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تقريـــر

»األمناء« قسم التقارير: 
 

ا  إذا كانت جبهات الرشعية تشهد متّدًدا حوثيًّ
يومًيا بفعل االنســحابات التي متارسها مليشيا 
اإلخــوان اإلرهابية، فإّن جحيــًا يراه الحوثيون 
يف الجبهات التي تخوض فيها القوات املســلحة 
الجنوبية عملياتها العسكرية الهجومية والدفاعية.

وتشــهد محافظــة الضالع بشــكل يومي 
انتصــارات ملحمية تســطرها القوات املســلحة 
الجنوبيــة، فرغم ضعــف اإلمكانيــات، مقارنة 
بالرتســانة العســكرية التي ميلكها العدو، إال أّن 
املليشــيا املدعومة من إيران مُتنى بخسائر رمبا مل 

تتوقعها يف أسوأ كوابيسها.
وميكن استقراء هذا الواقع من خالل البيانات 
العسكرية التي توّثق حجم الخسائر الضخمة التي 
تتكبدها مليشــيا الحويث، إن كانت يف عنارصها 
الرصعى أو عتادها الذي تغتنمه القوات املســلحة 

الجنوبية.
وتبعث انتصارات الضالع برســالة ملليشــيا 
الحــويث بأّنها مها توهمــت بقدرتها عىل أرض 
الجنوب فلم ولن يكون ذلــك، وذلك بفعل الجهود 
العظيمة التي يبذلهــا الجنوبيون عىل األرض يف 

إطار الحرب عىل التنظيات اإلرهابية.
بقــاء الضالع عصية عــىل الحوثيني وتكّبد 
تفرض رضورة  الخســائر  وأقىص  أقىس  املليشيا 
ملحمة، مفادها أن يتم الســاح للقوات املسلحة 
الجنوبيــة أن تتوىل هــي زمام األمــور امليدانية 

بالجبهات التي توجد فيها مليشيا الحويث.
لن يتحقق هذا األمر قبل إزاحة كاملة وشاملة 
لنفوذ مليشيا اإلخوان من كل أرجاء الجنوب، وهذا 
ســيكون الخطوة األوىل واألهم يف إطار تحصني 
الجنوب مــن الرشور التي يتعرض لها، ال ســّيا 
أن متــّدد الحوثيني عىل األرض هو أحد املســاعي 

اإلخوانية الرشيرة واملعادية للجنوب.
كا نجحت القوات املســلحة الجنوبية خالل 
فرتات ماضية مــن تطهري الجنوب من التنظيات 
اإلرهابية مبا يف ذلك مليشــيا الحويث التي تتوهم 
أنه لــن يقدر عليها أحد، فإّن املرحلة املقبلة تتطلب 
رضورة إجراء إصالحات شاملة تستأصل الرسطان 
اإلخواين من الجبهات وإفســاح املجال أمام عودة 

القوات املسلحة الجنوبية لكل ميادين املواجهة.
وهناك حاجة ُملحة للبدء بشــبوة عىل وجه 
التحديد، ال ســّيا أن النفوذ الحــويث متّدد عىل 
األرض بشــكل مخيف، مدعوًمــا بالخيانات التي 
مديريات  منحت  التي  اإلخوان  رشعية  مارســتها 

بأكملها لصالح مليشيا الحويث.

بطوالت تزلزل مواقع الحويث
وفرضت التطورات العســكرية يف محافظة 
الضالع نفســها عىل صدارة األحداث عىل مختلف 
األصعدة، بالنظر إىل مســاعي مليشــيا الحويث 
ر القوات املسلحة  للتمّدد عىل األرض، بينا ُتســطّ

الجنوبية جهوًدا ضخمة هناك.
وتربهــن االنتصارات التــي تحققها القوات 
املســلحة الجنوبيــة أّن الجنــوب طــرف أصيل 
وفاعل ويســتحق دعمه فيا يتعلق بالحرب عىل 
الحويث  ذلك مليشيا  اإلرهابية، مبا يف  التنظيات 

املدعومة من إيران.
ومُتثل جهود القوات الجنوبية رضبة ساحقة 
ملساعي الرشعية اإلخوانية إلغراق الجنوب بعنارص 
مليشــيا الحويث، وبالتــايل فإّن عــودة القوات 
املســلحة الجنوبية لكامل أراضيهــا بات رضورة 
ملحة لتطهري مناطق مثل شبوة وأبني من رسطان 

التنظيات اإلرهابية.
وبعث الجنوب رسالة حازمة وحاسمة خالل 
الســاعات املاضية، عندما شــّنت القوات املسلحة 
عمليات إغارة واسعة استهدفت مواقع متركز العدو 
الحويث يف قطاعي الفاخر وباب غلق جنويب بلدة 
العود شــال الضالع، وقد حققت هذه العمليات 

كافة أهدافها العسكرية.
نت وحدات القوات املسلحة يف عملياتها  ومتكَّ
العســكرية، فجر يوم الثالثاء، من اقتحام عدد من 
مواقــع العدو األمامية مبا فيها تبــة الهواء وتبة 

ُقرعد ووادي الثوب يف قطاع هجار- باب غلق.
وقــال بيان عســكري نرشه املقــدم محمد 
النقيب- الناطق باسم القوات املسلحة الجنوبية - 
الثالثاء إن القوات املســلحة نجحت يف اقتحام تبة 
الــرتاب ومختلف املواقع التابعة للعدو يف ســوق 

مدينة الفاخر وصواًل اىل مفرق بيت الرشجي.
وخالل هذه املواجهات سقط نحو 26 عنرًصا 
من عنارص مليشــيا الحويث بــني قتيل وجريح 
وحدات  باســتهداف  وأخرى  مبارشة،  مبواجهات 

الدروع ملواقع متركزهم.
يأيت هذا فيا غنمت وحدات القوات الجنوبية 
واملشرتكة أسلحة خفيفة بعد أن عادت إىل مواقعها 

بسالم، بعد استكال تحقيق اهدافها العسكرية.
اســتباقية  كرضبات  جاءت  اإلغارة  عمليات 
شلت فيها قدرات العدو وإفشال خططه الهجومية 
والذي كان قد استقدم تعزيزات كبرية خالل األيام 
املاضية متهيًدا لشــن محاولة هجوم باتجاه هذين 
القطاعني إال أّن هذه العمليات العســكرية أفشلت 
مسبًقا اإلعداد لهذا الهجوم إضافة ملا تكبده الحويث 

من خسائر كبرية يف العتاد واألرواح.
وغري  النوعيــة  العمليــات  هــذه  وتضاف 
املسبوقة لسلســلة طويلة من الجهود العسكرية 
التــي تبذلها القوات املســلحة الجنوبية يف إطار 

مكافحة اإلرهاب الحويث واسع النطاق.
وتحّولت محافظــة الضالع إىل مقربة للغزاة 
الحوثيني، الذي يستهدفون - بتنسيق مع الرشعية 
اإلخوانيــة - للتمّدد يف أرض الجنوب، لرضب أمنه 
واســتقراره، وهو إرهاب ال ينفصــل عن محاولة 

استهداف القضية الجنوبية العادلة.
جهود الجنوب العسكرية عىل هذا النحو تأيت 
يف وقٍت متارس فيــه الرشعية اإلخوانية انبطاًحا 
حاًدا أمام مليشــيا الحويث، وتتادى يف تسليمها 
الجبهات وتنسحب من املواقع لتسمح لهذه الذراع 

اإليرانية بالتمّدد عىل األرض.
يف الوقت نفســه، فإّن انتصــارات الجنوب 
العسكرية متّثل إحدى ركائز دعم مفاصل القضية 
الجنوبية، وتعضد وتقوي من مســار العمل عىل 
اســتعادة الدولة، باعتبار أّن تحقيق األمن وتعزيز 

االستقرار ال ينفصل أبًدا الواقع السيايس بأي حال 
من األحوال.

حرب ضد الجنوب وتنسيق مع الحويث
ا  ويف الوقت الذي يتمّدد الحوثيون عســكريًّ
يف مناطــق عــدة ويف جبهات مختلفــة، فإّن 
الرشعية اإلخوانية ُتجــري أيًضا تحركات لكن يف 

بوصلة مغايرة، ِوجهتها استهداف الجنوب.
فعىل مدار الســنوات املاضيــة، أقدم حزب 
اإلصالح اإلخواين عىل إنشــاء الكثري من األلوية 
العســكرية، وكان هدفها الرئييس هو الحشد عىل 
العاصمة عدن، باعتبار أن إسقاط واحتالل  أعتاب 
العاصمــة هي الغاية التي ُتحــرك أجندة الرشعية 

اإلخوانية.
ــا، يالحــظ مــن تحــركات اإلخوان  ميدانيًّ
العسكرية أّنها تســتهدف مناطق الجنوب، وتعمل 
إىل استحداث نقاط عسكرية قرب خطوط التاس 

مع القوات املسلحة الجنوبية.
وكانــت الرشعية اإلخوانية قد شــّيدت هذه 
الغريب،  الساحل  اليمنية ومناطق  تعز  النقاط بني 
لتجد منها منفــًذا للتمّدد صــوب محافظة لحج 
كخطوة أوىل تستهدف فيا بعد التحرك فيا بعد 

صوب العاصمة عدن.
حــدث ذلك تحديًدا عندما أنشــأت مليشــيا 
الباحة”،  الرشعية ما أطلقت عليه “محــور طور 
شــايل لحج، وهو محور عســكري ضّم حزب 
اإلصالح عنارصه إليه، وذلك يف خطوة غري رسمية 

وال تحظى بأي رشعية قانونية.
وضّم املحور، الذي تشّكل مطلع العام الجاري، 
من اللواء الرابع مشــاة جبيل بقيــادة اإلخواين 
الجوية  الكمــب، والقاعدة  الجبويل ولواء  أبوبكر 
يف جبل محمية إرف املطلة عىل الطريق الساحيل 
الرابطة بني عدن وباب املندب، ويصل ارتفاعها إىل 

1500 مرت فوق سطح البحر.
ومن ناحية شــقرة مبحافظــة أبني، تعمل 
ا يف محاولة للقرب  الرشعية عىل االنتشار عسكريًّ

من العاصمة عدن من الجهة الرشقية.
يف هذه الجبهة، استغلت الرشعية اإلخوانية 
عالقاتها مــع تنظيات إرهابية، وباألخص تنظيم 
القاعدة، وعمل حزب اإلصالح عىل تحشــيد أكرب 
عدد ممكن من هــذه العنارص اإلرهابية الخطرية، 

لتنّفذ جرامئها املعادية للجنوب.
التي تتبعهــا الرشعية  وتكشــف التحركات 
اإلخوانية أّن أجندتها العدائية موجهة ضد الجنوب 
أراضيه واالنقضاض عىل مساعي شعبه  واحتالل 

نحو استعادة دولته.
هذه األجندة اإلخوانية التآمرية تشهد تنسيًقا 
فالتنسيق  اإلرهابية،  الحويث  وارتباًطا مع مليشيا 
القائم بني الطرفني يتخّطى كل الحدود، ويشــمل 
تســليم الرشعية كثرًيا من الجبهات للحوثيني، يف 
الجنوب من  والتكالــب عىل  لالنقضاض  محاولة 

أكرث من جبهة.

خيانات الرشعية
الحويث، لجني مثار خيانة  ز مليشــيا  وُتجهِّ
الرشعية اإلخوانية، بعد ســيطرتها عىل مديريات 
بيحان بشــبوة، يف خطوة تآمرية إخوانية مّثلت 

خدمة ضخمة للمليشيات املدعومة من إيران.
 21 يف  ســيطرت  الحويث  مليشــيا  وكانت 
ســبتمرب املايض عىل مديريات بيحان، وللمفارقة 
كان ذلــك اليوم هو ذكرى هــروب اإلرهايب عيل 
محســن األحمر عىل رأس فرقة عسكرية ضخمة، 
تارًكا محافظة صنعاء اليمنية تسقط يف قبضة 20 

ا. طقًا حوثيًّ
مديريات  عــىل  الحوثية  الســيطرة  ومّثلت 
بيحان، خطوة مرعبة عىل األوضاع العســكرية، 

وذلك ألّن هذا التطور منح املليشــيا فرصة تشكيل 
حالة من اإلطباق عىل محافظات شــبوة ومأرب 

والبيضاء وإحداث تطويق كامل لهذه الجبهات.
وتفرض مليشــيا الحويث حصاًرا عىل مأرب 
من عدة قطاعات، وتحديــًدا من الجنوب والغرب، 
وبالتايل فإّن التمــّدد إليها صوب من جهة الرشق 
التي تستميت  القبائل  للمليشيا اإلجهاز عىل  يتيح 

دفاًعا عن أراضيها يف مواجهة إرهاب املليشيا.
السهولة التي ســيطرت بها مليشيا الحويث 
عىل هذه الجبهات، دعاهــا إىل التمّدد عىل نطاق 
أوسع تجاه ساحل البحر العريب الذي ميتد ملسافة 

طويلة بشبوة.
ســيطرة الحوثيني عىل هــذه املنطق تتيح 
للمليشيا فرصة الســيطرة عىل منفذ بحري مهم، 
مُيّكنها من اســتقدام املزيد من األسلحة من قبل 
إيران، وبالتــايل ميّثل هذا الدعــم دافًعا وعنرص 

مساعدة للمليشيا إلطالة أمد الحرب.
األمر ال يقترص عىل استقدام األسلحة املهربة 
من إيران، لكن مليشيا الحويث دأبت عىل استغالل 
املنافذ البحرية التي تخضع لسيطرتها، يف عمليات 
تهريب النفط، وهو ما ُيشكل مصدر ضخم لرثوات 

الحوثيني.
د الحوثيني من ناحية  وميكن القول إّن متــدّ
شــبوة تجاه مأرب، ســيمّكنها من السيطرة عىل 
حقول النفط والســطو عليهــا، وبالتايل تحقيق 

ثروات ضخمة.
وإذا ما متّكنت مليشــيا الحويث من تحقيق 
هذه األهداف املشــبوهة، فإّنها ســتكون مدينة 
بالفضل ملليشــيا الرشعيــة، فالحوثيون مل يكن 
ليتمكنوا من تحقيق كل هذا التمّدد عىل األرض من 
دون حدوث خيانات إخوانية تتمّثل يف االنسحاب 
من الجبهات واملواقع، مبا ميكن مليشــيا الحويث 

من السيطرة عليها دون أي مواجهات ُتذكر.

بطوالت اجلنوبيني تزلزل مواقع احلوثيني يف ال�ضالع
اجلنوب.. جحيم يلتهم ميلي�شيا احلوثي والإخوان

تفا�ضيل خطة ال�ضرعية وحربها �ضد اجلنوب وتن�ضيقها مع احلوثي

ما اأهمية تويل القوات امل�ضلحة اجلنوبية زمام االأمور امليدانية يف كافة اجلبهات؟
ما الر�ضالة التي تبعثها انت�ضارات ال�ضالع للحوثي؟

كيف اأ�ضبح اإزاحة نفوذ ملي�ضيا االإخوان �ضرورة ُملحة لالنت�ضار على احلوثي؟


