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»األمناء« حاوره/ طارق القحطاني:

قال قائد اللواء الثاين صاعقة، العميد 
الركــن/ محمد محســن مهــدي الحاملي 
)أبــو بكيــل(: “ال خــوف عــى الجنوب 
عامة والضالع خاصــة، فقد تبددت عى 
أســوارها أحالم اإلمرباطورية الفارســية 

وسقطت إىل األبد«.
وأضاف: »القوات املسلحة الجنوبية 
كفيلــة يف مواجهة أي عــدوان داخيل أو 
خارجي عــى الجنــوب، ومرشوعنا جزء 
ال يتجــزأ من أهــداف التحالف العريب«، 
مؤكــدا أن »أبــن بوابة النــر الجنويب 
برجالهــا املخلصــن الصامديــن يف كل 

الجبهات«.
جاء ذلك خالل زيــارة ميدانية أجرتها 
»األمنــاء« إىل جبهــات شــال الضالع، 
قطــاع الفاخر، وبالتحديــد مواقع حبيل 

أجــرت  وهنــاك  العبــدي، 
»األمناء« حوارا شيقا مع قائد 
اللواء الثــاين صاعقة العميد 

الــذي وجدناه  بكيل،  أبو 
متواضعا  شــجاعا  قائــدا 
ال يفــارق مواقــع وحدته 
العسكرية وجنوده.. فإىل 

نص الحوار:

بوجه  الحرب  تقيم  كيف 
خاص يف الضالع؟

الضالع،  عــى  خوف  ال 
الضالــع رجال صدقوا  ففي 
ما عاهدوا الله عليه، وحداتنا 
تخوض  العسكرية  الجنوبية 

أرشس املعارك مع املليشيات الحوثية اإليرانية 
التي تهاجمنا ليــا نهارا لتلحــق بها قواتنا 
الجنوبية الهزائم املخزية والخســائر الفادحة 
يف العتاد واألرواح عى مدى 6 سنوات متتالية 

من القتال هنا يف جبهات وشامل الضالع.

أنتم أحد األبطال املرابطني يف خطوط النار 
األمامية يف شامل الضالع جبهة حبيل الكلب.. 

هل يوجــد بينكم وبني الوحدات العســكرية 
األخرى تنسيق مشرتك؟

نعــم بكل تأكيد هناك تنســيق مشــرتك 
متواصل يف الســلم والحرب، وهذا العمل هو 
أساس الصمود واالنتصار والتحدي أمام العدو.

القوات املســلحة الجنوبيــة تواجه أعتى 
واملليشــيات  الحوثية  املليشــيات  قوتــني: 
اإلخوانية اإلرهابية.. كيــف تقيم الوضع يف 

مواجهة الثاين يف أبني؟
نحــن نواجه احتــاالت مينيــة متعددة 
األطــوار، واملليشــيات الحوثيــة واإلخوانية 
وجهان لعملة واحــدة، وقواتنا الجنوبية يف 
محافظة أبني تؤدي دورهــا عى أكمل وجه، 
والتزامنــا باتفاق الريــاض جعلنا نرتيث من 

حسم املعركة خال أسابيع.
أبــني ال خوف عليها، وهــي بوابة النرص 
الجنــويب برجالها األوفيــاء املخلصني الذين 
اختــاروا أن ال يكونــوا إال إىل جانب وطنهم 

وشعبهم الجنويب العظيم.

اليمن  الحل األقرب للــرصاع يف  برأيك ما 

العسكري أم السيايس؟
والســلم،  الحوار  لغة  يفهمون  ال  أعداؤنا 
نعرفهــم منذ احتالهم ألرضنــا عام1994م، 
يتصفــون باملكر ونكث املعاهــدات والوعود، 
ونحن لدينا معهم اســرتاتيجية مفادها )من 

يريد السلم يستعد للحرب(.

حدثني عن املرشوع اإليراين يف اليمن؟

إيران ال تحلم فقط باستعادة اإلمرباطورية 
الفارسية عى حســاب أمننا القومي العريب، 
الدينية السمحاء،  هي أيضا تستهدف عقيدتنا 
رافضية،  سالية  بعقيدة  عقيدتنا  طمس  تريد 
احتال  تريد  العربيــة،  تريد طمس هويتنــا 
أرضنا، لكــن بفضل اللــه ورجالنا املخلصني 
والتحالف العريب استطعنا أن نبدد كل أحامها 
وأطامعها عى أســوار الضالع والعند وكرش 
والصبيحة ومكرياس، ولن تقوم لها قامئة بعد 

اليوم بإذن الله تعاىل.

اتفــاق الرياض وتأثريه الســيايس عى 
القضية الجنويب.. كيف تقرأ ذلك؟

اتفاق الريــاض كان بارقة أمل يعول عليه 
العامل أجمع يكــون مفتاحا لانطاق لجميع 
الجنوب  أولها حــل قضية  اليمن،  الحلول يف 
30عاما، لكن  الذي يضحي شــعبنا ألجلهــا 
لألســف هناك طرف معرقل معطــل لتنفيذه 
السلطة  داخل  املسلمني  اإلخوان  بجناح  ممثل 
الرشعية املتواطئة مع الحوثني، لهذا أرى - كام 
أرشت سابقا - ليس كل ما يدور عى الطاولة 
هو الفاعــل ولكن كل ما يدور عى األرض هو 

الحقيقة ونحن  األحداث بسمياتها  من يسمي 
األقرب واألقوى عى األرض.

الحــوار الجنويب الذي دعــا إليه املجلس 
االنتقايل الجنويب.. ما تقييمك لهذه الخطوة؟

األخ الرئيس القائد األعى للقوات املسلحة 
الجنوبية، رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب 
للجميع عى  يده  الزبيدي، مد  اللواء عيدروس 

مبدأ وهدف واحد هو استعادة الدولة الجنوبية 
املندب،  باب  املهرة إىل  املستقلة من  الفيدرالية 
فمن كان مع هدف الشعب الجنويب هو يقبل 
دون حوار، ومن كان ينتقص من سقف شعبنا 
أو لديه مشــاريع ترتقي إىل تضحيات شعب 
الجنوب فليذهب إىل باب اليمن، ال زالت الحدود 
مفتوحة وما جناه من ذهبوا إىل مؤمتر الحوار 

الوطني قبل سنوات سيجنونه اليوم.

يف الختــام هــل لديك ما تقوله لشــعب 
السياســية  وقيادته  الجنــوب 

العليا؟
من خطوط النــار األمامية 
يف جبهات شامل وغرب الضالع 
نعاهــد الله وشــعبنا وقيادتنا 
السياســية ممثلة بالقائد األعى 
رئيس  الجنوبية  املسلحة  للقوات 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس 
الزبيدي،  قاسم  عيدروس  اللواء 
نقول لهــم يف الداخل والخارج: 
هنا رجال يســريون عى رشف 
مخلصون  صامدون  الشــهادة 
مستبســلون للدفاع عن أرضهم 
يســطرون  وكرامتهم  وحريتهم 
ويوم،  ســاعة  كل  املاحم  أروع 
يسقون بدمائهم الزكية تربة هذا 

الوطن الغايل.
عهــدا عهدا أمــام الله لهــم أال نكون إال 
عنوان شهادة حتى ينال شعبنا استعادة دولته 
للدفاع  الجنوبية املستقلة لتكون ســندا قويا 
عن الهوية العربية رشيكة يف مكافحة الغلو 
واإلرهــاب والتطرف ليعيش شــعبنا واإلقليم 
واملنطقة والعامل يف أمن وسام كبقية شعوب 

العامل أجمع.
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قائد اللواء الثاني صاعقة العميد الركن محمد احلاملي يف حوار مع »األمناء«:


