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”األمناء” قسم الرصد:
املســلحة  القــوات  أبطــال  ترجم 
الجنوبيــة، وعــى أكــر مــن جبهة، 
توجيهــات القيادة السياســية املتمثلة 
يف املجلس االنتقايل الجنويب برئاســة 
الرئيس القائد عيدروس قاســم الزبيدي، 
القائد  الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئيس 
األعى للقوات املســلحة الجنوبية، وذلك 
يف درء املخاطر والتهديدات التي يتعرض 

لها الجنوب.
وال تقترص الجهود العســكرية التي 
يبذلها الجنوب عى أّنها رضبة ملســاعي 
أيًضا ُتجهض  التمــّدد الحوثية، لكّنهــا 
خطة الرشعية اإلخوانية التي تتحالف مع 
املليشيات املدعومة من إيران، يف محاولة 
العمل عى إثــارة النعرات األمنية يف كل 

أرجاء الجنوب.
ففي محافظة الضالع، نجحت القوات 
املسلحة الجنوبية عى منع تقدم عنارص 
املليشيات الحوثية املدعومة من إيران إىل 
قطاع صبرية - الجب شامل غرب الضالع.

األمر بدأ بشــن املليشــيات الحوثية 
هجوًمــا مزدوًجا باتجــاه مواقع 
القــوات املســلحة الجنوبية، عرب 
العــرشات من املســلحني، إىل أّن 
اصطدمت  الحوثية  التمّدد  مساعي 

بصمود القوات املسلحة الجنوبية.
وتحت رضبات القوات املسلحة 

الجنوبية، اضطرت عنارص املليشــيات الحوثية 
لالنســحاب من منطقة االشتباك، يف انسحاب 
عشوايئ وغري منظم، انتهى بسقوط العديد من 

الحوثيني اإلرهابيني بني قتيل وجريح.
عى جبهة أخرى، تصّدت القوات املســلحة 
الجنوبية، خالل الساعات املاضية، لعدوان شّنته 
عى  إيران  مــن  املدعومة  الحوثية  املليشــيات 

مديرية مكرياس يف محافظة أبني.
واحتدمت املواجهات املسلحة التي استخدمت 

فيها األسلحة الثقيلة واملتوسطة، لردع محاوالت 
املليشــيات الحوثية اإلرهابية التقدم إىل مواقع 
القــوات الجنوبية يف جبهة ثرة التي نجحت يف 

كرسها.
جهود الجنوب العسكرية تردع مؤامرة خبيثة 
ُتحاك ضــد الجنوب منذ فرتة طويلــة، قوامها 
محاولة احتــالل أراضيه بغية رضب وإفشــال 
الدولة  الرامية إىل استعادة  مســاعي املواطنني 

وفك االرتباط.
ولعّل توجيهات املجلــس االنتقايل الجنويب 

شــديدة الوضوح يف هذا الصدد، حملت رسالة 
الجنوبية باالستعداد  املســلحة  للقوات  واضحة 
والتأهب بل والتحرك الفعــي من أجل مواجهة 

املخططات املعادية ضد الجنوب.
املايض،  األسبوع  منتصف  اجتامعها  وخالل 
جّددت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، 
برئاســة الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي رئيس 
املجلس، تحذيرها من الغزو الجديد الذي يستهدف 

الجنوب.
ودعت هيئة الرئاســة، إىل مواصلة التعبئة 

درجة  ورفع  الصفــوف،  ورص  العامة، 
املصريية  للحرب  واالستعداد  الجاهزية، 

التي تواجه الجنوب.
الجنوب  لشــعب  العهد  دت  جدَّ كام 
والقوات  الجنويب  االنتقايل  املجلس  بأّن 
الجنوبية ومعهام كل رشفاء  املســلحة 
شــعب الجنوب الصامد سيتصدون لكل 
محاوالت الغزو بكل مــا أوتوا من قوة، 
وامكانيــات، وأن كل محاوالت إخضاع 
لن  االنتقايل  ومجلســه  الجنوب  شعب 

ُتفلح، وستفشل كام فشلت سابقاتها.
اجتــامع هيئــة الرئاســة كان قد 
املتصلة  اإلحاطات  ناقش هيئة عدًدا من 
محافظتي  يف  العســكرية  بالتطورات 
أبني وشبوة، باإلضافة إىل إحاطة قدمها 
رئيس اإلدارة العامة للشــئون الخارجية 
حول املُستجدات عى الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
توجيهات املجلــس االنتقايل والتي 
الجنوبية عى  املسلحة  القوات  ترتجمها 
الجنوب عى ردع  األرض، تعكس إرصار 
املؤامرات التي ُتحاك ضد القضية العادلة، 
وهذا يتم من خالل تكالب حويث إخواين 

يعادي الجنوب، شعًبا وقضية.
يف  اإلخــواين  الــدور  وتجّى 
االســتهداف الحــويث للجنوب يف 
األيــام املاضية، يف إقدام مليشــيا 
املواقع  االنسحاب من  الرشعية عى 
والجبهات، وقد حدث ذلك يف شبوة 
مبحافظة  الصومعــة  يف  وأيًضــا 
البيضاء، عى نحٍو قاد املليشــيات املدعومة من 

إيران للتمّدد صوب شبوة وأبني.
الجنون الحويث - اإلخواين يف االســتهداف 
واســع النطاق للجنوب يهدف بكل وضوح إىل 
العمل عى زرع العراقيل أمام الجنوبيني ملنعهم 
من امليض قدًما يف تحقيق املزيد من اإلنجازات 
السياسية والعســكرية فيام يخص العمل عى 

استعادة الدولة وفك االرتباط.

”األمناء” عن املشهد العربي:
يف الوقت الذي تواصل فيه املليشيات الحوثية 
إشعال حربها العبثية القامئة منذ صيف 2014م، 
فإّن أصابــع االتهام تتجه صوب إيــران التي ال 
تتوقف عن تسليح املليشيات اإلرهابية، لتوظيفها 

كذراع خدمة للمصالح الفارسية يف املنطقة.
أحد األهداف التي حّددتها إيران للمليشــيات 
الحوثية، يتمّثل يف رضب قضية الجنوب ومحاولة 
العمــل عى احتالل أراضيه بشــتى الطرق، ومن 
أجل ذلــك قّدمت طهران صنوًفا ضخمة من الدعم 

تسليًحا ومتوياًل للمليشيات.
وحتــى اآلن، تتجاهل إيران مبــادئ القانون 
الدويل وتواصل العمل عى تســليح املليشــيات 
الحوثية، وقد تم الكشف مؤخًرا عن أربع شبكات 

ل اإلرهاب الحويث. إيرانية متوِّ
أوىل هذه الشــبكات تتمّثل يف شبكة باسم 
“القائــد املشــفر” ويقودها عبد الله شــهاليي 
القيــادي البارز بالحرس الثوري ومســاعد قائد 

فيلق القدس لشــؤون اليمن، وقد أّسس الشبكة 
عرب مجموعــة من العســكريني والتجار بهدف 

تهريب األسلحة إىل الحوثيني.
وهذا العنرص تطارده الســلطات األمريكية إذ 

أعلنت عن مكافأة 15 مليون دوالر لإليقاع به.
وثاين الشبكات تتمّثل يف “بهنام شهرياري”، 
نسبة إىل قيادي بالحرس الثوري يتوىل مسؤولية 
تهريب األسلحة إىل املليشيات الحوثية عن طريق 

البحر.
العلوم  ُتســمى “نقل  أخرى  وهناك شــبكة 
الهندسية”، وهي تضم خرباء من الحرس الثوري 
اإلرهايب، وتختص بتصنيع الصواريخ الباليستية.

وهذه الشبكة ساعدت املليشيات الحوثية عى 
استالم شــحنات من األســلحة، كام عملت عى 

تدريب املليشيات عى تقنيات الصواريخ.
ُيشــار إىل أّن عدًدا من أعضاء هذه الشــبكة 
تّم إدراجهم يف قامئــة العقوبات األمريكية عام 
2018م، عــى خلفية تورطهــم يف نقل تقنيات 

تصنيع الصواريخ إىل مليشيات باملنطقة.
الرشكة الرابعة هي “ســعيد الجامل”، نسبة 

إىل سعيد أحمد محمد الجامل وهو مستثمر ميني 
إيــران، ومتورط يف  للحوثيني ومقيم يف  مواٍل 

عمليات تهريب األسلحة إىل الحوثيني.
هذه الشــبكات جــزٌء من أعــامل التهريب 
والتســليح الذي تقّدمه إيران للمليشيات الحوثية 
لتمكينها من مواصلة أعاملها اإلرهابية وتهديدها 
للجنوب، علاًم بأّن األيام املاضية شــهدت تفاقاًم 
يف اإلرهاب الذي تشنه املليشــيات الحوثية ضد 

الجنوب وتحديًدا يف محافظتي شبوة وأبني.
وال ميكن فصل الرشعية اإلخوانية عام يجري 
األرض، إذ يجمعها تنســيق مستمر مع املليشيات 
املواقع  الحوثية، وتجّى ذلك يف انســحابها من 
وتحديًدا يف شبوة وأيًضا يف الصومعة مبحافظة 
البيضاء اليمنية، عى نحٍو قاد املليشيات املدعومة 

من إيران للتمّدد صوب شبوة وأبني.
وتشــري التطورات الجاريــة عى األرض إىل 
مســاٍع متواصلة للمعسكر الحويث اإلخواين بأن 
يكون هناك حضور لهذه املليشــيات عى األرض 
يف الجنوب، إلثارة فــوىض عارمة عى أراضيه 
والحيلولة دون تحقيق مزيد من املكاسب للقضية 

الجنوبية.
وتضع املليشيات الحوثية، ومن ورائها إيران، 
قضية الجنوب عى قامئة أولويات االســتهداف، 
وذلك منًعا ألن يستعيد الجنوبيون دولتهم، ليكون 
للحوثيني نفــوذ عى نطاق أوســع، إىل جانب 
والغاز، إىل  النفط  الســيطرة عى منابع  ضامن 
جانب محاولة االستفادة من موقع اسرتاتيجي له 

مكانة فريدة عى خريطة اإلقليم.
وترى طهــران، أّن رضب القضيــة الجنوبية 
ومتكني حزب اإلصــالح من أن يكــون له نفوذ 
عى األرض يف الجنوب، ســيكون وسيلة متاحة 
إلمكانيــة إيجاد نفوذ للمليشــيات الحوثية عى 

األرض.
ُيستدل عى ذلك، بأّن الجنوب وقف عى مدار 
الفرتات املاضية، شوكة يف محاوالت االستهداف 
الحويث، وقد حّققت القوات املســلحة الجنوبية 
انتصــارات ملحميــة رغم شــح اإلمكانيات يف 
مواجهة فصيل مسلح يحصل عى دعم عسكري 

ال يتوقف عى اإلطالق.

جهود ع�شكرية جنوبية ل�شرب م�شاعي التمّدد احلوثي واإجها�ض خطة �شرعية الإخوان

اإيران توا�شل ت�شليح ملي�شيا احلوثي خلدمة م�شاحلها الفار�شية باليمن

النتقايل يدعو اإىل موا�شلة التعبئة العامة ور�ض ال�شفوف ورفع اجلاهزية

ل الإرهاب احلوثي تفا�شيل كاملة عن اأربع �شبكات اإيرانية متوِّ

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

القوات املسلحة اجلنوبية تترجم توجيهات القيادة بردع أعداء الشعب والقضية

احلرب على اجلنوب.. دعم إيراني لتسليح ومتويل مليشيا احلوثي


