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دورة تدريبية لمنتسبي الشرطة
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مأموري الضبط القضائي
بالضالع 

الشائعات سالح العدو المهزوم فال تكن أداة لنشرها
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  بدعم من الشبكة المدنية للتنمية
وحقوق الإنسان، دشنت مؤسسة رايتس
فاونديشن فعاليات الدورة التدريبية
لأفراد وضباط الشرطة والحزام الأمني
في محافظة الضالع، تحت عنوان
“سلطات مأموري الضبط القضائي
وضوابطها وفقآ للقوانين الوطنية

والمواثيق الدولية”،
 وافتتح الدورة العميد عبدالله مهدي
سعيد رئيس العمليات المشتركة ، ورئيس
إنتقالي محافظة الضالع شاكرا الجهود
التي بذلت لانجاح هذه الدورة ، مؤكدًا
على أهمية مثل هذه الدورات التي تهدف
الى تطوير الاداء وتمكين مأموري الضبط
القضائي من العمل بما يتوافق مع حقوق

الإنسان وحمايتها،

   مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه
الدورة وان تكون مخرجاتها إيجابية تسهم
في تنمية مهارات رجال الضبط القضائي،
واحترام حرية الإنسان وحقوقه وكرامته.
  وتحدث رئيس المؤسسة الأستاذ زيد
الادريسي ان الدورة تاتي امتداد لبرنامج
الشبكة المدنية والمؤسسة في كل
محافظات الجنوب والذي يتضمن تمكين
المشاركين من مبادئ حقوق الإنسان في
الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
وتعريفهم بالسلوك الاخلاقي والقانوني
للمكلفين بإنفاذ القانون والذي يستند
الى قواعد سلوك الموظفين القائمين
علئ انفاذ القانون المعتمدة بموجب قرار

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  ويشارك فــــــــــــــــــي الدورة التدريبية
الــــتــــــــي تستمر مـــــــــــــــــــــن الفترة
25- 26 ديسمبر الجاري عشريــــــــــــــــن
متدربًا مــــــــــــــــــــــــــن مأمـــــــــــــــــــوري
الضبط القضائي في الشرطة والحزام
الأمني فــــــــــــــــــــــــي محافظة الضالع
وسيتم تعريــــفــــهـــــــم علــــى
معايـــــــــــــــــــــــــر حمايــــــــــــــــة
حـــــــــــقـــــــوق الإنسان مــــــــــــــــــــــــن
الموقوفين والنزلاء والتزامات القائمين
على انفاذ القانـــــــــــــــــــــون باحترام
كرامتهم المتأصلة كبشر
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا التعرف على
أساسيات حقوق الإنسان والقوانين
الوطنية المتعلقة بالاحتجاز
وقانــــــــــــــــــــــون تنظيم هيئة الشرطة .

   نفى مصدر عسكري الشائعات الكاذبة التي
روجتها بعض الجهات المعادية عبر وسائل
التواصل الاجتماعي والإعلام حول تسليم

قاعدة العند العسكرية لجهات أخرى.
  وأكد المصدر أن أبطال القوات المسلحة
الجنوبية ممثلة بكتيبة من اللواء الثاني حزم
التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة
تسلمت مهام تأمين قاعدة العند العسكرية

بشكل رسمي.
  في أول تعليق له حول تلك الشائعات
الكاذبة نشر المتحدث الرسمي للقوات
المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب
تغريدة قال فيها: “لن نلتفت الى اشاعاتهم
المكررة وأعيننا على حضرموت الوادي و صوب
الاتجاه الذي تسير عليه الهبة الحضرمية

وتصعيدها نمضي قدمًا

اللواء الثاني حزم يستلم مهام تأمين

قاعــــــــــدة العند العسكريـــــة

قوات الحزام األمني عدن تواصل حملتها األمنية الموسعة بالعاصمة

خبر أمني

  تواصل قوات الحزام الأمني العاصمة
عدن، انتشارها الأمني وذلــــــــــك ضمن
الحملة الامنية الشاملة بهدف
محاربـــــــــــة الجريمة والظواهر المخالفة
للقانون التي تشكل تهديدًا لأمن وسلامة

المجتمع.
 وأوضحت العمليات المركزية لحزام
عدن, في بيان صحفي لها عّبر “درع
الجنوب” أن الحملة الامنية تستهدف
المطلوبين امنيا والقبض على مروجي
المخدرات والخمور والممنوعات وضبط

السلاح غير المرخص.

  وأضاف البيان: “تشارك في الحملة
الامنية القطاعات وقوات طوارئ حزام
عدن وغيرها من الوحدات الامنية
الاخرى، وتشمل ضبط كافة التجاوزات
للقوانين والانظمة ومحاربة الجريمة
ومكافحة الظواهر السلبية والسلوكية
الخاطئة ومنع حركة المركبات المخالفة

للقانون”.
  وحّث البيان سكان العاصمة عدن الى
التعاون الكامل مع الاجهزة الأمنية للإبلاغ
عن المشتبهين أو المطلوبين لدى الأمن

ودعم الجهود الحثيثة الهادفة

  لضبط المخالفين وفــــــــــــرض هيبة
الدولة وتطبيق القانون.  

  وكــــان العميد جــــــــــــــــــــــلال ناصر
الربيعي, أركان قوات الحزام الأمني, قائد
حــــــــــزام عــــــــــــدن قد شّدد
خـــــــــــــــــــــــــلال اجتماع بقيادة
حــــــــــــزام عــــــــــــــدن, مطلع الاسبوع
الماضي على تكثيف الجهود مــــــــــــــع
كافة الاجهزة الامنية للعمل على ترسيخ
مداميك الأمــــــــــــــــــن والضرب بيد
مــــــــــــــن حديد لكل مـــــــــــــــــن

يستهدف العاصمة عدن.

  أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة
الجنوبية المقدم/ محمد النقيب ، أن جماعة
“الإخوان” التي استكملت سيطرتها على الجيش
اليمني في صنعاء عقب أحداث ما تسمى
بالربيع العربي المشؤوم عام 2011م ، لم
تكن لديها الرغبة في مواجهة مليشيات
الحوثي ، وبدليل ان الحوثي زحف من صعدة
إلى محافظة عمران ، حيث معاقل الإخوان ،
ثم وصل إلى صنعاء ، واستقر في تعز ، ثم
اتجه نحو الجنوب من غير ان يواجه بمقاومة

وقال النقيب في لقاء تلفزيوني على قناة
عدن المسقلة

 :إن جماعة الإخوان لا يمكن أن تقاتل
التنظيمات الارهابية، لانها واحدة من
اجنحتها العسكرية في تنفيذ الأهداف
والغايات لتنظيم الإخوان الدولي وفرعه في

اليمن .
  وأضاف قائلًا: إن الإمارات العربية لم تقاتل
المليشيات الحوثي الارهابية ومشروعها
الايراني فحسب ، بل لعبت الدور الابرز
والمحوري ومازالت في مكافحة الإرهاب ،
“وبمعنى أوضح أينما وجدت القوات الإمارتية
إنتهى الإرهاب وحل الامن والاستقرار كما هو
اليوم في عدن وحضرموت الساحل وغيرها من
محافظات الجنوب المحررة والتي إمتزج في
طهر ترابها الدم الاماراتي بالدم الجنوبي ،
وعلى العكس من ذلك نجد ان “جماعة
الإخوان” واينما كانت سيطرتها ونفوذها
العسكري يوجد الارهاب ووادي حضرموت خير

دليل.
  وأشار النقيب” كانت اهداف الامارات العربية
المتحدة واضحة في إطار التحالف العربي
الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد
المشروع الحوثي ، وقد سعت بأرقام من
الدعم نقل صورة إيجابية في الجنوب ما بعد
التحرير بدءًا بتطبيع الأوضاع والاستقرار
والأمن والتنمية في الجنوب ، وبما يحفز
الشمال في تحرير نفسه بدعم من الأشقاء في

التحالف العربي.. 

المقدم النقيب: أينما وجدت قوات

التحالف العربي وإلى جانبها قواتنا

الجنوبية ينهزم اإلرهاب

ح ي ر ص ت

إقـرأ المزيد..
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قواتنا المسلحة الجنوبية ُتكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة شمالي الضالع

خالل عمليات عسكرية نوعية

  كبدت القوات المسلحة الجنوبية,
مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من
إيران خسائر فادحة في قطاعات الفاخر

وبتار ومريس شمالي محافظة الضالع.
وأفادت عمليات محور الضالع “ان مواقع
الخلل ووينان والزيلة بجبهة مريس

شهدت قبل قليل مواجهات محتدمة 

   استمرت لأكثر من ساعة تمكنت فيها
وحدات القوات الجنوبية والمشتركة
مــــــــــــن اخماد نيران اسلحة المليشيات
الحوثية من خلال قصف مباشر
ومركــــــــــــز استهدف مواقع المليشيات
اخــــــــــــــــرص نـــــــــــيــــــــران أسلحتها

وكبدهــــــــــــا خسائر كبيرة”.

   وأشارت العمليات إلى أن وحدات خاصة
من القوات المسلحة الجنوبية نفذت
عمليات عسكرية باتجاه مواقع تمركز
المليشيات الحوثية في قطاعي الفاخر
وبتار حيث تمكنت خلالها من تحقيق
أهدافها، وخلفت قتلى وجرحى من

عناصر الميليشيات وإعطاب آلية.

   وتأتي هذه التطورات في إطار عمليات
الرد المتواصلة على تحركات المليشيات
الحوثية التي تحاول من وقت لآخر
القيام بعمليات هجومية بمقذوفات
الطيران المسيرة والاسلحة بعيدة المدى
التي تطال في الغالب الأعيان المدنية

وتخلف خسائر في الأرواح والممتلكات.

  ردت قوات المقاومة الجنوبية، اليوم
الجمعة، على مصادر نيران مليشيا
الحوثي الارهابية المدعومة من إيران
وذلك بعد شنها قصف بقذائف الهاون
في جبهة عقبة امحلحل شمالي محافظة

أبين.
  وأوضح قائد المقاومة الجنوبية في
جبهة امحلحل, محمد صالح مزاحم لـ
“درع الجنوب” أن مليشيات الحوثي قامت
ظهر الجمعة  باستهداف مواقع المقاومة

 في الخطوط المتقدمة من جهة
الميمنة في عقبة امحلحل بعدد من

قذائف الهاون.
  وأضاف المصدر أن المقاومة الجنوبية
قامت بالرد وقصفت مصادر النيران
لمليشيا الحوثي التي تعتلي عقبة
امحلحل حيث لازال القصف المتبادل بين
الجانبين, مؤكدا أن قوات المقاومة
الجنوبية على أتم الاستعداد وستتصدى

لكل محاولات تقدم  العدو الحوثي.

المقاومة الجنوبية تستهدف مصادر

نيران مليشيا الحوثي 

جبهة امحلحل
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  تصدت المقاومة الجنوبية في عقبة
ثرة في محافظة أبين فجر أمس الأحد
لهجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية

على مواقع المقاومة الجنوبية.
   وأكد مصدر عملياتي في جبهة ثرة ان
المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة تمكنت
من التصدي لهجوم شنته مليشيا الحوثي
الإرهابية وردت على مصدر النيران من
خلال القصف المدفعي على موقع
للمليشيات الحوثية وتم تدميره بالكامل،

تكبدت خلالها خسائر فادحة.

  وأضاف المصدر أن الاشتباكات جاءت
بعد أن تم رصد تحركات من قبل
المليشيات الحوثية في مواقع خط النار,
مشيرا إلى أن عناصر المليشيات لازالت
تحاول إستهداف المواقع الأمامية للجبهة
دون وقوع خسائر في صفوف ابطال

المقاومة الجنوبية.
 وقال المصدر: “إن الطيران المسير
التابع لمليشيا الحوثي ُيحلق فوق مواقع
المقاومة الجنوبية بين وقت واخر

بالتزامن مع هجماته الفاشلة”.

 جبهة ثرة

المقاومة الجنوبية تتصدى لهجوم

حوثي وتكبد المليشيات خسائر فادحة

https://deraalganoob.com/archives/17134
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  العمل والتعاون والتنسيق مع الجهات
الأمنية بمحافظة المهرة وشاكرًا أيضًا أمن
محافظة المهرة و إدارة أمن سيحوت

وكذلك المواطنين على تعاونهم.
 وتهيب إدارة أمن الديس الشرقية
بسرعة الإبلاغ عن المشبوهين وتقديم
المعلومات للجهات الأمنية كلًا في
منطقته للحفاظ على الأمن وتحقيق

السكينة العامة .

   تمكنت ادارة أمن محافظة سقطرى من
القاء القبض على متهم فار بارتكاب
جريمة قتل المجني عليه جلال عبد

الرب في مدينة حديبوه.
   وأفاد مصدر أمني أنه تم ضبط المتهم
(ح.م.د) وذلك بعد طعنه المجني عليه
بسكين بالقرب من منزله وأمام طفله
البالغ من عمر سبعه سنوات ثم حاول
الفرار من الاجهزه الامنيه ليتم القبض

عليه خلال يوم واحد.  
 وأوضـــــــــــح المصـــدر أن أســــــبـــــــاب

الجريمة جنائية

  و تعود لخلاف شخصي بين الجاني
والمجني عليه,  لافتا إلى أنه تم
التحفظ على المتهم لاستكمال ملف
القضية وإحالته إلى النيابة العامة
لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

بحقه.
   وعّبر المواطنون عن ارتياحهم لتمكن
الأجهزة الأمنية بالارخبيل من القبض
على القاتل واتخاذ الإجراءات اللازمة
بسرعة حيث ُيعد ذلك دليل على
نجاعة المنظومة الامنية بقيادة المدير

العام العميد علي محمد الدكسمي.

األجهزة األمنية تلقي القبض على المتهم

بقـتــــل جــــــــــالل عبد الــــــرب

حـــــــــزام عدن

 يلقي القبض على مروجي للخمور

الــــخــــارجـــــــــــيــــــــة

   تمكنت قوات الحزام الأمني العاصمة
عدن, يوم الخميس من إلقاء القبض على
متهمين بحوزتهما كمية من الخمور
الخارجية في مديرية البريقة في

عملية هي الثانية خلال 24 ساعة.
  وفي التفاصيل, أشارت عمليات حزام
عدن إلى أن قوة الطوارئ التابعة للقطاع
الأول اوقفت بـــــــــــاص فوكسي بدون
لوحات على متنه شخصين لتعثر
بحوزتهما على كرتون مـــــــــــــن الخمور
بالقرب مــــــــــــــن مدينة إنماء اتضح

انهما كانـــــــــــــــا ينويان الترويج لها.

  وأضاف البلاغ العملياتي أن القطاع الأول
قام باحتجاز المتهمين (س.ن.م) و
(ا.ح.ا) وتحريز المضبوطات ونقلهما الى
مقر قيادة حزام عدن لاستكمال
التحقيقات وتحويلهما الى جهات

الاختصاص.
 وكان القطاع الأول لحزام عدن قد تمكن
من ضبط كمية من الحشيش المخدر قبل
أسبوع من عملية ضبط الخمور وذلك
ضمن تنفيذ الخطة الامنية التي تهدف
لمنع عمليات تهريب المخدرات

والممنوعات في العاصمة عدن.

األجهزة األمنية تلقي القبض

على متهم بقضية قتل طفلة 
 ألقت الأجهزة الأمنية صباح يوم
الخميس القبض على المتهم بقتل طفلة
بالغة من العمر 3 سنوات التي عثر
عليها مذبوحة بمنطقة فوة بالتحديد

في حي الطويلة بالمكلا.
  وأكد مدير البحث الجنائي بالمحافظة
“أن فريــــــــــق التحقيق الذي شكل
مــــــــــــــن قبل البحث الجنائي
قــــــــــــــــد أنهى كافة تحقيقاته في
جريمة قتل الطفلة بعد التأكد
ونــــــــــــــــــزول فريـــــــــــــــــــق أمني

متخصص لمعاينة مسرح الجريمة “.

  وخلال التحقيق مع المتهم بقضية قتل
الطفلة قدم اعترافه بجريمة القتل
،وتم تحويل ملف القضية للنيابة العامة

لينال جزاءه العادل.

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية
الديس الشرقية من استعادة دراجة
نارية مسروقة نوع بوتان وتم إلقاء
القبض على المتهم المدعو (ع.م.أ)
البالغ من العمر (21) عامًا ،وتم إتخاذ
الإجراءات القانونية، بعد شهرين من

البلاغ بمنطقة صقر بمحافظة المهرة .
 وأجرى البحث الجنائي بالمديرية و
وحدة التحريات بعمليات بحث وتحري
واسعة على ضوء البلاغ المقدم إليها
وبعد المتابعة تم التحصل على معلومات
تفيد بأنه الدراجة خارج المحافظة
وتحديدًا بمنطقة صقر بمحافظة المهرة
وتم التنسيق مع أمــــــــن مديرية سيحوت
وضبط الدراجة واسترجاعها للمديرية. 
 وقــــــــــــدم رئيـــــــــــس البـــــــحـــــــــث
الجنائـــــــــــــــــــي بالمديرية الملازم أول/
عمر البكري شكره وتقديــــــــــره للعقيد/
حسن عيدروس اليهري فـــــــــــــــي تسهيل

سقطرى 

حضرموت

أمن الديس الشرقية تستعيد دراجة نارية مسروقـــــة

مــــــــــن منطقة صـــقـــر بمحافـظـة المــهــرة
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   فور إنهزامها في الجنوب عسكرياً، تسلحت القوى اليمنية المعادية بسالح الشائعات، أنشأت منابر وقنوات وصحف ومواقع
ومطابخ وشبكات واسعة في وسائط التواصل االجتماعي ، وفتحت كل فضاء بثها ونشرها لألخبار الكاذبة، عىل امل ان تأخذ حيزًا

كبيًرا من اهتمام الجنوبيين، وتشغلهم بجداالتها السلبية، وبما تثيره من ردود فعل غاضبة و مقلقة.

  ومعروف ان لهذه القوى الإخوانية الحوثية
على وجه الخصوص تاريخ اسود في صناعة
وترويج الإشاعات وتزييف الحقائق تشويه
الوعي وإثارة الفتن , وتؤدي دورها في
الحاضر كما كانت الماضي ضمن اجندات
ومشاريع اقليمية ودولية تستهدف الجنوب ،
وكيان الامة وتحديدًا دول الخليج العربي
ومصادر مناعتها ووحدتها وأمنها واستقرارها .
في الساحة الجنوبية ، ومنذ أول المواجهات
العسكرية مع المليشيات الحوثية في حرب
التحرير الأخيرة وما تلاها من عمليات
عسكرية ناجحة ضد الإرهاب وحواضنه
العسكرية الاخوانية، شيدت الانتصارات روافع
معنوية علت من خلالها إرادة وعزائم
المقاتلين أبطال القوات المسلحة الجنوبية
الى المستوى الفوقية عن سطح الشائعات
المضادة، غير ان الجهات المعادية المنهزمة،
فتحت نافورة إشاعاتها التظليلية المحبطة
الى الشارع العام في جميع القضايا السياسية
والأمنية والاقتصادية والإجتماعية ، وكان
إنتشارها في الغالب عن طريق وسائل
التواصل الاجتماعي، لتنتقل كما خطط لها
وحسب دورتها، الى وسائل الإعلام المعادية
الرسمية التلفزيونية والإلكترونية ، وتلك
الرديفة التي أنُشئت لهذا الغرض ، وفيما
بعد إلى وسائل الإعلام التي تعاملت ويتعامل
البعض منها حتى اليوم دون أي تحقق
وإثبات، كذلك هو الحال عند بعض

الناشطين المحليين .

الشائعات … سالح العدو المهزوم

   وكان غالبية الناس في الجنوب تبتلع تلك
الروايات الهوليودية على انها الحقيقة التي
تجري ، لن ننسى ان كوكبة من الإعلاميين
الجنوبيين ابطلوا مفعول تلك الإشاعات،
وحري بنا ان نتوجه بالشكر والامتنان
لجيشنا الالكتروني الجنوبي وجنوده المجندة

في الداخل والخارج.
 

  الشائعات هي أخبار من مصادر غير
رسمية، أو غير مثبتة، وبالتالي إطلاقها
عملية سياسية، برع اعلام الحوثي
والاخوان في إنتاجها وصناعتها
وتوجيهها لتشويه دور دول التحالف
العربي وارباك المشهد في الجنوب
المحرر ، كان الغرض ومازال ان تكون
تلك الإشاعات قنابل معنوية عاطفية
شديدة الانفجار والتأثير في نفسية
المواطن الجنوبي وثقته بقيادته العليا
، لتشكل في وقعها الى جانب ما تحدثه
العبوات الناسفة الإرهابية أثرًا مدمرًا

ومروعًا في الرأي العام الجنوبي.

  غير ان ذلك الهدف لم يتحقق،
ولن يتحقق طالما وان قطاع واسع
من الراي العام الجنوبي إستفاد من
تعاطيه مع تلك الإشاعات وبحكم
التجربة ايضًا ، لتعزيز مناعته
المعرفية والفكرية السياسية، وبات
المواطن العادي يتعاطى مع تلك
الإشاعات المضادة وحتى الملتبسة
في قوالبها ومحتواها، اقرب الى
خبير متفجرات ، وهنا يمكننا
القول ، إن إبطال مفعول الإشاعات
الموجهة والمغرضة تكون في كشف
حقيقتها والتحذير منها حيث
إنتشارها في وسائط التواصل
الإجتماعي او في الحديث العام

والتواصل المباشر.

فال تكن أداة لنشرها

قنابل معنوية تبطل فاعليتها
التجربة وتحري الحقيقة

حتى ال ننسى
  الكل لا زال يتذكر عندما تمر
ذكرى تحرير العاصمة عدن وايام
المقاومة والتصدي الباسل ، كيف
ضربت وسائل الإعلام الإخوانية
تماهيًا مع الاعلام الحوثي والعفاشي
وقتذاك مواعيد سقوط النطاق
الجغرافي الذي تتوثبه المقاومة
الجنوبية ، كما لا ننسى تلك
الأخبار الكاذبة التي إندلعت من
مصادر اعلامية حوثية واخرى
إيرانية مساندة تجملًا وتماهيًا مع ما
كينة اعلامية إخوانية قطرية في
الـ 29 من أغسطس 2019 ، لن
ننسى تلك الروايات الخيالية التي
كانت تتفنن في بثها ونشرها
امبراطوريات اعلامية تتبع تنظيم
الإخوان الدولي وإيران وحوثتها ،
وتسوقها للراي العام الجنوبي
بصيغة العواجل على ان هذا ما

يحدث في العاصمة عدن.

مرحلة اإلفالس
والبدائل الفاشلة

   اليوم فقدت المطابخ الإعلامية الدعائية
المضادة الكثير من إمكانيات إنتاجها ، بات
الحديث الكاذب عن القوات المسلحة
الجنوبية في قدراتها العالية وامكانياتها
وإعدادها وجاهزيتها العالية ، غير قابل
للتصديق ، بيد ان الاعلام المضاد عاد
ليشتغل على السيادة الوطنية من منطلق
جنوبي ، و بطريقة تلامس هاجس المواطن
الجنوبي الحريص على مكتسباته الوطنية،
حيث عمدت ادخنة الاعلام المضاد إشاعة
اخبار هلامية رافلة بالسخف والكذب المثير
للسخرية، تتحدث عن تسلم قوة غير
جنوبية هذا المعسكر او ذاك بالعاصمة ،
وما اشيع مؤخرًا عن قاعدة العند الجوية إلا
مثالًا لتلك الإشاعات ، كما ان الاعلام
الدعائي المضاد الاخواني على وجه
الخصوص ، زاد من وتيرة ضخه للشائعات
التي يعتقد انها قد تؤثر في ثقة الشعب
الجنوبي بدول التحالف العربي وتحديدًا
المملكة العربية السعودية الشقيقة وقواتها
، وهو إعتقاد خاطئ ومفلس وإن واصل
الاخوان الاشتغال على تغذيته بالشائعات

والفبركات الف عام.
  إن سبر اغوار الشائعات الدعائية المضادة
وتحليل مضمونها لكشف غاياتها ، يؤدي
الـــــــــــــــى حقيقة مفادها ان مصدرها
،جماعة الإخوان ، ومليشيا الحوثـــــــــــــــــــــي
تعملان على ذلك وفق إستراتيجية لجملة
مــــــــــــــــــن الاهداف التي لــــــــــــــن تتحقق
ومــــــــــــن ابرزها ، محاولة الحفاظ على
معنويات عناصرهـــــــــــــــــا وذلـــــــــــــــــك من
خلال نشر أخبار كاذبة عــــــــــــــــن إنتصارات
مزيفة، تصور انها قادرة مجددًا العودة
لإحتلال الجنوب، وان بقاء الشمال تحت
سلطتها نعمة تستحق ان تحمد عليه ، وان
يؤمن الناس بخرافة كرامــــــــــــــــــــــــات
سلطتها وحكمها بإعتباره تكليف وإختيار
إلهي ، وان بطشها بالمواطــــن هناك وترويعه
وتعذيبه تمحيص الحق مــــــــــــــــــن الباطل

والصبر عليه عبادة.
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كيف شكل دعمها مقومات الصمود والنصر على اإلرهـاب ؟..

 اإلمارات العربية المتحدة

  شكلت دولة الإمارات في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، السند
والممول الرئيس لمتطلبات الحرب ضمن جغرافية العاصمة عدن والمنطقة العسكرية الرابعة،

   ومن ثم حضرموت الساحل والساحل
الغربي وغيرها من المناطق،وذلك ابتداًء
من طلقة البندقية وانتهاًء باحتياجات
الجندي في الجبهات ، واكثر واهم من
ذلك كان الدعم والانفاق الاغاثي
لإحتياجات السكان ومقومات استقرارهم
وامنهم ومعالجة إستمرار خدماتهم
اليومية في بلد مدمر ببربرية الغزاة
وإرهابهم الحوثي، ويفتقر الى ابسط
مقومات الحياة ابتداء من حبة الدواء

وانتهاء بخدمات الماء والكهرباء.
  لقد كان الفضل بعد الله سبحانه
وتعالى في تحرير ارض الجنوب، وحماية
وجود الشرعية يعود الى ابطال الجنوب
واشقائهم في دول التحالف وعلى رأسهم
مغاوير الامارات العربية المتحدة الذين
شاركوا إخوانهم في المقاومة الجنوبية
اهوال الحرب في الميدان وتقاسموا معهم
التضحيات وشرف إجتراح الانتصارات، و
جعلوا من العاصمة عدن المحررة قاعدة
انطلاق وجسر عبور نحو تحرير بقية
المناطق وتصفيتها من الإرهاب وعناصره

وخلاياه.
   من هذا المنطلق ،ظل يقيننا التام انه
لم ولن توجد قـــــــــــــوة يمكنها ان
تضطلع بالدور الثنائي السعودي
والإماراتي في شتى الجوانب الانسانية
والاغاثية والخدمية وان تتحمل
المسؤولية بشرف في دعم الحرب على
الإرهاب الذي كاد ان يسيطر على المدن
ويحولها الــــــــــى إمارات إسلامية،
إضــــــافـــــة الى دورها فــــــي صمود
الجبهات وثباتها وانتصاراتها على
المليشيات الحوثـــــــــــــي ومشروعها
الايراني الــــــــــــــذي يشكل الخطر الأكبر

على الأمن والسلام الاقليمي والدولي .
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  الشرعية بشقها الاخونجي الذي سرعان
ما إستشعر بخطر الانتصارات التي
تحققت على أجنداته المبيتة ضد
الجنوب ليبدأ التماهي مع الخطاب
الإعلامي الحوثي المعادي والتظليلي ضد
التحالف العربي ، ووصل به الحال الى
المطالبة بطرد القوات الاماراتية في
الوقت الذي كانت تدافع على معقله
الرئيس في مأرب وتوسع نطاق سيطرة

الشرعية في جبهات الجنوب.  
   إننا ونحن اليوم نتحدث بفخر ونتغنى
بانتصاراتنا في جبهات المواجهة مع
المليشيات الحوثية وفي معركة مكافحة
الارهاب فإننا لا ننكر البته ان كل هذه
الانتصارات كان من الصعب تحقيقها دون
دعم واسناد دول التحالف العربي بقيادة
المملكة العربية السعودية ، لا سيما
الدور الذي إضطلعت به دولة الإمارات

العربية المتحدة وبقيه دول التحالف.
  هذه الانتصارات وتضحياتها واهميتها
على الصعيد الوطني الجنوبي والامن
القومي العربي ، عززت من صلابة
التحالف المصيري بين شعبنا وقواتنا
المسلحة الجنوبية ودول التحالف العربي
وقواتها ، وفي الوقت نفسه ، ارعبت
القوى الكهنوتية الحوثية وحاضنتهم
وداعمتهم ايران ، اطراف حاولت عبثًا
ومازالت فرض هيمنتها على بلدنا الجنوب
واكثر ما ارعبها هو وجود كيان جنوبي
سياسي وعسكري قوي ومتماسك بحقه
وارضه ودولته صادق مع دول التحالف
العربي ونقصد هنا المجلس الانتقالي
الجنوبي الممثل الشرعي لشعب الجنوب
بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي مؤسس
المقاومة الجنوبية وقائدها والقائد

الأعلى للمقاومة الجنوبية.
هذا الخوف وهذا القلق من تلك الاطراف
تجلت ملامحه على ارض الواقع من خلال
ردود افعال قوية ومتطرفة حرفت مسار
المعركة ضد الحوثي في الشمال نحو
الجنوب المحرر، ثم إلتحمت مع الحوثي
كما راهنها ضد دول التحالف العربي

والجنوب .

   منذ اليوم الاول لاجتياح المليشيات
الحوثية للجنوب في مارس 2015م ،
كنا في معترك المواجهة والتصدي ،
مشاريع شهادة في سبيل تحرير أرضنا ،
وكنا أيضا شهود تاريخ ، حيث فرضت
تلك المليشيات سيطرتها على معظم
محافظات الجنوب ومعظم مناطق عدن،
صمدت الضالع واستمرت المقاومة
بالاسلحة الشخصية في كل محافظة
اعتقدت المليشيات الحوثية الإرهابية

انها قد اخضعتها بترسانة سلاحها.
  وفي الوقت الذي تدافع ابطال المقاومة
الجنوبية لتعزيز خطوطها الأمامية في
جبهات القتال والمقاومة والتصدي
بأسلحتهم الشخصية ، غادرت الشرعية
بغلبتها الإخوانية عدن هاربة تجر اذيال
الهزيمة ورائها بعد ان اصابها اليأس
وفقدت كل املها بالتمسك بشرعية
الارض التي وفرها صناديد المقاومة
الجنوبية، كان من المتوقع ان ينعكس
فرارها سلبًا على معنويات المقاومين ، إلا

   انهم على يقين بأن تلك الشرعية
كانت مأمورة من قبل جماعة الاخوان
التي إنكشفت حقيقة عدم رغبتها في
قتال الحوثي في محافظات الشمال
والعاصمة اليمنية صنعاء وتجلت بوضوح
منذ ان وطأت اقدام التحالف العربي

تربة العاصمة عدن.
  شكل صمود رجال المقاومة الجنوبية
وقتالهم المستميت ضمن جزر جغرافية
صغيرة بمناطق مختلفة الحبل السري
التي استمدت منه مرة اخرى تلك

الشرعية حياتها الى حين.
وما كان لتلك الشرعية التي تنكرت
وجحدت جحودًا إخوانيًا أي وجود ولا
اسم يذكر لولا تدخل دول التحالف
العربي وعلى راسها الامارات وقواتها
والدعم العسكري والتمويل غير المحدود
وبطولات وتضحيات ابنائها جنبا الى
جنب مع ابطال المقاومة الجنوبية
وتشاركهم معًا مهام تحرير العاصمة عدن

وما جاورها الامر الذي ما كان لتلك
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النجاحات واالتجاه االستراتيجي في الحرب عىل اإلرهاب

من وادي المسيني اىل وادي عومران نحو
وادي معسكرات اإلقامة الدائمة 

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

العربي .
  نجاح تلك العمليات الأمنية وما تلاها
من تدابير إستمرت وبإمكانيات محدودة
حتى مطلع ٢٠١٦ لتطهير العاصمة عدن
من العناصر الإرهابية والوصول الى
اوكارها وتجفيف منابعها وخلايا الارهاب
أينما وجدت ، تكررت ايضًا بوتائر
متسارعة في بقية محافظات الجنوب،
بدعم وإسناد غير محدود ولا ممنون من
قبل الأشقاء الإماراتيين وبقية دول
التحالف العربي الذي تقوده المملكة
العربية السعودية، الذين كانوا شركاء
اوفياء ومخلصين لشعب الجنوب والقوات
المسلحة الجنوبية في كل معاركها
لتحرير وطننا الجنوب من المليشيات
الحوثية ومن ثم تطهيره من فلول

الجماعات الإرهابية.
 بعد ذلك دشنت قواتنا المسلحة
الجنوبية، معركة مفتوحة ضد الإرهاب
وعناصره ، سواء خلاياه المتخفية ، او
مطاردة العناصر التي لاذت بالفرار الى
مناطق تسيطر عليها تشكيلات عسكرية
اخوانية ، كما كرست تلك المرحلة
وبمختلف اشكال وفنون معاركها لإستهداف

حواضن وفقاسات الإرهاب.
 المعارك والعمليات الأمنية العسكرية
التي خاضتها وتخوضها القوات المسلحة
الجنوبية في إطار الحرب على الإرهاب ،
والتي كان آخرها عملية سهام الجنوب
في محافظة شبوة و سهام الشرق
بمحافظة ابين وقبلها عملية الفيصل في

حضرموت الساحل،

  تأتي في السياق العام والمتواصل
للحرب على الجماعات والعناصر
الإرهابية التي اعيد تجميع وتنظيم
فلولها وتسليحها في اكبر عملية اعادة
البناء للجماعات والتنظيمات الارهابية،
حيث جرى تأطيرها تحت عباءات
ومظلات وشعارات الاخوان وداخل
تشكيلاتهم ومعسكراتهم أو ما يسمى
بالجيش الوطني الموالي لجماعة
الاخوان كالمنطقة العسكرية الاولى على

وجه الخصوص.

   قامت قوات الحزام الأمني بعد ذلك
بطرد مسلحي التنظيم من مدينة زنجبار
عاصمة أبين، واستطرد التقرير
الانتصارات التي حققتها قوات النخبة
الشبوانية عام 2018 وما انجزته قوات
دفاع شبوة مؤخرًا في عملية سهام
الجنوب وكذلك الانتصارات التي احرزتها
القوات المسلحة الجنوبية في عملية

سهام الجنوب بمحافظة ابين.
  النجاحات التي حققتها عملية سهام
الشرق، وسهام الجنوب وما افرزته من
معطيات ونتائج سياسية واجتماعية
ووطنية وعسكرية مثمرة ومتميزة ,
تشكل رافد ومصدر قوة جديدة لاستمرار
معركتها ضد الإرهاب والجماعات
الإرهابية دون هوادة حتى تستكمل
تطهير كامل تراب الجنوب وبالذات وادي
حضرموت والمهرة اللتان تعتبران بكل
المعايير القلاع الحصينة لحزب الاصلاح
الاخواني والوكر الاكبر للجماعات
الإرهابية التي ما برحت تنشط تحت
مسمى المنطقة العسكرية الاولى التي
تمثل معملًا إخوانيًا وسورًا ومأوى لحماية
وتمويل وتسليح وإنفاق على العناصر

الارهابية.

  وخطرًا حقيقيا على وجوده المرفوض
شعبيًا في حضرموت الوادي ، لا سيما وان
ابناء حضرموت وفي هبتهم الشعبية التي
بلغت ذروتها في التصعيد المطالب
بخروج المنطقة العسكرية الاولى
الموالية لجماعة الاخوان من وادي
وصحراء حضرموت تهدف أيضا الى جعل
الشأن العسكري والامني على كامل
خارطة حضرموت حضرميًا متمثلًا بقوات

النخبة.
  وطبقًا لمعطيات الواقع الأمني في
ودادي وصحراء وهضبة حضرموت الذي
جرى تلغيمه بالعناصر الارهابية منذو
عقود كسياسة فرض امر واقع اتخذتها
قوى صنعاء وعلى راسها جماعة الاخوان
عبر ما تسمى بالمنطقة العسكرية
الاولى، يرشح وللضرورة الامنية عملية
عسكرية اوسع في وداي حضرموت الذي
تحول كما اشرنا الى مسرح ومأوى آمن
للعناصر الارهابية ، إذ لا يمكن الفصل
بين أمن الوادي والساحل ، ومن ناحية
اخرى لا يمكن النظر الى اهمية الحرب
على الارهاب في الجنوب والحد من
خطره ومهدداته وأثر الجماعات
والتنظيمات الإرهابية على مستوى
المنطقة والعالم بمعزل عن الارهاب
المقيم وبصورة دائمة في خارطة إنتشار

المنطقة العسكرية الاولى ومعسكراتها.
   حضيت الانتصارات التي حققتها
القوات المسلحة الجنوبية في مجال
مكافحة الإرهاب ، بإهتمام دولي وإقليمي
، كانت ومازالت ، تلك الانجازات مادة
بحثية واعلامية في مراكز البحوث
والصحافة المتخصصة ، مؤخرًا نشر
المركز الأمريكي للدراسات ومقره واشنطن
تقريرًا ميدانيًا سلط فيه الضوء على دور
القوات الجنوبية في الحرب على

الإرهاب، واصفًا دورها بـ ” المحوري”.
  وبحسب التقرير “فقد لعبت القوات
الجنوبية التي تقاتل من اجل استقلال
الجنوب دوًرا حاسًما في مكافحة الإرهاب
،فقد نشطت القوات الجنوبية في عدن
وحولها وفي جميع أنحاء الجنوب ،
موجهة ضربات قاتلة للتنظميات
الإرهابية كداعش والقاعدة وانصار
الشريعة، ولا سيما في محافظات لحج
وعدن وأبين ، وكذلك شبوة الغنية

بالنفط وحضرموت”.

ضربة وادي المسيني اىل
ضربة وادي عومران

  الـ18 من فبراير 2018م ؛ أعلنت
قيادة قوات النخبة الحضرمية تطهير
وادي المسيني غرب مدينة المكلا من
قبضة التنظيم الإرهابي بعد معارك
ضارية وفي عملية عسكرية نوعية
سميت بعملية الفيصل ونفذت بدعم
وإسناد جوي من القوات المسلحة
الاماراتية ، و تعد ثاني عملية عسكرية
بعد عملية تحرير مدينة المكلا ومناطق
ساحل حضرموت بعد عام من سيطرة
التنظيم الإرهابي عليها، وكان وادي
المسيني يعتبر من أهم معاقل تنظيم

القاعدة في حضرموت.
  بنجاح تلك العملية عكست قوات
النخبة الحضرمية قدرات فائقة في
الحرب على الارهاب واثبتت بما لا يدع
مجالًا للشك انها صمام امان حضرموت
كلها وحضيت بمكانة رفيعة في الوسط
الاجتماعي ساحلًا ووادي وصحراء ، وعلى
مستوى الجنوب بشكل عام ، غير ان هذه
المكانة والقدرة والكفاءة المهنية
والانتصارات على الارهاب ،  اثارت مخاوف
وقلق عصابات الارهاب والجريمة
المنظمة وكل من وجد فيها سدًا منيعًا

امام مشاريعه الارهابية الخبيثة 

إهتمام ومتابعة
دولي وإقليمي

  وأضاف التقرير: بعد الانتصار الذي
حققته القوات الجنوبية والمتمثل بطرد
عناصر تنظيم القاعدة من لحج في

أغسطس 2016 ،

الحرب عىل اإلرهاب مكلفة
لكنها مصيرية

  المعركة مع الإرهاب لم تنتهي ولم
تحسم كليًا بعد ،رغم الخسائر والدمار
الهائل الذي لحق بهذه الجماعات
الإرهابية في قوامها القيادي والبشري
وفي بنيتها العسكرية والمادية
والتنظيمية واضعافها الى حد كبير..
وفي مثل هذه الظروف والاوضاع
الاستثنائية التي يمر بها البلد , نجحت
القوات المسلحة الجنوبية من انزال أكبر
الخسائر والهزائم بالتنظيمات الارهابية
خلال تاريخ تصديرها الى الجنوب ..الا
انه ومن بديهية القول ان الحرب على
الارهاب قد تكون طويله ومكلفة ، ليس
في الجنوب فحسب ولكن في بلد يواجه

هذه الآفة .
  وبالتالي ليس من المنطق الاعتقاد
بالقضاء والحسم السريع على الارهاب
ومصادره في ظل هذه الاوضاع وفي ظل
وجود أنظمة وتيارات وقوى سياسية
وحزبية يمنية – اخوانية حوثية –
ومراكز نافذه معادية للقضية الجنوبية
وللشعب الجنوبي، تلك التي تحرص على
إعادة إحياء الجماعات الإرهابية
بمسمياتها المختلفه ودعمها وتمويلها
واعادة انتاجها واستخدامها كأدوات
معاصرة للاستمرار في تدمير وطننا
الجنوب ومقومات استقراره وأمنة
وخدماته ونهوضه التنموي وفيه سيلق
حلم العودة الى احتلال الجنوب مرة

أخرى، وهو المستحيل مما يمكرون.



   قطعت قواتنا المسلحة الجنوبية
والأمن مضمارًا طويلًا في عملية بنائها
واعدادها وتأهيلها والارتقاء بجاهزيتها
البشرية والمادية الى المستوى الذي
يؤهلها من اداء واجباتها الوطنية بكفائه
واقتدار، وهي جاهزية واعداد وإستعداد
يشمل الجانب الدفاعي ولكل الاحتمالات
بما فيها المعركة الشاملة للتحرير الكامل
لكل تراب الجنوب، وبكل تأكيد لن تكون

إلا معركة الحسم والخلاص النهائي.
   ومن جانب ذي صلة لن نجافى
الحقيقة حين نقول ان قواتنا المسلحة
الجنوبية والأمن اصحبت اليوم اكثر من
أي وقت مضى على درجة رفيعة من
الثقافة والوعي الوطني بمجمل
التحديات والتهديدات والمخاطر التي
يتعرض لها وطننا الجنوب وشعبنا
ومشروعه في استعادة دولته الفيدرالية
وسيادته وثرواته في حدوده التاريخية ما

قبل 1990م.
   هذا الوعـــــي والــحــس والمسؤولية
الوطنية والاستعـداد العالـــي والثقة بالقـ
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العناوين البارزة لقواتنا المسلحة الجنوبية

الوعي الشامل بالتحديات واإلستعداد العالي إلجتراح المآثر

   ـيادة السياسية العليا والايمان المطلق
بالقوة الغالبة وحتمية النصر قد عززت
الفكر الحربي التحرري والدفاعي لدى
جميع شرائح شعبنا الجنوبي وفي
طليعتهم ابطال القوات المسلحة والأمن ،
جعلتنا جميعا على هدف واحد وقيادة
وجبهة موحدة ،تحت قيادة الرئيس
القائد عيدروس الزبيدي القائد الاعلى
للقوات المسلحة الجنوبية وتتمثل العناو

  ـيــــن البارزة لقواتنا المسلحة الجنوبية
التي يقرأها الاعداء قبل الاصدقاء
ويحسبون لها الف حساب سواًء من منطلق
معادي منهزم ، او من منظور الاصدقاء
والحلفاء في مكسب الشراكة التحالفية،

في الحقائق والمعطيات التالية :-
  الجاهزية الدفاعية والأمنية القصوى
واليقضة الدائمة والانتشار الأمني

والعسكري المكثف والاستعداد الفردي 

 القوات المسلحة الجنوبية وإسهامها البارز في مواصلة

نجاحات الحرب الدولية على اإلرهاب

قراءة في الحقائق والمعطيات

  المعارك التي تخوضها القوات المسلحة
الجنوبية اليوم والتي كان آخرها في
محافظة شبوة ومحافظة ابين وقبلها في
حضرموت ، تأتي في السياق العام
والمتواصل للحرب على التنظيمات
الإرهابية، التي اعيد تجميع وتنظيم
فلولها وتسليحها في اكبر عملية اعادة
بناء وإيواء من قبل قوى معروفة بعلاقتها
التاريخية مع التنظيمات الارهابية وفي
سياق الحرب على الجنوب ومحاولة كبح

إرادة شعبه عسكريًا وسياسيًا .

  هذه المعركة وبكل المعايير تعتبر
حرب وطنية جنوبية وجودية مقدسة،
وهي في الوقت نفسه، جزء من الحرب
الكونية على الارهاب ، وتتسم بسماتها
وخصائصها ، بكونها طويلة ومكلفة ،
وتحتم شروط حسمها السريع في كل
البؤر الارهابية على مستوى العالم،
تضافر وتكامل دولي غير إنتقائي لهذا
الخطر الارهابي من ذاك ، آخذا على
محمل الجد والشمول ، الحرب على
الارهاب المادي والبشري وروافده الفكرية 

  والمالية ومظلات إيوائه وغرف تحريكه
والتحكم به، من قبل تنظيمات سياسية
دينية راديكالية يمثل نشاطها وفكرها
البيئة التي نبتت فيه التنظيمات
الارهابية ونمت وترعرعت ومازالت تربة
جذورها الخصبة، كجامعة الاخوان

المسلمين.

 من ذلك فإن معركة القوات المسلحة
الجنوبية ضد التنظيمات الإرهابية تتجاوز
بأهميتها وأبعادها وآثارها الايجابية الدائرة
الوطنية نحو أبعاد قومية ودولية كبيرة لا
سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار جملة من

الحقائق والمعطيات الرئيسية التالية: 
  إن القوات المسلحة الجنوبية وفي حربها
على الارهاب تهدف الى إستكمال كامل
اهدافها التحررية الوطنية إنطلاقا من
حقيقة ان الارهاب الذي تم تصديره الى
الجنوب كان إرهابًا سياسيًا وسلاح إحتلال
ومشروع قوى وتنظيمات دولية معادية
لدول الجوار، وبالتالي فإن إستقرار الجنوب
وامنه بتطهيره من الارهاب وعناصره
ومشروعه الاحتلالي يتعدى في الضرورة
والحتمية الشأن الوطني، فالإرهاب في هذه
الحالة صناعة سياسية معروفة اطرافها
للداخل والخارج وله ابعاد خارجية
وانعكاسات وعواقب واضرار تفوق ما قد
يتوقع البعض على الصعيد الاقليمي
والدولي توازي تلك التي قد تصيب الداخل
الوطني، ولعل هذه المعادلة كانت ومازالت
وستظل على الدوام جوهر واساس الشراكة
القائمة بين القوات المسلحة الجنوبية

ودول التحالف العربي.

  والجمعي للتضحية والتصدي الحازم
والسريع لكافة الجرائم والاعمال
العدائية والتهديدات والمخاطر
والتحديات الطارئة في أي زمان ومكان
يحتمل وقوعها وبامتداد خارطة وطننا

الجنوب الجغرافية والاجتماعية.
  وعي ودراية قواتنا الكافية بحقيقة
الحرب القذرة التي يتعرض لها وطننا
وشعبنا والمفتوحة على جبهات متعددة
وسائلها الناعمة والخشنة و طبيعة قواها
المحركة ومن يمولها ويقف خلفها
والاهداف المرجوة منها، والاستعداد
والكفاءة في إجتراح المآثر و إحباط كل
حرب عدائية اي كان شكلها ووسائلها
وتحويل ميادينها الى ساحات إنتصارات

وامجاد.
ثقة ابطال قواتنا المسلحة الجنوبية
والامن بقيادتهم السياسية والعسكرية
العليا وشعورهم بالإرتياح والفخر في
قدرتها على تحويل إنتصاراتهم
وانجازاتهم العسكرية الى إنجازات

إقرأ المزيد ومكاسب سياسية....

الحقائق والمعطيات

وبكون الانتصارات والانجازات التي
حققتها القوات المسلحة الجنوبية بدعم
من دول التحالف العربي في مكافحة
الارهاب ، قد ُصنفت في تقارير دولية
صادرة عن مراكز بحثية متخصصة
بالاكثر اهمية، إستنادًا الى الهزائم التي
الحقت بالتنظيمات الارهابية – القاعدة
وانصار الشريعة وداعش – ماديًا وبشريًا
وفي خسارة بنيتها التحتية ومعاقلها
الرئيسية على مستوى الجزيرة العربية ،
بل والشرق الاوسط ، عوضا عن إندحارها
من خارطة إنتشارها التي كانت تقترب
من سواحل البحر العربي للإطلالة على
إقرأ المزيد..اهم الممرات البحرية العالمية، وإنطلاقا
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 أشتدت مؤخرًا وعلى نحو غير
مسبوق حملات التضليل وبكل الوسائل
المتاحة لأعداء الجنوب وقضيته
الوطنية العادلة والمشروعة؛
فأصبحت الشائعات تركز على إختلاق
الأخبار والمعلومات المفبركة التي
تهدف لإثارة الشكوك والوقيعة داخل
صفوف الإنتقالي من جهة؛ وبينه
وبين بقية القوى الوطنية الجنوبية
من جهة أخرى؛ وهي حالة تعكس
درجة اليأس والإرتباك التي وصلت لها
تلك القوى؛ ولعل مرد ذلك يعود
لقلقها وتخوفها من تقارب وتوحد قوى
الجنوب الوطنية ونجاح مسيرة الحوار
الوطني الجنوبي الذي يمضي بصورة
فعالة وطيبة حتى الآن؛ وتبشر
بنتائج عملية قريبة ومثمرة على
هذا الصعيد؛ وبما يجعل من وحدة
وتماسك الصف الوطني الجنوبي أمرًا
واقعًا؛ ويجعل كذلك من وحدة الرؤى
والموقف بشأن مستقبل الجنوب
والإنتصار لإستحقاقاته الوطنية
حقيقة واقعة والتي سترتكز على
قاعدة التوافق الوطني العام؛ وعلى
أسس متينة من المسؤولية الوطنية
المشتركة؛ التي ينتفي فيها التهميش
والإقصاء وبأي صورة كانت؛ وتتجسد
فيها وحدة الجنوب الوطنية وعلى
نحو ملموس وتصان فيها كرامة
وحقوق الجميع وعلى نحو عادل وفي

كل ميادين ومجالات الحياة.
  إن الظروف القائمة وما يسودها من
غموض ومخاوف تتطلب يقظة وطنية
إستثنائية عالية وشاملة وعدم
التهاون أو التقليل من حجم المخاطر
المحدقة بالجنوب ومشروعه الوطني؛
وأخذ كل المعطيات والمؤشرات
الداخلية والخارجية على محمل
الجد؛ وكذلك الحذر الشديد من
أولئك الذين يلبسون الأقنعة
السياسية ( الملونة ) والتي
يستبدلونها عند الضرورة وحسب
المصلحة ويجيدون معها إستخدام
الطرق والوسائل المناسبة لنشاطهم
وتواجدهم داخل صفوف القوى
والكيانات الوطنية والسياسية
والإجتماعية الجنوبية؛ فاليقظة
والرقابة والحذر وصيانة الأسرار
أصبحت مهمة وطنية ملحة وهامة
حتى نتمكن من حماية جبهة
الجنوب الداخلية قدر الإمكان؛
فبذلك وحده يمكن إغلاق وسد
الأبواب أمام الإختراقات وتعدد
مصادرها ودوافعها وأهدافها؛ ولتجنب
ما هو أسوأ وأكبر وأخطر على هذا

الصعيد في قادم الأيام.

اإلخراج الفني
 

سند فهد

اإلشراف العام
المقدم

محمد النقيب

  اتلف برنامج نزع الألغام مسام مئات
الألغام والعبوات الناسفة الحوثية ,
زرعتها المليشيات الحوثية فـــــــــــــــي
مديريات بيحان وحـــــــــــــــــريـــــــــــــــب
بعد تفكيكها ونزعها مـــــــــــــــــــــــــن قبل
الفرق الهندسية لألويــــــــــــــــــــــة
العمالقــة الجنوبيــة وفـــــــــــــــــــرق مسام.

صالـح شائـف

تحصين الوعي الوطني
الجنوبي من اإلختراقات

الموقع الرسمي 

رئيس التحرير
 

عماد حيدرة

نائب رئيس التحرير
 

عنتر الشعيبي
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المصدر لكل خبر
تصفح مباشرة

حــدث في مثل هذا اليوم

 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطاباً أمام الكونغرس األمريكي

بعد أقل من ثالثة أسابيع من دخول الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانية

  تمر اليوم الذكرى الـ81 على قيام رئيس وزراء
بريطانيا ونستون تشرشل بإلقاء خطاب أمام الكونجرس
الأمريكى بعد ثلاثة أسابيع من دخول الولايات
المتحدة الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد فى 26

ديسمبر عام 1941.

كتب شبوة

الفرق الهندسية تتلف مئات األلغام والعبوات
الناسفة الحوثية

  وقامت الفرق الهندسية لبرنامج مسام
بإتلاف مئات الألغام والعبوات الناسفة
بينها ألغام مضادة للأفراد محرمة دوليا.
وقالت الفرق الهندسة التابعة
لبرنامـــــــــــــــــــج مسام أن الألغام التي
تـــــــــــــــــــــم إتلافها, زرعتها المليشيات
الحوثية فــــــــــــــــي مديريات بيحان شبوة

فيديو

سالح غوستاف الضخم ،
أكبر سالح تم تصنيعه عىل

االطالق

إضغط للمشاهدة

deraalganoob

  وبذلك أصبح ونستون تشرشل أول رئيس وزراء
بريطاني يلقي خطبة أمام الكونجرس. وكان تشرشل
خطيبًا فصيحًا، حيث قام في خطابه بحث الكونجرس
على دعم اقتراح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت

بأن تصبح الولايات المتحدة معقلًا للديمقراطية.

1941 

  وحريب مأرب, وكانت تشكل تهديدا
مباشرا على حياة المواطنيين. وتواصل
الفرق الهندسية جهودها الدؤوبة في
مسح وتطهير جميع المناطق التي فخختها
المليشيات الحوثية في مديريات بيحان
وحريب قبل دحرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــن

قبل ألوية العمالقة الجنوبية.

https://www.youtube.com/watch?v=vfnpr8b216s
https://www.youtube.com/watch?v=vfnpr8b216s
https://deraalganoob.com/
https://deraalganoob.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/1154
https://ar.wikipedia.org/wiki/1154
http://www.youm7.com/5573512
https://www.youtube.com/watch?v=vfnpr8b216s
https://deraalganoob.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/1154
https://ar.wikipedia.org/wiki/1154

