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تقرير

 "األمناء" قسم التقارير:

دون ريب، تؤكــد التطورات الحاصلة 

يف املواجهات العســكرية التي تخوضها 

الجسارة  مدى  الجنوبية،  املسلحة  القوات 

التي تتحىل بها يف إطــار فرض معادلة 

األمن واالستقرار بالجنوب. 

ونفــذت القوات املســلحة الجنوبية 

عمليــات هجوميــة لتقويــض اإلرهاب 

الحويث والقضاء عليــه، كام أنها تتحىل 

باليقظة الكاملة يف مواجهة أي محاوالت 

عدوانية تشــنها مليشيا الحويث املدعومة 

إيرانًيا. 

مبحافظة  األخرية  املواجهات  وكانت 

الضالع شــاهدة عىل تلك الجســارة التي 

متلكها القوات املســلحة الجنوبية، حيث 

الجنوبية  املسلحة  القوات  وحدات  أفشلت 

محــاوالت تســلل وهجــامت قامت بها 

عنارص تابعة ملليشــيا الحويث يف قطاع 

الفاخر شاميل محافظة الضالع. 

وحاولت مليشــيا الحويث الزج بعدد 

من عنارصهــا للقيام بهجــامت باتجاه 

مواقــع تباب عثامن ومرخــزة وعززتهم 

بتغطيــة ناريــة مكثفــة، إال أن القوات 

مع  تعاملت  ما  رسعان  الجنوبية  املسلحة 

العودة  الحوثيــة وأجربتها عىل  العنارص 

وسط خسائر بصفوفهم. 

ورصــدت القوات املســلحة الجنوبية 

تحركات عنارص حوثية منذ وقت مبكر، وقد 

الذي  تم استهدافهم بشــكل مبارش، األمر 

دفع مبليشــيا الحويث فتح نريانها بشكل 

مكثف بغية إخراجهم.

الجنوبية  املســلحة  القوات  ونجحت   

النريان يف مواجهات  بالتعامل مع مصادر 

احتدمت نحو نصف ســاعة استخدم فيها 

األسلحة املتوسطة وبعض الثقيلة. 

وســبق العمليــات الهجومية للقوات 

مواجهات  انــدالع  الجنوبيــة،  املســلحة 

متقطعــة يف القطاعــات الغربية لجبهة 

مريس شــاميل مديرية قعطبــة، متكنت 

فيها وحــدات القوات املســلحة الجنوبية 

املرابطة هنــاك من إخامد مصــادر نريان 

أسلحة ملليشيا الحويث واستهداف مواقعها 

برضبات مركزة. 

وتأيت هذه التطورات بعد قيام مليشيا 

الحــويث اســتقدام تعزيــزات برشية من 

عنارصها املستجدين، يف الوقت الذي ترفع 

فيها وحــدات القوات املســلحة الجنوبية 

جاهزيتهــا القتالية ملواجهــة أي محاولة 

حوثية للتقدم.

لطأمنــة  عســكرية  رســالة 
الشعب

 ويعترب نجاح القوات املسلحة الجنوبية 

يف دحر إرهاب الحويث منذ ســنوات، أمًرا 

يعكس الجاهزية القتالية العالية التي تتمتع 

بها القوات املسلحة الجنوبية للتعامل مع أي 

عدوان حويث أو إخواين أو إرهايب. 

املسلحة  القوات  أبطال  جسارة  وتبعث 

الجنوب  لشعب  تطمني  رســائل  الجنوبية 

بقدرات القــوات املســلحة الجنوبية عىل 

حســم املعركة امللتهبة ضد اإلرهاب، مهام 

تكالبت مليشيا الحويث عىل أمنه واستقراره 

من أكرث من جبهة.

 

الجنــوب املســلحة  قــوات 
باملرصاد ألي تحركات حوثية

يف ذات السياق، تحاول مليشيا الحويث 

فتح أكرث من جبهة يف تصعيدها املتواصل 

املسلحة  إرهاق قواته  الجنوب، ملحاولة  ضد 

البطلة، حيث عملت مليشــيا الحويث خالل 

مواقع  اســتحداث  عىل  املاضية،  الساعات 

جديــدة بالقرب من خطــوط التامس يف 

جبهة كرش شامل محافظة لحج. 

الجديدة  املواقــع  اســتحداث  ورافق 

محاولة هجامت حوثية باملدفعية واألسلحة 

تتمركز  مواقع  صوب  والثقيلة  املتوســطة 

فيهــا القوات املســلحة الجنوبية وتحديدا 

قوات اللواء الخامس دعم وإسناد بكرش.

 وحاولت مجاميع حوثية التســلل إىل 

مواقع حاملة وكرشير ولحمر، إال أن قوات 

اللواء الخامس دعم وإسناد متكنت من رصد 

التحركات والتعامل معها بشكل قوي وحازم 

وتكبيد مليشــيا الحويث خسائر وإجبارها 

عىل الرتاجع والعودة ملواقعها السابقة.

 ومحاولة مليشيا الحويث عىل ارتكاب 

هذا التصعيــد واضحة الهدف وهو محاولة 

الجنوبية، وعرقلتها  املسلحة  القوات  إرهاق 

عن حسم املعركة ضد اإلرهاب.

 

لتهديــد  حوثيــة  محاولــة 
املكاسب الجنوبية

واعترب سياســيون التحركات الحوثية 

اإلرهابيــة محاولًة لتهديد املكاســب التي 

حّققها الجنوب خالل الفرتة املاضية، وهي 

مكاسب وطدت من املسار السيايس لقضية 

شعب الجنوب.

 وقالــوا إنه "من املالحظ أن مليشــيا 

الحويث ُتكثِّــف من العمليات اإلرهابية، يف 

كل فرتة يحقــق فيها الجنــوب املزيد من 

االنتصارات عىل قوى اإلرهاب". 

من  حافل  ســجل  "بعــد  وتابعــوا: 

االنتصارات التي حققتها القوات املســلحة 

الجنوبية يف شبوة وأبني، لوحظ يف األيام 

القليلة املاضية أن مليشيا الحويث كثفت من 

تحركاتها للمساس بأمن الجنوب".

 وأكملوا: "جرى هــذا األمر عىل وجه 

يف  ويافع،  ولحــج  الضالع  يف  التحديــد 

الجنوب  جبهات  إلشــعال  حوثية  محاولة 

صعيد  عــىل  واإلرهاب  الفــوىض  بنريان 

واسع".

جحيم الحويث

القتال  بجبهــات  متصل  ســياق  يف 

الجنوبيــة، تحولت جبهة الحــد يافع، إىل 

جحيم عىل مليشــيا الحويث اإلرهابية التي 

باتــت تتكبد هزائم يومية عــىل يد القوات 

املسلحة الجنوبية.

يف  الحوثيــة  الخســائر  وتركــزت   

القطاعــات األول والثــاين والرابع بجبهة 

القوات  الجبهــات، متكنت  تلك  الحد، ففي 

املسلحة الجنوبية من كرس هجامت متتالية 

ملليشــيا الحويث يف هذه القطاعات، حيث 

أدت إىل مــرع أكرث مــن 13 من عنارص 

ميداين  قيــادي  بينهم  الحويث،  مليشــيا 

وإصابة 6 آخرين.

مدفعي  قصف  مــع  املعارك  وتزامنت   

مركز اســتهداف مواقع مليشــيا الحويث 

من بينها اســتهداف مركبة قيادي ميداين 

يف صفوف مليشــيا الحويث يدعى )أحمد 

الوازعــي( والــذي لقي مرعــه و3 من 

مبنطقة  الســنافة  عزلــة  يف  مرافقيــه 

الزاهــر مبحافظة  الســوادنة يف مديرية 

البيضاء اليمنية. 

يأيت هذا فيام كشــف مصدر عمليايت 

القوات املســلحة الجنوبيــة يف كامل  أن 

الجاهزية القتالية واالستعداد للتصدي لكل 

محاوالت مليشــيا اإلرهاب الحوثية للعبث 

بأمن الجنوب.

 واكد ذات املصدر أن القوات املســلحة 

الجنوبية توعدت مليشيا الحويث وعنارصها 

اإلجرامية بالرّد القايس والتي ستطالها من 

نريان القوات املسلحة الجنوبية.

الجنوبية  املســلحة  القوات  وتواصل   

توجيه رضبات عنيفة ملليشيا الحويث سقط 

عىل إثرها العرشات بــني قتيل وجريح من 

عنارصها يف الجبهــات الحدودية بجبهات 

الحد وكرش والضالع.

 وتجــدد الجهود التــي تبذلها القوات 

املســلحة الجنوبيــة يف مكافحة اإلرهاب 

الجنوب إىل جانب  التأكيد أهمية حضــور 

التحالف العريب يف الحرب عىل اإلرهاب.

الجنوب يف   كــام تعكــس جهــود 

مكافحة اإلرهــاب أنه منغمس برشاكة إىل 

جانب التحالف العــريب، مبا يعكس أهمية 

هذه الجهود عىل الصعيــد اإلقليمي وليس 

التهديدات  املنطقة من  فقط املحيل لحامية 

التي تالحقها.

تطهــر أرايض الجنــوب من 
ألغام الحويث

جهود الجنوب يف مكافحة اإلرهاب ال 

تقتر عىل الدخول يف مواجهات مبارشة 

أرايض  تطهري  لكن  اإلرهابية،  العنارص  مع 

الجنوب من األلغــام الحوثية ميثل أحد تلك 

الجهود املهمة.

أرايض  الحويث  مليشــيا  واستهدفت   

الجنــوب خالل الســنوات املاضية، بزراعة 

كميات كبرية من األلغام يف محاولة إلغراق 

ومحارصة الجنوب بني براثن ذلك اإلرهاب.

 كام أن توسع مليشيا الحويث اإلرهابية 

لعرقلة  بالجنوب محاولة  األلغام  زراعة  يف 

القــوات املســلحة الجنوبية عــىل إكامل 

جهودها الراميــة إىل مكافحة اإلرهاب يف 

الجنوب عىل صعيد واسع.

دفاع  الســادس  اللواء   وفككت قوات 

شــبوة، ضمن أحــد جهــود الجنوب يف 

مكافحة ودحر اإلرهاب الغاشم، حقل ألغام 

الحويث يف  مليشيا  زرعته  ناسفة  وعبوات 

مديرية عسيالن بشبوة.

 وبحسب مصدر عسكري، فقد نجحت 

الفرق الهندســية املختصة بتطهري مساحة 

واســعة من األلغام والعبوات الناسفة قبل 

دحرها. 

وباتت جهود القوات املسلحة الجنوبية 

األلغام  الجنوب مــن  أرايض  يف تطهــري 

الحوثية مهمة أكرث إلحاحا، ال ســيام بعد 

النجاحات التي تحققت مؤخرا يف مكافحة 

قوى الرش بشبوة.

 ولوحظ فرار العنــارص اإلرهابية من 

أمام القوات املسلحة الجنوبية من الجبهات 

لجأت إىل تفخيخ األرض عرب التوســع يف 

زراعة األلغام واملفخخــات، لعرقلة القوات 

املســلحة الجنوبية للتقدم عىل األرض يف 

رحلة دحر اإلرهاب.

 ووّلدت مامرسات قوى الرش واإلرهاب 

الحاجة املُلحة والرضورية لتوســع القوات 

املسلحة الجنوبية من تطهري أراضيها بعدما 

مّثل إغراقها باأللغام أحد سبل اإلرهاب الذي 

تشنه قوى االحتالل ضد الجنوب.

ما رسائل التطمني التي بعثتها قوات اجلنوب املسلحة لشعبها؟

• كيف تحاول مليشيا الحوثي اإليرانية إرهاق القوات 
المسلحة الجنوبية وعرقلة معركتها ضد اإلرهاب؟

• سياسيون: تحركات الحوثي محاولة فاشلة لتهديد المكاسب الجنوبية

القوات امل�صلحة اجلنوبية باملر�صاد لأي حتركات حوثية


