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حاوره / رياض شرف :
املناضل الجنويب الشبواين املقدم/  يعترب 
الخرض الجبــواين، قائد لواء القوات الخاصة 
بعدن )معسكر الصولبان( أحد رجل املقاومة 
الجنوبية الذين حملــوا أرواحهم عىل أكفهم 
وهّبوا للدفاع عن الــراب الجنويب من الغزو 

الحويث الغاشم عىل محافظات الجنوب.
وبــدأ املقدم الخرض الجبــواين قائد لواء 
مع  القتايل  نشــاطه  بعدن  الخاصة  القوات 
عدد من زمالئه كبداية ملرحلته األوىل للمعركة 
الحويث من عــدن وكرش وصوال  العدو  مع 
إىل محافظته ومسقط رأسه )شبوة( بقيادة 
عبدالعزيز الجفري قائد املقاومة الجنوبية يف 

شبوة.
»األمناء« أجرت حوارا مطوال مع الجبواين 
ملعرفــة املزيد مــن التفاصيل عــن مراحل 
العمليات العسكرية التي نفذها، حيث قال يف 
بداية حديثه: »أواًل أشــكر صحيفة »األمناء« 
لدورها اإلعالمي الجنويب املتميز وما تتناوله 
يف ســطورها من أخبار ومواد صحفية عن 
الدور البطويل للمقاومة الجنوبية وأنشــطة 
املجلــس االنتقايل نالــت املتابعة واإلعجاب 
ُقراء الصحيفة وبالــذات يف محافظات  من 
الجنــوب، أما فيــا يتعلق بنــا كمجموعة 
مرحلتها  بدايــة  انطلقت  قتالية  عســكرية 
للمعركة مع العدو الحويث وغزوه ملحافظات 

الجنوب، فالبداية كنا مع وزير الدفاع 
اللواء محمود الصبيحي يف  املناضل 
الفتح  الرئاسة سابقا مبنطقة  قرص 
التواهــي، وذلك قبل دخول  مديرية 
املليشــيات الحوثيــة إىل محافظة 
عدن، حيث تحركنــا بتوجيهات من 

وزيــر الدفــاع الصبيحــي إىل منطقة 
العند  كرش وعند وصولنــا إىل منطقة 

وبقي  الصبيحي  الدفاع  وزير  توقف 
يف العنــد وأعطانا تعليات بالتقدم 
إىل كــرش وتوجهنا بقيادة املناضل 
املقاومة  قائــد  الجفري  عبدالعزيز 
الجنوبية يف شــبوة، وعند وصولنا 
تفاجأنا بأن مؤخرة معســكر لبوزة 

يف كرش قد ســقطت بأيدي الحوثيني 
ووقعنا بكمني من قبل مليشيات الحويث 
وحدثــت مصادمات مســلحة مبارشة 
واستشــهد  الحوثيني،  مع  لوجه  وجًها 

يف هــذه املعركة ثالثة مــن أبطالنا وتفجري 
ســيارتنا ومتكنا من الخروج من هذا الكمني 
األقدام حتى وصلنا إىل قرب  ومشــينا عىل 
)العند( وهناك تفاجأنا بأن املعسكر  معسكر 
تم نهبه قبل وصول مليشــيات الحويث إليه 
بطريقة مفتعلة والتقينا وزير الدفاع محمود 

الصبيحي، حيث طلب منا مواصلة السري 
اليوم  إىل عدن والبقاء هناك حتى صباح 
التايل، وعند الصباح علمنا بأن األخ وزير 
الدفاع قد وقع يف األرس فتوجهنا مبارشة 
مع قائد مجموعتنا عبدالعزيز الجفري إىل 
فندق )مريكيور( حيــث كان يتواجد فيه 
السفري السعودي ومجموعة من السفراء 
إىل  وصولهم  وتأمــني  بحايتهم  وقمنا 
خارج  ملغادرتهم  التواهــي  ميناء  رصيف 
باالنتشار  بدأت  النامئة  الخاليا  عدن كون 

يف محافظة عدن«.

ترتيبات عسكرية يف شبوة
الجبواين  الخــرض  املقدم  ويواصــل 
حديثه عــن انتقال مجموعتــه القتالية 
إىل شــبوة وعن اإلصابة التي لحقت به 
»انطلقنا من عدن إىل شبوة  هناك قائال: 
بتوجيهــات من التحالــف العريب وذلك 
لغرض ترتيب األمور العسكرية يف شبوة 
)عتق( وجلسنا ثالثة أيام يف عتق، حيث 
تم حشد مجموعة كبرية من أفراد القبائل 

الشــبوانية وضمهم إىل صفــوف املقاومة 
وحشدهم باتجاه منطقة الصفراء يف بيحان 
تدريبات  إجراء  أول دفاعي بعــد  وعمل خط 
وترتيبات عسكرية منظمة،  مكثفة ورسيعة 
ومتكنــا من الدخــول يف عــدة مواجهات 
وهجــات مباغتة للحوثيني اســتمرت هذه 
الهجات  إحدى  ويف  شــهرين،  ملدة  املعارك 

أصبت بشــظية يف ظهري بالعمود الفقري 
وتم إسعايف إىل السعودية«.

وأضاف: »وأقولها بأمانة بعد تسع جوالت 
مليشيات  فيها  كبدنا  املسلحة  املواجهات  من 
الحويث خســائر فادحة يف األرواح واملعدات 
وقدمنا فيها العرشات من الشهداء والجرحى 

واملعتقلــني من أبنــاء املحافظــة، ومتكن 
العاصمة عتق  إىل  التقــدم  الحوثيون مــن 
الدروع ومعدات عسكرية  المتالكه أســلحة 
ملوقع  ولكــن  بأضعاف،  أســلحتنا  تفــوق 
املقاومة  الجغرايف الصحراوي ظلت  شــبوة 
الشــعبية تهز مضاجع العــدو الحويث ليال 
ونهارا رغم تقدمــه باتجاه مديرية مصينعة 

التي واجــه فيها مقاومة ومواجهات عنيفة، 
حيث ســقط فيها 15 شهيدا منهم )9 شهداء 
أبناء  من أفــراد أرسيت( و)6( شــهداء من 
عشــيم  بن  الشــيخ  بيت  وتفجري  مصينعة 
قائد جبهة املصينعة، واستشــهد 4 من أبناء 
قبيلته وشقيقه األصغر وبعدها دخلت قوات 
املليشيات الحوثية إىل مصينعة بعد أن تكبدت 

خسائر فادحة«.
 العودة مــن الســعودية ومواصلة 

القتال
وتابــع: »وبعــد ذلك حشــد رجال 
املقاومــة والقبائل يف منطقة الجلفوز، 
رشق مدينة عتــق، للدفاع عىل ما تبقى 
من شــبوة، وقد تزامن ذلك مع عوديت 
التحقت  السعودية، حيث  من  العالج  من 
بإخــواين املقاتلني من رجــال املقاومة 
والقبائل وخضنا معركة قتالية ملدة ثالثة 
أيام، وبعــد أن تكبدت القــوى الحوثية 
من  شهيدا   18 وســقط  فادحة  خسائر 
من  الحوثية  القــوات  متكنــت  أبطالنا 
الصعيد  ومفرق  جلفوز  عىل  الســيطرة 
وبعدها بأســبوع تقــدم الحوثيون إىل 
منطقة الصعيد وظلت املقاومة مستمرة 
الحوثية  القوات  ووصلت  مواجهتهم  يف 
إىل مدينه الصعيد، واســتمر املد الحويث 
باتجاه العــرم مناطق لقموش وواجهوا 
فيها خسائر  تكبدوا  عنيفة  معارك  هناك 
كبرية وسقط من رجال املقاومة أكرث من 
15 شهيدا ونتيجة للمواجهة العنيفة من أبناء 

شبوة توقف الحويث عن التقدم«.

تغيري اسرتاتيجية املقاومة
ويشــري املقدم الخرض الجبواين إىل أن: 
»املقاومة الشــبوانية أعادت ترتيب صفوفها 
وغــريت اســراتيجيتها بدال مــن املواجهة 

املبارشة إىل حرب عصابات وحرب شــوارع 
بهجات  تقوم  مجموعات  تشكيل  خالل  من 
خاطفــة، وهذا العمــل أدى إىل إرباك العدو 
الحــويث واســتنزافه، حيث اســتمرت هذه 
العمليات إىل ما يقارب ســنة، حيث تم فعال 
بســحب  وقامت  الحوثية  القــوات  إضعاف 

قواتها من بيحان، وقمنا بتشكيل عدة جبهات 
أخرى  ومناطق  عسيالن  ووادي  الصفراء  يف 
مــن أبناء قبائل بيحان وعىل رأســهم قبائل 
البطولية  املالحم  أروع  الذين سطروا  بلحارث 
والتف حولهم جميع أبناء شبوة وبدأ التحالف 
بتشــكيل لواء يف العرب بقيادة العقيد مسفر 
الحاريث وضم ذلك اللــواء ابرز املقاتلني من 
أبناء شــبوة وتم تجهيزه بعــدد من األطقم، 
حيث تقدم إىل منطقــة حيدر بن عقيل عىل 
مشارف عســيالن باتجاه السلني وكان ذلك 
اللواء أول وحدة عســكرية تشكل، وخاضوا 
معارك اســتمرت مدة، وعندما تم تشــكيل 
اللواء 21 يف منطقة العرب يك يكون ســندا 
يف املواجهة استاء أبناء شبوة من ذلك اللواء 
كونه كان يضم أفرادا وضباطا من املحافظات 
الشالية، ولكن الدعم السخي الذي قدم لهذا 
اللواء والظرف الــذي كانت متر فيه املقاومة 
الجنوبيــة يف الصفراء أجــرب املقاومة عىل 
قبولهــم وتقدم اللــواء إىل منطقة الصفراء 
وهنا بدأ الدعم يتجه نحو هذا اللواء )21( وتم 
تحويله إىل القــوات اإلخونجية وتم تهميش 
الذي قدم تضحيات كبرية، ولكن  اللواء )19( 
أبطــال القوات الجنوبية صمــدوا وحافظوا 
عىل مواقعهم حتى جاءت ساعة الصفر التي 
حتى  وعفاش  الحويث  مليشيات  فيها  أزاحوا 
آخر حدود شــبوة وبعدها تــم تهميش أبناء 
املقاومة وتم تفكيك اللواء )19( وســيطرت 
كانت مدعومة  التابعة لإلصالح ألنها  األلوية 
ومجهزة ومل تتحرك وقت املعارك 
أي  يف  تشــارك  ومل  الحقيقــة 

هجوم ضد الحوثيني«.
وأشار املقدم الجبواين إىل أن: 
»شبوة قدمت يف سبيل تحريرها 
من رجس املد الشــيعي اإليراين 
وأذنابه الحوثة 1200 شــهيد وعددا 
كبــريا من الجرحــى منهم 107 

إعاقتهم دامئة«.

خيار صحيح
يف  الخرض،  املقــدم  ويؤكد 
ختــام حديثه لـ«األمنــاء« أن: 
»الخيــار الصحيــح الــذي اتخذته 
املقاومة ورجــال القبائل بعد دخول 
إعادة  - وهو مــن ضمــن  العــرم 
للمقاومة  العســكرية  االسراتيجية 
يف منطقة عــزان ومديرية ميفعة ورضوم - 
هو قيامهم بالسيطرة عىل اللواء الثاين مشاه 
بحري واللــواء الثاين مشــاه جبيل وقاموا 
النفطية  املنشئات والرشكات  بحاية وتأمني 
والحفاظ عىل كامــل معداتها وأجهزتها ومل 

تتعرض للرسقة يف منطقة بلحاف«.

تقرير

اجتمعنا مع وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي يف التواهي قبل دخول احلوثي إلى عدن

قدمت شبوة يف سبيل حتريرها )1200( شهيد وعدًدا كبيًرا من اجلرحى منهم )107( إعاقتهم دائمة

غيرنا استراتيجية املعركة بشبوة واستنزفنا العدو احلوثي

ألوية تابعة لإلصالح بشبوة لم تتحرك وقت املعارك احلقيقية ضد احلوثي

قائد لواء القوات اخلاصة بعدن املقدم اخلضر اجلبواني يسرد لـ«األمناء« تفاصيل معركة عدن وشبوة ضد احلوثي:

هكذا بداأت املعركة الع�ضكرية بعدن �ضد احلوثي
اجتمعنا مع وزير الدفاع اللواء حممود ال�ضبيحي يف التواهي قبل دخول احلوثي اإىل عدن


