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»األمناء« استطالع/ محمد الزبيري:
يف الشعاب والوديان والجبال نفسها التي 
كانت معاقل محصنــة للتنظيامت اإلرهابية 
غــرب مدينة املكال ينترش لواء الشــهيد عمر 
بارشــيد، قاطعًا الطريق عىل تنظيامت الرش 
والتهريب  املخــدرات  وعصابات  واإلرهــاب 
التي فقدت نفوذها وشبكتها  وتجار السالح، 

املعقــدة، وفشــلت كل مخططاتها يف 
املكال  مدينة  واســتقرار  أمن  استهداف 

وبقية مدن الساحل الحرضمي.
اليوم وبعد خمسة أعوام من تحرير 
وأصبحت  متامــاً  الوضع  تغــر  املكال 

اإلرهايب يف قبضة  التنظيــم  معاقل 
عبد  الركن  العميد  بقيادة  بارشيد  لواء 

الدائم الشعيبي.
لكن ومنذ سقوط محافظة شبوة 
بيد مليشــيا اإلصــالح وتحت غطاء 
الخطر عىل مدن ساحل  الرشعية عاد 
حزب  مليشــيا  وأصبحت  حرضموت، 
اإلصالح عىل الحــدود بني محافظتي 
الفرصة  تنتهــز  وحرضموت  شــبوة 
أحالمها  لكن  املكال مجددًا،  إلســقاط 
تحطمــت بتواجد لواء بارشــيد قرب 
مناطق التامس بــني املحافظتني اىل 

جانب قوات النخبة الحرضمية.
لهجمة  اللواء  يتعرض  السبب  لهذا 
إعالمية وحملة تحريض واســعة من 
قبل حزب اإلصالح والقوى التي فقدت 
مصالحها ونفوذها الســابق، معتقدة 
أن الهجوم عىل لواء بارشيد سيضعف 
موقفه متهيــدًا إلخراجه من املناطق 

التي يرابط فيها.
»األمناء« زارت محافظة حرضموت 
لواء  قيادة  والتقت  الغربية  ومناطقها 
الهجوم  سبب  منها  لتعرف  بارشــيد، 

وخرجت  اللــواء،  عىل  والتحريض  اإلعالمي 
بهذه الحصيلة:

شوكة يف حلق رشعية اإلصالح
وميثل لواء بارشــيد شوكة مسمومة يف 
حنجرة حزب اإلصالح، الذي يحاول متســرًا 
بغطــاء الرشعية بســط نفــوذه عىل مدن 
ساحل حرضموت وضمها إىل مناطق نفوذه 
واســتعادة مصالحه  يف محافظة شــبوة، 
النخبة  وســيطرة  املكال  بتحرير  فقدها  التي 

الحرضمية ولواء بارشيد عليها وتأمينها.
أي محاولة  أن  ويدرك حزب اإلصالح جيدًا 
للتقدم صوب حرضموت ســيواجه برد عنيف 
من قبل قوات اللواء التي تنترش عىل خطوط 
التامس بني محافظتي شــبوة وحرضموت، 
لهذا يشــن إعــالم الحزب اإلرهــايب وذبابه 
اإللكروين حملة تحريــض وتلفيق مختلف 
اللواء وإخراجه من  التهم يف محاولة لرضب 
حرضموت، وتكون قــوات النخبة الحرضمية 

وحيدة يف معركة الدفاع عن حرضموت.

موقف راسخ تجاه الجنوب

وســألت »األمنــاء« قائد اللــواء العميد 
الركــن/ عبد الدائم الشــعيبي عن أســباب 
الهجــوم اإلعالمــي، والحملــة التحريضية 
حزب  وناشــطو  إعالم  يقودها  التي  املنظمة 
اإلصالح فقال: »الهجوم اإلعالمي، والتحريض 
املمنهج، ومحاوالت رضب عالقة اللواء برفاق 

الســالح يف قيادة املنطقة العسكرية الثانية، 
النخبة الحرضمية، مثن ندفعه بسبب  وقوات 
موقفنا الراســخ وانحيازنا العلني إىل جانب 
تطلعات الشــعب الجنويب وحقه يف الحرية 
واالستقالل واســتعادة الدولة بقيادة الرئيس 

عيدروس الزبيدي«.
وأضاف العميد الشــعيبي: »رغم رشاسة 
الحمالت اإلعالمية املمولة واملتواصلة، وتجنيد 
املختطفة  للرشعية  التابع  اإللكروين  الذباب 
وكيل  اللواء  ملهاجمة  وتوجيههم  اإلصالح  من 
االتهامــات لــه، إال أن هجومهم فشــل يف 
النخبة  بالرفاق يف قوات  اللواء  شــق عالقة 
الحرضمية وقيادة املنطقة العسكرية الثانية، 
الثانية، وقوات  املنطقة  فنحن جزء من قوات 
النخبة الحرضمية التي تعترب جزءا من الجيش 
الجنويب، ولهــا نفس األهداف التي تقاتل من 
أجلها وهي تأمني حرضموت وبسط السيطرة 
عــىل بقية مناطــق املحافظة عــىل طريق 

استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة«.
من  باملواطنني  عالقتنــا  أن  »كام  وتابع: 

أبنــاء حرضموت قوية جدًا، ونحن نتشــاور 
ونتواصل معهم، وهم مكملون لنا، وجاهزون 
للوقوف يف وجــه كل الواهمني بالعودة إىل 

حرضموت«.

جنون قوى االحتالل
وتحاول قوى االحتالل بكل ما متلك شــق 
اللحمة الوطنية ومتزيق النســيج االجتامعي 
الجنــويب، وتفريــق أبناء الجنــوب متهيدًا 

لالستفراد بكل منطقة جنوبية ورضبها عىل 
حدة وصواًل للحظة إســقاط الجنوب وإعادة 
تكريــس االحتالل اليمني الذي دفع شــعبنا 
قوافل من الشهداء يف سبيل دحره واستعادة 

حرية وكرامة شعب الجنوب.
لهذا السبب حاولت قوى االحتالل مجتمعة 
بارشــيد  لواء  إخراج  اإلصالح  وبقيادة حزب 
الجنوب،  الذي  يتشــكل من مختلف مناطق 
املئات من  اللواء  الذي يضم  ومنها حرضموت 

أبنائها يف صفوفه.
»يتعرض  الشــعيبي:  العميــد  ويقــول 
جنودنا املسافرون إىل أرسهم والعائدون اىل 
اللــواء لالختطاف واالبتزاز من قبل مليشــيا 
حزب اإلصالح يف مناطــق بلحاف وبرئ عيل 
مبحافظة شبوة، حيث تتحول هذه العصابات 
التي تدفن رؤوســها كالنعــام يف مواجهة 
الحويث إىل وحوش عىل املسافرين العزل من 
أبناء الجنوب، حيث تقوم باعتقالهم ونهب ما 
بحوزتهم واســتفزازهم، وقد قدمنا أكرث من 
بالغ لقيادة املنطقــة الثانية وقوات التحالف 

العريب وأوضحنا لهم أن من تســمي نفسها 
بالرشعية هي مجرد عصابة للســلب والنهب 
مبوقف  وطالبناهم  اإلنسان،  حقوق  وانتهاك 
واضح من هذه األساليب الرببرية التي تقوم 

بها هذه العصابات املارقة«.

أطامع قوى الشامل يف حرضموت
بدورهم، أكد العديد من أبناء حرضموت أن 
الهجوم عىل لواء بارشيد واملحاوالت املستميتة 

إلزاحته وإبعــاده من حرضموت يظهر بجالء 
أطامع قوى االحتالل اليمني، وطموحاتهم يف 
العودة إىل املكال، مســتخدمني يف سبيل ذلك 
أقذر الوسائل وأحقر األساليب، ومنها اختالق 
األكاذيــب ومحاوالت زرع الفتنة، وإشــاعة 
الخالف بني أبناء الجنوب، متناسني أن شعب 
الجنوب عمومًا وأبناء حرضموت خصوصًا قد 
أصبحوا عىل دراية بكل مخططاتهم، ومل تعد 
أســاليبهم القذرة تجدي يف ظل وعي الشعب 

ومتسكه بحقه يف استعادة دولته املستقلة.

عنوان للحمة الجنوبية
وتحدث الشــيخ ســليم بن مربوك، أحد 
الشــخصيات االجتامعيــة يف مدينة ميفع 
حرضموت، عن لواء بارشــيد قائــاًل: »لواء 
الجنويب فهو  بارشيد عنوان للحمة والرابط 
الجنوب، ويحظى  ميثل مختلف محافظــات 
بقبــول وترحيب واســع بيننــا كمواطنني، 
وميثل مصدر أمان إىل جانــب قوات النخبة 
الحرضميــة، وعالقتنــا باللواء ومنتســبيه 

قوية جدًا، ونعي حجــم املؤامرات عىل اللواء 
وحرضموت، لذا كلام زادت حمالت التحريض 

عىل اللواء ازددنا متسكًا به«.

خندق واحد
فيام قــال األســتاذ محمد بن ســاملني 
البهيــي: »إننا مع لواء بارشــيد يف خندق 
واحد، ومعركتنا مع قوى االحتالل سنخوضها 
معًا، فأمن حرضموت والجنوب مســؤوليتنا 
االســتعداد  أتم  عىل  ونحــن  جميعًا، 
ملواجهة أي محاوالت الســتهداف لواء 
بارشيد، وعالقتنا باللواء وقيادته قوية 

وراسخة«.

عالقة مميزة
بعالقة  بارشــيد  لــواء  ويتمتع 
مميــزة ويحظــى بقبــول وتعاون 
املواطنني، وقد سألنا العديد منهم عن 
رس هذه العالقة املميزة فأجابوا: »إن 
قيادة اللواء تحرص عىل التواصل مع 
املواطنني، والتعاون معهم، والحرص 
عىل التعامل الراقي معهم يف النقاط 
التابعــة للواء، كام قامت بتســجيل 
املئات منهم وضمهم إىل قوات اللواء، 
أبناء  أصــوات  إيصال  ومحــاوالت 
املناطق التي يرابــط فيها اللواء إىل 
الجهات ذات العالقة، وكذلك مشاركة 
أفراحهم  يف  للمواطنني  اللواء  قيادة 
باألمن،  املواطن  ليشــعر  وأتراحهم، 
لحاميته  جــاءت  القوات  هذه  وبأن 

وتأمينه«.

الحفاظ عىل لواء بارشيد
منوذجا  بارشــيد  لــواء  وميثل 
وصالبته  بقوته  الجنــويب،  للجيش 
وعقيدته الجنوبيــة، وتجربة قيادته 
املوطنني، يف حرضموت، وعالقته  يف كسب 
املميــزة معهــم، ومــع منتســبي املنطقة 
الحرضمية،  النخبة  وقوات  الثانية  العسكرية 
والتزام منتســبيه بالنظم والقوانني واللوائح 
التدريب والتأهيل  العســكرية، وكذلك برامج 
التي تحرص قيادة اللواء عىل تنفيذها بشكل 
يجعل مــن هذا اللواء منوذجــا لبناء الجيش 

الجنويب عىل عقيدة الوالء لله ثم للوطن.
ويف ختام استطالعنا هذا نطالب املجلس 
وتعزيزه  اللــواء  بدعم  الجنــويب،  االنتقايل 
بالعتاد والســالح، ودعمه ماديًا وإعالميًا يف 
مواجهة القوى التي تحاول إسقاطه وإزاحته 
من حرضموت، فوجود اللواء رضورة قصوى 
لحرضموت والجنوب، ومســاهمته مع قوات 
النخبة الحرضمية يف تأمني حرضموت ميثل 
رمزًا للحمة والرابط الجنويب، وواحدية الحلم 

الوطني الجنويب يف الحرية واالستقالل.
كام نوجه جزيل الشــكر والتقدير لقيادة 

اللواء وكل منتسبيه عىل تعاونهم معنا.

استطالع

لواء بار�صيد بح�صرموت.. �صوكة يف خا�صرة الإخوان
»الأمناء« تزور لواء بار�ضيد وتك�ضف اأ�ضباب الهجوم الإعالمي والتحري�ض �ضده

ما �ضر هجوم اإعالم حزب الإ�ضالح على لواء بار�ضيد؟
العميد ال�ضعيبي: ولءنا املطلق للجنوب وقيادته �ضبب هجوم اإعالم الإخوان

ال�ضيخ �ضليم بن مربوك: لواء بار�ضيد عنوان للحمة اجلنوبية

وملاذا يحاول حزب الإ�ضالح اإخراج لواء بار�ضيد من ح�ضرموت؟

اأبناء ح�ضرموت: حمالت التحري�ض �ضد لواء بار�ضيد تف�ضح اأطماع قوى ال�ضمال بح�ضرموت


