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"األمناء" تقرير خاص:

التي  البطولية،  االنتصــارات  فرضت 

حّققتهــا ألويــة العاملقــة الجنوبية يف 

مناطــق الســاحل الغريب، نفســها عىل 

الســاحة كربهان متكامل بــأّن الجنوب 

هو الطرف األقوى يف مكافحة اإلرهاب 

ودحره. 

ولعــّل واحــدة من أهــم الخطوات 

االسرتاتيجية التي تّم اتخاذها يف الفرتة 

املاضية هو إعادة التموضع العســكري 

يف هــذه املناطق بعدما ُســِنح املجال 

عــىل مدار الفــرتات املاضيــة للرشعية 

اإلخوانية التخادم مع املليشيا الحوثية 

ومنحها فرصة للتمدد العسكري.

لكــن يف الوقت الحايل ضــاق الخناق كثرًيا 

عىل الرشعية اإلخوانية وكذا املليشيا الحوثية بعد 

الهزائــم الضخمة التي ُمنيت بهــا األخرية، والتي 

أّن الجنوب أحــد أقوى األطراف يف  أظهرت أيًضا 

مكافحة ومجابهة اإلرهاب.

 الالفت يف جهود الجنوب العســكرية يف هذا 

الصدد، أّنهــا تعاملت من منطلق إنســاين نبيل، 

فالجنوء===ب مل ُيفرِّق يف مكافحة اإلرهاب بني 

مناطقه ومناطق غريه )الشــال( وهو ما يعطي 

أّن الجنوب يكافح اإلرهاب يف مجمله،  دلياًل عىل 

انخراًطا يف إطار املرشوع القومي العريب. 

أهميــة هذه الجهــود تعاظمــت بالنظر إىل 

الوضع يف الجنوب نفســه، فعىل الرغم من حرب 

الخدمات الطائفية التي حملت شــعارات العقاب 

الجاعي إال أّن ذلك مل مينع الجنوب من أن يواصل 

جهوده العسكرية يف مكافحة اإلرهاب.

املعاين عــىل األرض يف   وُترجمــت هــذه 

إنجازها يف مكافحة اإلرهاب  انتصارات كبرية تم 

ى إعادة انتشــار قوات العالقة  الحويث، حتى أدَّ

إىل تحرير مناطق جبلية اسرتاتيجية من سيطرة 

مليشيا الحويث اإلرهابية يف الحديدة. 

حدث ذلــك تحديًدا يف مناطــق املخا وحيس 

والتحيتا والفازة والرشيط الساحيل، علًا بأّن هذه 

املناطق ظلّت لســنوات طويلة تحت قصف وقنص 

وإرهــاب متواصــل مل تتوقف املليشــيا الحوثية 

اإلرهابية عن شــّنه عىل مدار الســنوات املاضية 

وتحديًدا عقب توقيع اتفاق السويد.

 خنق الحوثيني يف مناطق الساحل الغريب قد 

يكون بداية حقيقية ملواجهة ميدانية ناجعة تضّيق 

الحوثية وحليفتها  املليشــيات  كثرًيا عىل  الخناق 

الفصيلني يسعيان  أّن  باعتبار  الرشعية اإلخوانية، 

بشتى السبل لصناعة اإلرهاب عىل صعيد واسع. 

القليلة  الفرتة  خالل  تحّققت  التي  االنتصارات 

املاضية أعادت الحديث عــن أهمية االعتاد عىل 

الجهود العســكرية الجنوبية عىل صعيد مكافحة 

اإلرهــاب، وقد شــهدت الســنوات املاضية عديد 

االنتصارات التي تحّققت بفضل الجهود الجنوبية، 

لدرجة أّن كل املناطق التي سبق تحريرها كان األمر 

يعود إىل جهود الجنوب ورجاله وقواته املسلحة.

فخر للجنوب

أكد سياسيون وعسكريون ونشطاء  بدورهم، 

عىل أن قوات العالقــة الجنوبية أرعبت وال تزال 

ترعــب أدوات إيران وأطــراف يف الرشعية، حيث 

تشــكل عنوان االنتصارات التي من أبرز عواملها 

تنظيمهــا وحنكة وشــجاعة قائدهــا ابو زرعة 

املحرمي، وقبل ذلك دعم اإلمارات السخي لها.

 واعتربوها أنها محل فخر للقوات املســلحة 

الجنوبية، مبا تحققه من انتصارات وآخرها، خالل 

األيام املاضية يف الساحل الغريب، مشريين إىل أنه 

بعد اليوم ال ميكن للمرجفني ومروجي اإلشاعات 

رسقة االنتصارات التي تحققها.

العاملقة.. فخر القوات الجنوبية

ويجمع سياســيون وصحفيون عىل أن قوات 

العالقة هي فخــر القوات املســلحة الجنوبية، 

قوامهــا شــباب ثــورة الجنوب، حيث ســجلت 

انتصارات كبرية بإسناد إمارايت. 

وقال املحلل الســيايس هاين سامل مسهور: 

"تفتخر القوات املسلحة الجنوبية بألوية العالقة 

التي ســجلت انتصاراتها عىل امتداد املسافة من 

عدن إىل الحديدة بإســناد من دولة اإلمارات، هذه 

الظلم  الناس ورفع  القوة ساهمت يف مســاعدة 

عنهم وأسهمت بفعالية يف تشكيل قوات املقاومة 

الوطنية كرافع عسكري وسيايس لليمن الشقيق".

 بدوره قال اإلعالمــي صالح بن لغرب: "ال أحد 

أدرى مني بقــوات العالقة، فلســنني رافقتهم 

وعشت بينهم.. هي قوات جنوبية خالصة قوامها 

شباب ثورة الجنوب وحراكه السلمي، وقائد األلوية 

رجل جنويب الهوى والهوية والهدف".

 قوات منظمة وقائد محنك

ويف هذا الصدد أكد عســكريون وسياسيون 

أن أبرز عوامل انتصارات قوات العالقة يعود إىل 

التنظيم الذي متتلكه، وكذا حنكة وشجاعة قائدها 

العميد عبدالرحمن املحرمي )أبو زرعة(. 

وقال املتحدث باســم الجيش واألمن الجنويب 

املقدم/ محمــد النقيب: "هــذه االنتصارات التي 

أرعبت املليشــيات الحوثية وداعمتها إيران أرعبت 

يف الوقت ذاتــه أطراف يف الرشعيــة، تلك التي 

إىل فرض  اإلخوانية  اإلرهابية  وبأدواتها  تســعى 

هيمنتها عىل بلدنا الجنــوب، وأكرث ما أرعبها هو 

وجــود قوات جنوبية بهذا املســتوى من التنظيم 

واالحرتافية".

من جانبــه قال عضــو الجمعيــة الوطنية 

للمجلس االنتقايل الجنويب وضاح بن عطية: "من 

أهم عوامل االنتصار يف املعارك القائد الذي يتصف 

بعدة صفات مثل الشــجاعة واإلخالص والحكمة 

والذكاء، وهذه الصفــات توفرت يف القائد البطل 

مؤسس ألوية العالقة وقائدها العميد عبدالرحمن 

أبو زرعة املحرمي وبحنكته تجمع حوله كل قيادات 

العالقة كأنهم أرسة واحدة".

بعد اليوم لن يرسق املرجفون 
انتصارات العاملقة

أكادمييون ونشــطاء أكدوا أنــه وبعد اليوم 

ال ميكــن للمرجفني ومروجي اإلشــاعات رسقة 

انتصارات العالقة.

وقال د.صدام عبدالله: "شن املرجفون هجوًما 

عىل قوات العالقة الجنوبية أثناء إعادة متوضع 

قواتهــا بناًء عىل اتفاق ســتوكهومل، وســلطوا 

أبواقهم لبث اإلشاعات للتأثري عىل الرأي العام بأن 

ما حدث خيانة، وعندما حققت العالقة الجنوبية 

االنتصــارات ذهبوا لحرف املســار والتغني بأنها 

بطوالت لقواتهم الوطنية".

 ويضيف الناشط السيايس عبدالقادر القايض: 

"لن يستطيعوا بعد اليوم رسقة انتصارات اآلخرين 

اإلرهايب،  وتنظيمهم  حزبهــم  لصالح  وتجيريها 

فتلك أمور مل تعد باإلمكان اليوم فال جيش وطني 

وال بطيخ يف هذه املعــارك بل هي قوات العالقة 

الجنوبيــة %100 والقوات املشــرتكة التي لطاملا 

نعتوها باملليشيا واملرتزقة والعمالء".

 

أبرز االنتصارات

إىل ذلك تحدث الصحفي صابر حليس عن أبرز 

االنتصارات العسكرية واملناطق التي حررتها قوات 

العالقة خالل األيام املاضية يف الساحل الغريب، 

وتحديدا محافظتي تعز والحديدة.

وقال حليس:  "حققت قــوات ألوية العالقة 

وبجانبهــم قــوات املقاومة الوطنيــة والقوات 

التهامية انتصارات ساحقة ضد املليشيات الحوثية 

جنوب وشال وشــال رشق حيس، وصوال إىل 

إب  ملحافظة  اإلدارية  والحــدود  الجراحي  مديرية 

ومديرية مقبنة غرب تعز، وســيطرت عىل جبال 

ومواقع اسرتاتيجية كثرية". 

قالوا إنها فخًرا للجنوب..

التنظيم وحنكة القيادة ودعم الإمارات.. اأبرز عوامل انت�صارات العمالقة

كيف اأثبت اجلنوب اأنه الطرف الأقوى يف مكافحة الإرهاب ودحره؟

دللت انت�صارات ال�صاحل الغربي خلناق 
احلوثي وحليفتها ال�صرعية الإخوانية

قوات العمالقة.. فخر القوات امل�صلحة اجلنوبية


