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¿ كيف بداأ الهجوم على القوات الجنوبية؟ وكيف تم التعامل معه؟
¿ ما هو التكتيك الذي ا�ستخدمته القوات الم�سلحة الجنوبية؟
¿ ت�ساقط ع�سرات القادة الع�سكريين اليمنيين للإخوان ب�سقرة

¿ لماذا يقاتل ال�سمال ب�سقرة؟

تقرير

"األمناء" تقرير/ عـــالء عـــادل حــــنش:
املســلحة  القوات  أبطــال  يواصــل 
الجنوبية حصد أرواح قيادات عســكرية 
شــالية بــارزة يف صفوف ميليشــيا 
التي يســيطر  للرشعية،  التابعة  اإلخوان 

عليها حزب اإلصالح، يف جبهات أبني.
الجنوبية  املســلحة  القوات  ومتّكنت 
خــالل اليومــني الفائتني من إســقاط 
عرشات القيادات، باإلضافة إىل عدد كبري 

من الجنود يف صفوف ميليشيا اإلخوان.

وادي سال يبتلع اإلخوان
القــوات املســلحة الجنوبية تواصل 
إسقاط قيادات عســكرية شالية بارزة 
التابعة  يف صفوف ميليشــيا اإلخــوان 

للرشعية بجبهة أبني.
وكشفت مصادر عسكرية عن مرصع 
ميليشيا  بصفوف  بارزة  عسكرية  قيادات 
أمس  أبني  بجبهة  املعــارك  أثناء  اإلخوان 

األول الثالثاء.
وقالــت املصــادر لـ"األمنــاء" إنه: 
"تم دفن اثنني مــن الضباط يف صفوف 
ميليشــيا اإلخوان مبحافظــة مأرب بعد 

عرص أمس األول الثالثاء قتلوا بأبني".
وأكــدت املصــادر أن: "الضابطــان 
يعتربان من ضباط القوة الضاربة ملليشيا 

اإلخوان".
وتابعت: "القيــادي اإلخواين العميد 
ناجي بــن ناجي عائض، مســاعد قائد 
املنطقة العســكرية السابعة قتل بشقرة، 
باإلضافــة إىل مرصع العميد احمد حميد 
 )١٤١( اللواء  عمليــات  الذبحاين، رئيس 
التابع ملليشــيا اإلخوان يف معارك شقرة 
عىل يد أبطال القوات املسلحة الجنوبية".

واســتطردت املصــادر بالقول: "إىل 
جانب مرصع قيادات عسكرية هم )مالزم 
أول/ لطف عيل صالــح يحيى الصباري، 
وهــو من ضبــاط اللواء )72 مشــاه(، 
وينتمي إىل محافظة صنعاء، وتحديًدا من 
الحيمة الخارجية، والنقيب/ أسامة يحيى 
عيل الغبييس، من أبناء محافظة عمران، 
وتحديًدا مديريــة خارف، وقد ُقتل بجبهة 
شقرة يوم األحد ١5 / ١١ / 2020م، إىل 
جانب قيادات عسكرية بارزة لقوا حتفهم 

بأبني مل ُتكشف اسائهم بعد".
بدورهــا، اعرتفت ميليشــيا اإلخوان 
التابعــة للرشعية هذا األســبوع مبقتل 
أحد عنارصها برتبــة نقيب خالل موجة 

تصعيدها األخرية بشقرة.
نعي  اإلخــوان يف  اعــرتاف  وتجىل 
إّن:  قائلًة  اإلخوانيــة،  املليشــيا  أصدرته 
"القتيل يدعى أسامة يحيى عيل الغبييس، 
من محافظة عمران الشالية، وغريهم".

فيا قال سياسيون عن ذلك التساقط 
أن:  اإلخوان  قيــادات  الكبري يف صفوف 
"وادي ســال الواقــع يف محافظة أبني 
بارزة يف صفوف  قيادات عسكرية  ابتلع 

ميليشيا اإلخوان".

ردود فعل
القوات املسلحة  وتعليًقا عىل اسقاط 
الجنوبية لقيادات عسكرية شالية بارزة 
التابعة  يف صفوف ميليشــيا اإلخــوان 
للرشعيــة بجبهة ابني، قال املهندس أمني 
محمد الشعيبي: "تستمر قواتنا الجنوبية 
اليمني وتنرش  يف تصفية قوات االحتالل 
النواح من كل بيت مســتباح يف صنعاء 
وإب وعمران ومأرب وذمار وتعز وغريها 
مــن محافظــات الجمهوريــة العربية 

اليمنية".
وأضــاف: "القــوات الجنوبية ابكت 
وأذلت الحوثيــني يف 20١5م الذي اذلهم 
وانتهــك أعراضهم.. وها هــي اليوم تذل 
وتســحق من فر من الحــويث وترك بيته 

ونساءه سبايا للمجوس".
كلها  الدنيا  ساء  متأل  "تحية  وتابع: 
ألبطال قوات الجنوبية األبية.. قوات دولتنا 
الجنوبية القادمة الذي رغم حصارها من 
إنها أصبحت  إال  الدعم  أنواع  الرواتب وكل 

الرقم الصعب يف شبة الجزيرة العربية".
بــدوره، علــق االكادميــي واملحلل 
الســيايس الجنويب د. حســني لقور بن 
عيدان عىل مرصع تلك القيادات العسكرية 
الرفيعة الشالية عىل يد القوات الجنوبية 
القادة  "يتســاقط  قائاًل:  الطرية  بجبهة 
القادمون  اليمنيني  املرتزقة  العســكريني 
بالدهم  الحوثة يف  من مناطق ســيطرة 
عىل رمال أبني الطاهرة التي تعيدهم جثثا 
ممزقة يوميــا يف املواجهات مع القوات 

املسلحة الجنوبية".
أبلغ  "لعلها  )تويــرت(:  عرب  وأضاف، 
الهاربون  حربهم  أمراء  يتلقاها  رســالة 
خارج الحــدود بعد أن اعتقدوا أن الجنوب 

يف متناول ايديهم".
أعترب مراقبون سياســيون  بدورهم، 
أن: "تســاقط قيادات الرشعية اإلخوانية 
الجنوبية  املســلحة  القوات  مواجهة  يف 
بجبهة أبني يحمل العديد من الدالالت يف 
ا أن  حرٍب تريد الحكومــة املخرتقة إخوانيًّ

يكون لها نهاية".
وقالــوا، يف ترصيحات لـ"األمناء"،: 
"الفرتة الراهنة تشهد عىل بطوالت ملهمة 
الجنوبية يف  املســلحة  القوات  ُتسّطرها 
حرب  يف  اإلخوانية  املليشــيات  مواجهة 
تلك  الــدالالت، وتربهن  العديد من  تحمل 
البطوالت للقوات الجنوبية عىل أّن الجنوب 
ميلك قوات باســلة قــادرة عىل حاية 
الوطن من مؤامرة خبيثة تنّفذها حكومة 

الرشعية عرب مليشــياتها اإلخوانية بغية 
فرض احتاللها الغاشم عىل الجنوب".

وأضافوا: "ومع تساقط قيادات بارزة 
بالرشعية اإلخوانيــة عىل الجبهات، فإّن 
ما يجري عــىل األرض يربهن عىل مدى 
جسارة القوات املسلحة الجنوبية وقدرتها 
عىل حاية أراضيها من رشور الرشعية".

واستطردوا: "املواجهات تحمل برهاًنا 
عــىل أّن الرشعية التي تدعي قوًة هي يف 
األســاس تتاجر يف الوهم، وتدعي أّن لها 
قوة حقيقية عىل األرض، مبا ميّكنها من 

النيل من أمن الجنوب".
الرشعية  أّن  "يبدو  بالقول:  واختتموا 
لقمة سائغة  الجنوب ســيكون  أّن  ظّنت 
يف أيديها وســيكون مبقدورها السيطرة 
عىل أراضيه بســهولة، لكن امليدان يقول 
شيًئا آخر، مفاده أّن الرشعية ستظل مُتنى 
الخسائر عىل كافة األصعدة،  بالكثري من 
عقاًبا لهــا عىل تصعيدها الغاشــم ضد 

الجنوب".

كيف بدأ الهجوم؟ وكيف مت 
التعامل معه؟

أمس  االشــتباكات،  حدة  وتصاعدت 
األول الثالثاء، عىل عدة جبهات قتالية يف 

محور أبني، مبختلف أنواع األسلحة.
وكشف شهود عيان عن وصول أصداء 
دوي املدافع إىل املناطق السكنية املتاخمة 
ملواقــع جبهات القتال، يف إشــارة عىل 

اشتداد املعارك.
وبحســب مصــادر ميدانيــة، فقد 
التابعة للرشعية،  أشعلت مليشيا اإلخوان 
إىل  مشرية  التسلل،  مبحاولة  االشتباكات 
أن: "القوات املسلحة الجنوبية تصدت لها، 

وأوقعت خسائر فادحة يف صفوفها".
مــن جانبه، قال املتحــدث اإلعالمي 
أبني  مبحور  الجنوبية  املســلحة  للقوات 
محمــد النقيــب ان: "املواجهات تجددت 
مســاء يوم الثالثاء عىل جبهات ابني يف 
خرق متواصــل من مليشــيات اإلخوان 

لوقف إطالق النار".
واكــد: "مقتــل )٤0( مــن عنارص 
املليشــيات يف معارك يوم الثالثاء )أمس 

األول(".
أبــني  جبهــة  "تشــهد  وأضــاف: 
اندلعت  األوسط  القطاع  يف  اشــتباكات 
إثر متادي املليشيا االخوانية اإلرهابية يف 

خروقاتها".
العدو  مليشيا  "وكانت  النقيب:  وتابع 
قد منيت بهزائم ساحقة وتكبدت خسائر 
كبرية خالل )٤8( الســاعة املاضية، حيث 
بينهم  لقي )٤0( من عنارصها مرصعهم 
قادة قدموا من مارب وامراء يف تنظيمي 

القاعدة وداعش".
ويف حديث سابق لقناة )الغد املرشق(، 
أكد النقيب أن: "مليشيا اإلخوان اإلرهابية 
ارتكبت )620( خرًقــا لوقف إطالق النار 
بأبني، منذ إعالن آلية ترسيع تنفيذ اتفاق 

الرياض حتى ليلة أمس األول الثالثاء".
اإلخوان  مليشيا  خروقات  وتصاعدت 
خالل  أبني،  جبهــة  يف  للرشعية  التابعة 
األســبوعني املاضيني، يف تجاهل التفاق 
الســعودية  الوســاطة  وجهود  التهدئة 

لترسيع تطبيق اتفاق الرياض.

تكتيك القوات املسلحة اجلنوبية
وكشــف املركــز اإلعالمــي للقوات 
العسكري  التكتيك  عن  الجنوبية  املسلحة 
الذي استخدمته القوات املسلحة الجنوبية 

يف صد هجوم ميليشيا اإلخوان.
وقال، املركز اإلعالمي للقوات املسلحة 
الجنوبية، الثالثاء، إن "القوات املســلحة 
أعنف هجوم  الجنوبية متكنت من صــد 
ملليشــيا اإلخوان أمس االثنني )أمس قبل 
األول( شنته عىل قطاعات )الطرية وادي 

سال وقطاع الساحل(".
مليشــيا  حشــدت  "حيث  وأضاف: 
اإلخوان جميــع عنارصها وحاولت الدفع 
بكل قوتها لغرض إحراز أي تقدم، وشنت 
ثالث هجــات منفصلة منــذ فجر يوم 
االثنني إال أن كافة هجاتها باءت بالفشل، 
من  الجنوبية  املســلحة  القوات  ومتكنت 
كرس ذلــك الهجوم الكبري لتلك املليشــيا 

وألحقت بهم خسائر فادحة".
بدوره، أكد مصدر ميداين أن: "مليشيا 
اإلخــوان حاولت الدفع بــكل عنارصها 
وأسلحتها باتجاه مواقع القوات الجنوبية 
إال أن ذلك الهجوم الذي راهنوا عىل نجاحه 
انكرس بعدمــا وجدوا صموًدا وبســالة 

جنوبية".
وأشــار املصــدر إىل أن: "خســائر 
العتاد  يف  املهاجمــون  تلقاهــا  فادحة 
واألرواح ووقع آخرون أرسى فيا تتناثر 
جثث البقية يف صحــاري وتباب الطرية 

وقطاعي الساحل ووادي سال".
وأضاف: "االشــتباكات كانت عنيفة 
منذ اندالع املواجهات، وتوقفت وسط حذر 

شديد".
وأكد أن: "مليشــيا اإلخوان فشــلت 
القوات املسلحة  بإحراز أي اخرتاق ملواقع 

الجنوبية".
وتابــع: "فرضت القــوات الجنوبية 
حصاًرا عىل متسللني من عنارص املليشيا 
وكبدتهم  سال،  بوادي  اإلرهابية  اإلخوانية 

خسائر".
فيا أشار مصدر يف القوات املسلحة 
الجنوبية إىل أن "هجوم ميليشيا اإلخوان 

ليلة االثنــني بأبني ضد مواقــع القوات 
املســلحة الجنوبية كان انغاسًيا، أي أن 
امليليشــيا لجأت لتلك األعال بعد فشلها 

باملواجهة املبارشة".
يشء  أي  امليليشيا  تلك  "لتفعل  وقال: 
فقواتنا املســلحة الجنوبيــة البطلة يف 
انتظارهــم، وال بد أن تأيت ســاعة إعالن 
تقدم القوات املســلحة الجنوبية، فجميع 

أفرادنا متلهفون لهذه اللحظة".
بدورهــم، كشــف عســكريون عن 
تتبعها  التي  العســكرية  االســرتاتيجية 

القوات املسلحة الجنوبية.
وقالوا إن: "القوات املسلحة الجنوبية 
تنتهج قواعد عســكرية هامة، منها عدم 
فتح عدة جبهات يف وقت واحد، باإلضافة 
إىل عدم تكــرر التكتيك الــذي فازت به 
ســابًقا، وابتكار غريه أو تعديله بطريقة 

غري متوقعة بناء عىل توافق الظروف".
وأشــاروا إىل أن: "القوات املســلحة 
)القتال  الجنوبية متتلك شعار هام، وهو 
واالنتصــار يف املعــارك ليــس هو قمة 
املهارة، فالتفوق األعظم هو كرس مقاومة 
العــدو دون أي قتال("، يف اشــارة إىل 
الهزائم التي تحققها القوات الجنوبية ضد 

ميليشيا اإلخوان.
شــعار  قواتنا  تنتهج  "كا  وتابعوا: 
العدو وعرفت نفســك فإن  )إذا عرفــت 
باستطاعتك أن تخوض مائة معركة وأنت 
يف مأمن من خطــر الهزمية(، باإلضافة 
إىل كيفية الســبيل إىل قهر العدو دون أن 

تكون قادًرا بالرضورة عىل عمل ذلك".
واستطردوا: "كا أن االنسحاب الجيد 
خري مــن املقاومة الســيئة، وهذا النهج 
مل تســتخدمه القوات املسلحة الجنوبية 

إطالًقا".
واختتمــوا بذكر عدد مــن العبارات 
نفسك،  تعرف  "عندما  الهامة:  العسكرية 
دامئا،  يكــون  فالنجاح  عــدوك  وتعرف 
عدوك  تعرف  وال  نفســك،  تعرف  وعندما 
فاملصري مجهول، وعندما ال تعرف نفسك، 

وال تعرف عدوك فالفشل محقق".

ملاذا يقاتل الشمال بشقرة؟
يف ســياق متصل، تساءل سياسيون 
القيادات  جعلــت  التــي  األســباب  عن 

الشالية تقاتل بشقرة.
وأجابــوا عن ذلك التســاؤل بالقول: 
"الشــال يقاتل بشــقرة لغزو واجتياح 
الجنــوب، يف محاولة لتكرار ســيناريو 

صيف ١99٤م".
املرة لن تكون  وأضافوا: "لكن هــذه 
كســابقتها، فالجنوب اليوم أصبح ميتلك 
أي  هائلة مبقدورها صد  قوة عســكرية 
قوة، بل أنها قادر عىل الوصول إىل أعاق 

الشال إذ ما أرادت ذلك".

تقرير لـ"األمناء" يكشف كيف تساقطت قيادات عسكرية شمالية بارزة بجبهة أبني..

وادي �سال يبتلع الإخوان


