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»األمناء« تقرير/ جمال احملرابي:
 

ُيعد اللــواء األول مقاومة جنوبية بالضالع من أقوى 
املرابطة مبحور  القتاليــة  والوحدات  الجنوبيــة  األلوية 
الضالع القتايل، ويعد الرقم الصعب واللواء الذي له الدور 
الكبري يف التصدي ملليشــيا الحويث يف ســاحات الوغى 
يف مختلــف جبهات الضالع، ولــه دور بارز يف التصدي 

للجامعات اإلرهابية يف العاصمة الجنوبية عدن.
واللــواء ليس وليد اللحظة أو األشــهر، ولكنه اللواء 
الذي كان ملنتســبيه الدور األبرز يف كل محطات املقاومة 
الجنوبية، فقد تم تأسيســه رسميا يف عام 2016م بقرار 
رئايس بعد جهود حثيثة بذلها اللواء شــال عيل شــائع 
القائد العام أللوية املقاومة الجنوبية، وتم تعيني الشهيد 
القائد العميد ســيف عيل صالح سكره قائدا للواء، وذلك 
ملا ميتلكه من سجل تاريخي مرصع بالنضال والشجاعة 

والقيادة يف كل مراحل النضال الوطني.
وبعد أن كان ملقاتليه الدور األبرز يف التصدي ملليشيا 
الحويث يف حــرب 2015م يف مختلــف جبهات القتال 
بالضالع فقد تحمل اللواء األول مقاومة الضالع بعد ذلك 
مهمة حامية حدود الضالع البوابة الشاملية للجنوب بعد 

حرب 2015م فكانوا حصنه املنيع.

محطات من الصمود والتصدي
فكــام كان للــواء األول مقاومــة الضالع دور يف 
2015م  الصمود والتصدي ملليشــيا الحــويث يف حرب 
والذي ســجلت بها الضالع أول انتصار عريب يف الجزيرة 
العربية ضد التمدد اإليــراين باملنطقة، فكان للواء األول 

مقاومــة جنوبية الدور الكبري يف تشــكيل حاجز الصد 
األول ملليشــيا الحــويث يف حــرب 2019م حني حاولت 
مليشيا الحويث العودة إىل حدود الضالع الشاملية، فكان 
اللواء األول مقاومة أول لــواء يعزز بقواته للتصدي لتلك 
املليشــيا الغازية ليقود الشهيد القائد العميد سيف سكره 
قــوات اللواء ويعزز بهــا جبهات حــدود الضالع، فكان 
قائدا للجبهة حتى لحظة استشهاده بجبهة حجر يف 30 
مايو 2019م وهو يف مقدمة الجبهة لريسم بدمه حدود 

الضالع ويصنع النرص وهو يقود املعركة بنفسه.

تضحيات اللواء
التابع أللوية  اللــواء األول مقاومة الضالــع  وقدم 
املقاومــة الجنوبية خــال العامــني 2019م  و2020م 

تضحيات جسيمة.
وقدم أكرث من 80 شــهيدا أبرزهم قائد اللواء الشهيد 
القائد ســيف عيل صالح ســكرة وأكرث من 350 جريحا 
الذين روت دماؤهم الزكية تراب الضالع، ورسموا خارطة 
الزكية فاتورة  الصمود واالنتصار معا ودفعــوا بدمائهم 

االنتصار الجنويب العظيم باهظة الثمن.

صمود وتصٍد
ومتكنت قوات اللــواء األول مقاومــة جنوبية من 
التصدي ألكرث من 200 عملية هجومية شــنتها عنارص 
مليشــيا الحويث عىل مواقع متركز قــوات اللواء االول 
مقاومه والقوات املســلحة الجنوبية املشــركة بجبهات 
شامل وغرب محافظة الضالع منها صد 40 هجمة بجبهة 
مريس و160 هجمة توزعت عــىل مختلف جبهات حجر 

والفاخر وبتار والجب وصبرية شامل غرب الضالع.
ومتكنت قوات اللــواء األول من تحرير مســاحات 
التي  العسكرية  العمليات  جغرافية شاســعة يف مرسح 
كانت تسيطر عليها مليشــيا الحويث عىل امتداد جبهات 

الضالع الشاملية والغربية.

دور املدفعية وراجامت الصواريخ
دور مدفعية اللواء األول مقاومة وراجمة الصواريخ 
الكاتيوشــا الدور األبــرز يف دك أوكار مليشــيا الحويث 
وتعزيزاتها بعد أن أوقــف طريان التحالف العريب طلعاته 
ملســاندة أبطال جبهات الضالع، فمدفعيــة اللواء األول 
مقاومة تســجل حضورها دامئا وبصواريخها ورضباتها 
تدك أوكار مليشيا الحويث وتعزيزاتها وثكناتها وقد لعبت 
الدور املرشف يف التصدي ملليشــيا الحويث عىل مختلف 

الجبهات.

الــدروع  لوحــدة  نوعيــة  عمليــات 
واملدفعية

التابعة  الكاتيوشــا  ومدفعية  الدروع  وحدة  ونفذت 
للواء األول مقاومــة جنوبية بالضالــع عمليات نوعية 
كان لهــا بالغ األثر يف إلحاق الهزمية النكراء يف صفوف 

مليشيا الحويث، حيث نفذت خال العامني 2019و 2020 
أكرث من 200 عملية عسكرية أتت بعد رصد ميداين مبارش 
ومعلومات اســتخباراتية تكللت غالبيتها بالنجاح حسب 
رصد العمليات العســكرية التابعة للــواء االول مقاومة 

الضالع.

خارطة عسكرية
ومن خــال الخارطة العســكرية التي توضح حجم 
اتســاع مســاحة املواجهة العســكرية بجبهات الضالع 
الشاملية والغربية وحجم العبء الكبري الذي يتحمله اللواء 
األول مقاومة الضالع، فمن مريس شامل الضالع وصوال 
إىل طــول امتداد جبهات الفاخر وبتــار والجب وصبرية 
جنوب غرب وشــامل قعطبة وصوال إىل الجبهة الغربية 

ملحافظة الضالع.
وتشــكل قوات اللواء األول مقاومــة الضالع حاجز 
الصد األول يف جبهات الضالع الشــاملية والغربية، فمن 
مريس شــامل الضالع امتدادا عىل حدود الضالع وصوال 
إىل األزارق تتخنــدق قوات اللواء األول مقاومة وتتمرس 
يف خطوط النار والنسق األول عىل امتداد جبهات الضالع.

التواجد يف جبهة مريس
الكتيبة األوىل والتي تتمركز يف جبهة مريس ضمن 
قــوات الوية املقاومة الجنوبية والقوات املشــركة وهذا 
ما يعزز تواجــد قوات اللواء األول مقاومة الضالع بجبهة 
مريس ويف خط املواجهات والنســق األول لتشكل حاجز 
الصد والتصدي ملليشــيا الحويث يف جبهة مريس، حيث 
تتمركز يف عدد من املواقع التــي يتخندق ويتمرس بها 
أبطال اللــواء األول مقاومة الضالع عــىل امتداد جبهة 

مريس شامل الضالع.

الجبهات الجنوبية والشــاملية والغربية 
لقعطبة

وعىل امتداد جبهات شامل غرب وجنوب غرب مديرية 
قعطبة ومن جبهــة الفاخر حتى صبرية يشــكل اللواء 
األول مقاومة الضالع حضوًرا قوًيا وعىل مختلف مواقع 
جبهات الفاخــر، فمن تبة عثــامن إىل املرخزة إىل بتار 
والجب وصبرية وصوال إىل جبهة تورصة األزارق يتخندق 
ويتمرس أبطال اللواء االول مقاومة بقوام خمس كتائب 
قتالية مدربة ومســلحة والتي لها الدور األكرب والحضور 
املرشف للتصدي ملليشيا الحويث وعىل امتداد تلك الجبهات 
التي تقع شامل غرب قعطبة جبهات الفاخر وبتار والجب 
وصبرية وصوال إىل جبهة األزارق الجبهة الغربية للضالع 
تشــكل قوات اللواء األول مقاومة حاجز الصد األول لردع 

ًا. مليشيا الحويث املدعومة إيرانيَّ
وســجل أبطال اللواء األول مقاومــة الضالع أدوارا 
بطولية ومبســاندة ألويــة املقاومة والقوات املشــركة 
األخرى يف التصدي ومواجهة املليشيات الحوثية الغازية، 
وكان ألبطــال اللواء األول مقاومة الدور األبرز يف تحرير 
الكثري من مناطق حجر ليقدم اللواء األول مقاومه العديد 

من الشهداء والجرحى كان أبرزهم قائد اللواء العميد سيف 
سكره والقائد بكيل السيلة وعدد من اآلليات الحربية يف 
ســبيل تحرير مناطق وقرى حجر ومنها منطقة الريبي 
وباجه والتي تشــكل مساحة واسعة من حجر والتي كان 
بقاؤها تحت قبضة مليشــيا الحويث يــؤرق كل القوات 
الجنوبية؛ ألن مليشــيا الحويث كانت متتلك الســيطرة 
النارية بشــكل كامــل وبإحكام عىل أجــزاء كبرية من 
منطقة حجر. لتخوض قوات اللواء األول مقاومة الضالع 
معركة التطهري ومبساندة القوات الجنوبية املشركة يف 
8 أكتوبر ليصنع أبطال اللواء األول مقاومة ومبســاندة 
القوات املسلحة املشركة انتصارا عسكريا جديدا ليتم بعد 
ذلك السيطرة عىل معسكر الجب االسراتيجي الذي ميثل 
نقطــة ومحور التحكم بكل جبهــات القتال جنوب غرب 

وشامل غرب قعطبة.
لتتمركز بعد ذلك قوات اللواء األول مقاومه هناك بعد 
أن لقنت مليشــيا الحويث وجرعتها الهزمية عىل امتداد 
تلك الجبهات بعد كل املحاوالت الفاشلة الستعادة معسكر 

الجب االسراتيجي.

كامئن
ونصبت قوات اللواء األول مقاومه أكرث من 80 كمينا 
محكام اســتهدفت من خالها تعزيزات عنارص مليشيا 
الحويث وحصدت رؤوس املئات من مقاتيل املليشيا بينهم 
أكرث من 20 قياديا من قيادات املليشــيا وأسفرت الكامئن 
عن تدمري العرشات من األطقم والعربات وعدد من اآلليات 

الحربية التابعة ملليشيا الحويث.

تبخر أحالم الحويث
وقال قائد اللواء األول مقاومة جنوبية العقيد باسل 
ســكرة: »أُحيي صمود أبطال اللواء األول مقاومة ومقدرا 
تضحياتهــم الوطنية الخالدة التــي قدموها يف مختلف 
املراحل، ونرحم عىل كل شــهدائنا الذي قدموا أرواحهم 
بسخاء يف ســبيل هذا الوطن وشعبه التواق لنيل الحرية 
والكرامــة والعدالة ألرضنا الجنوبيــة ونرحم عىل روح 
الشهيد القائد املؤســس للواء األول مقاومة اللواء سيف 

عيل صالح سكرة«.
اللواء  أعوام مضت منذ تأسيس  وأضاف: »خمســة 
األول مقاومــة الضالع ورغم تحديــات املرحلة الصعبة 
خال هذه الفــرة إال أن قيادة اللواء األول مقاومة ممثلة 
بالشــهيد القائد املؤســس وامللهم اللواء ســيف سكرة 
والشهيد القائد وليد سيف ومعهم األبطال األوفياء حملوا 
التحديات والصعــاب بكفاءة واقتدار ووهبوا حياتهم يف 
ســبيل الوطن ليبقى اللــواء األول مقاومة جنوبية ميثل 
السياج والســد املنيع بحدود الضالع الشاملية والغربية 
والقلعة التي تحطمت عىل أسوارها أحام مليشيا الحويث 

الغازية وتبخرت أحامها يف حدود الضالع«.
وتابــع: »منذ أقل من عامني وأبطــال وقوات اللواء 
األول مقاومة جنوبية يتمرسون بجبهات شامل وغرب 
الضالــع ويتخندقون جنبا إىل جنب مــع أبطال القوات 

املســلحة الجنوبية املرابطة يف محــور الضالع القتايل 
ويخوضون ماحم بطولية شهد لها العامل أجمع، ويقفون 
بثبات وإرادة صلبة وشموخ عظيم واضعني نصب أعينهم 
هدفا واحــدا ال حياد عنــه وهو التصدي لتلك املليشــيا 
الحوثية الغازية وقطع نفسها األخري يف حدود الضالع«.

وأكمل: »رغم ظروف املرحلة التأسيســية التي مررنا 
بها والتي تعد مليئة بالتحديات والعقبات إال أننا استطعنا 
أن نجتاز العديد منها فقد أثبــت صمود جنودنا يف خط 
التامس ومواقع الــرشف والبطولة املتمثل يف الدفاع عن 
انتامئهم  الجنويب مدى إخاصهم وصدق  الوطن وشعبه 

له والدفاع عنه«.
واســتطرد: »ورغم التحديات نقولها اليوم ال خوف 
عىل الجنوب مادام وقيادتنا العسكرية وجنودنا البواسل 
نجدهم يف مقدمــة الصفوف يتقاســمون األمل واألمل 
الخبز مع جنودهم يف  والتضحيات ويقتســمون كرسة 
ميادين الــرشف والبطولة ويرابطون مــع جنودهم يف 
املتارس والخنادق ليحرســوا مكاســب الثورة الجنوبية 
التي تحققت بفضل  ويدافعوا عن مكاســب االنتصارات 
وصمود األبطال وتضحيات الشــهداء امليامني، ونحن هنا 
نحمل عــىل عاتقنا قضية وطــن وأرض وهوية ومبادئ 
وأهداف عمدت بدماء الشــهداء األبطــال ومواقفنا ثابتة 
لن نحيــد عنها قيد أمنلة مهام كلفنــا من مثن وتضحية 
وأن مآثر قواتنا املســلحة الجنوبية وتضحياتهم الوطنية 
ســتبقى خالدة ذكرهــا لألجيال تتناقــل مراحل النضال 

بافتخار واعتزاز«.
وقال: »إننا يف قيادة اللــواء األول مقاومة جنوبية 
سنقدم كل التضحيات إلعادة بناء الوطن وحامية وتأمني 
مكاسبه التي حققناها، وإن البناء يتطلب منا جميعا جهد 
وطني تشاريك تكاميل بني مختلف قواه ورشائحه، ومن 
هذا املنطلق أدعو الجميع ليكونوا صفا واحدا خلف قيادتنا 
السياسية والعسكرية ملا تتطلبه املرحلة ملواجهة مخاطر 
الفــوىض واإلرهاب والتطرف، فالجميــع أداة مجتمعية 
مســاعدة لألجهزة األمنية والعســكرية وأنه مهام بلغت 
التحديات والصعاب لن تثنينا عن مواصلة املشــوار الذي 
استشهد ألجله شهدائنا األبطال وهو التحرير واالستقال 

واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة«.
واختتــم حديثه بالقــول: »ننقل خالــص تحياتنا 
للقيادة السياسية ممثلة بقائدها الرئيس عيدروس قاسم 
الزبيدي رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب القائد األعىل 
للقوات املسلحة الجنوبية واىل قيادتنا العسكرية ممثلة 
باللواء شــال عيل شــائع القائد العام أللوية املقاومة 
الجنوبية مؤكدين لهم أن قواتنا املســلحة الجنوبية هي 
املاذ والنجاة لشــعبنا الجنويب لتحرير أرضه من قوى 
االحتال وتنظيامتها املتطرفة، وإننا منلك اإلميان الكايف 
الذي مينحنــا القوة واالقتدار للمــي قدمًا إىل جانب 
قيادتنا، مؤكدين لهم أننا ســنبذل كل الجهود لتأسيس 
جيش جنــويب نظامي يذود عن حياض الوطن الجنويب 

وشعبه«.

تقريـــر

تأسس رسمًيا يف عام 2016م..
اللواء االأول مقاومة جنوبية بال�ضالع.. درع فوالذي حطم اأحالم احلوثي
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