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ع�ضو هيئة رئا�سة املجل�س االنتقايل د .نا�صر اخلبجي يف حوار هام وجريء مع (الأمناء):
•
• عالقتنا بالتحالف العربي قائمة على هذه األسس والمصالح
• لهذه األسباب قررنا المشاركة في جلسات مجلس النواب
• لم تكن هناك جلسة للبرلمان بل انقسام شمالي جنوبي هذه تفاصيله..

هذا توصيفنا للقضية الجنوبية وهذا ما يعنيه تشكيل المجلس االنتقالي

الدكتور نارص الخبجي الثوري الجنويب العتيد،
والعقل الســيايس األكرث حنكــة ،برملاين أوقف
نشــاطه الربملاين يف مجلس النواب ووقف مع
قضية الجنــوب يف زمن القمــع الصالحي ،قاد
الحراك مع رفاقه بشــجاعة وقــاد معهم مرحلة
النضال العسكري يف الحرب األخرية.
ويف الفرتة الحالية كان نواة صناعة الساســة
الجنوبية يف املجلــس االنتقايل الجنويب ورئيس
دائرته السياســية وخاض اتصاالت ولقاءات مع
قيادات الجنوب التاريخية.
يف هذا اللقــاء مع صحيفــة "األمناء" يضع
الدكتور نارص الخبجي تفاصيل كاملة سياســي ًا
كمخطــط ومنفذ لسياســة الجنــوب ويرشح
عالقة املجلــس بالتحالف وتفاصيل مشــاركته
يف اجتامعات ملجلــس النوب يف الرياض ..فإىل
تفاصيل اللقاء..

حوار  :حسني احلنشي
• كيف تشخص القضية الجنوبية كتاريخ؟
أو ًال نرحب بكم ،وبالنســبة لسؤالكم حول القضية
الجنوبية كتاريخ ،فالتاريخ هو يعني الهوية الجنوبية
لشــعب ذات ثقافة عالية وصلت فيه األمية إىل نسبة
 % 1وتاريخ يرتبط بجذور الهويــة العربية األصيلة،
ودولة مستقلة ذات مؤسســات سياسية واقتصادية
وأمن واستقرار.
فالقضية الجنوبية هي هوية دولة مستقلة ووطن
جنويب لشــعب لدية ثقافته ويعشــق العيش بكرامة
وحرية ،كام أنها قضية سياسية لها مساراتها املختلفة
أمني ًا واقتصادي ًا واجتامعي ًا وحقوقي ًا.
• ما الذي يعنيه تشــكيل املجلس االنتقايل للحركة
الوطنية الجنوبية ككل؟
املجلس االنتقايل الجنويب يعني الكثري ،فهو تتويج
لسنوات عصيبة من النضال الشعبي الجنويب السلمي
واملسلح ،وبوجوده ككيان منظم وقيادة سياسية هو
أمــر يعترب توفره يف أي ثورة مهم للغاية ليعرف العامل
أن ما بعــد الثورة وتحقيق أهدافها لــن تذهب األمور
للفوىض األمنية أو املجتمعية ،طاملا هناك قيادة وكيان
منظم إداري ًا وسياسي ًا ودبلوماسي ًا ومجتمعي ًا.
فاملجلــس االنتقايل إطار ســيايس جنويب منظم
وحامل وممثل القضية الجنوبية ولديه عوامل قوة مل
تكن متوفرة لدى الحراك الجنويب السلمي ،إضافة إىل
عوامل تغريات املرحلة.
• يتحدث البعض عن عالقة غري متزنة بني املجلس
والتحالف العريب ..كيف تجيب عن ذلك؟
عالقــة الجنوب بدول التحالــف العريب ،هي عالقة
مصري وأمن قومي مشــرك ال فكاك منه ،ولوال ذلك ملا
جاءت عاصفة الحزم عندما بدأت مليشــيات الحويث
بالتحرك لغزو الجنوب والتوجه صوب عدن.
فعالقة املجلس بالتحالــف ال تتعلق مبرحلة آنية ،أو
مصالح عابرة أو بترصيح صحفي أو ترصف هنا وهناك،
بل هي عالقة تقوم عىل أسس جوهرية واسرتاتيجية
تتعلق بـ"األمن القوي الخليجي والعريب بل والعاملي"
وهناك خطوط عريضة تتواءم ومصالح الجنوب العليا
يف مقدمتها " الدفاع املشــرك – واملصالح املشرتكة
حالي ًا ومستقب ًال".
واملجلس االنتقايل رسم سياســاته ورؤيته وحدد
طريقه ونهجــه انطالق ًا من مبادئ وهدف الشــعب
الجنويب ،وهذا أمــر ال حياد عنه كام أنه هدف يتواءم

نرف�ض عقد �أي جل�سة برملانية بعدن

مع املصالح القوميــة العربية لدول التحالف العريب أو
بقيــة دول املنطقة العربية ،ما عدا الدول الشــاذة عن
اإلجامع العريب.
والسياســة وعالقاتها تعرف باملرونة يف املتغريات
والثبات عىل الثوابت ،خاصــة يف ظل ظروف معقدة
وتداخالت سياسية ومصالح باتت البلد فيها مفتوحة
لتحــركات دول عدة ،وال يعني املرونة السياســية أبد ًا
التخيل أو الرتاجع عن املبادئ والتطلعات ،أو التنازل عن
هدف شــعب الجنوب املتمثل باستعادة استقالل دولة
الجنوب عىل كامل ترابها الوطني بحدود ما قبل العام
 ،1990بل العمل يف مساحة ال متس الثوابت.
• املجلس االنتقايل يضم شــخصيات من اتجاهات
فكريــة وحزبية مختلفة أصبحت لها هدف ســيايس
واحد حول قضية الجنوب ..كيف تصف األمر؟!
من الطبيعي أن يضم املجلس االنتقايل كل أو غالبية
أطياف الجنــوب؛ ألن الجنوب وطن لكل أبنائه ،كام أن
املجلس يسعى لتوســيع قاعدة املشاركة فيه لضامن
توحيد الجهد والعمل بشــكل أكــر فاعلية حتى نيل
تطلعات شــعبنا الجنويب ممثلة باســتعادة استقالل
دولة الجنوب بشكلها الجديد ونظامها الحديث.
والتنوع يف الجنوب هــو عامل صحي ،طاملا وجاء
االنتقايل لحامية املصالح العليا واملكتسبات الجنوبية،
وهــذا التنوع مفيد برشط أن ال ميس هدف الشــعب
الجنويب أو ينتقص من تطلعاته ،فالشــعب الجنويب
خاض مالحم بطولية ضد طغيان نظام االحتالل اليمني
الشــايل منذ خطأ ما ســميت بـ (الوحدة اليمنية)
وتحولها إىل (احتالل).
ومن ثم انطالق ثــورة الحراك الجنويب الســلمي
وتحولها لثورة مســلحة ومقاومة طــردت االحتالل
الشاميل القديم ،وهزمت  -مبســاندة ودعم التحالف
العريب  -الغزو الحويث املدعــوم إيراني ًا الذي أريد منه
تجديد االحتــال بتحالف ظاهرة جديــدة قديم يعود
لتحالف  94مضاف إليه مليشــيات الحويث التي دفعت
بها إيــران ملحاولة التوســع واإلرضار باألمن القومي
العريب يف عدن وباب املنــدب ،وهو ما مل يتحقق لها
بفضل الله ثم بإرادة شعبنا الجنويب ومساندة أشقائنا
يف دول التحالف.
• كان منتظر من االنتقايل  -عىل األقل من قبل نخب
الجنوب  -أن يتبنى مرشوعً ا سياس ًيا يخاطب به العامل
ليس فيه حديث عن هوية بل عن حقوق سيايس بآلية
ممكنة وهنا يأيت الحديث عن مرشوع قضية الجنوب
مبؤمتر الحوار للفريق الذي طــرد من الحوار وهناك
شــخصيات باالنتقايل كانت أعضاء فيــه فلامذا أتت
املبادئ العامة بحديث عن مرشوع وهوية طوباوية؟!
مثلام قلت لك ســابق ًا ،القضية الجنوبية هي هوية
ووطن ودولة مســتقلة ،كانت قامئــة حتى قبل خطأ
كارثة الدخول فيام تسمى الوحدة اليمنية.
فمبادئ االنتقايل انطلقت من إرادة الشعب الجنويب،
وحامية لهويته وثقافته ومصالحه العليا التي تحفظ
له استقالله وحريته وكرامته.
والحقوق السياســية أو االقتصاديــة هي جزء من
تبعات القضية الجنوبية ،وليست هي القضية الجنوبية،
مخصصا لحلحة
ومؤمتر الحوار اليمني الشاميل كان
ً
مشاكل الشــال فهو جاء وفق " املبادرة الخليجية"
التي خصصت للشامل وحل خالفات صالح مع أحزاب
املشــرك اليمنية ،إمنا تم إدراج القضية الجنوبية فيه
ملحاولة االلتفاف عليها.
وحــاول البعض  -وهم جزء بســيط وليس الحراك
الجنويب أو غالبيته  -املشــاركة يف الحــوار اليمني
بناء لوجهة نظرهم املحددة بفكرة "إقليمني"،
الشاميل ً
رغم أن الشــعب الجنويب يرفض أي أفــكار ال تحقق
هدفه املتمثل باستعادة اســتقالل دولة الجنوب ،ومع
هذا وصل املشاركون لطريق مسدود ،وأوصل بالنهاية

مؤمتر الحوار الفاشل البلد إىل انفجار الحرب ورفضت
قوى وأحزاب الشامل نتائجه وتفجرت الحرب ،وحاول
كل أطراف الشــال جعل الجنوب هو الضحية للحرب،
ولكن انقلب السحر عىل الساحر.
• كيف تنظر إىل عالقة الجنوب كقيادة يف االنتقايل
مع الشقيقتني اإلمارات والسعودية ك ٌل عىل حدة؟!
مثلام قلت لكم ،عالقة الجنوب بدول املنطقة ســواء
يف الخليج أو بقية الدول املحيطة واملتصلة معه بحدود
أو ممــرات مائية ،هي عالقة مصرييــة ،وذلك ألهمية
املوقع الجيواســراتيجي للجنوب وامتالكه ألهم ممر
مايئ يف العامل هو ممر "باب املندب".
والعالقــة هنا مصريية؛ أي عالقة املصري املشــرك
واألمن القومي للمنطقــة والعامل ،والتي ميكن بها أن
تبقى فيه دول عربية قامئــة وميكن أن تعم الفوىض
فيها ،فالجنوب جزء ال يتجرأ من الخليج العريب وشبه
الجزيرة العربية  -املنطقة العربية عامة  -ويف مقدمة
ذلــك اململكة العربية الســعودية واإلمــارات العربية
املتحــدة باعتبارهام األكرث ارتباطا بــه واألقرب إليه،
وتدخلتا إلنقاذ الجنوب خاصة مــن الوقوع بني يدي
إيران ومرشوعها العدواين الخطري عىل األمة العربية
وهويتهــا وثقافتها وتاريخها ،وهو إنقــاذ  -أيض ًا -
لليمن عامة يف نفس الوقت.
• شــاركت أنت والدكتور النقيــب يف اجتامعات
مجلس النواب مع الرئيــس بالرياض ..ممكن تعطينا
فكرة عن الدعوة وما حدث؟!
تلقينا دعوة لحضور مجلــس النواب املنتهي أص ًال،
قرارا باملشاركة ،طاملا األمر
وبعد دراستنا لألمر ،اتخذنا ً
ال ميس الثوابت الجنوبية وميكن اســتخدامه سياسي ًا
وطرح كل ما نريد قوله بقوة ومن داخل االجتامعات.
ذهبنا إلســناد الكتلة الجنوبية التي تواجه بتعصب
شــايل ،ودع ً
ام ليــرأس مجلس النواب شــخصية
جنوبية ،كام أننــا اتخذنا األمر منفذ ًا لعقد لقاءات مع
سفراء وإجراء لقاءات مع جنوبيني يتواجدون باململكة
من مؤيدي املجلس االنتقايل ،ولقاء جنوبيني بالرشعية
من أحزاب اإلصالح واملؤمتر وخوض نقاشــات معهم
وتصحيح املفاهيم املغلوطــة لديهم التي تصلهم عرب
دوائر حزبهم االســتخباراتية ،بل وحتى لقاء شامليني
أعضاء بالربملان وخوض نقاشات سياسية وتحذيرهم
من االستمرار بنهج ما قبل .2015
ويف نفــس الوقت اتخذناها مدخ ًال إلثبات حســن
نوايانــا تجاه الرئيس هادي وأننا معــه وعليه العودة
ليكون معنا ومع شعبنا الذي مييض قدم ًا نحو تحقيق
هدف االستقالل.
أما ما حدث مبجلس النــواب ،فلم يحدث يشء يف
اجتامعات املجلس ،غري خالفات وانقســامات جنوبية
شــالية داخل املجلس ،وتعنت الشامليني وتعصبهم
للشامل ،وكتل أحزابهم الفاشلة املتناقضة التي تسببت
بكل ما يجري لليمن شــا ًال وجنوب ًا ،ومحاولة إحياء
كتل حزبية ميتة من داخل مجلس نواب ميت.
باختصار ما حــدث هو "محــاوالت إنعاش لجثة
ميتة".
• هناك أحاديــث عن عقد جلســة ملجلس النواب
اليمنــي يف عدن ..ماذا حول هــذا األمر؟! وما موقف
املجلس االنتقايل؟!
مجلس النواب منت ٍه منذ  10ســنوات واملراهنة عليه
سياسي ًا هو رهان فاشــل ،والحوثيون يف الشامل لن
يهزموا بعقــد مجلس النواب أو عــدم انعقاده ،بل أن
القوة العسكرية واملقاومة املخلصة هي من ستهزمه،
ولألســف هذا ال يتواجد بالشــال نتيجــة لخذالن
وانتهازية وخيانات مســتمرة من قــوة حزبية تفكر
بعقلية الفيــد واملصالح الضيقــة وال تفكر مبصلحة
اليمن الشاميل وشعبه.
وأي تفكري النعقاد مجلس النواب بعدن ،فهو تفكري

خاطئ وخارس وغري مالئم لتغــرات املرحلة ،انطالق ًا
من عدة اعتبــارات منها أن مجلس النواب سياســية
وال دع ً
ام النتصــارات ميدانية وإن كانت غري موجودة
بالشــال ،كام أنه منتهي الصالحية ومنقســم لعدة
أقسام ،وأنه قد يتحول إىل أداة بيد الهاربني من صنعاء
الغري معرتفني بالرئيس هادي ورشعيته ،وإذا سيطروا
عليه فقد يطيحون بالرئيــس هادي ،واألهم يف األمر
أنه سيخلق مشــكلة من ال يشء يف الجنوب أكرب من
املكسب املراد تحقيقه من يريدون انعقاده.
فالشــعب الجنويب لــن يقبل بأمر كهــذا ،يف ظل
متغريات عىل األرض وأخرى سياســية ،يراد إعادتها
ملربع الصفر باستخدام وسيلة مهرتئة ومنتهية.
• ممكن تضع  -كونك أمسكت بالدائرة السياسية
 خارطــة طريق ملا يراه ويعــده املجلس للوصول إىلتحقيق هدف الشعب الجنويب؟
هناك رؤية شــاملة لدى املجلس االنتقايل وخارطة
طريق عملية ،تقوم عىل أساس الحوار والسالم باعتباره
السبيل الوحيد لحل الخالفات ،وبالتأكيد ستفيض إىل
تحقيق هدف الشــعب الجنويب ، ،لكن ذلك ال يعني أن
خارطة الطريق لن تتعرض لعوائق أو منعطفات ،وهنا
رص الصفوف مع املجلس االنتقايل مهم للغاية
يعترب ّ
باعتبار الشعب الجنويب هو الرهان األسايس وعدالة
قضيته وحقه يف تحقيق هدفه واستعادة دولته.
املجلــس االنتقــايل يعمل عــى توحيــد الجهود
السياسية املؤسســية وتأطريها ضمن رؤيته النابعة
من إرادة الشعب الجنويب ،والسري بتنظيم يف خطوط
عمــل متعددة محليــ ًا وخارجي ًا تقوم عــى التنظيم
السيايس داخل الجنوب ،بالتزامن مع العمل السيايس
والدبلومايس الخارجي.
فاملؤسســية هــي األســاس ،ومنها إعــادة بناء
املؤسســات وتأهيل الكوادر وتدريبهم واالعتامد عىل
الكفاءات والقــدرات ،لبناء وإرســاء مداميك صلبة،
والعمل هنا متشعب ومتعدد الجوانب ،أمني ًا وعسكري ًا
وإداري ًا وإعالمي ًا وسياســي ًا واقتصادي ًا ،وهناك رؤى
تفصيلية لكل اتجاه وجانــب من الجوانب تتكامل مع
بعضها ضمن خارطة طريق.
• كلمة أخرية تقولها؟
أقول ملــن يفكر أن يعيد الجنــوب إىل مربع ما قبل
 ،2015بأنه واهم ،ولن ينــال مراده ،فالتضحيات التي
روت األرض الجنوبيــة لن تذهب هدر ًا ولن يســتطيع
مخلوق كائــن مــن كان اختزالهــا .والواهمون من
املسيطرين عىل رشعية هادي عليهم أن يهتموا بتحرير
مناطقهم أو ًال فال حديث لنــا معهم إال متى ما حرروا
مناطقهم ومحافظاتهم.
وهنا يتوجب ع ّ
يل أن أحيي الشعب الجنويب الباسل
واملقاومة الجنوبيــة البطلة وقوات األمــن والحزام
والنخب األمنية ،عىل ما يقومون به من دفاع مستميت
عىل الجنوب ســواء من الغــزاة الطامعني الحوثيني
أو العنــارص اإلرهابية املنتمية فكريــ ًا وروحي ًا لقوى
وأحزاب الشامل وتتلقى كامل الدعم منها .
كام أحيي شعبنا عىل إحباط كل املؤامرات وإفشال
مخططات املأزومني وأساليبهم يف التعذيب الجامعي
وتدمري الخدمات ،ونقول لشــعبنا الجنويب :الثبات..
الثبات ..فالهدف املنشــود قاب قوســن أو أدىن ،وال
تراجع عن تضحياتنا الجسيمة ودماء شهدائنا وجرحانا
الزكية ،فــاألوراق التي كانت تســتخدم ضد الجنوب
خارجي ًا يتم إحراقها باســتمرار ومل َ
يتبق منها إال عرق
ينبض بصعوبة ممول باملال السيايس وسينتهي قريب ًا،
لتعلــو كلمة الجنوب وتنترص عىل إرادة شــعبه ،عىل
إرادة الفاســدين والعابثــن والواهمني بنهب خريات
شعب الجنوب وطمس هويته وتدمري ثقافته.

