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أركان حرب اللواء ( 14صاعقة) بالقوات املسلحة اجلنوبية العقيد وضاح الردفاني (أبو علي) يف حوار صريح مع “األمناء”:

القوات امل�سلحة اجلنوبية ح�صن اجلنوب املنيع ومفتاح الن�صر

أكــد أركان حرب اللــواء ( 14صاعقة)
بالقوات املســلحة الجنوبية العقيد /وضاح
الردفاين (أبــو عيل) أن القوات املســلحة
الجنوبية ُتعد حصن الجنوب املنيع ومفتاح
ريا إىل أن اللواء يف أتم الجاهزية
النرص ،مش ً
واالستعداد القتايل لتنفيذ توجيهات الرئيس
الزبيدي.
وقال إن هناك رجــال صادقون نذروا
أنفســهم رخيصة ألجــل الجنوب وهم يف
ريعان الشــباب ،مؤكدًا تجديد العهد لشعب
الجنوب ولقيادته ممثلــة بالرئيس الزبيدي
بالسري عىل درب الشهداء.
ودعــا للحفــاظ عىل مــا تحقق من
مكاســب سياســية وميدانية ،منوهً ا بأن
تحركات الرئيس الزُبيــدي تربهن االنفتاح
عىل األطراف الجنوبية كافة.
وأكــد أن القوات الشــالية املتواجدة
بوادي حرضموت واملهرة غــر قادرة عىل
خوض أي معارك ضد الحويث ،داع ًيا مجلس
األمن والتحالف إىل إنصاف شــعب الجنوب
بتقرير مصريه وقيام دولته.
جاء ذلك خالل الحــوار الرصيح الذي
أجرته «األمناء» مع العقيد وضاح الردفاين
(أبو عيل) ..فإىل نص الحوار:

حاوره /عـــالء عـــادل حــنش:
بدايــ ًة نرحب بك أخــي العقيد وضاح
الردفاين (أبو عيل) ،أركان حرب اللواء الرابع
عــر صاعقة جنوبية بالقوات املســلحة
الجنوبية ،يف صحيفــة “األمناء” ونرجو
منك أن تعرفنا عنك أكرث.
أه ًال وسه َال بكم ،ونشكركم عىل إتاحة
الفرصة لنا يف صحيفتكم الغراء “األمناء”
التي تتمتع بجــراءة الطرح وحرية الكلمة،
أمــا بخصوص ســؤالك فاســمي وضاح
محمد االغرب امللقب بـ(أبو عيل الردفاين)،
من مواليــد عــام 1980م يف قرية الركب
(الحاضنة) مبديرية املالح يف ردفان.

اللواء يف �أمت اجلاهزية واال�ستعداد القتايل لتنفيذ توجيهات الرئي�س الزبيدي
هناك رجال �صادقون نذروا �أنف�سهم رخي�صة لأجل اجلنوب وهم يف ريعان ال�شباب

كيــف تنظــر للتحــركات التي يقــوم بها
املجلس االنتقــايل الجنويب بقيــادة الرئيس
الزُبيدي؟
ما يقوم به الرئيــس القائد عيدروس
الزُبيدي هي خطوات صادقــة ونابعة من
إميانه بعدالة قضيته واحقية شعب الجنوب
يف تقريــر مصريه واســتعادة دولته عىل
كامــل حدودها ما قبــل  21مايو 1990م،
والرئيــس القائد يتمتع بحنكة سياســية
والعمل بسياســة النفس الطويل من اجل
تحقيق االهداف العامة للشــعب الجنويب
يف الحريــة رغم تعدد املؤامــرات العدائية
عىل إرادة الشعب محاول ًة النيل من االهداف
املرجوة ولكن بائت جميعها بالفشــل امام
استمرارها يف عمليات النهب املمنهج لكل إرصار وعزمية الرئيــس القائد ومن خلفة
املكاســب الوطنية الجنوبيــة ،فرحيل تلك الشعب الجنويب من املهرة اىل باب املندب.
القــوات خيار وطني وجامهــري بكافة
السبل (سل َ
ام او حرب ًا).
ُ
هل هناك دعــوة تود توجيهها لشــعب
بعض
مغادرة
عن
أنباء
هناك
أن
ورغم
الجنوب ولقيادة املجلــس االنتقايل الجنويب
قوات هاشــم األحمر من منفذ الوديعة إال وللعامل أجمع؟
اننا نريد تطهري حرضموت واملهرة بشــكل
ندعو شــعب الجنوب اىل االصطفاف
كامل.
اكرث من اي وقت مىض خلف الرئيس القائد
عيدروس الزبيدي كوننا منر مبرحلة حرجة
سياســ ًيا ،كيــف تنظــرون التفاق وخطرة تتطلــب االصطفاف بقــو ًة كون
الرياض وحوارات الرياض وتشكيل املجلس القوى الغازية مهــا كان الخالف ظاهري ًا
الرئايس ،والتسوية السياسية القادمة؟
فيام بينهــم عىل مصالح خاصــة لهم إال
اتفاق الرياض مل يكن ملبي ًا للطموحات انهم متفقني عــى جعل الجنوب تابع ًا لهم
التي ينتظرها شــعب الجنــوب كونه اىت ولحواشيهم من خالل التحكم بكافة ثرواته
ملعالجــة الوضع القائم وانقــاذ ًا للرشعية ومقدراته الوطنية وإحرام الشعب الجنويب
ملواجهة مليشــيا الحويث بعــد ان تهاوت من كل خرياته.
عروش قواتها بني لحظة وأخرى.
كام ندعــو مجلس االمــن والتحالف
ونتيجــة للتباينات التــي حدثت بني العريب إىل إنصاف شــعب الجنوب بتقرير
صفوف الرشعية لجــأ التحالف اىل تكثيف مصــره وقيام دولته كونــه يحمل قضية
الجهود والحوارات بارشاك املجلس االنتقايل عادلــة وموقعه االســراتيجي يعد موقع ًا
يف تشكيل املجلس الرئايس ملرحلة مؤقتة مه ً
ام للتحكم باملالحــة الدولية وانه بقيام
نظر ًا للمتغريات عىل الســاحة دون التخيل دولة الجنوب بحكم موقعها ستضمن األمن
عن الهدف املنشــود للشعب الجنويب عىل واالســتقرار يف املنطقــة وممرات املالحة
اعتبار ان القوات املســلحة الجنوبية قوات الدولية عىل امتداد الرشيط الساحيل للدولة
صادقــة يف قتالها للجامعــات الحوثية الجنوبية ذات األهمية البالغة.
ومتجاوبة مع التحالف تلبية لتنفيذ مهامه
باليمــن إنطالق ًا من اتفــاق الرياض دون
كلمة أخرية تود قولها أخي العقيد وضاح
التخيل عن جوهر القضية الجنوبية ،ولهذا الردفاين عرب «األمناء»؟
قبلوا كمرحلة مؤقتة لقتال الحويث واالنتهاء
من خــال صحيفتكم املوقــرة التي
من مهمة التحالف باليمن مع االلتزام التام تلتزم مبهنيتها وتعاطيها الجاد مع الشــأن
من املجلــس الرئــايس والحكومة بتوفري الجنــويب ،حيــث تعترب صــوت الحقيقة
الخدمات للشعب الجنويب ولكن عند تنفيد والكلمة الصادقــة ال يســعنا إال أن نؤكد
تلك االلتزامات ظهرت إخفاقات ومامطالت تجديدنا العهد لشــعبنا الجنويب بالســر
يف تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
عىل درب الشــهداء ،ونجدد العهد لقيادتنا
الحكيمة بقيادة الرئيــس القائد عيدروس
فيام يتعلق بدعــوة املجلس االنتقايل الزبيدي  -رئيس املجلس االنتقايل الجنويب،
الجنويب بقيادة الرئيــس القائد عيدروس القائد األعىل للقوات املســلحة الجنوبية -
الزُبيدي للحوار الجنويب الوطني الخارجي مثمنــن اإلنجازات التــي تحققت يف ظل
والداخيل ..ما رأيك بهذه الدعوة؟
قيادتهم الحكيمة عىل الصعيد الســيايس
بالنســبة للحوار فقد بــداء من ُذ فرتة والعسكري .وندعو الجميع إىل امليض قدم ًا
طويلة و ُبذلت جهود كبرية يف هذا الجانب يف املحافظة عىل ما تحقق من مكاســب
وحققت الكثري من التوافقــات الجنوبية سياسية وميدانية دون النظر إىل الدعوات
الجنوبية يف الخارج واللقاء الذي عقد يف النشــاز التي تبثها القوى املعادية للجنوب
مرص كان من ضمن تلك التوجهات وحلحلة وقضيته العادلة.

جندد العهد ل�شعب اجلنوب ولقيادته ممثلة بالرئي�س الزبيدي بال�سري على درب ال�شهداء

ندعو للحفاظ على ما حتقق من مكا�سب �سيا�سية وميدانية

أنفســهم رخيصة ألجــل الجنوب وهم يف
ريعان الشــباب لتخضــب دماؤهم تراب
جنوبنــا الطاهر بل كانــت مآثرهم مبثابة
الحصن املنيع الذي تحطمت عىل اسواره كل
املؤامرات والدسائس.
للــواء ( )14صاعقة عظمــة ومكانة
قياســ ًا باملدة الزمنية التي تم تشكيله فيها،
أي منذ عام 2019م ،إلدراكنا أن روح الوالء
للوطن كانت الدافع والهاجس لكل جنويب
غيور ،فال خيــار آخر لديه غــر التحرير
واالســتقالل ،فالحس الوطني الذي يتميز
به كل فرد مــن أفراد اللواء جعلت من اللواء
منوذج ًا ومثا ًال يحتذى به يف الحسم وتنفيذ
املهام املوكلة إليهم عىل أكمل وجه.
وللعلم أن ما أســلفنا ذكره يعترب قراءة
عابرة عن اللواء خصوص ًا بعد تكليف القيادة
لنا مبنصب أركان اللواء الرابع عرش صاعقة
يف 2021 / 10 / 30م ،أي بعد أن تم االتفاق
مع الطرف اآلخر عىل سحب القوات املرابطة
يف الخطوط األماميــة للمواجهات ومنها
اللواء الرابع عــر صاعقة والذي تم إعادة
متوضعه يف منطقة الحرور املحاذية ملدينة
جعار ،وال يزال مرابطــ ًا يف موقعه يؤدي
مهامه جن ًبا إىل جنب مع الوحدات املجاورة
يف مراقبة تحركات بعض الخاليا اإلرهابية.

حدثنا عن ســر العمــل يف اللواء الرابع
عرش صاعقة جنوبية؟
يعترب اللواء الرابــع عرش صاعقة أحد
الوحدات العســكرية الجنوبيــة بالقوات
املسلحة الجنوبية بقيادة القائد الفذ العميد
الركن عثامن حيدرة معوضــة ،قائد اللواء
الرابع عــر صاعقة ،وهو أحــد األلوية
املنضوية يف إطار القوات املسلحة الجنوبية
التي تســتمد برامجها وآليــة عملها ضمن
قيادة موحدة بقيــادة القائد األعىل للقوات
املســلحة الجنوبية الرئيس القائد عيدروس
الزُبيدي.
ولعلكم تعرفــون األدوار البطولية التي
لعبها اللــواء الرابع عــر صاعقة طيلة
املرحلة الســابقة وتحديــدًا خالل األحداث
واملواجهات مع قوات الرشعية اليمنية يف
مختلف املواقع والجبهــات يف محور أبني
القتايل.
ارشح لنا آلية تنظيم واســتعداد قوات
وبعد إعــادة متوضع اللواء يف موقعه
الحايل فالعمل يسري بوترية عالية من خالل اللواء الرابع عرش صاعقة جنوبية بشــكل
تنظيم وترتيب األعــال اإلدارية والتدريبية خاص ،والقوات املســلحة الجنوبية بشكل
ورفع الجاهزية القتالية تحس ًبا ألي طارئ .عام ،للتصدي والدفاع عن أرض الجنوب من
أي اعتداء؟
اللــواء الرابع عرش صاعقــة يف أتم
ما أهــم اإلنجازات التــي حققتموها يف
الجاهزية واالســتعداد القتايل ويف حالة
اللواء الرابع عرش صاعقة جنوبية؟
اإلنجــازات التي حققها اللــواء الرابع اســتعداد تام يف حال تلقيه أي توجيهات
عرش ممث ًال بربان ســفينة اللــواء الذي ال من القيــادة العليا ممثلــة بالرئيس القائد
يعرف إال لغة النرص العميــد الركن عثامن عيــدروس الزبيدي القائــد األعىل للقوات
معوضــة وضبــاط وصف ضبــاط اللواء املسلحة الجنوبية.
وباعتبار اللواء الرابع عرش صاعقة أحد
تتمثل بالتضحيات الجســيمة التي قدمها
منتسبو اللواء من الشــهداء والجرحى يف الوحدات العســكرية الجنوبية التي تتلقى
ســبيل الدفاع عن األرض والتاريخ والهوية تعليامتها من املســتوى االعىل ومستعدة
لتنفيذ املهام املوكلة اليها من خالل التصدي
الجنوبية.
ولو نظرنــا إىل األحــداث والبطوالت والتعامل مع اي طارئ عىل االرض باعتبار
التي ســطرها منتســبو اللواء فهي كفيلة اللواء الحصن املنيع للجنوب ،والذي يشكل
بأن تثبــت أن هناك رجــا ًال صادقني نذروا وجــوده مفتاح ًا للنــر يف وقت الحرب

وصامم امان يف الســلم بقيادة ذئب ردفان
العميد الركن عثامن معوضــة ،إىل جانب
كافة األلوية بالقوات املســلحة الجنوبية،
والتي تعترب حصــن الجنوب املنيع ومفتاح
النرص.

ما أهم الصعوبــات التي تواجهونها يف
عملكم؟
قيادة اللواء تبذل قصارى جهودها يف
سبيل تأمني حياة الفرد باملعسكر ،وبالنسبة
للصعوبات الجوهرية فــا توجد هناك أي
صعوبات جوهرية بقدر ما هي أوجه قصور
بسيطة يف البنى التحتية.
بخصوص قــوات االحتــال اليمنية
الغاشــمة املتواجدة يف صحــراء ووادي
حرضمــوت واملهرة ..متى يحــن ترحيلها
اســتنادًا إىل اتفــاق الريــاض التي أكدت
أحد بنوده عــى رضورة توجه تلك القوات
لجبهات القتال ملواجه ميليشيا الحويث؟
القوات الشاملية املتواجدة يف صحراء
ووادي حرضمــوت واملهرة تعد كابوســ ًا
جامثــ َا عــى مكامن الــروة يف املناطق
املذكورة من خالل سيطرتها التامة عىل كل
عائدات النفط تحت حامية تامة من القوات
املتواجدة واملنترشة عىل طول وعرض حقول
النفط ،فغالبيــة القوات املتواجدة هناك من
املناطق الشــالية الذين ســلموا ارضهم
وجعلوهــا مرسح ًا للحــويث واغفلوا عن
املهمة الرئيسية يف تحرير ارضهم من بطش
مليشــيا الحويث .ولكن الغنائم أنستهم كل
يشء بعد ان بسطوا سيطرتهم عىل الرثوة
يف تســابق محموم وتقاسم بني كل قوى
عاما املاضية.
النفوذ طيلة الثالثني ً
التحالف العــريب غري قادر عىل إخراج
تلك القوات وتوجيهها اىل الجبهات ملواجهة
مليشيا الحويث لعدم قدرة تلك القوات عىل
خوض املعارك وتحرير ارضهم من دنس املد
الفاريس.
لن يحمــي ســيادة األرض واملقدرات
والــروة غــر اهلها من خــال انتفاضة
ورفض تام لكل ماال ينتمي للهوية الجنوبية
بد َال مــن التعويل عىل الخــارج واتفاقيات
ال تســمن وال تغني من جوع ،بل تزيد من

الكثري من املعضالت من خــال اللقاء مع
القيادات الجنوبية السابقة.
وامتــداد ًا لتلــك الحوارات وبحســب
توجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي
ناقشت الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل
مبدأ الهيكلــة واقرته يف اجتامعها املنرصم
والهدف من ذلك تفعيل آليات املجلس وفتح
مجاالت اوســع الســتيعاب بعض القوى
الجنوبية غري املنطوية ضمن هيئات املجلس
بحيث يكون القرار الجنويب اوســع وذات
فاعلية أكرث عىل الســاحة الجنوبية .وكان
آخرها تنفيذ ورشــة العمل الخاصة بهيكلة
املجلس وتفعيل آلياته مبا يحقق النجاحات
التي تهدف اليها كل تلك الحوارات وتجسيدها
عــى االرض تحت راية املجلــس االنتقايل
الجنويب ،وكلمة الرئيــس القائد عيدروس
الزُبيدي كانــت خري دليل عــى االنفتاح
عىل كافة االطر الجنوبيــة مبا تحمله من
مصداقية يف مضمونهــا ومفرداتها التي
تالمس الهم الوطني الجنويب.

