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"األمناء" تقرير خاص:
ضاعفت القوات الجنوبية من جهودها 
العســكرية إلحبــاط مؤامــرات الحويث 
واإلصــاح التي يجري نســجها حاليًا يف 
التي  املواقع  محافظة مــأرب وعدد مــن 
يتواجد فيها الطرفان والتي تشهد تخطيطًا 
مكثفًا الخرتاق الجنوب يف أعقاب سقوط 
األخرى، وهو  تلو  واحدة  الشــال  جهات 
الضالع  اشــتعال جبهات  انعكس عىل  ما 

وحرضموت خال األسبوع املايض.
وتصدت القوات الجنوبية، األســبوع 
املــايض، لهجــوم عنيف من مليشــيات 
الحــويث اإلرهابية، املدعومــة من إيران، 
الضالع،  مبحافظة  الفاخر،  مدينة  جنويب 
وشهدت مواقع القوات الجنوبية، يف حبيل 
العبدي ومحيط لكمة عثان، اشــتباكات 
عنيفة مبختلف أنواع األسلحة، لرد محاولة 
منطقة  محيط  يف  التقدم  الحويث  مليشيا 
الجنوبية،  القــوات  املواجهــات، وأجربت 
املليشيا اإلرهابية، عىل الرتاجع إىل مواقع 

متركزها.
التحالف يف  فيا زارت قيادة قــوات 
العاصمــة عدن جبهات القتــال يف يافع 
لاطاع عىل مدى جاهزيتها العســكرية، 
خال  العتيبي،  مجاهــد  العميــد  والتقى 
الزيــارة، قائد قوات الحــزام األمني بلحج 
جال الربيعي؛ للوقوف عىل آخر التطورات 
بعــد أن اندلعت اشــتباكات بــن القوات 
يف  الحويث  ومليشــيا  الجنوبية  املسلحة 
جبهــات يافع بلحــج، مطلع األســبوع 

املايض.
املســتمرة  الحوثية  الجرائم  وبرهنت 
بحــق املدنين يف الضالع عــىل أن هناك 
محاوالت حثيثة لتغيري البيئة الدميوغرافية 
يف املناطــق املحــررة والتــي لقيت فيها 
املليشــيات هزائم فادحة عىل مدار األشهر 
املاضية، يف وقت أبــدى يف أبناء الجنوب 
ثباتــًا ملحوظــًا عــىل األرض، مبعاونة 
املواطنــن الذين حققوا بطوالت باســلة 

مبواجهة املحتل الحويث.
وتستهدف مليشيا الحويث من جرامئها 
تهيئة البيئة هناك إلمكانية تسكن عنارص 
تابعن لها كا الحال يف محافظات أخرى 
مدار  عىل  عليهــا  الســيطرة  من  متكنت 
الســنوات املاضية، وأن ما يزيد من أهمية 
هذا الهدف أن الضالــع تعد بوابة الخرتاق 
الجنوب والسيطرة عليه من قبل إيران التي 

تدعم املليشيات باملال والساح.
وتعرّب األرقام التي كشف عنها املتحدث 
باســم جبهات القتــال يف الضالع، فؤاد 
جبــاري، عن مدى الجرائــم التي ترتكبها 
املليشــيات الحوثيــة بحــق املدنين يف 
املحافظة، إذ أشــار إىل ســقوط أكرث من 
230 قتيا وجريحا، خال األشــهر الثاثة 
مليشــيا  اعتداءات  جراء  وذلــك  املاضية، 
بخاف  إيرانيا،  املدعومة  اإلرهابية  الحويث 

ضحايا األلغام الحوثية.
وأوضح أن املليشيات اإلجرامية تتعمد 
إطاق الصواريــخ والقذائف املتنوعة عىل 

تحقيق  أجل  مــن  املحررة  الضالع  مناطق 
مكاســب عســكرية وهمية عىل حساب 
املدنين، مشــريًا إىل نزوح أكرث من ستة 
آالف و500 مواطن من منازلهم، هربًا من 
الحويث،  اإلرهايب  والقصف  االســتهداف 
الحوثية خلفت أرضارا  الهجات  أن  مؤكدا 

يف 32 منزال و86 منشأة حكومية.
وقــال إن الضحايــا غالبيتهــم من 
األطفال والنساء، مؤكدا أن املليشيا تواصل 
السكنية،  القرى  عىل  العشوائية  هجاتها 
متارس  الحوثية  املليشيات  أن  عىل  مشددا 

أبشع االنتهاكات بحق املدنين.
وكانت القــوات الجنوبية قد كرست، 
الحوثية  للمليشيات  واسعًا  هجومًا  األحد، 
باألســلحة الثقيلة باتجاه قطاع بتار بن 
مديريتي قعطبة والحشــا شــايل غرب 
الضالع بعد أن حاولت املليشــيات الحوثية 
شن هجات باتجاه مواقع وحدات القوات 

الجنوبية شال بلدة بتار.
وفوجئت املليشيات الحوثية برد عنيف 
تواجدها  التي عززت  الجنوبية  القوات  من 
بتلك املواقع بوحدات قتالية مزودة بأسلحة 

ثقيلة ومتوسطة.
ونشبت اشتباكات عنيفة مساء األحد 
واملليشيات  الجنوبية  القوات  بن  املنرصم، 
الحوثية يف بتار والجب بالفاخر، واستخدم 
التي  العنيفة  الطرفان خال االشــتباكات 

درات بعدة مواقع مختلف أنواع األسلحة.

كا تصدت القــوات الجنوبية لهجوم 
عنيف من مليشــيات الحــويث اإلرهابية، 
الفاخر،  إيران، جنويب مدينة  املدعومة من 
مبحافظة الضالع، وشهدت مواقع القوات 
لكمة  العبدي ومحيط  الجنوبية، يف حبيل 
عثان، اشتباكات عنيفة مبختلف األسلحة، 
لرد محاولة مليشــيا الحــويث التقدم يف 
محيط منطقة املواجهات، وأجربت القوات 
الرتاجع  عىل  اإلرهابية،  املليشيا  الجنوبية، 

إىل مواقع متركزها.
وتشــهد جبهة الفاخــر تصعيدا من 
محاوالت  وسط  الحويث،  مليشــيا  جانب 
املواقع  مــن  عدد  الســتعادة  مســتمرة 
االســرتاتيجية التي خرستهــا يف معركة 

الثامن من أكتوبر املايض.
ومتكنــت القــوات الجنوبيــة، فجر 
األربعاء املايض، من التصدي لهجوم عنيف 
عىل  اإلرهابية  الحوثية  املليشــيات  شنته 

مواقعها يف جبهة كرش بلحج.
وأفادت مصادر عسكرية أن اشتباكات 
عنيفــة اندلعت بــن القــوات الجنوبية 
ومليشــيا الحويث اســتخدمت فيها كافة 

أنواع األسلحة.
يخيم عىل  أن هدوًءا حــذًرا  وأضافت 
جبهة كرش عقب تصدي القوات الجنوبية 
للهجوم الحويث حيث تراجعت املليشــيات 

الحوثية إىل مديرية الراهدة بتعز.
وأكد الناشط الســيايس العميد خالد 

النــي فشــل أي خطوة لفتــح جبهات 
للمقاومة الجنوبية لتحرير مناطق شالية 

من الحويث.
وكتب الني عرب )تويرت(: " أي خطوة 
لفتح جبهــات للمقاومة الجنوبية لتحرير 
مناطق شــالية من الحويث هو إلشغالها 
واســتنزافها ويف األخري ستفشل ألنها ال 
تستطيع أن تحرر مناطق من أهلها وأبناء 

املناطق الشالية مقتنعن بالحويث".
للمقاومة  تريــدون  كيف  "ثم  وتابع: 
الجنوبية أن تحرر الشــال وأبناء الشال 
يتواجدون يف أبن وشبوة الحتال عدن؟".
الجعيدي من  الشــاعر عبدالله  وحذر 
سقوط وادي حرضموت يف أيدي مليشيات 

الحويث.
اللحظة  "تويــرت": "يف  وقال عــرب 
الحوثين  بأيدي  التي تســقط فيها مأرب 
لكون  بحرضموت  املوت  وادي  سيســقط 
القوات التي تتواجد فيــه ال عقيدة قتالية 
لديها إضافة إىل أن أعــدادا كبرية من تلك 
القــوات هي قوات تدين بالــوالء للحويث 
وهذا ليس استنتاجا وإمنا معلومة حقيقية 
تلك  أفراد  ســمعتها شــخصًيا من بعض 

القوات وأرشت إليها يف حينه".
الجعيدي،  عبدالله  الشــاعر  واستنكر 
تواجد عنارص اإلرهاب يف مناطق جنوبية 

وتحديدا يف شبوة.
وكتــب الجعيــدي عــرب )تويــرت(: 

" الجنوبيون يحررون األرض من الحوثين 
وإخوان  الرشعية  أن  إال  اإلرهابيــن  ومن 

اليمن يف حزب اإلصاح يعيدونهم إليها".
وتابع: "هناك عــدد كبري من عنارص 
اإلرهــاب ومرددي الرصخــة يف أكرث من 
منطقــة وتحديدًا يف شــبوة التي طهرت 

منهم ذات يوم".
وتســاءل: "هل من ناٍه لهذه الرشعية 

وإلرهابييها ولفاسديها وملرتزقتها؟".
وضبطت قوات الحزام األمني يف مثلث 
حســان بأبن حافلة قادمة من مأرب إىل 

تعز عىل متنها أختام مؤسسات حكومية.
وكشف مصدر عن ضبط حافلة بيضاء 
اللون، تحمــل لوحات مؤقــت عدن، يف 
طريقها إىل تعــز، قادمة من مأرب، وعىل 

متنها عدد من الركاب.
وأوضح أنه خال تفتيش أفراد النقطة 
للحافلة عــرثت القوة عىل أختــام تابعة 
للعديد من املؤسســات، بينها املؤسســة 

العسكرية واملدنية.
ونفى سائق الحافلة – بحسب املصدر 
– علمه بوجود األختــام، مؤكدا أنه يعمل 

لدى مكتب أمانات يف مأرب.
وعقــدت قيادات املقاومــة الجنوبية 
والحــزام األمني يف مديريــة أحور بأبن 
اجتاعًا مشــرتكًا لبحث آخــر التطورات 

العسكرية.
قوات  باالجتاع،  املشــاركون  وحذر 
الرشعية  لحكومة  التابعة  اإلخوان  مليشيا 
مــن اقتحــام املديريــة أو محاولة فرض 

السيطرة عليها.
الذي  االجتاع  يف  املشــاركون  ودعا 
القبائل، قادة الرسايا والنقاط  أبناء  حرضه 
األمنيــة إىل رضورة اليقظــة وااللتــزام 
بالضبط والربط العسكري من أجل التصدي 

ألي عدوان محتمل عىل املديرية.
وشــددوا عىل أن القوات سترضب بيد 
من حديد لكل من تســول له نفسه زعزعة 

أمن واستقرار أحور.
محاولة  الجنوبية  القــوات  وأحبطت 
تســلل عنارص مليشــيا الحويث املدعومة 

إيرانيا، لجبهة كرش مبحافظة لحج.
ولجأت املليشــيا اإلرهابية، بحســب 
مصــادر ميدانية، إىل اســتدعاء تعزيزات 
مبواقعها يف خصلة والقاهر شــال غرب 

حالة، لتعويض خسائرها.

تقرير

مقاومة اجلنوب توّجه حتذيرا �شديدا من مغبة االقرتاب من اجلنوب
قوات الجنوب تتأهب ملخاطر تسليم جبهات الشمال


