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تقرير

أجرت صحيفــة "األمناء" حوارا صحفًيا مع 
املناضل/ قاسم بن سعيد دنبوع الشعيبي رئيس 
الهيئة الوطنية ألبناء الجنوب يف اململكة املتحدة 
)بريطانيا( وعضو الهيئة االستشارية للعالقات 
الخارجيــة يف املجلــس االنتقــايل الجنويب، 

املتواجد حالًيا يف العاصمة عدن..
"األمناء" ناقشــت مع املناضل "قاســم بن 
ســعيد" عدًدا من القضايا عىل مستوى الساحة 

الوطنية وخارجًيا، فإىل محصلة هذا الحوار..

   األمناء / حاوره : بشير الغالبي :
الفائتة  س- أحتفل شــعب الجنوب خالل األيام 
بالذكرى الـ"٥٧" لثــورة ١٤ أكتوبر املجيدة، ما الذي 

تود قوله بهذه املناسبة؟
يف البدء نهدي التحية إىل شعبنا الباسل وقيادته 
ومناضيل الثورة ونرتحم عىل شهداء الثورة والوطن. 
واوجدت  االستقالل  بتحقيق  الثورة  انترصت  لقد 
دولة يســودها النظام والقانون وعالقات متساوية 
بني أوســاط املجتمع الجنويب، وتلك القيم واملبادئ 
الوطنيــة الزال شــعبنا يتذكرها ويناضــل من أجل 

التمسك بها ويقدم التضحيات من أجلها.
وبهذه الذكــرى املجيدة نوجــه التحية والتقدير 
ملناضيل الثــورة الجنوبية ولشــعبنا البطل وقيادته 
السياسية املمثلة باملجلس االنتقايل الجنويب برئاسة 
األخ املناضل اللواء/ عيدروس بن قاسم الُزبيدي، هذه 
القيادة املتمســكة بثوابت النضــال الوطني الهادف 
إىل إستعادة الدولة وارســاء العدالة والقيم الخالقة 
من حيث ارســاء النظام والقانون ومحاربة الفساد 

وتعزيز األمن والدفاع عن الشعب والوطن. 

س- كونك متواجد حالًيا يف عدن، ما تعليقك عىل 
اإلجراءات والقرارات األخرية ملحافظ العاصمة األستاذ 

أحمد حامد مللس؟
 - حقيًقة التمســنا خالل فرتة قصرية جدًا منذ 
تعني املحافــظ أحمد حامد مللس محافظًا لعدن يشء 
إيجايب التمسه املواطن يف عدن واملتابع لشؤون عدن 
يف تعزيز قيــادات إدارية يف عموم املديريات، ونأمل 
من هذه القيادات ان تكون يف مســتوى املســئولية 
ألن  عدن عانت الكثري من الفســاد وادمعت من كرث 
كالكهرباء  الخدماتية  املجاالت  يف شــتى  جوارحها 
واملاء والصحة والبيئــة مبا يف ذلك الدمار الذي لحق 
بها من جراء الحروب الســابقة ناهيــك عن غياب 
الســلطة وغياب النظام والقانون الذي افسح املجال 
امام بناء العشوائيات واالختناق يف طرقات وشوارع 

عدن املختلفة نتيجة غياب الضوابط املرورية. 
كام نأمل من ســيادة األخ املحافظ ان يزيل البناء 
العشوايئ من رأس السلم حتى يصل إىل األسفل وان 
يوجــه إدارة املرور برضورة التقيــد والعمل بقانون 
املرور الذي كان سائدا يف عدن قبل عام ١٩٩٠م وان 
يجعل قضايــا األرايض والنزاعات التي تحدث حولها 

من مهام القضاء. 

س- برأيــك ما الــذي تحتاجــه العاصمة عدن 
واملحافظات املحررة يف الوقت الراهن؟

 - عدن العاصمة بحاجة إىل األمن واالســتقرار 
وبحاجة ملحة إىل إصــالح البنية التحتية كاملجاري 
واملياه والبيئة وتفعيل الكهرباء بشكل دائم ومنتظم، 
فبــدون كهرباء تفقــد املدينة حلتهــا يف النظافة 

والرصف الصحي واملياه والصحة كذلك. 
وبالنســبة للمحافظات املحــررة فهي محتاجة 
أيضــا للخدمات  األساســية ويجــب تحصينها من 
العدو عىل خــط الحدود ويقع الدور هنا عىل القوات 
واملقاومة الجنوبيــة الذي كان لها الريادة يف تحرير 

هذه املحافظات. 
كام يجب عىل املجلس االنتقايل ان يكثف نشاطه 
ووجــوده يف املحافظات واملديريــات وخلق افضل 
عنارص إدارية وأمنية تقوم مبهامها عىل أكمل وجه 
يف هذه املحافظات، وكذا محاربة  الفســاد اإلداري 
املنترش يف مختلف املرافق واإلدارات ســواء كان يف 
املؤسسات املدنية أو األمنية أو العسكرية، هذا الفاسد 
الذي يأيت نتيجة مدرسة الفساد الذي زرعته السلطة 
العسكرية التقليدية بصنعاء يف جنوبنا الحبيب عقب 

الوحدة املشؤومة.

س- هنــاك من يحاول إثارة النعــرات املناطقية 
والعنرصية يف املجتمع الجنويب، ما رسالتك لهؤالء؟

 - إثارت النعرات املناطقية والعنرصية أسطوانة 
قدميــة كان دامئًا يتغنى بهــا ويرددها عيل عبدالله 
صالح يف خطاباته محاواًل زرع سموم هذه النعرات 
بني أوســاط الشــعب ونحن نقول لقد سئم شعبنا 
من هــذه النعرات املناطقية ، ثــورة أكتوبر وبفضل 
مناضليها وحدت الجنوب الذي كان يحتوي عىل 23 
مشيخة وسلطنة، وأىت التصالح والتسامح الجنويب 
بعام 2٠٠٧م والذي كان املدماك األول لثورة شــعبنا 
الســلمية )الحراك الســلمي الجنويب( حيث تالحم 
املايض من أجل مســتقبل  شــعبنا وطوى صفحة 
األجيال، ويف حرب مارس 2٠١٥م اثبت شــعبنا أيضا 

تالحمه وتكاتفه لكون الهدف واملصري واحد.
واليوم الشــعب الجنويب يعزز وحدته من املهرة 
حتى بــاب املندب وقــد اثبت ذلك للعــامل من حيث 
الحشود املليونية التي جمعت كل الجنوبيني يف عدن 
وكل محافظات الجنوب فال خوف عىل الجنوب املوحد 

وال مكان للمناطقية والعنرصية يف جنوبنا الجديد. 

س- تتصدى املقاومة والقوات املسلحة الجنوبية 
بكل بســالة للمليشيات الحوثية واالخونجية، ما هي 

رسالتك لألبطال يف جبهات القتال؟
 - كان يحدونا األمل ان مخرجات اتفاق الرياض 
ستشــكل عامل اســتقرار للجنوب وهذا ما ينشده 
الشعب الجنويب ممثل بقيادته يف املجلس االنتقايل 
ورشعية الرئيس عبدربه منصور هادي ولكن لألسف 
الجانب االخواين املسيطر عىل الرشعية وقراراتها هم 
من يلعبوا بذلــك ويتمردوا عىل كل االتفاقيات، ولكن 
نحن نتفــاءل ان اململكة العربية الســعودية الراعية 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  ومعهــا  الرياض  التفاق 
سوف تلزم الرشعية االخونجية املتمردة اإللتزام ببنود 
اإلتفاقية ومحتوياتها وهذا من مصلحة دول التحالف 
تنفيذ ذلك وخلق االســتقرار ودعم الجنوب ملواجهة 
الخطــر الحويث مبا يف ذلك دعم القــوات الجنوبية 
الباســلة يف مختلف الجبهات التي تقف بوجه التآمر 
االخونجــي يف إطار الرشعية أو املــد الحويث وهم 

حقيقًة وجهان لعملة واحدة. 

س- مبا أنك تحدثت عن إتفاق الرياض، برأيك هل 
الجنوبية؟ ومن يعرقل  القضيــة  يصب يف مصلحة 

تنفيذه؟
 - نحــن عىل ثقــه تامة بقيادتنــا يف املجلس 
القيادة حصلت عىل تفويض شعبي  االنتقايل وهذه 
كبــري وال ميكن لهذه القيادة ان تخدع شــعبها رغم 
وجود صعوبات وتســويف وتأخري، لكن أننا ندرك ان 
اتفاق الرياض هو يصب لصالح االســتقرار والتنمية 
يف الجنوب من ناحية ومن ناحية أخرى يعد انتصار 
للمملكــة ودول التحالف وللرشعية أيضــا إذا كانوا 
جادين وصادقــني ملواجهة املد العســكري الحويث 

اإليراين الذي اجتاح الشامل.
فمثــل هذه اإلتفاقية الذي ميــر تقريبًا عام منذ 
التوقيع عليهــا ومل يتم التنفيذ والعمل ببنودها حتى 

اآلن، هو فشل للمملكة بحد ذاتها واملتابع لهذا الشأن 
يتساءل ملاذا دور اململكة غامض تجاه الجانب املعطل 
وهو الجانب اإلخواين يف اطار الرشعية ومعروف ان 
هذا التيار داخل الرشعية هم من يعرقلوا ومل يلتزموا 
بتنفيذ بنود االتفاق وهم من يستلمون الدعم من قطر 

وتركيا. 

س- مضــت أشــهر والقوات املســلحة واألمن 
واالحزمــة بال مرتبــات، علاًم بأن الكثــري من قادة 
وضباط الجيش الجنويب يقيمون اعتصاًما ســلمًيا 
منذ فرتة أمام مقــر التحالف العريب ونفذوا خطوات 
تصعيدية وتلقــوا الكثري من الوعــود لتلبيتها ومل 

ترصف الرواتب حتى اللحظة، ما تعليقك عىل ذلك؟
 - املرتبات واملعاشــات حق مــرشوع  لكل فرد 
والشــكر ال يكفي لصمود القوات املســلحة واألمن 
مبــا يف ذلك األحزمة األمنيــة يف ظل هذه الظروف 

املعيشية الصعبة والحرب. 
س وطاملا البنك  قضية املرتبات يجب ان ال ُتســيّ
املركزي معني بذلك فعىل اململكة ان تويف بتعهداتها 
البنــك أو محافظه برصف رواتب  وبتوجيهات إدارة 
الجميع وبدون إســتثناء، إما قضيــة االعتصامات 
ونحن نعلم ان مطالبهم مرشوعة ومتضامنني معهم 
لكــن يف اعتقادي هي غري مجديــة خاصة يف باب 
املعسكرات كون املعنني يف الشأن غري مبالني ملطالب 
املعتصمني كونه من حيــث مفهومهم ال يعنيهم وال 
يهمهم يف منظور القانــون اليمني ونحن يف اليمن 
وليس يف بلد آخــر تحرتم خيــم املعتصمني وتنفذ 
مطالبهم ويجب عىل املعتصمني تقييم هذا االعتصام 

سلبًا وايجابًا. 

س- الجالية الجنوبية يف اململكة املتحدة  قدمية، 
ومبا أنك كنت رئيًســا للجالية يف بريطانيا قبل عام 
١٩٩٠م ورئيس للهيئة الوطنية لدعم الحراك الجنويب 
الحقــا، كيف تقيم دور املغرتبني ودعمهم الســخي 

لثورة شعبنا والجنوب بشكل عام؟
 - الجالية الجنوبية يف بريطانيا قدمية جدًا وهي 
اقدم جالية عربية تواجدت منذ الحرب العاملية األوىل 
والثانية والزالت بعض اســامء مــن املغرتبني الذين 
شــاركوا يف الحرب منحوتة اســامئهم يف النصب 

التذكارية يف ميناء ليفربول. 
والجالية الجنوبية يف اململكة املتحدة كانت أكرث 
تنظياًم من غريهم دعــاًم للثورة والوطن ولإلنصاف 
ومن خــالل الوثائق كان الكثري مــن املغرتبني أيام 
الكفاح املسلح اعضاء داعمني للثورة وبعد االستقالل 
كذلك كانوا أكرث تنظياًم ودعــاًم للدولة والنظام يف 
جمهورية اليمــن الدميقراطية الشــعبية وكان يف 
تلك الحقبــة االتحاد العام لعامل اليمن الجنويب فرع 
بريطانيا هو اإلطار النقــايب الداعم للنظام الوطني 
يف الجنوب وكان مشــارك فعــال يف دعم الخطط 
االقتصادية يف الجنوب حيــث كان يخصم عىل كل 
مغرتب واحد يف املئة من الراتب األســبوعي للتنمية 

االقتصادية يف الجنوب وارتفع نسبة دعم املغرتبني 
وخاصــة من اعضاء التنظيم الســيايس آنذاك وبعد 
منظمة الحزب اإلشــرتايك اليمني الذي كانت تشكل 
اإلتجاه الســيايس إىل ثالثة يف املائة من كل عضو، 
وفعال كان دعم سخي ســاهم يف انعاش العديد من 
املؤسسات االقتصادية والخدماتية كالصحة والتعليم 

والزراعة وغري ذلك. 
العســكري الشــاميل للجنوب يف  الغزو  وبعد 
صيف ١٩٩٤م مل يستســلم املغرتبــني لهذه الوحدة 
الظاملة وال للغزو العســكري بل منذ أول هذه النكسة 
تناهض وتســتنكر كل  الجنوبية  يف ٧/٧ والجالية 
اســاليب القمع واالبتزاز ونهب الرثوات وتخصيص 
املؤسســات الجنوبية وترسيح الجنوبيني أكانوا يف 
املؤسسات العسكرية أو املدينة، ظل الجنوبيني وفيني 
للوطن والقضية ســواء يف االحتجاجات واملسريات 
يف شــوارع لندن أو يف قلــب الهيد بــارك ميدان 
الحرية معلنني استيائهم للوحدة ومطالبني بالحرية 

واالستقالل واستعادة الدولة الجنوبية. 
ولقد تأسســت الهيئــة الوطنية لدعــم الحراك 
الجنويب يف عام 2٠٠٧م يف خضم اشــتداد نشاط 
الحراك الســلمي يف عــدن وكل املحافظات وخالل 
الحرب األخرية كانت الهيئة إىل جانب قوى سياسية 
وطنية عىل امتداد الســاحة الربيطانية رافدًا وداعاًم 
قويًا للحراك الســلمي الجنويب حتــى تحررت عدن 
ومعظم املحافظات الجنوبية، وكذا يف خضم التفاف 
الجميع يف إطار املجلس االنتقايل الجنويب الذي نرى 
فيه مظلة جامعة وعنــوان وممثل رئييس بتفويض 
شعبي للقضية الوطنية من أجل وطن جنويب مستقل 

لكل الجنوبيون. 

س- مع تواجد رئيس املجلــس االنتقايل وعددا 
من قياداته بالرياض وإجراء عــدد من اللقاءات مع 
ممثيل ورؤســاء املنظامت الدولية وســفراء الدول، 
هل باعتقادك اســتطاعت دبلوماسية املجلس إيصال 

القضية الجنوبية لطاولة صناع القرار بالعامل؟
 - قبل تواجــد الرئيس عيــدروس الُزبيدي  يف 
الريــاض كان قد زار عدة دول هامــة ومنها اململكة 
املتحدة وروسيا وكانت زيارات هامة وناجحة التقى 
خاللها مبمثيل هذه البلدان من سياسيني وبرملانيني 
واقتصاديني وباحثني يف الشأن الجنويب بهذه الدول 
وغريها من الدول الذي التقى مع سفرائها متفهمني 
للقضية الجنوبيــة العادلة واوصلت الدبلوماســية 
الجنوبية قضية الجنــوب إىل صانعي القرار يف تلك 
الدول وإىل أروقة األمم املتحــدة واملنظامت الدولية 
الرسمية وغري الرســمية وهناك تفهم دويل واسع 
لحل القضية الجنوبية، ومســألة االعرتاف هو عامل 
املسلحة  الجنويب وقواته  الشعب  وقت فقط وبثبات 
وقيادته السياســية ممثلــة باملجلس االنتقايل عىل 
األرض الجنوبية سيصبح سيد القرار هو الشعب الذي 
الدويل لدولة جنوبية ذات سيادة  سيفرض االعرتاف 

كاملة. 

رئي���س الهيئ��ة الوطني��ة لأبن��اء اجلن��وب بربيطاني��ا املنا�س��ل قا�س��م دنب��وع يف ح��وار م��ع )الأمن��اء(:

¿ ق�سية مرتبات الع�سكريين يجب ان ل ُت�سّي�س وعلى المملكة الإيفاء بتعهداتها
¿ الدبلوما�سية الجنوبية اأو�سلت ق�سية الجنوب اإلى �سانعي القرار في العالم

¿ نحن على ثقه تامة بقيادتنا في المجل�س النتقالي بتجاوز كل العراقيل

هن�ك تفهم دولي وا�سع للق�سية الجنوبية واالعتراف به� وحله� م�س�ألة وقت


