
10 www.alomanaa.net
Sunday - 6 nov 2022 - No: 1448 الأحد 6نوفمرب2022م- املوافق 12 ربيع الثاين 1444هـ - العدد 1448

ســتيب  وكالــة  عــن  »األمنــاء« 
اإلخبارية بتصرف:

الدولية  الوســاطات  مع اســتمرار 
وإنهاء  وتوسعتها  الهدنة  متديد  أجل  من 
الحرب باليمــن، يرتّقب العامل ما تخطط 
من  املدعومة  الحــويث  ميليشــيا  لــه 
اليمن يعيش حالة  إيران، والتي جعلــت 
الحرب والــا حرب معــًا، حيث تواصل 
مواقع  عىل  للسيطرة  مساعيها  امليليشيا 
اسرتاتيجية وتهدد بذات الوقت أمن الدول 
عن  آخر  بوجه  تتحــدث  بينام  املجاورة، 

اتفاق هدنة وجهات تخرقه.
ومؤخرًا مل تســفر الجهــود بقيادة 
األمم املتحدة عن متديد الهدنة بعد انتهاء 
أجلها مطلع أكتوبــر املايض، مام جعل 
الفرقاء عىل األرض يســتعدون لخوض 

غامر معارك جديدة.
وللحديــث عــن مســتقبل الوضع 
والحلول املمكنة إلنهاء الحرب باليمن وما 
ستؤول إليه األمور يف ظل تهميش نسبي 
للملف وترك األوضــاع مربوطة مبلفات 
إقليمية، التقت “وكالة ستيب اإلخبارية”، 
الدكتــور نارص الخبجــي، رئيس وحدة 
االنتقايل  باملجلس  املفاوضات  شــؤون 
الجنــويب، عضو هيئة رئاســة املجلس 

االنتقايل الجنويب.

خطة الحويث القادمة
وحول ما تخطط له ميليشيا الحويث 
باليمن، يرى  الهدنــة  بعد فشــل متديد 
الدكتور نارص الخبجي، أن ميليشيا تتجه 
“أطامعها” الحالية صوب مصادر النفط.

ويقول: تتجه أنظار ميليشيا الحويث 
صوب مصــادر النفــط، ويف مقدمتها 
يلتقــي توجهها ذلك  صافر، يف حــن 
تيار جامعة  مع تواطئ خفي من قبــل 
حزب االصاح يف مــأرب لتحقيق هدف 
امليليشــيا  مواصلة  برشط  املليشــيات، 
الجنوب  نحو  العسكري  وزحفها  تقدمها 
ابتداًء من شــبوة وحرضمــوت واملهرة 
الجتياحها والسيطرة عىل منابع الرثوات 

هناك.
ويضيف: “يبدو أن للحويث حساباته 
يفكر  تجعله  التي  والعسكرية  السياسية 
وانكساره،  خســارته  حسابات  يف  مليًا 
يذوق  تجعله  قد  قرارات مترسعة  فاتخاذ 
مرارة الهزمية يف الجنوب كســابقاتها، 
وأعظمها هزميته وانكساره يف العاصمة 

عدن عام 2015م، وآخرها يف شبوة”.
وبالوقت نفســه يتوقع الخبجي أنه 
سيكون هناك اســتعداد من قبل حكومة 
املناصفــة، متمنيــًا أن تجمع شــتاتها 
لتستعيد ما ميكن استعادته من أراضيهم 
التي تقع تحت ســيطرة الحوثين، حسب 

وصفه.
ويؤكــد أيضــًا أن القوات املســلحة 
والجاهزية  االستعداد  أهبة  الجنوبية عىل 
أمن  ُيعكر  تهديــد  العالية ألي  القتاليــة 
وســام بادنا واإلقليم واملجتمع الدويل، 

كام يقول.

حلول إلنهاء الحرب
ومع أن الهدنة التي اســتمرت ألشهر 
مشرتكة  نقاط  إليجاد  جيدة  فرصة  كانت 
يف ســبيل الحل وإنهاء الحرب باليمن، إال 
أّن انتهائها وفشل تجديدها يجعل املنطقة 

عىل صفيح ساخن.
ويقول الدكتور الخبجي: “اســتمرار 
القتــال يرتتب عىل رغبــة العدو للجنوح 
وكذا  وانكســاره،  بهزميته  أو  للســام، 

الســام،  لتحقيق  الدولية  اإلرادة  مواقف 
والهدنــة كانت ُتعد فرصــة للوصول إىل 
سام حقيقي وإنهاء الحرب باليمن، وذلك 
يتطلب جهود ضاغطة بشكل جاد وفاعل 
من املجتمع الدويل عــىل الطرف املعرقل 

للجهود الرامية إىل تحقيق السام”.
ويتطرق الخبجي إىل قضية الجنوب، 
حيث يرى أن عدم االعرتاف بقضية شعب 
الجنوب، وحتمية وجود املجلس االنتقايل 
الجنويب يف املعادلة السياســية، وطاولة 
املفاوضــات لن يكون هنــاك وصول إىل 
الدائم  السام  يحقق  الذي  الشــامل  الحل 
للمنطقة، الن هناك قوى نافذة من أحزاب 
جامعة  )ذراع  االصــاح  وحزب  الرشعية 
واتفاقياتهم  وحلفائهم،  باليمن(  اإلخوان 
املكشوفة مع ميليشيا الحويث والتنظيامت 
تحركاتها  وتسهيل  لها  ودعمهم  اإلرهابية 
التي تقع  اليمنية  البيضــاء  من محافظة 
تحت ســيطرة الحــويث، إىل أبن ومأرب 
وشبوة الجنوبية، التي ُتعرقل جهود الحل 
الشامل للوصول اىل السام الدائم”، حسب 

وصفه.

االعرتاف بجذور  أن عدم  مشدًدا عىل 
الرصاع باليمن وحل قضية شعب الجنوب، 
ُيعد السبب  الجنوب،  واالعرتاف باستقال 

الرئيس يف فشل حلول الحرب باليمن.

رصاع مرّكب وحل مجتزأ
أما عــن الحل الذي يــراه الخبجي، 
األزمة،  حل  عــن  يبحث  “العامل  فيقول: 
وإنهاء الحــرب باليمن، ولكنه يف الوقت 
نفســه يتغافل عن كون الرصاع باليمن 
استبداد  الشــامل قضيتهم  مركب، ففي 
إمامي متخلف، يف حن بالجنوب قضيتنا 

احتال دولة، وإبادة شعب”.
قضية  حــل  “باإلمكان  ويضيــف: 
الشــامل بعقــد مؤمتر يجمــع القوى 
الحّية هناك، والخروج بحلول لقضيتهم، 
والخروج برؤية سياســية للحل، وقيادة 

متثل اليمن الشقيق”.
لدينا  توجد  الجنــوب  “يف  ويتابع: 
قياده وطنية جنوبية موحدة، تعتمد عىل 
الحوار، وهذا نهج يسري عليه شعبنا يف 
الراهن، ويقوده املجلس االنتقايل  الوقت 
الوطني  الحوار  تبنيه  الجنويب من خال 

الجنويب، الذي أتخــذه املجلس االنتقايل 
نحــو توحيد قــوى الجنــوب الفاعلة، 
الجنوب  شــعب  ميثل  بفريــق  للخروج 
العادلة، ورؤية سياسية شاملة  وقضيته 
ونؤكد  الجنويب”،  شعبنا  مرشوع  تحمل 
متامسكًا  بات  الجنوب  شــعب  أن  اليوم 
ومحصنًا، وأقوى من أي وقٍت مىض، وهو 
يســري نحو أُفٍق وطني وسيايس موحد، 
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  خلف قيادة 

املمثل الرشعي لشعب الجنوب”.
ميليشــيا  مع  املفاوضات  عــن  أما 
أنه  إىل  الخبجي  الدكتور  فيشري  الحويث، 
لن يجدي يف إطــار )رشعية وحوثين(، 
موضحــًا أن الحوثين يــرصون عىل أن 
قضيتهم وحربهم مع األشــقاء باململكة 
الحوار  ويريــدون  الســعودية،  العربية 
“هذا ممكن يف  وبينها”، مضيفًا:  بينهم 
إطار إيقاف مهمة التحالف العريب، ولكن 
ال ميكن أن يكون ذلك حًا لألزمة والحرب 
باليمن، لكون تلك امليليشيا ليس لها عهد، 
كذلك ما مل يكن هنالــك حوار وتفاوض 
والدول  الــدويل،  املجتمع  يرعاه  مبارش 

الراعية للسام باليمن، يكون بن اليمن 
والجنوب”.

كيف ستكون املعركة القادمة؟
وحول ظــروف املعركــة القادمة، 
يوضــح الخبجي أن القوات املســلحة 
الجنوبية ال تزال لديهــا مديرية واحدة 
فقط خارج ســيطرتهم وهي مكرياس، 
وتليها معركــة البيضــاء اليمنية التي 
خط  الجنوبية  املسلحة  القوات  تعتربها 

دفاع عن الجنوب.
ويقول: “نحــن باملجلس االنتقايل 
الجنويب ملتزمون للتحالف العريب الذي 
السعودية ودولة  العربية  اململكة  تقوده 
اإلمــارات العربية املتحــدة يف التحرك 
إليقــاف أي نفوذ إليــران يف املنطقة 
عــرب الحوثيــن، كام أننــا إىل جانب 
املجتمع الــدويل يف مكافحة اإلرهاب، 
الذي اتفقت كل قوى اإلسام السيايس 
الشــيعية واإلخوانيــة عــىل تصديره 
بدولته  اســتقل  إن  الذي  الجنوب،  نحو 
التي  اإلرهابية  الجامعات  تلك  فستتبخر 
يرفضهــا و يبغضها شــعبنا الجنويب 
املســامل وعاصمتــه عــدن الحضارة 
والتعايش والســام، ولن يتوقف الدعم 
العــريب حتى يرضخ الحويث للســام، 
األمر الذي تعي لــه الدول العظمى عىل 

رأسهم أمريكا”.

دولة جديدة منتظرة
االنتقايل  املجلــس  مســاعي  وعن 
الجنــويب لاســتقال، يؤكــد الدكتور 
الخبجي، أنهم كانــوا ميلكون دولة عىل 
الـ٢١ من مايو  ليلة  حدود معروفة حتى 

١٩٩٠م وبعد عام ١٩٩٤م.
ويقول إنــه: “جرى احتــال نظام 
صنعاء للجنــوب يف حرب االنقاب عىل 
الوحــدة التي كانت طواعيــة بن بلدين 
جاريــن ليصبح بعدها وصــف الوضع 
الجرنال  به  اعرتف  الذي  باالحتال  القائم 
عيل محســن األحمر أحــد أعمدة نظام 
صالــح إبــان انضاممه لثــورة التغيري 
بصنعــاء والتي اعتذر عــن رشاكته يف 
والجنوب  باالستبداد  الشامل  حكم  نظام 

باالحتال”.
وتابــع: “نحــن نناضل مــن أجل 
اســتعادة دولتنا ونأخذ بعــن االعتبار 
قناعات العــامل والدول ذات املصالح التي 
نثق أنها رويدًا رويدا ســتدرك اســتحالة 
اســتقامة مصالحهم التي تتواجد بكرثة 
يف الجنــوب يف ظــل أي صيغــة حكم 
كون  الجنوب  مع  الشــقيق  اليمن  تجمع 
مازال  فاشــل  الدولــة كنموذج  مرشوع 
واضح املعامل يف صنعاء وأيضًا يف مأرب 
الجمهورية  متثان  اللتان  اليمنيتن  وتعز 

اليمنية بالرشعية”.
للمجتمع  رســالة  الخبجي  ووجــه 
الــدويل، يف ختــام حديثه، قائــًا: “ما 
نود أن نخاطب به الــدول الراعية للعملية 
الدويل بشكل  السياسية باليمن واملجتمع 
عام هو أن يدركوا أن الجنوب ليس كيان أو 
حزب يتم التعامل معه كطرف من االطراف 
اليمنية، وإمنا هو شعب لديه هوية ووطن 
ودولة حدودها معروفة ولها تاريخ عريق 
بــأي عملية  الجنوب  تجــاوز  وال ميكن 
سياســية باليمن، ولكن نحن نتمنى من 
الدول الراعية للعملية السياسية باليمن أن 
تحســم كل االتفاقيات بحل واحد الذي به 
سيعم السام باليمن واملنطقة بشكل عام 
وهو حل الدولتن لليمن الشــقيق دولتهم 

وللجنوب دولته”.

تقرير

رئيس وحدة شؤون املفاوضات باملجلس االنتقالي د. ناصر اخلبجي يف لقاء مهم:

• الجنوب ليس كياًنا أو حزًبا هو شعب لديه هوية ووطن ودولة

• شعب الجنوب بات متماسًكا ومحصًنا ويسير نحو ُأفٍق وطني وسياسي موحد

• تتجه أطماع ميليشيا الحوثي الحالية صوب مصادر النفط

• القوات المسلحة الجنوبية على أهبة االستعداد والجاهزية القتالية ألي تهديد

• ال يمكن تجاوز الجنوب بأي عملية سياسية باليمن

• هناك تواطؤ خفي من قبل تيار حزب اإلصالح بمأرب مع الحوثي

• قوى اإلسالم السياسي الشيعية واإلخوانية اتفقت على تصدير اإلرهاب نحو الجنوب

هكذا �ستنتهي احلرب باليمن وهذه خطواتنا القادمة


