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حـــوار

التي  الجــوالت امليدانيــة  ضمــن 

تقوم بها »األمناء« إىل جبهات شــال 

وغرب الضالــع كانت جولتنا الثانية إىل 

مقر قيادة اللواء الثالث مقاومة جنوبية 

يف إحدى مناطــق الضالع، وهناك تم 

اســتقبالنا بحفاوة كبرية مــن قبل قائد 

اللواء الثالــث مقاومة جنوبية العميد/ 

زكريا عمر قحطــان قابوس، يف مكتبه 

الخاص، حيث وجدنــا قائدا ميأل قلبه 

الحــاس والحــب واالحــرام أخجلنا 

بتواضعــه الكبري، فتح لنــا صدره بكل 

رسور لنجــري معه الحــوار الذي أكد 

فيــه أنــه: »يف بداية انطــاق الحرب 

كنا مقاومة شــعبية تحولت إىل مقامة 

جنوبية قبل وصول الدعم اللوجســتي 

مــن التحالف العريب، قاتلنا بأســلحتنا 

الشخصية واستطعنا أن نهاجم العدو 

ونتســلح من أســلحته لنصبــح اليوم 

بفضل الله ورجالنا املقاتلني والتحالف 

العــريب قوات مســلحة جنوبية منتلك 

الخفيفة واملتوســطة  األســلحة  كافة 

والثقيلة«.

وأضاف قابوس: »إن الحل األقرب 

واملنطقة  والعامل  اإلقليم  الســتقرار 

يتمثــل يف اســتعادة دولــة الجنــوب 

املستقلة«، مؤكدا أن »أعداء الجنوب 

مل يؤمنــوا بالحــوار، ونحن لن نجلس 

معهم إال إىل حيث تصل مدفعيتنا«.

وأكــد أن الجنــوب ميتلــك قــوة 

عسكرية قادرة عىل ردع أي قوة تحاول 

االقراب من حدود الجنوب.. فإىل نص 

الحوار:

طــارق  حــاوره/  »األمنــاء« 
القحطاني:

كيف  الحرب..  من  سنوات  ست 

تقّيم اليوم قــدرات العدو وقدرات 

القوات املسلحة الجنوبية؟

انطلقت الحرب وخرجنا نقاتل، 

كنا عبــارة عن مقاومة شــعبية 

وكان العدو عبارة عن جيش ميتلك 

كافة التدريبــات الفنية والقتالية، 

واملتوسطة  الخفيفة  األسلحة  لديه 

والثقيلــة املتنوعة، ولكــن بثباتنا 

الله ســبحانه  أعاننا  الحــق  عىل 

أسطوري  وصمود  بعزمية  وتعاىل 

مســتلهام من الدفاع عن العقيدة 

اقتحام  والعرض واألرض استطعنا 

أســلحة  واغتنمنا  العــدو  مواقع 

عديدة من أسلحته. 

وهكذا بدأنا منتلك القوة خطوة 

مقاومة  أصبحنــا  حتــى  خطوة 

توازي  وعتاد  عــدة  لديها  جنوبية 

العدو، مع كل ذلك  أو تفوق قدرات 

رافقه الدعم اللوجســتي ورضبات 

الطائــرات للتحالــف العريب الذي 

كانت تساندنا كل يوم وليلة لنصبح 

اليوم قوات مسلحة جنوبية منظمة 

بوحدات عســكرية تخضع ملحاور 

قتالية لديها قيادة موحدها برئاسة 

اللواء عيدروس قاســم الزبيدي - 

حفظه الله - قــادرة عىل ردع كل 

من تســول له نفسه املساس بأمن 

الجنوب أو االقرتاب من حدوده.

عن  يروج  الحديث  بعض  هناك 

بعض الظواهر التي متارسها أطقم 

العســكرية يف  الوحدات  بعــض 

الشــوارع والطرقات مثل الرسعة 

وغريها  الدهس  وحاالت  الجنونية 

تربهن عن ترصفات مليشــيات ال 

املروجني..  حديث  حســب  جيشا 

كيف  عسكرية  وحدات  كقادة  أنتم 

الظواهر؟ وما ردكم  تعالجون هذه 

عن ذلك؟

نحــن ال زلنــا يف حالة حرب، 

والحرب مل ترفــع أوزارها، ال زالت 

معارك  ويف  الزنــاد  عىل  أصابعنا 

مســتمرة مع العدو، نحن ال ننكر 

متارس  شــواذ  حاالت  هنــاك  أن 

املســتجدين  بغري قصد من بعض 

داخــل قواتنا املســلحة الجنوبية 

اإلخوان  أعدائنا يف مطابخ  وأبواق 

املســلمني تحــاول تجيــري هذه 

الظواهر الشاذة لصالحها تستهدف 

تالحمنا وعزميــة قواتنا التي أبلت 

بالًء حسنا يف مواجهة امليليشيات 

لها:  ونقول  وهزميتهــا،  الحوثية 

من طهر وحــرر أرضه أفضل ممن 

للمليشــيات  وعرضه  أرضــه  باع 

الحوثية، كــام ندعو بنفس الوقت 

كافة منتسبينا يف القوات املسلحة 

املامرســات  هذه  تجنب  الجنوبية 

الشاذة، ونتعهد لشعبنا أن ال نكون 

إال قوات عســكرية وأمنية لحامية 

الله  بإذن  واستقرارنا  وأمننا  أرضنا 

تعاىل.

كيف تقرأ الوضع العسكري 
يف أبني؟

الوضــع العســكري يف أبني، 

هنــاك قواتنا املســلحة الجنوبية 

وتنظيامت  ميليشــيات  تواجــه 

تنظيم  يقودها  مختلفــة  إرهابية 

اإلخوان املسلمني املنخرط داخل ما 

تســمى حكومة الرشعية التي هي 

يف نظرنا جزء ال يتجزأ من احتالل 

1994م للجنوب، لكن ال خوف منها 

طاملا إىل جانب قواتنا املسلحة رجال 

أبني املخلصني الرشفاء، فنحن وهم 

يد واحدة سنكرس بل وسنطهر أبني 

وشــبوة وما بعد شبوة من كل تلك 

التكفريية،  اإلرهابيــة  التنظيامت 

ويف نفس الوقت ندعو كل من كان 

العودة  بهم  املغرر  جلدتنا  أبناء  من 

تحت  والوطن  الشعب  صفوف  إىل 

هدف “الجنوب للجميع” من املهرة 

إىل باب املندب.

يف نظــرك أيهــا األقــرب الحل 

السيايس أم العسكري يف اليمن؟

شعب  اليمن،  اســمه  يشء  ال 

وطنهم  باعوا  اليمــن  وأهل  اليمن 

وعقيدتهم إىل فــرس إيران، نحن 

جنوب عريب نناضل نقاتل نضحي 

الســتعادة أرضنا وهويتنا العربية 

منُذ احتاللنا عام 1994م.

كام أرشت لك سابقا نحن قوات 

مسلحة جنوبية، كام حررنا أرضنا 

ســنكمل تحرير باقــي أرضنا من 

أعداء محتلني ال يؤمنون بالســلم 

أو بالحوار، ونحــن ال نجلس عىل 

طاولــة املفاوضــات إال إىل حيث 

تصل مدفعيتنــا، نحن ثابتون عىل 

الحق والله مع الحق أينام كان يف 

األرض.

البعض يتساءل عن العاقة 
بــني ألوية الصاعقــة الجنوبية 
الجنوبيــة  املقاومــة  وألويــة 
والبعــض يذهــب إىل مــا هو 
أبعد من ذلك.. نريد أن نســمع 

خاصة هذا وذاك كيف؟
املقاومــة  ألويــة  يف  نحــن 

الجنوبية وألوية الصاعقة يف خندق 

واحد يف مــرتس واحد يف ميدان 

واحد جميعنــا تحت غرفة عمليات 

واحدة وقيادة واحدة يقودها القائد 

األعىل للقوات املســلحة الجنوبية 

اللــواء عيدروس قاســم الزبيدي 

الذي ننال اهتاممه ودعمه ورعايته 

والذي يحاول  أو متييز  تفرقه  دون 

إال  ينال  لن  العكر  باملاء  االصطياد 

خرسانًا وبتارا.

والقضية  الجنوب  يف  الوضع 

الجنوبية من أين؟ وإىل أين؟

الســؤال جوابــه طويل ولكن 

أن  يف  اإلجابــة  نخترص  نحــاول 

انطلقت  العظيم  الجنويب  شــعبنا 

2007م وهناك  السلمية عام  ثورته 

مراحل ســبقت الثورة الســلمية، 

يف جميع تلك املراحل قدم شــعبنا 

قوافل وأنهــارا من الدم ألجل هدف 

واحــد “التحرير واالســتقالل من 

االحتالل اليمني واســتعادة دولتنا 

املهرة إىل  املســتقلة من  الجنوبية 

باب املندب” ثم مــع قيام عاصفة 

شــعبنا  نهض  2015م  عام  الحزم 

إىل جانــب التحالف العرب لتحرير 

األرض وإفشــال مطامــع الدولة 

الصفوية اإليرانية التي تســتهدف 

القومي  وأمننا  وأرضنــا  عقيدتنا 

املرحلة قدم  والعريب، ويف هــذه 

شــعبنا أضعاف أضعاف شــهداء 

املراحــل الســابقة، واســتطعنا 

وكالء  هزمنا  أن  بعد  أرضنا  تحرير 

وأفشلنا  اإليرانية  الصفوية  الدولة 

مطامعها التوسعية يف املنطقة.

اليوم الحمد الله بفضله وفضل 

شوطا  قطعنا  شــعبنا  تضحيات 

كبريا نحو استعادة دولتنا الجنوبية 

الفدرالية املســتقلة والنرص يلوح 

يف األفــق قاب قوســني أو أدىن 

نرتاجع  أننا  يفكــر  أو  يحلم  ومن 

عن العهد الذي قطعناه لشــهدائنا 

وشعبنا فهو واهم واهم.

كلمة أخرية تقولها للشعب 
وللقيادة السياسية العليا؟

نقول لشــعبنا: من ســار عىل 

الدرب وصل، وبداية ألف ميل خطوة، 

الثبات،  الثبــات  الصمود،  الصمود 

كونــوا صفا واحدا خلــف قيادتكم 

املســلحة  وقواتكــم  السياســية 

الجنوبية عهد الرجال للرجال النرص 

أو الشهادة ونحن أقرب لألول من حبل 

الوريد.

لقيادتنا  بالعهــد  أتوجــه  كــام 

األعىل  بالقائد  ممثلة  العليا  السياسية 

رئيس  الجنوبيــة  املســلحة  للقوات 

اللواء  الجنــويب  االنتقايل  املجلــس 

عيدروس قاســم الزبيدي أن ال نكون 

إال حيثام يكونوا، وال نتوجه إال حيثام 

بأنفسنا  ســنضحي  قيادتنا،  توجهنا 

وأوالدنا وأغىل مــا منلك حتى نحقق 

استعادة  يف  واملتمثل  السامي،  هدفنا 

تحت  املستقلة  الحرة  الجنوبية  دولتنا 

كنفها سينعم شــعبنا والعامل باألمن 

الغلو  عن  بعيدا  واالســتقرار  والنامء 

الله عىل كل  وإن  واإلرهاب،  والتطرف 

يشء قدير.

لدينا قوة ع�سكرية قادرة على ردع اأي عدو يحاول االقرتاب من حدود اجلنوب
قائد اللواء الثالث مقاومة جنوبية العميد/ زكريا قابوس يف حوار خاص مع »األمناء«:

اجلنوب قطع �سوطا كبريا نحو ا�ستعادة 
دولته والن�سر يلوح يف االأفق

قبل و�سول دعم التحالف العربي 
ت�سلحنا من �سالح العدو

ال تراجع حتى ينال اجلنوب ا�ستقالله الكامل

األوية ال�ساعقة واملقاومة لديها قيادة 
موحدة برئا�سة الرئي�س الُزبيدي


