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بعد انتصارات اجلنوب الساحقة..

خاليا الفو�ضى حتاول زعزعة ا�ستقرار الأو�ضاع

“األمناء” تقرير خاص:

ما إن حققت القوات الجنوبية انتصارات
عــدة يف معركة الضالع واســتطاعت أن
تثبت أقدامها عىل أرض الواقع حتى بدأت
خاليا الفوىض التــي يقودها عنارص عدة
داخل محافظــات الجنوب للتحرك من أجل
النبش يف حالة االســتقرار التي تعانيها
املحافظات التي تقع تحت سيطرة الحزام
األمني والنخب الجنوبية املشكلة من أبناء
الجنوب .
أول هــذه املؤامرات ظهــرت من خالل
املحافظــن املنتمني إىل حــزب اإلصالح
والذين حاولوا إثارة القالئل واملشكالت يف
املحافظات التي يتولــون إداراتها ،وظهر
ذلك بوضوح يف ســقطرى وشبوة ،غري
أن التعامل الشــعبي مع تلك االستفزازات
أحبطها مبكر ًا ،لكــن خاليا حزب اإلصالح
حاولت الوقيعة بأكرب قدر ممكن من دون
أن لتحركها أثر واضح عىل مجمل األوضاع
يف املحافظات اليمنية.
أما ثاين هذه املؤامرات فكان من خالل
األذرع اإلعالمية لقطــر والتي تعمل منذ
أكرث من شــهر تقريب ًا عىل تشويه عالقة
التحالف العــريب وبالتحديد دولة اإلمارات
العربية املتحــدة بأهل الجنوب ،ألنها تدرك
متامــا أن تطهري الجنوب من املليشــيات
ً
الحوثية ومن اإلصالح كان نتاج جهد وعمل
ثنايئ بني أبناء الجنوب ودولة اإلمارات .
وبالتــايل فإن أذرعهــا اإلعالمية تارة
تتحدث عن انسحاب اإلمارات ،وتارة أخرى
تحاول أن تظهر دولة الخري التي مل تتواىن
عن تقديم جميع أوجه املساعدات إىل أبناء
الجنوب عىل أنها تســعى الحتاللها ،غري
أن الرتابط القوي بــن الجنوب والتحالف
العــريب أيض ًا نجــح يف إجهــاض تلك
املحاوالت حتى اآلن .
املؤامرة الثالثــة كانت من جانب بعض
الجنوبيــن الذيــن ال يعنيهــم يف يشء
استعادة الدولة من عدمه وكل ما يدور يف
أذهانهم كيفية الوصول إىل الســلطة ولو
عىل جثة الوطن ،وهــؤالء يجدون مناخ ًا
دولي ًا ال يضع استقرار الجنوب وأمنه عىل
رأس أولوياته ليجدون مســاحات مناسبة
يظهرون فيها باعتبارهم متحدثني باســم
الجنوب وأهله .
ويعــد مؤمتر املعهد األوريب للســام
الذي فشــل قبل أن ينعقــد أكرب دليل عىل
رغبة هؤالء يف إفشــال املجلس االنتقايل
الجنويب والــذي يعد حائط الصد الرئييس
أمام كل هذه املحاوالت بحث ًا عن مصالحهم
الخاصة والضيقة .
أكــد رئيس دائــرة الشــباب والطالب
باملجلس االنتقايل الجنــويب يافع فضل
محسن الشــطريي ،أن دولة الجنوب لها
عدويــن خارجــي متمثــل يف الحوثيني
وداخيل متمثل يف حكومة التآمر الفاسدة،
مشــدد ًا عىل أنه يجب دحر العدو الداخيل
قبل الخارجي .
وأضاف»« :يواجه أبناء الجنوب عدوين
خارجي متمثال يف الحويث ومليشــياته
وداخيل وهــو األخطر متمث ًال يف حكومة
التآمــر وفســادها ولديها كــم إعالمني
مبخريــن ،ال هــم لهم إال تزويــر الواقع
ريا إىل
والنفخ يف بوق الفاســدين» ،مش ً
أنه «لن تقوم لدولــة الجنوب قامئة ما مل
تقم باستئصال الرسطان الداخيل الذي يعد
أخطر من رسطان الخارج».
حذر من وجــود مخطط يســتهدف
إســقاط الجنــوب وإبعاده عــن قضيته
املرشوعة العادلة ،موضح ًا أن أبناء الجنوب
يخوضــون حرب ًا ضارية ضد ميليشــيات

مقاومة اجلنوب تلقن احلوثي هزائم
نف�سية وع�سكرية يف ال�ضالع

الحويث خارجيــ ًا بينام العدو يرتبص بهم
داخلي ًا إلسقاط دولتهم .
وتابع« :إن وقع الفأس عىل الرأس ،فلم
تعد االستغاثة تجدي وال الندم يفيد ،بينام
أبناء الجنــوب يخوضوا حر ًبا عىل الحدود
ضد العدو الخارجي الحويث».
عدوا آخر يتسلل
وأضاف« :نالحظ هناك ً
خلس ًة إىل الداخل وينتظر اللحظة املناسبة
إلســقاط الجنوب من خالل الكشف عىل
نقاط ضعفه ،وزرع بذور الفتنة الداخلية
ورشاء الذمم».

هزائم حوثية نفسية وعسكرية!
ومتكنت القــوات الجنوبيــة من هزمية
املليشــيات الحوثية يف الضالع نفســي ًا قبل
أن تكون عســكرية ،إذ أن التقــدم امللحوظ
يومي ًا واســتعادة املناطق واملديريات واحدة
تلو األخرى بيد أبناء الجنوب يربهن عىل ذلك

األمر ،وبالتايل فإن القوة العسكرية للقوات
الجنوبية متكنت من هزمية العنارص املدعومة
من إيران نفسي ًا وعسكري ًا ً
أيضا.
ما يربهن أيض ًا عىل أن الهزمية نفســي ًا
بجانب كونها عسكرية بطبيعة الحال ،إقدام
املليشــيات الحوثية عىل إعــدام وقتل الكثري
من عنارصهــا التي وجدت أنهم يشــكلون
عبئــ ًا عليها وأنها فقــدت الثقة يف أن تكون
لتلك العنارص دور يف املعركة ،وخشــيت ألن
تصبح أسرية بيد القوات الجنوبية ،فلجأت إىل
أسلوبها الرببري بقتلها بدم بارد.
وخالل اليومــن املاضيني حققت القوات
الجنوبية نجاحات عسكرية عدة ،إذ سيطرت
عىل مواقع جديــدة يف منطقة القهرة رشق
مريس يف قعطبة شامل الضالع ،بعد أن شنت
القــوات الجنوبية يف جبهــة مريس اليوم،
هجوما واسعا عىل مواقع املليشيات الحوثية
يف القهرة الواقعــة رشق منطقة مريس يف
مديرية قعطبة شامل محافظة الضالع.

وجاء هذا الهجــوم بعد يومني من معارك
سبق وأن حررت فيها القوات الجنوبية ،مواقع
ومناطق اســراتيجية فيام متكنــت اليوم
من تحرير مواقع أخرى كانت تحت ســيطرة
املليشيات الحوثية اإلرهابية .
بحســب مصادر عســكرية ،فإن القوات
الجنوبيــة اســتعادت عددا مــن املواقع يف
الهجوم الذي خاضته عىل قرية القهرة رشق
مريــس ،كام أنها متركزت اليــوم يف املواقع
التي تــم تحريرهــا ،وكانت تحت ســيطرة
املليشــيات الحوثية ،وأصبحــت اليوم تحت
حامية وسيطرت القوات الجنوبية يف جبهة
مريس ،وتجــري عملية تطهري لباقي املواقع،
بالتنسيق مع فرق نزع األلغام والعبوات التي
زرعتها مليشيات الحويث يف القهرة والقرى
املجاورة .
وكشف الخبري العســكري واالسرتاتيجي
خلفان الكعبي ،اليوم ،آخــر تطورات املعارك
يف جبهة الضالع وعدد من الجبهات األخرى
مشري ًا إىل تقدم يف جبهة الضالع ،ونجاحات
يف مريس وتم االستيالء عىل القهرة ومواقع
أخرى ،ويف جبهة تورصة تم تحقيق نجاحات
كبرية واالســتيالء عىل مواقع مهمة تعطي
ميزة الســيطرة عىل مناطق واسعة ،أيضا تم
مسك موقع املدائن وموقع الرسايا وعىل أول
نقطة أسفل شوكان».
وأشادت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل
الجنويب ،يف اجتامعها الذي عقدته برئاســة
هاين عيل بــن بريك ،نائب رئيــس املجلس،
باملالحم البطولية التي يحققها أبطال القوات
الجنوبيــة ،وبالعمليات النوعيــة التي ك ّبدت
العدو الحويث خســائر فادحــة يف األرواح
والعتــاد ،وأجربتــه عىل التقهقــر يف عمق
مناطق سيطرته.
وكانــت وحدات مــن القــوات الجنوبية

املرابطة قد توغلت ،مطلع األســبوع الجاري،
يف جبهة ُتورصة عمور مديرية األزارق جنوب
غرب محافظــة الضالع ،باتجاه مناطق كانت
تحت سيطرة املليشــيات الحوثية يف مديرية
ماوية التابعة ملحافظة تعز الشاملية.
ومتكنت القوات الجنوبيــة املرابطة بعد
هجوم خاطف ورسيع من التوغل والسيطرة
عىل جبل ذيــب يف ماوية ،املطل عىل منطقة
َباهِ ــر ،والنقطة التــي كانــت تتمركز فيها
املليشيات الحوثية أسفل الجبل وجبل املدينة،
إىل جانب موقــع املصانع وموقع َ
الشــوق
السا َيا وتحرير قرية َشع َنب.
وموقع َ
وتعترب جبهــة تورصة عمــور من أبرز
الجبهات املشــتعلة والتي تــدور فيها معارك
رشســة من وقت آلخر ،وقد تحولت القوات
الجنوبية املرابطة هناك من الدفاع إىل الهجوم،
وتحقق انتصارات متتالية متثلت بالســيطرة
عىل جبل الفراشة االسرتاتيجي قبل أيام وعدد
من املناطق املحيطــة إضافة إىل املناطق التي
تم السيطرة عليها.
وتأيت هذه االنتصارات امليدانية يف جبهة
تورصة عمور ،بالتزامن مع اســتمرار املعارك
الرشسة يف جبهات شــال املحافظة والتي
تخــوض فيها وحدات من القــوات الجنوبية
معارك وصفــت بـ»األعنف» متكنت فيها من
اســتعادة تبة الســد بباب غلق التي كانت قد
تسللت إليها املليشيات لساعات.
ونجحت القــوات الجنوبية يف إفشــال
وكرس عدد مــن الهجامت كانــت قد أقدمت
عليها املليشيات الحوثية بغية استعادة مناطق
خرستها مؤخرا يف جبهات باجة والزبرييات
والقفلة وباب غلق ،إال أن جميعها فشلت بعد
مرصع وجرح عدد كبري من عنارصها وتدمري
بعض من عتادها العســكري تحت الرضبات
املدفعية والصاروخية للقوات الجنوبية.

