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حوار

عندما يكون الحوار مع شخصية 
سياســية متتلــك جميــع مفردات 
الزعامة والقيادة وبعد النظر، وتجربة 
غنية وثرية تقود شــعبها الستقرار 
وأمــن واقتصاد مســتدام، هي يف 
األمر تجربة متميزة متجانسة،  واقع 
تجربــة تتطلع للمواقــف التي ترفع 
من قيمة شعبه وأرضه وتفرض عىل 
التاريخ أن يســجل ذلك يف صفحاته 
عنــوان االنتصارات وعنــوان الوالء 
واالنتامء الذي زرعه يف شعبه، بعيدًا 
عن اي مزايــدات.. تجربة ال تنغمس 
وال  األفعال،  دون  األقوال  سياسة  يف 

تكون جزء من لعبة الرصاع الدويل.
اعتذر أيها السادة عن هذه املقدمة 
الطويلــة، ولكن ضيفــي وضيفكم 
يستحق أكرث من ذلك بكثري.. فضيفي 
نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
الشيخ هاين بن بريك.. فإىل تفاصيل 

الحوار:

ســامي   / حــاوره  "األمنــاء" 
العثمان:

*كيــف يــرى معاليكــم اتفاق 
سيام  ال  األخري،  الشوط  بعد  الرياض 
واالنتقايل  الرشعيــة  بني  املناصفة 
واليمن؟  الجنوب  مستقبل  تحديد  يف 
وكيــف ترى من يحــاول تعطيل هذا 

االتفاق؟ وكيف السبيل لتجاوزهم؟
-أوال أرحب بك أخي الكريم أستاذ 
ســامي وأجدها فرصة لشكركم عىل 
جهدكم وصدقكم يف تغطية القضية 
الكرمية  لدعوتكم  وتلبيتي  الجنوبية، 
يف اإلجابة عن أسئلتكم هي من باب 
مبادلة الوفاء بالوفاء.. اتفاق الرياض 
هو كام قلــُت من قبل طــوق نجاة 
للجميع وينبغــي أن ننظر له من هذا 
الباب وأن ليــس هناك رابح أو خارس 
الجنويب والشاميل  الشعب  فمصلحة 
تكمن يف هــذه املرحلــة يف اتفاق 

الرياض.
الحكومــة بني  واملناصفــة يف 
التوقيت  هذا  يف  والشــامل  الجنوب 
ويف هذه املرحلــة تقتضيها العدالة، 
وهذه املناصفة ال عالقة لها يف تحديد 
هي  إمنا  واليمن،  الجنوب  مســتقبل 
تسيري مصالح الناس يف هذه املرحلة 

بتوازن رضوري.
وتعطيــل االتفــاق ســعت إليه 
التوقيع يف  أول  األيادي املترضرة من 
اآللية  إىل  أدى  مــا  املنرصم،  نوفمرب 
األخرية للترسيــع يف تنفيذ االتفاق، 
عودتهم  حــال  يف  تجاوزهم  وأمــا 
للعرقلــة فمحتم وهذه املرة لن يحدث 

تأخر.
*هل املناصفــة مع الرشعية يف 
أي قرار ســيادي يف امللــف اليمني 
ومســؤولية االنتقايل عن ارضه يف 
محافظات الجنوب ميهد الســتعادة 
دولة الجنوب التي كانت دولة مستقلة 
وعضو  املتحدة  االمم  من  بها  معرتف 

أصيل يف الجامعة العربية؟
-كل ما تم لالنتقــايل من تطور 
وظهــور دويل كان بفضــل الله ثم 
شــعبنا العظيم الذي ميثــل قاعدتنا 
التي نعتمــد عليها، ثم كذلك  الصلبة 
عىل  تحققت  التي  امليدانية  للمنجزات 
يد أبطال قواتنا العسكرية جيش وأمن 
ويــأيت يف مقدمتها دحر التنظيامت 
الحوثيني  اإلرهابيــة  والتشــكيالت 

وتنظيم القاعدة.
وســنتجاوز التحديات كلها بإذن 
الله ثــم بقوة شــعبنا ورجالنا عىل 
الداخلية  األمــن  الجبهــات ومواقع 
وبكوادرنــا وخرباتنا يف كل مجاالت 
التنميــة. وصدقنا مــع كل حلفائنا 

العرب والدوليني.
االنتقايل  املجلس  أصبح  أن  *بعد 
رســمًيا  الجنوب  محافظــات  ميثل 
تجاوز  ميكنكم  كيف  ودوليًا  ورشعًيا 
التحديات املستقبلية السيام اقتصادًيا 

وتنمية مستدامة؟
-نحــن أمــام معضلــة يف هذا 

الحكومة  الخصوص وهي كامنة يف 
البالد،  موارد  كل  بيدها  التي  الرشعية 
مع تســلمها لكل الدعــم املوجه من 
فإننا يف كل  ذلك  املانحة، ومع  الدول 
لقاءاتنــا مع الحلفــاء نطالب بدعم 
كل جوانب الخدمــات وال نترشط أن 
يكــون الدعم عربنــا فاملهم يف هذه 
املرحلة وصول الدعم للمواطن ونشدد 
عىل دور الرقابة فالفســاد بلغ مبلغا 
مهول للغاية فقد بات املسيئ آمنًا من 

العقوبة.
واملانحني  الداعمني  لــكل  ونقدر 
هذا الجهد والدعم قــل أو كرث، ويف 
املرحلة القادمة بعد تشكيل الحكومة 

الجديدة نأمل أن يتعدل الوضع كثريا.

*ما اعرفه متامًا أن هناك مسودة 
يف األمم املتحدة إلقرار دولة الجنوب 
العريب وقطعت مشــوار جيد السيام 
أن الزعيم عيدروس الزبيدي زار بعض 
بصفته  وروســيا  الغربية  الدول  من 
رئيــس دولة وتم االعــرتاف به لهذه 

الصفة؟
-كل لقاءاتنــا الخارجية إقليمية 
الجنوب  أو دوليــة مرتكزها عــودة 
دولة مســتقلة كام كانت مســتقلة 
برؤية  ولكن  بها،  ذات سيادة معرتف 
جديد  وشكل  واقتصادية  سياســية 
عربنا عنه يف رؤية املجلس االنتقايل 
الشــاملة، نحن بحاجة كذلك إلقفال 
الجزء املؤمل أو دعنــا نقول الصفحة 
املؤملة من تاريــخ الجنوب الذي ُدفع 
دفعا إىل واقع مخالف ملنطقته؛ بسبب 
انقســام العامل إىل معسكرين، كان 
مباين  نكون يف معســكر  أن  حظنا 
لجوهر النظام السيايس واالقتصادي 
ملنطقتنــا الجزيرة العربيــة، ما أدى 
الحقيقيــة  لحاضنتنــا  لخســارتنا 
يف املنطقــة، مع اإلبقــاء عىل كل 
اإليجابيات التي تقــدم فيها الجنوب 
عىل مســتوى املنطقــة وتطويرها، 
والشك أن القيادة يف املجلس االنتقايل 
تستفيد من كل تجارب املايض ومعها 
وتستفيد  القدمية  القيادة  خربات  كل 
منهــم، والعامل كله يعلــم ماذا كان 

الجنوب يف العهد الربيطاين وما بعد 
وقيــام جمهوريته  الربيطاين  العهد 
الحديثة ومــاذا أصبح عليه بعد نكبة 

22مايو 90م.
نجــد من كل األصدقــاء وقبلهم 
التام لوضعنا وعدالة  التفهم  األشقاء 
قضيتنا، ونحــن يف مرحلة نعتربها 
الجنوب الستحقاق  لتحضري  انتقالية 
االســتقالل وقيام دولتــه الفدرالية 
مصلحة  عىل  حرصنــا  مع  الجديدة، 
أعظم  تربطنا  وجار  كشقيق  الشامل 
املصالح املشــرتكة بني بلدين، ولهذا 
مصلحة  متس  لــن  وأبدا  دامئا  نكرر 
أي مواطن شــاميل يف الجنوب أبدا 
مامل تكن مخالفة للقانون، ولن يبعد 
استقالل  بعد  الجنوب  عن  شاميل  أي 
الجنوب أبــدا إال برغبته، وكل ما يتم 
تناقله من عكس هذا إمنا هو من باب 

تشويه الجنوبيني.
الُعامنية  القطريــة  *املؤامــرة 
وخلية مســقط التــي يديرها عمالء 
لقطر وعامن وتركيا ودعمهم للحويث 
محمد عبدالســالم املقيم يف مسقط 
وكذلــك لحمود املخــاليف اإلخواين، 
ومن ثم اجتامع هــام ضم مجموعة 
فادي  رأسهم  الجنوب عىل  خونة من 
باعوم وامليــرسي الذين اجتمعوا يف 
صاللــة ووضعوا مخطط إلفشــال 
اتفــاق الريــاض وااللتفــاف حوله 

وتعطيله كيف ترون ذلك؟
-اســمح يل أن أقول ُعامن جارة 
كبرية لنا وحبيبة عىل قلوبنا شــعبا 
وســلطانا، صفينا معهم كل املشاكل 
الحدودية عام 1985م ونحن ملتزمني 
الجنوبية  االتفاقيات  بكل  مســتقبال 
فيام يخص الحــدود مع دول الجوار 
ســواء التي كانت قبل الوحدة أو بعد 
الوحدة، وال أرىض أن نحط ُعامن يف 
صف املؤامــرة ضدنا أو ضد التحالف، 
وقد زرت ُعامن بدعوة كرمية والتقيت 
الدولة ومن بيدهم  بكبار مســؤويل 
ملف اليمن وكان اللقاء أخويا عظيام 
كثري  فيه  رشحنا  للغاية،  ومثمرا  جدا 
مــن التفاصيل بخصوصنــا ورفعنا 
كذلك بعض اإلشكاالت التي لدينا فيام 
الوضع  يف  العامين  بالجانب  يخصنا 
واســتمعنا  الحرب،  وحــال  الراهن 
لوجهة نظر اإلشقاء، ورأينا منهم كل 

خري.
النظام  تعنون  فبالتأكيد  قطر  أما 
القطري، وإال ما قلناه يف شعب ُعامن 
نقولــه يف أحبتنا الشــعب القطري 
الكريــم، فنحن جميعــا عرب لحمنا 
األقرب  أبونا  وبالعــريب  واحد  ودمنا 

واحد.
النظــام القطري يفتــك بالدول 
العربية منذ وصــول الَحَمدين للحكم 
والــكالم يف هــذا يطــول ويطول، 
لبعض  ذكرتها  التــي  اللقــاءات  أما 
الجنوبيني يف مدينة صاللة العامنية 
فهي التي تعنينــا مبارشة، فنحن لنا 
طرقنا الدبولوماســية التي نصل بها 
ألشقائنا يف مسقط ونعطيهم وجهة 
نظرنا، وأؤكــد لك بأننا نؤمل كل خري 
يف أشــقائنا العامنيني، ولعل إخوتنا 
الجنوبيــون يعودون لشــعبهم من 
البوابة العامنية هذا ما أمتناه، ونبارك 

كل مساعي الخري.
*هل املناصفــة مع الرشعية يف 
أي قرار ســيادي يف امللــف اليمني 
ومســؤولية االنتقايل عن ارضه يف 
محافظات الجنوب ميهد الســتعادة 

دولة الجنوب التي كانت دولة مستقلة 
وعضو  املتحدة  األمم  من  بها  معرتف 

أصيل يف الجامعة العربية؟
أســتاذي  واضحا  معك  -أكــون 
اتفاق  هــو  الرياض  اتفــاق  الكريم 
واضــح املعامل محــددا، ال ميكن أن 
ُيحرف عن مساره، مل يكن االتفاق إال 
لتحقيق أهداف واضحــة أُعلن عنها، 

وهي باختصار:
–خدمة املواطن جنوبا وشــامال، 
كل  يف  واالســتقرار  األمن  وتحقيق 

املناطق املحررة من الحويث.
ضد  الجبهات  يف  الجهد  –توحيد 

مليشيات الحويث اإلرهابية.
وما دمنا يف إطار حكومة واحدة 
االنتقايل  فيها  يشارك  شامال وجنوبا 
البالد ستكون منوطة  فمسؤولية كل 
البالد فخامة  الحكومة، ورئيس  بهذه 
الرئيــس عبدربــه منصــور هادي، 
إمكانياته سيســعى  بكل  واالنتقايل 
مهامها،  الحكومــة  هــذه  لتحقيق 
ويتهيأ لإلعداد ملراحــل الحل النهايئ 
الحرب  أن تضع  بعد  والتي ســتكون 

أوزارها وبرعاية أممية.
النائب، وجهة  *إسمح يل معايل 
نظري الشــخصية لن يستقيم الحال 
عىل االطــالق وهناك تيــار إخواين 
إرهــايب مرتبص بالجنــوب العريب 
والحويث والفرق املارقة االخرى؟ كيف 

ترون ذلك؟
-أتفــق معــك يف هــذا جملة 
وتفصيال، وقد بحــت أصواتنا ونحن 
نردد هذا، ونقدر أن لكل دولة تدابريها 
الخاصة يف معالجة ذلك، وعلينا عدم 
العجلة، أمــا بخصوصنا يف الجنوب 
اإلخوان  تنظيــم  صنفنا  قــد  فنحن 
املســلمني كتنظيم إرهايب ومستقبل 
البالد قائم عىل تأمينها من الجامعات 
اإلرهابيــة ومن كل صــور ومظاهر 

التطرف والغلو.
*كيــف ميكنكم معــايل النائب 
مراجعة املــرشوع القطري الفاريس 
بات يســتهدف  الذي  الكوين  الرتيك 
الجنوب العريب بشكل واضح يف هذه 
املرحلة الســيام محاولة النفاذ لباب 

املندب؟
-ال ندعي أننــا ذو قدرات خارقة، 
ولكننا نعمل ضمن منظومة التحالف 
العريب بقيادة السعودية ولهذا تجدنا 
يف هذا الخصــوص وغريه نأوي إىل 

ركن شديد.
وبالنســبة لنا هي مسألة وجود، 
ومن كان هذا حاله يف معركة فليس 
عنده ما يخرسه بعــد هذا.. الخالصة 
فأما الَزَبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع 

الناس فيمكث يف األرض.
*معايل النائــب، كيف ترى قيام 
إمارايت  مــرصي  ســعودي  تحالف 
والــذي تردد موضوعــه خالل األيام 
متدد  نشهد  وأننا  الســيام  املنرصمة 
تريك متوحــش يف اراضينا العربية 

يف ليبيا وسوريا واليمن؟
املرصي  الســعودي  -التحالــف 
عزيزي،  أصــال  موجود  اإلمــارايت 
ولكن تســتجد التحديات فقط والتي 

تستدعي خططا مستجدة لها.
الحكيمة  بالقيــادة  منوط  وهذا 
لهذه البلــدان التي باتت متحملة عبئ 
الختام  يف  العــريب..  القومي  األمن 
أشكركم أستاذ ســامي جزيل الشكر 

عىل أمل اللقاء بكم قريبا بإذن الله.

نحن يف مرحلة انتقالية للتحضير بقيام دولة الجنوب الفيدرالية
نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي هاني بن بريك في حوار هام:

¿ هنــاك تفهم تام 
األصدقــاء  كل  مــن 
األشــقاء  وقبلهــم 

بعدالة قضيتنا

الريــاض  اتفــاق   ¿
طوق نجاة للجميع

ســنتجاوز   ¿
التحديات بقوة شعبنا 
حلفائنا  مــع  وصدقنا 

العرب والدوليين

الشرعية  حكومة   ¿
بيدها كل موارد البالد 
وتتســلم كل الدعــم 
الدول  مــن  املوجــه 

املانحة


