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حوار

 قائد عمليات اللواء )14 صاعقه جنوبية( بأبني العقيد الركن/ عبد الكرمي سعد جابر يف حوار مع »األمناء«:

 نرحــب بالعقيد الركــن/ عبد 
الكريم ســعد جابــر قائد عمليات 
اللواء )14 صاعقــه جنوبية( يف 
أبني - الذي يقــوده القائد عثامن 
)األمناء(..  معوضة - يف صحيفة 

بدايًة عرفنا عن نفسك أكرث؟
يف البداية نشكركم جزيل الشكر 
عىل هذا اللقاء، ونحيي صحيفتكم 
عىل  الضوء  تسليطها  عىل  املوقرة 
بعض القــادة الجنوبيني البارزين 
يف جبهــة أبني مثــل األخ القائد 
يحظى  الــذي  معوضة،  عثــامن 

باالحرتام والتقدير بني أوساط 
املقاتلني.

أنا  ســؤالك،  يخص  وفيام 
العقيــد الركن/ عبــد الكريم 
سعد جابر، الدفعة الثالثة كلية 
الجوي  الجوية والدفاع  القوى 
بعدن عام 1989م، أما مؤهيل 
العســكري فلدّي دبلوم علوم 
كتائب،  قادة  عسكرية، ودورة 
ودورة قــادة ألويــة مشــاه 
)ميكانيــك بدرجــة امتياز(، 
عسكرية  علوم  وماجســتري 
واألركان  القــادة  كليــة  من 
يف جمهوريــة مرص العربية 
بدرجة امتيــاز. وفيام يخص 
الوظائف التي شــغلتها فهي 
عمليات  ورئيس  رسية،  )قائد 
كتيبــة، وأركان حرب كتيبة، 
رئيس  وحالًيا  كتيبــة،  وقائد 
عمليات اللــواء »14 صاعقة 

جنوبية«(.
أما الحروب التي شــاركت 
فيها فهي الحرب التي شــنها 
نظام صنعاء ضد الجنوب عام 
احتالل  ضد  والحرب  1994م، 
الجنوب مــن قبل الحويث يف 
جبهة رفان العند )جبهة بله(، 

وحــرب االحتالل اإلخــواين عىل 
مبنطقة  أبني  جبهــة  يف  الجنوب 
الشيخ سامل، وقد تعرضت إلصابات 
عديدة يف جبهة ردفان بالعند، ويف 

جبهة أبني.
 حدثنــا عن ســري املعارك يف 

جبهات أبني وشقرة بالتفصيل؟

العدو اإلخواين قواته  لقد حشد 
واملتوســطة  الثقيلة  وأســلحته 
املاضية  األشــهر  خالل  والخفيفة 
الكاليس  وقرن  شقرة  منطقة  يف 
العدو  قام  حيــث  أبني،  مبحافظة 
االثنني  يوم  صبــاح  يف  اإلخواين 
بالهجوم  2020م   /5  /11 املوافق 
عىل قواتنا من عدة محاور )محور 
العام  الخــط  ومحور  الســاحل، 
مبنطقة الشــيخ ســامل، ومحور 
منطقة العصلة الوســط، ومحور 
وادي ســالء(، واســتخدم خالله 

والصاروخي  املدفعــي  القصــف 
مبختلف األســلحة، ولكن بصمود 
القوات  يف  أبطالنــا  وشــجاعة 
التصدي  تــم  الجنوبية  املســلحة 
للعــدو وإفشــال هجومه يف كل 
املحاور، وتدمــري معداته وتكبيده 
واملعدات  باألروح  كبرية  خســائر 

واالســتالء عىل كثري من معداته، 
ثم عاود العــدو الهجوم عدة مرات 
عــىل هــذه املحــاور والجبهات 
ولكن قوة وصالبــة قواتنا أجربت 
العدو عــىل الرتاجــع إىل الخلف 
منكــًرا مهزوًمــا بفضــل قوة 
اإلرادة واملعنويــات العالية لقواتنا 
اتخاذ  الجنوبيــة، وقدرتها عــىل 
القرار يف الوقت املناســب.. حيث 
اســتخدمت قواتنا عنرص املفاجأة 
متفوقة  قتالية  وأساليب  واملناورة 
أذهلــت العــدو وأدخلــت الرعب 

واإلحباط يف نفوس مقاتليه حتى 
جاء اإلعالن عن ووقف إطالق النار 

لتنفيذ اتفاقية الرياض.
 هــل التزمت مليشــيا اإلخوان 
اليمنية  الرشعية  يسمى  ملا  التابعة 
بالهدنة التي أعلنها التحالف العريب 

قبل أسابيع؟
ال، مل تلتــزم مليشــيا اإلخوان 
اليمنية  الرشعية  يسمى  ملا  التابعة 
بالهدنــة، فيام قواتنــا الجنوبية 
التزمت متاًمــا بالهدنة التي أعلنها 
مستعدون  لكننا  العريب،  التحالف 

للتصدي ألي هجوم إخواين.

اللواء )14  كيف هي استعدادات 
القوات  وباقي  جنوبيــة(  صاعقه 
الجنوبيــة يف حال فشــل اتفاق 
قواتنا  واضطــرت  الريــاض 
املعركة  الجنوبية إىل خوض 

ضد مليشيا اإلخوان؟
صاعقة   14( اللــواء 
البطل  بقيادة  جنوبية( 
عثامن  الركن  العميــد 
حيدرة معوضة -  الذي 
الشــجاعة  ميتلك 
والخربة  والحنكة 
القتاليــة الطويلة 
يف القيــادة - يف 
جاهزية قتاليــة عالية، ويف أعىل 
مهام  أي  لتنفيذ  االستعداد  درجات 
قتالية توكل إليه، حيث يعترب اللواء 
)14 صاعقة جنوبية( من الوحدات 
الرئيسية الذي يعتمد عليها وصامم 

أمان يف جبهات القتال.
ويف حالة فشل اتفاقية الرياض 
فاللــواء )14 صاعقــة جنوبية(، 
الجنوبية املســلحة  القوات  وكافة 
قتالًيا كاماًل يف  استعداًدا  مستعدة 
جبهة أبني لخوض املعركة، وتدمري 

وطرد  العــدو،  ومعدات  أســلحة 
املحتلــني من حيث أتــوا، وتلقني 

العدو دروًسا لن ينساها.
 اإلخوان يحشــدون عســكرًيا 
يف تعز لغــزو الجنوب بدعم تريك 
وقطــري.. مــا هي اســتعدادات 

القوات الجنوبية لخوض مثل هكذا 
مواجهات؟ وهــل لديكم علم بذلك 

التحشيد؟
نعم، نحن عىل علم بتلك الحشود 
التــي يحشــدها حــزب اإلخوان 
اإلصالحــي، والتحركات التي يقوم 
للجنوب  الحدودية  املناطق  يف  بها 
املناطق وذلك بدعم  يف تعز وباقي 
العاملة  أيــادي  عرب  تريك  قطري 
املتمثلــة بحزب اإلصالح  والخيانة 
لغــزو الجنــوب.. ونقولهــا بكل 
الجنوبية  املسلحة  القوات  إن  ثقة: 
لديهم  قاطبة  الجنويب  والشــعب 
الكاملة لخــوض مثل هذه  القدرة 
املواجهات؛ ألن عنــده قوة اإلرادة 
يف  الحق  وامتــالك  ُتقهر،  ال  التي 
وحامية  الجنوب،  أرض  عن  الدفاع 
األطامع  هــذه  مــن  ممتلكاتــه 
والدسائس التي ُتحاك ضد الجنوب 

من قبل االحتالل الشاميل.
الجنوبية  لقواتنا  رســالتك  ما   
القتال  املرابطة بجبهات  املســلحة 

يف كل األرايض الجنوبية؟
املســلحة  قواتنا  أبطــال  أحث 
جبهات  يف  املرابطــة  الجنوبيــة 
القتــال يف كل األرايض الجنوبية 
عىل الصمــود والتصدي لكل أعداء 
الجنــوب، كال يف موقعه، للحفاظ 
عىل أرض الجنوب؛ ألن اســتقالل 
الجنــوب لن يــأيت إال بســواعد 
وتضحيات أبنائه الصامدون يف كل 
موقع من مواقع الرشف والتضحية 
الجنــوب  اســتقالل  ســبيل  يف 
كاملة  دولتــه  واســتعادة 

السيادة.
أبنــا  إىل  ورســالتي 
الشــعب الجنــويب كل يف 
موقعه: عليكم الحفاظ عىل 
اإلنجــازات التــي حققتها 
قيادتنــا السياســية ممثلــة 
باملجلس االنتقايل الجنويب يف 

مختلف املجاالت.

كلمة أخرية تود قولها يف 
ختام حديثنا؟

السياسية  لقيادتنا  نؤكد 
والعســكرية ممثلة بالقائد 
الرمــز اللــواء عيــدروس 
املجلس  رئيــس  الُزبيــدي، 
القائد  الجنــويب،  االنتقايل 
املســلحة  للقوات  األعــىل 
الجنويب،  ولشــعبنا  الجنوبية، 
الجنوبية  املســلحة  قواتنا  بأن 
بجبهة أبــني يف جاهزية عالية 
للتصدي  االستعداد  أهبة  وعىل 
اإلخوانيــة،  للميليشــيات 
وسوف نسحق هذه القوات، 
ومعداتهــم  وأســلحتهم 
الله ســتصبح غنيمة  بإذن 
لقواتنا يف حال أقدمت هذه 
عمل  أي  عىل  امليليشــيات 

عدواين.
كام نؤكد لقيادتنا بأننا ملتزمون 
بتعليامت وأوامر قيادتنا وسنميض 
رهن  ونحن  قيادتنا  توجهنا  حيثام 
اإلشــارة للدفاع عن تــراب أرضنا 

الجنوبية الطاهرة.

�للو�ء 14�صاعقة يف جاهزية قتالية عالية لتنفيذ �أي مهام قتالية

مليشيا اإلخوان لم تلتزم بالهدنة فيما قواتنا ملتزمة بها

استقالل اجلنوب لن يأتي إال بسواعد وتضحيات أبنائه

نعلم بحشود اإلخوان التي يحشدونها يف املناطق احلدودية 
للجنوب بدعم قطري وتركي

قواتنا تستخدم أساليب قتالية متفوقة 
أذهلت العدو وأدخلت الرعب يف نفوس مقاتليه

القوات اجلنوبية وشعب اجلنوب لديهما قدرة 
كاملة على خوض أي مواجهات

 أكــد قائد عمليات اللواء )14 صاعقه جنوبيــة( يف جبهة أبني العقيد الركن/ 

عبدالكريم سعد جابر أن اللواء يف جاهزية قتالية عالية لتنفيذ أي مهام قتالية 

توكل إليه.

وقال جابر: “مليشــيات اإلخوان مل تلتــزم بالهدنة فيام قواتنا ملتزمة بها”، 

مشــًرا إىل أن القوات الجنوبية تستخدم أساليب قتالية متفوقة أذهلت العدو 

وأدخلت الرعب يف نفوس مقاتليه.

وأضاف: »نعلم بحشــود اإلخــوان التي يحشــدونها يف املناطق الحدودية 

للجنوب بدعم قطري وتريك«.

وتابع: »القوات الجنوبية وشعب الجنوب لديهام قدرة كاملة عىل خوض أي 

مواجهات«، مؤكًدا أن »اســتقالل الجنوب لن يأيت إال بســواعد وتضحيات 

أبنائه«.

كل ذلــك وأكرث تجدونــه يف الحوار الهام الــذي أجرته »األمناء« مع 

قائد عمليات اللــواء )14 صاعقه جنوبية( يف جبهــة أبني العقيد الركن/ 

عبدالكريم سعد جابر.. فإىل نص الحوار:

»األمناء« حاوره / عـــالء عـــادل حـــنش:


