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 أكــد الرئيس القائد عيدروس قاســم 

- رئيــس املجلــس االنتقــايل  الُزبيــدي 

الجنــويب - أن عالقة املجلــس بالتحالف 

العــريب بقيــادة اململكــة اســراتيجية 

العــرويب  بعمقهــا  تجلــت  ومصرييــة، 

وعنارص قوتهــا يف مواجهة األخطار التي 

تحاك ضد اليمــن بعاصفة الحزم. وقال: 

»من هــذا املنطلــق فإنها عالقــة أخوية 

عظيمة دامئة ومتجددة«.

وأوضــح الرئيــس القائــد، يف حوار 

أجرته معه صحيفة »عكاظ« الســعودية، 

أن اتفاق الرياض جاء منســجام ومتطابقا 

مــع موقف املجلــس االنتقــايل الرافض 

لحــرف مســار املعركة ضد املليشــيات 

الحوثيــة، مشــريًا إىل دعــم املجلــس 

االنتقــايل لالتفــاق وتقدميــه الكثري من 

التنازالت ألجــل توقيعه؛ ألنهم يرون يف 

االتفاق مصلحة لتوحيد الجهود ملواجهة 

الحويث »موقفنا إيجايب وسنستمر باتفاق 

الرياض«.

وأثنــى الرئيــس الُزبيــدي عــى دعم 

اململكــة يف مواجهــة الحوثيــن قبــل 

دخولهم عدن مع انطالقة عاصفة الحزم. 

 ،100% ســعوديا  دعــام  »كان  وقــال: 

خاصًة يف محافظــة الضالع، عرب اإلنزال 

الجــوي لألســلحة والذخائــر، حتــى تم 

تحريــر الضالع، ليتم العمل يف عدن مع 

قطبي التحالــف العريب ممثــاًل باململكة 

واإلمارات«.

وتطــرق الرئيــس القائــد إىل العالقة 

اليمنية، وأحــداث عدن،  مع املكونــات 

وتوحيد الجهود يف مواجهة املليشــيات 

باألزمــة  تتعلــق  ومواضيــع  الحوثيــة، 

اليمنية، فإىل نص الحوار:

آل  اهلل  عبــد  حــاوره/  ”األمنــاء” 
هتيلة:

بداية، دعنا نتحدث عن العالقة بني املجلس 
االنتقايل و»التحالف العريب«.. كيف تصفونها؟

بداية أشكر صحيفة »عكاظ« عىل زيارتها 
ونرحب بها يف عــدن، وعالقتنا بدول التحالف 
العــريب بقيــادة اململكة العربية الســعودية 
بعمقها  وتجلــت  ومصرييــة،  اســراتيجية 
األخطار  العرويب وعنارص قوتها يف مواجهة 
التي تحاك ضــد أمتنا بعاصفــة الحزم، ومن 
هذا املنطلــق فإنها عالقة أخوية عظيمة دامئة 

ومتجددة.

ال خالف.. متفقون مع »التحالف«
ما أهم نقاط االلتقــاء، ويف املقابل نقاط 
االختالف، أو التي ال تــزال يحوم حولها بعض 

اللغط؟
نحــن متفقون يف كل النقــاط، وال توجد 
نقاط خالفيــة؛ نقاط القوة التــي بيننا وبني 
األشــقاء يف التحالف العريب أننا نسيج عريب 
واقتصاديًا  واجتامعيــًا  ثقافيــًا  واحد  أصيل 
والخطر  واحدة،  واحد، وهويتنا  وديننا  وقبليًا، 
الــذي يتهددنا واحد، واملــروع العريب الذي 
تقوده وتنهض به اململكة العربية الســعودية، 
أىت تتويجا لهذه املقومات األصيلة التي ينتفي 

بهــا أي حديث يــدور حول تكهنــات النقاط 
الخالفية التي ال وجود لها.

كيف تــدور أجــواء النقاشــات مع دول 
»التحالف« بقيادة الســعودية، يف حال وجود 

تباينات يف املواقف أو وجهات النظر؟
نحن دامئــًا نتبادل اآلراء من أخ ألخيه ومن 
شقيق لشقيقه ونستفيد من الحوار والنقاشات 
واملفاوضات مع األشــقاء يف التحالف بحكم 
خربتهم، ودامئا نأخذ اآلراء اإليجابية التي تخدم 
الطرفــني ونعمل بها؛ وأي ســلبيات تطرأ يتم 
تجاوزها، وباملجمل لدينا كل ما يجمعنا »هوية 

ودين وتاريخ«.

قبل انطالقة عاصفة الحزم، هل كانت هناك 
لقاءات مع مسؤويل التحالف.. ومع من كانت؟

نعم، ولكن اللقاءات الرئيســية واألساسية 
بدأت بعــد انطالق عاصفة الحزم، حيث تعززت 
املواقف بشــكل كبري، أما قبــل عاصفة الحزم 
نســتطيع القول بأن لقاءاتنــا محدودة، فقد 
التقينــا بالســفري الســعودي يف اليمن قبل 
عاصفة الحزم بنحو شهرين، وهو لقاء ساهم 
يف تعزيز العالقة قبل انطالق »عاصفة الحزم«.

وعىل ماذا تم االتفاق؟
اللقــاء كان وديا، وحصلت الحرب، وبعدها 
انطلقت عاصفة الحــزم، وقد كنا يف املقاومة 

الجنوبية عنرص القوة عىل األرض.

دعم سعودي يف الضالع وعدن
قبل  الحويث  تلقيتم دعــاًم ملواجهــة  هل 

دخوله عدن؟
عندما حــرك الحويث جحافل مليشــياته 
نحو الجنــوب، تصدينا لهــا بإمكانات ذاتية، 
وبعدها أىت الدعــم مع انطالق عاصفة الحزم، 
%100، خاصــًة يف  وكان دعــام ســعوديا 
الجوي لألسلحة  الضالع، عرب اإلنزال  محافظة 
والذخائر، حتى تم تحرير الضالع، وبعد تحرير 
الضالــع انتقلنا إىل عدن وهنــا تم العمل مع 
العربية  باململكة  العريب ممثاًل  التحالف  قطبي 
السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، التي 
لعبت دورا محوريا يف دعم قواتنا ومشاركتنا 
عىل األرض يف عمليات قتالية ضد املليشــيات 

الحوثية.

ما موقف املجلــس االنتقايل الجنويب من 
اتفاق الرياض؟

اتفــاق الرياض أىت منســجام ومتطابقا 
الرافض لحرف مسار معركتنا ضد  مع موقفنا 
املليشيات الحوثية، ونحن يف املجلس االنتقايل 
دعمنا االتفاق وقدمنا الكثري من التنازالت ألجل 
توقيعه؛ ألننا نرى يف االتفاق مصلحة لتوحيد 
الجهــود ملواجهة الحــويث، وموقفنا إيجايب 

وسنستمر باتفاق الرياض بإذن الله تعاىل.

مل نعرقل تنفيذ اتفاق الرياض
االتهام  من وقــت آلخر توجــه أصابــع 
لالنتقايل عىل أنه الطرف املعرقل الســتكامل 

تنفيذ اتفاق الرياض.. ما صحة ذلك؟
هذا غري صحيح، وبإمكانكم توجيه السؤال 
لألشــقاء يف اململكة العربية السعودية رعاة 

االتفاق.

من وجهة نظركم، كيف ميكن اســتكامل 
تنفيذ االتفاق؟

اتفاق  تنفيــذ  نحن جاهزون الســتكامل 
وتبقت  تجاوزها  تــم  األوىل  املرحلة  الرياض؛ 

مرحلة، ونحن عىل استعداد تام لتنفيذها.

هل ترون يف تنفيذ االتفاق ضامنة حقيقية 
لتوحيد الجهود يف مواجهة املليشيات الحوثية، 

وإجهاض املروع اإليراين، أم ترونه من زوايا 
أخرى؟

القوية  الصلبة  األرضية  هو  الرياض  اتفاق 
ملواجهــة الحويث برعايــة اململكــة العربية 
الجهود  كل  لتوحيد  منطلق  وهو  الســعودية، 
سواء كانت عىل مســتوى الجنوب أو الشامل 

ملواجهة الحويث.

نواجه الحوثيني يف 15 جبهة ساخنة
املجلس االنتقايل يستند عىل قوات مسلحة، 
هل تشاركون بها يف مواجهة الحوثيني؟ وأين؟

الحوثية  املليشــيات  تقاتل  أكيد.. قواتنــا 
يف أكرث من 15 جبهــة، وهي الجبهات األكرث 
ســخونة واألكرث إحــرازا لالنتصــارات، وما 
تبقى من قواتنــا هي قوات أمنية لحفظ األمن 
واالستقرار يف مدن ومحافظات الجنوب ويف 

مكافحة اإلرهاب.

ما ردكم عىل من يقولون إن بعض قيادات 
االنتقايل عىل عالقة خفية بقيادة الحوثيني؟

هذا غــري صحيح وغري منطقــي إطالقًا، 
فمروعنــا عريب تقــوده اململكــة العربية 
الســعودية، وقول كهذا ميكنكم توجيهه إىل 
وجهته الصحيحة هناك، حيث تتمدد املليشيات 
الحوثية يف عمليات أشبه بالتسليم واالستالم.

ما هــي املكونــات أو األذرع اليمنية التي 
أنها عــىل وفاق مع املجلــس االنتقايل  ترى 

وتوجهاته؟
املجلــس االنتقايل الجنــويب ضم معظم 
املكونات التي تؤمن باســتعادة دولة الجنوب، 
وما تبقى مكونات بسيطة نحن نحرمها، وقد 
أطلقنا حــوارًا وهو بدوره ســيوضح من هي 
القوى القريبة منا ومن هــي القوى التي مع 
مشاريع أخرى، كام أننا مع كل القوى الوطنية 

التي تشــاركنا معركتنا املصريية الســتئصال 
املروع اإليراين يف املنطقة.

مروعنا حامية أرايض الجنوب
هناك من يــرى أن االنتقايل تخىل عن دعم 
القــوات الرعية يف مواجهــة الحوثيني يف 
مأرب، مباذا تردون، وملاذا عطلتم وصول الدعم 

باألسلحة والذخائر لجبهات الرعية؟
نحن مروعنــا واضح ونقــوم بحامية 
أرايض الجنوب بشــكل كامل ومل نقم بعرقلة 
أي قوة تم إرسالها إىل مأرب، وقد مرت قوافل 
كثرية إىل مأرب من محافظــات الجنوب عرب 
واملحافظات  الغــريب  والســاحل  وأبني  عدن 
التي تحت ســيطرتنا، وتم دعم محافظة مأرب 
قبل أشــهر مع أن جبهاتنا مل تتلق أي دعم من 

الرعية ولو طلقة واحدة منذ 2015م.

كيف هــي عالقتكم بابن شــقيق الرئيس 
العميد طارق صالح قائد قوات  السابق  اليمني 

املقاومة اليمنية؟
عالقتنا طيبة معهــم، وطاملا هم يقاتلون 
الحويث فعالقتنا ستستمر وستكون قوية جدًا 

يف املستقبل القريب.

هل ترى أن شعار »اليل تكسب به العب به« 
اليمنية لتحقيق  أصبح وسيلة لبعض املكونات 

أهدافها الخاصة، دون مراعاة ملصلحة اليمن؟
توجد مكونات كثرية لهــا مصالح خاصة 
وتعمل لصالح مشــاريع غري وطنية، أما نحن 
فلدينا مروع وطنــي يحتم علينا الثبات عىل 

مبادئ وأخالقيات وأسس.

التطبيع مع إرسائيل مروط
لّوحتــم يف لقاء ســابق بإمكانية تطبيع 
املجلس االنتقايل مع إرسائيل، ملاذا هذا التلويح 

وهل ما زلتم عند رأيكم؟
مسألة التطبيع مع إرسائيل ال تعني مطلقا 
التخيل عن القضية الفلسطينية، ونحن تكلمنا 
مــرارًا وتكراراً بحق الشــعبني الفلســطيني 
أن  يشء  وأهم  الكريــم،  بالعيش  واإلرسائييل 
يعرفوا بحق الفلسطينيني بإقامة دولتهم جنبًا 
إىل جنب مع دولة إرسائيل وفقًا ملبادرة السالم 
العربية التي أطلقها امللك عبد الله بن عبدالعزيز 
إلقامة دولة فلســطينية معرف بها دوليا عىل 

حدود 1967م.

دعني أعــود إىل عدن.. كيف هــو حالها 
اليوم؟

االحتقان الذي تشهده عدن كان نتاج حرب 
الخدمات التي مورســت من قبــل أطراف يف 
الرعية أدت إىل انهيار العملة وارتفاع أسعار 
واألدوية،  النفطية  واملشــتقات  الغذائية  املواد 
فالوضع االقتصادي املردي سبب معاناة كبرية 

جدًا للناس.

ما دوركــم يف تهيئة الظــروف للحكومة 
ملامرســة دورها وتأدية مهامتهــا يف أجواء 

مريحة وآمنة؟
الحكومة،  لعودة  األمنية  األجواء  كل  وفرنا 
واآلن رئيــس الحكومة وعدد مــن الوزراء من 
ضمنهــم وزراء االنتقايل متواجدون يف عدن، 
وقد عملنا كل ما بوســعنا لتوفري أجواء طيبة 

وآمنة ملامرسة الحكومة مهامتها.

قواتنا تحمي الحكومة يف عدن
ولكن ما يردد هو أن قواتكم كانت سببًا يف 
عودة الحكومة للريــاض أكرث من مرة، نتيجة 

توترات أمنية؟
هذا غري صحيح، فقواتنــا دامئًا متواجدة 

لحامية الحكومة.

إىل متى تستمر هذه الخالفات، أال تخشون 
للتنظيامت  مســتنقع  إىل  اليمــن  يتحول  أن 
اإلرهابية والعصابات اإلجرامية، ويتكرر مشهد 

أفغانستان؟
خالفاتنا ومعركتنا مع الحويث، وستستمر، 
أما املكونات األخــرى فال خالفات معها، هناك 

تباينات بسيطة سيتم تجاوزها.

ونحــن أمام هــذه الخالفــات بني بعض 
املكونــات اليمنية، أليس اتفــاق الرياض هو 
الطريق لنبذ هذه الخالفــات وتوحيد الجهود، 
وتكوين جبهة واحدة لكرس شــوكة املليشيات 

الحوثية؟
اتفاق الرياض هــو الخارطة املثىل لتوحيد 
الجهــود وتكوين جبهة واحدة لكرس شــوكة 

املليشيات الحوثية.

هل ميكن أن تعلن عــرب صحيفة »عكاظ« 
استعدادكم إلرســال قوات لدعم مأرب أو فتح 

جبهة عرب محافظة البيضاء؟
بقيادة  العــريب  التحالف  مــن  جزء  نحن 
اململكة العربية الســعودية، ويف حالة توفرت 
التحالف  مــع  هذا  ســنناقش  الظروف  كافة 
العــريب وفق خطط واضحة، فاملشــاركة يف 
العمليات العســكرية لهــا قواعدها وتتطلب 
فال  كثرية..  وأشــياء  وتأمينا  وتسليحا  تدريبا 

نستطيع الجزم بها حاليًا.

ماذا يجول يف خاطرك مل تقله؟
التحالف  دول  يف  لألشــقاء  رسالة  نرسل 
العريب والتحالف الدويل أننا جاهزون ملواجهة 
الحويث ومكافحة اإلرهاب، وأننا جزء ال يتجزأ 
من التحالف العريب، وهذا التحالف سيســتمر 

وسينترص بإذن الله تعاىل.

حـــــوار

الرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي يف حوار مهم مع �سحيفة »عكاظ« ال�سعودية:

عالقتنا بالتحالف ا�صرتاتيجية وم�صريية ودائمة ومتجددة

• لدينا مشروع وطني يحتم علينا الثبات على مبادئ وأخالقيات وأسس
• االحتقان الذي تشهده عدن نتاج حرب خدمات مورست من قبل أطراف بالشرعية

• الوضع االقتصادي المتردي سّبب معاناة كبيرة جداً للناس
• كانت المقاومة الجنوبية عنصر القوة على األرض بالحرب


