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”األمناء” تقرير/ عــالء عــادل حـــنش:
 

مرحلة  الجنوبية  املســلحة  القوات  تدخل 
جديــدة مــن مســرتها النضاليــة الحافلة 
باالنتصارات العظيمة بدًءا من هزمية ميليشيا 
الحويث املدعومة إيرانًيا يف 2015م، وما تالها 
من انتصارات ضد الحوثيــن، مروًرا بتطهر 
الجنوب من الجامعات اإلرهابية، وانتهاًء بطرد 
ميليشيا اإلخوان من بعض األرايض الجنوبية.

القوات  تدخلها  التي  الجديدة  املرحلة  وُتعد 
للغاية، ورمبا  الجنوبية مرحلة مهمة  املسلحة 
هي أهم مرحلة عىل اإلطالق يف مسرة أبطال 
قواتنا املســلحة الجنوبية عىل طريق استعادة 
دولــة الجنوب كاملة الســيادة عىل حدودها 
الجغرافية والسياســية املعروفة دولًيا ما قبل 

21 مايو/ أيار 1990م.
وتتمثل هــذه املرحلــة يف عملية تأمن 

)النفطية،  الرثوات  وتأمن  الجنوبية،  األرايض 
والغازية، والبحرية( وغرها من ثروات الجنوب 
التي يزخر بهــا، وكذا تأمن املمــرات الدولية 
القرارات  وتنفيذ  والجوية(،  والربية،  )البحرية، 
وتطبيقها  الرئــايس،  املجلس  التي يصدرهــا 
عىل أرض الواقــع، بصفتها القوات التي تحمل 
الوحيدة  القوات  باعتبارها  القانونية،  الرشعية 
التي انترصت عىل ميليشيا الحويث والجامعات 

اإلرهابية منذ اندالع الحرب قبل مثان سنوات.

أهداف القوات املسلحة الجنوبية
مصادر خاصة أكدت لـ«األمناء« أن »القوات 
املسلحة الجنوبية لديها أهداف تسعى لتحقيقها 
خالل املرحلة القادمة، بعد االنتصارات العظيمة 
الحويث  ميليشــيا  هزميتها  منذ  حققتها  التي 
يف 2015م، واالنتصــارات التي ما زالت ُتحقق 
ضد الحويث، وكذا نجاحها بتطهر الجنوب من 
الجامعات اإلرهابية، وطرد ميليشــيا اإلخوان 

من األرايض الجنوبية«.
وأضافت: »أهداف القوات املسلحة الجنوبية 
تتمثل يف تأمن الحقول النفطية، وأيًضا تأمن 
املمرات الدولية )البحريــة، والربية، والجوية(، 
إىل جانب تنفيذ وتطبيق القرارات التي يصدرها 

املجلس الرئايس عىل أرض الواقع«.
وأكــدت املصادر أن »ذلــك ال يعني التوقف 
عن محاربة ميليشــيا الحــويث أو الجامعات 
اإلرهابيــة، فهذان الفصيالن ُيعتــربان عدوانا 
أساســيان، واملعركــة ضدهام لــن تتوقف إال 

بالقضاء عليهام”.
وأشــارت إىل أن »املرحلــة الجديدة تهدف 
للســيطرة الفعلية عىل كل األرايض الجنوبية، 
وإنهاء حالة االستحواذ عىل الرثوات التي ينعم 
بها الجنــوب من قبل الجامعــات التي ال تكن 
للجنوب وشــعبه أي خر، وإنهاء الهيمنة عىل 
ثروات الجنوب التي استمرت منذ الوحدة اليمنية 
يف عــام 1990م وحتى اليوم مــن قبل نظام 

صنعاء وجامعاته كحزب اإلصالح وغره”.

دالالت توقيــت أهــداف القــوات املســلحة 
الجنوبية

وتأيت الخطوة التي تعزم القوات املســلحة 
تأمن  يف  تتمثــل  والتي  تنفيذهــا،  الجنوبية 
)البحرية،  الدولية  واملمــرات  النفطية،  الحقول 
والربيــة، والجويــة(، وتنفيذ القــرارات التي 
بعد كشفها عمليات  الرئايس،  املجلس  يصدرها 
تهريــب ونهب وفســاد كبر يطــال الرثوات 

الجنوبية، ال سيام يف محافظة شبوة.
ممثلة  الجنوبية،  املســلحة  القوات  وكانت 

بألوية العاملقة الجنوبية وقوات دفاع شــبوة، 
للنفط  وتهريــب  رسقة  عمليات  عن  كشــفت 
الخامل يف أحد املعســكرات التي كانت تسيطر 
عليها ميليشــيا اإلخوان املتمــردة يف منطقة 
جردان بشــبوة، وهو األمر الذي فضح أسباب 
متسك قيادات عســكرية وسياسية من جامعة 

اإلخوان بالسيطرة عىل شبوة وثرواتها.
وكشفت القوات املسلحة الجنوبية قبل أيام 
طريقــة عمليات تهريب النفــط الخامل، حيث 
كشفت عن أنبوب نفط خامل موصول بطريقة 
غر رشعية أو قانونية أو رســمية بأنبوب نقل 
النفط الرئييس، وميتد إىل وسط معسكر )30( 
مشاة يف منطقة جردان بشبوة، والتابعة ملحور 
عتق، والتي كانت تسيطر عليها ميليشيا اإلخوان 

املتمردة خالل الفرتة املاضية.
وقبل أشهر من اآلن، انترشت القوات املسلحة 
الجنوبية ممثلة بألوية العاملقة الجنوبية، وألول 
مرة، لتأمن رشكــة جنة هنت النفطية مبديرية 
عسيالن يف شبوة، والتي كانت تخضع لسيطرة 

املنطقة العسكرية الثالثة.

تحركات وتوجيهات الرئيس الُزبيدي
الجنوبية  املســلحة  القوات  اكتشاف  وبعد 
عمليــات رسقــة وتهريب للنفــط الخامل يف 
أحد معســكرات ميليشــيا اإلخوان املتمردة يف 
عيدروس  القائد  الرئيس  شــدد  بشبوة،  جردان 
الُزبيــدي - رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، 
القائد األعىل للقوات املســلحة الجنوبية، نائب 

رئيــس مجلس القيادة الرئــايس - عىل أهمية 
والغاز،  النفط  االستثامرات يف قطاعات  تعزيز 
بدورها  للقيــام  الوطنية  الرشكات  وتشــجيع 
يف إعادة تشــغيل القطاعات النفطية املتوقفة 
وتكثيف جهود املسح الجيولوجي لتعزيز فرص 

االستكشاف مبناطق االمتياز الواعدة.
جاء ذلك خــالل لقائه بالعاصمة عدن املدير 
العــام التنفيذي لرشكة برتومســيلة محمد بن 
ســميط، والذي أطلعه عىل نشاط الرشكة يف 
مجايل االستكشــاف واإلنتــاج يف القطاعات 

النفطية يف محافظتي حرضموت وشبوة.
كام اطلع الرئيس الُزبيدي من املدير التنفيذي 
لرشكة برتومسيلة عىل جهود الرشكة الستئناف 
عملية اإلنتاج يف قطــاع 5 »جنة هنت«، وفقا 
لالتفاق املوقع بن الرشكة ووزارة النفط، والذي 
قىض بتســليم القطاع للرشكة )برتومســيلة( 
اإلنتاج فيه بعد سنوات من  الســتئناف عملية 

التوقف.
وشــدد الرئيس الُزبيدي خــالل اللقاء عىل 
لعمليات  املصاحــب  الغــاز  اســتثامر  أهمية 
النفط يف تشــغيل محطات توليد  اســتخراج 
الطاقة، وتكثيــف جهود دعم التنمية املجتمعية 
يف مناطق االمتياز، لإلسهام يف تحسن الوضع 

املعييش للمواطنن يف تلك املناطق.
بدورهم، قال سياسيون إن »تحركات الرئيس 
الُزبيدي تأيت إىل جانب اهتامم مكثف بتحقيق 
استقرار أمني يف أرجاء الجنوب، حيث تخوض 
القيادة السياســية ممثلــة باملجلس االنتقايل 

حــراكا ال يقل أهميــة نحو تعزيــز املنظومة 
املعيشية للمواطنن”.

وأضافــوا: “يندرج لقاء الرئيــس الُزبيدي 
باملدير العام لرشكة برتومسيلة يف إطار حرص 
القيــادة الجنوبية ممثلــة باملجلس االنتقايل 
الشــديد بالعمل عىل إحداث انتعاشة معيشية 
شاملة يف ظل حرب الخدمات التي تشنها قوى 

االحتالل اليمني ضد الجنوب”.
وتابعوا: »الالفت هو توقيت الرســالة التي 
يبعث بها الجنوب يف هــذا الصدد، فهي تأيت 
يف وقت دحر فيه الجنوب عرب قواته املســلحة 
متردا مســلحا حاولت مليشيا اإلخوان إشعاله 

بشبوة«.
وأكدوا أن “رسالة الجنوب تتمثل يف أن يدا 
يحملها يف مجابهــة اإلرهاب من جانب، واليد 
األخــرى تعمل عىل البناء لتحقيق االســتقرار 

وإنعاش الواقع املعييش للمواطنن”.
األمر موجه بشكل  بالقول: “هذا  واختتموا 
خاص لقوى االحتالل اليمني التي سعت طويال 
إلشــغال الجنوبين وإرهاقهم بن براثن حرب 
خدمات يطول أمدهــا، إال أن القيادة الجنوبية 

تخوض مهامها عىل كل الجبهات”.
بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الحوار الجنويب 
باالنتقايل أحمد عمر بن فريد أن “ثروات شبوة 
اإلخوان  يدفع  ما  هو  االســرتاتيجي  وموقعها 

للقتال باستامتة للسيطرة عليها”.
وقال عرب حسابه بـ)تويرت(: “نعيد للتذكر 
ليس إال هذه هــي القصة كلها، نفط شــبوة 
والزال  كان  االســرتاتيجي  وموقعها  وثرواتها 
هو عنوان هوس اإلخوان عىل شــبوة وقتالهم 

عليها”.
وتحــدث عام كشــفته القوات املســلحة 
الخام  للنفط  الجنوبية مــن عمليات تهريــب 
بشــبوة، مختتاًم تغريدته بالقول: »عموما ذاك 
عهد، واليوم عهد جديد، ووعد بأن تبقى شبوة 

حرة”.

مرحلة متكني القوات املسلحة الجنوبية
وجاءت تلك الخطوات الهامة بعد أن متكنت 
القوات املســلحة الجنوبية من احكام سيطرتها 
الكاملة عىل شــبوة بعد طرد مليشــيا اإلخوان 

املتمردة.
وأحكمت القوات املســلحة الجنوبية ممثلة 
بألوية العاملقة الجنوبية وقوات دفاع شــبوة 
سيطرتها الكاملة عىل مدينة عتق عاصمة شبوة 

بعد طرد مليشيا اإلخوان املتمردة.
وحملــت التطورات األخرة التي شــهدتها 
شــبوة، عقب إجهاض التمرد اإلخواين، رسالة 
أن الجنــوب العريب ميــي إىل مرحلة جديدة 

عنوانها التمكن.
كام يجب أن تكون أحداث شبوة درًسا ُيوجه 
لكل من تسول له نفسه، ويعمل عىل استهداف 
الجنوب ويعادي شعبه، ويسعى الحتالل أراضيه، 
وهي الرســالة التي تعزز من نجاحات الجنوب 

عىل كل األصعدة سواء سياسيا أو عسكريا.
كــام أن التجربة أثبتــت أن كل من يعادي 
الجنوب لن يكــون له حضور بأي شــكل من 
األشكال، وتلك الرســالة موجهة بشكل مبارش 
إىل العنــارص اإلخوانية أو عــىل األقل املوالية 

ألفكار التنظيم الخبيثة واملشبوهة.
وتبعث نجاحات القوات املســلحة الجنوبية 
ومتكنها رسيعا من إجهــاض التمرد اإلخواين 
رسالة تحذير شديدة اللهجة إىل مليشيا اإلخوان 
وحليفها الحويث بأنهــا مهام تكالبت عىل أمن 

الجنوب فلن يكون لها مكان..

•هذه هي أهداف القوات المسلحة الجنوبية

•ما دالالت توقيت أهداف القوات المسلحة 
الجنوبية؟ ولماذا اآلن؟

•القوات المسلحة الجنوبية تدخل مرحلة 
جديدة من مسيرتها النضالية الحافلة باالنتصارات

•تفاصيل تحركات وتوجيهات مهمة للرئيس الُزبيدي

تقرير لـ«األمناء« يسلط الضوء على انتصارات القوات املسلحة اجلنوبية وأهدافها القادمة وأهمية املرحلة القادمة..

مرحلة ت�أمني اجلنوب وثرواته


