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طــارق  حــاوره/  »األمنــاء« 
القحطاني:

ضمن جوالت صحيفة »األمناء« 

يف جبهــات شــال وغــرب الضالع 

كانــت جولتنا الرابعة إىل مقر اللواء 

األول صاعقة جنوبية وأثناء وصولنا 

حظينا بلحظة استقبال غري متوقعة 

من قبل قيادات اللواء األول صاعقة 

بقيادة العميد/عبدالكريم الصوالين 

الذي استقبلنا بكل احرتام وتواضع 

رحب بنا ترحيبا حارا شــاكرا صحيفة 

»األمنــاء« عىل اهتامهــا اإلعالمي 

الكبري باألوضاع الجنوبية ناقال عربنا 

شكره وتقديره الكبري ألرسة صحيفة 

»األمناء« الغراء.. فإىل نص الحوار:

ما دور اللواء األول صاعقة منُذ 

تأسيسه يف معارك الضالع؟
تأسيســه  منذ  صاعقة  األول  اللواء 

عام 2019م أكمــل دورته التدريبية تحت 

العليــا بعدها انطلق إىل  القيادة  إرشاف 

أرض املعركة يف الضالع ليلتحم مع باقي 

الوحدات العسكرية التي كانت تقاتل يف 

الضالع ليشارك يف تحقيق عدة انتصارات 

املليشــيات الحوثية من  حتى تم دحــر 

مناطق قعطبة وحجر ثم متركز يف عدة 

مواقع كانت تســيطر عليها املليشــيات 

الحوثية يف شامل وغرب الضالع وال زالت 

اللواء األول صاعقة  وحدتنا العســكرية 

صامدة حتــى اللحظة لــن تفارق أرض 

املعركة دقيقة أو مرتا واحدا.

امليليشيا الحوثية خالل 5 سنوات من 

حربهــا عىل الضالــع تلقت مئــات الهزائم 

وخالل العامــن األخريين خففت محاوالت 

التقــدم.. يا ترى هل غريت اســرتاتيجيتها 

الحربية من هجومية إىل حرب استنزاف؟

املليشيات الحوثية كان رهانها األكرب 

إســقاط  عدن  العاصمة  إىل  للوصــول 

الضالــع، دفعت كل ما لديهــا من قوة، 

عززت بأكرب وحداتها العســكرية املدربة 

تدريبــا عاليا إلحراز أي تقــدم، كل ذلك 

القوات  تلك  حدث ما ال تتوقعه هزميــة 

التي استقبلتم الضالع  واملقابر الجامعية 

إليها حتى أنهكــت متاما، لكن يف نفس 

الحرب  اســرتاتيجية  تســتخدم  الوقت 

تنفيذ  تحاول  وأخرى  تارة  االســتنزافية 

هجومات متفرقة إال أنها تبيت بالفشــل 

وتحصد الهزائم والخســائر الفادحة يف 

العتاد واألرواح كام نؤكد أن أكرب القيادات 

لقت  الحوثية  للمليشــيات  العســكرية 

حتفها يف جبهات الضالع.

القوات  حققتهــا  انتصــارات  آخر 

الضالع  جبهات  يف  الجنوبية  املســلحة 

يف 8 أكتوبــر 2019م.. ملــاذا توقفــت 

االنتصارات خالل العامني املاضني؟

بالفعل اســتطاعت القوات املسلحة 

الجنوبية تحقيق أعظــم انتصارات عىل 

املليشــيات الحوثية آخرها تحرير الوبح 

ولكمة صالح ثم ســناح ومدينة قعطبة 

وباجة وصــوال إىل الفاخر والجب وبتار 

أن ســيطرت عىل أهم  واملشاريح، وبعد 

للمليشيات  )الجبلية(  اسرتاتيجية  مواقع 

للقوات  العليــا  القيادة  الحوثية قــررت 

املسلحة الجنوبية بقيادة اللواء عيدروس 

املواقع حفاظا  التوقف عند هذه  الزبيدي 

عــىل قواتنا وتجنب الخســائر البرشية 

حتى تأيت مرحلة أخــرى يتم دعم قواتنا 

ونصبح  العريب  التحالف  من  لوجســتيا 

اإليرانية  املليشيات  تلك  ملالحقة  جاهزين 

إىل نقيل الخشــبة املتاخمة ملحافظة إب 

اليمنية، لكن حســب اعتقــادي مل يأِت 

ذلك املدد مــن الحلفاء فقــررت قيادتنا 

الوقوف عند هذا الحد وإذا لزم األمر وتم 

إمدادنــا مبا تحتاجه املعــارك نحن عىل 

األوامر وبعزميتنا  لتنفيذ  أهبة االستعداد 

وقدراتنا قادرون عىل تحقيق ما هو أبعد 

من نقيل الخشبة وصوال إىل محافظة إب 

اليمنية.

ترتكبها  التي  واالنتهــاكات  الجرائم 

املسيطرة  املناطق  يف  الحوثية  املليشيات 

عليها كانــت آخر تلك الجرائــم إعدام 9 

العاصمة  يف  تهامــة  أبنــاء  من  أبرياء 

اليمنية صنعاء بتهمــة التخابر مع دول 

التحالف العريب.. برأيك تلك الجرائم توازي 

كداعش  اإلرهابيــة  التنظيامت  جرائــم 

والقاعدة وغريها؟

مــا ترتكبه املليشــيات الحوثية من 

جرائم جســيمة يف مناطق ســيطرتها 

مثل قصف منازل اآلمنني بالسالح الثقيل 

وقنص النساء واألطفال بسالح املتوسط 

وكذلك التجنيد اإلجباري للشباب واألطفال 

الجباية  وفــرض  للقتــال يف صفوفها 

بالقوة وآخــر جرامئها إعدام األبرياء يف 

ميدان التحرير كلهــا جرائم حرب تفوق 

جرائــم كل التنظيــامت اإلرهابية يجب 

عــىل العامل الوقوف ضدهــا وتصنيفها 

إرهابية تحاسب دوليا عىل كل  مليشيات 

جرامئها وانتهاكات دون أي شك.

املســلمن معروف  اإلخــوان  جنــاح 

أنــه املتحكــم بالقــرار داخــل ما تســمى 

حكومــة الرشعية.. ملاذا تخلت عن معركتها 

املصرييــة بتحريــر اليمن من املليشــيات 

اإليرانيــة وحرفــت مســار املعركــة ضــد 

حلفائها يف الجنوب؟

أوال  هم  املســلمني  اإلخوان  جامعة 

وهذا  اإلرهابية  التنظيــامت  لكل  الداعم 

معروف للجميع، ثانيا هي ال تريد تحرير 

الشــامل وكل ما متارســه من استنزاف 

مال وسالح تسخره  العريب من  للتحالف 

ضد الجنوب ألنها ليس لها هدف إال نهب 

وتدمري واحتالل الجنوب، وخري دليل عىل 

ذلك ســحب قواتها من مأرب إىل شقرة 

والشيخ سامل يف محافظة أبني الجنوبية 

عادت تقاتل - كام طرحت يف ســؤالك – 

حلفاءها، وعكســت اسرتاتيجية املعركة 

العدو صديق والصديق عدو!

*هنــاك تدهور اقتصــادي رهيب عىل 

إثــر ذلــك اندلعــت احتجاجــات وغضب 

جاهريي يف مدن عدن وحرضموت رافقه 

إعالن حالة الطوارئ من قبل الرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي.. مــا أثر ذلك القرار عىل 

التحُسن االقتصادي وتوفري الخدمات؟

املجلس االنتقايل الجنويب برئاســة 

التعبري  مــع  الزبيدي  عيــدروس  اللواء 

واملظاهــرات الســلمية دون املســاس 

مبمتلــكات الدولة واملواطــن ولكن يف 

الذين  للمغرضني  يسمح  لن  الوقت  نفس 

االحتجاجات  مســارات  حرف  يحاولون 

السلمية لنهب والســلب والتدمري خدمة 

ألعدائنا فكان ذلك القرار له تأثريه الكبري 

وما حصــل بعده مبــارشة اجتامع دول 

الرباعيــة وحث حكومــة الرشعية عىل 

تحمل مسئولياتها تجاه الشعب واملواطن 

الرباعية سوف  أن  أتوقع  وأنا شــخصيا 

املستوى  تحسن  مالية  مبنح  الدعم  تقدم 

للموطن  الخدمــات  وتوفري  االقتصادي 

بإذن لله.

بعد حث الرباعية الحكومة العودة إىل 

عدن ماذا تتوقع بعد عودتها؟

هي يف األســاس حكومــة أزمات 

والفشل  بالفساد  لها  مشــهود  حكومة 

ولكن علينا مراعاة الحلفاء وإن عادت لن 

تعود إال بفشلها وفســادها ألنها ليست 

نواياها  واملواطن،  الوطن  لخدمة  نية  لها 

خبيثة تعمل ضد مرشوع التحالف العريب 

للمناطق واملعسكرات  والدليل تســليمها 

التي تعج بالسالح والغنائم للحوثيني فارة 

ومتويلهم  واإلرهابني  اإلرهــاب  لتعزيز 

باملال والســالح لقتــال الجنوبيني فهي 

تعمل عىل نرش الجهل والتكفري واإلرهاب 

يف الجنوب.

هــل ال زلتــم تؤملــون عــىل اتفــاق 

الرياض؟

اتفــاق الريــاض جاء بعــد جهود 

كبرية من األشــقاء يف التحالف العريب 

بقيادة اململكة العربية الســعودية وكان 

العامل أجمع يعول عىل أن يكون الخطوة 

ينهي  نحو حل شــامل  لالنطالق  األوىل 

مآيس الرصاع يف اليمن ابتداء بحل عادل 

للقضيــة الجنوبية املتمثــل بعودة دولة 

الجنوب املستقلة كام كانت قبل عام90م، 

ولكن هناك طرف معــروف واقف حجر 

عرثة أمام تنفيذه وهذا يعود عىل الطرف 

الراعي لالتفاق تنفيذه من عدمه.

ممكن توجز لنا باختصار أهم إنجازات 

حققها املجلس االنتقايل الجنويب للجنوب 

والقضية الجنوبية؟

املجلــس االنتقــايل الجنويب مثرة 

كفاح لشــعبنا الجنويب لثورة مل تتوقف 

منــُذ احتالله عــام 1994م وله إنجازات 

عىل  العسكرية  االنتصارات  أهمها  كبرية 

املتمثل  ودحرها  الحوثعفاشية  املليشيات 

بتحرير ارض الجنوب وإفشــال املشاريع 

عىل  الســيطرة  يف  الطامعة  اإليرانيــة 

املنطقة والجزيرة العربية برمتها.

باألمس كان شعبنا يناضل وال ميتلك 

إال راية الجنوب بصدور عارية اليوم لدى 

املجلس االنتقايل الجنويب قوات مسلحة 

وأمن ال يســتهان بها قادرة عىل حامية 

الجنوب كذلك  حدود وأمــن واســتقرار 

من أهم إنجازاته اســتطاع إيصال صوت 

الشــعب الجنويب إىل املؤسسات الدولية 

الكربى مثل األمم املتحدة، ومجلس األمن 

العربية وغريها من  الدويل، والجامعــة 

املنظامت الدولية املهتمة بحقوق اإلنسان 

الســيايس بتفويض  الحامل  واليوم هو 

شــعبي من قبل شــعب الجنوب لقيادة 

االســتقالل  نيل  حتى  الكفاح  ومواصلة 

الفدرالية  الجنوب  دولة  واستعادة  الثاين 

الحرة املستقلة من املهرة إىل باب املندب.

كلمة أخرية تود قولها؟

أدعــو شــعبنا الجنــويب إىل رص 

مبدأ  تحت  الكلمــة  وتوحيــد  الصفوف 

التصالح والتســامح خلف رئيس املجلس 

االنتقايل الجنــويب القائد األعىل للقوات 

اللــواء عيدروس  الجنوبيــة  املســلحة 

الزبيــدي ونعاهدهم أن ال نكون إال أرواح 

تضحيات وفداء حتى يســتعيد شــعبنا 

وحريته  واســتقالله  وتاريخه  هويتــه 

وكرامته بإذن الله تعاىل.

حوار

ميلي�شيا احلوثي واالإخوان ال تريد اإال احتالل اجلنوب
ر�س ال�شفوف وتوحيد الكلمة اأ�شا�س انت�شارنا

قائد اللواء األول صاعقة جنوبية العميد عبدالكرمي الصوالني يف حوار مع »األمناء«:

اللواء االأول �شاعقة �شمن الوحدات اجلنوبية التي اأحرزت الن�شر بال�شالع
اأكرب القيادات الع�شكرية مللي�شيا احلوثي لقت حتفها بجبهات ال�شالع


