتولون

 حماية األمن 
واالستقرار في 

المحافظ���ة
 بشكل أساسي

القاعدة تحمل مشروع اإلمارة اإلسالمية وهي 
األخطر على األمن واالستقرار والوحدة

لن نسمح لإلرهابيين ومن يساندهم بالتوسع داخل شبوة

أفادت مصــادر موثوقــة ان التاجر حميــد االحمر الذي 
يســعى الى تأســيس ماكنة اعالمية ضخمــة في عدن ، 
مارس خالل االســابيع الماضية ضغوطا شديدة ومكثفة 
على رئيس وزراء حكومة الوفاق إلقصاء احمد الحبيشــي 
رئيــس مجلــس ادارة مؤسســة 14 اكتوبــر للصحافــة 
والطباعة والنشــر ورئيــس تحرير صحيفــة 14 اكتوبر 
اليومية واســتبداله بشــخص موال لحميد االحمر وحزب 
االصــالح ، وتمهيد الطريق للســيطرة االداريــة والمالية 
والفنية الكاملــة على مؤسســة 14 اكتوبــر وصحيفتها 
ومطابعهــا وتجهيزاتهــا الفنيــة الجديــدة والمتطــورة ، 
وتحويلها الى أحد مكونات اآللة االعالمية الجديدة لحميد 
االحمر في عدن، تمهيدا لشرائها على غرار مؤسسة الثورة 
للصحافــة التي تقدم توفيق الخامري لشــرائها بحســب 
تصريح ادلى به لصحيفة الجمهورية ، ووفقًا لموقع لحج 
نيوز فان هذا التوجه بالقول يخطط لتنفيذه حميد االحمر 
من خالل حكومة باسندوة ،النشــاء امبراطورية اعالمية 
ضخمــة . وكان مصــدر فــي مكتــب وزير االعــالم علي 
العمراني ألمح الى صحة هذه المعلومات من خالل تصريح 
نشرته الجمهورية االسبوع الماضي حيث لم يستبعد فيه 
حدوث ذلك ، مشــيرا الى ان االعالم الذي تملكه الدولة ال 
مستقبل له ، ، بيد انه استدرك بالقول ان قضية خصخصة 

وســائل االعالم التي تملكها الدولة غيــر مطروحة خالل 
الفترة االنتقالية ، وذلك في اشــارة الى انها ستتم بعد ان 
يتمكن حزب االصالح من االستيالء على الدولة والسلطة 

بأسرها بحسب ما يجري التخطيط له . 
وأضافت المصــادر ان باســندوة اضطر 
تحت تأثيــر الضغوط التي يمارســها عليه 
حميد االحمــر وقيــادة حزب االصــالح الى 
تحرير مذكرة رسمية الى وزير االعالم أفاده 
فيها ان بقاء الحبيشــي على رأس مؤسسة 
وصحيفة 14 اكتوبر يشــكل تهديدا لألمن 
القومي!! واســتغربت المصــادر أن يتورط 
باســندوة بتوجيــه هــذا االتهــام الخطير 

لرئيس تحرير صحيفة 14 اكتوبر . 
على صعيــد متصل عقد عبــده الجندي 
الناطق باســم أحزاب التحالف الوطني التي 

تشــارك بنصف الحقائب الوزارية في حكومة باســندوة 
مؤتمــرا صحفيا يــوم االربعاء الماضي اتهــم فيه رئيس 
الــوزراء ووزير االعــالم بانهمــا يخططان إلقصــاء احمد 
الحبيشــي من رئاســة مؤسســة وصحيفــة 14 اكتوبر ، 
محذرا بأن سياســة االقصاء ال تتفق مع المبادئ واألسس 
التــي قامت وتقوم عليهــا حكومة الوفــاق الوطني ، وان 

أي تعيينــات في قيــادات المؤسســات الحيويــة بما فيها 
المؤسســات اإلعالمية يجب أن تتــم بالتوافق وبموافقة 
رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور وبحسب ماجاء 
في المبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية . 
وكانت تقارير إخبارية قد كشــفت النقاب 
عن مشــروع إنشــاء مركز اعالمي ضخم 
في عــدن يمولــه »حميد األحمــر« يهدف 
العمل على إضعــاف األصــوات المطالبة 
بمعالجة القضايا في المحافظات الجنوبية 
، والســيطرة على تحركات الشــارع فيها. 
وأوضحت تلك التقارير ان »حميد األحمر« 
لجأ إلى تأســيس المركــز اإلعالمي الذي 
يحمــل مســمى »مجموعــة خليــج عدن 
لإلعالم« وإصدار صحيفة يومية من عدن. 
وبحســب بــالغ صحفــي صــادر عــن 
المؤسســة اإلعالمية التي من المتوقع ان تدشــن عملها 
»الخميــس القادم« تحت مســمى )) مجموعة خليج عدن 
لإلعالم(( فأن الخميس القادم سيشــهد ميالد الصحيفة 
اليومية، األسبوعية مؤقتا والتي سيكون مركزها مدينة 
عدن ولها امتداد في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. 

مؤامرة يحيكها حزب االصالح القصاء الحبيشي من مؤسسة 14 أكتوبر  تدريب دفعة جديدة على استخدام 
السالح يف الفرقة املنشقة

 بدأت الفرقة المنشقة أمس بتدريب دفعة جديدة من المنتمين لحزب 
اإلصالح الذين يجري تدريبهم على استخدام السالح.

وقال مصدر مطلع إن القوات المنشــقة تنفذ برنامجًا تدريبيًا ألعضاء 
اإلصالح منذ عدة أشهر في عدد من المحافظات، وأضاف: ان مجاميع من 
أرحب وعمران وصلوا يوم أمس األول إلى مقر الفرقة في صنعاء لاللتحاق 
بالدورة التدريبية التخصصية التي تعد الثالثة عقب دورتين تدريبيتين 

على استخدام السالح المتوسط والخفيف.
وتشــكل تلــك التدريبــات اإلعــدادات األوليــة إللحــاق المتدربين 

بالمليشيات المسلحة في كل من أرحب ونهم.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن حميد األحمر قدم األسبوع الماضي 
)350( مليــون ر يال لقيــادات إصالحية مقابل تجييــش )800( مقاتل 

وارسالهم إلى مديرية أرحب.
هذا وتتعرض معســكرات الحرس الجمهوري في جبل الصمع بأرحب 
وفي منطقة نهــم بمحافظــة صنعاء العتداءات شــبه يوميــة من قبل 
مليشيات مســلحة يقودها المتشــدد عبدالمجيد الزنداني منذ منتصف 

العام الماضي.


