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تقرير

»األمناء« تكشف تفاصيل مؤامرة قوى صنعاء ولقاءاتها املاكرة ضد اجلنوب..

»األمناء« قسم التقارير:

بشــكل ُمعلن ورسمي، تتهيأ قوى 
صنعاء اليمنية اإلرهابية لشــن حرب 
طويلة ضد الجنوب وقواته وشــعبه، 
وهي حرب تستهدف تقويض منظومة 
الجنوب وعرقلة  األمن واالستقرار يف 
تطلعات شــعبه يف اســتعادة دولته 
الجنوبية كاملة السيادة عىل حدودها 
املتعارف عليها دولًيا ما قبل 21 مايو / 

أيار 1990م.

تفاصيل املخطط
التي  األخرية،  االجتامعات  وكشفت 
تم الكشف عن انعقادها يف محافظة 
البيضاء اليمنية بني مليشــيا الحويث 
اإلرهابية،  القاعــدة  تنظيم  وقيادات 
االســتهداف  لحجم  الفعلية  الرتجمة 
الضاري الــذي يتعرض له الجنوب من 

ِقبل قوى الرش واإلرهاب.
وشهد اليومان املاضيان الكشف عن 
عقد قيادات حوثية اجتامعًا مشــرتكًا 
مع تنظيم القاعدة يف معسكر النجدة 
البيضاء  مبحافظــة  رداع  مبديريــة 
اليمنية برعاية إيرانية، لشــن عمليات 
وأبني  شــبوة  محافظتي  يف  إرهابية 

الجنوبية.
وضم اللقاء خرباء ودبلوماســيني 
يعملون يف ســفارة إيران يف صنعاء 
باللجنة  تعــرف  ما  ورئيس  اليمنيــة 
الحويث  محمد  املدعــو  العليا  الثورية 
وآخريــن، باإلضافــة إىل قيادي من 
كنيته  وآخر  بـ«الذهب«  يلقب  القاعدة 
»أبو مجاهد اليامين«، بحسب ما أورده 

موقع »املشهد العريب«.
وشــهد اللقاء مناقشــة صفقات 
تبادل األرسى وخطط تنسيق العمليات 
اإلرهابيــة من قبل مليشــيا الحويث 

وتنظيم القاعدة.
وطلبت مليشــيا الحــويث وخرباء 
الحــرس الثوري، بشــكل واضح، من 
يف  عملياتهم  تصعيد  القاعدة  عنارص 
شــبوة واســتهداف أنابيب ومنشآت 
النفط مبــا يتواكب مع الهجامت التي 

تنفذها باملسريات.
فقد  مطلعــة،  مصادر  وبحســب 
القاعدة  تنظيم  الحويث  وعدت مليشيا 
مبخزون من األلغام الفردية واملموهة 

والعبوات الناسفة.

املؤامرة الخبيثة
ويفتضــح، يوما بعد يوم، أمر تآمر 
قوى الرش واإلرهاب، واملؤامرة الخبيثة 
الذي  العــدوان  يف  يحيكونها  التــي 
يتعرض له الجنوب، مبا يفرض حتمية 

مجابهة هذا االستهداف الغادر.
بني  التكالب  حجــم  واضحا  وبات 
قوى صنعــاء، مبا يف ذلك مليشــيا 
واإلخوان،  القاعــدة  وتنظيم  الحويث 
بينهم لشن  املشرتك فيام  التنسيق  يف 

عدوان شامل وغاشم ضد الجنوب.
 - الخطرية  املعلومــات  وتكشــف 
التي وردت يف لقاء مليشــيا الحويث 
وقيادات تنظيــم القاعدة واإلخوان - 
يتعرض  التي  الحرب  وبشــاعة  حجم 
لها الجنــوب، يف داللة عىل أن الحرب 
ســتأخذ منحى أكرث تصاعًدا باملرحلة 

املقبلة.

إجراءات حاسمة
بدورهم، أكد سياسيون أن “تنسيق 
بجانب  الحــويث  ومليشــيا  القاعدة 
الحضــور اإلخواين يرســخ داللة أن 
الحرب تســتهدف الجنــوب، وأن تلك 
الحرب تســتهدف تهديــًدا كل ما هو 
جنويب مبا يف ذلك السطو عىل ثروات 

الجنوب”.
الواقــع الخطري  وقالــوا إن “هذا 
إجراءات  اتخاذ  الجنــوب  يفرض عىل 
األمني  الواقع  أمنية تحسم  وضامنات 
أن قوى صنعاء  أراضيه، ال سيام  عىل 
تتعمــد تقويض األمــن يف الجنوب 

وتتكالب عىل استقراره”.
وأشــاروا إىل أنــه “مــن بني تلك 
الضامنات، يتمســك الجنوب برضورة 
إخــراج مليشــيا اإلخــوان )املنطقة 
وادي  مــن  األوىل(  العســكرية 
تلك  أن وجود  باعتبــار  حرضمــوت، 
املليشيا يعد ســبًبا رئيًسا يف صناعة 

اإلرهاب يف الجنوب بشكل كامل”.

استعداد الجنوب
فيــام أكــد مراقبــون أن “تكالب 
األرشار عــىل الجنوب بــات واضحا 
وضوح الشــمس، ما يعني أن الجنوب 
لن يقف متفرجــا إزاء هذه التهديدات 
والتحديات، ويعتزم اتخاذ كل اإلجراءات 

الالزمة التي تضمن أمنه واستقراره”.
إجراءات  تكون  أن  »يجب  وأضافوا: 
الجنــوب عىل أعىل مســتوى، فعىل 
القوات  تتأهــب  العســكري  الصعيد 
قوية  وتقــف  الجنوبيــة  املســلحة 
وصامدة ومســتعدة لشن وترية غري 
مســبوقة من رضاوة االعتداءات التي 

تشنها قوى صنعاء”.

مسؤولية شعب الجنوب
املستوى  عىل  “أما  املراقبون:  وقال 
الشعبي فهناك مســؤولية ُملقاة عىل 
عاتق شــعب الجنوب ليكــون ملتفا 
وراء قيادته السياســية لعبور املرحلة 
التحديات  صد  عــىل  والعمل  الراهنة، 
الفرصة  الجنوب، وتفويت  التي تجابه 
فك  تستهدف  التي  الشائعات  نرش  عن 

وتهديد حالة التالحم الجنوبية”.
السيايس،  الصعيد  »وعىل  وتابعوا: 
تقف القيادة الجنوبية، املتمثلة باملجلس 
االنتقايل، متأهبة لتأمني حق الجنوب 
سياســيا مبختلف املســارات مبا يف 
ذلك أي تحركات تستهدف التوصل إىل 

سيكون  ومستدام  شامل  سيايس  حل 
الجميع”.  أنف  الجنوب جزءا منه رغم 
مؤكدين أن “الجنــوب يضغط، كجزء 
من املسار الســيايس، إلجبار مليشيا 
اإلخــوان عىل االلتزام مبســار اتفاق 
الرياض، وتحديدا فيام يخص ســحب 
من  األوىل  العسكرية  املنطقة  مليشيا 
وادي حرضمــوت، باعتبار ذلك ضامن 

رئيس ألمن الجنوب«.

القــوات  أوارص  تقويــة 
املسلحة الجنوبية وتطويرها

وواصل املراقبــون حديثهم بالتأكد 
القوات  أوارص  “تقويــة  عىل رضورة 
إحدى  باعتبارها  الجنوبية  املســلحة 
أهم الخطــوات التي توليهــا القيادة 
السياســية لتكون بالقــوة املطلوبة 
لتكافح التهديدات األمنية التي يتعرض 

لها الجنوب”.
القوات  وتطوير  »تقويــة  وقالوا: 
املسلحة الجنوبية أمر يف غاية األهمية 
يف ظل االســتهداف الذي يتعرض له 
الجنوب يف الوقــت الحايل، وتحديدا 
فيام يخص تكالب قوى الرش واإلرهاب 

الستهداف أمنه واستقراره”.
لدفعات  ج  تخرُّ كل  »ومع  وأضافوا: 
فإن  الجنوبية،  املســلحة  القوات  من 

للجنوب  طأمنة  برســالة  يبعث  األمر 
وشعبه بأن قواته املسلحة جاهزة لصد 

التحديات التي تحيط بالجنوب”.
وشدد املراقبون، يف ختام حديثهم، 
العسكرية  الدفعة  تخريج  أهمية  عىل 
من القــوات الربية الجنوبية ملا يحمله 
ذلك من تقوية جبهات الجنوب املسلحة 
يف مجابهــة كل صنــوف اإلرهــاب 

الغاشم واملتفاقم.

ال تختربوا صرب الجنوب
يف ذات السياق، تخرجت قبل أيام، 
الدفعة الســابعة من القــوات الربية 
الثالث  اللواء  منتســبي  من  الجنوبية 

مشاة ومعسكر بدر.
وشهد معســكر بدر يف العاصمة 
الجنوبية عدن عرًضا عســكرًيا مهيًبا 
للخريجني استعرضوا من خالله بعًضا 
من املهارات واملعــارف واملفاهيم التي 
تلقوها خالل أيــام التدريب، بحضور 
الجنوبية  العسكرية  القيادات  عدد من 
يتقدمهــم اللواء الركــن عيل البييش 
قائد القــوات الربية الجنوبية والعميد 
محســن الوايل القائد العــام لقوات 

الحزام األمني.
ونقل اللواء البييش يف كلمته خالل 
القائد عيدروس  الرئيس  العرض تحايا 
االنتقايل  املجلــس  رئيس  الزبيــدي، 

الجنويب القائد األعىل للقوات املسلحة 
الجنوبيــة، مهنئا الجنود عىل التخرج 
وما قدمــوه من عرض مميز عكس ما 

تلقوه أثناء فرتة االستجداد.
التي  القوات  البييش: »هــذه  وقال 
املقاومة  اليوم أتت مــن رحم  تتخرج 
الجنوبية، وهي أساس يف بناء جيش 

وطني يضم كافة أبناء الجنوب”.
بالقول: “ال  الجنوب  أعداء  وخاطب 
اهتدى،  ملن  نوٌر  تختربوا صربنا فنحن 

وناٌر ملن اعتدى”.
بدوره، رصح العميد الوايل بالقول: 
شربًا  يفرطوا  لن  اليوم  الجنوب  “أبناء 
واحًدا من أراضيهم وعىل من كانت له 
نوايا سيئة تجاه الجنوب، عليه أن يأخذ 
العربة من انكســار ورحيل بريطانيا، 

تحت رضبات األحرار والثوار«.
ولفــت إىل أن القــوات املســلحة 
وهي  واحًدا  جســًدا  تشكل  الجنوبية 
أبني  اليوم تخــوض معركــة تطهري 
الباســلة من قوى الــرش واإلرهاب، 
الدفعة  وجاهزيــة  بانتظام  ُمشــيًدا 
املتخرجــة، مثمنــا جهــود املدربني 
بالء حســنا يف  يبلون  الذين  والقادة 
للدفاع عن  الجنــود وتجهيزهم  إعداد 
كلمته  مختتام  الجنوب،  أرض  حياض 
بتأكيــده عن قــرب اســتعادة وادي 

حرضموت عاجال.

اجلن�ب وامل�ؤامرة اخلبيثة

• قوى صنعاء ُتعلن رسمًيا شن حرب طويلة ضد الجنوب وقواته وشعبه

• هل الجنوب ُمستعد للحرب وصد مؤامرة قوى صنعاء الخبيثة؟
• مخطط حوثي إخواني إرهابي ضد الجنوب برعاية إيرانية

• اجتماع بالبيضاء اليمنية.. من هم أطرافه؟ وماذا ناقش؟


