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�جلنوب مفتاح �ل�سالم و�إحالله
أكد األكادميي واملفكر الســيايس، القيادي الجنويب 

االستاذ الدكتور ميثاق باعّباد الشعيبي األمني العام املساعد 

الجنوب  أن  الجنوبيــني  واإلعالميني  الصحفيــني  لنقابة 

مفتاح السالم وإحالله، مشريا اىل ان قضية الجنوب قضية 

محورية عادلة وتسري بخطى ثابتة بقيادة الرئيس الُزبيدي.

وقــال ان عىل التحالف تغيري سياســته تجاه قضية 

الجنوب.

واكد ان هناك تواطىء أممي لصالح الحويث.

ونوه بأن تأسيس نقابة الصحفيني الجنوبيني خطوة 

هامة.

ا لنظام  وتابع: »ميليشيا إيران اإلرهابية امتداًدا عضويًّ

املاليل”.

جاء ذلك خالل حوار صحايف أجرته صحيفة »الفجـر 

املصـرية”.. فإىل نص الحوار:

»األمناء« حاوره/ الشحات غريب:
ن من العمل  ي فرق التحص�ي

*ما وراء منع مليشــيا الحو�ث
ي مناطق سيطرتها؟

�ن
-تم فيها رفــض دخول الكميات مــن اللقاح بحجة 
مطالبة الحوثيني مبساعدات طبية دولية خاصة بعالجات 
جرحى الحروب بــداًل عن اللقاحات التحصينية، ناهيك عن 
التحصني وبأنها تنفذ ألهداف  التشــكيك بجدوى حمالت 
خاصة غــري املعلنة، وإظهار حمــالت التحصني عىل أنها 
أنشطة عبثية وربطها بالفساد من خالل جملة من البيانات 
واملعلومات غري الحقيقية ما أدى إىل تراجع قبول املواطن 

اليمني لرسائل وأعامل التوعية.
تســتمد تلك املعطيات املنحرفة حــول أرضار اللقاح 
لألوبئة والفريوسات املنرشة عامليا من تقارير طبيه إيرانية 
قادمة من طهران اىل مليشــيا الحويث، حيث اتباث صحة 
19 بأنه ســالح كيميايئ صناعة  لقاح فايروس كوفيــد 
غربية وعدم أخد اللقاح مينع تفيش ذلك الوباء يف أوساط 

املدنيني يف املناطق الخاضعة لسيطرة االنقالبيني.

ي ظل مصادرة شحنات أســلحة إيرانية باستمرار 
*�ن

ي 
يرا�ن .. ما وراء الدعم الإ ن ومكونات صواريخ للحوثي�ي

المستمر للميليشيا؟
-يعترب النظام اإليراين الدولة األوىل الراعية والداعمة 
لإلرهاب بالعامل، وتهديد مستمر الستقرار وأمن الدول، تزيد 
من تسليح الحوثيني تحســبا لتجدد اشتداد وترية الحرب، 
وأساســه التنافس والســيطرة، وتباين الرؤى، والتوسع 
والرصاع عىل الحكم، ومناطق النفوذ تابعًا للنظام اإليراين 
الكهنويت، وبالفعل قد شــّجع الحوثيــني الذي يبدو أنهم 
عازمون عىل االستمرار بالقتال بداًل من االستسالم. بحيث 
تواصل إيران، من خالل شبكة ميليشياتها، ترسيَخ نفوذها 

باليمن ويف جميع أنحاء الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
إرصار إيــران يف دعم االنقالب الحويث باالســلحة 
واللوجستيات العســكرية مبا فيها األسلحة اإلسرتاتيجية 
دليل عىل رشاكة حقيقية يف إســقاط جنــوب الجزيرة 
العربية بايادي أبنــاء الجمهورية العربية اليمنية وتحويل 
ثقــل القواعد اإليرانية اىل بحر العرب للبدء بحصار املالحة 
البحرية الدولية وارضاخ الــدول االقليمية القبول بطهران 
رشيك رسمي ومعرتف به ضمن الدول العظمى بعد إغالق 

اهم معرب واملطل للبحر األحمر.
دعم إيران املســتمر لجامعاتها املسلحة ومساعدتها 
يف تنفيذ هجامت بالوكالة متى ماتطلب األمر ليرض باألمن 
ا  اإلقليمي، حيث تعد ميليشيا إيران اإلرهابية امتداًدا عضويًّ
لنظام املاليل الذي استوىل عىل السلطة يف أعقاب الثورة 

اإلسالمية اإليرانية عام 1979.

ي القرارات الدولية؟ وما سبل رضوخ 
*كيف انتهك الحو�ث

هذه الميلشيا للسالم باليمن؟
ثورتها  االســتعداد يف  قبل  االنقالبيــة  -الجامعات 
اليمنية املســلحة يف إطاحة سدة الحكم يف صنعاء وقبل 
عقدين من الزمان كانت ترســل أفواج مــن انصارها اىل 
جزيرة كــش اإليرانية ومن ثــم يتم نقلهــم اىل طهران 
وبعــض املناطق للحرس الثــوري االيــراين لتلقي علوم 
الخصوم بطرق منحرفه  ودراسات حربية وكيفية اخضاع 
عن مضمون العلوم العســكرية النظامية، من ضمن تلك 

الدورات يتم تلقني املنتســبني اهم وابرز النقاط القانونية 
يف بنود القرارات الدوليــة وكيف يتم االلتفاف عليها ويف 
اي توقيت، وما االحرتازات املضــادة يف حالة ردات الفعل 
املتخذة كون ايران تحمل ملــف حريب عريق ولها صوالت 
وحروب عديده انتــرصت من خالل االحتيال والتملص عرب 
خروقات الي اتفاقــات لتحقيق انتصارات يف ضل تراخي 

الطرف اآلخر بحسب االتفاق.
ترصفات املليشــيات الحوثية تؤكد بوضوح، أنها غري 
جادة بالســالم، والرضوخ املســتمر من قبل األمم املتحدة 
ومبعوثهــا الخاص لالبتــزاز، واملطالب غــري املرشوعة 
لالنقالبيــني، إىل جانب كونه ميثل تجــاوزًا فاضحًا لكل 
القرارات والقوانني الدولية، يعمق أسباب الفوىض والحرب، 

ويشجع هذه املليشــيا عىل مزيد من 
واإلمالءات  باالشــرتاطات  التــامدي 
الســالم  جهود  كل  لنســف  الهادفة 
ألجندات  تنفيذًا  الحــرب،  أمد  وإطالة 
النظام اإليراين، ورغبته باالســتمرار 
يف تهديد األمن واالســتقرار اإلقليمي 
تبذل  الــذي  الوقــت  يف  والــدويل، 
السعودية  بقيادة  والتحالف  الحكومة 
تجاوبا مع التحركات األممية والدولية، 
إلنعاش عملية الســالم املتعرثة بسبب 
الوفاء  الحويث ورفضها  مليشيا  تعنت 
قطعتها  التي  وتعهداتهــا  بالتزاماتها 
مليشــيا  أن  إال  الدويل،  املجتمع  أمام 
الحــويث ما تــزال ترفــض كل هذه 
املبادرات، وترص عــىل وضع رشوط 

جديدة تنتهك معها ســيادة البلد، وحق 
الدولــة الحرصي بإدارة مؤسســاتها، وهــذا ما ترفضه 

الحكومة بكل وضوح.
الســبيل الوحيد الرضاخ هذه املليشيا الحرب املبارشة 
من عدة محاور والقضاء عليها نهائيًا، حيث ميثل بقاء زمر 
منها بعد الهزمية اعادة تفــيش وباء الرسطان من جديد، 
فهي اســتوطنة وتربة عىل الحروب والغزوات ولن تتوقف 
اال بالقضاء عليها فقد تم تدريبها منذ البداية عىل ان تكون 

سالح فتاك يقيض عىل الخصوم دون توقف.

اف القاعدة بإبرام صفقــة تبادل أرسى  ي ظل اع�ت
*�ن

ي والقاعدة 
ن الحو�ث .. ما أوجه التعاون ب�ي ي

مع مليشــيا الحو�ث
والإخوان باليمن؟

-تنظيم القاعدة االرهايب منقسم اىل قسمني باليمن 
الفصيــل األول جناح عســكري إخواين دمــوي إجرامي 
تم تأسيســه لردع الجهات التي مل يتم هزميتها سياســيا 
بالتصفية، وهــو الجناح الذي قام بإبــرام صفقة تبادل 
األرسى بني القاعدة ومليشــيا الحــويث، وكان من ضمن 
األرسى املتطرفــني لإلخوان، الفصيل الــذي قام بالعملية 
االنتحارية يف مستشفى العريض بصنعاء مستهدفا رئيس 
الجمهورية الســابق عبدربه منصور هادي عندما ابتدأ يف 

الضغط عىل االخوان املسلمني بالسلطة.
القاعــدة 2 هو الفصيل املعــادي لحكومة االمريكية 
وال يحمل اي تقــارب حويث او اتصال ويرتكز هذا الفصيل 
حاليا يف محافظة البيضــاء - رداع ومحافظة ابني وهو 
تنظيم خطري جــدا وكلام تعمق الجهاز االمني من القضاء 
عليه عاده بقوة مدمرة كونه يســتمد تلك القوة من جهات 
خارجيه تدعم اإلرهاب وبطرق رسيه لصالح دول خارجية 

ومل يكن اي عداء ملليشيا االخوان اإلرهابية.

*ما طرق إنهاء الحرب وإحالل السالم باليمن؟

-الجنوب مفتاح الســالم.. تغيري سياســة التحالف 
العريب تجــاه القضية الجنوبية واعطــاء املجال للقيادة 
الجنوبية باســتعادة االرض والهوية وتطهري كل شرب من 
الجنوب، واالرشاف املبارش للقيــادة الجنوبية يف تحرير 

املناطق التي تقع تحت سيطرة الحويث.
الحويث ميثــل خطرًا عىل الجنوب، فتأخري الحســم 
واالستقالل الناجز بسبب اســتمرار طهران بتقديم الدعم 

املايل والعسكري، واالستخبارايت برًا وبحرًا وجوًا.
ومن خالل تقديم دعم ســيايس وعسكري وإعالمي 
ومايل للحوثيني باإلضافــة إىل تدريب مقاتلني قد تصبح 
الجامعة شــوكة بخارصة الســعودية، تعزز من خاللها 

نفوذها اإلقليمي.

وهناك مساعي صينيه حثيثة 
اتفاق بني  منذ اســابيع إلبــرام 
الســعودية وايران ونجاحه سببا 
كافيًا للضغط عىل النظام اإليراين 
الســافرة بالشأن  لوقف تدخالته 
عن  والتوقف  الشــاميل،  اليمني 

دعم ميليشيا الحويث ومتويله.
ويف حالة نجاح إبرام اإلتفاق 
إليه  أشار  كام  اإليراين  السعودي 
الرئيس عيــدروس الُزبيدي خالل 
لقاء ســابق منذ سنوات مع قناة 
روســيا اليوم حث وشجع ودعاء 
إىل  وإيــران  باململكة  األشــقاء 
الجلوس عــىل طاولة املفاوضات 
االتفاق  نجاح  حالة  يف  أن  وأشار 
التوتــر ســيزول  50% مــن  أن 
الحروب ســتنهي مصالحهم وســيعم  باملنطقة، وتجار 

االستقرار واألمن باملنطقة وتزول الخالفات السياسية.
وبكل تأكيد راي صائب والرهــان عىل إبرام اإلتفاق 
السعودي اإليراين، إال أن املواقف بني الحوثيني والسعودية 
مستقباًل ســتتأرجح بني العداء واالحتواء والفرصة لحلم 
الســالم بينهام نادرة وتحتاج إىل املزيد ينبغي فعله، وكل 
ما يهمنا البعد العــريب بعدالة قضيتنا  الجنوبية املحورية 
الوطنية، وايقــاف الدعم والتدخل اإليراين الســافر الذي 
شــجع الحوثيني والذي يبدو أنهم عازمون عىل االستمرار 
بالقتال بداًل من الســالم واالستسالم حتى يف ظل االتفاق 
الســعودي اإليراين وعند توقف املدد االيراين سرتون نفاذ 
مخزونهم العســكري وهي آخر ماتبقى لهم من ســالح 
يحمي ظهورهم ويحمي قراراتهــم وغرورهم  ونعراتهم 

الطائفية وباتت هزميتهم بني قوسني أو أدىن.

ي ظل عدم التوصل لحلول ح�ت الآن.. كيف أفشلت 
*�ن

ي مهمة الأمم المتحدة باليمن؟
مليشيا الحو�ث

-هناك تواطى من قبل االمم املتحدة لصالح الحوثيني، 
تلك الجهات تسعى ملســاعدة إنسانية للمواطن اليمني وال 
تشــرتط اي سياســات تتعامل معها، ففي ظل التواصل 
املبارش مع الحوثيني يظهر لهم الوجه الحســن وعن كيف 
يعمل العامل االسالمي عىل إقصاء فئات واقليات اسالميه 
عن مشهد السياســة والسلطة مام يبعث برسالة فحواها 
نحن مامليك اليمن وقد تأمر علينا مامليك السعودية وبقية 
الدول التي ال متتلك دستور او قانون يحمي املواطن، ونحن 
نطمح يف اقامة دوله ملكيه سلبت سابقًا عنا ونريد نجدة 

شعبنا من القصف للعدوان الخارجي عىل اليمن.
الحويث مراوغ وسيايس رعن يف اقناع الخصم بأنه 
الصح والعامل أجمع عىل ضالله، واكرب دليل، مل نلتمس اي 
تقرير إعالمي او صحفي او اممي يتحدث عن الجرائم التي 

متارسها املليشيا الحوثية اإلرهابية.

*ما زالت القضيــة الجنوبية أحــد القضايــا المهمة 
ها وكيف ترى وضعها الآن؟ باليمن.. ما مص�ي

الجنوبية قضيــة محورية عادلة، ومصري  -القضية 
القضية الجنوبية الســري بخطى ثابتة ومتهل تحسبًا من 
العودة وهناك قياده سياسية مفوضة بإرادة شعب الجنوب 
بقيادة رئيــس املجلس االنتقايل الجنــويب القائد االعىل 
للقوات املســلحة الجنوبية عيدروس الُزبيدي متلك حنكة 
وحكمة كبرية تسهم يف خلق االحرتام يف الساحة املحلية 
والدولية، استطاعة القضية الجنوبية الولوج اىل عامل آخر 
اكرب من املتوقع وكانت تشــعر الجميــع ببطى االنجازات 
بينام هــي يف صدارة القضايا املركزيــة املرافقة للقضية 

الجنوبية يف اليمن.
مصري القضية الجنوبية حكم ذايت واســتقالل عن 
الدولة الشقيقة العربية اليمنية، وهناك رؤى حول إجاز 
الحكم الفدرايل للجنوب، ليتم اســتقالل الجميع وعدم 
فتح باب رصاعات مســتقبلية بني مكونــات واحزاب 
ومناطق الجنوب حول الســلطة والرئاسة وتلك التجربة 
اكرث مــن ناجحة، وهناك دول تعيش بســالم وأمن بعد 

تنفيد ذلك النظام الفدرايل وبناء دولة جنوبية حديثة.
القضيــة الجنوبةة عادلة والجنــوب العريب ليس 
مجهوال لدى االمم املتحدة ودول العامل، والدور الحضاري 
الكبري عــرب مراحــل التاريخ املختلفــة، ومعروفا يف 
الحضــارات القدمية، واســهامه يف تحقيــق التوازن 
الــدويل للمصالح العاملية ووســطية شــعبه الثقايف 
الديني املتعايش مع األخر، والتي تسنده بقوة هائلة ليبقى 
التوازن  املنطقــة وتحقيق  كعامل مهم المن واســتقرار 
الجيوســيايس فيها والحفاظ عىل االمن والسلم الدوليني 

وذلك واقع معاش وملموس الينكره غري جاحد.
ال نتمنى لشعب اليمنية العربية غري الصالح والتخيل 
عن املكابرة واالكتفاء بربع قرن كامل من الرصاع والحروب، 
واالطامع مل يجن فيها الشعبني الشقيقني غري هذه الكارثة 
املخيمة عليهام منذ عام 94م، ومازالت يجني مثارها تجار 
الهشة  اليمنية  الوحدة  حروب وسامرسة ولصوص، باسم 
او حكومة اتحادية واقاليم، فكالهام وهام يرفضه الواقع 
عىل االرض. ووضع القضية الجنوبية حاليًا متوقف متاما 
نتيجة التغيريات املفاجئة مــن قبل راعية التحالف العريب 
يف البلد حيث كان هناك نوايا الحالل الســالم الســعودي 
اليمني عرب مليشــيا الحويث مقابل وقف استهداف ارايض 
اململكــة مام أتاح الفرصــة امام القاعــدة واإلخوان يف 
الجنوب يف التمدد وخلق بــؤر متطرفة يف بعض املناطق 
للســيطرة الفعلية يف حالة نجح الحــويث بابرام صفقة 

األرض مقابل السالم.
ومن يريدون طمس هوية الجنوب العريب واقتســام 
ارضه، عىل هؤالء وأولئك ان يعوا جيدا ان ذلك حلم مستحيل 
تحقيقه، فال عذر منا أبدًا ملن يتجاهل قضية الجنوب، تحت 
اي ذريعة، وذلــك أمرًا غري مقبول، وال ميكن ان تســتقر 
اليمنية العربية، ولن تســتقر املنطقة واالقليم حتى يصبح 
االســتقرار واقعا معاشا لشعب الجنوب العريب يف دولته، 
كاملة االســتقالل، والســيادة عىل خط حدودها الدولية 

املعروفة، مثل كل شعوب االرض ودولها.

ن  عالمي�ي ن والإ *برأيك بعد اتمام نقابة الصحفي�ي
ن وعقد المؤتمر الأول مؤخراً.. ما الدوافع وراءها  الجنوبيــ�ي

ودللت التوقيت؟
-دوافــع ودالالت التوقيت يف اســرتداد اوىل لبنات 
النضال  الرابعــة، توقيت مهم جــدًا ملســرية  الســلطة 
واســتعادة الهوية املســلوبة، فاذا نظرنا اىل جهة العدو 
وكيف اشــتاط غضبا بأفعال صبيانيــة جميعها ال تجدي 
نفعا محــاوال تفكيك اللحمة الوطنيــة الجنوبية ومتزيق 
النســيج االجتامعي واالعالمي من خالل جمع الصحفيني 
واالعالميني املغالطني للقضية الجنوبية والحديث باســم 

ابناء الجنوب العريب.
الخطــوة التي قامت بهــا الهيئــة الوطنية لإلعالم 
الجنويب برعاية الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، تعد من 
أكرب خطوات االنتصار يف معارك التحرير واالستقالل ودعم 
القضية الجنوبية يف محافل االعالم املحيل واملشــاركات 
الدولية قريبا يبعث بفخر كبري للجنوب شعبًا وأرضًا عندما 
يعلوا راية الجنوب ضمن رايات الدول ممثال دولة وســياده 

بقيادة مخرضمة تحمل كل معاين السلطة الرابعة.

األمني العام املساعد لنقابة الصحفيني واإلعالميني اجلنوبيني د.ميثاق الشعيبي يف حوار مع »للفجر املصرية«:

 قضية اجلنوب قضية محورية عادلة وتسير بخطى ثابتة بقيادة الرئيس الُزبيدي

هناك تواطىء أممي لصالح احلوثي
على التحالف تغيير سياسته جتاه قضية اجلنوب


