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�أغلقوا �أبواب منازلكم فالنخبة لي�ست موجودة!
مواطنون وشخصيات اجتماعية وإعالميون من شبوة لـ»األمناء»:

قوات النخبة �أبرز حدث منذ  ٢٧عامــًا
«األمناء» استطالع /صالح مساوى:

بعد وصــول جحافل الغزو الشــايل
الثالــث إىل محافظة شــبوة؛ عاشــت
املحافظة أوضاع أمنية غاية يف الصعوبة،
وتم تســجيل العديد من عمليــات القتل،
والســلب ،والنهــب ،والتقطــع ،والكثري
مــن االنتهاكات الجســيمة التي ارتكبتها
املليشيات التي قدمت إىل املحافظة ،فضال
عن عودة تنظيم القاعدة ،وتنفيذه لعد ٍد من
العمليات اإلرهابية ضد األبرياء من جنود
النخبة الشــبوانية ،وغريهم  ،كام أوردت
وســائل إعالم محلية وعامليــة أن تنظيم
القاعدة ،قاتل إىل جانب مايسمى بالقوات
الرشعيــة ،يف معاركه التــي خاضها مع
املقاومة الجنوبية يف اآلونة األخرية .
ومع انتشار أعامل هكذا يف محافظة
شــبوة ،بعد ســيطرة قوات اإلصالح عىل
املحافظــة ،حاولنــا أن نلتقــي بعدد من
الشــخصيات االجتامعيــة ،وإعالميــن
وغريهم ،ونأخذ انطباعاتهم ورأيهم ،حول
مستقبل محافظة شــبوة يف ظل وجود
مليشيات اإلصالح فيها ،وكذا رس نجاح
قوات النخبــة يف املحافظة ،وخرجت
«األمناء» بالحصيلة التالية:
نجاح إداري وعسكري للنخبة
املواطن محمد بن حبتور أدىل بدلوه
حول املوضــوع وتحديدا عــن النخبة
الشبوانية ورس نجاحها ،موضحا نظرته
ألهمية القيــادة ودورهــا يف تحقيق
العديد من النجاحات التي تحسب للنخبة
الشبوانية .
وقال حبتور لـ»األمنــاء»« :الكثري
يتحــدث عن املنجــزات األمنيــة التي
حققتهــا النخبة الشــبوانية ،والكثري
يفتقدها اآلن ويتأمل نقاطها ومقراتها
بيشء من الحرسة ،وكأن نجمها قد أفل
ولن يعود مجدد ًا!..
ال أريــد أن أطرق نفــس الباب ،فقد
َك ّل مــن طارقيه ،ولكن ســأكتب عن
النخبة الشــبوانية من منظــور آخر،
منظــور األمل ،من يســمع عن النخبة
الشــبوانية يظن أن جنودها كانوا من
خريجي األكادمييــات األمنية ،ويعتقد
لوهلة أنهم يف عقود أعامرهم الرابعة،
ولكن من يعرفهم عــن قرب ،يعلم أنهم
شــباب صغار من أبناء شــبوة ،ولكن
أفعالهم كانت كبــرة ،وأخالقهم دمثة

مع الجميع ،فلم يقدح فيهم أحد ،بل إن من
هاجمهم عاد ليدعوهم إليه ،هؤالء الشباب
حققوا نجاحــات وإنجازات كبرية وكثرية،
وبهم أدركنا أننا نستطيع النهوض والتغيري
لألفضــل ،كــروا حاجز اإلحبــاط عند
املجتمع الشــبواين ،ونجحوا يف مهامهم
األمنية ،رغم التحديــات والصعوبات التي
واجهتهم.»!..
وأضاف« :من يعرف النخبة الشبوانية،
يــدرك أننا قادريــن وقادمني بــإذن الله
النتشال محافظتنا وبالدنا من مستنقعات
الفشــل والفساد؛ فالشــباب وحدهم من
يستطيع قلب املوازين واملعادالت ،إن وجدوا
مــن يحتوي حامســهم ويوجهه للطريق
الصحيحة».
وتابــع« :أزمتنا كانــت وال زالت أزمة
إدارة ،فاإلدارة الناجحة هي التي تســتغل
املــوارد للنهوض والتنميــة ،وهذا ما كان
موجود لدى النخبة ،وهو السبب الرئييس
للنجاحات التــي حققتها ،فقد كانت هناك
قيادة وإدارة وطريق واضح ومسار محدد

مرسوم لها لتسري فيه ،ولكم أن تتصوروا
كيف ســيكون الحال إن كانت لدينا قيادات
صادقة عىل رأس هرم السلطة يف املحافظة
مثل ماهو موجود يف النخبة الشبوانية؟».
واســتطرد« :اإلدارة علــم وفن وه ّمة
وعزمية ،فأين من يدير مؤسسات املحافظة
وإداراتها من كل ذلك».
ويختتم بــن حبتور حديثــه بالقول:
«كانت النخبة الشــبوانية صفعة أمل يف
وجه كل شــبواين ،صفعة لــكل ُم ّ
حطم
ومحبط ،وكانت رســالة واضحة للجميع،
ُ
مفادها أننا نســتطيع النهوض وقادرين
عىل النامء والبناء ،فقــط إن كانت هناك
إدارة وقيادة صادقة ونزيهة».
أغلقوا أبواب بيوتكــم فالنخبة مل تعد
موجودة!
مــن جانبه ،قــال اإلعالمــي مهدي
الخليفي أبو خالد« :النخبة الشبوانية أبرز
ما حدث لنا يف شــبوة منذ  ٢٧عاما أمنت
الخائف وكرست ناموس السارق واملتقطع

وقلعت اإلرهاب من جذوره استوعبت آالف
الشــباب وفتحت باب رزق لعرشات األرس
وقضت عــى البطالة والفــراغ يف حياة
شبابنا امليامني».
وأضــاف الخليفي لـ»األمنــاء»« :إننا
اليــوم نفتقد النخبة الشــبوانية ونتمنى
عودتها بأرسع وقت ممكن وال منلك إال أن
نقول لكل شــبواين؛ أغلقوا أبواب بيوتكم
جيدا فالنخبة الشبوانية مل تعد موجودة».

أعامل مليشاوية
بدوره ،قــال محمد ســعيد العولقي
مواطن شــبواين يعيش يف مدينة عتق،
وكان شاهد عيان عىل ماحصل يف املدينة
بعد دخول مليشيات اإلصالح القادمة من
مأرب« :رغم ماقيل عن النخبة الشــبوانية
مــن كالم إال أنها كانت تقــوم بدور أمني
جيد جدا وكافحت كثريا من أجل اســتقرار
محافظة شــبوة وجعلت املواطن يشــعر
باألمان سواء كان يف بيته أو يف الشارع
أو يف الطريق».

•مستقبل شبوة

سوداوي في ظل

سيطرة مليشيات
اإلصالح

•

النخبة أمنت

الخائف وكسرت

ناموس السارق

والمتقطع وقلعت
اإلرهاب!

وأضــاف لـ»األمناء»« :بعد ســيطرة
قوات اإلصالح عىل شبوة ،انترشت الكثري
من عصابــات الفيد والنهــب القادمة من
الشامل والتي كانت جزء من الجيش الذي
قدم من مارب ورأينا بأم أعيننا أشــخاص
بعيدين كل البعد عن الحياة العسكرية وهم
ميارسون النهب واالبتزاز ويعيثون فسادا
يف محافظة شبوة».
وتابع« :وجهه نظري أن مستقبل شبوة
سوداوي يف ظل ســيطرة هذه املليشيات
عليها ،وستعود إليها االضطرابات واالقتتال
واالغتياالت وكافة القالقل األمنية ألن هذه
القوات التي دخلت هي يف األصل عبارة عن
مجموعات مسلحة وليست نظامية اليشء
الثاين أنها هي من مارســت هذه األفعال
وبالتايل لن متنع أي شــخص من القيام
بها أو مامرســتها ثالثا أن هذه القوات من
خارج املحافظة وال يهمها أمن املحافظة أو
املواطن الشبواين».
واختتم حديثه بالقول« :الوضع األمني
الذي شــهدته شــبوة مع دخول وتأمني
قوات النخبة الشــبوانية لها لن يتكرر وال
تســتطيع أي جهة أن تقوم بــه ،لذا أرى
أن عودة النخبة الشــبوانية أصبح مطلب
لجميــع فئات املجتمع يف شــبوة ،حتى
أولئك الذين شــككوا يف النخبة وعارضوا
وجودها أصبحوا اليوم يطالبون بعودتها
ملا رأوا من انفالت أمني يف ظل غيابها».
أهمية شبوة االسرتاتيجية
وتشغل محافظة شبوة موقعا جغرافيا
مهام فهي تتوســط البالد وتضم حقوال
ومنشآت نفطية ،وميناءين اسرتاتيجيني
لتصدير الغاز والنفط؛ مام جعل السيطرة
عليها مــن قبل الرشعية أمــرا يف غاية
األهمية ,وبالرغم من خســائرها امليدانية
خالل الفــرة املاضيــة يف ك ّل من عدن
ولحج وأبني إال أنهــا رسعان ما توجعت
وتصافحت مــع قوى الــر «االإخوان
والقاعــدة والحــويث» وذلــك لتحقيق
أطامعها يف الســيطرة عــى محافظة
شــبوة التي تعد قلب الجنــوب النابض
واملصدر األسايس للنفط يف البالد.
وانكشفت حقيقية قوات األحمر عىل
مسمع ومرأى الجميع ,وذلك بعد أن سلمت
قوات اإلصالح يدها بيد الحويث واإلرهاب
ليستمر حشدها الشعبي إىل شبوة .

