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تقارير

تقرير خاص لـ"األمناء" يكشف.. هكذا انترص االنتقايل للقضية الجنوبية رغم التحديات.. 

األمناء / القسم السياسي :
منذ الغزو الحويث عىل الجنــوب ومحافظة الضالع 
تتصدر املشهد القتايل، حيث يسطر أبناء املحافظة مالحم 
بطولية دفاعا عن الجنوب وقضيته، وقدموا مئات الشهداء 

يف املعارك. 
مل تتوقــف جبهة الضالع منذ تحريــر املحافظة يف 
2015م التي كانت أول محافظة تتحرر من الحويث، حيث 

تخوض معارك داخل مناطق تابعة ملحافظ إب الشاملية. 
وحاولت مليشــيات الحويث كرس جبهــات الضالع 
أكرث من مرة، فكانت النتيجة خســائر كبرية يف صفوف 
املليشيات الحوثية وخسائر مواقع شاسعة لصالح القوات 

الجنوبية. 
وحاولت أطراف يف الرشعيــة تركيع وكرس الضالع، 
بقطع الدعم العســكري وإيقاف املرتبــات عن الجبهات  
ألكرث من مثانية أشهر، باإلضافة إىل الحمالت اإلعالمية، 

ولكن صمود أبطال الضالع أفشل جميع املخططات. 
ما قدمته الضالع يف الحرب ضد الحوثيني مل تقدمه 
محافظة مثلها، فهي الجبهة التي يتســابق أبطالها عىل 
املوت والشهادة دفاعا عن املرشوع الجنويب، ولنا يف أيب 
الشهداء يحيى الشوبجي حكاية، فقد قدم ثالثة من أبنائه 
شــهداء ضد املرشوع الحويث، واالبــن الرابع ما يزال يف 

الجبهة يدافع عن الجنوب حتى اللحظة. 

وتحدث الناطق العســكري باسم املنطقة العسكرية 
الرابعــة النقيب محمد النقيب، عن تضحيات الشــوبجي 
ضد الحويث قائال: "كل اآلباء كانوا األقواس وكان أبناؤهم 
الرماح التي أطلقها عنفــوان الذود عن الجنوب برسعة ال 
تخطئ صوب العدو الغــازي.. إال أنت كنت القوس وكنت 
الرمح وكنــت الرامي والقائد واملقاتــل بروحه وروح كل 

أوالده".
النقيب قائال: "يحيى الشوبجي سنظل نذّكر  وأضاف 

بك وبأوالدك الشهداء الثالثة أنفسنا واألجيال". 

الضالع بال غطاء جوي وال مرتبات تهزم احلوثي
املاضيني،  اليومني  الجنوبية، خالل  القوات  وهاجمت 
مواقع مليشــيات الحويث داخل محافظة إب الشــاملية، 
وحققت أهدافها بنجاح، وكبدت املليشيات خسائر برشية 

فادحة. 
وقال الناشــط الجنويب وجدي السعدي: "إن الضالع 
تنترص عىل حدود محافظــة إب اليمنية، وتتقدم القوات 
الجنوبيــة بضعة كيلومرتات، وإســقاط ثــالث مواقع 

عسكرية للمليشيات الحوثية".
مشــريا أن كل هذا يحدث يف ظل غياب تام للطريان 

وتوقف كل أشكال الدعم اللوجستي. 
وقال عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب 
فضل الجعدي إن القوات املسلحة الجنوبية تخوض معارك 
ضد مليشــيات الحويث وهي بدون مرتبات وغذاء للشهر 

السادس عىل التوايل. 
وقال الجعدي يف تغريــدة له عىل "تويرت": "يحارب 
أبطالنا للشــهر السادس عىل التوايل دون مرتبات أو غذاء 
أو أي دعــم آخر ، بصمود فوالذي يف جبهات مفتوحة مع 
مليشــيات الحويث ويقدمون التضحيات برشف وشموخ. 
مؤكدا أن هذه اإلرادة التــي مل تكرسها الحرب، وحتام لن 

تكرسها أيضا أي ظروف أخرى.
القتايل فؤاد  الضالع  املتحدث باســم محور  وكشف 
الجباري يف ترصيح خاص لـ"األمناء" عن آخر مستجدات 

األوضاع يف محور الضالع. 
وقال الجباري: "إنه بعد الهجامت التي شنتها القوات 
الجنوبية واملشــرتكة قبل يومني عىل مواقع مليشــيات 
الحويث يف جبهتي بــاب غلق ومريــس وبتار وحققت 
أهدافها بنجاح، حاولت مليشيات الحويث مساء يوم األحد 
وصباح االثنني التسلل باتجاه مواقع القوات الجنوبية يف 
قطاع بتار وصبرية وباب غلق والفاخر، وتم رصد املليشيات 

والتعامل معها حسب قواعد االشتباك".
إســناد بعض  املليشــيات  وأضاف: "ورغم محاولة 
العنارص املحارصة بقصف عنيف مبختلف أنواع األســلحة 
املســلحة واملشرتكة  القوات  أن  إال  الثقيلة واملتوســطة، 

استطاعت إفشال هذا التسلل".

الضالع تدافع عن اجلنوب بصمت ونكران للذات 
وتعليقا عــىل االنتصارات العســكرية التي تحققها 

القوات املســلحة الجنوبية يف جبهة الضالع أكد القيادي 
باملجلس االنتقايل الجنــويب أحمد عمر بن فريد أن أبطال 
الضالع انتــرصوا عىل الحوثيني بــدون غطاء جوي وال 

مرتبات وال دعم إعالمي. 
ونرش بن فريد فيديو عىل حســابه "بتويرت" ألبطال 
الضالع وهم يرددون شــعارات النرص قائــال: " معزوفة 
النــرص تصدح بهــا أفواه الرجــال يف ضالــع الصمود 
والشموخ". مضيفا: "بال غطاء جوي وبال مرتبات وال دعم 
إعالمي يسطر األبطال هناك مالحم حقيقية ضد مليشيات 

الحويث".
وتابع: "لسان حالهم يقول: نحن ال نشتبك مع الحويث 
بالحجــارة وال باأليدي كام يفعل البعض، وإمنا بالرصاص 

كام يحدث عادة يف املعارك الحقيقية".
ومن جانبه قال الصحفــي الجنويب صالح املحوري 
إن جبهة الضالع تدافع عــن العاصمة عدن والجنوب من 
الحوثيني بصمت ونكران للذات من قبل السلطة الرشعية، 

مشريا إىل هناك محاوالت حوثية بائسة القتحامها. 
وقال املحوري يف منشور له عىل "الفيسبوك": "يف 
ِخضم الهجــوم الحويث عىل مأرب، ينبغــي بنفس القدر 
االنتباه إىل جبهــة الضالع ودعمها، هــذه املدينة تدافع 

بصمت ونكران للذات". 
وأضاف املحــوري: "هناك محاوالت حوثية بائســة 
القتحامها لكن املقاتلني من أبناء املدينة يقاتلون برشاسة 

دفاًعا عن مدينتهم، وعن الجنوب بشكل عام".

األمناء/ تقرير - صالح لزرق :
قــدم املجلس االنتقــايل الجنويب، منذ 
أربع ســنوات، منوذجا جيدا  قبل  تشــكيله 
يف املحافظــات الجنوبية، حيــث نجح أمنيًا 
العريب  للمجتمع  وأثبت  وعسكريًا وسياسيًا، 
والدويل، جدارته بأن يكون حليفًا اسرتاتيجيا 

يف املنطقة يف املرحلة القادمة. 
كانت عســكريا يف  االنتقايل  نجاحات 
البداية، بعد تحقيقه انتصارات عىل مليشيات 
الحويث املدعومة من رسطان الرشق األوسط 
إيران، حيث متكن من تطهري الجنوب من هذا 
التمدد الرسطاين بعد إسناد من دول التحالف 
العريب، كــام لعب االنتقايل دورا محوريا يف 
مكافحة اإلرهاب، وهزم التنظيامت اإلرهابية، 
التي كانــت تتخذ مــن بعــض املحافظات 

الجنوبية وكرا لها. 
انتصــارات القوات الجنوبية املســلحة، 
التابعــة للمجلس االنتقــايل الجنويب، عىل 
تنظيم القاعدة أشاد بها املجتمع الدويل، كام 
أشــادت بها تقارير لألمن القومي األمرييك، 

وتناولتها كربى الصحف العاملية. 
بهــذه االنتصــارات اســتطاع املجلس 
االنتقايل تحقيق مكاســب سياسية للقضية 
الجنوبيــة عىل طــاوالت دوليــة وإقليمية، 
واالعرتاف بها، كام أنه أظهر للتحالف العريب 
أنه حليــف صادق يف الجنوب ضمن املرشوع 
القومي العريب الذي تقــوده اململكة العربية 

السعودية.

اتفاق الرياض ينتصر للجنوب

وكان لألشــقاء يف التحالف العريب دور 
يف إرشاك االنتقــايل الجنويب طرفا رشعيا، 
ضمن الرشعية اليمنية املعرتف بها دوليا، من 
خالل اتفاق الريــاض، الذي وقع بني املجلس 
والرشعية يف العاصمة الســعودية الرياض، 
برعايــة دولية، ومن خالل االتفاق ســيتيح 
للمجلــس التحرك بطريقــة رشعية لتحقيق 

هدفه واالنتصار ملرشوعه السيايس. 
وتعليقا عــىل ذلك أكد املتحدث باســم 
املجلــس االنتقايل عيل الكثــريي أن املجلس 
يقــف اليــوم يف نقطة مل تصلهــا القضية 
الجنوبية من قبل، وهي نقطة التوجه لوضع 
هذه القضية عــىل طاولة أي مفاوضات وأي 
مشاورات قادمة يف إطار التوجه نحو السالم 
يف الجنــوب واليمن، مشــريا إىل أن اتفاق 
الرياض وفــر للمجلس االنتقايل الجنويب أن 
يكون جزًءا من وفد ســيتم تشكيله يف هذه 
املفاوضات ممثاًل عن القضية الجنوبية وحق 

شعبنا يف تقرير مصريه.
واعترب الكثريي، يف ترصيح صحفي، أن 
هذه تطورات مهمة جدا وجاءت نتيجة اتفاق 
بكل هيئاته وقواته  املجلس  الرياض، وأصبح 

الجنوبية رشعيا بفضل هذا االتفاق. 

وأكد الكثــريي أن أهمية لقــاءات وفد 
ومع  الدبلوماســية  الهيئات  مــع  االنتقايل 
املنظامت الدولية التــي أجراها مؤخرا، حيث 
كان هناك توافق عــىل أن الجنوب ينبغي أن 
ميثل وأن يكــون له مشــاركة فاعلة يف أي 
تســوية قادمة، بحيث ينال حقه يف تقرير 

مصريه - حد قوله.
يف  العسكري  الفشل  أن  مراقبون  ويرى 
جبهات الشامل من قبل سلطة الرشعية التي 
تسيطر عليها جامعة حزب اإلصالح اإلخواين، 
تفرض عىل التحالــف العريب االعرتاف بحق 

الجنوب يف تقرير مصريه.
ومل تحــرز قوات الرشعيــة يف جبهات 
الشــامل أي انتصارات بل إنها تكبدت خسائر 
فادحة وقد تكلفها خســارة محافظة مأرب 
آخر معاقلها لصالح مليشــيات الحويث، التي 
الغنية  املدينة  تتقدم بشكل رسيع إلســقاط 

بالنفط. 

االنتقالي واملرحلة القادمة
وبحسب مراقبون فإن سيطرة مليشيات 
التحالف  عىل  يفرض  الشــامل  عىل  الحويث 
العريب االعرتاف باالنتقايل كسلطة أمر واقع 

والبدء بالعمل معه بعيدا عن الرشعية اليمنية 
الســيايس  املشــهد  بات خروجها من  التي 

وشيكا. 
ويف هذا السياق اعترب نائب رئيس دائرة 
اإلعــالم يف املجلس االنتقــايل الجنويب أن 
الدويل  املجتمع  املرحلة مالمئة جدا ألن يقف 
اســتعادة  يف  الجنوبيني  لحق  داعام  موقفا 
التي  اليمنية  الوحــدة  إنهاء  دولتهم، وإعالن 
قامت يف مايو/ أيــار 1990، بعد أن انتهت 
السابقتان  الدولتان  الواقع، وأن تستعيد  عىل 
وضعهام القانوين، ويقيام عالقة طيبة تقوم 
عىل حســن الجوار والتعاون، وعدم التدخل 
يف الشؤون الداخلية من أجل تحقيق السالم، 
واالنطالق نحو البناء والتنمية، واالســتفادة 
من الــرثوات واملوارد الهائلــة املوجودة يف 

جغرافية البلدين.
كام طأمن القيــادي الجنويب الرشكات 
الجنوب  الكربى، بــأن مصالحها يف  والدول 
بعد االستقالل ســتكون محفوظة ومحمية 
بالقانــون وبعيــدة عن كل أشــكال االبتزاز 
والفســاد التي كانت وما زالــت قامئة حتى 
اللحظــة، وأن االتفاقات التــي وقعتها هذه 
الرشكات ستظل سارية طاملا هي يف إطارها 

القانوين السليم ومع مؤسسات الدولة.

كيف ستكون التسوية السياسية القادمة؟ 
وحول التحوالت واملتغريات السياسية يف 
امللف اليمني، والضغــوط األمريكية والدولية 
التي متارسها عىل األطراف السياسية اليمنية 
إلنهاء الحرب والدخول يف تســوية سياسية 
الحوثيني  شــاملة برعاية دولية، ومحاوالت 
العســكرية إلســقاط مأرب قال سياسيون 
تســعى  الحويث  مليشــيات  إن  لـ"األمناء" 
التسوية  قبل  سياســية  مكاســب  لتحقيق 
النفط واملوارد من  السياسية وأيضا الحصول 

محافظة مأرب الغنية قبل ذلك.
وكشــف القيادي يف جامعــة الحويث 
محمد  البخيتي ســبب تصعيدهم يف مأرب، 
موضحا أن الســبب رغبتھــم الجامحة يف 
الحصول عىل النفط، معتربا أن أمريكا تحارص 
النفطیة ولیس ھناك حل حالیا سوى  السفن 

االستیالء عىل مأرب.
وكتــب البخيتــي يف تغريــدة له عىل 
أصبــح رشيان حياة ألي  "الوقود  "تويرت": 
شــعب، لذلك مل يعد أمام الشــعب من خيار 
سوى النفري العام لكرس الحصار، وذلك برفد 
ثرواتنا  الستعادة  والرجال  باملال  مأرب  جبهة 
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¿ تواجه عدواًنا ثالثًيا دون اأي دعم ع�صكري اأو غطاء جوي
¿ تدافع عن الجنوب وتذود عن ترابه ب�صمت ونكران ذات

¿ هزمت العدو رغم الحرمان وقطع المرتبات

الضالع تدّون تاريًخا جديًدا يف سجل احلروب وترسم حدود دولة اجلنوب..

قلعة ال�صمود وحمرقة 
الغزاة والطامعني

التحولت ال�صيا�صية القادمة.. كيف �صيخرج النتقايل الرابح الأكرب؟


