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»األمناء« تقرير/ عــــــاء عـــــادل 
حـــــنش:

 
للرئيس  الصحافية  املقابلة  كعادته، حازت 
الُزبيــدي، رئيس  القائــد عيدروس قاســم 
املجلس االنتقــايل الجنــويب، القائد األعىل 
للقوات املســلحة الجنوبية، التي أجرتها معه 
األول  أمس  الســعودية  “عــكاظ”  صحيفة 
األحد، عىل نصيب األسد من التداول اإلعالمي 
اإللكرتونية ووســائل  واملواقع  الصحف  عرب 

التواصل االجتامعي، محلًيا وعربًيا.
وليس هذا بغريب، فالرئيس الُزبيدي دامًئا 
ما يكون حصيًفــا يف خطاباته وكلامته، لذا 

تجد لها الصدى األكرب.
وضع الرئيــس الُزبيدي، خــالل مقابلته 
الصحافية مع أهم الصحف السعودية وأعرقها 
)عكاظ(، النقاط عىل الحروف، وكان رصيًحا 
وواضًحا مع األشــقاء يف اململكــة العربية 

السعودية.
وأكد الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، يف 
حواره مع عكاظ، أن عالقة الجنوب بالتحالف 
العريب عالقة اســرتاتيجية ومصريية ودامئة 
ومتجــددة، ُمشــرًيا إىل أن الجنــوب جزء ال 
يتجزأ من التحالف العريب ومعركتنا املصريية 

الستئصال املرشوع اإليراين باملنطقة.
وشــدد الرئيس الُزبيدي عىل أن االنتقايل 
لديه مرشوع وطني يحتــم عليه الثبات عىل 
مبادئ وأخالقيات وأسس، مؤكًدا أن االنتقايل 
الجنــويب يضم معظم املكونــات التي تؤمن 
باســتعادة دولة الجنوب، منوًها بأن املقاومة 
الجنوبية كانت يف حرب 2015م عنرص القوة 

عىل األرض.
وأشــار إىل أن االحتقــان الذي تشــهده 
العاصمة عدن هو نتاج حرب خدمات مورست 
الوضع  بأن  بالرشعية، مؤكًدا  أطراف  من قبل 
ب معاناة كبرية جدًا  االقتصادي املرتدي ســبّ

للناس.
وعن اتفــاق الرياض، أكد الرئيس الُزبيدي 
أن االنتقايل الجنويب ليس هو الطرف املعرقل 
أن األشقاء يف  الرياض، ُمشــرًيا إىل  التفاق 
اململكة عىل علم بكل يشء، منوًها بأن اتفاق 
الريــاض ُيعد األرضية الصلبــة يف مواجهة 

الحويث.
وعن جبهات القتال، قال الرئيس الُزبيدي: 
»جبهاتنا مل تتلَق أي دعــم من الرشعية ولو 
طلقة واحدة منذ 2015م”، مؤكًدا أنه “عندما 
حرك الحويث مليشــياته نحو الجنوب تصدينا 

لها بإمكانات ذاتية”.
وأشــار إىل أن القوات املسلحة الجنوبية 
تقاتل مليشــيا الحــويث يف أكــر من 15 
جبهة وهي الجبهات األكر ســخونة وإحرازا 

لالنتصارات - حد تعبريه.

الُزبيــدي يف عيــون  الرئيــس  حــوار 
السياسيني والصحافيني

“األمنــاء” رصــدت تعليقــات عدد من 
السياسيني والصحافيني والنشطاء، حيث علق 
نائب رئيس لجنة الحــوار الجنويب الخارجي 
أحمد عمر بن فريد عىل حوار الرئيس الُزبيدي 
مع صحيفة عكاظ قائــاًل: »اللقاء الصحفي 
الذي أجرته عكاظ مع رئيس املجلس االنتقايل 
عيدروس الُزبيدي متيــز بكونه للمرة األوىل 
التي ُتفرد فيها صحيفة ســعودية صفحتني 
كاملتني لتغطية مقابلة شــاملة مع سيايس 

من الجنوب العريب”.

وأشار، يف تغريدة أخرى، إىل أن: »امللفت 
لالنتباه أن حقنا املرشوع يف االستقالل الذي 
كان إىل وقت قريــب ال يتم الحديث عنه بهذا 
اليوم قضية رئيسية  الواضح أصبح  الشــكل 
ليس مبقدور أحــد تجاهلها، وهذا الوضع مل 
يأِت إال بعد تضحيات وصمود، وهو يؤكد أيضا 
حاجتنا كجنوبيني اليــوم إىل تعزيز وحدتنا 

الوطنية لفرض خيارنا عىل طاولة الحوار”.

لسان حال الشعب
فيام قال املحامي والناشــط الســيايس، 
يحيــى غالب الشــعيبي: »الثبــات باملوقف 
والرصاحــة والصــدق مــن ســامت القائد 
عيدروس الُزبيدي.. قائد ال تجد الخيانة طريقا 

إىل نفسه وال ينكث العهود”.
وأضــاف: »ما جاء بصحيفــة عكاظ من 
مقابلة مــع الرئيس الزبيــدي ليس جديد بل 
تأكيد وتجديد لثبات عالقات مصالح مشرتكة 
متبادلة مع السعودية ودول التحالف العريب”. 
ُمشرًيا إىل أن: »عيدروس هو لسان حال شعب 

نال تفويضه”.
فقال:  الرشيف  أنيس  والكاتب  الباحث  أما 
»وضــع الرئيس القائد عيــدروس الُزبيدي - 
حفظه الله ورعــاه - يف حواره مع صحيفة 
عكاظ الســعودية إجابات واضحة وشفافة، 
أنــاط خاللهــا بوضــوح تام عــن مواقف 
وتوجهــات املجلس االنتقــايل الجنويب إزاء 
العديــد من القضايــا عىل الصعيــد املحيل 

واإلقليمي والدويل”.
وأضاف: »لطاملا جســد املجلس االنتقايل 
ثابًتا، يف  نهًجا راســًخا وموقًفــا  الجنويب 
التشــديد عىل أصالة واســرتاتيجية العالقة 
بالتحالف العريب، إذ أن شــعب الجنوب يرى 
السعودية واإلمارات وبقية دول الخليج عمًقا 
اسرتاتيجًيا للجنوب كام إن الجنوب يف الوقت 
ذاته يعد عمقا اسرتاتيجيا وسياجا أمنيا لدول 

الخليج”.
الســيايس  واملحلل  الصحفي  علق  بدوره 
الجنويب يارس اليافعي عىل املقابلة الصحافية 
بالقول: »ملخص مقابلة الرئيس الزبيدي عىل 
صحيفة عــكاظ حط النقــاط عىل الحروف 

وبكل شفافية”.
وأضاف: “رد عىل بعض إخونج السعودية 
واليمــن، وفضح أكاذيبهــم فيام يخص دور 
الرياض ومســتقبل  واتفاق  العريب  التحالف 

العالقة مع التحالف وقوات طارق”.
السيايس صالح بن لغرب:  من جانبه، قال 
“الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي يكشف ألول 
مرة عن تواصل السعودية مع قيادة املقاومة 

الجنوبية قبل عاصفة الحزم”.
أمــا الصحايف عادل املــدوري فيؤكد أن: 
»اســتدارة اإلعــالم الســعودي إىل املجلس 
االنتقايل الجنويب وتقدمه كالعب رئييس جاء 
نتيجة مثار سياسات حكيمة انتهجها الرئيس 

الزبيدي”.
وأضاف: »فلو كنا نســمع كالم الناشطني 
ما كنا اليوم قد وجدنا هذا االهتامم الكبري من 
اإلعالم الســعودي. لذلك اتركوا القيادة تعمل 

وأنا متأكد أنها ستقودكم إىل بر األمان”.
يف الســياق، قــال مقــدم برنامج )بني 
الســطور( يف قنــاة الغد املــرشق، الدكتور 
عبد امللك اليوســفي: “عندمــا يتحدث القائد 
عيدروس الزبيدي تحرض الحنكة السياســية 
الفذة.. مبادلة الوفاء بالوفاء مع الســعودية 
واإلمارات تدل عىل املعدن األصيل وااللتزام مع 

املرشوع العريب”.
وأضاف: »التحريض ضد اململكة واإلمارات 
إمنا يخدم األعداء.. شــكرا لــكل الجنوبيني 
األوفياء ومن شذ شذ يف النزق، أما الخونة فال 

يستحقون الذكر”.
فيــام أشــار الكاتب واملحلل الســيايس 
عادل اليافعــي إىل أن: »لقاء صحيفة عكاظ 
السعودية مع الرئيس عيدروس الزبيدي كانت 
عبارة عن خطاب شــعب إىل شعب، وحديث 
قائد إىل قائد، ورســالة مجلس مفوض إىل 

تحالف”.
بدوره، قال الصحايف والباحث عيل محمد 
السليامين: “قرأت الحوار الصحفي القيم الذي 
أجرته صحيفة عكاظ الســعودية مع الرئيس 
الجنويب األخ عيدروس بن قاسم الزبيدي وهو 
حوار يف العمق كخطوة أوىل نأمل أن تتبعها 
خطوات”. ُمشرًيا إىل أن: “الجنوب العريب ُيعد 

العمق االسرتاتيجي للسعودية”.
ويف ختام رصد التعليقات قال الناشــط 
وهيب داؤود الكلدي معلًقا عن حوار الرئيس 
الُزبيــدي: »الزبيــدي هو البديــل الحقيقي 
اإلخوان  تنظيــم  مــن  املخرتقة  للرشعيــة 

اإلرهايب«.

مصري واحد
سياســيون ومتابعون أكدوا أن: »الرئيس 
الُزبيدي صد محــاوالت الوقيعة بني املجلس 
والتحالف العريب التي تقودها أبواق الرشعية 
العالقة االسرتاتيجية  بتأكيده عىل  اإلخوانية، 
العربية  اململكــة  بقيادة  التحالــف  دول  مع 
السعودية ووحدة املصري املشرتك معها، وهو 
ما بعث بإشــارات مهمة لقــوى الرش التي 
تســعى لنقل املعركة إىل الجنوب مفادها أن 
األمن القومي الجنويب جزء ال يتجزأ من األمن 
القومــي العريب وأن الخطط االســتعامرية 

ستواجه بقوة وحسم من مختلف األطراف”.
وقالوا، يف أحاديــث لـ«األمناء«: »وصف 
الرئيس الُزبيــدي العالقة مع التحالف العريب 
ومتجددة(،  ودامئة  وعظيمــة  )أخوية  بأنها 
يربهن حجم التنســيق املشرتك بني الطرفني، 
ووحــدة املصــري يف مواجهــة التنظيامت 
اإلرهابية املدعومة إقليميا ودوليا، واألجندات 
يف  وأطامعها  والفارســية،  الرتكية  الخبيثة 
السيطرة عىل املمرات املالحية االسرتاتيجية”.

الُزبيدي الصحافية  وأكدوا أن “ترصيحات 
جاءت يف توقيتها الســليم ألنه رد بشــكل 
مبارش عــىل أكاذيب رشعية اإلخــوان التي 
تســعى بكل مــا متتلك من أدوات إلفشــال 
االتفاق وتتهم االنتقــايل بعرقلته، حيث عرب 
الرئيس الُزبيدي بكلامت واضحة بتأكيده عىل 
أن )االتفاق جاء منسجام ومتطابًقا مع رؤية 
املجلس الداعمة لالتفــاق(، وبالتايل فإنه لن 
يكون هناك مجاال للرتاجع عن تنفيذ بنوده إال 

يف حال أرصت الرشعية عىل إفشاله”.
أعاد تذكري  الزبيــدي  إن  وأضافوا: »بــل 
االنتقايل  قدمها  التــي  بـ)التنازالت  الجميع 
الجهود  توحيد  بغرض  وتوقيعه  إليه  للتوصل 
يف مواجهة مليشــيا الحــويث املدعومة من 

إيران(، وبرهــن أن االنتقايل يرى يف أهدافه 
الرئيســية التــي تتمثل يف اســتعادة دولة 
الجنوب وإنهاء احتالل القوى اليمنية ستكون 
عــرب الطرق الرشعية التي تقــود يف النهاية 
لوقف الحرب املســتمرة للعام الســابع عىل 
التوايل واســتعادة دولة الجنوب التي أضحت 
قريبة ألن تــرى النور أكر من أي وقت مىض 
بعد أن أدرك الجميع استحالة استمرار الوحدة 
يف  والحويث  الرشعية  متادي  بفعل  املزعومة 

جرامئها ضد الجنوب”.
وتابعوا: »الرئيــس الُزبيدي هدف للتأكيد 
عىل وحدة املصري بني أهداف التحالف وأهداف 
املناوئة  االنتقايل، وهــو ما يقوي الجبهــة 
لتحالف محور الرش اإليراين الرتيك القطري، 
ويفتح البــاب أمام مزيد من التنســيق بني 
الطرفني يف مواجهة عملية تســليم وتسلم 

محافظة شبوة الغنية بالنفط”.

رسالة سياسية
السياســيون واملتابعون، يف سياق  وأكد 
صحيفة  “لقــاء  أن:  لـ«األمناء«  أحاديثهــم 
عكاظ السعودية مع الرئيس عيدروس الزبيدي 
رسالة سياسية واضحة ملن يعي معنى مترير 

الرسائل ذات األهمية البالغة”.
وقلييل  الجاهلني  لــكل  »نصيحة  وقالوا: 
املعرفة أن يســتفيدوا من هذا الحوار ليك ال 
يخوضوا فيام ليس لهم بــه علم أو ما متليه 
املتلونــة برداء  عليهــم حربــاء اإلخونجية 

الرشعية«.
وأضافــوا: »ال بد أن يلتقط األشــقاء يف 
التحالف العريب كل التقارب التي يبديه املجلس 
الواضح  االنتقــايل يف كل بياناته ونهجــه 
للجميع.. من غري املقبول أن نظل بنفس األداء 
سنوات  لسبع  والفاشــلة  الفاسدة  واألدوات 
أخرى، فالجنوب املحرر يعاين ويعيش وضعا 

مأساويا يف كل يشء”.
الزبيدي  الرئيس  »حوار  بالقول:  واختتموا 
مع مؤسسة إعالمية سعودية عريقة كجريدة 
عكاظ خطوة ممتازة، فهو يخاطب بها القارئ 
التي  املأجورة  األبواق  إلســكات  الســعودي 
تحاول اإلســاءة للمجلس االنتقايل والتحالف 
العريب ودورهام، إضافة لدور القوات املسلحة 

الجنوبية ضد ميليشيا الحويث واإلرهابيني”.

ردة فعل سعودية
فهل  ردة  الصحافيــة  املقابلــة  والقــت 
ســعودية كبــرية، حيث قال اعترب مراســل 
اللندنية( الصحايف  صحيفة )الرشق األوسط 
السعودي بدر القحطاين لقاء الرئيس الُزبيدي 
بـ: »حوار مهم جدا وتجدر قراءته بتمعن وتأن 
ألنه يحمل رسالة سياسية وتفاؤل باستكامل 

اتفاق الرياض”.
صحيفة  يف  التحرير  رئيس  مســاعد  أما 
عكاظ، واملدير اإلقليمي ملركز الجنوب، وعضو 
ملتقى »صحافيــون« عبد الله آل هتيلة، وهو 
الــذي اجرى الحــوار مع الرئيــس الُزبيدي، 
رئيس  الزبيدي  للقائد عيدروس  فقال: »شكرًا 
املجلس االنتقايل وطاقمه اإلعالمي، وكل من 
ساهم يف هذا الحوار االستثنايئ، الذي ناقش 
الكثري من املواضيــع املهمة واملتعلقة باألزمة 

اليمنية”.
فيام قال أحد النشــطاء السعوديني عىل 
)تويرت( معلًقا عىل الحوار: “فعاًل رضبة معلم 
كون الحوار مع شخصية استثنائية وتاريخية 

وبطل قومي بنظر شعب اليمن الجنويب”.

تقرير

للمرة الأوىل ُتفرد �شحيفة �شعودية �شفحتني كاملتني لتغطية مقابلة �شاملة معه..

الرئي�س الُزبيدي ي�ضع النقاط على احلروف
خطاب �ضعب ل�ضعب وحديث قائد لقائد ور�ضالة جمل�س مفو�س اإىل التحالف

مقابلة الرئي�س الُزبيدي تاأخذ ن�ضيب الأ�ضد من التداول املحلي والعربي

كيف ف�ضح الرئي�س الُزبيدي اأكاذيب اإخوان ال�ضعودية واليمن؟
ما الر�ضالة ال�ضيا�ضية اجلنوبية الوا�ضحة التي وجهت للعامل العربي؟


