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كتابات

انعدام مالمــح أي مقاومة تذكر  إىل اآلن من 
قبل الرشعيــة اليمنية اإلخوانية ضد الحوثيني يف 
الحوثيون إىل  التي يسارع  مديريات بيحان شبوة 
تطبيع تلك املناطق مبعتقداتهم الدينية الشــيعية 
وترديــد الرصخة يف مختلف مــدارس مديرياتها 
هكذا   فيها،  الكهنويت  نظامهم  مبادئ  وترســيخ 
يعتقد قادة وسياســيو ما تسمى الرشعية اليمنية 
القابعون يف فنادق الــذل واملهانة بالخارج، أنهم 
للديــن والوطن من خالل  وباســتمرار خيانتهم 
تخابرهم وتخادمهم مع الحوثيني يف تســليمهم 
مــا تبقى من مديريات شــبوة ووادي حرضموت 
أنهم سيحققون بذلك - حسب خبالتهم السياسية 
- عددا من االنتصارات السياسية والعسكرية ضد 
الجنوبيــني من خالل جعل املواجهة العســكرية 

مبارشة بني الحوثيني واالنتقايل، التي منها:
أن الحوثيني ســيكونون هم البديل عنهم يف 
الحفاظ عىل ما تسمى الوحدة اليمنية يف مواجهة 

قوات االنتقايل .
أن قوات الحوثيني ستكون قادرة عىل هزمية 
قوات االنتقايل الجنويب حســب تخيلهم وبالتايل 

سحق كيان االنتقايل السيايس والعسكري .
أن ســيطرة الحوثيني عىل كل اليمن سيبقي 
االعرتاف اإلقليمي والدويل برشعيتهم ولو كان ذلك 
صوريا، ومن ثم بقاء عائــدات مصالحهم املادية 
التي تعد هي جل شأنهم التي ستكون عىل حساب 

حرمات الدين والوطن .
واإلرهاب   اإلجــرام  إخوان  نعم سيســتطيع 
املعركة  اليمن تحقيق مكيدتهــم يف جعل  إخوان 
أمر  الحوثيني واالنتقــايل من خالل  مبارشة بني 
ميليشياتهم املتواجدة يف شبوة ووادي حرضموت 
لالســتعداد برتديــد الرصخة الحوثيــة ومن ثم 
االلتحام مع ميلشــيات الحوثيني ملعركة حاسمة  

ضد القوات املسلحة 
الجنوبية ، لكنهم لن 
تحقيق  يستطيعوا 
الرشيرة  مآربهــم 
األخرى ضد الجنوب 

.
أن  ومبجرد  هنا 
الصفر  ساعة  تحني 
حاسمة  معركة  يف 
شبوة  يف  وفاصلة 
االنتقايل  قوات  بني 
الجنويب وميليشــيات الحوثيني الشيعية سيكون 
هناك تحول جوهري يف املعركة ، يف رشعية هذه 
الحرب ، ويف عزمية الجيش الجنويب للقتال ، ويف 
الدول الداعمة ضد التمدد الحويث يف جنوب اليمن 

.
حيث ســتكون الرشعيــة الجنوبية - بقيادة 
االنتقــايل الجنويب - هي الرشعيــة املعرتف بها 
يف هــذه الحرب القادمــة ، وســتكون مؤازرة 
القوات الجنوبية ومساندتها  من جميع املواطنني 
الجنوبيــني ويف كل محافظــات الجنوب  عىل 
أشدها وســيزيد االعرتاف برشعية االنتقايل يف 
هذه الحــرب عنفوانهم  ضد الحوثيني الذين أثبتت 
الشواهد السابقة منذ بداية عدوانهم عىل الجنوب 

إىل اليوم أن ال حاضنة لهم يف الجنوب  .
لن تــرتك قوات االنتقــايل الجنويب لوحدها 
يف مواجهة امليليشــيات الحوثية اإلخوانية دون 
دعم ، بل إن الــدول العربية التي ستســارع إىل 
بني  الحرب  الجنوبيــة يف  بالرشعيــة  االعرتاف 
الحوثيني واالنتقايل ســتكون هي الدول الداعمة 
لالنتقــايل الجنويب وتحديدا مــن دولة اإلمارات 
العربية  وجمهورية مرص العربية، فنتيجة للخطر 
الذي ســيداهم أمنهم القومي من تقدم الحوثيني 
واإلخوان نحو السيطرة عىل املحافظات الجنوبية 
لن تقــف هذه الــدول مكتوفة األيــدي ، بل إنها 
ســتكون هي أول الدول يف االعــرتاف بالرشعية 

الجنويب سياســيا  االنتقايل  دعم  الجنوبية ويف 
وعسكريا وسيلحقها تباعا اعرتاف ودعم كثري من 
الدول األخرى ، وقــد تبلور ذلك واضحا يف وقوف 
دولة اإلمارات إىل جانب االنتقايل والجنوب بشكل 
عام طيلة فرتة عاصفة الحزم إىل اليوم ، كام جاء 
ذلــك الدعم مقدما من مرص العروبة عىل لســان 
وزير خارجيتها أثناء األحــداث اإلرهابية األخرية 
التي شــهدتها مدينة كريرت ، قائال :" لن نســمح 
بزعزعة األمن واالستقرار يف جنوب اليمن من قبل 

الجامعات اإلرهابية اإلخوانية  "  .
كــام أن  االعرتاف األممــي برشعية املجلس 
االنتقــايل الجنويب يف حال الحــرب أو يف حال 
السالم مع الجامعات الحوثية اإلخوانية قد ترجمت 
ضمنيا بزيارة املبعوث األممي هانس جرود نبريج 
إىل مكتب الرئيس عيــدروس الزبيدي ولقائه به ، 
حيث كشــف املتحدث الرسمي لالنتقايل الجنويب 
عيل الكثــريي عــن تفاصيل هــذه الزيارة عىل 
صفحته يف فيســبوك ، إن زيارة املبعوث األممي 
إىل العاصمة عدن ولقاءه بالرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي حملت العديد من الرســائل ، من ضمنها 
اعــرتاف املبعــوث األممي عىل اهمية مشــاركة 
االنتقايل الجنويب يف أي محادثات سالم قادمة بل 

وشدد مؤكدا عىل رضورة ذلك  .
كــام رصح نائب رئيــس الدائــرة اإلعالمية 
باملجلس منصور صالح عىل زيارة املبعوث األممي 
إىل العاصمــة عدن يف اتصال مع " ســبوتنيك " 
أن نجاح الزيــارة يعد تأكيدا عىل محورية القضية 
الجنوبية ، وكذا عىل أهمية دور االنتقايل كحامل 

لها ومعرب عنها ، ال ميكن وال ينبغي تجاوزه .
من خالل هذه املؤرشات ألي حرب قادمة بني 
ميليشيات الحوثيني وقوات االنتقايل الجنويب وما 
يحدث فيها مــن تغيريات عن حرب عاصفة الحزم 
يتبني أنه يف حال اندالع هــذه الحرب أو يف حال 
االتفاق عىل السالم ســتكون نتائجها املتوقعة أن 
الشامل ســيكون للحوثيني، وأن الجنوب سيكون 

لالنتقايل الجنويب.

ثالث جمعة للروافض ببيحان شــبوة يرددون 
الرصخــة الطائفية مبســاجد بيحــان وجامعة 
اإلخوان يف انســحاب حتى يبلغوا مجمع البحر ، 
حيث كانت لإلخوان تقريبــا أكرث من عرش نقاط 
أمنية من الجدفرة إىل منطقة الســليم وبني هذه 
النقاط معســكرات العتاد واألسلحة بهذه النقاط 
واملعســكرات كفيلة بتحرير القــدس من اليهود 
الصهاينة إذا كان بيد رجال لديهم غرية عىل الدين 
والعــرض واألرض ليس بيد رجــال ينضمون إىل 

الحويث خوفا من بطشه .
املعســكرات  أســابيع تبخرت هذه  لكن قبل 
والنقاط والعتاد واألسلحة، حيث أصبحت أثرا بعد 
الذي  عني وابتلعتها األرض نكاية بالقهر والعذاب 
يتجرعه أبناء مناطق بيحان وخاصة أفراد املقاومة 
الجنوبية والنخبة الشــبوانية ، حيث تعرضوا فيها 
لالعتقــاالت وكافــة أصناف التعذيــب كالصعق 

بالكهربــاء ، كانت 
هذه  مــن  بالقرب 
النقاط األمنية ألوية 
محور  أكــرب  متثل 
مبحافظة  عسكري 
ولكنهــا  شــبوة 
تصمد  مل  لألســف 
أمام  ســاعة  حتى 
الحوثية  املليشيات 

)الروافض(.
 لألسف ومجرد 
ما سمع الجيش اإلخواين الرصخة "الطائفية" من 
عىل بعد مســافات ولوا األدبار والبعض تساقطوا 
كأعجاز نخل خاوية وضاعت الهنجمة والشطارة 
والشخيط والنخيط باالستقواء عىل الناس العزل، 
حيث ذابت األطقم واملدرعات التي تالحق العزل يف 
"االحتجاجات" السلمية وبات اإلخوان يغارون من 
رفع علم الجنوب ومل يغاروا من سموم الروافض 
الطائفيــة التــي تنهش عظام محافظة شــبوة 
النفطية ويغار اإلخوان من استقالل الجنوب وكأن 

الوحدة ركنا من أركان اإلسالم  .
والشطحات  القنفزة  من  البعض  واســتغرب 
التي مارستها جامعة اإلخوان يف شبوة ضد العزل 
من أبنــاء املحافظة ومحــارصة القرى وقصفها 
فوق ســاكنيها، كذلك مداهمة واقتحام األسواق 
واملنــازل باملدن للبحــث عن املقاومــة والنخبة 
القنفزات  وضاعت  اختفت  ما  ورسعان  الشبوانية 
و"الشطحات" أمام املليشــيات الحوثية وضاعت 
هنجمة عديو والدحبول وجحــدر وعزيز ولعكب 
ولقصــم ولرثم ولشــقم وأصبحت الشــطحات 

محدودة الصالحية ضد أبناء شبوة .
ليــس كذلك فحســب ولكن هــؤالء اإلخوان 
يعملــون ليــاًل ونهاًرًا ضــد املجلــس االنتقايل 
ومشــغولون بالتحريــض ضد األجهــزة األمنية 
بالعاصمة عدن والحويث يــرضب مؤخراتهم من 
مسافة أمتار، الخالصة هؤالء منافقون قال تعاىل: 
َيُقوُلواْ  َوإِن  أَْجَســاُمُهْمۖ  ُتْعِجُبَك  َرأَْيَتُهــْم  ))َوإَِذا 
َدٌةۖ َيْحَسُبوَن  َسنَّ ُهْم ُخُشٌب مُّ َتْســَمْع لَِقْولِِهْمۖ َكَأنَّ
َتَلُهُم ٱللَُّهۖ  ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْمۖ ُهُم ٱْلَعُدوُّ َفٱْحَذرُْهْمۖ َقٰ

ٰ ُيْؤَفُكوَن((. أَنَّ

أبناء  القول رسالة إىل إخواننا  خالصة 
شــبوة األحرار: النخبة الشبوانية ستعود 
الهزلية  اإلخــوان  مرسحية  لتنهي  وبقوة 
بتسليم شبوة للمليشيات الحوثية..  وعليه 
ندعــو جميع أبناء شــبوة األحرار، بكافة 

ارتصوا خلف  وانتامءاتهــم،  توجهاتهــم 
النخبة الشــبوانية وأبطالهــا وال تفرطوا 
بإخوانكم ألجل من خان أهله وعرضه وترك 

غرفة نومه يعبث بها الحويث... 
الخطــر اليــوم يحدق بشــبوة أرضًا 
وإنسانًا وعقيدة وتاريخا وليس خطرًا عىل 

طائفة أو جامعة معينة. 
صدقوين إن الخطر الذي يحدق بشبوة 
اليوم لن يســلم منه أي شــبواين سواء 

انتقــايل أو رشعي يكون مــن كان إذا ما 
استمر بقاء مليشــيات اإلخوان يف شبوة 

وتم تسليمها للحويث... 
من  بذرة  تفرطــوا  وال  ارتصــوا  لذلك 
تراب شــبوة الطاهــرة فاأليــام القادمة 
ســيحصحص الحــق ويزهــق الباطــل 
وستفرض شبوة هيبتها مجددًا وستعيد ما 
الخونة  للحوثيني وستطرد كل  تم تسليمه 

الشامليني.

نتائج مؤشرات الحرب القادمة بين االنتقالي والحوثيين

بيحان تردد الصرخة بعد خذالن اإلخوان!

شبوة والنخبة الشبوانية

عادل العبيدي

عمر بلعيد

أبو مالك احلربي

عبداهلل الصاصي

التدوير في نظام 
الدفاع واألمن 

يضاعف الخبرة 
ويحد من الهيمنة

مثلام  ومتامسك  قوي  وأمن  جيش  لتأسيس 
نعرفه يف نظام الجيش واألمن الجنويب سابقا 
ال بد من املراجعــة والبحث ملعرفة الرتكيبة التي 
الدفاعية  للمنظومــة  والنجاح  الســري  عززت 
من  املصطفاة  الجنــوب  يف  العمالقة  واألمنية 

خرية األنظمة للدول املتقدمة عسكريًا وأمنيًا.
العامل األهم ورس النجاح يكمن يف سياسة 
التدوير والذي يشمل املواقع العسكرية، وقيادات 
املحاور واأللوية وقادة الكتائب ،وكذلك القيادات 
األمنية يف املحافظات واملديريات وأقسام املراكز 

يف املدن .
أهدافــه ومقاصده وفيه صامم  له  التدوير 
أمان للدولة يف ظل عالقة مســتمرة بينها وبني 
أجهزتها الدفاعية واألمنية من خالل التغيري يف 
املدة الزمنية التي ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد 
عن سنة ، ومن خالل التقارير املرفوعة للمسلم 
واملســتلم يف الجهازين الدفاعي واألمني تضع 
الحكومة يدها عىل كل صغرية وكبرية يف البلد 
وتعرف مكامن الخلــل والتمييز بني القائد الذي 
يعمل للوطــن والقائد الذي يســتخدم منصب 
القيادة لكســب عالقات وتكتل للقوة التابعة له 
يبنيها يف الفرتة الطويلة املتاحة له عندما تزيد 
عن ستة أشهر فيتحول إىل مهيمن يهدد السلم 

واألمن القومي للبلد.
للتدويــر والتغيري  أن  ومام ال شــك فيــه 
نتائــج إيجابية للدولة وللقيــادات واألفراد من 
العسكريني )يف الدفاع واألمن( املنضوين تحت 
لوائها، تتمثــل يف توطيد العالقــات واملعرفة 
الكافيــة بني القيــادات واألفراد مــن مختلف 
والوحدات العســكرية يف الوطن مكتسبة من 
التبادل والدمج للكتائب والذي يتم بعد كل فرتة 
من التغيــري وهذا إنجاز عظيــم للدولة يحفظ 
النســيج االجتامعي للقوات املسلحة الجنوبية 
واألمنيــة يف كتلــة دفاعية وأمنيــة مرتبطة 

بالقيادة العسكرية العليا .
ومــن النتائج اإليجابية للقيــادات واألفراد 
هــو معرفة مناطــق الوطن الجنــويب مبدنه 
وقراه وســهوله وجباله ووديانه والتعرف عن 
قرب عــن األعراف والتقاليــد للقبائل الجنوبية 
الشــعبي وهذه ثقافة  بحضارتهــا وموروثها 
بحد ذاتها وتكســب لخربات تلقي بظاللها عىل 
الوطن والعسكريني أنفسهم ليكونوا أكرث إملاما 
بجغرافيا الوطن وتضاريســه، كل ذلك الحاصل 
أحدثته  الــذي  والتغيري  التدوير  بســبب عامل 

القيادة السياسية والعسكرية .
 للحد من األخطــاء املتكررة التي عان منها 
الوطن ومــا زال إىل اآلن ،وآخرها األحداث التي 
وقعت يف كريرت عــدن وراح ضحيتها أفراد من 
العسكر واملواطنني والتدمري الذي حصل للمباين 
سببه الرتاخي واإلهامل والثقة العمياء لقيادات 
بعيــدة عن عيون الدولة التي مل تكلف نفســها 
 ، العســكرية واألمنية األقرب  بالنزول للمواقع 
كيف باملواقع األبعد ملعرفة ما يدور بداخلها حتى 

ال تتكرر املآيس الجنوبية .
إذا مل يصدر قرار بالتدويــر لكافة الوحدات 
العســكرية يف الدفاع واألمن ســتظل النكبات 
تالحقنا فالصحوة الصحوة ولتكن عيون الدولة 
الجنوبية عيونا ساهرة تتابع كل خطوة لجيشنا 
ومتفقده  وداعمه  األمنية  وللمؤسسة  الجنويب 
يف كل آن وحني للبحث عن املندسني وإخراجهم 
وفضحهم أمام املأل ليكونوا عربة ملن يتآمر عىل 
الجنوبية وقيام  لتأخري حســم قضيتنا  الوطن 

الدولة.


