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تقارير

»األمناء« خاص:

ســنحاول يف هذه الجزئية تســليط الضوء عىل أحد 
قيادات الجنوب العسكرية، ومشواره النضايل.

وســنتحدث اليوم مبقتطفات موجزة عن أركان حرب 
اللواء )14 صاعقــة( بالقوات املســلحة الجنوبية العقيد/ 
وضــاح الردفاين )أبو عيل(، الذي ُيعــد من أوائل املنخرطني 
يف الحراك الجنويب منذ انطالقة الحراك الجنويب السلمي يف 

عام 2007م.
وولــد العقيد وضاح محمد االغــر امللقب بـ)أيب عيل 
1980م يف قرية الركــب )الحاضنة(  الردفاين(، يف عــام 

مبديرية املالح يف ردفان.
وأجــرى )أبو عــيل( الردفــاين أول دورة يف املقاومة 
الجنوبية يف 1 /10/ 2010م يف الحبيلني )رسًيا(، ومن ثم 
انتقل إىل منطقة )البنقلة( يف الصم )نقيل الربوة( بردفان، 
وبعد تخرجه من الدفعــة األوىل حصل عىل راحة ملدة نصف 
شهر، ومن ثم اســتقطابهم يف دورة تنشيطية ملدة أسبوع، 
وتم اختيار )أبو عــيل( الردفاين مدرًبا يف مــادة التدريب 
الناري، وكان حينها نائب قائــد فصيلة األوىل يف التدريب، 
وكان كذلك قائد فصيلة الشــهيد أبو قيص، شــقيق القائد 
الشــهيد أحمد عيل )أبو محمد الحــدي(، ومن ثم كان قائًدا 
للفصيلة االوىل بقيادة قائد الرسية الشهيد صالح سامل )أبو 

هاين الصبيحي(.
بعدها، تــم تأهيل عدد من افراد املقاومة الجنوبية ومن 
ضمنهم )أبو عــيل( الردفاين وذلــك يف دورة صاعقة يف 
الزند بقيادة قائد املقاومــة الجنوبية آنذاك )القائد عيدروس 
الُزبيدي(، وكان حينها قائد مدرســة التدريب ســيف عيل 
صالح )أبو عمر(، ونائب ركن التدريب محســن عسكر )أبو 
نائف(، وعند تخرج هذه الدفعة حرض القائد العام للمقاومة 

الجنوبية الرئيس عيدروس الُزبيدي.
وبعدهــا حصل )أبو عيل( الردفاين عــىل مرتبة القائد 
امليداين من قبــل القائد العام للمقاومــة الجنوبية الرئيس 
عيــدروس الُزبيدي، ومن تم تكليف )أبو عيل( الردفاين قائًدا 
للمقاومة الجنوبية )فصائل صاعقة( يف ردفان بإرشاف )أبو 
امين الضنري(، ومن ثم تم تكليف )أبو عيل( الردفاين بتنفيذ 
مهمة باستهداف قوات االحتالل اليمني بردفان وقائدها )أبو 
العوجاء( املتواجدة يف املالح بردفان حينها، وقام )أبو عيل( 
الردفاين باالستطالع وابالغ القائد العام للمقاومة الجنوبية 

الرئيس عيدروس الُزبيدي.
وقام )أبو عــيل( الردفاين بإخراج أرستــه من منزله 
الســتقبال أفراد املقاومــة الجنوبية وكان عددهم )ســتة 
وعرشون( مقاوما جنوبيا، يف موقف بطويل، وتم التواصل 
مع الرئيس عيدروس الُزبيدي، الذي أبدى استعداده للحضور 
إىل قرية الركب )مســقط رأس أبو عــيل( والواقعة بردفان 

وذلك بهدف االســتطالع، ورفع معنويات املقاومني األبطال، 
وكان من ضمن فريق االســتطالع )أبو أميــن، وأبو ناىف(، 
وذلك بهدف اســتهداف قوات ابو عوجا املتواجدة حينها يف 
ســطحت دار شــيبان يف الراحة بردفان، وتم تنفيذ املهمة 
بنجاح، وتكبيد العدو خســائر بــاألرواح والعتاد، وتم قتل 
أربعة أفــراد من قوات االحتالل اليمني، وتدمري الطقم التابع 
لقوات أبو عوجــا التابع لالحتالل اليمنــي وذلك يف تاريخ 

28/10/2014م.
وكان برفقة )أبو عــيل( الردفاين يف املهمة من أبطال 
املقاومــة الجنوبية كل مــن )العقيد مبــارك، وأحمد عيل 
القريــي، ومختار محضار عيل عبد اللــه، ونراس أحمد 
عيل(، وحينها تم إعــالن البيان رقم واحد مــن قبل قيادة 

املقاومة الجنوبية.
كام تبع مهمة اســتهداف قوات أبــو العوجا بردفان 

مبهمة أخرى للمقاومة الجنوبية يف الضالع، وذلك من خالل 
نصب كمني، وتكبيد العدو خسائر باألرواح والعتاد.

وبعدها تم تكليف )أبو عيل( الردفاين قائد )املوسطة( 
يف جبهة بلة بردفان من قبل قائد الجبهة الشهيد اللواء الركن 
ثابت مثنى جــواس، ويف تاريخ 25/5/2015م تم أرس )أبو 
عيل( الردفاين، وجرح حينها وذلك يف جبل الزيتونة بردفان، 
وكان برفقته املقاوم منصور ســعد محسن، وأكرم منشع، 
وصبحي عبد الله صالح، ووعد عيل حســن، والجريح عبد 
ســعد صالح، وتم أخذهم اىل محور العند من قبل ميليشيا 
الحويث، وتم اإلفراج عنهم بتبادل أرسى يف 1 / 9 / 2015م، 
وكان عدد أرسى العدو الحويث حينها اكرث من )70( أســريا، 

فيام كان عدد أرسى املقاومة الجنوبية )57( أسريا.
ومن ثم تم تكليف )أبو عــيل( الردفاين كقائد الرسية 
الثــاين )دعم نــاري( يف كتيبة حاميــة الرئيس عيدروس 

الزبيدي يف جولدمور بالتواهي يف العاصمة الجنوبية عدن، 
ومن ثم تم تكليفه ركن استطالع كتيبة يف باب املندب، ومن 
ثــم تم تكليفه قائــد كتيبة يف الضالــع يف تاريخ 7 / 5 / 
2019م يف اللــواء األول صاعقة جنوبية بقيادة عبد الكريم 
مــوىس الصوالين )أبو قاســم(، وقامــوا مبواجهة العدو 
الحويث الفاريس، ومالحقته من قعطبة اىل معسكر العاللة 

وشخب بالضالع.
ومن ثم تم تكليفه )أبو عيل( الردفاين رئيًســا لعمليات 
كتائب الحزم بقيادة القائد نائف محســن عسكر )أبو خالد(، 
وبعدها تم تكليفــه أركان اللواء العــارش صاعقة جنوبية 
يف املســيمري، ليُكلف أخرًيا مبنصب أركان حرب اللواء )14 
صاعقة( جنوبية بالقوات املســلحة الجنوبية بقيادة القائد 
الرضغام العميــد الركن عثامن حيدرة معوضه، والذي ما زال 

فيه حتى هذه اللحظة.

”األمنــاء”  عــدن  اجلنوبيــة  العاصمــة 
خاص:

االســراتيجية،  والدراســات  للبحوث  قدم مركز مدار 
ومقره العاصمة الجنوبية عدن، للقيادة السياســية مقرًحا 
عملًيا للتعامل مــع القوات العســكرية املتواجدة يف وادي 

حرضموت.
وجاء يف املقرح: “لقد ســمعنا الكثري عن هذه القوات 
املرابطة يف وادي حرضموت منذ أكرث من 28 عاما، وانطالقًا 
مام تضمنه اتفاق الرياض األول وأكدته مشــاورات الرياض 
الالحقة والتي تنص عىل إخراج قوات ما تســمى بالرشعية 
واملتواجــدة باملنطقة العســكرية األوىل بوادي حرضموت 

القابعة يف تلك املنطقة منذ العام ١٩٩٤م”.
وأضاف: »إن تواجدها لهــذه املدة الطويلة التي تتجاوز 
٢٨ عاما يف نفس املكان وهذا مل يحصل يف تاريخ الجيوش 
يف العامل أجمع أن متكث قوة عســكرية يف منطقة واحدة 
ومل تشملها حركة التنقالت التي تتبعها جيوش العامل، حيث 
أن بقاءها هــذه املدة الطويلة يتحول فيها القيادات إىل أمراء 

ومالكني للمنطقة، وتعد أكر عملية فساد يف العامل، عندما 
تبقى قوة عسكرية 28 عاما يف مكان واحد”.

وتابع: »وعليه فقــد تابعنا تلك املطالبــات والنداءات 
الصادرة مــن قبل األطــراف املوقعة عىل اتفــاق الرياض 
ومن قبل ســكان وادي حرضموت وخروجهــم املتكرر يف 
التظاهرات املطالبة برفع املظامل عنهم التي متارســها هذه 
القوات والتي حولت سكان وادي حرضموت إىل مواطنني من 
الدرجة الثانية من خالل املامرسات القمعية ضدهم ورغم كل 
تلك النداءات والتظاهرات املعرة عن رفضهم بقاء تلك القوات 

يف وادي حرضموت”.
وأكمــل: »ويف الوقت الذي فيه بقية القوات املســلحة 
تواجه حرب املليشيات الحوثية االنقالبية منذ العام ٢٠١٥م، 
بينام هــذه القوات ظلت بعيدة عن الحــرب.. إن هذا املوقف 
يطرح أمامنا عدًدا من التســاؤالت التي تحتاج إىل إجابة من 

قبل حكومة الرشعية والتحالف العريب”.
وقال املركز: »وعليه فإننا نقرح عىل القيادة السياسية 

اآليت:
طاملا حدد اتفاق الرياض خــروج تلك القوات املتواجدة 
يف وادي حرضموت، واالتجاه بها نحو محاربة املليشــيات 
الحوثية، وجاءت مشــاورات الرياض التي أكدت عىل تأمني 
املناطق املحررة وااللتحام نحو التعامل الجاد مع مليشــيات 
الحويث، حربًا او سلام، ومبا أن الحويث قد ّصعد من مواجهته 
مع املناطق املحررة والتي وصلت هجامته إىل حد اســتهداف 
املناطق االقتصادية الحيوية املتمثلة يف ميناء الضبة النفطي 
وحقول النفط يف شــبوة أيضا يف الوقــت الذي تقع هذه 

القوات بالقرب من املنشآت النفطية التي استهدفها الحويث.
طاملا مجلس القيادة الرئايس يؤكــد ان قوات الحويث 
قوات ارهابية يجب محاربتها، وأن وزير الدفاع الذي تم تعيينه 

من قبل املجلس والحكومة بعد مشاورات الرياض فان اخراج 
هذه القوات هو أمر بســيط جدا وهذا يتطلب إصدار قرارات 
ملزمة يتم مبوجبها نقل القوات والتعامل معها، بواســطة 
إصدار أوامر واضحة من قبــل وزارة الدفاع ومجلس القيادة 
الرئــايس، دون ذلك فإن هذا الوضع يبقى غري مســتوعب، 

ورمبا هناك أهداف ومقاصد أخرى تقف خلف هذه املامطلة.
إن عملية االســتجداء التي تطلقها بعض االطراف يف 
الحكومــة او يف املجتمع تطالب تلك القــوات مغادرة وادي 
حرضموت فلم نعرف يف التاريخ أن قوات عســكرية تغادر 
مواقعها استجابة ملطالب الناس الســلمية، رمبا ذلك يؤدي 
إىل العكس متاما فهذا األســلوب قد يرفع من معنويات هذه 
القوات وترسل إشــارات ألطراف عدة بأنها قوات مهمة يتم 

االحتفاظ بها من قبل قوى إقليمية أو محلية ملهام قادمة.

تفاصيل ُتنشر ألول مرة عن مسيرة أركان حرب اللواء )14 صاعقة جنوبية( العقيد وضاح الردفاني

مركز بحوث ودراسات استراتيجية:

كيف نفذ مهمة ��ستهد�ف قو�ت )�أبو عوجا( يف ردفان؟ ومن كان معه؟

يجب �إ�سد�ر قر�ر�ت ملزمة يتم مبوجبها نقل �لقو�ت من و�دي ح�سرموت
مقرتح عملي للتعامل مع قو�ت �ملنطقة �لع�سكرية �لأوىل

كيف بد�أ »�أبو علي« �نخر�طه يف �ملقاومة �جلنوبية؟


