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 ال زالــت صحيفة »األمناء« 

تواصل جوالتها امليدانية إىل 

ُصنــاع االنتصار والصمود يف 

جبهات الضالع، واليوم كانت 

جولتهــا السادســة إىل مقــر 

قيــادة اللواء الرابــع مقاومة 

مناطــق  إحــدى  الواقــع يف 

محافظــة الضالــع، وهنــاك 

قائــد  اســتقبلنا  مكتبــه  يف 

العميد/  الرابع مقاومة  اللواء 

الشاعري  أوســان عيل محمد 

بــكل حفــاوة ورسور من أول 

ســعادته  عــن  عــّر  لحظــة 

بالــدور اإلعالمي املتميز التي 

تقــوم بــه »األمنــاء« الغراء 

تجاه شعب الجنوب وقضيته 

طالبــًا منها مواصلة رســالتها 

اإلعالميــة الصادقة والرشيفة 

لتجــري معه الحــوار التايل.. 

فإىل نص الحوار:

»األمناء« حاوره/ طارق القحطاني:

النــر يف والصمود  أحد ُصناع  وأنتم 
التاريخية  قلعة مرخزة  الضالع  يف جبهات 
هي أحد تباب عثامن ملاذا ُســميت اآلن بتبة 

أوسان؟
تباب عثامن هي عبــارة عن ثالث تباب 
جميعها مطلة بشــكل مبارش عىل مدينة 
الفاخر وقلعة مرخزة التاريخية هي واحدة 
منهن، هذه التباب لها أهميتها االسرتاتيجية 
عســكريا وال نريد الخوض بذلك، لكن أنت 
تعلم أن القوات الجنوبية واملشــرتكة التي 
اســتطاعت صناعة النر التاريخي املؤزر 
عىل املليشــيات الحوثيــة املدعومة إيرانيًا 
8 أكتوبر2019م كنــا يف خندق واحد  يف 
بتحريــر أكرث مــن 15 كيلومرتا مربعا يف 
مناطق شامل الضالع وغربها، وكان مهامنا 
والزحف  الهجوم  مواصلة  الُخطة  حســب 
إىل هذه التبــاب املذكورة، طبعًا بعد وصول 
طالئع القوات الجنوبية واملشــرتكة خضنا 
هناك أصعب املعارك إلســقاط هذه التباب 
توزع مهام القوات املقتحمة لتحرير مواقع 
من املليشــيات الحوثية، فكان من مهامنا 
اقتحام قلعة مرخــزة التاريخية بفضل الله 
وتكاتف الرجال كنا أول الواصلني إىل أعىل 
تبة مرخزة ورفعنا راية الجنوب عىل رأسها 
وســميت من ذلك اليوم بتبة أوســان. وال 
التي  العسكرية  الوحدات  ننىس دور جميع 
نفذت املهام املنوطة بها يف الخطة فرضبنا 
رضبة رجل واحد، بذلك تحقق أكرب انتصار 
كٌل حســب مهامه والحمد لله ريب العاملني 

هو النارص لنا جميعًا.

ثالثة أعوام متتاليــة كنت أحد املراقبني 
عن كثب لســر املعــارك يف أغلب محاور 
القتال من بــاب غلق شــاماًل حتى قطاع 

الثوخــب غربًا تصدر محــور الفاخر أكرث 
املواجهات العســكرية )وتحديدا يف تباب 
العدو بكل استامتة يكرر هجامته  عثامن( 

اليومية عىل هذه املواقع.. ملاذا؟
نكــون حصيفني جدًا عىل مــا يتعلق 
بنا ونوضح سببا ال يســتفيد منه العدو.. 
تصور يف يوم وليلة شن العدو عىل مواقع 
قواتنا يف هذه املواقع ست هجامت متتالية 
الســتعادتها والسبب األســايس من هذه 
املواقع جميع تحركاته العسكرية مكشوفة 
يف مناطق غرب مدينة الفاخر، تســتطيع 
قواتهــا مهاجمتها يف أي لحظــة. أيضًا 
إفشــال هجامتها قبل تنفيذها لهذا تجد أن 
هذه الجبهة أكرث التهابًا عن باقي الجبهات، 
كام نؤكد أن العدو يهاجم يف جميع محاور 
القتــال ليل نهار دون اســتثناء يهدف إىل 

إيجاد ثغرة لكن دون جدوى.

الثالثــة األعوام األخــرة من  خــالل 
40 إغارة  املواجهات قمتم بشــن أكرث من 
بالتحديد  العــدو -  مفاجئة عــىل مواقع 
العبــدي والفاخر - تحققون  جبهة حبيل 
من خاللها انتصارات تصل إىل مواقع العدو 
يف مثلث بيت الرشجي والشيخ شايف يف 
غرب شــامل مدينة الفاخر واملدرسة وبيت 
عامر شامل غرب حبيل العبدي لكن رسعان 
ما تنســحبون وترتاجعــون إىل مواقعكم 

السابقة.. ملاذا؟
أنت تعلم أن العدو يتخذ موقع الهجوم، 
ونحــن يف موقع الدفــاع، يعني هذه هي 
االســرتاتيجية الظاهرة، لكن الحرب خداع 

وجوهرها األسايس الكر والفر، ننفذ غارات 
ليلية مفاجئة عــىل مواقع العدو كام قلت، 
أواًل إلثبــات قدراتنا العســكرية، ثانيًا كام 
أنه يحاول اســتعراض عضالته لكل فعل رد 
فعل هي عبارة عن رســائل له، إننا األقوى 
كذلك إذالله واألهم من ذلك يفهم أن بقدراتنا 
ميكننــا الوصول إىل ثكناتــه املحصنة بل 
قادرون عىل تحريــر مناطق جديدة تحت 
الرشجي،  بيــت  النبيجات،  يف  ســيطرته 
ُقريــن الفهد، نقيل الخشــبة وما هو وراء 
نقيل الخشــبة وصواًل إىل مناطق متاخمة 

ملحافظة إب اليمنية.

أو تحققون شيئا من  هل تســتفيدون 
هذه اإلغارات املتكررة عىل مواقع العدو؟

بكل تأكيــد لن نعــود إال بغنائم كبرة 
متنوعة  أســلحة خفيفة ومتوسطة  منها 
بذخائرها املختلفة، قتل وجرح العرشات من 
عنارصه وأغىل الغنائم عندما نعود برفقتنا 
أرسى مستســلمني نودعهم سجوننا وأي 

يشء أغىل من ذلك.

املنحى أن  بإمكانك يف هذا ختام هــذا 
تضع لنا تقييام لسر املواجهات العسكرية 

يف الضالع؟
ال يحتــاج تقييام، نحن األقــوى دامئًا 
الله  بفضل  تتحقق  التــي  لنا  واالنتصارات 
والرجال، والهزائم والخسائر التي يتجرعها 
العدو خالل مواجهات 6ســنوات هي أكرب 
شــاهد، أدعو العــدو املتمثل باملليشــيات 
أن ال داعي  إيرانيــًا  املدعومــة  الحوثيــة 

للمكابرة عليهــا أن تعود أدراجها، فالضالع 
أقدامكم  تأتون عموديــا عىل  أنتم  عصية، 
ونحن نعيدكم أفقيــا عىل توابيتكم، وأدعو 
زعيم املليشــيات عبدامللك الحويث االعرتاف 
رسميًا بهزميته يف الضالع والجنوب عامة.

املليشــيات  آخر..  منحــى  إىل  نتحول 
الحوثيــة واإلخوانية اختلفتــا يف صنعاء 
إىل  باإلضافة  وأبني  شــبوة  يف  واجتمعتا 
حلفائهام مــن القاعدة وداعــش وأنصار 

الرشيعة وغرهم، ملاذا هكذا بضبط؟
أخي علينــا أن نكون واعني كل األطراف 
الشــاملية ال يوجد بينها خالف ألجل دين 
أو وطن أو شــعب، هي فقــط تختلف يف 
إطار األرسة الواحدة عىل السلطة والحكم، 
واحد  ديني  إىل مذهــب  تنتمــي  جميعها 
املذهب الشيعي الســاليل املعروف تاريخيًا 
بعدائه وحقده عىل كل من هو ُســني متبع 
ُســنة رســولنا الكريم محمد عليه الصالة 
والســالم، طبعًا خلفها سلطات املاليل يف 
إيران، لهذا هي تجتمع يف نهاية املطاف عىل 
يشء ُمقدس لديهم معروف يسموه الوحدة 
اليمنية ألجــل احتالل وإخضــاع الجنوب 
عقائديًا، سياسيًا، جغرافيًا، اقتصاديًا ألنهم 
يدركون أنه لن تقوم دولة شيعية قوية تهدد 
أمن دول الخليج إال بالسيطرة عىل الجنوب 
الباطل  وثرواته، لكن مهام اجتمع أصحاب 
فإنهم مغلوبون ومهــام قل أصحاب الحق 

فإنهم غالبون والله هو املسر لكل يشء.

الحرب االقتصادية خصوصًا يف الجنوب 

املحرر.. ما موقفكم منها؟
نحن مع الشــعب وإىل الشعب ونتجرع 
ما يتجرعه هــذا يشء معروف ُمفتعل من 
أطراف أهمها ما تســمى حكومة الرشعية 
لغرض إذالل شــعب الجنوب واســتهداف 
شعبية وسمعة املجلس االنتقايل الجنويب، 
العريب عىل رأســها  التحالف  أدعــو دول 
اململكة العربية السعودية تحمل مسئولياتها 
اإلنســانية الكاملة إلنقاذ الشــعب شعبنا 
صبور ولكن الجــوع كافر قد تخرج األمور 
عىل السيطرة إذا أستمر السكوت عىل هذه 
الحكومة  املعاناة وظلم وفساد وفشل هذه 
التحالف  العــامل ودول  التي يتكــئ عليها 

العريب.

هل أنت راض عــن موقف دول التحالف 
العريب؟

ال ننكر ما قدمه التحالف العريب لكن يف 
نفس الوقت ندعوهم إىل تغر سياســتهم 
خصوصــًا أن الطــرف الــذي يعتمد عليه 
تسليم  والنتيجة  التحالف  استنزف  التحالف 
الحوثيني،  إيران  عمالء  إىل  بأكمله  الشامل 
عليهم دعم الجنوب الستعادة دولته حينها 
دولة رشيكة وفاعلــة يف مكافحة  تكون 
التي  اإليرانية  للمشاريع  والتصدي  اإلرهاب 

تريد هيمنتها عىل املنطقة.

بإرشاف ودعم دويل هناك اتفاقان حول 
اتفاق ستوكهومل بني  باليمن  الراع  وقف 
الرياض بني  الحوثيني والرشعية واتفــاق 
املجلس االنتقايل الجنويب والرشعية، األول 

ُنفذت بنوده والثاين تعرثت.. ملاذا؟
من خالل االتفاق األول يوحي أن الحويث 
العامل  إنقاذ  خــالل  من  صهيوين  مرشوع 
للحوثيني مــن اقتحام القــوات الجنوبية 
ملدينــة الحديــدة ألن الحديــدة الرئة التي 
تتنفس بها املليشــيات الحوثية وإسقاطها 
هو إسقاط الحوثيني من الشامل كاماًل، أما 
الثاين أعتقد تضارب املصالح الدولية ممثال 
بضغط محور إيران قطر تركيا عىل محاولة 
تقســيم الجنــوب تحت يافطــة مرشوع 
األقاليم واليمن االتحــادي لكن هذا رفضه 

شعبنا الجنويب عام 2007م ولن مير.

برأيك ما الحل األقرب يف اليمن السيايس 
أم العسكري؟

ال ســالم مع من ال يريد السالم لكن إذا 
أرادوا الســالم نحن رجال سالم وإذا أرادوا 

الحرب نحن ُصناعها ورجالها.

ختامًا هل لديك كلمة تود قولها؟
-نعم بــكل تأكيــد، أدعو ما تســمى 
الرشعيــة إىل تحرير بلدها من عمالء إيران 
ليعود اليمــن إىل الحضن العريب، ومن هم 
من أبناء جلدتنا داخل الرشعية ندعوهم إىل 
للجميع،  يتســع  الجنوب  للجنوب،  العودة 
وقوفكم يف صــف االحتالل خرسان مبني 
لكم، وللتحالــف العريب أقول: عليكم تغير 
بروح  الحوثيني ولعمل  عالقتكم مع حلفاء 
صادقــة مع الجنوب وال اســتقرار لإلقليم 
واملنطقــة إال باســتعادة دولــة الجنوب 
كانت  كام  والجغرافية  السياسية  بحدودها 
1990م، وأقول لشــعب الجنوب:  قبل عام 
الصمود الصمود أمام كل العواصف، وحدة 
كلمتكم هي القلعة التي تتحطم أمامها كل 
املؤامرات، وأقول للقيادة السياســية ممثلة 
القائد  الجنويب  االنتقــايل  املجلس  برئيس 
األعىل للقــوات املســلحة الجنوبية اللواء 
صامدون،  ثابتون  نحن  الزبيدي:  عيدروس 

أنتم قيادتنا حيثام تأمرونا نوجه بنادقنا.
ويف األخــر أشــكر أرسة صحيفــة 

“األمناء” الغراء وكل طاقمها وأعضائها.

حـــــوار

الإخوان واحلوثي مرجعيتهم الطائفية واحدة

قائد اللواء الرابع مقاومة العميد اأو�شان ال�شاعري يف حوار مهم مع »الأمناء«:

ننفذ اإغارات مفاجئة على ثكنات العدو لإذلله

احلوثيون يقاتلون بالوكالة عن اإيران


