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قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

 »األمناء« كتــب/ فؤاد قائد 
جباري:

يف مثل هذا اليوم الـ8 من أكتوبر 
/ ترشين أول من عام 2019م، صنعت 
الجنوبية  املســلحة  قواتنا  وحــدات 
البطلــة املرابطــة يف جبهات محور 
الضالع انتصــارًا عظياًم متكنت فيه 
املدعومة  الحوثية  املليشــيا  دحر  من 
إيرانيًا من مناطق واســعة يف حجر 
الضالع، وذلك  وقعطبة شــامل غرب 
منذ  اســتمرت  خاطفة  معركــة  يف 
اليوم حتى  ذلك  إرشاقة شمس صباح 
وقت الظهــرة، تهــاوت فيها مئات 
وغرف  ومعسكرات  العسكرية  املواقع 
للعــدو، واغتنمت فيه  عمليات تابعة 
قواتنا أسلحة وعتادا مبختلف أنواعه، 
ناهيــك عن مئات العنــارص الحوثية 
التي سقطت بني قتيل وجريح وأسر 
بينهم قيادات بارزة عىل طول مرسح 
العمليات العسكرية التي متتد لعرشات 
الكيلومــرات، وســط معركة اتبعت 
فيها وحدات قواتنا الجنوبية املسلحة 
اسراتيجية عسكرية متطورة، باغتت 
العدو وحسمتها لصالحها  فيها قوات 
بأقل جهد ووقت وتكلفة )دون إسناد 

جوي(.
ففــي هذه املعركة األســطورية، 
كان اإليــذان وانطالقــة تحول ملقود 

العمليــات الحربية شــامل الضالع، 
التحــول االســراتيجي الــذي قلب 
وحدات  تحولت  حيث  القوى،  ميازين 
قواتنا املسلحة من اسراتيجية الدفاع 
اسراتيجية  إىل  واإليجايب  املستميت 
الهجــوم املنــاورة، وباتــت هي من 
تتحكم يف سر العمليات القتالية إىل 
التي  االسراتيجة  للمواقع  نظرًا  اليوم 
متوضعت فيها متوضعا اســراتيجيا 
فاقدة  الحوثية  املليشــيات  من  جعل 
واضحت  لقواتها  امليدانية  للســيطرة 
عرضة الستهداف نران قواتنا املبارش 
وتحت رحمتها يف مختلف القطاعات 

العسكرية.
انتصار الـ)8( من أكتوبر من العام 

2019م الذي ســطرته قواتنا املسلحة 
الضالع،  الجنوبية واملشــركة شامل 
مل يكن نرصًا خاصًا بالضالع فحسب، 
ومل  الجنوب،  لــكل  نرصًا  كان  ولكنه 
يكن نرصًا عســكريًا فحسب، بل كان 
أيضًا  السياســية  املوازين  قلب  نرصًا 
التــي كانت تطبخ حينهــا من أنقرة 
إىل صنعــاء والدوحة ومأرب وفنادق 
الرياض رأســًا عىل عقب، حيث كان 
الطامحون  الفرقاء-الرشكاء  اتفق  قد 
حياكة  عىل  الجنــوب  احتالل  إلعادة 
املؤامرة الكربى إلسقاطه عرب اقتحام 
للمرور منها إىل  الضالع  بوابة  وكرس 
العاصمة عدن ملا متثلــه الضالع من 
الشــعب  لكل  ونضالية  ثورية  رمزية 

الجنويب بحسب مفهوم )تهشيم رأس 
العدة واإلمكانيات  األفعى(، وقد عدوا 
التي  )بأيــٍد حوثية ودعم إخــواين( 
يؤمنون  وجعلتهم  ورائها  مترســوا 
قطعًا بتحقيق النرص وبلوغ األهداف، 
لكن التمــرس وراء العقيدة القتالية 
والثقة  القضية  وعدالــة  واملظلومية 
اللــه ومتكينــه كان له كلمة  بنرص 
املؤامرة  هــذه  أمامه  وقهرت  الفصل 
وذابــت امكانياتها وخابت وفشــلت 
أهدافها، بالقدر الذي ازدادت فيه قواتنا 
تسليحًا  وبأســًا  قوتًا  اكرث  الجنوبية 
وتدريبًا وإعدادًا وتنظياًم وخربات إىل 

جانب ظفرها بالنرص.
ما يدعو للعجب والفخر يف آٍن معًا 
ذلك اليوم ليس االنتصار ورؤية مواقع 
األبطال  أمــام طوفان  تتهاوى  العدو 
فحسب، ولكن مشــاهد األهايل وهم 
يفرحون بتحريــر قراهم ومناطقهم، 
والذيــن كانوا يتقافــزون كاألطفال 
التي  ومنازلهم  قراهــم  باتجاه  فرحًا 
كانت قــد طردتهم املليشــيات منها 
وحولتها إىل ثكنــات، حتى أنهم يف 
بعض األحيان كانوا يسببون لنا إرباكًا 
كبرًا خوفًا عليهم من الكميات الكبرة 
هذه  زرعتها  التــي  والعبوات  لأللغام 
املليشيات بشــكل عشوايئ، ضف إىل 
النســاء من عىل رشفات  ذلك زغردة 
املنازل ومــد األبطال مبا لذ وطاب من 
الوجبات.. حقــًا كانت معركة يتعاىل 

فيها ضجيج األهــايل الذين امتزجت 
النــرص ودوي تكبرات  أهازيج  فيها 
املــآذن ودعوات األمهــات وصيحات 
الرصاص  أزير  أصــوات  مع  األطفال 
وزمجرة املدافــع وتكبرات املقاتلني، 
حريب  وإيقاع  موســيقي  تناغم  يف 
يبدو وكأنه األول من نوعه ومدرســة 

فريدة يف تاريخ موسيقى الحروب.
وبــكل معاين الشــموخ بأبطال 
قواتنا املسلحة األشاوس، ال يسعنا يف 
هذا اليــوم إال أن نرفع معاين اإلجالل 
والفخــر واالعتزاز لــكل األبطال يف 
مختلف الوحدات العســكرية املرابطة 
يف جبهات محور الضالع قيادة وأفراد 
بقطاعات  مرورًا  شــاماًل  مريس  من 
غلــق والفاخر وبتــار والثوخب يف 
حجر وحتى جبهــات تورصة األزارق 
يف أقــى الجنوب الغــريب، ونعيد 
أراد  الذي  العظيم  النرص  تهنئتهم بهذا 
أيديهم،  الله أن يتحقق ويكتــب عىل 
كــام نبتهــل إىل اللــه ونرحم عىل 
أرواح شهدائنا امليامني العظامء الذين 
ارتقت ارواحهــم يف ذلك اليوم الخالد 
والذيــن حققوا بهذه الدمــاء الزكية 
ستتحدث  خالدًا  مجدًا  تاريخ  الطاهرة 
عنه اجيالنا بــكل فخر ذودًا عن الدين 
واألرض والعــرض، وتتناقلــه أجيال 
األعداء برؤوس يعتليها الخزي والعار 
الهزمية، وما  والهوان وطعــم  والذل 

النرص إال من عند الله العيل القدير.

 شبوة ”األمناء” خاص:
تلتــزم الرشعيــة، املخرقــة من قبل 
اإلخوان، منذ عدة أسابيع صمًتا مريًبا حول 
توسع سيطرة املليشيا الحوثية عىل األرض، 
ما يكشــف خبث األجنــدة اإلخوانية تجاه 

الجنوب.
عدة  عىل  الحويث  مليشــيا  وسيطرت 
مناطق مبحافظة شبوة، ال سّيام مديريات 
بيحان التــي مّكنت الحوثيــني من إيجاد 
موطئ قدم نحو التمــّدد يف الجنوب، كام 

سيطرت املليشيا عىل مديرية عني.
ــع ســيطرة الحويث عىل األرض  توسُّ
يأيت يف وقــت متارس رشعيــة اإلخوان 
املواقع  بعدما سلّمت  اســراتيجية خبيثة، 

للمليشيا املدعومة من إيران.
ــع  التوسُّ الرشعية عىل  ويوثق صمت 
الخبيثة  مؤامرتها  من  جديًدا  جانًبا  الحويث 
عىل الجنوب، وقد بدأ األمر بتســليم املواقع 
ملليشــيا الحــويث، ثم غرقــت يف برئ من 

الصمت املدقع عىل التوسع الحويث.
الوقــت نفســه، فــإّن الرشعية  يف 
قياداتهــا بإطــالق  اإلخوانيــة يكتفــي 
يدعي  “بروباجندا”،  تعرّب عــن  ترصيحات 

بأنهم ملتزمون  خاللها هؤالء األشــخاص 
مبحاربة مليشــيا الحويث، لكــن الخيانة 

والتآمر يبزع من سياسات هذه العنارص.
كتائبها  اإلخوانية  الرشعيــة  وتوظف 
تقف  بأّنها  للرويج  واإللكرونية  اإلعالمية 
يف صف مواجه ملليشــيا الحويث، علاًم بأّن 
الكتائب  اإلصالح يســيطر عىل هذه  حزب 

اإلعالمية، ويستعملها يف خدمة أجندته.
أّن الرشعية  الواقــع، إىل  يشــر هذا 
تتحّمل جانًبا من املســؤولية ســواء فيام 
يخص تســليم املواقع والجبهات ملليشــيا 
الحويث اإلرهابية، أو صمتها عىل توســع 

سيطرة املليشيا.
ويرتبط هذا األمــر بأّن أجندة الرشعية 
تحمل عــداًء كبًرا ضد الجنوب، ويقوم ذلك 
عىل فتح الباب أمام سيطرة مليشيا الحويث 
عىل األرض، مبا يفتــح الباب أمام متاهي 
نفوذ املليشــيا، ومن ثم إيجاد موطئ قدم 

للتمدد صوب الجنوب.
النفوذ  ُتعيد  الرشعيــة  أّن  أكرث  الالفت 
املســلحة  القوات  كانت  ملناطــق  الحويث 
اإلماراتية قــد متّكنت مــن تطهرها من 
التنظيامت اإلرهابية، وهو أمر يكشف حجم 
التنظيامت  مــع  الرشعية  مصالح  تقاطع 

املتطرفة.

همجية الحويث وغدر اإلخوان
ويكاد يكتمل شهر عىل تسليم مليشيا 
اإلخوان مديريــات بيحان الثالث، لنظرتها 
يف اإلرهاب مليشــيا الحويث، وال يشء يف 
روزنامــة األخبار اآلتية من هناك، ســوى 

صمت الخذالن، وفضائح الخيانة.
وبارشوا  بيحــان،  الحوثيون  اســتلم 
بإسقاط منط حياتهم الطائفية، عىل أهايل 
شبوة الجنوبية، فاســتبدلوا أمئة املساجد، 

مبوالــني لهم، وغــروا معلمــي املدارس 
ترديد  عىل  الطــالب  وأجربوا  أتباعهم،  من 

رصختهم كل صباح.
عىل الضفة األخرى، يرص اإلخوان عىل 
كجامعة  عنهم،  املعــروف  النموذج  تقديم 
أدمنــت الخيانة، ملتزمــني الصمت املذل، 
والخنــوع العاجز، عن مداراة الفضيحة، إال 
بصورة ملحافظهم عىل طقم عسكري، قبل 
أن يعــود أدراجه، وكأنهــم يقولون: )هذا 

أقى ما مبقدورنا فعله(.

مل يكتــِف اإلخــوان بتســليم بيحان 
وأخواتها للمليشيا الحوثية بردا وسالما، بل 
انضمت قواتهم إىل صف  بأن  تجاوزوا ذلك 
مرشوعهم  عن  بالدفــاع  متعهدين  الغزاة، 
التهام  باتجاه  قدراتهــم  وتعزيز  الطائفي، 
املزيد من مديريــات املحافظة الواقعة بني 

مطرقة اإلخوان، وسندان الحويث.
الكتيبة ٢٦  محمد هشــلة أحمد، قائد 
يف محــور بيحان، انضــم وكتيبته - آخر 
املنضمــني – إىل املليشــيا، مــا أكد ثبوت 
رؤية الخيانــة اإلخوانية وتفريط الجامعة 
بتضحيات نحو ثالثة آالف شهيد، قضوا يف 

سبيل طرد مليشيا الحويث من محافظتهم.
تتعاىل  الخــذالن  يف معمعــة هــذا 
املطالبات بعودة قوات النخبة الشــبوانية، 
والقوات الجنوبيــة، لتأمني املحافظة التي 
أنهم ال يقدمون ألهلها سوى  أثبت اإلخوان 

القتل واإلرهاب والخيانة.
مواطنون وجهوا نداءات عاجلة لقيادة 
التحالــف العــريب، وللمجلــس االنتقايل 
الجنويب بإســنادهم بقــوات صادقة يف 
-اإلخوانية،  الحوثيــة  املليشــيا  مواجهة 
بعد أن برز للعلن التخــادم بني الجامعتني 
اإلرهابيتني، بوضــوح يف بيحان املطعونة 

بغدر اإلخوان وهمجية مليشيا الحويث.

انت�ساًرا قلب املوازين ال�سيا�سية قبل الع�سكرية

كيف انك�سف خبث الأجندة الإخوانية جتاه اجلنوب؟
هكذا اأ�سبحت �سبوة بني همجية احلوثي وغدر الإخوان

الذكرى الثانية ملعركة الثامن من أكتوبر شمال الضالع..

ماذا يعني صمت الشرعية على متدد احلوثي؟


