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قائد ومؤسس جبهة الممدارة المالزم أول "خالد مشبح" في لقاء خاص مع "األمناء":

مل نحتفظ ب�أي �سالح �أو ذخرية �أو �سيارات فاحلرب انتهت و�أ�صبحت ال تلزمنا
لقاء� /سامح جوا�س
لقاء صحفي ًا مع مؤســس
أجرت "األمناء" ً
وقائد جبهة املمــدارة املالزم أول القائد "خالد
عبدالله محمد مشــبح املكعبي" ،والذي يعترب
من مواليد ( أبــن – موديــة – القليتة  -آل
مشــبح )  ،1969ثانوية عامة ،التحق بالسلك
العسكري يف عام  87يف لواء مدرم بأبني ،ثم
انتقل إىل لواء  20يف مكرياس إىل عام ، 1993
ثم ظل حبيس ًا يف منزله العرتاضه عىل الحرب
وسحب ســاح الجيش الجنويب إىل
الظاملة
ْ
الشامل ،اعتزل بعد الحرب عن السلك العسكري
ورفض العودة أو متابعــة الراتب حتى عودة
دولة الجنوب.
ظل يعمــل يف القطاع الخــاص إىل حرب
 2015التــي بدأت وهو يف (ســيحوت) كان
يعمل عىل قاطرة تابعة إلحدى الرشكات وترك
الشاحنة يف (ســيحوت)  ،وعاد مرسع ًا إىل
العاصمة عدن للمشــاركة مع أبطال املقاومة
للدفاع عــن األرض والعرض .وبعد عودته إىل
عدن مبارشة سعى لتجميع الشباب وتأسيس
جبهة املمدارة التي كانــت من أرشس وأقوى
الجبهات يف العاصمة عــدن ،وحتى ال نطيل
عليكم ،دعونا نورد تفاصيل اللقاء لكم:
حدّثنا عن بداية تأســيس جبهــة املمدارة
بصفتك مؤسس ًا لها ؟
عند وصويل لعدن قادم ًا من سيحوت قمت
بإنشاء نقطة أمنية بالقرب من (عامرة املوت)
 ،ويف البداية كنا أربعة أفراد هم (أنا والشهيد
علوي قارش وصــادق الحــدي ومصطفى
النجدي)..
ثم بعد تأســيس النقطة بأسبوع تحمس
الشباب والتحق بنا األبطال من شباب املمدارة
والشــيخ عثامن الشــجعان وهم (الشــهيد
الخرض عيل/والشــهيد عيل الوعل/وصالح
الوعل/وأمني مشبح/والشــهيد أحمد حبش
"شيشــو"/وأكرم املرشقي/وعالء املرشقي/
والشهيد صقر/والشهيد عبدالنارص الصيل/
وأوسكار حبش/وأحمد الشــاجري/وهيثم
السقاف/وعيل املسعودي/وأكرم الحييد) ثم
التحق بنا الكثري والكثري من الشــباب األبطال
من أبناء املمدارة والشيخ عثامن ومن حرضوا
من القرى واألرياف والذي ال يســعفنا الوقت
واملجال لذكرهم.
ثم قمت بالتواصل مع أفراد نقطة الشــهيد
الخرض عيل  ،والشــهيد عيل الوعل وأخربتهم
برضورة التكاتف والتالحم والتوحد ليك نضع
أول لبنة لجبهــة املمدارة التي متتد من مصنع
أكياس هائل سعيد إىل حوش درهم وثم قمنا
بالتمــدد إىل جولة ســوزويك  ،وكانت أول
هجمة لنا حيث قمنا بالقضــاء عىل املدرعة
التــي كانت متواجدة بالجولة وســقط علينا
هناك أول شهيد يف جبهة املمدارة وهو الشهيد
(عبدالنــارص الرصي) وأول أســر يف جبهة
املمدارة وهو (أوســكار حبــش) وأول جريح
يف جبهة املمدارة هو (حافظ مشبح  -وهيثم
السقاف) وبعد سيطرتنا عىل جولة سوزويك
قمت بالعودة إىل املنزل إلحضار ذخرية وسالح
"لو" املضــاد للمدرعات وتفاجــأت بتعزيز
للحوثة بطقم يحمــل قرابة عرشة أفراد دخل
إىل املمدارة من جهة عامرة املوت ووصل إىل
تقاطع املمدارة  ،وقمــت بإطالق النار عليهم
وإلحاق أرضار كبــرة يف الطقم ومن فوقه
وإصابة عدد منهم والذوا بالفرار جهة املحاريق
 ،وبعدها قمنا باإللتحام مع أبطال حي الكود
واملمدارة القديم وعىل رأسهم(سميح العري ،
والشــهيد أبو دنانة  ،وعيل املسقعي  ،ومحمد
مناف) وتم ترتيبهم كقوة تسلل رسية  ،وكان
لهم دور بــارز يف خلخلة صفوف الحوثة عن
طريق التســلل لي ًال ومباغتتهــم وتكبيدهم
خسائر فادحة.
بعد التأســيس وإعالن جبهة املمدارة كيف
قمتم بالدفاع عن املمــدارة ومنع الحوثة من
دخولها ؟ ومن دعمكم؟
يف الحقيقة قمنا بتأســيس جبهة املمدارة
مبجهود شخيص دون دعم ومل َ
نتلق أي دعم

من أي جهة ســوى أواخر أيام الحرب تحصلنا
عىل ســيارة وســاح  14من "هاشم السيد"
تسلمناها كعهدة وحصلنا من أحمد امليرسي..
وبخصوص قيامنا عن املمدارة  ،فنحن قمنا
بتوزيع املهــام واألدوار بني الجميع ومل نكن
نحب الســيطرة بل دعونا الجميع للمشاركة
كون املهمــة وطنية وتلتــزم تظافر الجهود
 ،فالدفــاع عن األرض والعــرض واجب عىل
الجميع دون استثناء..
حيث شــكلنا غرفة عمليات لجبهة املمدارة
وكان فيها (العقيــد الكليش/وأحمد الحوزة/
وعبدالــرؤوف الردفاين/وعــادل العلواين)
ومهمتهــم كانــت تجميع الغــذاء والذخرية
ومتابعة حقوق الجبهة ومــا يلزمها كونهم
أمئة مساجد ويحظوا باحرتام الجميع.
وميداني ًا قمنا بإنشــاء قــوة ثابتة لجبهة
املمدارة أنا عىل رأسها  ،ولدينا دبابتني ويب إم
يب ومهمتنا األولية كانت هي فك الحصار عن
إخواننا يف العريش وخورمكرس ومقرها كان
بالقرب من (عامرة املوت)  ،وقوة أخرى باتجاه
حوش درهم (شارع الخمسني) مسؤول عنها
"ســميح العري" والحقا قمت بالتواصل مع
العقيــد عادل الحاملي ودعوتــه لالنضامم لنا
كونه أحد الكوادر التي نحتاجها ،وعندما وافق
لالنضامم عينته مسؤو ًال عن القوة املتواجدة
يف حوش درهم شارع الخمسني بدي ًال للقائد
سميح العري.
وقوة أخــرى شــكلناها يف خط مصنع
األكياس وكان مسؤو ًال عنها الشهيدين الخرض
عيل وعيل الوعل.
وفيــا بعد قام الشــهيدان عــي الوعل

نأسف لمشاهدة
قيادات جديدة
مدعومة من جهات
مختلفة صنعهم
اإلعالم وصنع لهم
مجداً شخصي ًا
هالمي ًا
نحن جنودك سيادة
الرئيس وشعب
الجنوب لن يخذلك
فما قدمته لليمن
شما ً
ال وجنوب ًا لم
أحد قبلك
يق ِّدمه ٌ

والخرض عيل بتكليف محمــد عمر املعيليقي
بقيادة القــوة املتواجــدة يف مدخل مصنع
األكياس.
كام قمنا بتشــكيل قوة تعزيــز للجبهات
بقيادة عيل املســعودي الذي أحرض أول دبابة
لجبهة املمدارة.
وقمنا بتوزيع نوبات ودوريات يف مداخل
ومخارج املمدارة التي بفضل الله ثم بأبطالها
كانت نظيفة من دنس الحوثة الغزاة وعص ّية

نتمنى من
التحالف والشرعية
االهتمام بباقي
الخدمات األساسية
كاهتمامهم باألمن
والجيش
عليهم ومل يدخلوها.
بعــد التحرير لعــدن والجنوب مــاذا كان
دوركم؟
قمنا بتثبيت قرابة ســت نقــاط أمنية يف
املمدارة ومدينة الســام وصــو ًال إىل جولة
املجــاري ومحطة بن جريبــة وقويرة  ،وكل
هذا بسياراتنا وســاحنا الشخيص وبجهود
شــخصية دون دعم من أحد فقط للمساهمة
يف تثبيت األمن واألمان للمواطن.
مل تظهروا يف وســائل اإلعــام كثري ًا ومل
يسمع عنكم الكثري ..ملاذا؟
نحن كان ه ّمنا تحرير وتطهري األرض من
الغزاة وتثبيت األمن للمواطن ومل نبحث يوم ًا
عن مجد شــخيص أو بطوالت إعالمية  ،وكنا
والزلنا نتهرب من وســائل اإلعالم القتناعنا
أن الظهور عىل حســاب تضحيات الشــهداء
والجرحــى واألرسى عمــل غــر صحيح ،
فالنجاح والنرص صنعه وشــارك فيه الجميع
وليس القائد فالن أو عالن ،..ونأسف ملشاهدة
قيادات جديدة مدعومــة من جهات مختلفة
صنعهــم اإلعالم وصنع لهم مجد ًا شــخصي ًا
هالمي ًا عىل حســاب شــهداء أبرار وجرحى
أحرار ومقاومــن أبطال وهم كانوا ال يشء ،
بل اختبؤوا كالثعالب يف الحرب األخرية وليس
لهم ذكر.
كم قوام قوة جبهة املمــدارة؟ وكم لديكم
من الشهداء والجرحى؟ وهل تم ترقيم أفرادكم
ورصف مستحقاتهم؟
حسب آخر كشوفات أعددناها بعد التحرير
وصل قوام قوة جبهة املمدارة إىل  1200فرد ًا.
ولدينا مــن الشــهداء قرابة  60شــهيد ًا
استشهدوا يف جبهة املمدارة وباقي الجبهات
أثناء التحرير كوننا شاركنا يف أغلب الجبهات
أثناء التحرير.
ولدينا من الجرحــى قرابة الـ  105جريح ًا
ولدينا  6أرسى ؛ ولكن الحمد لله تابعنا عليهم
وتم فتح أرسهــم جميعــ ًا يف عملية تبادل
أرسى.
وبخصوص ترقيمهم أو رصف مستحقاتهم
لألســف مل يتــم ترقيــم أفرادنــا أو رصف
مستحقاتهم وبســبب التهميش لنا وألفرادنا
اضطر أغلــب األفــراد إىل االنضامم لبعض
املعسكرات واألمن والحزام األمني.
كانت لديكم دبابات وبعض األسلحة الثقيلة
يف الجبهة ..أين هي اآلن ؟
قمنا بتســليم قائد معســكر بدر العميد
عبدالله الســبيحي ثالثة دبابات  ،ويب إم يب
 ،وثالثة مدافــع ( 2هاون-وهــوزر، )120
وقذائــف دبابات  ،وقذائف هــاون  ،وقذائف
راجمــة صواريــخ  ،وقذائف مدفــع، 120
وكاتوشة  ،و( )50جهاز ًا الســلكي ًا تحصلنا
عليه يف مدينة الفيصل  ،وسبب تسليمنا هذه
الكمية من األسلحة والذخائر هو تنفيذ ًا لقرار
فخامة الرئيس املشري عبدربه منصور هادي
ً
وأيضا املكان الحقيقي
بدمج املقاومة بالجيش
ملثل هذه األسلحة هو املعسكرات وليست ملك ًا
ألحد فهي ملك للوطن وأبناء الوطن.
كام قمنا ً
أيضا بتسليم ســيارة هيلوكس
ّ
ســلمه لنا
غامرتني  2015للتحالف  ،والذي
كعهدة الشيخ "هاشم" واســتلمه منا "أبو
سالمة  ،وعبدالعزيز العقريب".
كــا قمنا بتســليم الشــيخ عبدالرؤوف

الردفاين وقائد جبهة باب املندب "لؤي عوض
الزاميك" مدرعتني و  4دشكا مع ذخريتها يك
يسلموها للتحالف.
مل نحتفظ بأي سالح أو ذخرية أو سيارات
فالحــرب انتهــت وأصبحــت ال تلزمنا هذه
األســلحة الثقيلــة والخفيفــة حتى بعض
ممتلكاتنا الشخصية انتهت يف الحرب علينا
ومل نطالب بتعويــض  ،فنحن خرجنا للدفاع
عن األرض والعــرض والوطن والرشعية ومل
نخرج بحث ًا عن مكاسب أو غنائم.
أين موقعكم حالي ًا ؟ وهل تم تعويضكم أو
ترقيتكم أو تعيينكم يف إحدى املناصب ؟
موقعنــا يف البيت!...وغالبــ ًا مــا نقوم
بحل مشــاكل ونزاعات أبناء املمدارة بجهود
شخصية دون تكليف من أحد.
ومل نحصل عىل أي تعويض من أي جهة ،
فنحن كنا أول من بادر بتســليم كل ما غنمه
أو تحصــل عليــه كدعم للدولــة والجيش ،
ولن نطالب  ،وإذا طالبنــا بتعويض فنطالب
بتعويضنــا عن ســياراتنا الشــخصية التي
تدمرت علينا يف الجبهة عدد  5سيارات تابعة
يل وألفرادي.
وفيام يخص الرتقية يح ّز يف النفس تعيني
بعض األشــخاص يف مناصب قيادية كبرية
وهم كانوا أفراد تابعــن لجبهة املمدارة التي
كنت أنــا قائدها !  ..والرتقيــة التي تحصلت
عليها قبل ســنة ( رتبة مالزم أول ) تبع وزارة
الداخلية اقتنعت بها وفرحت فيها حب ًا للوطن
وخدمتــه  ،فحيــث ما يطلبنــا الوطن نحن
جاهزون لخدمتها ومســتعد أكون فرد ًا من
أفراد الجيش  ،فاملناصب والشكليات ال تعنينا
وال تهمنا بقدر ما نه ّم حامية الوطن وأمنه ،
وهذه الرتبة ستساهم يف توفري مصدر رزق
ألرسيت كونني محروم ًا من راتبي يف الجيش
منذ العام  93إىل اليوم هذا ! .
وردتنا معلومات تفيد انضاممكم الئتالف
املقاومة الشعبية الجنوبية ..هل هذا صحيح؟
وما هو هذا االئتالف ؟
نعم  ..صحيح أنا أحد أعضاء االئتالف الذي
دعا له القائد "أديــب العييس" الذي أوجه له
كلمة شــكر وتقدير عربكم  ،فهذا الشخص
قدم الكثري للمقاومة أثناء الحرب وبعد الحرب
والزال يقدم  ،وال ينكر ذلك إال شــخص جاحد
وناكــر للجميل  ،ولتوضيــح الرؤية للبعض
الذين يسعون لتشويه االئتالف وقلب الحقائق
ً
رؤية
فاالئتــاف هو مكــ ّون جنويب لديــه
ً
سياسية وأهداف ًا لبناء مؤسسات الدولة البناء
الصحيح  ،ومتكني الشــباب مــن الوظائف
العســكرية واملدنية بحســب شــهاداتهم
ومؤهالتهم  ،واالئتالف ليس حكر ًا ألحد فهو
للجميع ومن يريد االنضــام نرحب به فال
توجد هناك شلليات وعنرصية فهو للجميع.
ما هو رأيكم يف األوضاع الحالية للعاصمة
عدن بشكل عام ؟
نتمنى من القيادات واملسؤولني أن يراعوا
الله يف الشــباب واملواطنني  ،فاملســؤولية
أمانــة يف أعناقهــم ونطالبهــم بالعدل،
واإلنصاف واالبتعاد عن العنرصية والتحزب
وأن يكونــوا مثا ًال للتصالح والتســامح وأن
يطبق قو ًال وفع ًال..
ونتمنــى مــن املســؤولني يف التحالف
والحكومــة الرشعيــة بأن يهتمــوا بباقي

قمنا بتسليم
دبابات وسيارات
ومدرعات وبي إم
بي ومدافع وقذائف
وكاتوشات و()50
جهازاً السلكي ًا

الخدمات األساســية مثل اهتاممهم باألمن
والجيش وأن يســعوا للتوافق ما بني توفري
األمن والخدمــات األساســية  ،وعليهم أن
يوجــدوا برسعــة حلول جذريــة للخدمات
األساســية والهامة للمواطنــن كالكهرباء
واملياه كوننا مقلبني عىل الصيف واملواطنني
ال يطلبون املســتحيل  ،فقط يريدون تحسني
املعيشــة وتوفري الخدمات األساسية فنحن
شعب جلد وصبور.
كلمة أخرية تودون قولها ؟
نوجه عرب صحيفتكــم "األمناء" صاحبة
الريادة يف الجنوب ،وصوت جميع املواطنني،
وتحية لهــا بحجم الوطن ،كام هي موصولة
ملن شــارك ودافع عن عــدن يف الحرب ومن
ســاهم يف تثبيت األمن واألمان بعد التحرير
 ،وشعب الجنوب كله أخوة من املهرة إىل باب
املندب..
ونشــد عىل أيدي فخامــة الرئيس هادي
ونقول له  :نحن بجانبك سيدي الرئيس ..رس
ونحن جنودك ولن يخذلك شعب الجنوب ..فام
قدمته أنت لليمن جنوبه وشــاله مل يقدمه
أحد قبلك ..حفظك الله ورعاك..
وأمتنى من مســتخدمي مواقع التواصل
االجتامعي االبتعاد عــن التخوينات وإلصاق
التهم ببعض قياداتنا التي ضحت بنفســها
ومالهــا يف الحــرب وبعد الحــرب  ،فكل
القيادات لها شــكرنا وتقديرنــا  ،ونحن نثق
فيهم وهم نخبتنا وكادرنا الذي ســيخرجنا
من عنق الزجاجة  ،وال نشــكك يف وطنيتهم
ٌ
وكل منهم له دوره وبطوالته التي ال يسعفني
الوقت لذكرها لك (بن عرب – الزبيدي  -أحمد
سيف  -فضل حســن  -عبدالله الصبيحي -
إبراهيم حيدان  -شالل شائع  -أديب العييس
 هاشم السيد  -بســام املحضار  -هاين بنبريك  -نائف البكري  -لبيب العبد  -أبو عامر
 العنبوري....إلخ) وأعتذر ملن مل أذكر اسمهلضيــق املجال  ..وكلكم قيــادات أبطال دون
استثناء.
وأقول للجميع أن الوطن يتسع للكل ،وليس
ملك ًا ألحــد وكل القيــادات إخواننا وقدوتنا
ونفخر بهم ونطالبهــم بتقديم املزيد وعدم
ترك الفرصة للمرتبصني بالتشــكيك بهم وأن
يضعوا خدمة الوطن واملواطن نصب أعينهم .

