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”األمناء” متابعات:

ميثل العمل عىل محاولة شق الصف الجنويب 
التــي ُتحاك ضد  املتامســك أحد صنوف املؤامرة 
الجنوب، يف مســعى خبيث ومشبوه الستهداف 

قضية الشعب الذي يتحرك الستعادة دولته.
أحــدث صنوف املؤامــرة جــرت يف مدينة 
الصبيحــة، وقد حذر منها ونّبــه إليها قائد قوات 
الحــزام األمنــي يف املدينة العميــد وضاح عمر 

الصبيحي.
الحديث تحديًدا عن تحركات مشبوهة يقودها 
املدعــو عصام هزاع يف رأس العــارة تحت غطاء 

االستثامر والتنمية، بحسب موقع املشهد العريب.
وقال العميد الصبيحي إن قوات الحزام األمني 
يف الصبيحة ال صلة لها بالتحركات املشبوهة يف 

منطقة ساحل رأس العارة.
بيان: »نحذر  الصبيحــي، يف  العميد  ورّصح 
من تلك الجهــات التي تحيك مؤامرة ضد الصبيحة 
أبنائها بطريقة تحاول دغدغة  تحت ذريعة خدمة 

العواطف وتتالعب باملشاعر«.
ووفق البيان، اســتغرب قائد حزام الصبيحة 
الدعوات املشــبوهة بذريعــة خدمة الصبيحة يف 

الوقت الذي مل يعرف أبنــاء الصبيحة أي توجه من تلك 
البحث عن املصالح الشــخصية  الجهات لخدمتها غري 

الضيقة وتنفيذ أجندات الجهات التي تدين لها بالوالء.
وشّدد عىل أن هذه التحركات املشبوهة جاءت بعد 
نــزول لجنة خاصة بتكليف مــن املجلس الرئايس، إىل 

امليناء وبالتنسيق مع محافظ محافظة لحج لالطالع عن 
قرب الحتياجات ميناء رأس العارة والعمل عىل استكامل 

املشاريع.

وتابع: »ظهــرت يف تلك األثناء 
هذه الجهات تدَّعي اعتامد مشــاريع 

وهمية هي من اختصاص الدولة«.
وأكمل: »نحــن يف قوات الحزام 
املسؤولية  الجهات  ل هذه  األمني نحمَّ
الكاملــة يف إحــداث الفتنــة أو أي 
أعامل أخرى قد تستهدف زعزعة أمن 

املنطقة«.
مــا جــرى يف الصبيحــة هو 
منــوذج مصغر ملا يشــهده الجنوب 
من اســتهداف طويل األمــد من ِقبل 
الساعية إلحالل  الرش واإلرهاب  قوى 
يف  الشــاملة  املجتمعية  الفــوىض 

الجنوب.
اإلخوان  تنظيــم  إعــالم  ويتبع 
اإلرهايب، يف عدوانه املســعور عىل 
الجنوب، يف العمل عىل ترويج املزاعم 
الجنوب،  يف  الوضع  عن  واالفرتاءات 
يف محاولة لتصويــر األوضاع بأنها 
خارجة عن سيطرة القيادة الجنوبية.

اإلخوانية،  املليشــيات  وتتسلل 
من خالل تلك الفوىض التي تصنعها، 
لغرس حضورهــا يف الجنوب الذي ُيقــوم عىل أبعاد 

تتضمن العمل عىل احتالل الجنوب بشكل كامل.

”حضرموت »األمناء« خاص:
 

التي  متثل حرضمــوت الجوهــرة 
اإلرهابية  اإلخــوان  تســعى مليشــيا 
الســتحواذها يف حربها الغاشمة التي 

تشنها حالًيا ضد الجنوب.
يوم  بعد  يوًمــا  يواصل  الجنــوب 
املليشيات  املكاسب يف مواجهة  تحقيق 
اإلخوانية اإلرهابية يف وادي حرضموت، 
ال ســيام بعد الفعاليــات املليونية التي 

خرجت ضد االحتالل اإلخواين.
مع اتساع زخم التحركات الجنوبية، 
متيل املليشــيات اإلخوانية إىل مناقضة 
نفســها مبا يكشــف خبــث أجندتها 

املناهضة للجنوب عىل الدوام.
املليشــيات  كانت  الســابق،  ففي 
اإلخوانية اإلرهابيــة تعمل عىل ترويج 
نصفني  إىل  حرضموت  تقسيم  ملخطط 
محاولــة  يف  والــوادي(  )الســاحل 
إلخراجهــا من الصف الجنويب ســواء 

عسكريا أو أمنيا أو إداريا.
مع تفاقم طوفان الغضب الجنويب، 
غريت املليشيات اإلخوانية اإلرهابية من 

تكتيكها وباتت تلعب عىل وتر ركوب موجة اســتقالل 
حرضمــوت، لكن ليس بنفس املنظــور الجنويب لكنها 

تريد أن تسطو عىل ثروات حرضموت الثمينة.
وبحسب )املشهد العريب(، فمن يقود هذا املخطط 
اإلرهايب، املدعو صالح باتيس الذي ينفذ حيلة لاللتفاف 
حول مطالــب الجنوبيني، عرب إعالنه وضع خطة ادعى 
فيها التشــاور مع أبناء حرضمــوت، زاعام أنه يضع 

مرشوعا يلبي مطالبهم.
مخطط باتيس هو جزء من االســتهداف الشامل 
الذي يتعرض له أبناء حرضموت خاصة والجنوب عامة، 
ويشري بوضوح إىل أن املليشــيات اإلخوانية لن ترضخ 

أمام تطلعات الشعب الجنويب الساعي إلزاحة املليشيات 
اإلخوانية من جانب وكذا اســتعادة دولته عىل حدود ما 

قبل 1990.

الثورة الجنوبية مستمرة
يخوض الجنــوب العريب حربــا ضارية عىل كل 
املســتويات، ســواء أمنيا أو عســكريا أو سياسيا أو 

معيشيا، مبا يجعل من النضال الثوري حالة مستمرة.
استمرار النضال الجنويب سيضمن مواصلة تحقيق 
االنتصارات، والبناء عىل املكاســب التي تحققت، سواء 
يف الحــرب الرضوس القامئة ضد اإلرهــاب، أو تعزيز 

الحضور السيايس للجنوب عىل األرض.

اســتدعاء الحس الثوري والنضايل يضمن تشكيل 
جبهــة جنوبية وطنية متامســكة تضمــن إزاحة أي 
استهداف للجنوب، ال ســيام يف ظل تكالب قوى الرش 

واإلرهاب عىل أراضيه يف الوقت الحايل.
ما يحتم رضورة اســتدعاء تلــك الحالة، هو حجم 
املؤامرات الخبيثة التي يتعرض لها الجنوب من ِقبل قوى 
الرش واإلرهاب التابعة لالحتــالل اليمني بقيادة أجندة 

إخوانية خبيثة.
قوى االحتالل تلعب عــىل وتر واحد ورئييس وهو 
مصادرة القرار الجنويب، مبعنى آخر تريد هذه العنارص 
أن تســطو عىل مؤسسات الجنوب وتسيطر عليها، يف 
محاولة لعرقلة تحركات الجنوبيني الرامية إىل استعادة 

الدولة وفك االرتباط.
استمرار حالة النضال وزيادة التالحم وراء القيادة 
السياســية املتمثلــة يف املجلس االنتقايل، ســتفوت 
الفرصة إزاي أي محاولــة من ِقبل قوى الرش واإلرهاب 

الخرتاق الصف الجنويب ومحاولة استهدافه.
نضال الجنوب املتواصل واســتمرار إشــعال روح 
الثورة ســتضمن كذلك تحمل الصعاب التي تغرســها 
قوى صنعاء اإلرهابية بشــكل متعمد، ال ســيام فتيل 
حرب الخدمات الذي يتم إشــعاله بغيــة تأزيم الوضع 
يف الجنوب ضمن حرب كراهية منبوذة، وكذا إشــغال 
الجنوبيني وإرهاقهم يف معارك تبعد عن زخم املكاسب 

السياسية.

تقارير

ال�سبيحي: قوات احلزام االأمني ال �سلة لها بالتحركات امل�سبوهة يف �ساحل راأ�س العارة

موؤ�سرات دقيقة عن ا�ستمرار الثورة اجلنوبية

كيف متثل مؤامرة الصبيحة حيلة جديدة لضرب استقرار اجلنوب؟

تفاصيل مخطط اإلخوان ملواصلة احتالل وادي حضرموت

 • كيف يضمن استدعاء الحس الثوري والنضالي تشكيل جبهة جنوبية وطنية متماسكة؟


