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”األمناء” قسم التقارير:

تحولت الوحدات املحلية للمجلس 
محافظات  يف  الجنــويب  االنتقايل 
ومديريات الجنوب املختلفة إىل خاليا 
عمل نشطة تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عيــدروس الُزبيــدي، رئيس املجلس 
نداًء  أطلق  والذي  الجنويب،  االنتقايل 
ألبناء الجنــوب بالتعبئة العامة لصد 
اإلرهاب اإلخــواين الحويث، وهو ما 
يؤكد أن هناك تناغم بني أبناء الجنوب 
االحتالل  إلنهاء  السياسية  وقيادتهم 
واســتعادة دولــة الجنــوب كاملة 

السيادة.
بالعديد  املحلية  الوحدات  وعقدت 
اجتامعات  الجنوبية  املديريــات  من 
مكثفة ناقشــت فيها سري إجراءات 
التعبئة العامــة والتأكد من جاهزية 
وحشد  الجنوبية،  املســلحة  القوات 
الطاقــات املختلفــة للتعامل مع أي 
تصعيد متوقع خالل األيام املقبلة، ما 
يربهن عىل أن هناك متاسكا جنوبيا 
ظهر من خالل االستجابة لنداء رئيس 
املجلس االنتقــايل يف مجابهة قوى 

الرش.
أدوارا  املحلية  الوحــدات  وتلعب 
مهمة عىل مســتوى التنســيق مع 
املواطنني يف املديريات املختلفة بشأن 
االحتالل  أســاليب وطرق مجابهــة 
الشاميل، ويف كافة املرات التي أعلنت 
فيها عن تنظيــم فعاليات احتجاجية 
اإلخوانية  الرشعية  مامرســات  ضد 
تكون االســتجابة كبرية وحاشــدة، 
وهو ما يبعث برسائل عديدة للرشعية 
مفادهــا أنها لن تســتطيع اخرتاق 
االنتقايل  شيده  الذي  الشعبي  الجدار 

يف الجنوب ضد عنارصها اإلرهابية.
األمنيــة  القيــادات  وكثفــت 
الجنوبيــة، عىل مدار  والعســكرية 
األيــام املاضيــة، مــن زياراتها إىل 
الوحــدات العســكرية التــي عربت 
معنوية  وروح  قتاليــة  جاهزية  عن 
البواسل  الجنوب  أبطال  لدى  مرتفعة 

قبل  من  استطاعوا  الذين 
أن يحققــوا انتصــارات 
عىل  مهمــة  عســكرية 
كٍل من مليشــيا الرشعية 
الحوثيــة  واملليشــيات 
مينح  ما  وهو  اإلرهابية، 
مزيــدا من الثقــة ألبناء 

أكرث  ويجعلهم  الجنــوب 
إمياًنــا بتوجيــه كافــة 
مع  للتعامــل  الطاقــات 

احتالل قوى صنعاء.
القيــادة  وجــددت 
االنتقايل  للمجلس  املحلية 
الوضيع  مبديرية  الجنويب 
التزامها  يف أبني، األحــد، 

بالتعبئة العامة.
اجتامعها  يف  وحذرت 
اإلخوانية  املؤامــرات  من 
شــعب  عىل  والحوثيــة 
الرشعية  وحرب  الجنوب، 
عــىل الجنــوب خدمًيــا 

وسياســًيا،  وعســكرًيا  واقتصادًيا 
اســرتاتيجية  مديريات  وتســليمها 
يف محافظة شــبوة ملليشيا الحويث 

املدعومة من إيران.
وكذلك ناقشــت الهيئة التنفيذية 
يف  الجنويب  االنتقــايل  للمجلــس 
مديرية خنفر مبحافظة أبني، ســري 
إجــراءات التعبئة العامة يف املديرية، 
عيدروس  الرئيس  بتكليفــات  التزاما 

الُزبيدي رئيس املجلس.
بتلبية  املديريــة  أبناء  وطالبــت 
نداء التعبئــة العامة ورفع الجاهزية 
القتالية، وتنســيق الجهــود األمنية 

للحفاظ عىل االستقرار يف خنفر.
للمجلس  املحلية  القيادة  واطلعت 
االنتقايل الجنــويب يف مديرية يهر، 
مســار  عىل  األحد،  لحج،  مبحافظة 

عملية التعبئة العامة يف املديرية.
ووجهت مبد جهــود التعبئة إىل 
العزل، ومواصلــة اإلعداد ملواجهة أي 
اعتــداء عىل الجنوب من مليشــيات 

الرشعية اإلخوانية أو املليشيا الحوثية 
املدعومة من إيران.

مواجهة خطر العدوان
عن  سياسيون  كشــف  بدورهم، 
للمجلس  املحلية  القيــادات  مواصلة 
االنتقــايل الجنويب جهــود التعبئة 
مليشيا  عدوان  خطر  ملواجهة  العامة 
إيران، مشريين  املدعومة من  الحويث 
إىل وجــود إقبال أكــرب من الوصف 
للتسجيل تلبية لدعوة الرئيس، مؤكدا 
أنه »عندما يكــون الجنوب يف خطر 

فكل أبنائه جنود«.
املحلية  »الدوائر  أن  عىل  وشددوا 
للمجلس االنتقايل الجنويب يف كافة 
تعمل  الجنوب  ومديريات  محافظات 
بوترية عالية منقطعة النظري لتجهيز 
وترتيب التعبئــة العامة تنفيذا لدعوة 

الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي«.

قضية وطن

وقــال السياســيون: »يعيــش 
ا فرتة مفصلية، تتشابك  الجنوب حاليًّ
التحديــات وتتعقــد خاللها  فيهــا 
األوضاع، مبا يفرض رضورة وحتمية 
التعامــل بحكمة بالغة مــن ِقبل كل 
مكونات الجنوب، ســواء شــعًبا أو 

قيادة”.
ا  حاليًّ ينعرج  »الجنوب  وأضافوا: 
تحت وطأة حرب ال إنســانية تشنها 
الرشعية اإلخوانيــة، تقوم عىل إثارة 
بشكل  املعيشــية  واألزمات  النعرات 
املواطنني  يحرش  مبا  البشاعة،  شديد 

بني براثن معاناة ال حرص لها”.
هذه  مواجهــة  »يف  وتابعــوا: 
السياســية  القيادة  تبــذل  األعباء، 
املجلــس  يف  املتمثلــة  الجنوبيــة، 
االنتقايل، كل ما ميكن فعله لتحسني 
املجلس  يعمل  بــل  املواطنني  أوضاع 
االنتقــايل عىل االشــتباك مع هذه 

املشكالت عىل األرض”.
يبقــى  »وفيــام  واســتطردوا: 

متفــق عليه، حول أهميــة حل هذه 
صنوف  وإجهاض  الحياتية  املشكالت 
حرب الخدمات التي تشــنها الرشعية 
الجوهرية  القضيــة  فإّن  اإلخوانية، 
الوطن  استعادة  هي  تظل  والرئيسية 
التي  الغايــة  وهي  االرتبــاط،  وفك 

يجتمع عليها الجنوبيون”.
وأكملــوا: »الشــعب الجنــويب 
مطالب بتفويت الفرصة عىل خصوم 
يحاولون  الذيــن  القضيــة،  وأعداء 
قرصها وإيقافهــا عند حدود معينة، 
قــد توصف - رغم أهميتهــا - بأنها 
العمل  مبســار  قورنت  ما  إذا  ثانوية 

عىل استعادة الدولة”.
خصــوم  »ويعيــش  وقالــوا: 
الجنــوب وأعداؤه حالــة من الرعب 
من املكاســب واملنجزات التي حّققها 
املجلس االنتقــايل عىل مدار الفرتات 
الشعب  أوارص  والتي وّطدت  املاضية، 
بقضيته وعّضدت مكاسبه وزادت من 

تالحمه”.
»هذا  أن:  إىل  وأشــاروا 
الخصوم،  هؤالء  قاد  الرعب 
إىل محاولــة حرش القضية 
يف نطــاق الحديــث عــن 
الخدمــات والعمــل عــىل 
توفريهــا، علاًم بــأّن هذه 
)اللعبة( قد ينســاق وراءها 
الجنوبيون دون قصد أو تعمد 
يكون يف صالح  لن  أمٌر  وهو 

القضية”.
بالقــول:  واختتمــوا 
فــإّن  ذلــك،  إىل  »اســتناًدا 
القناعة  رغــم  الجنوبيــني، 
بحتميــة توفري الخدمات لهم 
فيه،  جدال  ال  إنســاين  كحق 
فإّنه يف الوقت نفسه يجب أن 
يكون الشغل الشاغل للجنوب 
لقيادته  الحال  كام   - وشعبه 
التحرك نحو اســتعادة  - هو 
أو  الوقت  الدولة مهام طــال 

تفاقم التحدي”.

تقرير
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�صعب اجلنوب مطالب بتفويت الفر�صة على خ�صوم واأعداء ق�صيته

ن�صاط كبري لوحدات حملية للمجل�س يف اجلنوب
  كيف أكدت التعبئة العامة متاسك اجلنوب يف مواجهة إرهاب الشمال؟


