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نصر التأسيس ..وعنوان االنضباط
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      في سياق منفصل، وقفت هيئة الرئاسة بعدها أمام التحركات

العسكرية المشبوهة لبعض القويالتي تنفذ أجندات جماعة اإلخوان

ومليشيات الحوثي في محافظة المهرة، وأبرزها تحشيد مجاميع

مسلحة في بعض مديريات المحافظة ومحاولة توطنيها تحت غطاء

النزوح، وتهريب األسلحة إليها إلثارة الفوضى وإقالق السكينة

العامة للمواطنين، وبهذا الخصوص جددت هيئة الرئاسة رفضها

إسناد أي مهام عسكرية أو امنية لعناصر من خارج المحافظة،

مؤكدة دعمها ومساندتها لتمكين أبناء المهرة من إدارة محافظتهم

أمنيا، وعسكريا.

      كما وقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها، أمام آخر تطورات عملية

سهام الشرق، التي انطلقت بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس

قاسم الُزبيدي، رئيس المجلس االنتقالي، القائد األعلى للقوات

المسلحة الجنوبية، 

    عقدت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي اجتماعها

الدوري ليوم السبت، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم

الُزبيدي رئيس المجلس.

      وفي مستهل االجتماع، الذي حضره عدد من وزراء المجلس

في حكومة المناصفة، رّحب الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي

برئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي حسن

باعوم، الذي وصل العاصمة عدن األسبوع الماضي، مؤكدا

مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز االصطفاف الوطني الجنوبي،

وتمتين مبادئ التصالح والتسامح، وتنسيق العمل المشترك مع

مختلف القوى المؤمنة بحق الجنوب في استعادة دولته.

     من جانبه، عّبر رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك

الثوري عن شكره وامتنانه للرئيس الُزبيدي على جهوده الدؤوبة

لتوحيد الصف ولم الشمل وتعزيز اللحمة والنسيج االجتماعي

الجنوبي.

       لتطهير محافظة أبين من العناصر اإلرهابية، وما أعقبها من انتشار

أمني نفذته القوات األمنية في المحافظة مسنودة بقوات محور أبين على

مدى الثالث أيام الماضية، مشيدة بالنجاح الكبير الذي حققته العملية

والتعاون والجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة القوات المشاركة في العملية

وفي مقدمتهم مدير أمن أبين العقيد أبو مشعل الكازمي، والعقيد

عبدالقادر الجعري، ومشايخ ووجاهات أبين والشخصيات االجتماعية

في المحافظة.

      وتطرق االجتماع إلى آخر المستجدات في محافظة شبوة، حيث

أشادت هيئة الرئاسة بجهود تطبيع الحياة التي يقودها محافظ المحافظة

الشيخ عوض بن الوزير العولقي، ومحذرة من استمرار عملية التحشيد

التي تقوم بها مليشيات اإلخوان المتمردة على الشرعية في معسكر عارين

المجاور لمنطقة العقلة النفطية.

هيئة الرئاسة تقف أمام التحركات العسكرية المشبوهة في محافظة المهرة

في الإجتماع الذي ترأسه الرئيس الزُبيدي يوم أمس السبت...

بيدي يبحث مسارات السالم
ُ
الرئيس الز

مع وفد منظمة برجهوف األلمانية

      استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي

رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي، نائب رئيس

مجلس القيادة الرئاسي صباح السبت بمكتبه في

العاصمة عدن وفد منظمة “برجهوف” األلمانية

برئاسة السيد أوليفر ويلز مدير قسم شؤون الشرق

األوسط وشمال افريقيا، وداليا برسوم رئيس وحدة

اليمن في المنظمة.

     وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس القائد بوفد

منظمة األلمانية، مثمنا الجهود التي تبذلها المنظمة

لتعزيز فرص السالم وتقريب وجهات النظر، معربا

عن أمله بأن تلعب المنظمة دورا أكبر في دعم

خيارات شعب الجنوب في تقرير مصيره.

      وجدد الرئيس الُزبيدي في اللقاء موقف المجلس

االنتقالي الجنوبي الداعم للعملية السياسية التي

يقودها مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الى

اليمن، مشددا على أهمية مشاركة المجلس االنتقالي

الجنوبي في تصميم العملية السياسية التي تقود إلى

سالم شامل ومستدام في المنطقة.

       من جانبه عبر مدير قسم شؤون الشرق

األوسط وشمال افريقيا في المنظمة عن سعادته

بلقاء الرئيس الُزبيدي، مؤكدا أن زيارة وفد

المنظمة إلى العاصمة عدن تأتي في إطار سعي

المنظمة لفهم وجهة نظر المجلس االنتقالي

الجنوبي للدفع بمسارات السالم إلنهاء األزمة في

البلد، والُسبل التي تستطيع المنظمة من خاللها

دعم المجلس وبقية األطراف للوصول الى

تفاهمات مشتركة تفضي إلى سالم دائم.

   وأبدى السيد ” ويلز” استعداد منظمة

برجهوف، تبني المزيد من اللقاءات لتقريب

وجهات النظر، وفتح حوارات جدية تتوافق مع

المعطيات الماثلة على األرض.

        حضر اللقاء األستاذ علي سيف حسن، رئيس

منتدى التنمية السياسية، واألستاذ انيس الشرفي

مسؤول الشؤون السياسية والتخطيط في اإلدارة

العامة الشؤون الخارجية للمجلس االنتقالي

الجنوبي، وعماد محمد مدير مكتب نائب رئيس

مجلس القيادة الرئاسي.

لع على مستجدات
ّ
بيدي يط

ُ
الرئيس الز

األوضاع األمنية في أرخبيل سقطرى

      التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم

الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي،

القائد األعلى للقوات الُمسلحة الجنوبية،

يوم الخميس، في مكتبه بمقر المجلس

بالعاصمة عدن، العميد علي أحمد

الرجدهي مدير أمن محافظة أرخبيل

سقطرى األسبق.

      واّطلع الرئيس الُزبيدي من العميد

الرجدهي على تطورات األوضاع األمنية في

محافظة سقطرى والجهود التي تبذلها

األجهزة األمنية لتعزيز حالة األمن

واالستقرار في األرخبيل.

     وأشاد الرئيس الُزبيدي بالجهود العظيمة

التي بذلتها القيادات المتعاقبة على إدارة أمن

سقطرى في الحفاظ على السكينة العامة

للمواطنين، وفرض سيادة القانون، ومحاربة

الظواهر الدخيلة على المجتمع السقطري

الُمسالم، ُمشددا في السياق على أهمية رفع

اليقظة األمنية، لحماية المكتسبات التي

تحققت ألبناء سقطرى في مختلف المجاالت.

         ومن جانبه، عّبر العميد الرجدهي عن

شكره وتقديره للرئيس الُزبيدي على حرصه

ومتابعته الدائمة لألوضاع في محافظة أرخبيل

سقطرى، ودعمه الُمستمر لألجهزة األمنية في

المحافظة ألداء مهامها بكل كفاءة واقتدار.

https://deraalganoob.com/archives/11451
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قوات الحزام األمني تواصل اإلنتشار واستالم
المواقع شرق أحور ومثلث العرقوب

   تواصل  قوات  الحزام

االمني للدلتا والساحل

بمحافظة ابين صباح يوم

السبت اإلنتشار والتمشيط

الى شرق مديرية احور من

جهة وبداية جبل العرقوب

المطل على شقرة من جهة

أخرى.

      وعقب دخول القوات المسلحة الجنوبية عملية

سهام الشرق بإيام تواصل قوات حزام الساحل االنتشار

على الخط الدولي والشريط الساحلي الممتد من

محافظة أبين إلى مديرية أحور لتأمين الخط الدولي.

      وأكدت العمليات المركزية لحزام الساحل إن

عملية إعادة اإلنتشار بدأت من استالم أول نقطة أمنية 

       الجدير بالذكر ان سهام الشرق خطوة

استوجبتها الضرورة لمواجهة خطر العناصر

اإلرهابية وستكون القوات المسلحة الجنوبية

تطارد جيوب واوكار القاعدة في اشعاب

المنطقة الوسطى حتى تنعم المحافظة والوطن

باالستقرار والسكينة العامة في القريب

العاجل.

 

       من جهة شبوة عقب التمشيط والتأمين

للمدينة، ونقطة القشعة لقوات الحزام األمني

ساحل أبين وذلك وفقا لخطة اإلنتشار للقوات

الجنوبية على ساحل أبين.

          وأضافت إن عملية سهام الشرق مستمرة

حتى تطهير المحافظة من العناصر اإلرهابية ، 

 

بحضور اللواء العمري …. قيادة  أمن  أبين  تتسلم
مقر  ادارتها  في مديرية زنجبار

          تسلمت قوات األمن العام في محافظة أبين

بقيادة العميد علي ناصر باعزب (أبو مشعل

الكازمي)، صباح السبت مقر ادارتها في عاصمة

المحافظة زنجبار.

   ووفقا لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس

قاسم الُزبيدي، القائد االعلى للقوات المسلحة

الجنوبية، تمت عملية التسليم بأشرف قائد

المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل

حسن العمري، وقائد القوات الخاصة (أبين–

عدن–لحج–الضالع) اللواء فضل باعش، وقائد

محور أبين العميد مختار النوبي وعدد من

القيادات العسكرية واألمنية بالمحافظة.

     وقال اللواء الركن فضل حسن العمري :”

نحن اليوم نشرف على عملية تسليم المقر العام

الدارة أمن أبين ضمن جهود توحيد الصف

الجنوبي وفي اطار توحيد الجهود االمنية

والعسكرية لتطهير هذه المحافظة البطلة من

براثن االرهاب وعناصره االجرامية”.

 

          أكد مصدر عسكري لموقع درع الجنوب عن

اخالء قوات بن معيلي مواقعها في العرقوب بابين

واعالن انسحابها بالكامل وتسليمها للقوات المسلحة

الجنوبية.

     تاتي عملية االنسحاب بعد ايام من اصدار

توجيهات من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء

فضل حسن الى قائد القوات المشتركة محور شقرة

تقضي بإبالغ كتيبة سعيد بن معيلي وسرية ابو منيرة

بالعودة الى اماكنهم في محافظة مأرب.

         وشاركت كتيبة بن معيلي في العمليات العسكرية

ضمن القوات اإلخوانية التي خاضتها ضد القوات

الجنوبية في مناطق شقرة وقرن الكالسي في محافظة

أبين ,حيث ينطوي المئات من ابناء المناطق الشمالية

الذين يدينون بالوالء لجماعة اإلخوان ضمن هذه

الكتيبة الذي يقودها سعيد بن معيلي.

      الجدير بالذكر ان هذه القوة مثلت طليعة قتالية

متقدمة في مهاجمة العاصمة عدن ومحاولة اعادة

احتاللها في ما اطلق عليها بغزوة خيبر.

       وأضاف اللواء العمري إن عملية سهام

الشرق ستستمر في االيام القادمة بالتنسيق

بين مختلف االجهزة االمنية والتشكيالت

العسكرية الجنوبية لتحقيق كامل اهداف

العملية المتمثلة باعادة االنتشار والتموضع

لجميع القوات االمنية والعسكرية باشراف

قيادة أمن أبين وقيادة قوات الحزام وقيادة

محور أبين لتطهير المحافظة ودك أوكار

تلك الجماعات االرهابية التي عاثت

باالرض الفساد.

  من جانبه، أشار العميد

ابومشعل الكازمي إن أدارة أمن

أبين ستواصل جهودها في

الجانب األمني وستعمل على

تثبيت حالة االستتباب األمني

وتثبيت األمان في ربوع هذه

المحافظة وذلك بمشاركة كل

القوات الجنوبية، معبرا في

ذات الوقت عن شكره وتقديره

لهذا االستقبال المهيب من قبل

اخوته من القيادات العسكرية

واالمنية والمواطنين.

   وقد  اعطيت القوات

المرابطة والمنتشرة

التوجيهات لمواجة خطر

العناصر اإلرهابية لتنعم

المحافظة باألمن واالستقرار

والسكينة العامة جنبًا إلى

جنب كافة الوحدات األمنية

بالمحافظة.

         عثرت القوات الجنوبي,، ممثلة بألوية العمالقة

ودفاع شبوة على مخزن لمليشيات االخوان المتمردة

في احد مواقعها بمديرية جردان بمحافظة شبوة .

الحزام األمني في دلتا  أبين
يلقي القبض على عصابة

قامت برمي قنبلة على منزل
مواطن في مدينة الحصن

      تمكنت قوات الحزام األمني

دلتا أبين فجر يوم السبت 27

ديسمبر 2022م من القبض على

عصابة قامت برمي قنبلة على

منزل المواطن اديب بن لعور في

مدينة حصن بن عطية مديرية

خنفر .

     وفي تفاصيل الخبر أوضحت

عمليات حزام ابين الدلتا عن

تلقيها بالغ يفيد عن سماع

صوت انفجار قنبلة في مدينة

الحصن في تمام الساعة الرابعة

فجرا، وعلى الفور تحركت قوة

من حزام الدلتاوطوقت مكان

الحادث، وعملت على جمع

المعلومات ،

 

       وفي اقل من ساعتين تمكنت

من القبض على أفراد العصابة

البالغ عددهم أربعة اشخاص.

       واضافت ان المتهمين

اعترفوا اثناء التحقيقات االولية

رميهم قنبلة صوتيه على سطح

غرف احد المنازل الذي يسكن

بداخلها اطفال ،وهو ما تسبب

باصابة عدد منهم اصابات

طفيفة.

        واشارات عمليات الحزام

انه تم ايداع المتهمين السجن

الستكمال التحقيقات معهم

واحالتهم الى الجهات القانونية .

القوات الجنوبية تتسلم
العرقوب بابين بعد
انسحاب كتيبة بن

معيلي الى مأرب

القوات الجنوبية تعثر على مخزن
عبوات ناسفة والغام في أحد مواقع

متمردي اإلخوان بشبوة
       ويظهر الفيديو كمية من األلغام والعبوات الناسفة كانت

تخزنها مليشيات االخوان المتمردة على قرارات المجلس

الرئاسي ومحافظ شبوة في احد مواقعها قبل طردها من

مديرية جردان بمحافظة شبوة.
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    تمكن منتسبوا إدارة مكافحة المخدرات بساحل

حضرموت من إلقاء القبض على أحد مروجي

المخدرات بمنطقة ”بويش روكب“، يوم

األربعاء، بمدينة المكال أثناء مالحقة المتعاطي بعد

رفضه لطلب التوقيف .

مكافحة  المخدرات  بساحل حضرموت  تضبط  مروجين لمادة ”الشبو“ الخطيرة

مليشيا الحوثي تواصل

خروقاتها للهدنة باستهداف

مواقع قواتنا شمال الضالع

بالطائرات المسيرة

       استمرارًا لخروقاتها للهدنة األممية نفذت مليشيا الحوثي

المدعومة من إيران عدة غارات عبر طيرانها المسير على مواقع

قواتنا الجنوبية في قطاع حجر شمال غرب الضالع.

       وأفاد مصدر عسكري في اللواء الثاني صاعقة والمرابط في

قطاع حجر أن مليشيا الحوثي قامت بأستهداف مواقع القوات

الجنوبية بغارات مكثفة لطيرانها المسير، منذ فجر يوم  الجمعة

وحتى مساء يوم السبت.

      وأشار المصدر أن الطيران المسير التابع لمليشيا الحوثي، نفذ

أكثر من ست ضربات على مواقع قواتنا الجنوبية، ولم ينتج جراء

القصف اي خسائر بشرية في صفوف قواتنا الجنوبية او في

صفوف المدنيين.

 

      يواصل التوجيه المعنوي بقوات الحزام

األمني محافظة الضالع برنامجه االرشادي

بهدف رفع وعي الجنود، وتعزيز ثقافتهم

المختلفة.

   واستهدف برنامج التوجيه االرشادي

القطاع األول والثالث

    بمحاضرات توعوية حول تعزيز

االنضباط العسكري، وحث التوجيه

المعنوي األفراد والقادة على الصبر

والثبات وبذل المزيد من الجهود .

        وأكد محاضرو التوجيه المعنوي

على أهمية بسط نفوذ الدولة وضبط

الخارجين عن النظام والقانون وارساء

دعائم األمن واالستقرار واإلصالح ذات

البين، كواجب وطني واساسي والتزامًا

بتوجيهات القيادة .

التوجيه المعنوي

لحزام الضالع

يواصل برنامجه

الارشادي

للقطاعات

الأمنية

ينفذ التوجيه المعنوي عدد من

البرامج التوعوية والارشادية هامة

تعزز الثقة والصبر والثبات في

نفوس الجنود وتزرع في انفسهم

القوة والمعنوية، وذلك لمواجهة آلة

الأعداء الفكرية.

    وباشر منتسبوا المكافحة بإطالق النار على

سيارته وإصابة كفراتها الخلفية، ليلقي القبض عليه

وبحوزته قرابة 20 جرام من مادة الشبو، وفي الوقت

ذاته، تمكنت مجموعة أخرى من منتسبي إدارة

المكافحة

    في إلقاء القبض على زوجته وهي

تحاول التخّلص من الكمية الموجودة

داخل بيته وتقدر بـ 262 جرام تعّدت

الربع كيلو من مادة ”الشبو“ القاتل .

  وباشرت العناصر النسائية في

المكافحة بضبط المرأة المخالفة،

والتحفظ على كل األغراض المتصلة

بالقضية داخل بيتها، وتوقيف المتهمين

لحين استكمال ملف القضية، وإحالتهما

إلى النيابة المختصة .

    وأكد العقيد عبدالله لحمدي ، مدير

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات

بساحل حضرموت أن منتسبوا إدارة

مكافحة المخدرات يبذلون جهوًدا كبيرة

لمحاربة مهربي ومروجي المخدرات،

والحد من انتشارها رغم اإلمكانيات

الضئيلة والصعوبات والمعوقات .

  مشيدا بدور رؤساء األحياء والمواطنين

في اإلبالغ عن مروجي المخدرات،

ومشددًا على ضرورة تكاتف جميع

شرائح المجتمع من مواطنين ورؤساء

األحياء والجهات الحكومية المدنية

واألمنية والعسكرية للحفاظ على أمن

واستقرار المحافظة .

      ودعا ”لحمدي“ السلطات الفضائية

البت في القضايا المضبوطة، وسرعة

انجازها، واحالة المتهمين للمحاكم

لينالوا جزاهم الرادع، مطالًبا بإحالة

المضبوطين إلى السجن المركزي نظرا

المتالء سجن اإلدارة وتحمله أكثر من

طاقته االستيعابية .

قيادة حزام الساحل تتفقد
ترتيبات إعادة عمل النقاط

األمنية بشقرة وخبر المراقشة
      بعد يومين من إعالن القوات المسلحة الجنوبية عن

إنطالق معركة “سهام الشرق” على الخط الرابط مابين

شقرة والخبر واحور، تفقد أركان قوات حزام الساحل

بمحافظة أبين العقيد مهدي حنتوش عملية تنسيق النقاط

األمنية وإشراف ترتيبها الممتدة على الشريط الساحلي

الدولي من شقرة حتى حصن سعيد القريب من مديرية

أحور.

     وخالل الزيارة، اّطلع العميد حنتوش الذي رافقه ركن

عمليات حزام الساحل العقيد مهدي بطاح احوال المقاتلين

المرابطين في تلك المواقع والنقاط األمنية وترتيبات

الجاهزية القتالية لدى الجنود ومدى تأدية واجبهاتهم األمنية

من خالل رفع مستوى اليقظة وتأمين القوات المسلحة

الجنوبية

     وشددا القائدان على االنضباط العسكري والتحلي

بالصبر واليقضة الدائمة والحس األمني العالي واداء

الواجبات بكل كفاءة واقتدار ومحاربة توغل التنظيمات

اإلرهابية واالعمال التي تقوض األمن واالستقرار وتعكر

صفوف المواطنين في المحافظة.

    حيث اعطيا القوات المرابطة التوجيهات الالزمة لمواجة

خطر العناصر اإلرهابية لتنعم المحافظة باألمن واالستقرار

والسكينة العامة جنبًا إلى جنب كافة الوحدات األمنية

بالمحافظة بقيادة كال من العميد عبداللطيف السيد والعقيد

عبدالرحمن الشنيني وكذلك العسكرية بالمحور.

       من جانبه أكد النقيب صالح سعيد مقور قائد الكتيبة

الخامسة وقطاع شقرة على أن الحملة األمنية أتت في وقتها

وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة واتفاق الرياض الذي ابرم

مسبقًا.

وأضاف مقور ان سهام الشرق خطوة استوجبتها الضرورة

لمواجهة خطر العناصر اإلرهابية وسنكون في مقدمت

الصفوف حتى تنعم المحافظة والوطن باالستقرار والسكينة

العامة بإذن الله.

 

اللواء الرکن

احمد بن بریک   

قواتنا المسلحة الجنوبية وجهتها 

القادمة محافظتي حضرموت والمهرة
   بارك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس

اإلنتقالي الجنوبي اللواء الركن/ احمد سعيد

بن بريك اإلنتصارات التي حققتها القوات

المسلحة الجنوبية المتوالية ضد التنظيمات

اإلرهابية والمتمردين االنقالبيين في

محافظتي شبوة و أبين.

     واكد اللواء بن بريك في تغريدات نشرها في صفحته الرسمية ”

تويتر“ رصدها محرر موقع «درع الجنوب» ان التوجه القادم

استعادة ماتبقى في حضرموت والمهرة ، بقوة و صالبة وإرادة أبناء

الجنوب بقيادة المجلس االنتقالي برئاسة المغوار عيدروس

الزبيدي .

     واشاد بالدور الهام للتحالف العربي و دعمه للقوات الجنوبية

 

      في مكافحة اإلرهاب

والمتمردين االنقالبيين ، وفرض

األمن واالستقرار وتثبيت دعائمه في

محافظات الجنوب .

         مشيرًا الى انضمام شخصيات جنوبية

الى وحدة الصف الجنوبي في القريب

العاجل وان الجنوب يتسع 

للجميع وبوحدتنا سنحقق 

طموحات شعبنا مبشرًا 

بعودة دولة الجنوب.
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    وكيفية التعامل مع الكل بأعتبار المرحلة

مرحلة التكاتف والتآزر للنأي بالمحافظة من

أتون الصراعات والخالفات.

     وأشاد العميد السقطري باالنتصارات التي

حققتها القوات المسلحة الجنوبية ممثلة

بالوية العمالقة ودفاع شبوه في إنها التمرد

االخواني على قرارات المجلس الرئاسي

والسلطة المحلية، محييًا القوات المشاركة

في العملية العسكرية سهام الشرق الهادفة

لتحرير محافظة أبين من العناصر اإلرهابية

وتأمينها تأمين محكم بما يضمن تأمين الخط

الدولي الرابط بين العاصنة عدن ومحافظات

الجنوب الشرقية أمام المسافرين.

   من جانبهم، رحب منتسبي كتيبة المدفعية

بهذه الزيارة التي اعتبروها مشجعة ومحفزه

وتبعث المسؤولية الكاملة والدقيقة للزيادة من

معنويات المقاتلين المنتسبين لقيادة اللواء

وتعزز من االنضباط العسكري بالكتيبة.

   رافق قائد اللواء في زيارته كًال من ركن

استخبارات اللواء العقيد عبدالله سعيد وركن

التوجيه المعنوي العقيد سعيد حديد ونائب

قائد المعسكر العقيد احمد حسين.

 

        التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في محافظة شبوة وتطهيرها من مليشيا

التمرد واإلرهاب التابعة لجماعة إخوان اليمن، والتي حظيت بتأييد محلي

وخارجي واسع.

     حيث صرح اللواء الركن / احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية

للمجلس اإلنتقالي الجنوبي في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية

”بتويتر “ بارك فيها اإلنتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية المتوالية
ضد التنظيمات اإلرهابية والمتمردين االنقالبيين في محافظتي شبوة و أبين.

واكد اللواء بن بريك ان التوجه القادم استعادة ماتبقى في حضرموت والمهرة ،

بقوة و صالبة وإرادة أبناء الجنوب بقيادة المجلس االنتقالي برئاسة المغوار

عيدروس الزبيدي .

        واشاد اللواء بن بريك بالدور الهام للتحالف العربي و دعمه للقوات الجنوبية

في مكافحة اإلرهاب والمتمردين االنقالبيين ، وفرض األمن واالستقرار وتثبيت

دعائمه في محافظات الجنوب ، مشيرًا الى انضمام شخصيات جنوبية الى وحدة

الصف الجنوبي في القريب العاجل وان الجنوب يتسع للجميع وبوحدتنا سنحقق

طموحات شعبنا مبشرًا بعودة دولة الجنوب.

إزالة التهديدات والمخاطر 

منصور صالح

نائب رئیس الدائرة الإعلامی

فی الجلس الإنتقالی

         قال منصور أن عملية “سهام الشرق” خطوة أمنية
استوجبتها الضرورة لمواجهة خطر العناصر اإلرهابية

التي استوطنت بعض المناطق في محافظة أبين.

عملية ”سهام الشرق“
خطوة أمنية استوجبتها
الضرورة لمواجهة خطر

العناصر اإلرهابية

تصر یح

                وأكد منصور صالح في تصريح صحفي نشرته
صحيفة ”العرب”اللندية  أن العملية العسكرية تهدف
إلى تطهير أبين وتأمينها من التنظيمات اإلرهابية وجعل
 عن هذه العناصر التي جلها

ً
موقعها اإلستراتيجي بعيدا

جاء من خارجها في وقت سابق وبتسهيل ودعم من قوى
سياسية وعسكرية نافذة في منظومة الشرعية

السابقة.
          ونوه صالح في ختام تصريحه الى أن تأمين أبين

سوف يسهم في تعزيز أمن العاصمة عدن ومحافظات

الجنوب األخرى وخاصة حركة التنقل للمواطنين بين

المحافظات المرتبطة بمحافظة أبين والتي كانت تواجه

عمليات قطع طريق وسلب وقتل ونهب للمارة.

     مشيرًا الى أن تأمين طرق أبين وشريطها الساحلي

سيساعد في وقف ومحاربة عمليات تهريب األسلحة

والممنوعات التي تتدفق على عدن والمحافظات

المجاورة بكثافة”.

سقطرى :  قائد اللواء االول مشاة بحري يتفقد كتيبة المدفعية

    تفقد قائد اللواء األول مشاة بحري العميد عبدالله
احمد السقطري،  الجاهزية القتالية لكتيبة المدفعية

في محافظة أرخبيل سقطرى.
    والتقى العميد السقطري خالل الجولة التفقدية قائد

كتيبة المدفعية العقيد هادي قاسم الشعيبي وكافة منتسبي

الكتيبة من الضباط والصف الضباط واألفراد ناقال اليهم

تحيات الرئيس القائد عيدرس قاسم الزبيدي نائب رئيس

المجلس الرئاسي، رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي

ووزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري.

 

     وخالل الزيارة اطلع قائد اللواء على جاهزية سالح

المدفعية وتفقد مساكن االفراد حيث استمع الى

متطلباتهم والمشكالت التي تواجهم، واعدًا بإيجاد

الحلول ورفعها للقيادة السياسة والعسكرية العليا.

   وشدد العميد السقطري على رفع اليقظة العالية

والجاهزية القصوى واالنضباط المنوط بمنتسبين

المؤسسة العسكرية للحفاظ على أمن واستقرار

المحافظة ، كما نوه إلى التحلي باألخالق العالية

والحس األمني

معسكرات مليشيا اإلخوان في المنطقة تقریر
 العسكرية  األولى الغطاء اآلمن لإلرهاب

      تمارس مليشيات اإلخوان المتمردة دورًا مشبوهًا وفوضى

أمنية عارمة في وادي وصحراء حضرموت باإلضافة الى حالة

االنفالت األمني الذي يعاني منه سكان وادي حضرموت

بسبب استمرار تواجد مليشيات اإلخوان اإلرهابية في

معسكرات المنطقة العسكرية األولى التابعة لالحتالل اليمني

، فهي من توفر الغطاء اآلمن لإلرهاب والعناصر اإلرهابية ،

والذي ينطلق اإلرهابيون من داخل معسكراتها لتنفيذ عمليات

االغتيال والتفجيرات واستهداف الكوادر األمنية والعسكرية

والمدنية من ابناء حضرموت ثم يعودون العناصر اإلرهابية

الى هذه المعسكرات بعد تنفيذ عملياتهم اإلرهابية.

      واكدت مصادر استخباراتية إن كل هذا االنفالت األمني

الممنهج وحوادث االغتياالت في وادي وصحراء حضرموت

، وكذلك ممارسة اإلرهاب و القمع والعنف والتنكيل هدفها

االساسي ترويع المواطنين في حضرموت، وإثنائهم عن

مطالبهم المشروعة بحقوقهم ، والمتمثلة برحيل مليشيات

اإلخوان اإلرهابية في المنطقة العسكرية األولى المحتلة

لوادي وصحراء حضرموت منذ حرب صيف 1994م ونقلها

الى جبهات محافظات الشمال مأرب والبيضاء والجوف

لقتال الحوثي وفقًا إلتفاق الرياض و البيان الختامي

لمشاورات الرياض الذي اكد على أهمية اإلسراع في تنفيذ ما

تبقى من اتفاق الرياض، و ينص في شقه العسكري على

اجالء القوات العسكرية من وادي وصحراء حضرموت

والمهرة الى جبهات القتال مع الحوثيين.

 

مطالبات شعبية واسعة لتطهير وادي وصحراء
حضرموت من مليشيا االخوان المتمردة

    وعلى صعيد مسيرات الغضب و االحتجاجات الشعبية

المتواصلة المطالبة بتحقيق أهداف الهبة الحضرمية الثانية من

خالل تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم األمنية

والعسكرية ،

والرافضة إلستمرار تواجد مليشيات المنطقة العسكرية

األولى التابعة لجماعة اإلخوان المتمردة على تنفيذ بنود اتفاق

ومشاورات الرياض والتمرد على قرارات المجلس الرئاسي،

وممارسة سياستها القمعية بحق أبناء حضرموت.

حيث شهدت مدينة سيئون حاضرة وادي وصحراء

حضرموت مساء الخميس الماضي مسيرة سلمية حاشدة

شارك فيها المئات من شباب الغضب بمدينة سيئون تطالب

مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي

       بسرعة اخراج مليشيات المنطقة العسكرية األولى من

الوادي والصحراء و تمكين النخبة الحضرمية بديًال عنها

لتأمين وادي حضرموت من العناصر اإلرهابية والقضاء

على حالة اإلنفالت األمني الممنهج الذي يعيشها الوادي

والصحراء و المطالبة بتنفيذ الشق العسكري واألمني من

اتفاق الرياض الذي ينص على اخراج قوات المنطقة

العسكرية األولى للجبهات.

     وعلى صعيدًا متصل دعا سياسيون وناشطون جنوبيون،

التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي، إلى سحب

مليشيات اإلخوان اإلرهابية من المنطقة العسكرية األولى

في وادي وصحراء حضرموت إلى الجبهات وتسليم ملف

تأمين وحماية المحافظة إلى قوات النخبة الحضرمية التي

قدمت أنموذجًا أمنيًا ناجحًا في مكافحة اإلرهاب بساحل

حضرموت خالل السنوات الماضية وهي األجدر بحماية

وتأمين جميع مديريات حضرموت.

محافظ حضرموت: ندعم تمكين قوات النخبة
الحضرمية من بسط يدها على كافة مناطق

حضرموت
    اكد مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت

الجديد في كلمة ألقاها في لقاء تشاوري موسع

عقدته قيادة الهبة الحضرمية الثانية في مدينة المكال

بقيادة الشيخ حسن الجابري أن السلطة المحلية

بالمحافظة تقف مع المصلحة العامة لحضرموت،

وتساند مطالبها المشروعة، وتؤمن ببسط النخبة

الحضرمية على كامل أراضيها.

 وأن السلطة المحلية ستقف على الدوام مع مطالب
حضرموت لنيل حقوقها لما فيه مصلحة وتطوير المحافظة،

ولتمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط يدها على كل
حضرموت، إيمانا منا بأن حضرموت لن يحميها إال أبنائها، وأنها

ستظل مرحبة بجميع أبناء الوطن، لكن أمنها ألبنائها”.

         كما أكد المحافظ بن ماضي أن السلطة المحلية تبارك

اللقاء، وأي فعاليات بالتنسيق مع السلطة المحلية، لتوحيد

الصفوف، ووحدة الكلمة، للوصول إلى الهدف المنشود وهو

نيل حقوق حضرموت، وتحسين خدماتها، ومحاربة الفساد.

من جهتها طالبت قيادة الهبة الحضرمية الثانية خالل اللقاء ،

المجلس الرئاسي بإصدار قرار عاجل بشأن إخراج قوات

المنطقة العسكرية األولى من وادي وصحراء حضرموت

وإحالل القوات الحضرمية بدل تلك القوات.

      وطالب الجابري قيادة المجلس الرئاسي بإصدار قرارًا

إلخراج قوات المنطقة العسكرية األولى من حضرموت وتجنيد

25 ألف فرد من أبناء حضرموت لتأمين المحافظة، واضاف

الجابري قائال “كل ما نريده من المجلس الرئاسي إصدار قرار

بإخراج هذه القوات من حضرموت حتى ال تصبح لها شرعية

للتواجد على هذه األرض، ونحن بعد ذلك بالتعاون مع ألوية

العمالقة سنتولى مهمة إخراجها في حال تمردها على القرار”.

         وعقد اللقاء وسط حضور جماهيري و ضم السلطة

المحلية والمجلس االنتقالي الجنوبي وشخصيات حضرموت

البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ القبائل الحضرمية

والمناصب ومختلف الشرائح االجتماعية.

 المحافظ في كلمته “جئنا لنؤكد أننا مع تغليب
المصلحة العامة دون سواها،

اللواء بن بريك : التوجه المقبل هو استعادة ما تبقى
من حضرموت والمهرة

 

المقدم محمد النقيب

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية

        كانت عملية سهام الشرق وقبلها عملية اعصار الجنوب صورة من
صور التالحم والقوة والجاهزية القصوى للتعامل الحازم والسريع
مع كافة اشكال المشاريع التآمرية والجرائم واالعمال العدائية
والتهديدات والمخاطر في أي زمان ومكان يحتمل وقوعها 
وبامتداد خارطة وطننا الجنوب.

     وبعد نجاح عملية ”سهام الشرق“ في مرحلتها األولى لتخليص محافظة أبين من

اإلرهاب قال المقدم محمد النقيب أن قواتنا المسلحة الجنوبية مدرستنا الوطنية

االولى في الفداء والتضحية والتوحد والتعاضد في جبهة واحدة موحدة ولهدف

واحد.

       واكد المقدم النقيب ان القوات المسلحة الجنوبية قدمت اليوم ومن ابين اإلباء

درسًا بالغ االهمية مفاده ان المرحلة مرحلة تالحم وعطاء وتضحية وان اولوياتنا

النضالية واضحة امامنا في استعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة.

         بعد نجاح عملية ”سهام الشرق“ التي أطلقتها القوات

المسلحة الجنوبية لتخليص محافظة أبين من هيمنة ونفوذ قوى

التطرف واإلرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي و بعد اإلنتصارات

الكبيرة
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                                                         ضربة جنوبية استباقية أفشلت
مخطط حوثي اخواني مشترك للسيطرة على أبين 

درع الجنوب - قائد منصور

 ا لشرق

درع الجنوب - خاص

    

           جاء ذلك في تغريدة للغيثي على موقع “تويتر”

قال فيها : ان جهود مكافحة اإلرهاب التي تبذلها قواتنا

الباسلة تستوجب من شركائنا على المستوى اإلقليمي

والدولي مضاعفة الدعم لما تمثله الجماعات اإلرهابية

من تهديد حقيقي على مصالح ومستقبل الجميع.

        واضاف : لقد حان الوقت الذي يجب ان تنعم فيه

محافظة أبين العزيزة بالسالم واألمان كامل األركان،

ولن نسمح باستمرار ضرب أهلنا باإلرهاب الذي

يجري على قدم وساق بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي.

     اما عضو الجمعية الوطنية بالمجلس االنتقالي

الجنوبي وضاح بن عطية قال في تغريدة له على صفحته

الرسمية ”بتويتر “ لقد سبق عملية #سهام_الشرق

تواصل ولقاءات مع المخلصين في شرق أبين، و توافق

الوطنيين على تظافر الجهود لمكافحة اإلرهاب ،و

تأمين شبوة العمود الفقري للجنوب و قطع أي إمداد

قادم لإلرهابيين من مأرب ووادي حضرموت وتوحيد

القيادة تحت إشراف وتوجيه الرئيس القائد عيدروس

الزبيدي.

       واكد  بن عطية ان العملية العسكرية تهدف إلى

حماية الطرقات الرابطة بين محافظات الجنوب وإيقاف

تهريب األسلحة عبر الشريط الساحلي في محافظة

أبين.

    إن عملية سهام الشرق هدفها 

مكافحة الإرهاب في مناطق محافظة

أبين، زعل الإخوان من هذه العملية يؤكد

انهم هم الإرهاب وهم من ينشر الفوضى

في المحافظات المحررة لذلك كل

خوفهم تأمين ابين لأن ذلك يعني تأمين 

عدن وانتهاء الفوضى التي 

خلقوها في الجنوب طوال

 السنوات الماضية.

أهداف العملية العسكرية ”سهام_الشرق

 
         العملية العسكرية ”سهام_الشرق“ التي انطلقت

من محافظة ابين تهدف بشكل رئيسي الى تطهير

المحافظة وتخليصها من التنظيمات اإلرهابية التي

يعاني منها سكان المدينة منذ سنوات، وإزالة خطر

التخادم اإلخواني الحوثي مع تنظيمي القاعدة وداعش

في محافظة أبين ، وتهدف العملية ايضًا إلى تعزيز

جهود األجهزة األمنية الجنوبية في تأمين العاصمة عدن

ومحافظات الجنوب األخرى، وكذا حماية وتأمين

المسافرين وعمال المنظمات الدولية في الطرق الرابطة

بين محافظات الجنوب المختلفة.

          هذا و تعبر إطالق العملية العسكرية من قبل

القوات المسلحة الجنوبية عن المطالبات الشعبية

الواسعة والمتكررة لها الستمرار جهودها في مكافحة

اإلرهاب والتطرف من خالل توجية ضربة

 موجعة لقوى االشر واإلرهاب حتى يتم إزالة أي

تهديدات ألمن الجنوب نحو التحرر من قوى اإلرهاب

والقضاء عليه بكل صوره واشكاله .

 

الغيثي حان الوقت لتطهير أبين من القوى

الضالة

 

حان الوقت لتطهير أبين

من القوى الضالة

 

محمد الغيثي

        كشفت مصادر استخباراتية عن عقد لقاءات سرية

جمعت قيادات اخوانية وممثلين عن المليشيات الحوثية في

والية مأرب اليمنية، هذه اللقاءات والتحالفات تاتي متزامنة

مع تحرير القوات المسلحة الجنوبية، محافظة شبوة التي

تتمتع بموقع استراتيجي هام، و الغنية بالثروات النفطية

والغازية والمعدنية ايضًا، من سيطرة المليشيات االخوانية

االحتاللية المتمردة ووليداتها القاعدة وداعش، حيث انتهجت

المليشيات االخوانية سياسة القتل والتشريد واالعتقاالت

والتجويع ضد ابناء هذه المحافظة لسنوات طويلة كاسلوب

من اساليب االخضاع والتركيع لضمان استمرارية بقاء هذه

المليشيات ونفوذها المتحكمة بثروات شبوة ومقدراتها

لتمويل انشطتها االرهابية وتنفيذ مخططاتها المشبوهة.

            لقد مّثلت خسارة جماعة االخوان وحلفائهم الحوثيون

المدعومون ايرانيًا لمحافظة شبوة ضربة موجعة وصدمة كبيرة

وغير متوقعة اصابتهم بالجنون خاصة انها رمت بكل ثقلها

العسكري والقبلي والمليشاوي والقاعدي الى هذه المحافظة

معتقدين بان استعمارهم لها ابدي وباعتبارهم معركة شبوة

معركة وجود ونقطة انطالق العادة احتالل المناطق الجنوبية

المحررة بالتنسيق مع حلفائهم الحوثيين وبمساعدة ودعم

عسكري ولوجستي من وزراء في حكومة الشرعية يدينون

بالوالء لجماعة االخوان.

 

    كل هذه المتغيرات والانتصارات على الارض

التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية

ممثلة بالوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع

شبوة بتطهير محافظة شبوة من المليشيات

الاخوانية المتمردة التي استشعرت هذه

المليشيات وحلفائهم الحوثيين بالخطر

وفقدانهم لمصالحهم المشتركة مما سارعوا

الى عقد هذا اللقاء التامري الذي ينص ابرز بنوده

على النحو التالي : –

سهام الشرق ضربة جنوبية استباقية

         استبق الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي رئيس المجلس

االنتقالي الجنوبي القائد االعلى للقوات المسلحة واالمن

الحنوبي هذه المخططات التآمرية لقوى اإلحتالل اليمني

بشقيها الحوثي واإلخوان وجناحهما اإلرهابي وذلك باالعالن

عن اطالق عملية سهام الشرق لتحرير وإجتثاث اإلرهاب في

محافظة أبين.

     وتستهدف عملية “سهام الشرق” تحقيق سلسلة من

األهداف األمنية في الجنوب المحرر من الحوثي، منها حماية

الطرقات، خنق طرق تهريب السالح للمليشيات، ومكافحة

اإلرهاب بجميع اشكاله وصوره ، تعزيز أمن عدن، تأمين

الطرق الرابطة بين العاصمة عدن ومحافظات شبوة

وحضرموت والمهرة وحماية المسافرين وتحركات القوات

المسلحة الجنوبية من العاصمة عدن وبقية محافظات

الجنوب.

         وحظيت هذه العملية العسكرية لتحرير محافظة ابين من 

قوى اإلحتالل واإلرهاب إرتياح شعبي واسع بين صفوف

المواطنين وكافة سكان المحافظة لتخليصهم من شر هذه

الجماعات اإلرهابية المتطرفة التي جثمت على كاهلهم منذ

بعد احتالل الجنوب بصيف 1994م بمشاركة عناصر من

تنظيم القاعدة القادمة من افغانستان الى جانب قوات االحتالل

اليمني ، متسلحين بفتوى دينية تبرر قتل من وصفوهم بالكفار

االشتراكيين في الجنوب،

           وصدرت الفتوى من قبل وزير العدل في نظام اإلحتالل

اليمني عبد الوهاب الدليمي والداعية عبد المجيد الزنداني،

علًما بأن االثنين مدرجان على قائمة  اإلرهاب العالمي

الصادرة عن الواليات المتحدة.

 

       وبعد احتالل الجنوب من قبل نظام االحتالل اليمني في

الجمهورية العربية اليمنية وحلفائهم من مجاهدي االفغان

التابعين لتنظيم القاعدة وأصبحوا ذراع حكومة اإلحتالل

اليمني في الجنوب ، وتم استخدامهم من قبل زعيم اإلحتالل

علي عفاش وحزب التجمع اليمني لإلصالح فرع اخوان اليمن

للدفاع عن مايسمى بالوحدة اليمنية وحمايتها 

وبقي عناصر التنظيمات اإلرهابية في بعض مناطق

 الجنوب وتحديدَا في ابين  وأحكموا قبضتهم عليها 

خالل الفترة الماضية باإلضافة الى مناطق البيضاء

 ومارب وتعز التي هي مصدر تصدير اإلرهاب الى 

الجنوب .

 

 

القوات الجنوبية  

        أطلق ناشطون ومغردون جنوبيون حملة شعبية

إلكترونية على منصات التواصل اإلجتماعي لمساندة

العملية العسكرية#سهام_الشرق التي أطلقتها القوات

المسلحة الجنوبية وفقًا لتوجيهات الرئيس القائد

عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس المجلس اإلنتقالي

الجنوبي القائد األعلى للقوات المسلحة الجنوبية

لمكافحة اإلرهاب في محافظة أبين .

       واكدت الحملة الشعبية اإللكترونية التي انطلقت

تحت هاشتاج #سهام_الشرق على منصة تويتر العالمية

ان هذه العملية العسكرية تحظى بتأييد شعبي واسع

النظير لتحرير وتطهير محافظة أبين من اوكار اإلرهاب

الذي عانا منه سكانها خالل السنوات الماضية من

جميع ويالت األعمال اإلرهابية في محافظتهم.

        وتطرقت الحملة الشعبية الجنوبية الى أهمية

مشاركة كافة شرائح المجتمع في أبين خاصة والجنوب

عامة وذلك من أجل مساعدة القوات الجنوبية في نجاح

العملية العسكرية واالبالغ عن اي تحركات للخاليا

اإلرهابية في اي منطقة جغرافية.

     كما اكدت الحملة الشعبية على ضرورة دعم القوات

المسلحة الجنوبية في مكافحة اإلرهاب في محافظة

أبين خاصة والجنوب بشكل عام خصوصًا وأن القوات

الجنوبية شريك فعال مع المجتمع الدولي في محاربة

اإلرهاب بمختلف اشكاله وانواعة ، وانها لن يهدأ لها

بال اال بتخليص الجنوب كامًال من مختلف التنظيمات

اإلرهابية.

       واشارت الحملة اإللكترونية بان العملية العسكرية

”سهام الشرق “ اتت لتخليص محافظة أبين من وكر
اإلرهاب وتوقيت العملية نفسها تحمل أهمية كبيرة،

فهي تأتي بعد اسبوع من إخماد التمرد اإلخواني

المسلح في محافظة شبوة، وهذا يدل على إصرار

القوات المسلحة الجنوبية وقيادتها الحكيمة على لفظ

اإلرهاب من الجنوب بشكل كامل.

ياسر اليافعي

صحفي ومحلل سياسي

             وقال الناشط والسياسي الجنوبي محمد باحداد

في تغريدة على صفحته الرسمية ”بتويتر “ رصدها

محرر موقع درع الجنوب ان عملية #سهام_الشرق التي

تستهدف تحرير وتطهير محافظة أبين تسير وفق

المعايير الدولية في محاربة اإلرهاب والجريمة وهي

موجهة ضد تنظيم القاعدة اإلرهابي وداعش وإخوان

اليمن والحوثي والمليشيات المتمردة على مجلس

القيادة الرئاسي.

        واكد باحداد على ان عملية #سهام_الشرق مستمرة

ولم ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها التي أعلنت وهي

تحرير أبين من قبضة التنظيمات اإلرهابية والخارجين

عن النظام والقانون ، مطالبًا المواطنين توخي الحذر

والتزام البيوت وعدم الخروج إال للضرورة القصوى ،

وكذلك على المسافرين تجنب خط عدن – أبين كونها

مناطق عمليات عسكرية.

     ونشر المحلل العسكري الجنوبي 

العميد خالد النسي تغريدة

 على صفحته

 بتويتر قائًال :- 

الذي مازال لديه

 مشاريع معادية

 ألبناء الجنوب نقول له 

الواقع اليوم تجاوزك 

ومعركتك خاسرة

 فاألفضل تجنيب 

أبين معارك الوكالة

 بإسم مشاريع غير 

قابلة للتطبيق على 

أرض الجنوب ، 

الجنوبيون اليوم في عدن وشبوة وأصبحت أبين

محاصرة ، ال تزجوا بأبين في معارك خاسرة بإسم

أحزاب وشخصيات فاشلة.

    اكد رئيس اإلدارة العامة للشؤون الخارجية

بالمجلس االنتقالي الجنوبي محمد الغيثي ان القوات

الجنوبية لن تسمح لقوى الشر واالرهاب في اخالل

أمن واستقرار محافظة أبين وقد حان الوقت لتطهير

أبين من القوى الضالة.

      تشكيل غرفة عمليات مشتركة مقرها في والية مأرب

الدارة خطة الحرب الموجهة ضد المناطق الجنوبية المحررة،

و توحيد الجبهة االعالمية الحوثية االخوانية في مهاجمة

المجلس االنتقالي الجنوبي والتحالف العربي ومجلس القيادة

الرئاسي من خالل نشر الشائعات المغرضة والفبركات

االعالمية واذكاء جذوة الصراعات المناطقية لتمزيق الصف

الجنوبي، وايقاض خالياهم النائمة في المحافظات الجنوبية

المحررة لنشر الفوضى واقالق السكينة العامة واستهداف

بعض القيادات الجنوبية بالتفجيرات

 واالغتياالت وبالذات في العاصمة

 عدن الرباك المقاتلين في جبهات القتال.

      اعداد خطة مزمنة لفتح جبهات متعددة 

مع القوات الجنوبية في آن واحد، منها البداية

 بفتح الحوثيين جبهة مكيراس بعد فتح الطرقات

 واجتياح محافظة ابين وفصلها عن شبوة لمنع

 اي تعزيزات اليها قادمة من عدن، بالتزامن 

مع مهاجمة مليشيات االخوان محافظتي

 شبوة وحضرموت، وبالمقابل مهاجمة 

الحوثيين لجبهة كرش في لحج وجبهة

 الضالع التي تتعرض بشكل يومي للقصف

 بالطائرات الحوثية المسيرة.

 

تلفظ قوى
اإلرهاب  من

محافظة  أبين
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مليشيا اإلخوان بأبين
                 تستبق قدوم القوات الجنوبية بنهب معسكراتها ونقلها

للقاعدة والحوثي بالبيضاء

                                                ينظر اإلخوان المسلمين (حزبدرع الجنوب - خاص

اإلصالح) الى مستقبلهم السياسي والعسكري بتوجس وقلق شديد

خاصة بعد خسارة الجماعة في مصر وتونس وكثير من الدول

العربية وأصبح العالم يصنفها جماعات إرهابية متطرفة، ففي األيام

القليلة الماضية تعرضت جماعة اإلخوان في اليمن الى ضربات

قاصمة سياسيا وعسكريا وجماهيريا جعلت جماعة اإلخوان

منبوذة ومكروهة في الشمال والجنوب.

         وفي الوقت الذي خسرت جماعة اإلخوان (حزب اإلصالح)

حاضنتها الجماهيرية ونفوذها العسكري والقبلي وحتى الميداني

واإلعالمي والسياسي في المحافظات الشمالية علي يد جماعة

الحوثيين ولم يعد لها القدرة على التواجد في الشمال كقوة

سياسية.

وفي نفس الوقت تجد جماعة اإلخوان نفسها امام انتكاسة جديدة

اكثر صعوبه وخطورة على مصير الجماعة في المحافظات

الجنوبية التي فقد فيها حاضنتة السياسية واالجتماعية والجماهيرية

بسبب فساد قياداتها وتورطهم في جرائم العنف واإلرهاب التي

شهدتها المحافظات الجنوبية منذ صيف 94 وحتى اليوم.

            فبعد ان تعرضت جماعة اإلخوان لخسارة عسكرية في

محافظة شبوة بعد تمرد مليشياتها على قرارات السلطة المحلية في

المحافظة وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ، تم انهاء التمرد

العسكري الذي قامت به مليشيا اإلخوان في شبوة بعد أن

استحوذت على الموارد النفطية والغازية وسخرت كل اموالها

لتمويل اإلرهاب الذي يعزز من سيطرتها ونفوذها.

الإخوان.. نهب الاسلحة وبيعها لمليشيا

الحوثي والقاعدة

       بعد إطالق القوات المسلحة الجنوبية عملية سهام الشرق

العسكرية لتطهير أبين من العناصر اإلرهابية شرعت مليشيا

اإلخوان بنهب السالح واالليات العسكرية من المعسكرات التابعة

لها في مديرية لودر ومنها معسكر عكد ومعسكر اللواء 115 قبل

وصول القوات الجنوبية الى تلك المعسكرات.

           وأكد سكان محليون

 أن أفراد تلك المعسكرات 

باإلضافة إلى مواطنين قاموا 

بنهب تلك المعسكرات واتجهوا

 بها الى الجبال المحيطة بالمديرية 

واحتمال تهريبها الى عناصر

 القاعدة ومليشيا 

الحوثي الذي

 تتمركز

 في قمة 

عقبه الحلحل.

 

       تقارير اعالمية مختلفة كشفت ان خالل العام الجاري قامت

مليشيا اإلخوان بنهب االسلحة والذخائر التي قدمها التحالف

في مأرب والجوف وسيئون وشبوة وتكديس معظمها في

مخازن سرية بمأرب والجوف والبيضاء.

          وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها التنظيم ..فيما قامت

قيادات وعناصر االخوان ببيع كميات اخرى من تلك االسلحة

والمعدات والذخائر التي حصل عليها من التحالف في السوق

السوداء لتمويل النشاط السري للتنظيم بل ان تقارير اعالمية

مصورة وموثقة ومعلومات استخباراتية اكدت ان قيادات بارزة

في جماعة اإلخوان متورطة في بيع كميات اسلحة وذخائر

حصلوا عليها من التحالف وقاموا ببيعها لمليشيا الحوثي.

 

      كما قامت عناصر من مليشيا اإلخوان بتزويد مليشيا الحوثي

بأسلحة نوعية قناصات واسلحه متوسطة مختلفة واسلحة

رشاشة وخفيفة نوعية ظهرت خالل الفترة الماضية في وسائل

االعالم التابعة لجماعة الحوثيين وهم حاملين لها مدعيين

الحصول عليها كغنائم حصلوا عليها من مواقع المواجهات اال

ان تقارير استخباراتية نشرت في وسائل االعالم كشفت عن

وجود صفقات بيع وشراء بين عناصر مليشيا اإلخوان

وميليشيات الحوثيين حيث يتم التواصل بينهم عبر وسطاء

محليين وفي احيان اخرى بشكل مباشر بغرض بيع مواقع

المواجهات بمبالغ كبيرة بحيث تنسحب عناصر مليشيا

اإلخوان من تلك المواقع التي تتواجد او تتقدم فيها وتترك

اسلحتها ومعداتها وذخائرها لمليشيا الحوثي مما يظهر التخادم

الحوثي اإلخواني واضحًا للعيان.

     

  قال مراقبون أن حلم الخلافة

والاستحواذ على السلطة لا يزال يراود

جماعة الاخوان في اليمن فيما تنظر

الجماعة الى انها امام مستقبل

مجهول تضع الجماعة نفسها أمام

خيارين لا ثالث لهما، أمام التحالف مع

مليشيا الحوثي والقاعدة او تحشد

قواتها لتحرير المحافظات الشمالية

وتعيد ترتيب صفوفها ليكون لها

موطئ قدم في الشمال

القوات المسلحة الجنوبية تحكم
سيطرتها  الكاملة على حقول النفط

                                                    بعد 28 عامًا من النهب والسلب

وسرقة الثروات النفطية والغازية بمحافظة شبوة من قبل قوى

اإلحتالل اليمني التي كانت تسيطر عليها منذ حرب إحتالل الجنوب

في صيف عام 1994 م ، تمكنت القوات المسلحة الجنوبية صباح

اليوم األحد من تحقيق إنجازات وانتصارات ميدانية جديدة في شمال

غرب محافظة شبوة.

       وقال مصدر عسكري في القوات المسلحة الجنوبية لمحرر موقع

” درع الجنوب “ ان قوات دفاع شبوة مسنودة بألوية العمالقة
الجنوبية احكمت سيطرتها الكاملة على عدد من المناطق والمواقع

اإلستراتيجية بينها مجمع العقلة النفطي في مديرية عرماء باإلضافة

الى السيطرة على حقول عياد النفطية بمديرية جردان وقامت

بحمايتها وتأمينها بشكل كامل بعد فرار ومالحقة فلول مليشيات

اإلخوان المتمردة التي كانت تقوم بنهب ثروات حقول شبوة النفطية.

واكد المصدر العسكري ان القوات المسلحة الجنوبية تمكنت من

إحكام السيطرة على مفرق العبر الواقع بين محافظتي شبوة ووادي

وصحراء حضرموت بعد معارك عنيفة مع مليشيا اإلخوان المتمردة .

المحافظ بن الوزير يؤكد على استباب

الوضع الأمني في المواقع والمنشآت

النفطية بِشبوة

 
    أطلع “محافظ شبوة – عوض الوزير” على ُمتطلبات ُممثلي

القطاع النفطي الرابع -العامل في منطقة عياذ- والُمتمثلة بِتأمين خط

األنبوب؛ ابتداًء من الحقول النفطية إلى الكيلو 0 ومن ثم إلى الكيلو

204 في ميناء النشيمة، موجًها بِتذليل صعوباتهم بما ُيساهم بِتعزيز

األمن وتنمية ورفد االقتصاد الوطني.

ُممثلّي القطاع النفطي؛ بأنَّ “الوضع
ِ
       حيث أكد ” المحافظ” ل

األمني تحت السيطرة؛ وبإمكانهم القيام بِالترتيبات الالزمة، الستئناف

الضخ؛ واستقبال المقطورات إلى قطاع العقلة النفطي” بعد استتباب

األمن واالستقرار؛ في القطاعات النفطية المختلفة، موجًها -بشكٍل

لمناطق والمنشآت النفطية؛ من أي قوى
ِ
سابق- بتأمين إضافي ل

ُتزعزع أمن واستقرار المحافظة.

          جاء ذلك خالل لقاء محافظ شبوة عوض بن الوزير 

العولقي، بمدير قطاع 4 النفطي محسن صالح و “عاتق علي 

مدير دائرة األمن والسالمة، وعلي النسي المنسق األمني في خط

أنبوب النفط الخام”، وبحضور ُممثلين أمنيين عن إدارة األمن

والسالمة في شركة OMV، إلطالعهم وطمئنتهم حول الوضع

العسكري واألمني، في المناطق المحيطة بالقطاع النفطي الرابع،

بِمحافظة شبوة.

ابناء شبوة يشيدون بدور القوات

الجنوبية في تأمين الحقول النفظية

             قال المحلل السياسي والعسكري العميد خالد النسي في

تغريده له على صفحته الرسمية بتويتر تعليقًا على تحرير القوات

المسلحة الجنوبية للحقول النفطية بشبوة قائًال : “ بعد إحتالل يمني

بربري غاشم إستمر لمدة ثمانية وعشرون عام استعاد الجنوبيون اليوم

بعض حقول النفط التي من أجلها قال الشماليون الوحدة او الموت”.

     وأكد النسي : “سينتصر الحق ولو

بعد حين وسيستعيد الجنوبيون باقي

أراضيهم ومواردهم التي نهبها

اللصوص القادمون من الشمال بينما

شعب الجنوب يعاني الفقر

والمرض”.

    على صعيدًا متصل قال القيادي

البارز في المجلس اإلنتقالي الجنوبي

أحمد عمر بن فريد : “ للمرة األولى

منذ عام ١٩٩٤ م حرب احتالل

الجنوب تصبح منابع النفط تحت

سيطرة القوات الجنوبية، عقود من

النهب والفساد وسرقة الثروات من

شبوة فيما أهلها يعانون الفقر والجوع

والعوز”.

 

    من جهته قال الصحفي الجنوبي

امجد صبيح في منشور على صفحته

الرسمية بالفيس بوك :- شبوة

انتصارات متالحقة وتطبيع للحياة

المدنية… خطان متوازيان عسكري

في الجبهات حسم وسيطرة وإعادة

انتشار وزيارات ميدانية لالطالع على

أحوال وأوضاع المواطنين من قبل

قيادة المجلس االنتقالي الجنوبي

ممثلة في العميد علي الجبواني

والسلطة المحلية بقيادة ابن الوزير

محافظ محافظة شبوة.

    واكد امجد صبيح. ان القوات

المسلحة الجنوبية سيطرت على

مناطق واسعة لتأمين المحافظة أوالً

وتطبيع الحياة مستمر لتبدأ التنمية،وال

تنمية دون أمن مثلما قالها كثيرا وشدد

عليها العميد علي الجبواني في أكثر

من لقاء مع المواطنين والشيوخ في

شبوة .

 

    هذا وكانت مليشيات اإلخوان

المتمردة تقوم بنهب وسرقة الثروات

النفطية من خالل سيطرتها على

الحقول النفطية والغازية 

وتعمل على عرقلة الجهود

 الحكومية والسلطة المحلية 

بمحافظة شبوة في استعادة

اإلنتاج والتصدير من الحقول

المتاحة، إضافة إلى النجاح

الكبير التي حققته القوات

المسلحة الجنوبية مؤخرًا.

 

    

في استعادة وتحرير

 القطاع 5 “جنة

هنت” النفطي 

في مديرية

عسيالن وإفشال 

مخطط مليشيات

 االخوان التي قامت

بسليمه لمليشيات 

الحوثي اإلرهابية

ذراع ايران باليمن.

 

 

درع الجنوب - خاص
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أصیل  محمد

علی منصور

 

          الذين استطاعوا اليوم أن يضعوا

يدهم بيد اخوانهم من أبناء الجنوب

وشاركوا القوات المسلحة الجنوبية

في اإلعداد والتنفيذ لعملية “سهام

الشرق” التي انطلقت لتطهير أبين من

براثن الشر واالرهاب االخونجية

اللعينة، هذه العملية الوطنية التي

           وهذا بفضل الله وحكمة

الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي

وبتكاتف أبناء أبين أنفسهم الذين

كانوا في مقدمة القوات المسلحة

الجنوبية.. 

    مضت األيام، ومرت أشهر وليال صمت الجنوبيون فيها

منشغلين بالمعركة السياسة, وما يدور في رحاها من انتصارات

جنوبية جنوبية تحت قيادة سياسية صادقة, مباركين ذلك إلى

جانب انشغالهم بتفاصيل حياتهم العادية. بينما كان الطرف

االخر من أولئكم الذين تعاطفوا مع المليشيات، والجماعات

اإلرهابية,

سهام الشرق :  واحدية الصف الجنوبي وأبطال ميامين توشحوا بعزيمة
تطوي المسافات نحو النصر المنشود..!

ذوي المناكفات السياسية لم يتوقفوا عن التزييف في

الوقائع واألحداث, حاولوا كثيرا نقل صورة معكوسة

لكل انتصار تحرزه القيادة الجنوبية على الصعيد

السياسي, استخدموا وسائل إعالمهم المختلفة

وصفحاتهم المنتحلة والمزيفة, عهدوا في حربهم

الجبانة هذه إلى البعض من المغرر بهم بغية إرباكنا

وتحريض عامة الناس لخلق الفوضى وزعزعة األمن

واالستقرار بممارسة كل أنواع وصنوف التجويع

والحصارات االقتصادية تجاه شعب مكابر ضنا

منهم أنهم يستطيعون النيل منه ومن ثباته بمكرهم

السيء الذي أحاق بهم نهاية المطاف.

     ففي صباح يوم أغر صعد الجندي

الجنوبي الباسل على ناصية مجد شامخة

ويصرخ بأعلى صوته الذي سمعت صداه

غرب الجغرافية الجنوبية وارتد صداه

شرقا حيث الصمود الجنوبي واالستبسال,

وهو يقول: مخطئ وواهم من ظن أن زمن

البطولة انتهى فمن يرسمون فصوله ال

يزالوا فتيانًا..! وإذ بأبطالنا الميامين حينها

يبسطون على ربوع أرضهم ووطنهم مرورا

بتراب شبوة الطاهرة وعودة إلى أبين العزة

والشموخ األمر الذي أطفأ معه نكايات

األعداء وأبطل كل مؤامراتهم التي كانوا

يسعون الستخدامها لشق واحدية الصف

الجنوبي وزرع الفتة بين أوساطه.

          كان للعملية العسكرية التي جاءت

بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس بن

قاسم الزبيدي حفظه الله نتائج جد حاسمة

على الصعيد العسكري على األرص

والصعيد السياسي والمجتمعي أيضا, فبعد

البسط على كامل التراب الجنوبي في

شبوة وطرد الجامعات االستغاللية التي

عبثت بمقدرات شبوة وأبناءها, وتعزيز

األمن واالستقرار في المحافظة, كانت

الخطوة الثانية نحو أبين, في اإلعالن عن

عملية عسكرية أطلق عليها سهام الشرق

الهدف منها االنقضاض على الجماعات

اإلرهابية وبسط األمن واالستقرار في

المحافظة

       القت هذه العملية استقباال وترحيبا من

كل القوى العسكرية الجنوبية التي بادرت إلى

طي صفحات الماضي والسعي نحو وحدة

الصف تحت قيادة المجلس االنتقالي

الجنوبي الممثل الرئيس لكافة شعب

الجنوب.

     في سهام الشرق وبينما أبطال قواتنا

المسلحة الجنوبية الباسلة تواصل تقدمها

ودحرها للمليشيات والجامعات الخارجة عن

القانون والجماعات اإلرهابية, رأينا المهرجون

يستعرضون فنون التهريج، ورأينا أبطالنا

الميامين مع أزيز الرصاص تناضل، شاهدنا

المحبطون في الكالم يتهامسون، وشاهدناك

أيها الرمز الجنوبي الباسل مع صوت المدافع

تقاتل، وثق التاريخ اولئك الهائمون في غيهم

ينظرون، بينما التقط لك أبهى صورة في

مواجهة العدو تقاوم غير عابئ بالفواجع

واألوجاع، لتسلم األرض الجنوبية الطاهرة

التي حملتك يا حارس الفج العميق.

      ُيقسم تراب هذه الوطن ما وهن العظم

منك، وتشهد جباله أنك ما عرفت الفزع، وما

أوجست خيفة من الدروب، توشحت

بالشجاعة، وغيرك برداء المهانة توشح, كنت

في الحرب الخبير، وكنت في السلم المبتدأ،

وستظل باسل القوات المسلحة الجنوبية

مضارع هذا الوجد األبي الخالد على مدى

التاريخ حكاية تقرأها األجيال في مدارس

الصمود واالستبسال.

 جنوبية اإلنتماء والهوية وقلبه النابض!
ً

أبين تاريخيا

           أبين خاصرة الجنوب وقلبه النابض جعل منها

عفاش واألحمر مرتعا للخاليا اإلرهابية التي

استقدموها إليها من كل حدب وصوب كفزاعة

إلرهاب وابتزاز الغرب واالقليم بها

        وهم من دمرها تحت فزاعة

األرهاب “الموجه” واكذوبة مكافحة

اإلرهاب “المصطنع” .. ودفعت أبين

الثمن غاليا.. حتى اليوم.

          اليوم وبفضل صحوة أبناءها

االخيار وعقالءها الحكماء ومناضليها

المخلصين األوفياء ، الغيورين عليها

وعلى ما حل بها من فتن ودمار

وخراب وماسي مؤلمة ،

         ممن وضعوا مصلحة أبين

والجنوب فوق كل اعتبار، الذين

سيظل يكن لهم شعبنا الجنوبي األبي

كل االحترام والتقدير على هذا

اإلنجاز الوطني واالجتماعي

والسياسي والعسكري واألمني

العظيم.. وما تمخض عنه من انتصار

وطني جنوبي كبير.

     و أثبتوا اليوم أن أبين العريقة والغنية

بتاريخها النضالي والريادي ال يمكن

لها أن تغرد خارج السرب.. وألنها

تاريخيا قلب الجنوب النابض وجنوبية

األصل والهوية وهذا هو مكانها

الطبيعي والريادي المتميز ، ماضيا

وحاضرا ومستقبال .. والمتجدد

دوما.. المتوج اليوم بنجاح وأنتصار

عملية “سهام الشرق” ولئن أبين

تاريخيا جنوبية االنتماء والهوية وقلب

الجنوب النابض!

حققت اهم أهدافها بنجاح

تام دون أن تطلق طلقة

رصاص واحدة أو تراق قطرة

دم واحدة.
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کتابات

ملازم ثانی

      حسین الذیبی

 

        لسنوات طويلة ظل الجنوب العربي يتفاخر

بجيشه العتيد الذي تمكن من التوغل إلى األراضي

اليمنية بالشمال  أكثر من مرة خالل نزاعات محدودة

مع الحكومة اليمنية قبل العام 1990 .

            تمكنت الحكومة الجنوبية الناشئة في الجنوب

عقب 1967 من انشاء جيش وطني وصف بالقوي

وكان احد ابرز القوى العسكرية في منطقة الجزيرة

العربية .

      مثل الدعم السوفيتي الذي تلقاه الجنوب  منذ

السبعينات 

      وحتى األعوام االخيرة من ثمانينات القرن

الماضي العمود الفقري لتشكيالت الجيش الجنوبي

الذي كان يضم أسلحة متطورة لم يكن لها أي وجود

لدى نظيره الشمالي .

        ففي احدى العروض العسكرية للجيش الجنوبي

تنظيما واسع النطاق في صفوفه ومشاركة فاعلة

للمراة في قطاعاته  .

رغم مرور سنوات طويلة على دمار هذا الجيش إال

ان..

 

 

 

 وفي ثمانينات القرن الماضي تمكنت وحدات من

الجيش الجنوبي  من المشاركة في عمليات احالل

سالم بعدد من الدول بينها لبنان واثيوبيا.

         ظل الجيش الجنوبي  متماسك القوى ونموذج

للجيش العربي القوى الذي تختفي في صفوفه

الوالاءات الشخصية والمحسوبية والفساد المالي

وعرف عن جنوده حالة من االنضابط والقوة

وااللتزام.

 

القوات الجنوبية اليوم تتصدر المشهد العربي

بانتصارات حية على عناصر الشر واإلرهاب التي

زرعتها قوى الشمال في الجنوب وخاصة في مواقع

النفط والغاز والتي يتم من خاللها دعم مشاريعهم

الظاللية

 

               في الـ 1 من سبتمبر من كل عام وعلى مدى سنوات
طويلة ظلت القيادة العسكرية للجيش الجنوبي تحتفي
باستعراض عسكري لجيش وصف بأنه كان احد ابرز

الجيوش في الجزيرة العربية  .

اليوم وبمجرد سماع إسم القوات الجنوبية
يتبعها النصر المؤزر في المعارك التي

تخوضها هنا وهناك من أجل تثبيت دعائم
األمن واالستقرار وطرد عصابات زرعت

بسياسة هوجاء دون حاضنة .

نصر التأسيس وعنوان االنضباط ..
 األول من سبتمبر ذكرى تأسيس الجيش الجنوبي

تأتي ذكرى التأسيس ال 51 للجيش
للجنوبي ومعنويات مقاتليه تعانق عنان

السماء

 بما حققته من انتصارات متتالية على األرض

الجنوبية في شبوة وأبين وسقطرى والتي ويتم من

خاللها تأمين حدود الجنوب .

"وبالله النصر المبين"

الجنوبيون اليزالون يفاخرون بسيرة هذا
الجيش الذي كان عنوانا لإلنضباط .
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