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تصدر عن المرکز الإعلامی 

للقوات المسلحۀ الجنوبیۀ

قواتنا المسلحة الجنوبية
تستعد لتخليص العالم من

أخطر فروع القاعدة
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ميناء المهرة.. الحبل السريميناء المهرة.. الحبل السري    الذي يغذي اإلخوان والحوثيينالذي يغذي اإلخوان والحوثيين

إنجازات األجهزة األمنية في العاصمة عدن.. صإنجازات األجهزة األمنية في العاصمة عدن.. ص٣٣--٤٤
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ُ
حييهيئة الرئاسة ت
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الحراك الشعبي ألبناءالحراك الشعبي ألبناء
المهرة ووادي حضرموتالمهرة ووادي حضرموت

أمن لحج  :  ضبط  160 متهماً خلال شهر أغسطس 2022م

في الذكرى الـ51 لتأسيسه..  الجيش الجنوبي نجاحات متواصلة في مكافحة اإلرهاب..ص٧

كيف استغل نظام صنعاء الجماعات اإلرهابية ؟

الرئيس الُزبيدي يلتقي العميد

أبو مشعل الكازمي وعددا من

القيادات األمنية بمحافظة أبين

اللواء 39 مدرع يعلن

والءه للمجلس االنتقالي

الـــجـــنــــوبـــــــي

تطهير المهرةتطهير المهرةتطهير المهرةتطهير المهرة
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      عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس
السبت، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس القائد

عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس المجلس.
  وفي مستهل الاجتماع، رّحب الرئيس القائد بحضور
الدكتور عيدروس محسن اليهري رئيس المكتب السياسي

للمجلس الأعلى للحراك الثوري هذا الاجتماع.
   مشيدا بالتضحيات الجسيمة لقيادات وقواعد المجلس
على امتداد مراحل الثورة الجنوبية التحررية، وحرصها
على وحدة الصف الجنوبي، وثباتها على المبدأ والهدف
الذي ينشده شعب الجنوب المتمثل بتحرير أرضه واستعادة
وبناء دولته الجنوبية على كامل ترابه الوطني بحدوده

الُمعترف بها دوليا حتى 21 مايو 1990م.
     وجدد الرئيس القائد، خلال الاجتماع الذي حضره
وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، وعدد من وزراء
المجلس في حكومة المناصفة، ترحيب المجلس الانتقالي
وانفتاحه أمام كل القوى الجنوبية، بما من شأنه أن ُيعزز
الجبهة الداخلية الجنوبية، ويقوي النسيج الاجتماعي
الجنوبي، والإسهام بفاعلية باتجاه تحقيق الهدف الأسمى
الذي قدم في سبيله الجنوبيون قوافل طويلة من الشهداء

والجرحى، والمعتقلين، والمخفيين.

     قدم اليهري في ختام كلمته الشكر لقيادة
المجلس الانتقالي ممثله بالرئيس القائد

عيدروس الُزبيدي، مثمنا جهوده الكبيرة في
الانجازات التي تحققت في إطار التقارب

الجنوبي- الجنوبي، وتوحيد الصف، للحفاظ
على الُمنجزات الوطنية لشعب الجنوب.

   واستمع الاجتماع بعدها إلى شرٍح موجٍز من الدكتور اليهري عن
سير نشاط المجلس الأعلى للحراك الثوري، ونهجه التحرري،
وجهوده في دعم وتعزيز الثوابت الجنوبية، والحفاظ على المنجزات
التي تحققت لشعب الجنوب، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التي
عقدتها قيادة المجلس مع عدد من رؤساء الهيئات التابعة للمجلس

الانتقالي لتنسيق الجهود والعمل المشترك لتوحيد الصف الجنوبي.

هيئة الرئاسة ُتحيي الحراك الشعبي ألبناء المهرة ووادي حضرموتهيئة الرئاسة ُتحيي الحراك الشعبي ألبناء المهرة ووادي حضرموت

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

       كما استمع الاجتماع، إلى التقرير الُمقدم من مركز دعم
صناعة القرار حول آخر المستجدات السياسية، والعسكرية،
والأمنية، والاقتصادية، على الساحة الجنوبية، والقضايا ذات
الارتباط بقضية شعب الجنوب، خلال النصف الأخير من شهر

أغسطس الماضي، وّجملة التوصيات والمقترحات للتعامل معها.
ووقف الاجتماع عقب ذلك، أمام مايشهده وادي حضرموت،
ومحافظة المهرة، من حراك شعبي متصاعد للُمطالبة برحيل القوات
الخاضعة لسيطرة لجماعة الإخوان، وفي هذا الخصوص، أكدت

الهيئة وقوفها 

       إلى جانب المطالب المشروعة لأبناء محافظة المهرة،
ووادي وصحراء حضرموت، ودعمها لتوجهات محافظ محافظة
حضرموت مبخوت بن ماضي لبسط سيطرة قوات النخبة على
كامل تراب المحافظة وتولي زمام الأمور الأمنية فيها بما يحفظ
أمنها واستقرارها، تنفيذا لبنود ومخرجات اتفاق ومشاورات

الرياض.
       وتطرق الاجتماع، إلى الوضع في محافظة أبين والنتائج
التي حققتها عملية سهام الشرق، مشيدا بالتفاعل الإيجابي
لقيادات القوات المشتركة ودورها في إسناد القوات الُمسلحة
الجنوبية المشاركة في الحملة، وتسهيل مهامها في تعّقب العناصر

الإرهابية ودك أوكارها.
        وفي سياق آخر، اّطلع الاجتماع على نتائج لقاء الأمين
العام لهيئة رئاسة المجلس، وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن
أحمد حامد لملس، مع قيادة نقابة المعلمين، وفحوى المبادرة
الُمقدمة من السلطة المحلية لاستئناف التعليمية، مشددة في
السياق على ضرورة التعاطي معها بإيجابية ومسؤولية باعتبارها

أفضل الحلول الُممكنة في الوقت الحالي.
      وفي ختام الاجتماع، ناقشت الهيئة ُجملة القضايا والمواضيع
ذات الصلة بالعمل السياسي والتنظيمي للمجلس، ومستوى تنفيذ

التكليفات الُمقرة في الاجتماع السابق، واتخذت ما يلزم بشأنها
 

  الرئيس الُزبيدي يلتقي العميد أبو مشعل الكازمي وعدداً من القيادات األمنية بمحافظة أبينالرئيس الُزبيدي يلتقي العميد أبو مشعل الكازمي وعدداً من القيادات األمنية بمحافظة أبين

      التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس
المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات
الُمسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،
في مكتبه بالقصر الرئاسي بمنطقة الفتح بمديرية
التواهي، امس السبت، مدير أمن محافظة أبين، العميد
علي ناصر الذيب باعزب “أبو مشعل الكازمي”، وعددا من

القيادات الأمنية بالمحافظة.
       وفي مستهل اللقاء، الذي حضره اللواء الركن علي
البيشي قائد القوات البرية الجنوبية، والعميد مختار
النوبي قائد محور أبين، والعميد عبداللطيف السيد قائد
قوات الحزام الأمني قطاع الدلتا، رّحب الرئيس الُزبيدي
بالعميد أبو مشعل الكازمي، وجميع القيادات الأمنية
بمحافظة أبين، مثنيا على دورهم الفاعل في دعم
ومساندة عملية سهام الشرق التي تنفذها وحدات عسكرية
من القوات الُمسلحة الجنوبية لتطهير محافظة أبين من

العناصر الإرهابية.
        وأكد الرئيس الُزبيدي أن ما شهدته مدينة شقرة
خلال الأيام القليلة الماضية يؤسس لمرحلة جديدة من
التصالح والتسامح الجنوبي، ووجه ضربة قاصمة للأبواق
التي تحاول نفث سموم الفرقة، وإذكاء الفتنة بين أبناء

الوطن الجنوبي، 

 بهدف حرفهم عن هدفهم الرئيس المتمثل في التحرير
والاستقلال واستعادة الدولة.

     وجدد الرئيس الُزبيدي التأكيد على أن لأبين
حضورها وثقلها ومكانتها السياسية، والعسكرية، كما أنها
ُتمثل خاصرة الجنوب وبعده الجغرافي، وسلة غذائه،
منوها بأن ما قدمه أبناء أبين من تضحيات ونضالات في
سفر الثورة الجنوبية التحررية، كانت ولازالت محل تقدير

وعرفان كل أبناء الجنوب.
        وشدد الرئيس الُزبيدي على أهمية تكثيف الجهود
والعمل على إزالة أسباب التوتر التي شهدتها محافظة أبين
خلال المرحلة الماضية، وجبر الضرر بما يضمن تهدئة
النفوس، ويخلق حالة من التعاضد والتكاتف، ويفتح
صفحة جديدة تكون مصلحة الجنوب فيها فوق كل

المصالح والاعتبارات.
      واستمع الرئيس الُزبيدي بعدها، من العميد أبو
مشعل الكازمي إلى شرٍح مفصٍل عن الأوضاع الأمنية في
محافظة أبين، وأبرز الصعوبات التي تواجهها الأمنية،
وفي مقدمتعا ضعف موازنة التشغيل، والتسليح، مؤكدا
استعداده للعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العمل
الأمني في محافظة أبين، وتقديم كافة أوجه الدعم
للأجهزة الأمنية في المحافظة بما يمّكنها من القيام

بمهامها بالمستوى المطلوب.
 

    ودعا الرئيس الُزبيدي قيادات الأجهزة الأمنية
في محافظة لتكثيف جهودها، ورفع درجة
التنسيق العملياتي بينها، بما يعزز حالة الأمن

والاستقرار ويحفظ السكينة العامة للمواطنين.
    ومن جانبه، أعرب العميد أبو مشعل الكازمي

عن خالص شكره وتقديره للرئيس للُزبيدي
 

   على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهوده
الرامية لتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية،
مؤكدا أن أبناء أبين كانوا ومازالوا ثابتين على
مبدأ التحرير والاستقلال، وعلى استعداد
لتقديم المزيد من التضحيات للملمة الصف

الجنوبي وحفظ أمن واستقرار محافظتهم.
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حــزام عــدن يقبض على

الجانـــي فــي جريمة قتل

المجني عليه 

أكرم عادل

   علق المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية
المقدم / محمد النقيب على الانتصارات الاخيرة التي
حققتها القوات المسلحة من خلال عملية ” سهام الشرق “
التي أطلقتها القوات المسلحة الجنوبية بتوجيهات من
الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس المجلس
الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية

لتخليص محافظة أبين من الارهاب .
   وقال المقدم النقيب ان التلاحم والوعي الشعبي التي
شهدته محافظة ابين جسدت اسمى معاني التصالح
والتسامح والاخاء والترابط الوثيق بين ابناء الوطن الجنوبي

الواحد. 
   واكد المقدم النقيب في سلسلة تغريدات نشرها في
حسابه الرسمي ” بتويتر“ رصدها محرر ”درع الجنوب“ ان
هذه الانتصارات المتسارعة ميدانيًا وفي وحدة الصف
والهدف تدل يقينًا ان قواتنا المسلحة الجنوبية والأمن على
درجة عالية من القوة والجاهزية والاستعداد الدائم لاجتراح
المآثر وعلى وعي وطني رفيع بمجمل التحديات
والتهديدات والمخاطر التي يتعرض لها وطننا الجنوب

وشعبنا وامتنا.
         واضاف المقدم النقيب قائلًا ” دون شك تمثل هذه
الجاهزية والوعي والمسؤولية الوطنية ضمانة اكيدة
لانتصار ارادة شعبنا وتحقيق كافة تطلعاته واهدافه في
استعادة دولته والاسهام الفاعل والمحوري في تعزيز الامن
والسلام الاقليمي والدولي بدءًا بإجهاض المخططات

الاخوانية الحوثية الارهابية.
 

    قبضت قوات الحزام
الأمني يوم الاربعاء على
الجاني في جريمة قتل

المجني عليه أكرم عادل
في حي النصر بمديرية

خورمكسر بالعاصمة
عدن.

متحدث االنتقالي: القوات الجنوبية

تنتصر لقضية شعبنا وتذود عن األمة
   أعرب علي الكثيري المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، عن تقديره

لتضحيات القوات المسلحة الجنوبية الباسلة. وقال في تغريدة له على تويتر،
   وأكد المركز الإعلامي
لقوات الحزام الأمني في
بلاغ صحفي نشر عبر موقع
“درع الجنوب”: “إنه فور
سماع اطلاق العيار الناري
في حي النصر تحركت قوة
تابعة لطوارئ حزام عدن
إلى الموقع ليتم على الفور
تعقب مسلح بزي مدني في

الحي”

  وأضاف البيان إن القوة
تمكنت من اعتقال الجاني
(أ.م.أ) الذي إطلق الرصاص
على المجني عليه وأدى لوفاته
نتيجة تعرضه لجراح
بالغة,مشيرا إلى أن المتهم
اعترف خلال التحقيق بإرتكابه

لجريمة القتل.
  وأحالت قوات الحزام الأمني
على الفور ملف القضية إلى
جهات الإختصاص في إدارة
أمن العاصمة عدن تمهيدًا
لإتخاذ الإجراءات القضائية

بحقه.

 قواتنا المسلحة الجنوبية واألمن

عـلـى درجـة عـالية مـــن القوة

والجاهزيــة واالستعداد الدائــم

تصر یح

المقدم محمد النقیب

المتحدث الرسمی للقوات

المسلحۀ الجنوبیۀ

بمناسبة العيد الـ 51 للقوات 
الجنوبية، إن: “ذات يوم ليس
ببعيد اكتملت حلقات المؤامرة
على الجيش الجنوبي فكانت
حرب صيف عام 1994م، وكان
اجتياح الجنوب

وأردف: “لكن شعبنا الأبي ظل
طودًا شامخًا في مقاومته وإصراره
على استعادة الجنوب وطنًا ودولة
وهويًة”، متابعا: “فهاهو جيش
الجنوب يعود كطائر الفينيق

مسطرًا الأمجاد”.

وأضاف: “ها هو ينتصر
للجنوب وطنًا وقضية ويمضي
مع أشقائنا في دول التحالف
العربي للذود عن الأمة ودحر

المشاريع التي تهدد أمنها
القومي”.

اللواء 14 صاعقة يحتفي بالذكرى الـ51 لتأسيس الجيش الجنوبي

  أقيم في اللواء 14 صاعقة اليوم
حفل خطابي بمناسبة الذكرى الثالثه
لتأسيسه بالتزامن مع الذكرى الثالثة
لتأسيس اللواء والذكر ال51 لذكرى

تأسيس الجيش الجنوبي.
   وفي الفعالية, رحب قائد اللواء 14
صاعقة العميد ركن عثمان حيدرة
معوضه بقيادة وصف ضباط ومنتسبي
اللواء والحاضرين بهذا الوجود
والاستعداد والجاهزية، مؤكدا في كلمة
له على جاهزية اللواء واستعداده الدائم

الدفاع عن الأرض الجنوبية.
  معبرا عن فخره واعتزازه بالمهارات
القتالية العالية التي يتمتع بها منتسبو
اللواء وبالمنجزات التي حققها أبطال
اللواء 14 صاعقة منذ التأسيس, ناقلا
إلى ابطال اللواء 14 صاعقة تحيات
الرئيس القائد عيدروس قاسم
الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي

الجنوبي عضو المجلس الرئاسي.
 وعّدد العميد معوضه التضحيات
الجسيمة التي قدمها اللواء،
والانجازات التي حققها إلى جانب
القوات المسلحة الجنوبية في دحر
الإرهابيين والتصدي للغزاة في جبهات
قتال أبين والتي كان للواء 14 صاعقة
الدور الأبرز في تأمين البوابة الشرقية
للعاصمة عدن إلى جانب القوات

الجنوبية.

  حاثا أفراد وضباط اللواء المحافظة على
الاستعداد الدائم والجاهزية القتالية
العالية، وبذل المزيد من الجهود في
التدريب على مختلف أنواع الأسلحة,
مذكرا إياهم بمقولة، أن كل قطرة عرق
في ميدان التدريب، توفر قطرة دم في

المعركة.
  لافتا إلى إن عملية #سهام_الشرق
اضحدت كل ادعائهم و أثبتت عكس
ذالك، وبكل تأكيد أن عملية سهام الشرق
عززت روح التكاتف والتعاون والتسامح
والتصالح الجنوب واهتزت لها كل الاوكار
الإرهابية وهو ما غاض قوى الإخوان
وجعلها تصرخ في زاوية ضيقة خارج البلاد.
     وأشاد العميد معوضه بالروح الاخوية
وبمدى قيمة التصالح والتسامح الجنوبي

الذي عززه الإخوة رفاق الدرب
لتوحيد القوة

 ضد التنظيمات الإرهابية وقوى
الاحتلال الطامعة بالثروات الجنوبية.

  وثمن العميد معوضه الدور الذي
تلعبه القيادة السياسية ممثلة بالرئيس
عيدروس بن قاسم الزبيدي
وبالمنجزات التي تحققها قيادتنا

السياسة.
  وبدوره العقيد وضاح ابو علي أركان
حرب اللواء 14 صاعقة قال” أن
القوات المسلحة الجنوبية بكافة
تشكيلاتها اليوم هي الضامن الوحيد
لمستقبل شعبنا الجنوبي للعيش بكرامة

وعزة”.
  وأكد العقيد وضاح أن “القوات
الجنوبية اثبتت أنها قوة لا تقهر وهو ما
تؤكدة المرحلة الراهنة التي جسدت
مبدأ التسامح والتصالح ونبذ الخلافات

الجنوبية الجنوبية.

ي الصحفي مــاجــد الداعري بوفاة والــده الرئيس الُزبيدي ُيعزَّ

   بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية تعزية
ومواساة إلى الصحفي ماجد الداعري، بوفاة
والده الأستاذ علي عبده الداعري، الذي انتقل

إلى جوار ربه فجر الثلاثاء.

   وعبر الرئيس الُزبيدي في البرقية عن
خالص التعازي وعظيم المواساة إلى الصحفي
ماجد الداعري وإخوانه، وأفراد أسرته وذويه
كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا

الُمصاب الأليم.

   وابتهل الرئيس الُزبيدي في ختام
برقيته إلى الله تعالى بأن يتغمد الفقيد
بواسع الرحمة والمغفرة، وأن ويسكنه
فسيح جناته، وُيلهم أهله وذويه الصبر

والسلوان.
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مدير البحث الجنائي بلحج : ضبطنا ”160“ متهم خالل شهر أغسطس 2022م

حزام عدن يستعيد حافلة نقل

صغيرة بعد اإلبالغ عن سرقتها

       

     كشفت إدارة البحث الجنائي لأمن

محافظة لحج يوم الاثنين الماضي عن أهم

إنجازاتها لشهر أغسطس 2022م.

    استعادت قوات الحزام الأمني حافلة نقل صغيرة نوع
(باب) وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن سرقتها بمديرية

التواهي في العاصمة عدن.
     وقالت العمليات المركزية لحزام عدن إن بلاغ من مالك
الحافلة أفاد عن سرقة باص نوع دباب حيث تم الإتجاه به

نحو مديرية التواهي.
       وأكد البيان إن قوة من القطاع الثاني تمكنت من
العثور على الباص بحي الروضة بالتواهي حيث كشفت
التحريات هوية المتهم ليتم بالتنسيق مع قسم شرطة
التواهي مداهمة منزله, مضيفا إن المتهم (ع.م.س) لاذ

بالفرار وجاري تتبعه للقبض عليه.
         وأشار البيان إلى تسليم المواطن سيارته بعد
تحويلها الى مقر القطاع لإستكمال ما يلزم من إجراءات

قانونية بهذا الصدد.
      الجدير بالذكر أن قوات الحزام الأمني بعدن تستعيد
ثاني مركبة مسروقة خلال أيام في إنجاز تحققه على صعيد
هذا الملف يضاف إلى إنجازاتها في جميع الملفات الأمنية.

الحزام الأمني يعثر على

مقذوفات شرق العاصمة عدن

 

    عثرت قوات الحزام الأمني على عدد من قذائف
الهاون في الخط العام بالمملاح في مديرية خورمكسر

بالعاصمة عدن.
       وأفادت عمليات حزام عدن عن تلقيها بلاغ من
مواطنين بوجود اجسام غريبة مع الصواعق داخل كيس

ملقية على الخط العام بمنطقة المملاح.
      وسارعت قوات الحزام إلى تمشيط المنطقة،
وتطويق الموقع ووضع حراسة مشددة لمنع اقتراب
المواطنين والمركبات، ليتضح بعد المعينة ان الاجسام
إنها (4) قذائف هاون عبارة (60ملم) مع الصواعق،
حيث تم إزالة جميع القذائف حسب إجراءات السلامة

المتبعة.
     وفتحت قوات الحزام الأمني العاصمة عدت تحقيقًا
عاجلًا لجمع الأدلة من الموقع لمعرفة المسؤولين عن
ذلك, مضيفة إن المعلومات الإولية تشير إلى إن التخلص
من المقذوفات بهذه الطريقة كانت نتيجة خوف مقتنيها

من العثور عليها معه إثناء عملية تفتيش قد تطاله.
      وأشادت قوات الحزام الأمني بتعاون المواطنين في
المنطقة مع الأجهزة الأمنية للقيام بتأدية واجبها, منوهة
إلى ضرورة تسليم كل شخص يحتفظ بمثل هذه
المقذوفات للجهات الأمنية إذ قد ُتسبب مخلفات الحرب

تلك مخاطر على حياة مقتنيها.
 

     تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية
المدعومة من إيران خروقاتها للهدنة
الأممية من خلال تشديد الحصار على
المواطنين وتفجير الطرقات وقصفها
العشوائي والمتواصل لمواقع المقاومة

الجنوبية بجبهة ثره .

      وأشار إلى أن عدد المتهمين
الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم
”182“ متهم، تم ضبط ”160“
متهم بنسبة ضبط بلغت (٪87)،
أما عدد المجني عليهم في تلك
الجرائم”144“ شخص منهم (12)
قتيل، أما بالنسبة للمصابين ”23“

مصاب منهم أربع إناث.
     وأوضح أما بالنسبة لنتائج
الاجراءات في تلك الجرائم فقد
ُأحيلت إلى النيابة العامة ”99“
قضية، أوقفت الاجراءات في ”2“
قضية وحادث أخرى، وانتهت
بالصلح والتنازل ”13“ قضية،
وُأحيلت إلى جهات أخرى ”2“
جريمة، وما زالت قيد الاجراءات
”3“ جريمة، وقيد التحري
والمتابعة ”2“ جريمة، والمقيدة

ضد مجهول ”4“ جريمة.
    وأوضح بالنسبة للتبويب
الجنائي فقد       توزعت تلك

الجرائم على النحو الآتي :
 

    قام صباح يوم الاثنين قائد المنطقة
العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز
منصور التميمي بزيارة تفقدية لمقر شعبة
الهندسة العسكرية للإطلاع على سير عمل
الشعبة ، حيث كان في إستقباله العميد
صالح هيثم محضار رئيس الشعبة وعدد من
ضباط وصف ضباط وأفراد الشعبة

الهندسية، وفي مستهل الزيارة 

   رحب العميد صالح هيثم بزيارة
القائد التميمي وهي الأولى منذ توليه
منصب قائدا للمنطقة العسكرية الثانية
، مؤكدا جهوزية أبطال شعبة الهندسة
الدائمة ، عارضا نبذة عن إنجازات
فنيي الشعبة الهندسية في إنتزاع الألغام
والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر

التنظيم الإرهابي .
     واستعرض القائد التميمي نماذج
الألغام المضادة للدروع و الأفراد وكثير
من المتفجرات والأحزمة الناسفة
المصنوعة محليا ، و إرشادات
وإجراءات السلامة وتدابير الأمان
الواجب إتباعها أثناء العمل في حقول

الألغام.
       كما أستمع القائد التميمي لشرح
موجز عن كيفية التصدي وبناء
الدفاعات المحصنة للقوات المنتشرة
على حدود المنطقة العسكرية الثانية ،
و بناء التحصينات المتقدمة لهجوم

محتمل.

اللواء التميمي يقوم

بزيارة تفقدية الى

شعبة الهندسة

العسكرية لإلطالع

على سير العمل فيها

بحضرموت...

    وأكد مدير البحث الجنائي بمحافظة لحج
العقيد أحمد أحمد عفيف ُكرام أن إدارة البحث
الجنائي حققت إنجازات كبيرة سيما في شهر

أغسطس من هذا العام 2022م.

مليشيا الحوثــي الإرهابية تستمر فــي خرق الهدنة بجبهة ثــره

وتشد الخناق على المواطنيـن بقطع طـريــق الحلحل
    وفي تصريح خاص لأركان جبهة ثره حسين الوحيشي, أكد
خلاله أن هناك خروقات مليشيا الحوثي للهدنة بين الحين
والآخر في جبهة ثره والحلحل من خلال استخدامها للأسلحة
المتوسطة في قصف واستهداف مواقع القوات الجنوبية،
مضيفا انه تم تسجيل أكثر من 50 خرقا للهدنة في جبهة ثره

منُذ تجديد الهدنة الأخيرة قبل شهر وحتى مساء يوم الأحد .

        واشار الوحيشي الى أن مليشيا
الحوثي الإرهابية تفرض حصار خانق على

المواطنيين في مديرية مكيراس
خاصة ومحافظة البيضاء بشكل 
عام وذلك من خلال تفجير الممر

المهم (عقبة الحلحل)،

لم تسجل أي جريمة ذات الخطر العام

جرائم ماسة بالوظيفة العامة جريمتين.

جريمة تزوير واحدة فقط.

جرائم واقعة على الأشخاص والأسرة

(85) جريمة.

جرائم واقعة على المال (21) جريمة.

جرائم مخلة بالآداب العامة (4) جرائم.

حوادث أخرى غير جنائية (12) جريمة.

           ما أجبرت التجار على دفع
ضرائب طائلة بحجة فتح الطريق وهي

بنفس الوقت قامت بتفجيره واغلاقه
بعد أيام من إعادة افتتاحه.
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     شّكلت حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن عام 2000 علامة فارقة في مجال مكافحة الإرهاب ونقطة تحول في مسار
العلاقة المتشعبة بين القوى والأحزاب اليمنية بمختلف مشاربها وخلفياتها الإيدلوجية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي.

        ظهرت مخاوف بشأن اليمن في 

برقيات  لوزارة الخارجية الامريكية

      قامت القوات الخاصة الأمريكية
بتوسيع نوع التدريب الذي تقدمه
للجيش اليمني ، مع إضافة المزيد من
قوات العمليات الخاصة إلى مهمة
التدريب هناك ، مسؤول دفاعي مطلع
على جهود مكافحة الإرهاب يسميه
“تدريبًا أكثر تعقيدًا” يجمع بين الدعم
الجوي والعمليات التكتيكية على الأرض.
     ووافق وزير الدفاع روبرت جيتس
على إنفاق 150 مليون دولار لتدريب
وتجهيز قوات خاصة يمنية ، على وجه
التحديد حتى يتمكنوا من محاربة
القاعدة ، ويشمل ذلك طائرات
الهليكوبتر والطائرات الأخرى وغيرها من
المعدات ، وهو يضاعف أكثر من ضعف
حجم المساعدة التي أذن بها الجيش
الأمريكي في عام 2009م ، ويقول
مسؤول دفاعي كبير إن الولايات المتحدة
واليمن تبادلتا المراقبة والاستخبارات
بشأن نشاط القاعدة في شبه الجزيرة
العربية داخل البلاد.

 كيف استغل نظام صنعاء الجماعات اإلرهابية البتزاز الجميع

جهود مكافحة الإرهاب في اليمن التي

ذهبت إلى أحضان الإرهاب

   بعد الحادثة التي رفض صالح حينها تسليم المتهمين
المتورطين فيها الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم بعناوين
السيادة وطالب الولايات المتحدة التي خسرت في الحادثة
18من جنودها بدعم مادي ولوجستي يشمل تدريب
وتسليح قوات أجهزة أمنية أنشأها لأغراض تبين لاحقًا
مهامها ومن بينها جهاز الأمن القومي .
تنظيم القاعدة الذي أعلن لاحقًا فرعًا في اليمن لازالت
الولايات المتحدة الأمريكية تصنفه بالأخطر على أمنها
القومي على مستوى العالم ، اعلان خدم صالح وقوى
الإسلام السياسي جناح الإخوان المسلمين في اليمن ومع
ان الأمريكان يدركون ذلك تماما لكنهم ومع ذلك انفقوا
بسخاء عل تلك القوات التابعة لصالح ومنها قوات مكافحة
الإرهاب لأهداف بعيدة المدى يطول شرحها هنا .
فزودت تلك القوات بزوارق بحرية ومعدات واسلحة خاصة
ودرب المئات من افرادها في الأردن والولايات المتحدة
لسنوات لكنها لم تحقق نصرًا واحدًا على مجاميع عصابات
الإرهاب وقياداتها الذي كان بعضهم ينطلق من القصر
الجمهوري في صنعاء بصورة منتظمة .
ومع بداية انطلاق الحراك السلمي الجنوبي عام 2007
والسنوات التالية الذي ازداد قوة والتفافًا شعبيًا حوله في
المحافظات الجنوبية قام نظام صنعاء باستخدام تلك
القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب لإعادة احتلال الجنوب
من جديد باسم أنصار الشريعة كما حصل في حرب 94 م
عندما اجتاح الجنوب تحت مسمى أنصار الشرعية .

       قال ويتمان: “لن أخوض في طبيعة ، الطبيعة
المحددة ، لجهودنا في مكافحة الإرهاب مع شركاء
خارجيين لأن ذلك سيكون له نتائج عكسية لما نحاول
القيام به” ، وتتطرق البرقية الخاصة باجتماع 2 يناير
2010 بتفاصيل كبيرة حول عرض الولايات المتحدة
للمساعدة والتدريب والردود اليمنية المضادة.

    في مارس 2009 ، ناقش رئيس
مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض
جون برينان مع العاهل السعودي الملك
عبد الله إمكانية إيجاد القاعدة ملاًذا
آمًنا في اليمن كما هو الحال في

المناطق القبلية في باكستان.
    وقال البيان الدبلوماسي الصادر عن
الرياض إن برينان حذر من أن الولايات
المتحدة تخشى أن يصبح اليمن
وزيرستان آخر (منطقة غير مستقرة
في شمال غرب باكستان) ، وحث
الولايات المتحدة والمملكة العربية
السعودية على العمل مًعا لمنع تنظيم
القاعدة في اليمن من أن يصبح أكثر

خطورة.
 

ورد الملك أن وجود الصومال بجوار
اليمن يزيد من الخطر.

الهجوم على المدمرة كول

    يوم 12 أكتوبر / تشرين الأول 2000 ،  كانت المدمرة
الأمريكية يو إس إس كول (DDG-67) ، في طريقها إلى
الخليج العربي ، وتتوقف مسبًقا للتتزود بالوقود في ميناء
عدن باليمن ، قام اثنان من الانتحاريين زورًقا سريًعا قابل
للنفخ من نوع زودياك محّمل بالقنابل وقاموا بسحبه إلى
جانب حاملة الطائرات الأمريكية كول في منتصف السفينة
، وقدموا إشارات ودية للعديد من أفراد الطاقم ، وفجروا

المتفجرات.

هجوم سبق هجوم كول

    وكشف التحقيقات أن محاولة هجومية انتحارية فاشلة
في 3 يناير 2000 لتفجير سفينة أخرى تابعة للبحرية
الأمريكية ، يو إس إس ذا سوليفان ، وفي الحادث غرق
الزورق الإرهابي قبل أن يتم تفجير العبوات الناسفة ، ومع
ذلك ، تم إنقاذ القارب والمتفجرات ، ثم أعيد تجهيز
القارب ، وتم اختبار المتفجرات وإعادة استخدامها في

هجوم المدمرة يو إس إس كول.

ضحايا الهجوم

   أسفر الانفجار عن مقتل 17 بحاًرا ، وإصابة 37
آخرين ، ومزق هيكل السفينة بأربعين إلى ستين قدًما،

كادت أن تغرق السفينة 

كيف استطاع طاقم المدمرة

تفادي الغرق

    في أعقاب الانفجار ، قام طاقم السفينة يو إس إس
كول بتحرير زملائهم المحاصرين بسبب الحطام الملتوي
والحد من الفيضانات التي هددت بإغراق السفينة ، وأدت
الإجراءات السريعة التي اتخذها الطاقم لعزل الأنظمة
الكهربائية التالفة واحتواء تصدعات زيت الوقود إلى
الحيلولة دون اندلاع حرائق كارثية كان من الممكن أن
تجتاح السفينة وتودي بحياة عدد لا يحصى من الرجال

والنساء.
     حالت الإسعافات الأولية الماهرة والعلاج الطبي
المتقدم الذي طبقه الطاقم دون حدوث المزيد من الموت
وتخفيف معاناة الكثيرين غيرهم، وبالاعتماد على تدريبهم
وانضباطهم البحري ، أجرى الطاقم بشكل بطولي أكثر
من 96 ساعة من التحكم في الضرر المستمر في ظروف
الحرارة الشديدة والضغط، مع حرمانهم من النوم والطعام
والمأوى ، كافحوا بيقظة للحفاظ على محيط آمن
واستعادة الاستقرار للأنظمة الهندسية التي كانت ضرورية

لبقاء السفينة حيث كانت حقيقة محنة رهيبة .

الإجراءات التي اتخذتها

أمريكا بعد الهجوم

     أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة إلى اليمن
أكثر من 100 عميل من قسم مكافحة الإرهاب ومختبر
مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكاتب ميدانية مختلفة،
وصل المخرج لويس فريه بعد فترة وجيزة لتقييم الوضع

ولقاء الرئيس اليمني.
شارك العديد من المكاتب الميدانية لمكتب التحقيقات
الفيدرالي والملحقين القانونيين ، وعدة مئات من عملاء
مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي الدعم ، وأفراد
فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في التحقيق في
النهاية ؛ كما أقام مكتب التحقيقات الفدرالي علاقة عمل

تعاونية مع الحكومة اليمنية.
     وفي 29 نوفمبر 2000 ، تم توقيع وثيقة إرشادية
بين وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة اليمنية تحدد
بروتوكولات لاستجواب الشهود والمشتبه بهم ، و شرع
مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحققون اليمنيون في
إجراء المقابلات ، وتم إعادة شحن كمية كبيرة من الأدلة
المادية إلى مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي لفحصها ،
والتقط مصورو مكتب التحقيقات الفدرالي صورًا لمسرح
الجريمة ساعدت في التعرف على الضحايا وقدمت

معلومات فوتوغرافية مفصلة فيما يتعلق بأثر الانفجار.
، FBI Lab وفي وقت لاحق ، سافر موظفون من

بالإضافة ..

    إلى فنيي القنابل والوكلاء من مكاتب نيويورك وجاكسون
الميدانية ، إلى Ingalls Shipbuilding في باسكاجولا

، ميسيسيبي ، حيث تم إحضار كول ، لفحص السفينة
للحصول على أدلة إضافية وتوصل تحقيق مكتب التحقيقات
الفيدرالي المكثف في النهاية إلى أن أعضاء شبكة القاعدة

الإرهابية خططوا ونفذوا التفجير.

مشتبه بهم !
       بحلول نهاية عام 2000 ، اعتقلت السلطات اليمنية

العديد من المشتبه بهم ، بمن فيهم جمال محمد أحمد
البدوي وفهد محمد أحمد القوصو ، وهما اثنان من العقول

المدبرة المزعومة لمؤامرات يو إس إس سوليفان ويو إس
إس كول.

    البدوي والقوس – نشطاء القاعدة المعروفين الذين
تدربوا في معسكرات القاعدة في أفغانستان خلال

التسعينيات – ُقتلوا لاحًقا في غارات جوية أمريكية
منفصلة ، وهناك شخصية رئيسية أخرى في المؤامرة –

توفيق محمد بن صالح بن رشيد بن عطاش – محتجز
حالًيا لدى الولايات المتحدة.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن إضافات إلى قائمة
الإرهابيين المطلوبين والسعي للحصول على معلومات –

الحرب على قوائم الإرهاب، ويتم البحث عن الأفراد
المدرجين في هذه القوائم لتورطهم المزعوم في هجمات

إرهابية مختلفة أو هجمات مخطط لها في جميع أنحاء
العالم.

       يضاف إلى قائمة الإرهابيين المطلوبين ، والتي تم
إنشاؤها في أكتوبر / تشرين الأول 2001 ، جمال أحمد

محمد علي البدوي وجابر عبد الله البانيه ، ووجهت
الولايات المتحدة لائحة اتهام إلى البدوي لتورطه في هجوم
أكتوبر 2000 على المدمرة الأمريكية كول في عدن باليمن

، والذي أسفر عن مقتل 17 بحاًرا وإصابة 40 آخرين.
ووجهت إلى البانيه لائحة اتهام في الولايات المتحدة بتهمة

تقديم دعم مادي وموارد للقاعدة ، وهو مرتبط بتحقيق
إرهابي في منطقة بوفالو ، نيويورك جميع الأفراد الـ 20
المدرجين في قائمة الإرهابيين المطلوبين تم اتهامهم من

قبل هيئات المحلفين الفيدرالية في مختلف الولايات
القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ويتم البحث

عن الأفراد الثمانية المدرجين في قائمة البحث عن
المعلومات – الحرب على الإرهاب فيما يتعلق بالتهديدات

الإرهابية المحتملة ضد الولايات المتحدة.
      كما تم إدراج الفارين من السجون اليمنية إلى

المطلوبين للإرهاب والسعي للحصول على معلومات –
الحرب على قوائم الإرهاب يقدم برنامج المكافآت من أجل
العدالة ، الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية ، مكافآت
تتراوح من 5 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار للعديد من

الإرهابيين لمن يدلي بمعلومات عنهم.
 

        عززت البحرية الأمريكية لاحًقا
التدريب على حماية القوة العالمية خلال

عمليات العبور الحاسمة ، وتأهل
البحارة لإطلاق مدافع رشاشة من عيار

M60 و Browning M2.50 للدفاع
ضد الهجمات التي تشنها الطائرات

ذات الطيران البطيء والقوارب
الصغيرة.

 

تعزيز التدريبات على الحماية

درع الجنوب - خـــــاص
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درع الجنوب - قائد منصور

       المهرة موعدنا

والوادي سيكون

مقبرة الأخوان

     في الوقت الذي حققت فيه القوات المسلحة الجنوبية إنتصارات وانجازات عسكرية وأمنية وأحبطت الكثير من المؤامرات القذرة والتهديدات الخطيرة الذي يتعرض لها جنوبنا
الحبيب في محافظتي شبوة وأبين، أنتقل الاهتمام الجنوبي الى محافظتي حضرموت والمهرة وما تتعرض له من استهدافات خطيرة من ِقبل قوى الشر والإرهاب التابعة لمليشيا الإخوان
والمتمثلة في التحركات المشبوهة وحملة تحشيد مجاميع من المليشيات المسلحة الحوثية الاخوانية الإرهابية ينذر بتفجير الأوضاع الأمنية والعسكرية في بعض مديريات محافظة المهرة.

      
   هذا الأمر يفرض ضرورة حتمية

مفادها أن يتحرك الجنوب بإجراءات
استباقية تعزز من الأمن والاستقرار في
كل أرجائه، وإفشال مخطط المليشيات

الاخوانية عن إرهاق القوات المسلحة
الجنوبية عبر توسيع المواجهات حيث ان

الوضع القائم على الأرض يمثل فرصة
تاريخية أمام الجنوب لحسم معركة

الإرهاب وهو أمٌر يتيح تحرك الجنوب
نحو تحقيق المزيد من المكاسب

السياسية لإحداث نقلة نوعية في مسار
قضية الشعب واستعادة الدولة.

      بعد تحرير محافظتي شبوة وأبين من قبل
 القوات المسلحة الجنوبية وطرد الجماعات الارهابية، 

الحبل السري الذي يغذي الحوثيين واإلخوان باألسلحة والمخدراتالحبل السري الذي يغذي الحوثيين واإلخوان باألسلحة والمخدرات    

    حيث تقوم مليشيا الإخوان بمحاولة
توطين المحافظة تحت مظلة النزوح،
وتهريب الأسلحة إليها لإثارة الفوضى
وإقلاق السكينة العامة للمواطنين بما فيها
العصابات المسلحة التابعة للمليشيا التابعة
لها التي تسيطر على المنافذ البرية
والبحرية الهامة في المهرة بقيادة المدعو
علي الحريزي المقرب من المليشيات
الحوثية، تمارس العصابات الإجرامية
التابعة للإخوان عمليات تهريب الاسلحة
للمليشيات الحوثية عبر الموانئ منها إلى
وادي حضرموت ثم ولاية مأرب وصنعاء،
بهدف توسيع رقعة المواجهات
والاستفزازات مع القوات المسلحة

الجنوبية، وإثارة الفوضى في الجنوب.

حيدان وتلغيم

المهرة بالقرارات

   الخطوة تأتي في وقت مشبوه للغاية،
كونها تعقب الإطاحة بالمدعو عبد ربه
لعكب من قيادة القوات الخاصة في شبوة
وقرار اخر تم رفضة شعبيًا يقضي بتعيين
اخواني من ولاية مأرب قائدًا للقوات
الخاصة في وادي وصحراء حضرموت ،
وهو يعني أن المليشيات الإخوانية تحاول
إيجاد بديل للنفوذ الذي ُكسر في شبوة،
وحضرموت عبر تعيين الإخواني الماوري

على رأس القوات الخاصة في المهرة.

رفض شعبي لقرارات الإخواني حيدان

       من جهته عبر رئيس المجلس العام
لأبناء سقطرى والمهرة السلطان عبدالله
بن عيسى آل عفرار، عن رفضه لقرار
حيدان، ودعا أبناء المحافظة للوقوف
صفًا واحدًا والتصدي للاخطار المحدقة
التي تحاك ضد المحافظة وأبنائها ،
وقال إن المهرة تمتلك من الكوادر الوطنية
والكفاءات المؤهلة لإدارة شؤونها كغيرها
من المحافظات الأخرى، ولا يوجد مجال
للقرارات التعسفية والقبول بانتداب
القيادات العسكرية أو المدنية غير أبناء

المحافظة.
 

   قطع حبل الإخوان والحوثيين السري
  قال القيادي الجنوبي
الدكتور أحمد عقيل باراس
في تغريدة له على صفحته
الرسمية بتويتر رصدها محرر
موقع” درع الجنوب“ المهرة
موعدنا.. والوادي سيكون
مقبرة الأخوان.. ان ارادوها
سلمًا فنحن أهل السلم ، وان
أرادوها حربًا فقواتنا على

اهبة الاستعداد.
   ومنتظرين فقط الإشارة
وبكل الأحوال لا بقاء لحزب
الإصلاح الارهابي (الاخوان
المسلمين) في اليمن.. عهد
الرجال للرجال ونحن على
ثقة كاملة بقائدنا عيدروس

الُزبيدي. 

      وغرد المحلل السياسي الجنوبي
خالد سلمان على صفحته الرسمية
بتويتر قائلًا : محافظتان الفرز فيهما
واضحًا ، محافظتان ليست مثقلتان
بأحمال صراعات الماضي ، محافظتان
الحدود فيهما مرسمة بين كل الناس
وبين الإحتلال الداخلي، محافظتان
إستعادتهما أقرب من حبل الوريد ،
حضرموت والمهرة تستعدان للخلاص

القريب.

  يقود المدعو إبراهيم حيدان
الموالي لجماعة الإخوان، مؤامرة
مشبوهة تتضمن العمل على غرس
نفوذ جماعة الإخوان في الجنوب،
عبر الزج بالعناصر الإخوانية
المعادية للجنوب من خلال إصدار
قرارات تعيين لشخصيات من

محافظات شمالية موالية لجماعة
 الإخوان.

    ففي سيناريو مشابه لما جرى
في محافظة شبوة، أقدم حيدان
على تعيين الإخواني صالح محمد
ناصر الماوري الذي ينتمي الى
محافظة ذمار اليمنية قائد للقوات
الخاصة في محافظة المهرة خلفا

للعقيد شائع العلهي.

     يحمل هذا الغضب تأكيدا على أن
مليشيا الإخوان منبوذة وغير مقبوله في
الجنوب، ولن يكون لها أي حضور بأي
صورة من الصور او شكلًا من الاشكال ،
ويعد هذا الرفض الشعبي لجماعة
الإخوان نتيجة لما تعرض له شعب
الجنوب من قمع وقتل ومصادرة حقوق
ونهب الثروة خلال العقود الماضية من

جماعة الإخوان.

 ووقفت هيئة رئاسة المجلس
الانتقالي الجنوبي في اجتماعها
الدوري ، برئاسة الرئيس القائد
عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس
المجلس القائد الاعلى للقوات
المسلحة والامن الجنوبي أمام
التحركات العسكرية المشبوهة
لبعض القوى التي تنفذ أجندات
المليشيات الإخوانية والمليشيات
الحوثية، في محافظة المهرة ، و
جددت هيئة الرئاسة رفضها إسناد
أي مهام عسكرية أو أمنية لعناصر
من خارج المحافظة، مؤكدة دعمها
ومساندتها لتمكين أبناء المهرة من

إدارة محافظتهم أمنيا، وعسكريا.

 قرار حيدان أثار غضبًا شعبيًا عارما في الجنوب 

    هناك جبهات جنوبية تنتظر الخلاص
من ذلك الكابوس الإخواني، بينها مثلا

محافظة المهرة التي تشهد عمليات
استفزازية إخوانية متواصلة، ليس فقط

على صعيد تحشيد الإرهابيين او من
خلال القرارات التي يتم اتخاذها من قبل

القيادات الإخوانية النافذة بل من اجل
قطع الحبل السري الذي يغذي

المليشيات الحوثية الاخوانية بالاسلحة
والمخدرات ويهدد امن وسلامة الملاحة

البحرية في المنطقة والخليج العربي
والعالم اجمع.

    تتمتع محافظة المهرة بموقع استراتيجي هام
باعتبارها البواية الشرقية للجنوب العربي حيث تتصل
من الشرق بصحراء الربع الخالي ،ومن الغرب بمحافظة
حضرموت ومن الجنوب بالبحر العربي ومن الشرق

بسلطنة عمان.

موانئ المهرة.. 
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في الذكرى الـــفي الذكرى الـــ5151 لتأسيسه.. الجيش الجنوبــــــــ لتأسيسه.. الجيش الجنوبــــــــ

في مكافحة الإرهاب واسهامات فاعلة في تحقيق الأمفي مكافحة الإرهاب واسهامات فاعلة في تحقيق الأم

  
تدمير الجيش الجنوبي بحرب

إحتلال الجنوب عام 1994م

 

    عندما تم التوقيع على ما تسمى بالوحدة اليمنية بين
الدولتين (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )
و(الجمهورية العربية اليمنية)  كان من ابرز نقاط
الاختلاف هي “عملية دمج الجيش الجنوبي والشمالي ”
التي كان ينظر اليها الرئيس الجنوبي علي سالم البيض
انها مهمة جدًا خلال الفترة الانتقالية للوحدة الاندماجية
، لكن الامور سارت على عكس ما كان يريده الرئيس

الجنوبي علي البيض.
    حيث مارس نظام الإحتلال اليمني وحلفائه حزب
الإصلاح اليمني مؤامرة خبيثة استهدفت الجيش الجنوبي
خصوصًا بعد نجاح خطة المؤامرة الذي قام بها من خلال
اقناع قيادة دولة الجنوب بنقل اربعة الوية من جيش
الجنوب الى محافظات الشمال (اب وذمار وعمران) وهي
من اكبر واقوى الألوية الجنوبية الذي تم محاصرتها بعد
التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق مباشرة والقضاء عليها
من قبل حشود قبلية في عمران وذمار معززين بمليشيات
حزب الاصلاح اليمني وعناصرهم الإرهابية وتصفية
قيادتها وافرادها ونهب معداتها. اعقب ذلك اعلن رئيس
نظام الجمهورية العربية اليمنية علي عبدالله صالح
الحرب على الجنوب من ميدان السبعين وحشد كافة
القوى والأحزاب اليمنية والقبلية لإحتلال ارض الجنوب

بحرب صيف 1994م.
    فكان هناك مخطط انقلابي قوي لتفجير الوضع من
قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية والتهام الجيش
الجنوبي بكل ما يملكه وحدث ذلك بالفعل وتم القضاء
على الجيش الجنوبي وتدمير بنية الدولة الجنوبية في
حرب غزو واحتلال الجنوب في 7 يوليو عام1994 م ،
وعقب ذلك قام رئيس نظام الإحتلال اليمني بإصدار عدة
قرارات عنصرية وانتقامية استهدفت بدرجة رئيسية
قوات الجيش الجنوبي من خلال تحويل قوته البشرية الى
المنازل بفعل قرار عنصري لحل أكثر من
“70000”سبعين الف عسكري وموظف جنوبي الى
التقاعد الاجباري والقسري بينهم قيادات الوية

ومعسكرات وكتائب في الجيش الجنوبي.
  وبفعل تلك القرارات العنصرية الذي مارسها نظام
الإحتلال اليمني بحق الكوادر العسكرية والأمنية في
الجيش الجنوبي تم مواجهتها بالرفض والتصعيد
العسكري المسلح حيث تم تشكيل وتأسيس حركة” حتم“
من قبل الرئيس عيدروس الزبيدي في عام 1997م
جميع منتسبيها من ضباط الجيش الجنوبي ؛ تلت ذلك
الإعلان عن التصعيد السلمي من خلال تأسيس جمعيات
للمتقاعدين والمسرحين قسرًا في محافظات الجنوب
ونظمت احتجاجات ومسيرات سلمية حاشدة وكانت اول
مسيرة انطلقت في 24 مارس 2007م من امام جمعية
المتقاعدين والعسكريين بالضالع لتشمل جميع
محافظات الجنوب وكانت النواه الاولى لانطلاق الحراك
السلمي وتم مواجهة هذه المسيرات السلمية بالرصاص
الحي من قبل نظام الاحتلال اليمني وملاحقة واعتقال

قيادتها وإستشهاد الالآف من ابناء الجنوب .
      وفي 7 يوليو 2007م ومن ساحة العروض بمدينة
خور مكسر كانت فعالية مركزية شارك فيها الالآف من
ابناء الجنوب للمطالبة بتحرير واستقلال الجنوب
وإستعادة دولة الجنوب المستقلة على كامل ترابها الوطني

وعاصمتها السياسية والأبدية عدن

    أحتفل شعب الجنوب و قواته المسلحة
الجنوبية الخميس الماضي الموافق 1
سبتمبر 2022 م بالذكرى السنوية الـ51
لتأسيس الجيش الجنوبي الذي تعرض
للتدمير الممنهج من قبل نظام الإحتلال
اليمني بقيادة الهالك علي عبدالله صالح
الذي اعلن الحرب على الجنوب من ميدان
السبعين بصنعاء معزز بفتاوى تكفيرية اباحت
للجيش القبلي اليمني وعناصرهم الإرهابية
بقتل ابناء الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية
وتدمير شامل وممنهج للمؤسستين العسكرية
والأمنية الجنوبية بعد حرب عبثية ظالمة، تم
من خلالها احتلال الارض والانسان في
الجنوب ونهب ثرواته النفطية والغازية وتسريح
وتهميش كوادر الجيش الجنوبي وتصفية عدد

كبير منهم .

الجيش الجنوبي… نشأته وتطورهالجيش الجنوبي… نشأته وتطوره
           في صبيحة الأول من سبتمبر عام
1971م أعلنت دولة الجنوب ” جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية“ عن تأسيس
الجيش الجنوبي الخاص بها، وذلك خلال
حفل إشهار الكلية العسكرية بصلاح الدين
بالعاصمة عدن، أوكلت له حماية الحدود
الجغرافية والحفاظ على استقرار الأوضاع
في الجنوب كجيش جنوبي رسمي، وتم دعمه
وتزويده بالعتاده العسكري الروسي ،تلت ذلك
الفترة من التأسيس الى انضمام دولة الجنوب
في العام 1981م إلى الإتحاد السوفييتي
سابقًا في معاهدة صداقة الى جانب عدد من

الدول الحليفة والصديقة .

الجيش الجنوبي قدرات

عسكرية ضاربة

       كانت دولة الجنوب ”جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية“ من ضمن الدول
العربية المهابة بقدراتها العسكرية الضاربة
والمدربة والمتفردة بمهاراتها القتالية في
المنطقة ، وتم بناء مداميكها العسكرية
والأمنية على أسس علمية ونظم وطنية
محكمة من خلال التأهيل العلمي والفني
والتقني والتدريب المستمر لأفرادها وقياداتها
العسكرية والأمنية الجنوبية ، وتم تسليحها
بأحدث الأسلحة وأكثرها تطورًا مقارنة
بالقدرات التسليحية لمعظم الجيوش العربية.

        حيث كانت دولة الجنوب تمتلك جيشًا
قويًا ومؤهلًا علميًا وثقافيًا ولديه قدرات
وخبرات عسكرية عالية في استخدام مختلف
الأسلحة وفي مقدمتها الأسلحة الروسية ،
وكان الفضل للاتحاد السوفيتي (سابقا)، في
تأهيل كوادر جيش دولة الجنوب (جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية ) في أرقى
الجامعات وأحدث المعاهد والأكاديميات
العسكرية، كما كان للإتحاد السوفيتي دورًا
فاعلًا في تأهيل وتدريب القوات المسلحة
الجنوبية بالخبرات اللوجستية (السياسية
والعسكرية) وتزويدها ودعمها بالأسلحة
المتطورة والقدرات العسكرية البرية والبحرية

والجوية.

قدرات الجيش الجنوبي

على الردع العالية

         ومنُذ استقلال شعب الجنوب في 30
نوفمبر 1967م وتحرير أرضه من الاحتلال
البريطاني الذي احتل ارض الجنوب ومكث
فيها 129 عامًا و كان أقوى إمبراطورية
عالمية عرفها التاريخ في الهيمنة والنفوذ في
جميع مراحل العصر الحديث ،عقب ذلك
عمل النظام السياسي في الجنوب على بناء
القوات المسلحة الجنوبية على أسس علمية
ووطنية وقيم إنسانية، تتحلى بالإخلاص وحب
التضحية والفداء والاستعداد القتالي العالي
للذود عن حياض الوطن الجنوبي وحماية

مكتسباته الوطنية .
      وبحسب إفادة قيادات عسكرية جنوبية
عاصرة مراحل البناء والتأهيل والتدريب ابان
نظام دولة الجنوب الفتية في شرح مفصل
لمحرر موقع” درع ش“ انه خلال مرحلة
قصيرة جدًا من عمر التجربة العسكرية
استطاع الجيش الجنوبي أن يواجه جيش
الجمهورية العربية اليمنية عام 1972م في
حرب غير متكافئة بشريًا وعسكريًا وحينها تم
إحباط أول مؤامرة عدوانية لمحاولة إحتلال
أرض الجنوب، بل وحقق نصرًا كبيرًا على
قوى الشر في نظام الجمهورية العربية
وحلفاءها، وأثبت ذلك بأن هناك دولة ونظام
سياسي جديد في الجنوب قادر على حماية

سيادته الوطنية.

          وبعد تلك الفترة سارع النظام في دولة الجنوب على
الإستمرار في وتيرة البناء والتأهيل للجيش الجنوبي من خلال
الإلتزام بالانضباط والربط العسكري ، وتطبيق النظام
والقانون وكافة الضوابط والقواعد المنصوص عليها في
القوانين وفي الأنظمة العسكرية ، ليصبح الجيش الجنوبي
في منتصف ثمانينات القرن الماضي من أكثر الجيوش

العربية تأهيلًا وتسليحًا وتدريبًا .

الموآمرة على تدمير الجيش

الجنوبي

         بعد التطور الكبير والملحوظ للقوات المسلحة 
الجنوبية ، سعت القوى الحاقدة في صنعاء التي ظلت تراقب
عن كثب ذلك التطور وتدرس كيفية الوسائل المناسبة
والفرص الممكنة التي تسهم في تدمير وإنهاء القوات
العسكرية للجيش الجنوبي وإسقاط النظام السياسي في
الجنوب والتي تطمح بالهيمنة على أرض دولة الجنوب لنهب
ثرواته النفطية والغازية وموارده المتعددة والتحكم بطرق
التجارة العالمية في البحار والمحيطات المتصلة بخليج عدن
والبحر الأحمر عبر بوابة مضيق باب المندب، وهذه المؤامرة
الخبيثة تحققت اهدافها من خلال نظام الجمهورية العربية
اليمنية المتخلف بقيادة علي عبدالله صالح الذي يجيد المكر
والخداع ويتصف بضحالة الوعي الثقافي ومحدودية التعليم
الذي وصل الى سدة الحكم بصنعاء بطرق مشبوهة عام
1978م وهو لا يمتلك اي مؤهلات سوى ممارسة جرائم

الحقد والبلطجة وفهلوة الهنجمة والإستهتار.
          حيث نفذ رئيس نظام صنعاء المؤامرة على نظام
دولة الجنوب، التي دفعت به الغرور والهنجمة والبلطجة تحت
هواجس غرور العظمة في فبراير 1979 م وهو لم يمِض
على تولي (اغتصاب) السلطة في الجمهورية العربية اليمنية
سوى سبعة أشهر فقط !؟. فحاول مغامرة الاختبار في
مواجهة دولة الجنوب وجيشها في حرب أهلية كادت أن تجبره
على الاستسلام في عقر داره بالعاصمة اليمنية صنعاء؟؟. لولا
التدخلات الخارجية العاجلة.، لما كان له حظ النجاة من

حتمية السقوط النهائي.

درع الجنوب - خــاص



صادرة عن المرکز الإعلامی للقوات المسلحۀ الجنوبیۀ  
الاحد - 4. سبتمبر.2022

إسـبـوعیۀ - الـــعــدد  ( 12 ) 8 تقریر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نجاحات متواصلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نجاحات متواصلة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــن والاستقرار بالمنطقةــــــــــــــــــــــــــــــــــن والاستقرار بالمنطقة

معدات وآليات وقوام الجيش الجنوبيمعدات وآليات وقوام الجيش الجنوبي

أ- قوام الجيش الجنوبي بالأرقام :

80,000 – 100.000 ضابط وجندي بالإضافة إلى

60,000 من القوات الشعبية والاحتياط العام.

ب- قوام رئاسة هيئة الأركان

العامة :

18 دائرة بمختلف أنواعها وتخصصاتها.
كليتين عسكريتين.

12 مدرسة تخصصية للقوات المسلحة .
8ورش مركزية للصيانة و216 فرعية .

لواء للنقل العام يملك أكثر من إلفين
وخمسمائة وسيلة من وسائل النقل الخفيف

والمتوسط والثقيل.
3 مستشفيات مركزية و164 مركز صحي.

300- 500 منشأة عسكرية.
16 منشأة بين فندق ونادي ومنتزه ومتحف. 

ج- قوام الوحدات العسكرية

وأسلحة القتال :

    وتتكون من 40 لواء نظامي مشاة – ميكا – دبابات

– مدفعية – صواريخ – قوى جوية ودفاع جوي –

بحرية …الخ موزعة كما يلي:

أ) – القوى البرية وتتكون من :

16 لواء مشاة. 
أربعة ألوية مشاة ميكانيكية. 

لواء إنزال مظلي.
ثلاثة ألوية دبابات عشر كتائب إسناد

مستقلة مكونة من 550 دبابة حديثة.
ثلاثة ألوية مدفعية مكونه من 480

مدفع وراجمة صواريخ.
لواء صواريخ سكود مكون من 21
منصة إطلاق صواريخ. ثابت ومتحرك. 

3 ألوية للمليشيا الشعبية
3 ألوية احتياط عام.

ب ) القوى الجوية والدفاع الجوي :

3 ألوية طيران قتال بقوام 92 طائرة
ميج – سوخوي.

3 ألوية طيران هيلكوبتر قتال نقل
استطلاع بقوام 48 طائرة.

لواء للنقل والشحن الجوي بقوام 12
طائرة منها اثنتين عملاقة.

لواء رادار.
3-ألوية دفاع جوي عشر كتائب مستقلة.

5 مطارات عسكرية.
2 قواعد جوية.

ج) القوى البحرية والدفاع

الساحلي :

يتكون من 6 ألوية بحرية وفي قوامها

12زورق من قاذفات الصواريخ والطوربيدات

و15 زورق دوريات خفر سواحل واستطلاع.

7 سفن إسناد و8سفن إنزال ونقل.
إضافة إلى قاعدتين بحريتين.

     كيف اعاد

الرئيس عيدروس

بناء وتاهيل القوات

الجنوبية ؟

    المعاناة ولدت مقاومًا جنوبيًا مخلصًا كتب الله
له الحياة بعد ان حكم عليه نظام الاحتلال اليمني
في العام 1994م بالاعدام، انه البطل المقاوم
عيدروس الزبيدي . ذلك الواقع الظلامي
الاستبدادي تحتم على احرار الجنوب تشكيل
المقاومة الجنوبية المسلحة من مناطق ومدن
الجنوب المختلفة بقيادة قائد المقاومة الجنوبية
انذاك الرئيس عيدروس الزبيدي، الذي شعر
بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وكرس كل جهوده
على فتح معسكرات تدريبية لتدريب كتائب
المقاومة، هذه الكتائب هي اللبنة الاولى لتاسيس
القوات المسلحة الجنوبية الحديثة بكافة
تشكيلاتها التي اصبحت اليوم الرقم الاصعب الذي

لايمكن تجاهله او تجاوزه.

   حيث عمل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي خلال فترة الحرب
وما بعدها كمحافظ للعاصمة عدن على بناء وتأهيل القوات
الجنوبية وإعادة تأسيس الجيش الجنوبي من الصفر بدعم وإسناد
من دول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية
المتحدة التي قدمت الدعم اللوجستي والعتاد والسلاح للألوية
الجنوبية التي تم توزيعها على مختلف محافظات الجنوب لتصبح
اليوم القوات المسلحة الجنوبية قوة عسكرية ضاربة على امتداد
الجنوب لتحمي حدود دولة الجنوب وتحافظ على المكتسبات
والإنتصارات التي تحققت على الارض ،   كما ان إعادة بناء
المؤسستين الأمنية والعسكرية الجنوبية هي العمود الفقري التي

ترتكز عليها دولة الجنوب .
 

الانتصار على ثلاثي الشر

     أظهرت النجاحات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة 
الجنوبية على مدار الأيام القليلة الماضية، حجم تفشي الإرهاب
في معسكر الاحتلال اليمني وتحديدا المليشيات الإخوانية ، ففي
مجريات الأمور سواء في محافظة شبوة أو محافظة أبين،
استطاعت القوات المسلحة الجنوبية من تحرير الكثير من
المناطق والمعسكرات التي كانت تحتلها المليشيات الإخوانية

الإرهابية.
الأمر لم يقتصر فقط على تحرير الأرض، لكن العمليات أظهرت
الوجه الإرهابي الخبيث والمشبوه للمليشيات الإخوانية الإرهابية
التي عاثت في أرض الجنوب فسادًا و إرهابًا ، فقد عثرت
القوات المسلحة الجنوبية في معسكرات الإخوان بمحافظتي
شبوة وأبين على عدد كبير من المفخخات والأحزمة الناسفة،
وهو ما كشف حجم المؤامرة على الجنوب وقواته المسلحة من
قبل هذا الفصيل الذي كان يعد العدة لشن حرب شاملة وملتهبة

ضد الجنوب.
      وعلى الرغم من النجاحات العسكرية التي حققته القوات
المسلحة الجنوبية على الأرض، إلا أن التهديد الإخواني لا يزال
قائمًا باعتبار أن هذا الفصيل يعتبر أن معركته موجهة ضد
الجنوب وشعبه ، وإزاء ذلك، فمن الأهمية بمكان أن يتم الضغط
إقليميًا ودوليًا لفضح الارهاب الإخواني المسعور، وتقديم الأدلة

لكل القوى الفاعلة لإظهار الوجه الإرهابي للمليشيات الإخوانية.
      ان مخاطبة كل القوى والمنظمات الدولية والإقليمية بحجم
إرهاب الإخوان خطوة مهمة وملحة وستكون مهمة في إطار توجيه
رسالة للمليشيات الإخوانية بأن الجنوب عازم على مجابهة
الإرهاب بكل صوره واشكاله وعلى كل الجبهات ، ومن المهم جدًا
أن يتم التأكيد على أن الإرهاب الإخواني لا يختلف أبدًا عن
الإرهاب الحوثي أو تنظيم القاعدة، باعتبار أن هذا الثالوث

يتشارك في حرب شاملة على الجنوب.
      كما أن التأكيد على هذا الاستقرار الأمني لن يكون فقط
في الجنوب، لكنه سيشمل كل دول المنطقة، باعتبار أن
التهديدات التي تشعلها قوى الإرهاب اليمنية تحمل أبعادًا إقليمية
متناقلة ، وهو يعني ذلك أن الجهود التي تنخرط فيها القوات
الجنوبية على الصعيد العسكري، ليست فقط لتأمين الجنوب
وإحلال الأمن والاستقرار فحسب بل الأمر يشمل أيضا حماية

المنطقة برمتها مما يحاك بها من تهديدات.

القوات المسلحة الجنوبية أمجاد الماضي والحاضرالقوات المسلحة الجنوبية أمجاد الماضي والحاضر
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کتابات

الشرطة المجتمعية رؤوية استراتيجية و ضرورة  

       ملازم ثانی  حتمية تطبيقها في وزارة الداخلية في بلادنا

حسین الذییبی       

 
        إن التوجيه السياسي

 والمعنوي في مختلف صفوف

القوات المسلحة هو النشاط

الواعي المخطط والمنظم والهادف

إلى إعداد مقاتلين القوات

المسلحة إعداداً سياسياً ومعنوياً و

روحياً و أخلاقياً و نفسياً .

 

  بحيث تنعكس نتائج هذا
النشاط الواعي والمنظم

بالملموس على جاهزية القوات
المسلحة واستعدادها لخوض

الأعمال القتالية بكفاءة واقتدار
عاليين بمختلف الظروف و
الأوقات مستخدمة أحدث

الوسائل والتكنولوجيا والطرق
العلمية العسكرية الحديثة .

  ونتائج العمل السياسي
والمعنوي خلال الفترة الممتدة

منذ تشكيل وحدات قوات الجيش
والشرطة الجنوبية كانت فاعلة

حيث عملت دائرة التوجيه
السياسي والمعنوي والمركز

الإعلامي للقوات المسلحة
الجنوبية على تركيز الجهود حول

خلق جندي يهتم بخدمة الوطن
والمواطن ، وُيحسن من أداه

باستمرار للتغلب على المعضلات
والصعوبات التي تواجهه عند

تنفيذ مهامه.
 

        اجتازت القوات العسكرية

الجنوبية مرحلة الاستجداد إلى

مراحل متقدمة في الأداء القتالي

والمعنوي

 
   وذلك من خلال المحاضرات

واللقاءات والاستخدام الأمثل
لوسائل التواصل الاجتماعي
والإعلامي لتثقيف المقاتلين.
    وبحسب أن الأمور بدأت

تتحسن للأفضل وطموحاتنا كثيرة
وسوف يكون المستقبل افضل

بالجهود المبذولة من قيادة
القوات المسلحة الجنوبية ودائرة

التوجيه السياسي والمعنوي و
المركز الاعلامي للقوات المسلحة

الجنوبية والمقاتلين فيها من
ضباط وصف وأفراد .

    إن تطبيق الشرطة المجتمعية في بعض
الأقطار العربية ، قد ساهم في نجاح نتائج
عملها الأمني ، و حققت  في القضاء على
الجريمه معدلات  عاليه   مما عزز الأمن و
الاستقرار في بلدانها ، و كذلك على مستوى
الدول الأجنبيه حققت الشرطة المجتمعية
نجاحات كبيره و باهرة في مجريات العملية

الأمنية لدى شعوبها.
   وفي بلادنا تطمح وزارة الداخليه تعتبر الشرطة
المجتمعية طموحا ينبغي أن تسعى لتحقيقه  ،
 حيث ارتبط مفهوم الشرطة المجتمعية منذو
اتباع برامج العمل الشرطي ،  بالغة التحضر  من
خلال العمل مع الجمهور في المجتمع المحلي  ،
لذلك هي فلسفة تحكم  تقنية عمل الشرطة و
الجمهور معا لتحديد مواجهة مشكلات الجريمة و
الحفاظ على النظام العام و الأمن العام  في
المجتمع المحلي و هي عبارة عن إشتراك أفراد
و مجموعات من المجتمع من غير الشرطة في
عملية منع الجريمة ،بهدف تحسين مستوى
مكافحة الجريمة ، كما أن تطبيق هذا المفهوم
يعتبر بمثابة أحد الحلول للمشاكل الأمنية التي
تواجه الشرطة و تقوم فكرة المشاركة المجتمعية
هنا على أساس مشاركة المجتمع في عملية
حفظ الأمن و النظام العام للحد من الجريمة ، و
الشرطة المجتمعية تعد فلسفة و نمط إداري و
استراتيجية تنظيمية تشجع حل المشكلات بشكل
إيجابي فعال و شراكة الشرطة بالمجتمع في
مواجهة أسباب الجريمة و موضوعات مجتمعية
أخرى ، فهي لا تهدف فقط إلى مكافحة
الجريمة بالتعاون مع أفراد المجتمع ، بل تهدف
أيضا إلى إلى التقليل من الخوف من الجريمة و
الاستفادة من المصادر المباشرة للمعلومات
المتوفرة لدى المواطنين و ذلك بعد كسب ثقة
المواطنين بالتواجد المستمر بينهم مما يشجعهم

على المشاركة في إدارة المهام الأمنية.
  وإنطلاقا من هذه الثقة و يصبح المواطن شريكا
في العمل الامني  و كسب ثقة المواطنين تكون
نتيجة للتواجد و التواصل المستمرين بين
المواطنين داخل  المجتمع ..، كما أنه من أبرز
مهام  و  واجبات الشرطة المجتمعية إستقرار
الأمن  و زرع الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع
،  و خلق روح المودة و الثقة و الاحترام المتبادل
و التعاون مع المجتمع  و المبادرة بتبادل
المعلومات مع أفراد المجتمع، و تقديم أفضل
الخدمات و تبسيط الإجراءات و محاولة فض
المنازعات البسيطة أن امكن و تحذير و وقاية
المواطنين و المقيمين و الزائرين من الجريمة و

مكافحتها.
   ومتابعة الحالة الأمنية و الاجتماعية في
المدينة و الابلاغ عن الجريمة و التواصل مع
الجهات المختصة عند وقوع الحوادث و اليقظة و
التنبؤ بوقوع الجريمة ، و جمع المعلومات و رفع
تقارير يومية عن حالة المنطقة و متابعتها ، و
الرد على جميع الاستفسارات و ملاحظات
الجمهور و زيارة الناس و مشاركتهم في جميع

صورة من محاضرة للتوجيه المعنويمناسباتهم. 

   اولا : الشرطة الإستراتيجية .. إنما تعني تطوير
قدرات و وظائف للمحافظة على الأمن و لمحاربة

الجريمة و الحد من إنتشارها و ذلك بإدخال
المجتمع في عمليات محاربة الجريمة مع التركيز

على مشكلة الجريمة.
   ثانيا : الشرطة المكلفة مجتمعيا أو شرطة حل
المشكلات و هي تقوم بدور إزالة أسباب الجريمة

عن طريق دراسة المشكلات مع إتاحة الفرصة
للمجتمع للقيام بدور رقابي يضمن أن الشرطة

تعمل وفقا لاحتياجات أفراد المجتمع.
   ثالثا : أن دور وسائل الإعلام ينبغي أن تعمل على

نشر مفهوم الشرطة المجتمعية و ما ستحققه لو
طبقت في بلادنا ..، وعن طريق وسائل الإعلام (
إذاعه، تلفزيون ، صحافه و أنترنت ) ، ستقوم
بمهام أساسية للحد من الجريمة و كشف بعض

الجرائم و ذلك من خلال تقديم برامج تعمل على
ثبيت كراهية الشباب للجريمة و تحفيزهم على

مقاومتها و ضرورة تعاونهم مع رجال الأمن للكشف
عن الجرائم في وقت مبكر ، كما يمكن التلفاز

تقديم برامج تؤدي إلى توعية المواطنين بالاساليب
و الحيل التي يمكن أن يلجاء إليها المجرمون تنفيذ

جرائمهم .
    كما أن لوسائل الإعلام تأثير سلبي و إيجابي

على الفرد و المجتمع ، بعد أن تطورت هذه
الوسائل في عمر التقنية و تنوعت و أصبحت
متوفرة في كل منزل و يحرص كل فرد متابعة

برامجها ، و يعد التلفاز أكثر هذه الوسائل إنتشارا
و تأثيرا في الناس ، فقد تعلقت به قلوب الكبار

قبل الصغار ، فهو يشارك الوالدين في تربية
الأولاد و تنمية أفكارهم و نشر الثقافات في

المجتمعات .
 
 
 

      1) العمل على تعميق و ترسيخ و تطبيق
مفهوم الشرطة المجتمعية و سد الفجوة بين رجل

الشرطة و المواطن من خلال التعاون و التنسيق
المستمر بين أجهزة الشرطة و جميع مؤسسات

المجتمع الحكوميه و المدنيه و تبسيط الإجراءات
، وجعل الشرطة شعار الشرطة في خدمة الشعب .

شعار حقيقيا ، حتى يتحول ( الشعب في خدمة
الشرطة) ، لمواجهت التغيرات التي حدثت في

المجتمع و أدت إلى زعزعة أمن الفرد و المجتمع و
ظهور نوع جديد من الجرائم لم نكن نعتاد عليها

مثل البلطجه و العنف و كثير من الجرائم التي لم
نكن نعرفها مما يقتضي إضافة مهام جديده على
عاتق الشرطة ، و هو طريقنا لنجاح عمل الأمن

صوب تحقيق و تطبيق الشرطة المجتمعية في
بلادنا.

هنا  نصل الى نتائج على أن تطبق الشرطة

المجتمعية في بلادنا  للعمل بالاتي :

 
  2) العمل على تغير الصورة النمطية لرجل الشرطة
، من خلال إحداث تغير ثقافي لرجل الشرطة  و تغير

نمط سلوكه التقليدي في التعامل مع الأفراد و
الجماعات و اتباع أسلوب الاقناع للجمهور و أن يقوم

بدوره الاجتماعي في خدمة الجمهور ، و النظر لذلك
لمصلحة الفرد و المجتمع على حد سواء.

  3) العمل على العودة إلى بعض التقاليد اليمنية 
 الأصيلة  في الحضارة العربية و الإسلامية ، بهدف
التكامل مع أجهزة الشرطة ، ما يترك أثر طيب في
تعميق الروابط بين أفراد المجتمع و الشرطة  فيما

بينهم ،  و من ثم تحقيق الأمن و الاستقرار.
  4) إندماج الشرطة بشكل أكبر في كافة الأنشطة

الوقائية ذات الطابع الإجتماعي كعقد ندوات و
مؤتمرات و لقاءات  يلتقي فيها المسؤولون بأجهزة

الشرطة مع الجمهور و العاملين بالمؤسسات
الإجتماعية بالإضافة إلى قادة الفكر في المجتمع و

رجال الإعلام و الدين و التعليم ، و مشاركة بعض
رجال الشرطة في إلقاء بعض الدروس على التلاميذ
حول اداب و قواعد السير ، و إجراءات الوقاية من

بعض الأخطار و المشاركة في المناسبات الرياضية و
الخ و   إدارة نوادي الشباب و عر اهم القضايا الأمنية
التي تهم المجتمع لإثارة همم أفراد المجتمع و توعيهم
و ارشادهم إلى المساهمة بالتعاون مع رجال الأمن ، و

إحياء فكرة جمعية  أصدقاء  الشرطة و دعوتهم في
الإجازات الصيفية في معسكرات صيفيه  لتقريبهم
للامن  و استقطاب أنصار الشرطه  و دعوتهم في

اسبوع المرور على سبيل المثال و توظيف إيجابيات كل
ذلك لخدمة العمل الأمني.

  5) تعميق مفهوم الشرطة المجتمعية عن طريق
وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المقروءة و

توضيح أهمية استراتيجية الشرطة المجتمعية في
تحقيق أمن المجتمع و حمايته من الجريمة و ايضا في

مجالات العمل الاجتماعي الوقائي و تشجيع أفراد
المجتمع على التعاون مع المؤسسات الأمنية 

6) زيادة الإعتماد على أساليب التكنولوجيا الحديثة
للمساهمة في تطوير آليات التوسع في فتح قنوات

إتصال مباشر بين الشرطة و الجمهور 
7) ضرورة العمل على توفير فرص العمل للشباب و

العمل على حل مشكلة البطالة من خلال الاهتمام
بشركات الأمن الخاصة لما لها من دور يدعم الشرطة

، و ذلك من خلال تحسين  أدائها و تعاونها مع
الشرطة .

   إن الشرطة المجتمعية كنظام اجتماعي يهدف إلى
إشباع حاجات الناس في المحافظةعلى الأمن و

الطمأنينة ولذا  فإن موضوع العلاقة التبادلية بين جهاز
الشرطة و المجتمع أمر بالغ الأهمية لإستتباب أمن

الفرد و المجتمع .
   ونستخلص هنا بأن من خلال ماتم تقديمه ،  أن

أجهزة الشرطة بمفهومها القديم لا تستطيع الحد من
انتشار الجريمة بمفردها و ذلك لتوسع الحياة

الاجتماعية و تعقد الظروف الاجتماعية و ظهور اسلوب
العنف في الجرائم  و ظهور جرائم لم نعرفها من قبل
، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة ، و من

هذا المنطلق فإن الشرطة بحاجة إلى تعاون ط و
تضافر جهود المجتمع لمكافحة الجريمة  ، و الشرطة

المجتمعية بمفهومها الحديث كرؤو ية إستراتيجية و
ضرورة  حتمية  ،  بحاجة إلى تطبيق عملي و فعلي

على أرض الواقع لتساهم  للحد من إنتشار الجريمة و
لتحقيق الأمن و الأمان للفرد و المجتمع

     عقید
 خالد عبده محمد
مدیر التوجیه والعلاقات بأمن عدن

   إن الشرطة المجتمعية ليست عبارة عن

مشاركة الشرطة مع المجتمع فحسب بل لها

أبعاد عديدة مايلي:

نموذج للشرطة المجتمعية في إحدى الدول العربية

الواقع

         والطموح 



صالح شائف 

  اتت ذكرى تأسيس الجيش الجنوبي
الحديث الحادية والخمسين في ظل
ظروف إستثنائية يمر بها جنوبنا الحبيب؛
ورغم تعقيدات وصعوبات ومخاطر هذه
الظروف الضاغطة والمقلقة وعلى أكثر من
صعيد؛ إلا أنها تبشر بالخير والأمل بولوج
مرحلة جديدة على صعيد تحقيق تطلعات
وأماني شعبنا وحقه في إستعادة دولته
الوطنية الجنوبية كامل السيادة وعلى
حدودها المعروفة دوليا قبل ٢٢ مايو

١٩٩٠م.
    إن الإحتفال بالعيد الوطني للجيش
الجنوبي هذا العام يتميز بكونه يأتي بعد
أن تحققت الكثير من الإنتصارات وعلى
أكثر من جبهة وفي أكثر من محافظة؛
ولعل أهمها ما تحقق في شبوة من
إنتصارات حاسمة؛ وما تم ويتم من توافق
وتلاحم بين القوات الجنوبية بتشكيلاتها
المختلفة وتوحيد صفوفها في محافظة
أبين خلال الأيام الماضية؛ وما يحمله كل
ذلك من دلالات وطنية هامة على صعيد
الذهاب نحو المستقبل بإرادة وطنية
جنوبية واحدة وبأيادي متشابكة وقبضات

موحدة.
  يثبت الجيش الجنوبي اليوم ومعه وإلى
جانبه قوات الأمن بأنه قادر على تأدية
رسالته الوطنية بكفاءة وإقتدار وحماية
المشروع الوطني الجنوبي رغم كل ما طاله
من تدمير شامل وتسريح قسري لعشرات
الألاف من منتسبيه؛ وإلغاء كل ما له صله
بمؤسسات التأهيل والتدريب وإعداد
الكادرات المتخصصة عسكريا وعلميا؛
ومحو وشطب تراثه المجيد وفي أكثر من

مجال.
    بل أن الأمور قد وصلت حد قطع
المرتبات على منتسبيه ولأشهر طويلة وهي
أبشع وأسوأ سياسة أتبعتها حكومات (
الشرعية ) المتعاقبة وحتى يومنا هذا؛
الأمر الذي لا ينبغي السكوت عليه بعد
اليوم وعدم القبول بتاتا بأية أعذار أو
مبررات لأنها قد أصبحت سياسة مكشوفة
أهدافها الخبيثة لكل ذي بصيرة؛ وآن
الآوان لحسم الأمر دون إبطاء منعا لأي
تداعيات سلبية يأمل أعداء الجنوب بأن
تحدث اليوم قبل الغد؛ ووضع حد للتمادي
الوقح الذي تنتهجه السلطات المعنية
بتعطيل ووقف مرتبات الجيش الجنوبي
العظيم الذي يستحق اليوم رد الإعتبار
لدوره المشرف ولمكانته الرفيعة في تاريخ

شعبنا وفي قلوب كل الجنوبيين .

    تواصل القوات المسلحة الجنوبية حملتها
العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في
محافظة أبين حيث وصلت في الأيام
 الماضية الى ما بعد نقيل العرقوب بعد
تأمينها للخط الساحلي الذي يربط العاصمة

عدن بمحافظة حضرموت.

قواتنا المسلحة الجنوبية تستعد لتخليص العالم

من أخطر فروع القاعدة

     (1) ما بين الأول والثاني من
أيلول/سبتمبر 1870، مّرت فرنسا
بأحد أصعب أيامها حيث تمّكن ما
يزيد عن 500 مدفع بروسي من
إنهاك الجيش الفرنسي بمعركة

سيدان.
     ومع اشتداد الحصار عليهم

بالمنطقة، لجأ الفرنسيون للاستسلام
فعمد الجنود لتكسير أسلحتهم وحرق

أعلامهم أملا في إنقاذ أنفسهم من
براثن الجيش البروسي خاصة مع وقوع

الإمبراطور الفرنسي أسيرا لديهم
ورضوخه لشروط المستشار أوتو فون

Otto von) بسمارك
.(Bismarck

   وقد جاءت هذه المعركة الحاسمة
في خضم الحرب الفرنسية البروسية

التي أسفرت عن إعلان الوحدة
الألمانية. في الأثناء،سجلت

فرنسا دخولها لهذه
الحرب الدامية، التي

أسفرت عن سقوط نحو
مليون ضحية بين قتيل
وجريح وأسير، عقب

تصاعد حّدة التوتر
بين البروسيين 

درع الجنوب - خــاص

رئیس التحریر

عماد حیدرة

مدیر تحریر الصحیفۀ

عنتر الشعیبی

الإخراج الفنی

ســند  فـهـد

الإشراف العام

المقدم : محمد النقیب
الموقع الرسمی :

الأحد - 4. سبتمبر 2022 - إسـبـوعیۀ  

العدد  ( 12 )  - أخبار - تقاریر - علوم عسکریۀ

جيش الجنوب جيش

العزة والمجد وحامي

الكرامة وصانع

الإنتصارات 

وقفة

  وتسعى القوات المسلحة الجنوبية الى
توجيه ضربة قاضية للجماعات المتطرفة
بعد ان تمت محاصرتها في اجزاء من
المحافظة وتخليص العالم من شر أخطر
فروع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كما

وصفه تقرير امريكي سابق.

  وشهدت الفترة الاخيرة تجمع
عناصر التنظيم الإرهابي في
جبال ومناطق في محافظة أبين
مستغلا تسهيلات من القوات
الإخوانية التي تسيطر على اجزاء

من المحافظة .
وتشير تقارير محلية ان التنظيم
الإرهابي ارسل جميع عناصره الى
محافظة أبين عقب سقوط
محافظة البيضاء المجاورة بيد
جماعة الحوثي قبل أشهر وسيطرة
القوات المسلحة الجنوبية على
محافظة شبوة المحاذية لمحافظة

أبين.
   وعقب انتشار قوات دفاع شبوة
في المحافظة ووصولها الى
محيط أبين غادرت عناصر
التنظيم في المحافظة التي كانت
تنتشر بصورة شبه رسمية ابان
سيطرة الإخوان على شبوة
ووصلت تلك العناصر الى أبين
وهي اخر ملجأ لتلك العناصر

التي وجدت نفسها

 محاصرة من جميع الاتجاهات.
  وأكد تنظيم القاعدة ذلك في
بيان له وجهه لقبائل مودية منذ
أشهر شكا فيه من اعتقالات
قامت بها قوات الحزام الأمني
في مدينة مودية لعناصره التي
قال انه هربت الى المدينة من

مناطق أخرى.
  وشوهدت عناصر القاعدة
تنتشر في مديريات مودية
والمحفد والوضيع مؤخرًا بينها
عناصر من جنسيات عربية
واجنبية وتبدو محاصرة من
كافة الاتجاهات وليس امامها
سوى القتال وهي وفقًا لخبراء
غير قادرة على التصدي للحملة

العسكرية .
  وستتمكن القوات المسلحة
الجنوبية في حال بسط
سيطرتها على كافة ارضي
محافظة أبين من توجيه اكبر
ضربة لتنظيم القاعدة وربما
تكتب نهايته في الجنوب عامة.

تعريفات

الإشاعة :
  هي قصة أو خبر تتداوله الألسن لغرض
معين دون معرفة مصدره الحقيقي وتمثل

جزء من نشاط الجهات المعادية.

حـــدث

في مثل هذا اليوم !

  والفرنسيين بسبب سياسات المستشار
الحديدي بسمارك الاستفزازية. واتخذ
الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث قرار
الحرب بتسرع على الرغم من عدم
استعداد جيشه لمجابهة العدو، وبسبب
عدم تكوينهم لتحالف مع القوى الأوروبية
الأخرى ضد البروسيين قبل دخول
الحرب، تلقى الفرنسيون على مدار
أسابيع هزائم متتالية وقاسية على يد
الجيش البروسي.
       وخلال اليوم التالي الموافق للثاني
من أيلول/سبتمبر 1870، فّضل
الإمبراطور نابليون الثالث الاستسلام
فتقدم بعربته التي تجرها الخيول نحو
موقع القيادة العسكرية الألمانية
 رافعا العلم الأبيض وهنالك
استقبله المستشار الحديدي
أوتوفون بسمارك داخل
منزل عادي. 
لاحقا، وّقعت اتفاقية
الاستسلام بشكل رسمي
بقصر بلفيو
Bellevue)
على بعد كيلومترات
من سيدان.

صورة للإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث

أمثال

مأثــــــورة
      إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك - فلا حاجة بك للخوف

 من نتائج مئة معركة.
إذا عرفت نفسك لا العدو، فكل نصر تحرزه سيقابله هزيمة تلقاها.  

إذا كنت لا تعرف نفسك أو العدو - ستنهزم في كل معركة. 
(علمك بعدوك يعِرفك كيف تدافع، علمك بنفسك يعرفك كيف تهاجم

 - الهجوم هو سر الدفاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم).

صن توزو - فيلسوف
من كتاب فن الحرب

(1)   مصدر : ويكيبيديا


