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�سمود اأ�سطوري للمقاومة اجلنوبية بقيادة القائد عيدرو�س الُزبيدي
م�سيمري احلوا�سب.. البندقية التي اجتثت ملي�سيا احلوثي الإيرانية وغريت جمرى التاريخ

تفا�سيل املعارك ال�سر�سة لتحرير امل�سيمري
»األمناء« تقرير/ أحمد مطرف:

 

قبل ســتة أعوام من اليوم، وتحديدَا 
يف الحــادي عرش من يونيــو 2015م، 
اســتطاعت بندقيــة طالئــع املقاومة 
الجنوبية يف مديرية املسيمري الحواشب 
مبحافظة لحج قهر أعتى ترسانة حربية 
مينيــة غازية ألرض الجنــوب، باإلرادة 
أبناء  الصلبــة وعزمية الرجال، ســطر 
الجسام،  تضحياتهم  عنوان  الحواشــب 
يف معركة ال تقترص عىل شباب املقاومة 
واملرأة  الطفل  بل هنــاك  للقتال  كواجب 
القتال يف حمل  يتقاسمون دور  واملسن 
السالح ونقل املاء والغذاء والذخائر وفرق 

املجارحة.
يف هذه اللحظــة الفارقة والفاصلة 
وضعت  املعــارص  الجنوب  تاريــخ  من 
ثــورة هذا  تاجها عىل رأس  املســيمري 
الشــعب وقدمت خرية شــبابها قربانًا 
للنرص الذي توجت به مديرية املســيمري 
كثــاين منطقــة جنوبية تتحــرر من 
ميليشــيا الحويث، وحظيت بهذا النرص 

والرشف الكبري.
نســتذكر  ومعها  الذكرى  هذه  تحل 
عطــاءات جيــل ذهبي ســار يف ركب 
الفداء والتضحيــات حيًا ولقي ربه عىل 
لنبكيهم  الراســخة  واملبادئ  القيم  هذه 
دهرًا، من مواقفهــم وأدوارهم ومآثرهم 
وســريتهم النضالية العطرة، التي غريوا 
مــن خاللها مجرى التاريخ، وســطروا 
أنصع معاين الشجاعة والبطولة واإلباء.

مديرية املسيمري، وعىل مر تاريخها 
النضايل، تحتفظ لنفســها بخط ثوري 
ميضء ومميز، فقد انتهجت هذه املديرية 
خط التضحية منُذ فجر التاريخ الجنويب 
العريــق يف كل املراحــل واملتغــريات، 
وامتطت بالد الحواشــب صهوة جوادها 
وحجزت لنفسها دور البطولة يف مرسح 
عمليــات الحرب لرتســم آفاًقا تحررية 
حضارية وتحمــل عىل كاهلها مرشوعا 
وطنيا عظيام متمثال يف تطهري الجنوب 

من دنس األعداء.
11 يونيــو العظيــم 2015م، يومًا 
يتجــدد يف ذاكرة كل جنويب، فهو اليوم 
الذي بلغت فيه طالئع املقاومة الجنوبية 
حدود الفواصل النارية وأسقطت مواقع 
مليشــيا الحوثية ودحرتها من كل أرجاء 
بندقية طالئع  وأعلنت  املسيمري،  مديرية 
الجنوبيــة تحريــر مديرية  املقاومــة 
املسيمري بلحج وتتويجها بالنرص كثاين 

منطقة جنوبية بعد الضالع.

من وحي املعارك
الحواشب  املســيمري  رفعت مديرية 
شعار النرص أو الشهادة دفاعًا عن الدين 
والوطن، حيث بــدأت املقاومة مبديرية 
املســيمري بتنفيذ الكامئن عقب اجتياح 
الجنوب  أرايض  الحويث  مليشــيا  قوات 
ومتركز يف معســكر لبوزة، فقد حققت 
تلــك الهجامت الليلية التــي كانت تنفذ 
إحراق عدد من األطقــم التي كانت متر 

عىل الخط العام )كرش - عدن(.
وواصــل أفراد املقاومــة الهجامت 
ملليشيا  العسكرية  الثكنات  واســتهداف 
الحــويث بالقــرب من معســكر لبوزة 
االنطالقة  هي  كانــت  األمنية،  والنقاط 
األوىل والــرشارة التي امتدت لتشــعل 
املقاوم  الشــباب  صفوف  بني  الحامس 
باملديرية، األمر الذي دفع بقوات مليشيا 
الحــويث وأعوانها بشــن هجوم بربري 
املقاومة  له طالئع  املديرية، تصدت  عىل 
القوة  ميتلك  كان  العدو  ولكن  الجنوبية، 
والرتسانة العسكرية التي منحته دخول 
املديرية، حيث استبســل شباب املقاومة 
وقاوم عــىل إثر ذلك الهجوم وســقط 
القائد معاذ عيل أحمد،  حينها الشــهيد 
طيب الله ثراه، استشــهد أسد من أسود 
الحواشــب وقد صدق الشهيد معاذ حني 
قال: »لن يدخل الحوثيون املديرية إال عىل 
جثتي«، نال الشــهادة، واستمر الصمود 
من أبطال املقاومة رغم تواجد املليشــيا 
اإلمكانيات  املديرية، وشحة  يف عاصمة 

عىل مدى شــهرين من الحصــار الذي 
فرضته مليشــيا الحويث عــىل املدنيني 
ومنع خروج املرىض لتلقي العالج وعدم 
والتموينات  البضائع  بدخول  الســامح 
املليشــيات  فرضــت  املدينــة،  ملركــز 
املديرية،  عىل  املطبــق  الحصار  الغازية 
واســتخدمت أقذر وأبشــع الجرائم ضد 
العزل، وكانت تقابل تلك األفعال  املدنيني 
باإلرادة الصلبــة والعزمية التي ال تعرف 
إعادة  املقاومة  حاولت  وفعاًل  االنكسار، 
القائد  الشــهيد  بقيادة  صفوفها  ترتيب 
العقيد محسن محمد ســامل منجستو، 
واتخذت من منطقة كدان مقًرا لها شامل 
باقي  اتخذ  كام  املســيمري،  مدينة  غرب 
للمقاومة  مقرًا  مخران  مناطق  املقاتلني 
بقيادة  املســيمري  مدينة  شــامل رشق 
املناضل جامع فضل العيريي والشــهيد 
األهايل  رفض  وســط  الشــيبة،  بسام 
لتواجد ذلك العــدو الجاثم عىل أرضهم، 
حيث شــنت املقاومة هجوما كاســحًا 
عىل مواقــع العدو املتمركزة عىل الجبال 
املطلة عــىل املدينة مــن جهتي الرشق 
والغرب خالل ثالثة أيام )9, 10, 11( من 
يونيــو 2015م ومتكنت املقاومة تحرير 
أجزاء كبــرية ودخول املدينة، وكانت هي 
املعارك الفاصلة سقط خاللها كوكبة من 
الشــهداء امليامني وجرح آخرون ومنهم 
والشهيد  الرسوي  قاســم  نبيل  الشهيد 
بسام  والشهيد  عبدالله حيدرة  عبداملجيد 
عبدالله  عيل  عبدالله  والشــهيد  الشيبة 
الفيرت والشهيد وليد قائد مثنى، وبفضل 
هذه التضحيات الجســام حررت املدينة 
يف الحادي عرش من شهر يونيو العظيم 

2015م.

صمود أسطوري
املديرية  يف  املقاومة  شهدت  أن  بعد 
تعزيــزات من أفراد املقاومــة الجنوبية 
القادمــة من محافظــة الضالع بقيادة 
القائد عيدروس قاســم الزبيدي، القائد 
العام للمقاومــة الجنوبية، الذي أرشف 

عىل ســري املعارك وتحقيق قفزة نوعية 
يف مســار األحداث واملعــارك القتالية، 
ومتكنت خاللهــا املقاومة الجنوبية من 
إحراز االنتصــارات وتحرير ما تبقى من 
مواقع يف املديرية كانت تحت ســيطرة 

مليشيا الحويث.
املقاومة وصناديدها  أفراد  وجســد 
التضحية والفــداء، تزينت أرض  معاين 
وروابيها  الســمراء  وجبالها  الحواشب 
بدمــاء الرشفــاء األحرار مــن الرجال 
األوفياء الذيــن وهبوا أرواحهم رخيصة 
ألجل عزة وحرية هــذا الوطن، وقدمت 
املقاومة فنون القتال بإســناد ودعم من 

قوات التحالف العريب.
ويف هذه املناســبة العظيمة نتذكر 
املقاومة  جهابــذة  ســطرها  مواقــف 
وأبطالها الشــجعان من مناطق الجنوب 
التي شهدتها جبهة املسيمري  يف املعارك 
الحواشــب إىل جانــب إخوانهــم من 
املقاومة  قدمت  حيث  الحواشــب،  أبناء 
أفرادها  املستمرة وسقط من  التضحيات 
ما بني شــهيد وجريح من أبناء الضالع 
واملسيمري، وكان الحدث األبرز أثناء سري 
املعارك آنذاك عندمــا تم محارصة القائد 
عيدروس الزبيدي ورفاقه يف أحد مواقع 
املواجهــة وتم كرس الحصــار يف ذلك 
اليوم ومواصلة تقــدم املقاومة لتحرير 
ما تبقى من مواقع كانت تحت ســيطرة 
مليشــيا الحويث لتصل طالئع املقاومة 
الجنوبية من أبناء الحواشب ومتكنها من 
تحرير لواء لبوزة ومطاردة فلول مليشيا 

الحويث.

قوافل من التضحيات
من أرض املسيمري الحواشب مربض 
صناديــد الجنوب، من معقل األشــداء 
وموطن املغاوير، هنــا أرض الفداء يف 
كل املنعطفــات واملراحل الســابقة، من 
أرض البطــوالت، نتذكــر صنــاع املجد 
واالنتصــار التاريخي العظيم يف معارك 
فيها  ملعت  املســيمري،  مديريــة  تحرير 

قافلــة الشــهداء من أبناء الحواشــب 
أنــارت دروب الحرية، وســطعت  التي 
يف ســامء التضحيات ألجــل الجنوب، 
يتقدمها الشــهيد العقيد محسن محمد 
العقيد سمري  سامل منجستو والشــهيد 
عيل أحمد والشــهيد حمزة أحمد حسني 
والشهيد  جودات  رياض  والشهيد  ناجي 
قائد مثنى املغرمي والشهيد إيهاب محمد 
نارص  عيل  ســامح  والشهيد  العصيمي 
راوح والشــهيد خالد هارش والشــهيد 
عبد درويش وغريهــم من كوكبة الفداء 

والرموز الثورية.

عىل خط التضحية
عىل خــط التضحيــة وصناع املجد 
تراب  دفاعًا عن  العظــامء  متتد مواقف 
مواقف  نســتذكر  هنا  الطاهر،  الجنوب 
أبناء الحواشــب عىل امتداد  وتضحيات 
الرقعة الجنوبية، يف درب شــق طريقة 
العظامء مــن الشــهداء امليامني أمثال 
حازم  عبــده  يــرسي  القائد  الشــهيد 
الحوشــبي، قائد اللواء العارش صاعقة 
ليلحق بركب الفدائيني من أبناء الحواشب 
الذي استشهد بتاريخ 4/ 7 / 2020م يف 
معارك تطهري الجنوب يف محافظة أبني 
مليشــيا  ضد  كاليس  قرن  يف  وتحديدا 
اإلخوان والقاعــدة اإلرهابية، يف ذاكرة 
األجيــال نحت الشــهيد مواقفه ومآثره 
الجميع  وجــدان  يف  وخلدها  النضالية 
لتؤكد بأنه كان قائدًا ملهاًم لكل األحرار 

وقدوة حسنة يف مجال عمله.
لقد ظل وفيــًا مخلصًا لرثى الوطن 
الغايل وللقيادة السياســية والعسكرية 
النضالية  الجنوبية حتى توج مســريته 
بالعطاء  الزاخرة  والثوريــة  والكفاحية 
الطاهرة شهيدًا مكرمًا عىل درب  بدمائه 
يف  سقطوا  الذين  األرض  هذه  شــهداء 
محراب الفداء والتضحية،  مســرتخصًا 
ونفيس  غال  وكل  وروحه  وعمره  حياته 
الحرية والكرامة  الدنيا من أجل  يف هذه 

واالستقالل.

تقرير 

يف ذكرى حتريرها الـ)ال�ساد�سة(..


