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تصدر عن المركز اإلعالمي 
للقوات المسلحة الجنوبية

مع اإلرهاب ضد مكافحيهمع اإلرهاب ضد مكافحيهمع اإلرهاب ضد مكافحيه

 حـضـرمــوت  فــي  “الردود”  ُمــجــدداً  

حمالت إعالمية حوثية إخوانية زائفة

القوات المسلحة الجنوبية والتحالف العربي

العبوات الناسفة آخر مراحل زوال اإلرهاب

قوات العاصفة الرئاسية
تنفذ عملية انتشار أمني

في العاصمة عدن

أبين.. حزام الساحل يستعيد
سيارة إسعاف ُسرقت من

رصــــــــــــــــد

حضرموت إنجازات
أمنية في مكافحة

المخدرات

نجاحات قواتنا المسلحة الجنوبية
في الحرب عىل االرهاب

تقرير - ص 5

البداية وعناصر القوة واألهمية
واالبعاد عىل الصعيد الوطني

والقومي والدولي

 عىل الغزاة حسن االصغاء وحبس االنفاس



مدير البحث الجنائي بعدن يعقد اجتماعاً

برؤساء األقسام لمناقشة نتائج التقرير التقييمي

السنوي لعام 2022م
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  عقد مدير عام البحث الجنائي في
العاصمة عدن العقيد ناجي قاسم
المرفدي، صباح يوم الخميس، الموافق
15 ديسمبر 2022م، اجتماعًا برؤساء
أقسام البحث في الشرط لمناقشة نتائج
التقرير التقييمي السنوي لعام 2022م.
  وتطرق الاجتماع الى مناقشة الحالة
الأمنية ودور أقسام البحث الجنائي
بمراكز الشرطة في التحقيقات
والتحريات لتعزيز وتطوير إجراءات
الوقاية من الجرائم ومكافحتها وكشف

مرتكبيها وتقديمهم للنيابة.

  واستعرض العقيد ناجي المرفدي أهم
النتائج المحققة من خلال تقييم التقرير
الاحصائي السنوي للعام الجاري، وتبعاته
السلبية والإيجابية، وذلك بمشاركة نائب
مدير البحث الجنائي العقيد/ حسن
محسن العمري، ونائب الأدلة الجنائية

العقيد / علي مثنى الحداد .
وناقش المرفدي خلال الاجتماع عدد من
القضايا الهامة مـــــــــــــــــــن بينها المقيدة
ضد المجهول، مشددًا على بــــــــــــــذل
المزيد مــــــــــــــــــن العمل ومضاعفة

الجهود وتكثيفها

   في جميع إدارات وأقسام البحث بعموم
العاصمة .

  وحـــــــــــث الجميع على التفاعل
خــــــــــــاصــــــــة ما طرح مــــــــــــــــــــن
الأدلة الجنائية، وتفعيل عمليتي
التسجيل الجنائي والجرائم إلى جانب
سجل البلاغات المعمول به حاليًا،
لتصحيح الأخطاء وتجاوز السلبيات التي
رافقة العمل من الفترات السابقة،
والارتقاء بمستوى أفضل يجعل المواطن
من شأنها تجسيد ثقته بالأجهزة الأمنية

والمباحثيه لما فيه للصالح العام.

  شدد مدير أمن مديرية الديس الشرقية
العقيد/ حسن عيدروس اليهري على رفع
الحس الأمني واليقظة والالتزام بالنظافة
والزي العسكري ، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها
في الطابور الصباحي صباح يوم الأحد 18/

ديسمبر/2022م .
  وتطرق العقيد/ اليهري في كلمته إلى رفع
الحس الأمني والاستعداد واليقظة العالية في
ظل الظروف الراهنة والانتباه لأي تحركات
مشبوهة تمس أمن واستقرار حضرموت عامة و

المديرية خاصة.
  داعيًا الضباط وصف الضباط والأفراد إلى
التحلي بالاخلاق النبيلة وعدم التخاذل في

القيام بواجباتهم لخدمة المجتمع .

مدير أمن الديس الشرقية يشدد على

اليقظة العالية وااللتزام بالدوام

رئيس تنفيذية انتقالي أبين يناقش مع قائد قوات األحزمة األمنية قضايا صيادي مدينة الكود

لقاءات

  ناقش رئيس تنفيذية انتقالي أبين
الاستاذ محمد احمد الشقي، يوم الأحد،
مع قائد قوات الأحزمة الأمنية العميد
محسن الوالي قضايا صيادي مدينة

الكود.
  وتطرق اللقاء الذي حضره علي سالم
الأمين العام لجمعية ساحل أبين،
والسلال محول رئيس اتحاد الجمعيات

السمكية بالمحافظة

 إلى أهمية تعزيز العلاقة والتعاون
المشترك بين كافة القطاعات فيما

يخدم دور أبناء المحافظة.
وأثنى اللقاء على دور القطاع السمكي
الذي يعد أحد أهم المصادر الاقتصادية
والاجتماعية في محافظة أبين ويعتبر
مصدر دخل للكثير من الأسر التي
أصبحت تمتهن ذلك العمل في سبيل

توفير سبل المعيشة.

  فيما أكد اللقاء على حماية الصيادين
وحقوقهم وممتلكاتهم وعدم الأضرار
بمصدر عملهم وحرص قوات الأمن على

تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
  حضر اللقاء مدير الإدارة الجماهيرية
لانتقالي المحافظة عمر الهارش، ومدير
الإدارة المالية والإدارية ياســــــر
الصلاحي، ورئيس انتقالي زنجبار صالح

سالم ابو الشباب.

   تابعنا في المجلس الانتقالي الجنوبي
البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الاوروبي يوم
الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022م، وعليه
يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أن ما
ورد من اشارة للمجلس الانتقالي في البيان
بخصوص وحدة مجلس القيادة الرئاسي، كان

في سياق سلبي غير صحيح ومخيب للآمال.
إذ يعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن رفضه
لأي تصريحات أو تلميحات من شأنها الإضرار
بتماسك مجلس القيادة الرئاسي والإخلال
بالشراكة التي نتجت عن مشاورات مجلس
التعاون الخليجي، ويؤكد على ضرورة احترام
القضايا الوطنية والسياسية التي قامت عليها
الشراكة وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب

وحقه في الاستقلال.

صادر عن المجلس االنتقالي

الجنوبي بشأن البيان الصادر عن

مجلس االتحاد األوروبي

ح ي ر ص ت
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 تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور باسم منصور

اللجنة العلمية إلعداد الوثائق لمؤتمر الصحافيين واإلعالميين الجنوبيين

    عقدت اللجنة العلمية (لجنة إعداد
الوثائق) لمؤتمر الصحافيين والإعلاميين
الجنوبيين، يوم الأحد، في العاصمة
عدن، بحضور الأستاذ مختار اليافعي،
نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
الجنوبي، اجتماعها الدوري برئاسة
الدكتور باسم منصور الحوشبي، رئيس

اللجنة العلمية، عضو الهيئة الوطنية.
  وفي مستهل الاجتماع ثمن الأستاذ
مختار اليافعي، جهود اللجنة العلمية
“لجنة إعداد الوثائق” في وضع ُاسس
تستكمل مشروع وثائق مؤتمر الصحافيين
والإعلاميين الجنوبيين، وحرصهم على
تقديم صورة إعلامية متكاملة تبرز في
المؤتمر الأول الذي يضم تحت مضلته
جميع الإعلاميين المؤمنين باستعادة
دولة الجنوب دون استثناء، متمنيًا لهم

التوفيق والنجاح في مهامهم.

   ومن جانبه رحب الدكتور باسم منصور
الحوشبي، رئيس اللجنة العلمية،
بالأستاذ مختار اليافعي، مقدمًا نبذة
مختصرة عن أعمال اللجنة منذ الإعلان
عنها والتي تسهم بشكل أساس في بناء
ركائز المؤتمر الأول من خلال مشروع
الوثائق التي سيتم تقديمه للمؤتمر
الذي سيعقد في الوقت القريب بحضور

ومشاركة متميزة داخلية وخارجية.
  واستعرض الاجتماع مسودات مشروع
وثائق المؤتمر الأول للإعلاميين، وتم
طرح الآراء التي تسهم في إثراء مشاريع
الوثائق بصورة علمية تلبي تطلعات
الإعلاميين في كيان يدافع عن حقوقهم
ويستعيد المؤسسات الإعلامية التي تم
ضربها وتدميرها من قبل سلطات احتلال
صنعاء وبقاياها.. ويعزز الهوية الوطنية

الجنوبية 

  وينتج محتوى إعلامي يهدف إلى
استعادة الدولة الجنوبية.

  هذا كما ناقش الاجتماع عددا من
المقترحات التي تعزز من نجاح مؤتمر

الصحافيين 

   والإعلاميين وُسبل البرامج العملية
التي ستكون مرافقة له، حيث تم طرح
الرؤى التي تعزز العمل القادم
الـــــــــــــــذي يمثل ثمرة لإنتاج جهد

جماعي.

  تمكن منتسبوا إدارة مكافحة المخدرات
بساحل حضرموت من ضبط حارس باحد
مدارس بمدينة المكلا ومعه شخص آخر
بغرفة الحراسة بتهمة ترويج المخدرات.
 حيث جاءت العملية بعد معلومات
تلقتها الادارة وبعد التحري والرصد
واستخراج إذن التفتيش من النيابة تم
مداهمة الغرفة وضبط شخصين كما ُعثر
على كمية من الحشيش والشبو وميزان
يستخدم لوزن المخدرات ومقص وادوات
تعاطي المخدرات ليتم إيداع المتهمين
الحجز لاستكمال الاجراءات وإحالتهم

للنيابة المختصة.
  العقيد عبدالله أحمد لحمدي نائب
مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات
بالجمهورية, مدير ادارة مكافحة
المخدرات بساحل حضرموت، أكد أن

منتسبوا إدارة مكافحة

  المخدرات يبذلون جهوًدا كبيرة
لمحاربة  مهربي ومروجي المخدرات
والحد من انتشارها ومايترتب عليها من
أضرار من كافة الجوانب، رغم الإمكانيات

الضئيلة والصعوبات والمعوقات.
 وأشاد العقيد لحمدي بدور قسم
التحريات بالإدارة ومايقوموا به من جهد
في التحري وجمع المعلومات ورصد وتتبع
تجار ومهربي ومروجي المخدرات، مشيدا
بتعاون المواطنين الشرفاء في الإبلاغ عن

مروجي المخدرات واوكارها.
  وشدد على ضرورة تكاتف وتظافر
الجهود بين جميع شرائح المجتمع من
مواطنين ولجان مجتمعية والجهات
الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية
ومنظمات المجتمع المدني للحفاظ على
أمن واستقرار المحافظة والحد من انتشار

المخدرات في اوساط المجتمع.

إدارة مكافحة المخدرات تضبط متهم

بترويج المخدرات

ساحل حضرموت
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 القت قوات الحزام الامني بمحافظة
لحج، القبض على متهم بجريمة قتل
عبدالكريم محسن ابو بكر حدثت في

العاصمة عدن.
   واوضحت عمليات حزام لحج بان قوات
حزام لحج تمكنت مـــــــــــــــــــــــــــن
القبض على المتهم (م.ع.أ)، بقضية
قتل عبدالكريم محسن ابو بكر بعد ان
تم اختطافه مـــــــــــــــــــن مديرية زنجبار
بابين، وقتله في مديرية دار سعد

بالعاصمة عدن.

  واشارات بان التحقيقات التي قام بها
أمن عدن وأمن ابين كشفت هوية المتهم
بجريمة القتل، ومعرفة تواجده، ليتم
التنسيق مع حزام لحج،الذي تمكن من
القبض عليه وتسليمه الى شرطة دار
سعد لفتح محضر تحقيق وتحويله الى

النيابة.
  واشادت بمستوى التنسبق والتعاون بين
الاجهزة الامنية والتي تسهم في ضبط
المطلوبين وكشف الجرائم وتحقيق

النجاحات الامنية.

حــزام لحج

يلقي القبض على المتهم بقتل

عبدالكريم محسن ابو بكر
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 بتشغيل المنظومة والعمل على التدريب
المستمر للفرق الخاصة باستخدام

المنظومة وتشغيلها.
   واشاد قائد اللواء بجهود قائد الكتيبة
العقيد علي ناشر وكافة منتسبي كتيبة
الرادار وفرق الصيانة والتركيب التي
تعمل على تشغيل المنظومة بشكل
نهائي… مشيرا إلى ضرورة الانضباط
ورفع الجاهزية والربط والضبط

العسكري.
  شارك في الجولة التفقدية كلا من
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية
العقيد عبدالله سعيد وقائد قوات أمن
وحماية المطار الرائد ناصر سالم
والنقيب ماهر مصلح قائد سرية أمن
المطار والنقيب منير سعد الشرطة
الجوية والنقيب سالم سعد كتيبة الرادار
والعقيد علي سعيد عمليات كتيبة

الرادار.

 اصيب طفلان بجروح متعددة أثر
تعرضهما لانفجار مقذوف متفجر من
بقايا حرب المليشيات الحوثية كانا
يلعبان بجواره بالقرب من منزلهما وسط
بلدة الشغادر لكمة الدوكي حجر الضالع.
  حيث أفاد أهالي الضحايا انهم تفاجأوا
بصوت انفجار خارج المنزل واثناء
توجههم صوب مكان الانفجار وجدوا
الطفلين مرمين وهم مضرجين بالدماء،

وسرعان ماتم اسعافهم نحو المستشفى.
مصادر طبية في مستشفى زايد الميداني
بسناح قالت إن الطفل عبدالحميد
ماهــــــــــــــــر علي العقيلي 12
عــــامـــــــــــــــًا تعرض لاصابات بليغة
فــــــــــــي اليد والقدمين، بترت على
اثرها اصبعين من اصابع اليد اليمنى

واخر من قدم

 الــرجل اليسرى وشظايا في الساق
الايمن،

  فيما تعرضت الطفلة شامة علي محمد
10 سنوات لاصابة طفيفة وحالتها
مستقرة وقد خرجت من المستشفى فيما
لايزال الطفل عبد المجيد يرقد في

المستشفى لخطورة حالته.
يذكر ان منطقة حجر بمحافظة الضالع
كانت قد شهدت مواجهات شرسة بين
القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي اثناء
محاولة المليشيات الحوثية اقتحامها في
مطلع العام 2019م، وقد تركت هذه
المليشيات خلفها مقذوفات متنوعة
والغام وعبوات لازالت تشكل خطر على
المواطنين رغم الجهود المتواصلة التي
تبذلها الفرق الهندسية لنزع الألغام في

المنطقة.

 انفجار بقايا مقذوف متفجر يوقع ضحايا اطفال في منطقة حجر

قوات الحزام األمني

تعثر على كمية من الحشيش شرق العاصمة عدن

 عثرت دورية تابعة لقوات الحزام
الأمني، على كمية من الحشيش المخدر
في ساحل نقطة العلم شرق العاصمة

عدن.
 وفي التفاصيل افادت عمليات حزام
الطوق : أن دورية لأفراد الكتيبة الأولى
بحزام طوق عدن “نقطة العلم” عثروا
على 4 كيلو من الحشيش المخدر في
ساحل ابين اثناء قيامها بعملية تمشيط
المكان، عقب الحديث عن العثور على
كميات من المادة في سواحل عدن وأبين
اثر غرق سفينة تحمل كميات كبيرة

عرض بحر العرب.
  واشارت عمليات حزام طوق عدن انه
تم فتح ملف  في واقعة الضبط وسوف

يتم تسليم الكمية 

  الى ادارة مكافحة المخدرات للحزام
الأمني .

   يذكر ان القيادة العامة لقوات الحزام
الأمني قد وجهت بتسيير دوريات
لتمشيط سواحل أبين وعدن، لمنع وصول
هذه الآفات الخطيره إلى ايادي عصابات

الاتجار بالحشيش.
  وكانت قــــــــــــــــــــــــــوات الحزام في
أبين قد ضبطت كمية من المخدرات
فــــــــــــــــــــي الأسبوع الماضي بعد تلقيها
بلاغات عن العثور على كميات من
الحشيش قد لفضها البحر، وضبطت
كميات على سواحل أبين، فيما تمكن أمن
العاصمة عدن من ضبط كميات كانت قد
وصلت الـــــــــــــــــــــــى ايدي بعض

المواطنين في صيرة.

حـــزام الساحــــل

يستعيد ســــيـــارة

إسعاف سرقت مــن

رصد بخبر المراقشة
  تمكنت قوات أمن محافظة أبين, يوم
السبت من استعادة سيارتين مسروقه

كانت قد سرقت من مدينة زنجبار.
شتمكنت قوات الحزام الأمني الساحل
بمحافظة أبين, ظهر اليوم، من استعادة
سيارة إسعاف مسروقه كانت قد سرقت

من مديرية رصد.  
   وقال مصدر عملياتي بحزام الساحل :
“بعد البحث والتحري والتعميم الصادر
من العمليات المشتركة تمت استعادة
سيارة إسعاف نوع “لاند كروزر” لون أبيض
موديل2021  تحمل لوحــــــــــــــــــــــــــــة

رقــــــــــــــــــــم 15981 

 من قبل قوات الكتيبة الرابعة لحزام
الساحل وذلك بعد أقل من 48 ساعة من

سرقتها”.
 وأضاف “سيتم تسليمها الى المنظمة
والجهات المختصة بمحضر استلام
بموجب القانون وتوجيهات القيادة

الأمنية”.
 وتواصل قوات حزام الساحل جهود
الامنية من مكافحة ارهاب ومكافحة
الجريمة والقبض على المطلوبين والتي
أدت إلى استعادة المسروقات واخرها
سيارة إسعاف منظمة تاريتاز البولندية

بهذه السرعة.

  تفقد قائد اللواء الأول مشاة بحري
سقطرى, العميد عبدالله أحمد
عبدالله, يرافقه أركان اللواء العميد
محسن حسن الجحافي كتيبة الرادار
للاطلاع على استعدادات تشغيل منظومة
الرادار الجوي التي ُتعد درع هام لحماية

أجواء سقطرى من إي اعتداء.
وأكد العميد عبدالله كلمة على أهمية
منظومة الرادار في هذه المرحلة
الحساسة وضرورة جاهزية الفريق

المختص

الضالع

أبـيـن

قيادة اللواء األول مشاة بحري تتفقد كتيبة الرادار

و جاهزيتها الفنية والقتالية العسكرية

سقطرى



    تعتبر القوات المسلحة الجنوبية المعاصرة وليدة الثورة الجنوبية التحررية التي ترعرع منتسبوها في أتون النضال الثوري التحرري
الجنوبي السلمي الذي تتلمذ في ساحته ومدرسته النضالية جيًال وطني متسلح بالوعي وبالثقافة التحررية ..جيًال تميز بوحدته

الوطنية الجنوبية ، ووالئه الوطني الجنوبي وااليثار واالستعداد التام للتضحية في سبيل استعادة الحق والدولة الجنوبية،

  ونضجت عقيدته الوطنية النضالية على
جملة من الحقائق منها انه يواجه إحتلال
يقترن ويرتبط وجوده إرتباطًا تكاملي عضوي
إستراتيجي مع الارهاب وتنظيماته، فكان لهذا
النضوج والتنشئة أثرًا بالغًا في تكوين قوة
عسكرية جنوبية بعقيدة وطنية وقتالية
ثأرية وثائرة على الارهاب وتنظيماته
والاطراف التي تقف وراء تصديره الى

الجنوب و تغذيته ورعاية وإيواء مخاطره.
  كما ان المزيج الصلب الذي تكونت منه
القوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس
القائد عيدروس الزبيدي ، ذاق ويلات
الارهاب وجرائمه، وظل طيلة العقود التي
اعقبت وقوع الجنوب في الوحدة المشؤومة
مع اليمن يتحين الفرصة للإنقضاض على
هذه الآفة التي استخدمت ودون شك لتركيع
شعب جنوب وكبح جماح ثورته، فعلى سبيل
المثال إستهدف الارهاب الموجه ضد الجنوب
توجيهًا سياسيًا، المئات من الكوادر العسكرية
الجنوبية والذين تمثل شريحتهم اليوم إحدا
مكونات القوات المسلحة الجنوبية ، كذلك
هو الحال بالنسبة لمكونها العسكري القتالي،
شباب الحراك الثور التحرري السلمي
والمقاومة الجنوبية الذيــــــــــــن تتلمذوا
وترعرعوا فــــــــــــــي ساحات النضال الثوري

بوسائله السلمية والعسكرية.
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تقرير 
نجاحات قواتنا المسلحة الجنوبية في الحرب عىل االرهاب

فمنذ اليوم الأول لانتصار شعب الجنوب
والمقاومة الجنوبية المسلحة بقيادة مؤسسها
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في تحرير
الضالع والعاصمة عدن من المليشيات
الحوثية واستمرارها في عملية تطهير
وتحرير بقية ارض الجنوب من دنس مليشيات
الاحتلال الحوثي- العفاشي ظهر فراغ سياسي
وأمني وعسكري واداري في محافظات ومناطق
الجنوب المحررة ,سارع الأعداء ووفق خطة
مدروسة ومعدة مسبقًا في ملئ هذا الفراغ
ومحاولة إعادة انتاج الهيمنة الاحتلالية
بوسائل وأساليب متمثلة بحزب الإخوان
المشهور تاريخيًا ببراعته في اقتناص الفرص
واستثمار تضحيات ونجاحات الاخرين لصالحه
مستخدمًا في ذلك جناحه السياسي الحزبي
المتغلغل والمسيطر داخل أجهزة ومؤسسات
الدولة المختلفة , على مدى ثلاثة عقود
كما استخدم أذرعه العسكرية الإرهابية
ممثلة بالقاعدة وداعش بدرجة رئيسية
وعصابات النهب والسلب والتدمير كجناح

إخواني اخر.
ويمكن القول ان حزب الاصلاح الإخواني
بتشكيلاته السياسية الحزبية والعسكرية
الارهابية وأدواته الاعلامية الجبارة ومواردة
الضخمة قد اعد نفسه مسبقا وبتنسيق مع

مليشيات الحوثي 

  حيث طالتهم العمليات الارهابية في
معترك الحراك السلمي وفي طور
الالتحاق بالمقاومة الجنوبية والقوات
المسلحة الجنوبية، عند بدايات
إنشائها، كما طالهم الارهاب واياديه
المحترقة دون سواهم، في مناطق
إنتشارهم لأداء واجبهم العسكري
والامني ، وهو الامر الذي جعل الحرب
على الارهاب في عقيدتهم ،حرب
مصيرية وجودية ، يتقرر فيها مستقبل
الجنوب وقضيته وحق شعبه فــــــــــــــي
الحياة وفــــــــــــــــــي إستعادة دولته

الفيدرالية كاملة السيادة .

 بدأت معركة قواتنا المسلحة
الجنوبية ضد الارهاب، من حيث
إنتهت معركتها ضد المليشيات
الحوثية الارهابية في العاصمة
عدن والتي تكللت بطرد تلك
المليشيات ودحرها وكسر شوكتها
وإلحاق اكبر هزيمة بالمشروع
الايراني بدعم واسناد ومشاركة من

قبل دول التحالف العربي.

البداية وعناصر القوة واألهمية واالبعاد عىل
الصعيد الوطني والقومي والدولي

اوىل فصول التصدي
لمخطط حوثي اخواني

داعشي

اقرأ المزيد..

  عىل الغزاة قوات ومليشيات وعناصر ارهابية ، ُحسن االصغاء واالستماع وحبس االنفاس ، حضرموت في الردود مجددا ، عليهم تقدير
وإستغالل فرصة الخروج بالسلم ، قبل ان تنتقل حضرموت بهبتها وغضبها وقيادتها وحكمانها ومشائخها ومقادمتها ومناصبها واعيانها ،

بشبابها وابطال نخبتها وكل اشاوس قواتها المسلحة الجنوبية ، اىل خيار القوة وفق مقتضيات المعركة والمواجهة والحسم.

  في الردود اجتمعت كل حضرموت اليوم ،
ساحلا وواديًا وصحراء مجددا ، تلبية لدعوة
لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام
“حرو” بقيادة الشيخ حسن الجابري قائد
الهبة الحضرمية وبحضور الاستاذ علي
الكثيري ، كان الحضور الحاشد الذي ضم كل
الشرائح والمكونات المجتمعية الحضرمية
اكثر من ذي قبل ، عكست فيه حضرموت
ساحلا وواديًا وصحراء وهضبة صورة مكررة ،
مفادها انها على قلب رجل واحد، وانها لن
تدخل في حالة انتظار لما يأتيها من هذه
المرحلة التي هي للحسم وإنتزاع إستحقاق
التحرير للوادي والصحراء من بقايا الاحتلال
ومليشياته الاخوانية ممثلة بالمنطقة

العسكرية الاولى .
  من “حرو ” الى ” الردود” حيث مسقط رأس

قائد الهبة الحضرمية،
 

 لا مواقف مرتابة، لا خوف ولا إسترهاب رغم
الارهاب المنتشر والموجه رصاصا حي ، على
اكثر من عيار ، من ثكنات واطقم وآليات
المنطقة العسكرية الاولى ومجاميعها
الارهابية الملثمة، الى جموع شباب الغضب
الحضرمي وناشطيه واعلامييه وقياداته في

الهبة والمجلس الانتقالي الجنوبي .
 من منظور الغضب الحضرمي الذي بلغ
ذروته، وجاوز في نضوجه وتحضيراته
واعداده كل متطلبات وشروط الحسم الذاتية
والموضوعية، ومن خلال مدلول الكلمات التي
ألقيت في إجتماع الردود ، صباح اليوم، منها
كلمة الشيخ حسن الجابري ، والاستاذ علي
الكثيري ، والعميد احمد علي الجبواني،
وغيرهم، من مشائخ ومقادمة ووجها واعيان
حضرموت، نستطيع القول جازمين ، إن الايام

القادمة 

  الى كل مدن ومناطق حضرموت الوادي
والصحراء والهضبة، ثورة جنوبية في
هبة حضرمية كاسحة متأججة نافذة

بأوار غضبها ،

 ضامنة التقدم الواثق بتحقيق
الهدف دون شروط عدا شروطها ،
الامر بات محسوما ، لا حساسية في

الفعل المتصاعد ،

 في "الردود" مجدداً عىل الغزاة حسن
االصغاء وحبس االنفاس

اقرأ المزيد..

حضرموت

https://deraalganoob.com/archives/18124
https://deraalganoob.com/archives/18066
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حمالت إعالمية حوثية إخوانية زائفة تستهدف الجنوب وحلفائه

مع اإلرهاب ضد مكافحيه

  حرب ايديولوجية زائفة مثقلة بالسفه والحقد ، وحملات دعائية إعلامية سياسية مظللة إخوانية حوثية
تستهدف بلدان وشعوب وقيادة دول التحالف العربي , منذ اللحظات الأولى التي وطأت فيها اقدام الأبطال

الاشقاء السعوديين والإماراتيين تربة العاصمة عدن للقتال جنبًا الى جنب مع أبطال المقاومة الجنوبية،

  وإعلان قيادة المملكة العربية
السعودية ودولة الإمارات العربية
المتحدة عن بناء وفتح الجسور البحرية
والجوية والبرية التي تدفقت من خلالها
وبدون انقطاع قوافل الإمدادات والدعم
والإسناد ، الإنسانية والإغاثية وجوانب
إيوائية وخدمية إسعافية التي أسهمت
في الحد من وطأة الحصار الذي فرضته
المليشيات الإيرانية الإرهابية الحوثية
على شعبنا وعززت من إمكانياته وقدراته
على الصمود والاستمرار و المقاومة , الى
جانب الدعم والإسناد المادي واللوجستي

العسكري.
  تصاعد اوار وجنون هذه الحملات
الإعلامية الموتورة الضحلة بصورة
طردية مع كل إنتصار حققته القوات
المسلحة الجنوبية في الحرب على
الإرهاب بدعم من دول التحالف العربي،
لكنه في حقيقة الأمر إمتداد لإرث قديم
تشاركت وتناوبت عليه وعلى غرسه في
الذاكرة المجتمعية بالشمال قوى صنعاء
على مدى عقود ليتولى الحوثي إستثماره
والبناء عليه بالشراكة مع جماعة
الإخوان التي بنت ومن الدعم المقدم
للحكومة الشرعية من التحالف العربي
آلة إعلامية ضخمة في تعددها
وإمكانياتها المادية والفنية والبشرية،
وهي الآلة التي ُتسخر وبصورة فجة
لتبرير العمليات الارهابية التي تضرب
الجنوب او تستهدف قواته المسلحة
وقياداته العسكرية والسياسية، وتتماهى
بتناغم فاضح مع الخطاب الإعلامي
والدعائي للتنظيمات الارهابية حتى لا
نكاد نفرق ايهما الخطاب الأصل من

الرديف المتخادم .
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   وخرجت من ذات الاندلاق خائبة ، وها
هي اليوم قد إستنفدت كل ما لديها من
زيف واصبحت اكثر إفصاحا عن حقيقة
هزيمتها , من خلال خروجها شكلًا
ومضمونا عن المنطق والمعقول وفي
افترائها وديماغوجيتها التي تجاوزت لكل
حدود المعقول , وفي نباح كلابها
المسعورة ونعيق غربانها المذعورة ، فيما
إنتصرت دول التحالف مجددًا لدورها
ورسالتها القومية والإنسانية ولشراكتها
المحورية مع القوات المسلحة الجنوبية

في الحرب على الإرهاب .

  ومما لا شك فيه ان مصادر إنتاج
وتسويق وتمويل ودعم وتوجيه الحملات
الدعائية المغرضة الشعواء الموجهة
ضد دول التحالف العربي وعلى راسها
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية تتجسد اليوم في
تحالف شيطاني عابر للحدود يقوده
ثنائي التخادم والتكامل الحوثي
الإخواني وأنظمة حكم ودول ومنظمات
ومؤسسات وأحزاب وجماعات ومنابر
تنظيمات دولية كتنظيم جماعة الإخوان
، وهي متخصصة و لها تاريخ اسود في
الإرهاب الفكري والثقافي وفي صناعة
وترويج الإشاعات وتزييف الحقائق
وتشوية الوعي وإثارة الفتن , وتؤدي
دورها ضمن اجندات ومشاريع دولية
تستهدف كيان الأمة والدول العربية
ومصادر مناعتها ووحدتها وامنها
واستقرارها , وعبر تاريخها المعاصر
جعلت هذه القوى والجماعات والتنظيمات

المتطرفة من نفسها 

 خنجرًا مسمومًا زرعه الاعداء في
خاصرة العرب والأمة الاسلامية، ومصدر
تحريض عدائي يستهدف دولتي الإمارات
والمملكة العربية السعودية اللتين
تمثلان صمام أمان المنطقة والأمن
والسلام الدوليين ومرتكز المشروع العربي
النهضوي الذي لم يعد بعيدا عن أحلام
الأمة العربية اذا ما نظرنا الى النمو
والنهضة التي تشهدها دولتي السعودية
والإمارات عوضًا عن تعاظم ادوارها وثقلها

الوازن على مستوى المنطقة والعالم .
حاولت هذه الحملات الدعائية الإخوانية
الحوثية المغرضة وفي سياق عبثي
خائب ، ضرب أواصر التحالف والتعاون
والشراكة ووحدة الموقف والمصير بين
ابناء الجنوب وشركائهم في التحالف
العربي ، ثم ما إن أفلس هذيانها حتى
ذهب نحو سياق آخر ، عمدت فيه
الجوقة الإخوانية الحوثية، الى تسويق
أكاذيب تستهدف الاواصر الوثقى بين

دول التحالف العربي
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القوات المسلحة الجنوبية والتحالف العربي

 شراكة إستراتيجية في مكافحة اإلرهاب

  يعتبر الإرهاب ظاهرة عالمية عابرة للحدود ، وأصبح خطرًا وجوديًا ُيهدد
الجميع وينال من ُمكتسبات التنمية وُمقدرات الدول وأمن واستقرار الشعوب
، سواًء كانت نابعة من أيديولوجيا متطرفة تستند إلى تفسيرات دينية
مغلوطة كما هي تنظيمات القاعدة وداعش وإطارها الحامل جماعة الاخوان
المسلمين ، أو من عقيدة منحرفة مرتبطة بخرافة تفوق سلالة بعينها ، كما
هي مليشيات الحوثي الارهابية وحزب الله وإطارها الجامع نظام الملالي

في إيران .
  وهو ما يملي على دول العالم تعزيز
التعاون فيما بينها لمواجهة هذه الآفة
بكافة أشكالها ومظاهرها وتنظيماتها ،
ومعالجة أسبابها الجذرية من منظور
شامل وُمتكامل يبدأ وقبل كل شيئ ضرب
الإطار وطيه والاخذ بالدروس والخبرات
والمكتسبات والانتصارات الملهمة التي
جسدتها الشراكة والتحالف المصيري
والعضوي بين قواتنا المسلحة الجنوبية
ودول التحالف العربي في مكافحة
الارهاب المركب في تنظيماته والاطراف
الداعمة له والمتجذر في إيدلوجيتها
وفكرها ومصالحها وادواتها السياسية

والعسكرية والبراجماتية.

 ويمكننا القول : إن هذا التكامل
والتضافر بين دول التحالف العربي
وقواتنا المسلحة الجنوبية سواًء في
التصدي للإرهاب الايراني ومليشياته
الحوثية او الإرهاب الإخواني وتنظيماته
كالقاعدة ، قد اعطى تجربة رائدة في
مكافحة الارهاب على المستويين
الاقليمي والعالمي ، وجسدت هذه
التجربة المستمرة في تطورها حاجتنا
المشتركة للقضاء على كل بؤر الخطر
والتهديد الذي يتعرض له الجنوب و
المنطقة ، وستظل هذه التجربة
ونجاحاتها على الدوام محط دراسة في
كافة جوانبها الاكاديمية والعسكرية
القتالية ودروسها وخبراتها الميدانية
وابعادها واهميتها الاستراتيجية، وهي
تجربة ملهمة لتعزيز وتطوير الجهود
الدولية في مكافحة الإرهاب وفقًا لهذه
المتطلبات والشروط التي تعتبر محط
إجماع المتخصصين والباحثين والدول
والأنظمة التي تواجه ظاهرة الإرهاب او
التي تشارك في إطار المنظومة الدولية

 :
  تصنيف الانظمة والجماعات والاحزاب
التي اثبت ان لها علاقة مع التنظيمات
الارهابية كجماعة الاخوان وايران
كمنظمات إرهابية واصدار عقوبات دولية
عسكرية وامنية واقتصادية بحقها ،
وهذا يندرج في إطار ضمان ُمحاسبة
الدول والجماعات الدينية الايدلوجية
التي ترعي الإرهاب وتحتضن عناصره،
بما في ذلك “الُمقاتلين الإرهابيين
الأجانب”، وُتوفر لهم الملاذ الآمن أو تقوم
بتسليحهم وتدريبهم وتيسير انتقالهم
عبر أراضيها إلى مناطق أخرى لزعزعة
استقرارها، أو ُتقدِّم لهم الدعـم المـالـي
واللوجيستـي و/ أو السياسي والإعلامي،
في خرٍق واضٍح لقرارات مجلس الأمن ذات
الصلة، وبما ُيهدد السلَم والأمن الدوليين.   
  ضرب ونزع الروابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
القائمة بين التنظيمات الإرهابية
والجماعات الدينية السياسية ” جماعة
الاخوان ” وكذا جماعات الجريمة
الُمنظمة العابرة للحدود،
ســـــــــــــــــــــــــواء تلك التي تعمل فـــــي
تهريب الُمخدرات، أو الإتجار بالبشر، أو
تهريــــــــــــب الأسلحة، ، وهو ما يعتبر

أحد العناصر الرئيسية

 المادي والبشري والوصول بها الى
مستوى التحديات والمخاطر الراهنة
والمحتملة في الغد وبما يتعدى
التطوير والتحديث للإسترانيجات التي
تتخذها التنظيمات الإرهابية في

وسائل نشاطها .
 منع التنظيمات الإرهابية وداعميها
من استخدام وسائل الاتصال الحديثة
ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر
الِفكر الُمتطرف وخطاب الكراهية ، مع
إلزام وسائل الاعلام و الشركات الُمَوفِّرة
لخدمات التواصل الاجتماعي بحذف
الُمحتوى الُمتطرف التحريضي من على
مواقعها، بما في ذلك من خلال إغلاق
المواقع التي تتضمن مثل هذا
الُمحتوى، والاستجابة لطلبات الدول
بتوفير البيانات المطلوبة حول
ُمستخدمي تلك المواقع لأغراض
الإرهاب لتقديمها إلى جهات إنفاذ
القانون، مع أهمية عدم الخلط هنا
بين الحق في حرية التعبير والمحاذير
الامنية الوطنية والقومية والعاليمية.
  تشديد الجهود الدولية لتجفيف
منابع تمويل الإرهــــاب، سواء من خلال
الأفراد أو شبكات الجريمة الُمنظمة
العابرة للحدود، أو الدول والكيانات
الإرهابية التي تتخُذ مــــــــــــــــــــن
بعِض المنظمات غير الحكومية
والمؤسسات الخيرية والإغاثية
والدعوية “ستارًا” لها لجمع التبرعات
لتمويـــــــــل أنشطة إرهابية، بما
فــــــــــي ذلـــــــك لنشر الخطاب
الُمتطرف الُمؤدي إلى الإرهــــــــــاب،
فضلًا عـــــــــــن منع حصول الإرهابيين
على السلاح إعمالًا لقرار مجلس الأمن
رقم 2370 لعام 2017 الذي سبق
وأن تقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــه
مصر إبـــــــــــــــــــــــان عضويتها بمجلس

الأمـــــــــن الدولي.

تجارب مشهودة
في مكافحة

اإلرهاب
   قدمت الكثير من الدول العربية التي
عبثت فيها جماعة الاخوان او طالها
الإرهاب الإيراني تجارب مشهودة في
مكافحة الارهاب ولعبت ومازالت ابوظبي
والرياض والقاهرة دورًا محوريًا في هذا
الجانب ، وحققت من خلال الدعم الذي
تقدمه لدول المنطقة نجاحًا باهرًا في
الحرب على الارهاب ،في مناطق كانت
تمثل المعاقل الرئيسية للتنظيمات
الارهابية سبق وان عجز التحالف الدولي
من حسمها على الارض نظرًا لتشابك
مصالح قوى سياسية مع تلك التنظيمات
، ومثال على ذلك ، ما حققته القوات
المسلحة الجنوبية وبدعم من دولة
الامارات العربية المتحدة المشاركة في
اطار التحالف العربي الذي تقوده
المملكة العربية السعودية في إجتثاث
الإرهاب الذي جرى تصدير عناصره الى
الجنوب وتجذير وجوده على مدى عقود
، وما انتصارات عملية ”سهام الشرق“ و
”سهام الجنوب“ التي تكللت بالسيطرة
على اكبر معاقل تنظيم القاعدة على
مستوى الجزيرة العربية وقبلها انجازات
عملية الفيصل بساحل حضرموت الا
رقمًا مـــــــــــــــــــــــن ارقـــــــــــــــــــام التحول
الـــــــــــــــــــــــــذي أحدثته الشراكة
الفاعلة والمصيرية بين القوات المسلحة

دول التحالف العربي.

 لتعزيز فعالية جهود ُمكافحة
الإرهاب، وأن السبيل الأنجح لتحقيق
ذلك هو من خلال تعزيز ركائز الدولة
الوطنية وبناء قدرات ُمؤسساتها،
باعتباره أمرًا ضروريًا لملء الفراغ
الذي تستغله جماعات الجريمة
الُمنظمة والتنظيمات الإرهابية

لصالحها.
  ولعل ما تعرضت له دولة الجنوب
عقب إجتياحها واحتلالها عسكريًا
وبفتوى تكفيرية جهادية في صيف
١٩٩٤ م كان شاهدًا على ذلك حيث
ادى تدمير وإنهيار مؤسساتها وفي
مقدمتها المؤسستين العسكرية
والأمنية الى تقاسم ثرواتها بين
منظومة الحكم التكفيرية اليمنية
والتنظيمات الارهابية وينسحب هذا
الواقع على الدول العربية التي عبث
بأمنها واستقرارها ومؤسساتها ما يسمى

بالربيع العربي الاخواني.

تعزيز التعاون الدولي
في مكافحة اإلرهاب

  العمل على ثنائية تعزيز التعاون
الدولي لتقويض قدرة التنظيمات
الإرهابية على تجنيد عناصر إرهابية
جديدة، بما في ذلك الُمقاتلين
الإرهابيين الأجانب، وكذا تعزيز قدرة
الدولة او القوات المحلية الفاعلة في
مكافحة الارهاب على تنفيذ التزاماتها
الدولية بموجب قــــــــــــــــــرارات
مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات
الصلة، وكـــــــــــــــذلك التوصيات
الخاصة بمجموعة العمل
،FATF المالــــــــــــــــي الدولية
والُمتعلقة بالعقوبات المالية
الُمستهدفة في إطار ُمكافحة الإرهاب
وتمويله وهذا يتطلب الاضطلاع على

تطويرها النوعي 



العبوات الناسفة

  فقد تنظيم القاعدة الارهابي جراء
الهزائم التي مني بها في عمليتي سهام
الشرق وسهام الجنوب، كل عوامل وجوده
التي عمل وفق مخطط قوى صنعاء على
تجذيرها وتغذيتها بالمقومات البشرية
والمادية ، خسر معاقله ومعسكراته
الرئيسية وخيارات النشاط العملياتي
والمأوى ، وهي في حقيقة الامر خسارة
كلية قاسية لم يمر بها من قبل ، حيث
ظلت خساراته قبل عمليتي سهام الشرق
وسهام الجنوب تقتصر على خروجه من
المناطق والمدن الرئيسية الى معاقله ،
ونظرا لذلك لم يتهدد وجوده وتتقيد
حركة نشاطه ويتفقد لكل البدائل التي
يلجأ إليها في المواجهة ومعاودة مناورة
السيطرة والانتشار كتكتيك دفاعي اعتاد
ان ينقل من خلاله معارك الحرب عليه
بعيدا عن معاقله الرئيسية التي باتت
تحت سيطرة قواتنا المسلحة الجنوبية . 
 قواتنا المسلحة الجنوبية لا سيما
المشاركة في عملية سهام الشرق

بمحافظة ابين

   باتت خيارات تنظيم القاعدة الارهابي
لا سيما المأوى والايواء والتحرك الآمن ،
خارج ابين وشبوة وخارج الجنوب بشكل
عام ، بإستثناء وادي حضرموت حيث
تنتشر قوات المنطقة العسكرية الاولى
الموالية لجماعة الاخوان والتي تتمتع
بعلاقة تاريخية مع التنظيمات الارهابية ،
ويبدو ان التنظيم غير مقتنع بالعودة الى
اصله، لكنه لا يستطيع ان يفعل شيئ
لاعادة وظيفته اليمنية في الجنوب، إلا من
تسلل وبصورة فردية جبانة بالكاد يؤدي
غرض زرع عبوات ناسفة في طرق وممرات
مسرح قواتنا الامنية والعسكرية ودورياتها
، وهذا الحضور اللحظي وبقدر ما يسفر
عنه من مخاطر على حركة ابطال قواتنا
المسلحة الجنوبية ومن المدنيين ، إلا انه
يمثل مرحلة من مراحل زوال الارهاب،
ودائما ما تأتي هذه المرحلة اي عملية
عسكرية استكملت اهدافها بطرد وتطهير
منطقة ما من سيطرة العناصر الارهابية
كما جرى في العراق وليبيا وكذا في

صحراء سيناء المصرية .
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 آخر مراحل زوال اإلرهاب وإقرار عناصره بخسارة كل الخيارات

  والمرابطة في مناطق كانت تمثل
معاقل ومعسكرات تنظيم القاعدة
الرئيسية ليس فقط على مستوى
الجنوب، بل الجزيرة العربية ، مازلت
تواجه آخر وسيلة وخيار بيد  تنظيم
القاعدة الارهابي ، وهو خيار العبوات
الناسفة والالغام التي تقوم بزرعها بقايا

  فلول عناصر ارهاببة متخفية هي
الاخرى قيد الملاحقة والتتبع والرصد
من قبل قواتنا الامنية والعسكرية وابناء

القبائل.
   يسعى تنظيم القاعدة من زرع العبوات
الناسفة فــــــــــــــــــــــي ممرات وطرق

دوريات قواتنا الى تعزيز البروباجندا

اللواء التميمي يشهد حفل تخرج دورة قادة الكتائب وتأهيل الضباط

بالمنطقة العسكرية الثانية

حضرمــوت

  شهد قائد المنطقة العسكرية الثانية
اللواء الركن/ طيار فائز منصور التميمي،
تخرج أول دورة لقادة الكتائب، ودورة
تأهيل الضباط بالمنطقة العسكرية
الثانية، والتي استمرت لمدة
ثلاثـــــــــــــــــــــــة اشهر، فـــــــــــــــــــــــي
مدرســـــــــــــــــة الفقيد سعيد الحيقي
“للتدريب القتالي” بمحافظة حضرموت،
ضمن خطة قيادة المنطقة لتعزيز
قدرات الضباط ، واطلاعهم على التجارب

العسكرية الحديثة.

  وألقى قائد المنطقة العسكرية الثانية
كلمة، عبر في مستهلها عن تهانيه
للخريجين  بمناسبة اكمالهم لدوراتهم
العسكرية، وتلقيهم لدورات مشحونة
بالمعارف والعلوم العسكرية، التي
ستمكنهم لاحقًا من تنفيذ المهام
الموكلة إليهم بكفاءة عالية، مشيرًا إلى
أن هذه الدورة تعكس سعي قيادة النخبة
الحضرمية، واهتمامها برفع قدرات،
ومهارات الضباط، والصف ضباط ،

والجنود، 

  ليحققوا أعلى درجات الاستعداد
القتالي في كل الأوقات. ونوه اللواء ركن
طيار التميمي بالمهام الكبيرة التي ستقع
على عاتق الخريجين، وضرورة تطبيق ما
تلقوه في هذه الدورات إلى واقعهم
العملي، ونقل خبراتهم لجميع زملاءهم،
مشيرًا إلى خرجين بأنهم قادة المستقبل،
مشددًا عليهم بعدم التعصب لأي جهة
من الجهات، او قبيلة، او حزب ،موضحًا
بأن حضرموت كانت ولا تزال تمثل
نموذجا في السلم والأمن وسمو أخلاق

أبناءها.
   وعبر اللواء التميمي عن شكرة لوزير
الدفاع الفريق الركن محسن الداعري،
الذي كان له الدور الأبرز في الإسهام
بنجاح هذه الدورة، إضافة إلى رئيس،
وأعضاء هيئة التدريب بالوزارة ممثلة
باللواء الركن محمد الردفاني، معربًا عن
تقديره في ذات الوقت لدعم دول
التحالف ممثلة بالمملكة العربية
السعودية، ودولة الإمارات العربية
المتحدة، الداعم الرئيس لهذه الدورة،
وما قدموه من خدمات لوجستية للنخبة

الحضرمية منذ تأسيسها.

  بدوره أوضح مدير المدرسة القتالية
العقيد طيار محمد عوض مصعب على أن
التدريب والتأهيل له شأن كبير في إعداد
الضباط والصف ضباط والأفراد إعدادًا
جيدًا لمواجهة مختلف الظروف
والتحديات، معبرًا عن أمله في أن تتطور
المدرسة القتالية حتى تصبح الصرح
الأول الذي يرفد حضرموت بالكفاءات

العسكرية.
  إلى ذلك قام القائد التميمي بجولة
تفقدية في أقسام مبنى المدرسة، متعرفًا
مــــــــــــــــــــن مديـــــــــــــــر المدرسة على
طبيعة سير الدورات الدراسية، وأبرز
الصعوبات التي تعترض سير العملية
التعليمية، مستمعًا من الطلاب إلى
احتياجاتهم، مؤكدًا فــــــــــــــــــــــــــــي ذات
الوقت حرص قيادة المنطقة لتطوير
المبنى، ورفده بأحدث الوسائل

والاحتياجات.
  يذكر أن المدرسة القتالية بالمنطقة
العسكرية الثانية، تعتبر إحــــــــــــــــــــــدى
أهـــــــــــم المنجزات الثمينة التي ترفـــــــــد
حضرموت بالموادر العسكريــــــــــــــــــــــة،

وتسهم في رفع كفاءة أفرادها.



 يدفعنا القلق دومًا لأن ننبه لأمور
كثيرة وحسب قراءتنا المتواضعة
لتجليات المشهد وبكل جوانبه ومن
منطلق وطني حريص بعيدًا عن اية
دوافع أخرى؛ ونكرر ذلك اليوم مجددا
ومن باب التذكير وشحذ الهمم عند
كل الأوفياء والمخلصين لقضية
شعبهم ووطنهم؛ وندعو هنا وبإخلاص
لرفع درجة اليقظة التاريخية
الشاملة إلى مستوى المخاطر
والتحديات الماثلة؛ فأعداء الجنوب
وخصومه كثر؛ وأصبحت لديهم أدوات
ووسائل متعددة لإختراق أسوار وقلاع
القضية الوطنية الجنوبية وبصور

متعددة.
 فأصبح لديهم مع الأسف أيادي
يفتحون بها الأبواب المغلقة؛ ولهم
أيضا أعين تبصر في الظلام؛ وآذان
تسمع الهمس؛ وألسنة تنطق بالمكر؛
وأقلام مخادعة ومنافقة؛ وبندقية
تقتل حسب الطلب وعند الضرورة

والوقت المناسبين .
 إن من لا يأخذون الأمور بجدية
كاملة وحزم شديد فإنما هم بذلك
يفتقدون للحصانة اللازمة ويضعفون
صفوف المقاومة المتعددة الأشكال
في جبهات المواجهة الشاملة ومن
حيث لا يدرون؛ وسيدفع الجنوب
وأهله الثمن غاليًا وهو مالا ينبغي
السماح بحدوثه وتحت أي ظرف كان؛
ومازال هناك متسعا من الوقت لتدراك
الأمور وسد الثغرات وإغلاق نوافذ
وممرات العبور التي يستخدمها أعداء

الجنوب للوصول إلى مبتغاهم .
  فشعبنا عظيم وقدراته هائلة على
الصمود والمواجهة والتصدي لكل
أشكال المؤامرات المحيطة بقضيته؛
الأمر الذي يتطلب المزيد من الحشد
لقدراته وطاقاته الوطنية الهائلة ؛
وضرورة مصارحته وجعله دومًا بصورة
ما يحيط به من مخاطر لإستنهاض
العزائم والهمم العالية داخل صفوفه؛
ناهيك عن إمتلاك الجنوب لقوات
مسلحة وطنية رجالها مخلصون أوفياء
ويتمتعون بروح فدائية تتعاظم معها
وتتصلب عقيدتهم العسكرية بشقيها
القتالي والوطني؛ ومعها وإلى جانبها
قوات أمنية لا تقل إخلاًصا ووفاء ولا
تحتاج لغير المزيد من التنظيم
والتأهيل وتوحيد صفوفها وجعلها
رديفا فاعلا في ميدان مهماتها الأمنية
الإستثنائية في هذه الظروف وهي
جديرة بكل ذلك إذا ما توفرت لها
المزيد من الإمكانيات اللازمة لعملها .

اإلخراج الفني
 

سند فهد

اإلشراف العام
المقدم

محمد النقيب

 وتأتي عملية الانتشار الأمني الذي
تنفذها قوات العاصفة الرئاسية استمرارًا
لجهود قيادة قوات العاصفة الرئاسية في
تثبيت الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطة
الأمنية لمنع حمل السلاح والتجول به في
شوارع العاصمة عدن، والذي ُيـعد ظاهرة
دخيلة على المجتمع في العاصمة عدن،
وكذلك تعقب اي عناصر تخريبية او

مسلحة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
 وشملت خطة الانتشار الأمني مدينة
الشعب والمنصورة وانماء وبئر أحمد ،
حيث قامت القوات المنتشرة بنصب نقاط
تفتيش وتسيير دوريات متحركة كذلك
تأمين الخط الرابط بين مدينة بئر أحمد

والصبيحة .

صالـح شائـف

حتى ال يدفع الجنوب
الثمن غالياً

الموقع الرسمي 

رئيس التحرير
 

عماد حيدرة

نائب رئيس اتحرير
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المصدر لكل خبر
تصفح مباشرة

حــدث في مثل هذا اليوم

إعالن استقالل السودان من داخل البرلمان
  شكل مؤتمر الخريجين في عـــــــــــــــام 1938 م
كواجهة اجتماعية ثقافية لخريجي المدارس العليا
في السودان ولكنه سرعان مـــــــــــــــــا نادى بتصفية
الاستعمار في السودان ومنح السودانيين حــــــــــــــــــــق

تقرير مصيرهم. 

كتب خـبـر أمني

قوات العاصفة الرئاسية تنفذ عملية انتشار
أمني في العاصمة عدن

 ولقيت عملية الانتشار الأمني إشادة
كبيرة من قبل المواطنين وخاصة
المسافرين في الخط الرابط بين بئر
أحمد والصبيحة بعد تعرض بعض
المسافرين لعمليات تقطع خلال الأيام
القليلة الماضية، شاكرين الجهود
الملموسة التي تبذلها قوات العاصفة
الرئاسية من أجل أمن واستقرار العاصمة

عدن .

   نفذت قوات العاصفة الرئاسية مساء الأحد عمليه انتشار أمني لتتبع وضبط اي عناصر مسلحة وضبط السلاح
غير المرخص والدراجات النارية في العاصمة عدن .

  وطالب قائد قوات العاصفة الرئاسية
العميد أوسان فضل العنشلي المواطنين
في العاصمة عدن بالتعاون مع الأجهزة
الأمنية والإسهام في إنجاح إجراءات منع
التجول بالسلاح باعتبارها أحد أهم ركائز
تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
  وأكد العميد العنشلي ان الأجهزة الأمنية
سوف تتعامل بكل حزم مع كل من يريد
زعزعة الأمن والاستقرار او يتقطع
للمسافرين في الخطوط الرئيسية وكذلك
من يحمل الأسلحة بطريقة غير قانونية
وبدون ترخيص رسمي وســـــــــــــــوف
ُيـطبَّـق القانون على المخالفين ومصادرة
الأسلحة التي سيتم ضبطها بطرق

قانونية.

فيديو

أسرع المقاتالت التي تفوق
سرعتها 2 ماخ مقارنة

3D بتقنية

إضغط للمشاهدة

deraalganoob

  وقد استمرت الجهود حتى اجتمع البرلمان السوداني
في 19 ديسمبر 1955 م وأعلن استقلال السودان
وطالب دولتي الحكم الثنائي بالاعتراف بالسودان دولة
مستقلة. وقد وافقتا على ذلك وتم الجلاء ورفع العلم

السوداني في 1 يناير 1956.
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