
البحث عن اجابة
ما حدث في أبين قد ال تعبر عنه أو تمثله 
الكلمات، لذا فقد كان ذلك بمثابة الصدمة 
والفاجعة الكبرى ألبنائها وأيضًا لكل من يزورها 
اليوم أو يؤثر على نفسه لنقل الحقيقة والصورة 
الواقعية لبنى تحتية باتت اطللااًل ومساكن 
ومنازل ومشاريع خدمية عماقة اصبحت في 
خبر كان، فما تبقى من مكاتب خدمية لجأ إليها 
المواطنون العائدون واتخذوا منها مسكنًا لهم 
وألوالدهللم بعد أن صارت بيوتهم عبارة عن 
كومة من األتربة واالحجار وبعضها بات في 

مستوى األرض.
كل ذلك وغيره اليزال حتى اللحظة تساؤاًل 
كبيرًا محط بحث وتقٍص من قبل األهالي 
والسكان ولم يجدوا االجابة الشافية لسؤال 
عريض »بأي ذنب دمرت منازلهم« وما الذريعة 
التي ادخلت مسلحي القاعدة إلى مدينتهم 
وخروجهم فجأة وعودتهم اليوم ايضًا فجأة 
كتهديد سافر يثير مخاوف الكثير من المخطط 
القادم الذي تريده هذه الجماعات اإلرهابية 
ومن يقف وراءهم ويسهل من مهامهم وتمكين 

قبضتهم وسيطرتهم على بعض المناطق.
مخاوف العودة

كما أثار مخاوف السكان من العودة إلى منازلهم 
وفقًا لدعوة سابقة للسلطة المحلية وقيادة 
المحافظة التي تبقى عاجزة عن تلبية رغبات 
واحتياجات وتطلعات المواطنين النازحين داخل 
وخارج أبين أو العائدين من مخيمات واماكن 
النزوح بمحافظتي لحج وعدن التي ال حصر لها 
وال حدود لعدم وجود تعاون وتفهم لمشكلة 
ومأساة أبين من قبل حكومة الوفاق ووزرائها 
الموقرين، أو تقدير لما تعرضت له من كارثة 

إنسانية ألحقت الضرر البالغ بكل مواطن فيها.
القاعدة موجودة

لم يكن 12 يونيو الماضي إعللان تطهير 
أبين من مسلحي القاعدة الذين يطلقون على 
أنفسهم أنصار الشريعة تاريخًا دقيقًا بالفعل، 
إذ ما يزال خطر القاعدة وعبر خاياها النائمة 
ماثًا بشكل واضللح، فاأليام الماضية فقط 
شهدت عمليات متوالية، وما تزال مديريات أبين 
تعيش وضعًا أمنيًا ال يمكن وصفه بالمستقر.. 
حيث التزال اللجان الشعبية والقوات المسلحة 
واالمن والمواطنين في مرمى االستهداف وتحت 
طائلة اإلرهللاب.. ويؤكد عبداهلل بن عبداهلل - 
المتابع ألحداث أبين- أن الدور الذي قامت به 
اللجان الشعبية ومساندتها للجيش في تطهير 
المديريات التي كانت تسيطر عليها العناصر 

المسلحة في لودر مودية وخنفر وزنجبار كان 
دورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن عملية اختراق اللجان 
واستهداف القيادات يؤكد أن القاعدة مازالت 
متواجدة في المحافظة، وان تلك العناصر هم 

أصًا من أبناء أبين ويعرفون منطقتهم جيدًا.
اللجان الشعبية واالختراقــات

وذكر بن عبداهلل عددًا من االعتداءات التي 
اخترقت اللجان واستهدفت قياداتها انتقامًا 
من هزيمتها ودحرها من المحافظة بعد عام 
من السيطرة الكاملة، ففي لللودر استهدفت 
القائد الشهيد »حوس« وفي مودية قبل عام 
استهدفت الشهيد أبوبكر عشال بتفجير انتحاري، 
واستهداف احد قيادات الحراك في مودية أيضًا 
»ناصر ديمح«، إضافة إلى نجاة قائد اللجان في 
جعار عبداللطيف السيد من عدة محاوالت اغتيال 
في االسبوع األخير من رمضان في مخيم العزاء، 
وبسيارة مفخخة انفجرت قرب منزله وماحقته 
أيضًا إلى عدن واستهدافه بانتحاري فجر نفسه 
في موكبه ما أدى إلى إصابته، وكثيرة هي 
االحداث واالستهدافات لقادة اللجان الشعبية 
والناشطين وغيرهم.. مؤكدًا أنه رغم كل ذلك 
لم تتأثر اللجان الشعبية، بل قطعت على نفسها 
العهد بمواصلة المشوار من أجل الدفاع عن 
عرض وكرامة أبين واستطاعت أن تحقق نتائج 

طيبة حتى اآلن.

وأرجللع عبداهلل ذلللك االخللتللراق إلللى طبيعة 
التضاريس الجغرافية للمنطقة، وقللال إن 
مساحة خنفر )جعار( عاصمة المديرية تعد أكبر 
مديرية من حيث السكان والمساحة على مستوى 
المحافظة وهي مفتوحة من كل االتجاهات، 
باإلضافة إلى مديرية زنجبار المرتبطة جغرافيا، 
بمديرية خنفر، مشيرًا إلى أن اللجان تواجه 
صعوبة كبيرة في السيطرة الكاملة على مديرية 
خنفر على الرغم من االستتباب األمني في جعار 

والقرى المجاورة لها اآلن.
المواطنون في زنجبار - عاصمة المحافظة- 
ومعظم المديريات يبحثون عن السلطة المحلية 
في كل مكان، لكنهم ال يجدونها، ويبحثون عن 
األمللن وال يجدون غير اللجان الشعبية التي 
شكلوها بأنفسهم في محاولة بسيطة الستعادة 

القليل من األمن المفقود.
ويترقب المواطنون في أبين الى جملة من 
األشياء ابرزها عللودة هيبة الدولة واألجهزة 
األمنية المعنية بضبط ايقاعات األمن الداخلي 
للمحافظة وعودة المرافق الحكومية ومسئوليها 
وهو األمر الذي يستحيل -حسب المواطنين- 
كثيرًا من االشكاليات والهموم لعشرات اآلالف من 
العائدين الى هذه المناطق بعد أن نزحوا منها.. 
اذ أن غياب األجهزة األمنية ودورها في المناطق 
التي تم تطهيرها يؤدي الى حدوث هجمات 

ومشاكل وأحداث مؤلمة يكون ضحيتها المواطن 
البسيط الرافض تمامًا أي وجود لارهابيين.

الموت السريري..
محمد علي الوالي رئيس هيئة تنسيق منظمات 
المجتمع المدني بأبين تحدث بالقول: ان اختفاء 
الدولة في شكلها وفقدان هيبتها وتأثيرها وقد 
شبه البعض غياب الدولة واألمن واالستقرار في 
أبين بالموت السريري، األمر الذي أتاح أو منح 
فرصة النتشار واعان اماراتهم في عدد من 
المناطق التي أخليت تمامًا من الوجود األمني 

للدولة.
وتبدو للزائر لمحافظة أبين بعد رؤية مشاهد 
العبث والفوضى والدمار والخراب الجسيم انفراط 
عقد هذه المحافظة التي تعد بوابة الوحدة 
وتزداد وتيرة ذلك بإدراج مأساة هذه المحافظة 
في دائرة النسيان والتجاهل من قبل االحزاب 
والقوى السياسية وقبلها حكومة الوفاق، وعدم 
االسراع بجبر الضرر ومعالجة الجراح والندوب 
التي ستظل عالقة على وجلله حسناء اليمن 

»أبين«.
فالمواطنون في زنجبار وجعار والكود و.. و.. 
وغيرها من مديريات محافظة أبين الللل)11( 
اليللزالللون يطلقون صللرخللات للتخفيف من 
معاناتهم ويستصرخون الضمير االنساني 
والوطني لحكومة الللوفللاق والللدولللة للوفاء 

بالتزاماتهم ووعودهم السابقة والتسريع بإنشاء 
صندوق اعادة االعمار إلنقاذ عشرات اآلالف من 
النازحين من ضنك العيش في مخيمات النزوح 

في لحج وأبين وعدن.
الحلقة األضعف..

ففي زنجبار يقول محمد سالم العائد من 
مخيمات النزوح بمحافظة عدن انه عاد وأسرته 
ومئات األسللر األخللرى بعد أن أكللدت السلطة 
المحلية أنها وفللرت البيئة المناسبة للعيش 
والعودة وحين وصلنا الى المدينة لم نجد من 
كل ذلك شيئًا.. ويضيف لم نجد حتى السلطة 
المحلية وال وجود هناك إاّل لعشرات من أفراد 
األمللن واللجان الشعبية التي تقوم بحماية 
المدينة ومعظم مدن المحافظة التي شكلت 
من المواطنين لمساندة الدولة في مواجهتها 
لعناصر القاعدة وأيضًا لاستعانة بها في تأمين 
تلك المناطق وتوفير قليل من األمن للمواطنين 
لكن يبدو أنها هي األخرى لم تكن بمنأى عن 

استهدافات القاعدة.
 عودة النازحين..

وبحسب السلطة المحلية بمحافظة عدن فإن 
70% من النازحين عادوا الى منازلهم في أبين.. 
وأكدت الوحدة التنفيذية الغاثة النازحين أنها 
وفرت وتدعم باستمرار المواطنين العائدين 
الى منازلهم، وأكدت عدد من المكاتب التنفيذية 
اعللادة جميع الخدمات االساسية ويتم اصاح 
األضرار التي طالت عددًا من الخدمات من مياه 

وكهرباء.
وبحسب احصائية رسمية فإن الضرر بالغ 
والدمار كبير جللدًا في ممتلكات المواطنين 
والعشرات من المواطنين استشهدوا وفقدت عدد 
من األسر من يعولها في حرب ليس لهم فيها إاّل 

الجوع والتشرد والقتل والمعاناة.
لماذا أبين..؟

مدير عام مديرية زنجبار قاسم شندق يتهم 
وزراة الداخلية بعدم التزامها بتعزيز الجانب 
األمني واحتجاجات المحافظة لتأمين المواطن 
وحفظ استقرار أبين وقال: إن وزارة الداخلية 
خذلت أبين وهو األمر الذي أكده عدد من قيادة 
المحافظة.. وأضللاف بالرغم من زيللارة وزير 
الداخلية والحاح السلطة المحلية عليه بتلبية 
ذلك إاّل أنه ال جدوى على هذا الصعيد وال يوجد 
تعاون من هؤالء الللوزراء وتعزيزها بالمعدات 
الازمة بما يضمن عودة النازحين.. كما لم تقم 
الداخلية بتأهيل األمن العام والقوات األخرى.. 
ويعتقد شندق بأن هناك من يريد البقاء للوضع 
في أبين كما هو عليه.. وتساءل مدير مديرة 
زنجبار لماذا تبقى أبين با أمن حتى اآلن.. 
هذا التساؤل جعل البعض ينتابه القلق والفزع 

الشديد من هكذا تجاهل.
إن إعادة جعار وزنجبار إلى حاضنة الدولة يحتاج 
إلى جهود إنماء وتنمية بالمقام األول، كما أن 
رائحة البارود التي توزعت في األرجللاء هناك 
مخلفة الدمار والخراب تدعو كافة اليمنيين 
للوقوف صفًا واحدًا النقاذ أبناء هاتين المدينتين 
من المعاناة وليس لهم ذنب سوى أنهم تُركوا 

ليواجهوا مصير الموت بمفردهم...!!
 العدد القادم نتحدث عن االضرار والقطاعات 
المتضررة وفللاتللورة الحرب التي سيتكبدها 

المواطن في أبين...!!! 
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البحث عن الدولة!!
> نواصل حلقات التغطية الخاصة لمأساة محافظة أبين »األرض واإلنسان، الشجر والحجر، الطفل والشيخ  

والمرأة..« فكل شيء فيها تعرض لالنتهاك واالهالك والدمار والتدمير والتخريب والعبث والفوضى.. لم يعد هناك 
من شيء سوى آمال وتطلعات يحملها كل شخص في تلك المحافظة من الكبير إلى الصغير، من المسؤول إلى الموظف.. 
وهكذا.. آمال إلعادة االعتبار وتطبيع األوضاع والبدء سريعًا دون تلكؤ أو مواربة بعملية التعويض العادل.. وإعادة البناء 

واالعمار حتى يعود ألبين وهجها المشرق وسطوعها المتألق..
في االعداد الثالثة الماضية تطرقنا إلى الظروف الواقعية ونتائج ما حصدته هذه المحافظة وما طالها من حاالت عبثية 
وفوضوية متطرفة من قبل العصابات الجهادية لتنظيم القاعدة أو ما يسمى »أنصار الشريعة« كما استعرضنا مشكلة 
النازحين واالشكاالت التي يعانون منها والصرخات  المدوية والمناشدات النقاذهم مما هم فيه.. إاّل أن هذه المأساة 
وحجمها الذي تجاوز الكارثي، حسب تصنيف منظمات دولية، وبلغ حدًا ال يطاق وال يمكن لبشر احتماله وتحمل أعبائه إاّل 
أنها لم ترق بعد ألصحاب القلوب الرحيمة للضغط على الدولة وحكومة الوفاق وبعض وزرائها الذين يتعمدون تجاهل 
ونسيان هذه المأساة وما خلفته من دمار وقتل وتشريد ويزيد من وطأة  ذلك انجرار منظمات المجتمع المدني اإلنسانية 
والحقوقية واألحزاب والتنظيمات السياسية إلى مستنقع التجاهل »الحكومي« والعدمية المفرطة التي قتلت كل الضمائر 

والمشاعر واالحاسيس..

مواطنون: القاعدة 
التزال تفسد حياتنا 

وتثير مخاوفنا

شندق: وزارة الداخلية 
خذلت أبين..

السلطة المحلية: %70 من 
النازحين عادوا الى منازلهم

 الوالي: غياب الدولة في 
أبين اتاح عودة القاعدة

كتب/ بليغ الحطابي

أبين.. 

استشهاد وإصابة )5( في اعتداء إرهابي بزنجبارشوقي هائل: سأعود قريبًا لممارسة مهامي

أوضح األستاذ شوقي أحمد 
محافظة  _محافظ  هائل 
تعز رئيس المجلس المحلي 
بالمحافظة، أن سفره إلى 
خارج الوطن كان في مهمة 
عمل رسمية إلللى تونس 
للمشاركة في مؤتمر مع 
البنك الدولي، انتقل بعدها 
إلى لندن في زيارة خاصة 
إلجللراء بعض الفحوصات 

الدورية , مشيرا إلى أنه سوف يعود 
إلللى أرض الللوطللن نهاية األسللبللوع 

القادم لممارسة مهامه 
وأداء مسئولياته بشكل 

طبيعي.
وفلللي تللوضلليللح صللادر 
علللن مللكللتللب اإلعللللام 
بللالللمللحللافللظللة، طللالللب 
محافظ تعز جميع أبناء 
ءاتهم  نتما ا بكافة  تعز 
دعلللمللله ومللسللانللدتلله 
بالعمل الجاد نحو اإلنتاج 
والتفاعل مع قضايا المحافظة األمنية 
والتنموية ، مشيرا إلى أن المسيرات 

والمظاهرات ال تؤدي إلى نتائج عمليه 
خاصة وأن أوضللاع المحافظة تحتاج 
إلى تكاتف الجميع وإلى خلق أجواء من 
الهدوء واالستقرار الذي يساعد على 

تحقيق طموحات وآمال المواطنين.
مشيدا فللي الللوقللت نفسه بالدور 
تعز  ء  ألبللنللا لجماهيري  وا الشعبي 
مات  واهتما يا  قضا مللع  وتفاعلهم 
محافظتهم خصوصا ما يتصل منها 
بالجانب األمني , مثمنا الجهود التي 
قامت بها األجهزة األمنية والعسكرية 

بالمحافظة.

استشهد ثاثة من أعضاء اللجان 
الشعبية وأصيب اثنين آخرين حينما 
فجر عنصر إرهللابللي نفسه بحزام 
ناسف داخل مبنى حكومي تستخدمه 
أعضاء اللجان الشعبية بمدينة زنجبار 

محافظة أبين جنوب اليمن .
وافللادت مصادر باللجان الشعبية 
بمحافظة أبين ان عنصرا إرهابيا فجر 
نفسه بحزام نفسه وسط تجمع لهم 
داخل مبنى محافظة أبين )القديم( 

عصر اليوم الجمعة ،
وأسللفللر االعللتللداء اإلرهللابللي عن 
استشهاد كا من )عثمان بدر منصور، 
نجيب الشاطر، جمال الرواعي( فيما 
أصيب في الحادث أمين صالح عمير 
وشخص آخر لم يتسنى معرفة هويته 

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وتمزق 
جسد العنصر االرهللابللي الللى اشاء 
متفرقة ، ووقع االعتداء االرهابي في 

مبنى يبعد عن منزل الشيخ طارق 
مللن جهة  مترا   20 بنحو  الفضلي 

الشرق.


