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تقرير

ضمن جوالت صحيفة »األمناء« 

إىل جبهات شــال وغرب الضالع 

كانــت جولتنا الخامســة إىل لواء 

أيب الشــهداء الشــهيد الشوبجي 

يف مقــر اللواء الســادس مقاومة 

الرابــع  األخ  اســتقبلنا  وهنــاك 

للشهداء الثالثة وابن أيب الشهداء 

العميد/ محمد يحيى الشوبجي.

ورغم ُصغر سنه إال إننا وجدناه 

يتمتــع بصفات القائد العســكري 

بخربة طويلة وأخالق مثالية ولباقة 

سياسية واســعة جذبتنا للجلوس 

معه ال نريد وداعه.

فتــح لنــا بــكل رسور وتواضع 

صدره لنجري معه الحوار التايل:

طــارق  حــاوره/  »األمنــاء« 
القحطاني:

أرسة الشــوبجي غنية عن التعريف 
بتضحياتها ثالثة مــن إخوانك ووالدك 
وإحراق منزلكــم.. كيف تقبلتم كل تلك 

املآيس؟ وهل أثرت عىل إرادتكم؟
الذي يســمع حديثي يقول عجرفة، 
لكن صدقني كان كلام سقط شهيد من 
إخويت زادت عزميتنا وغريتنا وإرصارنا 
عىل الديــن والوطن، ثــم لحق الركب 
والــدي، وأي يشء أغــىل من إخواين 
حريته  الوطن  هــذا  تراب  هو  ووالدي 
كرامته، التضحيات ألجله هي تضحيات 
ألجل ديننا وعقيدتنا وهويتنا وتاريخنا، 
كل ذلك لــن يثنينا عن مواصلة النضال 
وأجــزم القول لك  أنا ومــن تبقى من 
الجبهات  جميع  يف  حارضون  إخواين 

إما ننترص أو منوت.

هل من املمكن أن ترشح بإيجاز دور 
تأسيسه  منُذ  مقاومة  الســاس  اللواء 

وحتى اليوم؟
لك  أرشح  ولكــن  طويلــة  القصة 
الحسم  عاصفة  تدخلت  عندما  بإيجاز، 
أخي  يقودها  كانت هنــاك مجاميــع 
الشــهيد شالل الشــوبجي يف معارك 
تحرير مدينــة الضالع ثم الوبح ولكمة 
صالح بعد تحريرها وفرار ما تبقى من 
املليشيات الحوثيعفاشية إىل مناطق ما 
وراء دمت والعود. وهبت تلك املجاميع 
تواصل القتال يف الحــدود التي كانت 
تتواجد فيها املليشــيات الحوثية، ويف 
عام 2019م عندما عادت تلك املليشيات 
مرة أخرى تغزو الضالع وبعد أن سلم ما 
لإلخوان  التابع  الوطني  الجيش  يسمى 
مناطق العود وشــامل مريس بأكملها 
رأس  اقرتب خطرها عىل مســقط  ثم 
آل الشوبجي قرية العبارى كانت هناك 
زيارة من عدن للقائد شالل عيل شائع 
وقائد مــن التحالف العــريب العميد/ 
راشد أبو محمد اإلمارايت، كان يرافقهم 
أخي الشهيد شــالل الشوبجي بالوقت 
الذي كان منصبه مدير أمن ميناء عدن 
تشكلت تلك املجاميع بقيادته بأسلحتها 

العبارى ألن  للدفاع عــن  الشــخصية 
العبارى محور اسرتاتيجي عسكري منذ 
بعدها  ما  القدم إلسقاط مناطق هامة 
يسهل للعدو تحقيق التفاف إىل منتصف 
الضالــع من جديد.. دافعــت املجاميع 
قرية  مــن  وشــباب  رجال  وبجانبها 
العبــارى وأخرى مــن مختلف مناطق 
الضالع ولكن شاء القدر بسقوطها هي 
املزرعة  مثل  أخــرى  جنوبية  ومناطق 
والســقطي، ومن هــذه املرحلة بدأت 
شالل  الشهيد  كتائب  تتشــكل  رسميا 
الشــوبجي ليتم إعالنها رســميا بعد 
استشــهاده يف معارك تحرير العبارى 
واملناطق املجاورة لها، ويف عام 2020م 
أصدر اللواء شالل شــائع قرارا رسميا 
باعتامد كتائب الشهيد شالل الشوبجي 
لواًء ســمي اللواء الســادس مقاومة 
بقياديت وال زالــت قواتنا منترشة يف 

وغرب  شــامل  يف  األمامية  الخطوط 
تقدم  املعارك  الضالع تخــوض أرشس 

الشهيد تلو الشهيد حتى يومنا هذا.

برأيك أيهام أخطر املليشيات الحوثية 
أم اإلخوانية؟

كال املليشــيتني إرهابيتني تهدد أمن 
العامل واإلقليم واملنطقة لديهم مشاريع 
وأجنــدة دولية معروفــة من هي وما 

أهدافها.
يف  اإلخوانيــة  املليشــيات  إمنــا 
اعتقادي هــي أكرث خطرا عىل الجنوب 
ألنها عدو متســرت متخٍف دامئا تحاول 

طعننا من الخلف.

بعد عــودة رئيس الــوزراء ووزير 
الحكومة  أعضــاء  وبعض  الداخليــة 
كريرِت..  مدينــة  يف  األوضاع  تفجرت 

برأيك هل هناك عالقة بني هذه األحداث 
وعودة الحكومة؟

أدىن شك هناك عالقة واضحة  دون 
بني عودة الحكومة وأحداث كريرت، يف 
الوقت نفسه الذي كان املواطن منتظرا 
قدوم الحكومة لتتحمل مسئوليتها يف 
الرواتب  بتوفري  املواطــن  هم  تخفيف 
لتدهور  حد  ووضــع  والكهرباء  واملاء 
العملــة جاءت تفاجــئ املواطن بهذه 
األحــداث وكأنهــا تقول إمــا أنا وإال 
الطوفان، حســب علمي اإلرهايب إمام 
الصلوي عقد لقــاءات رسية مع وزير 
الداخلية قبل تفجري أوضاع كريرت عىل 
مبالغ طائلة وزعها عىل  ضوئها تسلم 
الصدفة  وليد  ليس  واملخطط  مجاميعه 

بل له أكرث من 3 أشهر.

ما هو املخطط؟

املخطــط هو عبارة عــن انقالب 
تديــره أياٍد مــن الحكومة نفســها 
ينفــذه إرهابيون منتمــون لداعش 
القاعدة،  وتنظيم  الرشيعــة  وأنصار 
الهدف األســايس محاولــة انقالب 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  عىل 
والســيطرة عىل عدن ثم تسليم عدن 
بدورها  والتي  اإلرهابيــة  للجامعات 
تســلم عدن للحوثيني كام ســلمت 
جميع محافظات الشامل وبيحان يف 

محافظة شبوة جنوبًا.

األممي  املبعوث  زيارة  تفرس  ماذا 
الجديد إىل عدن مؤخرا؟

أظن بعد حســم املجلس االنتقايل 
الجنويب املعركــة مع اإلرهابيني يف 
كريرت جاءت زيــارة املبعوث األممي 
إىل عدن، هذه الزيارة رسالة مفادها 
إن املجلس االنتقايل والقوات املسلحة 
الجنوبية هي املســيطرة عىل األرض 
متتلــك القدرة ملكافحــة اإلرهاب بل 
رشيكة أساســية للعامل يف مكافحة 
التطرف واإلرهــاب، ومن جانب آخر 
تعرب عن صوت شــعب الجنوب الذي 
الدولية  وصــل إىل كل املؤسســات 
الرسمية عىل رأســها مجلس األمن 
الدويل واألمــم املتحدة، وأيضا تعترب 
مبثابة اعرتاف دويل أن هنا شعب ثائر 

ال يريد غري استعادة دولته.

باختصــار، إىل أين وصلت القضية 
الجنوبية؟

شــعب الجنوب وثورتــه الجنوبية 
وحاملها الســيايس املجلس االنتقايل 
السياســية  بقيادته  ممثــل  الجنويب 
برئاســة القائد األعىل للقوات املسلحة 
عيدروس  اللــواء  برئاســة  الجنوبية 
قاسم الزبيدي هي من أكرب مثار الثورة 
الجنوبيــة التي كانــت باألمس تخرج 
جامهريها بصدور عارية واليوم لديها 
حامل سيايس وقوات جنوبية مسلحة 
مســيطرة عىل األرض ومسئولة عىل 

أمن الجنوب والدفاع عنِه.

هل اتفاق الرياض - حســب وجهة 
نظرك - ساري املفعول؟

اتفــاق الريــاض كان ميتا من يوم 
الشــهور  وطالت  تنفيذه  متيع  والدته 
املزمنة  التنفيذ  آلية  إن  رغم  والســنني 
نصت عــىل 63 يوما أقىص مدة لتنفيذ 
العسكري.  الشــق  فيه  مبا  بنوده  آخر 
وأعتقد أنه ُدفن رســميا يوم ســلمت 

املليشيات اإلخوانية بيحان للحوثيني.
 لديــك أمــل يف إصــالح الوضع 
االقتصــادي يف ظل اعتــامد التحالف 

العريب والعامل عىل هذه الحكومة؟
ال يوجــد أمل وأتوقــع تدهوره إىل 

أسوأ من األسوأ. 
ختاما هل لديك كلمة تود قولها؟

نقول:  السياسية  قيادتنا  فإىل  نعم، 
نحــن جنودكم، ولن نحيــد أبدا. وإىل 
الصغائر  عن  ابتعدوا  الجنوب:  شــعب 
قيادتنا  وااللتفاف خلــف  فوحدتكــم 
بر  إىل  السياســية هي من تخرجنــا 
األمان. وإىل التحالف العريب نقول له: 
شــكرا ملا قدمتموه وحان الوقت لدعم 
اســتعادة دولة الجنــوب. وإىل العامل 
نقول: إنه ال سالم وأمن واستقرار بدون 

الجنوب.
وأخريا، الشــكر والتقدير إىل أرسة 
الحق  صــوت  “األمنــاء”  صحيفــة 

والحقيقة.

قائد اللواء ال�شاد�س مقاومة جنوبية العميد/ حممد يحيى ال�شوبجي يف حوار مع »الأمناء«:
ا�ضت�ضهاد اإخوتي الثالثة ووالدي زادنا اإ�ضراًرا على موا�ضلة الت�ضحيات

• ألجل الجنوب سنضحي بكل ما 
نملك  

• نقول للعالم: ال سالم واستقرار 
دون الجنوب

•ا إلخوان أخطر عدو ألنهم عدو 
مخفي ومتستر

•باألمس ناضلنا سلميا بصدور 
عارية واليوم لدينا قوات جنوبية بكل 

عتادها العسكري

•اتفاق الرياض انتهت صالحيته 
بعد دخول الحوثيين بيحان


