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عــــــــاء  تقريــر/  »األمنــاء« 
عــــادل حـــنش:

من املســؤول؟.. نعم من املسؤول 
عن اســتمرار انقطاع مرتبات القوات 
التي اســتطاعت هزميــة العدو؟ من 
مرتبات  انقطاع  استمرار  عن  املسؤول 
هزمية  اســتطاعت  التــي  القــوات 
استمرار  عن  املســؤول  من  اإلرهاب؟ 
انقطاع مرتبات القوات التي استطاعت 
املسؤول  من  واالستقرار؟  األمن  بسط 
يف  الفظيع  املعيــي  التدهــور  عن 

محافظات املحررة؟
نعم يا ســادة يا كرام.. أتحدث 
عن القوات املســلحة الجنوبية التي 
اثبتت انها القوات الوحيدة املنترصة 
التــي تدور رحاها  الحرب  يف هذه 

منذ عام 2015م؛ فالقوات املسلحة 
الجنوبيــة اســتطاعت هزميــة 
ميليشــيا الحــويث يف أكرث من 
مناســبة، ومنذ بدء الغزو الحويث 
باإلضافة  اليوم،  وحتى  العفايش 
إىل تطهري محافظات الجنوب من 
الجامعات اإلرهابية، وكذا بســط 

األمن واالســتقرار يف عموم الجنوب، 
إىل جانــب تأمني محافظــات الجنوب 
من أي غزو من قبل أعداء الجنوب سواء 
من قبل )ميليشــيا الحويث، أو ميليشيا 

اإلخوان، أو التنظيامت اإلرهابية(.

هل ينَفذ صرب الجنوبيني؟
املســلحة  القوات  ابطال  ويتعرض 
الجنوبية لخذالن كبري من قبل الحلفاء، 
ففي الوقت الذي يجب االهتامم بالقوات 
التي انترصت لعاصفة الحزم، وللمرشوع 
العريب، نشــاهد معاناتهم تتفاقم يوًما 
اإلخوانية  القوات  تتسلم  فيام  يوم،  بعد 
مرتباتها  العــريب  للمرشوع  املُعاديــة 

شهرًيا، ودون أي تأخري.
املســلحة  القوات  تدخل  واليــوم، 
الجنوبية شهرها التاسعة دون مرتبات، 
التي  املعيشــية  األزمة  تفاقم  يصاحبه 
املحررة  الجنــوب  محافظــات  رضبت 
مؤخــًرا خصوًصا العاصمــة الجنوبية 
عدن، يف املقابل تتسلم القوات اإلخوانية 
التابعــة للرشعيــة اليمنيــة مرتباتها 
شــهرًيا، وهي التي مل تنترص للمرشوع 
العريب قط، بل انها تتواطئ مع ميليشيا 
الحــويث ضــد التحالف العــريب الذي 
تقوده اململكة العربية السعودية، ودولة 
تســليم  وما  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
يف  وتحديًدا  الشــامل،  يف  الجبهــات 
محافظة مأرب اليمنية من قبل ميليشيا 
اإلخــوان التابعــة للرشعية مليليشــيا 
الحويث إال خــري دليل عىل ذلك التواطئ 

املفضوح.
أشــهر   )9(« أن:  أكــدوا  مراقبون 
والقــوات الجنوبيــة دون مرتبات مع 
تفاقم األزمة املعيشــية، أمر ُيشري إىل 

ُقرب نَفاذ صرب الجنوبيني«.
وقالــوا، يف ترصيحــات متفرقة 
العريب  التحالف  لـ«األمناء«: “عىل دول 
بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة تحمل مسؤولية 
أي عواقب إذ ما نَفذ صرب أبناء الجنوب«، 
مؤكدين انه: »من غري املعقول أن يتعرض 
أبناء الجنــوب لهذا العبث املعيي وهم 
العريب  للمرشوع  انترص  من  الوحيدون 

باملنطقة«.
املسلحة  القوات  »تتعرض  وأضافوا: 
الجنوبية ملؤامرات هدفها تفكيكها وفًقا 
ملخطط تديره قــوى وجهات نافذة يف 

الرشعية اليمنية وجهات خارجية«.

صمود فوالذي ومؤامرات مفضوحة
ورغم املعاناة التــي يعانيها ابطالنا 
الجنوبية جراء  املســلحة  القــوات  يف 
التاسع عىل  للشــهر  مرتباتهم  انقطاع 
التــوايل، وكذا توقف الدعم العســكري 
والوجســتي والغــذايئ يف الجبهــات 
يسطرون  انهم  إال  املُشــتعلة  الجنوبية 
دفاًعا  والفدائية  البطولية،  املالحم  أروع 
عن األرايض الجنوبية من أي غزو حويث 

أو إخواين.
ويرفــع ابطــال القوات املســلحة 
الراتب  يكــون  )لن  شــعاًرا:  الجنوبية 
مقابــل قضيتنا الجنوبيــة، ولغري رب 
الســامء والله ما نركــع، وال أريد راتب 
وال راتب معــي ينفع، اريد دولة جنوبية 
نعم هذا  الســامء مرفوع(..  علمها يف 
هو شــعار ابطالنا الصامدين الذي يعرب 
عــن التضحية الفوالذيــة ألجل الوطن 
إىل  واضحة  أشــارة  وهــي  الجنويب، 
اإلرصار الكبري الــذي يتحىل به ابطالنا 
بالقوات املسلحة الجنوبية، فهم يدركون 
خطورة املؤامرات التي ُتحاك ضد الجنوب 

من قبل عدة جهات محلية ودولية.

بطولية  انتصــارات ومالحم 

رغم الخذالن
املســلحة  القــوات  ابطــال  وكان 
يف  عديدة  نجاحــات  حققوا  الجنوبية 
مواجهة مليشــيا الحــويث عىل جبهة 
الضالــع خالل األيــام املاضيــة، وكذا 
التابعة  اإلخوان  ميليشــيا  مواجهة  يف 

للرشعية اليمنية يف عدة جبهات.
واستطاعت بسالة أبناء الجنوب من 
تسطري ملحمة بطولية جديدة سيخلدها 
التاريخ يف أنصــع صفحاته، يف وقت 
للهيمنة  الجنــوب  أعــداء  فيه  يتكالب 
احتالله  إعادة  عىل مقدراته ومحاولــة 
مجدًدا، وهو ما سيؤدي إىل إحباط عديد 
املؤامرات التي تســتهدف إثارة الفوىض 

بالجنوب.
بدورهــم، أكــد عســكريون، يف 
»نجاحات  أن:  لـ«األمنــاء«  ترصيحات 
القــوات الجنوبية عــىل جبهة الضالع 
وغريها ال تقل عن الكثري من االنتصارات 
الجنوب ال سيام  التي حققها  التاريخية 
وأنها تأيت يف وقــت أطلق فيه املجتمع 
الدويل يد مليشــيا الحــويث، املدعومة 
وظهر  الجنوب،  مبقدرات  للعبث  إيرانًيا، 

أمريكا عن قرار  تراجــع  ذلك من خالل 
تصنيف مليشــيا الحــويث كـ«منظمة 
إرهابية« مع الرتاجع عن إقرار العقوبات 

األمريكية عىل طهران«.
وقالوا: »تســجل القوات املســلحة 
الجنوبية تاريًخــا جديًدا ناصع البياض 
للجنوب بعــد أن اســتطاعت اجهاض 
محاوالت غزو الشامل للجنوب يف أكرث 
من مناسبة منذ أغسطس / آب 2019م، 
وحتى اليوم«، مشريين إىل أن: »الصمود 
الفــوالذي البطــال القــوات الجنوبية 
ســاعد املجلــس االنتقــايل الجنويب 
الضغوطات  مــن  مزيد  مامرســة  يف 
الرشعية  عىل  والدبلوماسية  السياسية 
تبقى  ما  تنفيذ  عىل  إلرغامها  اإلخوانية 
الشق  الرياض خصوًصا  اتفاق  بنود  من 
السيايس  الشق  تنفيذ  بعد  العســكري، 
من خالل تشــكل حكومة املناصفة بني 

الجنوب والشامل«.
وأضافوا: »القوات املسلحة الجنوبية 
أحبطت مخطط تحالف الحويث واإلخوان 
الــذي هدف إىل تســليم جبهــة مأرب 
للحويث مقابل إفســاح املجــال للتقدم 
عرب جبهة الضالع ويف ذات الوقت الذي 
الزج  عىل  اإلخوانية  الرشعية  فيه  تعمل 
بعنارصها اإلرهابيــة إىل الجنوب تحت 
مسميات النزوح اإلنساين، ما من شأنه 
إرباكه يف  الجنــوب عرب  احتالل  إعادة 

جبهات مختلفة«.
والســبت املنرصم، اشتبكت القوات 
املســلحة الجنوبية مع مليشيا الحويث 
يف قطــاع هجار - باب غلق شــاميل 

محافظة الضالع.
عنارص  الجنوب  قــوات  وحارصت 
التسلل  محاولتها  خالل  الحويث  مليشيا 

بكامشة نريانية، أجربتهم عىل الرتاجع.
تحت  لالنســحاب  الحويث  واضطر 
قصــف مكثــف، يف محاولــة لتأمني 
هروبه، غري أن القوات الجنوبية نجحت 
يف إيقــاع خســائر فادحــة بصفوف 
الحوثيــني، وهو أمر تكــرر يف مرات 

عديدة خالل األيام املاضية.
الجوية  الدفاعــات  أســقطت  كام 
للقوات املســلحة الجنوبيــة، الخميس 
املايض، طائرة بدون طيار ُمسرية ملليشيا 
الحويث يف محور مريس شامل الضالع.

التصدي  الجنوبية  القوات  وتواصل 
ملحاوالت مليشيا الحويث التجسس عىل 

سامء املنطقة.
تصاعدت  املايض،  األسبوع  وخالل 

املواجهات لصد عدوان مليشــيا الحويث 
شامل معسكر الجب، واسُتخدم مختلف 
أنواع األسلحة املتوســطة والثقيلة يف 
هــذه املواجهات، كام تصــّدت القوات 
مليشيا  لعدوان شنته  الجنوبية  املسلحة 
الحويث عىل قطاع صبرية – الجب شامل 

غرب الضالع.
ويف ذات الجبهــة، أفشــلت قوات 
الجنوب املســلحة محاولة حوثية أخرى 
قطاع  عىل  هجوًما  األخري  شــّن  بعدما 
ُصبرية – الُجب، إىل جانب نجاح القوات 
الجنوبيــة بصــد هجوم حــويث تجاه 
االســرتاتيجي، ونجحت  الُجب  معسكر 
ببســالة بإيقاف الهجوم عرب مواجهات 
رشسة استمرت ساعات األمر الذي دفع 
وأثقلت  االنهيــار،  إىل  الحويث  عنارص 
الحويث  عنــارص  الجنوبية  الوحــدات 
أجربتها  فادحة  ومادية  برشية  بخسائر 

عىل الهروب.

متاطل
رغــم تأكيد رئيس لجنة التنســيق 
واالرتبــاط الســعودي امليدانية لتنفيذ 
اتفــاق الرياض اللواء محمد بن ســعد 
 )802( الواجب  قــوات  وقائد  الُربيعي، 
للتحالف  التابعــة  العاصمة عــدن  يف 
منيف  بن  نايــف  ركن  العميــد  العريب 
العتيبي، واملهندس أحمد مدخيل مسؤول 
الربنامج السعودي لتنمية وإعامر اليمن 
الرتتيبات  ُيجــري  انُه  عدن،  بالعاصمة 
النهائية للبدء يف رصف مرتبات القوات 
العســكرية واألمنية الجنوبية املتأخرة، 
والتي كان من املنتظر أن تدشــن خالل 
عرشة أيــام، إال أن مهلــة العرشة أيام 

انتهت دون أي جديد ُيذكر.
رئاســة  هيئة  عضو  لقاء  ذلك  جاء 
القائم  الجنــويب،  االنتقــايل  املجلس 
بأعــامل رئيس املجلــس، رئيس وحدة 
شــؤون املفاوضات د.نــارص الُخبجي 
2021م  18 فرباير/شــباط  الخميــس 

بالجانب السعودي.
انقضاء  ان  سياسيون  أكد  بدورهم، 
أيــام دون رصف مرتبات  مهلة العرشة 
الجنوبية  واألمنية  العســكرية  القوات 

املتأخرة ًيعد مامطلة واضحة.
وقالــوا، يف ترصيحات لـ«األمناء« 
انه يجب الضغط عــىل التحالف لرصف 
الجنوبية،  املســلحة  القــوات  مرتبات 
وانتظــام رصفهــا شــهرًيا، وإال فإن 
عواقب املامطلة برصف املرتبات سيكون 

وخياًم«.

شعب الجنوب يعاين
عىل  والحرمان  املعاناة،  تقترص  وال 
ابطال القوات املســلحة الجنوبية فقط، 
بل أن شــعب الجنوب كافــة يعاين من 
ويــالت األزمات املعيشــية، األمر الذي 
يربهن أن هناك مؤامــرة إلخضاع أبناء 
الجنوبية،  قضيتهم  عن  للتنازل  الجنوب 
الجنوب  استعادة دولة  وعن هدفهم يف 
 21 الســيادة عىل حدود ما قبل  كاملة 

مايو / ايار 1990م.
وأكد مراقبون أنه: »من املستحيل أن 
يتنازل الجنوبيني عن حقهم باســتعادة 
دولتهم الجنوبية مهام كلفهم الثمن من 

تقديم مزيد من التضحيات«.
فيام دعا عضو هيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل الجنــويب، نائب األمني العام 
فضل الجعــدي إىل التخاذ حلول عاجلة 
تســاهم يف حلحلة األوضــاع املرتدية 

للمواطن.
وقال عرب )تويرت(: »ال بد من اتخاذ 
حلول عاجلة تساهم يف حلحلة األوضاع 
يســتطيع  ال  حًدا  بلغت  التــي  املرتدية 
املواطــن تحمله جــراء االرتفاع املهول 
ألسعار السلع واملواد الغذائية ناهيك عن 

تردي الخدمات«.
وأضــاف: »ال بد أن يشــعر الناس 
بإيجابيــات اتفاق الريــاض من خالل 
الحكومــة بالوضع االقتصادي  نهوض 

والخدمايت«.

كارثة خدمية
العامة  لألمانة  تقرير  حذر  بدورها، 
للمجلس االنتقايل الجنويب أمس اإلثنني 

من كارثة خدمية.
جاء ذلــك خالل اســتعراض أمانة 
بالعاصمة عدن  اجتامعها  االنتقايل يف 
تقرير املشــهد االقتصادي واملستجدات 
االقتصادية وانعكاساتها عىل املواطنني.

التدهور  عــن  التقريــر  وكشــف 
عــدن  العاصمــة  يف  االقتصــادي 
سعر  انهيار  جراء  الجنوب،  ومحافظات 
أســعار  وارتفاع  املحلية،  العملة  رصف 
املواد االســتهالكية، باإلضافة إىل أزمة 

املشتقات النفطية.
وحذر من تهــاوي الخدمات وعىل 
رأســها قطاع الكهرباء، مؤكدا أنه ينبئ 
بحالة كارثيــة يف فصل الصيف املقبل، 

تقريـــر  

تقرير لـ«األمناء« يبحث خطورة استمرار انقطاع مرتبات القوات اجلنوبية وتفاقم األزمات يف اجلنوب..

الق�ات امل�سلحة اجلن�بية بدون مرتبات.. فمن امل�س�ؤول؟

)9( أشهر دون مرتبات وتفاقم األزمات.. هل ينَفذ صبر اجلنوبيني؟
مراقبون لـ«األمناء«: على التحالف حتمل مسؤولية أي عواقب


