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العالم

العالم

ذكرى

مقابلة

 55عامًا على استقالل جنوب اليمن:

ُ
باق ...بنسخة أبشع
االحتالل ٍ
ال يكاد المشهد في جنوب اليمن عام
 2018يفارق ما ّكان عليه قبل 180
باألكاذيب ،يسيطر
عامًا .استعمار يتدثر
ّ
على األصول الحيوية ويتسلط على
السكان ،ويسعى فيهم على قاعدة
ّ
«فرق تسد» .المضحك المبكي بالنسبة
إلى الجنوبيين هو أن االستعمار البريطاني
بات ُي ّ
عد «رحيمًا» مقارنة بوريثه اإلماراتي
ـ ـ السعوديّ ،الذي تجاوز كل ما يمكن أن
يمارسه محتل بحق محتلين .حقيقة
يرى كثيرون أنها ّ
ستبدد أحالم أبو ظبي
ّ
وتقصر عمر استيطانهما
والرياض سريعًا،
لهذه البقعة من جنوب الجزيرة العربية
أحمد الحسني
ب ـع ــد م ـ ــرور  55ع ــام ــا ع ـل ــى اس ـت ـقــال
جنوب اليمن من االحتالل البريطاني،
ع ــاد ال ـج ـنــوب م ـج ــددًا إل ــى االح ـت ــال.
أج ـ ــزاء واسـ ـع ــة ،م ــن ضـمـنـهــا ال ـجــزر

وصل عدد عمليات
االغتيال في عدن إلى
ما يعادل  3في اليوم
وامل ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــئ وال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــط الـ ـس ــاحـ ـل ــي
واملنشآت النفطية والغازية ،تسيطر
عليها اإلمارات ،وما تبقى في املنطقة
الشرقية (املـهــرة) أصبح تحت سلطة
ال ـس ـع ــودي ــة .ق ـبــل  180ع ــام ــا ،دخـلــت
قـ ــوات االس ـت ـع ـمــار ال ـبــري ـطــانــي ،عبر
ميناء صـيــرة ،إلــى مدينة عــدن تحت
ذري ـ ـع ـ ــة مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـقـ ــرص ـ ـنـ ــة .وف ــي
س ـي ـن ــاري ــو مـ ـش ــاب ــه ،ل ـك ــن فـ ــي ال ـق ــرن
ال ـ ـحـ ــادي والـ ـعـ ـش ــري ــن ،دخـ ـل ــت ق ــوات
محمد بــن زايــد (ولــي عهد أبــو ظبي)

إلى املدينة عبر ميناء البريقة ،تحت
ذري ـع ــة مــواج ـهــة «ال ـت ـمــدد اإلي ــران ــي»
في الجزيرة العربية وتأمني املالحة
الدولية هذه املرة.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاخ أب ـ ـ ــو ظ ـبــي
ّ
الـتـجــربــة الـبــريـطــانـيــة فــي مــا يتعلق
ب ـت ـق ـس ـي ــم الـ ـجـ ـي ــوش امل ـح ـل ـي ــة ال ـت ــي
أنـشــأتـهــا ،وتسمياتها املناطقية ،إال
أن تجربة اإلمارات ال يبدو ،بعد قرابة
ُ
 4أع ـ ــوام م ــن الـ ـح ــرب ،أن ـه ــا ســتـعـ ّـمــر
كنظيرتها الـبــريـطــانـيــة الـتــي امـتـ ّـدت
لـ ــ 129عــامــا .والـسـبــب فــي ذل ــك أن أبــو
ظـ ـب ــي ان ـت ـه ـج ــت سـ ـي ــاس ــة ت ــدم ـي ــري ــة
ملؤسسات الجنوب الحيوية ومنشآته
ب ـمــا ال ي ـق ــاس ب ـمــا فـعـلــه االسـتـعـمــار
ض ـع ــت ي ــده ــا على
ال ـبــري ـطــانــي ،إذ و ّ
ميناء عدن الــذي يمثل أهم ميناء في
املـنـطـقــة ،وج ـ ّـم ــدت الـحــركــة الـتـجــاريــة
فيه ،كما ّ
حولت مطار املدينة الدولي
إلى ثكنة عسكرية ،وأوقفت الرحالت
الــدولـيــة عـبــره بــاسـتـثـنــاء ع ــدد يسير
خالل األسبوع .وعلى املستوى األمني،
ّ
تحولت مدينة عــدن التي تتقاسمها
امليليشيات التابعة لإلمارات إلى أكثر
املدن رعبًا في العالم ،حيث وصل عدد
عمليات االغتيال فيها إلى ما يعادل 3
عمليات في اليوم.

ّ
ّ
مست كل مناحي الحياة ،حيث عطل
املرافق الحيوية كافة ،واستولى على
ّ
املنشآت اإليرادية ،فيما تولت أبو ظبي
تصدير النفط بطريقة غير مشروعة
م ــن ح ـض ــرم ــوت وشـ ـب ــوة ،وس ـي ـطــرت
على الـجــزر اليمنية وســواحــل البحر
الـ ـع ــرب ــي والـ ـبـ ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،وم ـن ـعــت
االصـ ـطـ ـي ــاد فـ ــي امل ـ ـيـ ــاه ال ـي ـم ـن ـي ــة ،مــا
أفقد  4ماليني يمني مصدر دخلهم،
وأن ـش ــأت مصنعًا لـتـصــديــر األسـمــاك
في جزيرة سقطرى ،وآخر في جزيرة
ّ
ّ
ميون املطلة على مضيق باب املندب،
ّ
والـتــي حولتها أبــو ظبي إلــى قاعدة

بحرية وعسكرية لها .ووفقًا ملصادر
مطلعة تـحــدثــت إل ــى «األخـ ـب ــار» ،فــإن
اإلمـ ــارات اسـتـقــدمــت شــركــة «نــابــوذا»
الباكستانية التي شرعت فــي العمل
في الجزيرة قبل أشهر ،وردمت مواقع
االصـ ـطـ ـي ــاد ال ـخ ــاص ــة ب ــأب ـن ــاء م ـ ّـي ــون
البالغ عــددهــم  350مــواطـنــا ،كمقدمة
لترحيلهم .كلها ممارسات ّ
عجلت في
اندالع التظاهرات الشعبية املناهضة
ـالـ ـب ــة بــرح ـي ـلــه،
لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» واملـ ـط ـ ِ
خ ـص ــوص ــا أن امل ـج ــاع ــة وصـ ـل ــت إل ــى
ب ـعــض املـ ــدن ال ـج ـنــوب ـيــة ،ب ـعــد تـفــاقــم
األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـحـ ّـمــل

السعودية واإلمارات املسؤولية عنها
بسبب الحرب والحصار.

جرائم التصفية والتعذيب

ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّ
ـورع الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ف ــي
«التحالف» عن تنفيذ عمليات تصفية
ج ـســديــة ب ـحــق ال ـق ـي ــادات الـسـيــاسـيــة
والدينية املناهضة لها ،حيث أقدمت
األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ــاب ـع ــة ألب ـ ــو ظ ـب ــي عـلــى
تصفية العشرات في مدينة عدن ،فيما
تم الـ ّ
ّ
ـزج بــاآلالف في السجون السرية
الـتــي تــديــرهــا اإلم ـ ــارات .وبـحـســب ما
يروي لـ«األخبار» أحد السجناء الذين

تستنسخ قوات محمد بن زايد التجربة البريطانية في تعزيز النزعة المناطقية

التدمير الممنهج للحياة
ال مـقــارنــة بــن االح ـت ــال الـبــريـطــانــي
واح ـ ـ ـتـ ـ ــال «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ل ـل ـج ـن ــوب.
ه ـك ــذا ي ـق ــول ج ـيــل ال ـ ـثـ ــورة .أفـسـحــت
بــريـطــانـيــا ،عـلــى مـســاوئـهــا ،الفرصة
أمـ ـ ــام امل ـس ـت ـع ـ َـم ــري ــن ل ـن ـيــل ال ـت ـع ـل ـيــم،
ول ــم َتـحـ ْ
ـرمـهــم مــن الـخــدمــة الصحية،
وم ـن ـحــت امل ــوظ ــف مــرت ـبــا م ــوازي ــا ملا
يـتـقــاضــاه امل ــوظ ــف ف ــي ل ـن ــدن .لكنها
ً
ب ـق ـيــت اح ـ ـتـ ــاال ،وب ـق ــي ال ـس ـع ــي إل ــى
االستقالل والسيادة الوطنية يحدو
ال ـج ـنــوب ـيــن ،ح ـتــى ان ـف ـج ــرت «ثـ ــورة
أكتوبر» مطلع الستينيات من مدينة
ردفــان في محافظة لحج .في املقابل،
مــارس «التحالف» سياسة تدميرية

أف ــرج ــت عـنـهــم أب ــو ظـبــي أخ ـي ـرًا ،فــإن
« 10سـجــون ســريــة تــديــرهــا اإلم ــارات
ف ــي عـ ــدن ،وتـ ـم ــارس ب ـحــق املـعـتـقـلــن
فـيـهــا الـتـعــذيــب ،ال ــذي أدى إل ــى وفــاة
ً
 41مـعـتـقــا» .وأشـ ــار امل ـصــدر إل ــى أن
عمليات التعذيب يمارسها «ضباط
إمـ ــارات ـ ـيـ ــون ،وم ـع ـه ــم ك ــول ــوم ـب ـي ــون،
بـعــدة ط ــرق ،منها وض ــع املـعـتـقــل في
(ضغاط) وهو دوالب حديدي ُم ّ
فصل
على مـقــاس الـشـخــصّ ،
يقيد حركته،
وتوجد فيه فقط أربــع فتحات لألنف
والـ ـف ــم والـ ـعـ ـيـ ـن ــن» .وأض ـ ـ ــاف أن مــن
ـاب ،ولدى
طــرق التعذيب أيضًا« ،الـكـ ّ
الضباط اإلمــاراتـيــن كلبة ُيلقبونها
شاكيرا ،يطلقونها أثناء التحقيق مع
املعتقلني» ،الفتًا كذلك إلــى أن «هناك
اعتداءات جنسية».
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات واع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداءات تـ ـتـ ـج ــاوز
بـ ــأشـ ــواط مـ ــا ف ـع ـل ـتــه ب ــري ـط ــان ـي ــا فــي
الجنوب .نموذج من ذلــك ،أن الفدائي
خليفة عبد الله خليفة ،الــذي ال تزال
بطولته عالقة في ذاكــرة الجنوبيني،
ّ
نفذ في أيلول /سبتمبر  1963عملية
ضد القوات البريطانية في مطار عدن
الدولي ،حيث ألقى عليها قنبلة يدوية
أدت إلــى إصابة املـنــدوب البريطاني،
ومـقـتــل نــائ ـبــه ،وجـ ــرح  35بــريـطــا ّنـيــا
أيـضــا .لكن املـفــارقــة أن خليفة ترشح
لــانـتـخــابــات التشريعية وه ــو داخــل
املعتقل البريطاني ،وحصد أكبر عدد
م ــن األص ـ ــوات ف ــي مــديـنــة ع ــدنّ ،
ليتم
إطالق سراحه ،فيما تمارس أبو ظبي
االن ـت ـه ــاك ــات ض ــد م ـت ـه ـمــن م ــن دون
محاكمات ،أغلبهم أبرياء.
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا تـ ـض ــع
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـش ـعــب،
الذي ّ
عبر عن غضبه بتظاهرات شبه
يومية تطالب «التحالف» بالرحيل،
وجــاءت ذكــرى «ثــورة أكتوبر» لتزيد
حــراكــه زخـمــا ،فــي انسجام مطلق مع
مبادئها التي دعت إلى خروج املحتل،
وتصفية القواعد العسكرية ،وإعــان
االستقالل في وطن كامل السيادة.

العراق

ما بين الروايات المتضاربة :عبد المهدي يلتزم الصمت ...و«الغموض»
تتضارب روايات الكتل السياسية
بشأن مسار التأليف الحكومي ،ما بين
ُم ّ
تحدث عن حسم الشكل األولي
لـ«الكابينة» ،وآخر ّينفي التوصل إلى أي
اتفاق .وفي ظل معلومات عن أن
ترويج بعض تلك الروايات هو تكتيك
مقصود ،يمضي ً عادل عبد المهدي
في مشاوراته أمال في أن تبصر تشكيلته
النور قبل موعدها الدستوري
بغداد ــ األخبار
ّ
ُيـتـ ّـم الــرئـيــس املـكــلــف تأليف الحكومة
االتحادية ،عادل عبد املهدي ،أسبوعه
ال ـ ـثـ ــانـ ــي غـ ـ ـ ـ ـدًا ،م ـ ــن دون مـ ــؤشـ ــرات
ّ
إلـ ــى ت ـح ــق ــق تـ ـق ــدم جـ ــدي ف ــي عـمـلـيــة
التشكيل .أسبوعان زاخران باللقاءات
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف الـ ـق ــوى

ال ـس ـيــاس ـيــة ،ل ــم ي ـث ـمــرا م ـس ــودة أول ـيــة
عــن التشكيلة الحكومية املرتقبة ّ ،مع
تأكيد عدد من زائــري الرئيس املكلف
أن األخير «يعمل بعيدًا عن األضــواء،
ُ ِّ ً
ـا مـعــرفــة تـ ّ
ـوج ـهــات الـكـيــانــات،
م ـفــضـ
كتفيًا
دون أن يعرض أمامها رؤيتهُ ،م ِ
بالخطوط العريضة لبرنامج حكومته».
ضـبــابـيــة وغ ـم ــوض يــرجـعـهـمــا بعض
م ـس ـت ـشــاري ع ـبــد امل ـه ــدي ف ــي وزارة
النفط ( 2014ـ ـ  )2016إلى «سلوكه في
ّ
إدارة املهمات املوكلة إلـيــه ،إذ يفضل
االبتعاد عن الضوء قدر اإلمكان ،حتى
إنجاز ما هو مطلوب منه» ،الفتني في
حديثهم إلى «األخبار» إلى أن «الرجل ال
يتماهى مع أحد ،بل يسعى إلى إرضاء
أكـبــر ع ــدد ممكن مــن الـعــامـلــن مـعــه».
هــذه السياسة أسقطها عبد املهدي ـ ـ
وفق املصادر ـ ـ على عملية التأليف ،في
ّ
ظل روايات متناقضة حول مساراتها،
تفيد معلومات «األخـبــار» بــأن ترويج
بعضها مقصود ،الهدف منه «إشغال
ّ
املتابعني بالتفاصيل ...حتى يتمكن

ّ
الرئيس املكلف من إنجاز مهمته قبل
انـقـضــاء املهلة الــدسـتــوريــة ( 30يومًا
تنتهي مطلع الشهر املقبل)».
َ
مصادر سياسية متعددة من تحالفي
«اإلصــاح» و«البناء» قالت لـ«األخبار»
إن مـ ــا ج ـ ــرى تـ ــداولـ ــه فـ ــي ال ـس ــاع ــات
امل ــاضـ ـي ــة حـ ـ ــول مـ ـ ـس ـ ــودة ال ـح ـك ــوم ــة
املقبلة «صحيح بعض الـشــيء» .وهي
ت ـقــاط ـعــت ع ـنــد ال ـح ــدي ــث ع ــن أن عبد
املهدي يسعى إلى تأليف حكومة من
 22وزارة (خ ـم ــس وزارات سـيــاديــة
هي :الخارجية ،الداخلية ،املالية ،الدفاع
والنفط)ّ ،
موزعة على الشكل اآلتي:
ّ
 وزارة واحدة لألقليات. ثالث وزارات ل ّـ«املكون الكردي» على
النحو اآلتــي :واحــدة لـ«االتحاد الوطني
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» ،واثـ ـنـ ـت ــان ل ــ«ال ـح ــزب
الديموقراطي الـكــردسـتــانــي» ،على أن
تكون إحداهما سيادية.
 خـمــس إل ــى س ــت وزارات ل ــ«امل ـكـ ّـونّ
الـســنــي» ،واح ــدة منها سـيــاديــة ،علمًا
ّ
بأن هذه الحصة ستكون موزعة على
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ّ
ال ـك ـتــل «ال ـســن ـيــة» م ــا ب ــن «اإلص ـ ــاح»
و«البناء».
  11إلى  12وزارة ل ّـ«املكون الشيعي»،
ثــاث منها سيادية .وفــي هــذه الحالة،
سيتم تقسيم الوزارات الـ  12مناصفة
م ــا ب ــن «اإلصـ ـ ــاح» و«ال ـب ـن ــاء» ،إال أن
بالوزارة
العقدة تكمن في َمن سيظفر
ّ
السيادية الثانية ،وهــي عقدة «تتطلب
ً
تدخال إقليميًا ّ
لفض خالف قد يعرقل
والدة الحكومة ،إذا ّ
أصرت إحدى كتل
االئتالفني على الظفر بـهــا» ،على حدّ
تعبير مصدر مطلع في «اإلصالح».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـف ــت م ـ ـصـ ــادر أخـ ــرى
م ـ ـ ــن ائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــر» (ح ـ ـيـ ــدر
العبادي) ومن داخل رئاسة البرملان،
لـ «األخبار» ،صحة الحديث عن توزيع
ّ
«املكونات» أو استبدالها،
الوزارات على
إال أنها قالت إن «املحسوم حتى اآلن
أن ينال ّ
املكون الشيعي وزارة التربية،
ّ
ّ
م ـق ــاب ــل ن ـي ــل امل ـ ـكـ ــون ال ـس ــن ــي وزارة
التعليم ال ـعــالــي» ،فــي تــوزيــع وصفته
بأنه «تــداول للسلطات بني ّ
املكونات».

وفــي السياق نفسه ،نفى النائب عن
«ائ ـت ــاف ال ـف ـتــح» ،عــامــر فــايــز ،مــا تم
تداوله عن تنازل تحالفه عن «الداخلية
ّ
ملصلحة شخصية سنية مستقلة»،
م ـش ـي ـرًا ف ــي ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
إل ــى أن «الـحـقــائــب ال ــوزاري ــة لــم ُت ـ َّ
ـوزع
ل ـغــايــة اآلن» .وقـ ــال إن «الـتـســريـبــات
ال ـت ــي ت ـحــدثــت ع ــن وجـ ــود ات ـف ــاق بني
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
ورئيس تحالف الفتح هادي العامري
على تنازل األخير عن منصب وزارة
ّ
الــداخ ـل ـيــة ملـصـلـحــة شـخـصـيــة ســنـيــة
مـسـتـقـلــة غ ـيــر ص ـح ـي ـحــة» ،مـضـيـفــا
إن «الـكـتــل السياسية غـيــر مستقرة
لغاية اآلن بشأن آليات اختيار الوزراء
وتوزيع الكابينة الوزارية ،لوجود أكثر
م ــن مـقـتــرح م ـق ـ ّـدم ب ـهــذا ال ـش ــأن ،منه
توزيع الحقائب الــوزاريــة على أساس
املقاعد البرملانية ،أو على املحافظات،
أو وفق االختصاصات».
ويتفق ما تحدثت به املصادر املذكورة
آنفًا («النصر» ورئاسة البرملان) مع ما

أدلى به فايز ،إذ إنها وصفت تسريبات
الساعات املاضية بأنها «ليست دقيقة
أب ـدًا» ،قائلة إنه «ما من شيء مؤكد...
ألن ع ـبــد املـ ـه ــدي ل ــم ي ـح ـســم تـ ّ
ـوج ـهــه
ب ــاع ـت ـم ــاد وزراء م ـس ـت ـق ـلــن أو مــن
األح ـ ــزاب» .وأك ــدت م ـصــادر «الـنـصــر»
أن عـبــد امل ـهــدي مستمر فــي تواصله
مــع الـكـتــل الـسـيــاسـيــة لحسم معايير
ان ـت ـق ــاء ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ووض ـ ــع آل ـي ــة تــوزيــع
الحقائب على الـكـتــل ،على أن ينتهي
ّ
املسار بانتقاء ال ــوزراء ،في ظــل اتفاق
على منح عبد املهدي قائمة من خمسة
أس ـ ـمـ ــاء ي ـخ ـت ــار هـ ــو ب ـن ـف ـســه واح ـ ـ ـدًا
منهاّ .
ونبه النائب عن «تيار الحكمة»،
علي الـبــديــري ،مــن جهته ،إلــى أنــه «إذا
كانت هناك ضغوط على عبد املهدي
فستكون هناك استقالة مبكرة ،وهذا
األم ـ ــر غ ـيــر م ـس ـت ـب ـعــد ،ب ــل ه ــو وارد،
ٌ
ومـعــروف عنه» ،مضيفًا في تصريح
صحافي إن «الرجل حتى هذه اللحظة
لم يستجب لضغوط الكتل واألحــزاب،
ونتوقع منه عدم االستجابة لها».

ال يزال الزعيم الجنوبي المحبوب جماهيريًا ،حسن باعوم ،على موقفه الذي أعلنه بداية العدوان على اليمن:
الجنوبيون ال ناقة لهم في هذه الحرب وال جمل .الفارق اليوم أن «الحياد» ّ
تحول إلى رفض قاطع لالحتالل اإلماراتي
الجنوبي،
ـ ـ السعودي ،ودعوة صريحة إلى مواجهته بجميع الوسائل .مواجهة ال يستبعد أحد أبرز
ّ
مؤسسي الحراك ّ
وقدامى «مناضليه» ضد نظام علي عبد الله صالح ،في حوار مع «األخبار»ّ ،
تحولها إلى أشكال مسلحة في ظل استمرار
يمد القيادي السابق في «الحزب االشتراكي اليمني» ،المقيم في العاصمة ُ
الجرائم بحق «أبنائنا» .وإذ ّ
العمانية مسقط،
ّ
يده إلى األطراف الشمالية كافة لمواجهة االحتالل األجنبي ،فهو ال يتخلى عن إيمانه بضرورة ابتعاد هؤالء عن عقلية
«اإللحاق» في التعامل مع الجنوبيين

رئيس «المجلس األعلى للحراك الثوري الجنوبي»

حسن باعوم

• اندفاع الشباب لقتال االحتالل اإلماراتي ـ ـ السعودي وارد
• يدنا ممدودة لألطراف الشمالية بمواجهة األجنبي
■ يحتفل اليمنيون في هذه األيام بالذكرى الـ  55لثورة
 14أك ـتــوبــر (ت ـشــريــن األول)  1963ضــد االسـتـعـمــار
البريطاني .بصفتكم من قادة الصف األول في «الجبهة
القومية» التي أعلنت ّالكفاح املسلح إلخــراج بريطانيا
من جنوب اليمن ،وتسلمت الحقًا مقاليد السلطة ،وبعد
كل هذه السنوات ،ما الذي تستحضرونه اليوم من تلك
الحقبة؟
الواقع يقول إننا لم نغادر ذلك الحدث املهم إلى
اليوم ،الذي يشبه األمس إلى ّ
حد التطابق معه.
فــا ن ــزال نــواجــه الـتـحــديــات نفسها الـتــي قامت
مــن أجلها ث ــورة أكـتــوبــر املـجـيــدة ،حيث ال نــزال
نناضل من أجــل الحرية واالسـتـقــال ،وكذلك ال
نــزال نناضل من أجــل توحيد الصف الجنوبي.
وهـ ــذان امل ــوض ــوع ــان هـمــا جــوهــر الـ ـث ــورة ،ومــن
أجلهما قــامــت ،ولــذلــك فــإن ث ــورة أكتوبر ليست
مجرد ذكرى نستحضرها ونحتفل بها فحسب،
بل ثــورة ال نــزال ملتزمني بالنضال من أجــل ما
قامت من أجله وتحقيقه.
ّ
يتصدر «املجلس الثوري» الــذي ّ
تتزعمونه صفوف
■
الرافضني للوجود السعودي ـ ـ اإلمــاراتــي في الجنوب
ً
بــاعـتـبــاره اح ـت ــاال ،مــا أوج ــه الـشـبــه بــن اح ـتــال الـيــوم
واستعمار األمس؟وهل تتشابه الذرائع واألطماع؟
لــم تتشابه ال ــذرائ ــع واألط ـم ــاع ،بــل هــي نفسها.
فاحتالل اليوم هو امتداد الحتالل األمس .فكال
االح ـت ــال ــن ه ـمــا تـعـبـيــر أو امـ ـت ــداد لـلـمـشــروع
الغربي ـ ـ الصهيوني ،بل إن األطراف نفسها التي
تـحــاربـنــا ال ـيــوم هــي َم ــن قــامــت عـلــى أو ســانــدت
حربنا منذ أكتوبر  1963وما قبله وحتى اليوم.
والـ ـف ــارق الــوح ـيــد ه ــو ت ـب ــدل األدوار ،ح ـيــث إن
مــن ك ــان يـســانــد احـتــالـنــا ب ــاألم ــس ،أص ـبــح هو
ّ
ّ
مــن يحتلنا ال ـي ــوم ،وم ــن ك ــان يحتلنا بــاألمــس
أصبح يساند االحتالل اليوم ،بنفس األسلوب
والوسائل واأله ــداف ،رغــم كل محاوالتنا خالل
ال ـع ـق ــود ال ـس ـتــة امل ــاض ـي ــة لـخـلــق ع ــاق ــات طيبة
وسوية معهم دون جدوى.
■ دعوت في أول ظهور لك في تشرين الثاني /نوفمبر
املاضي ،بعد اعتكافك منذ بداية الحرب ،إلى التعامل مع
االحتالل بالطرق املشروعة .ما ّاملقصود بتلك الطرق؟
ً
وهل من بينها مثال الخيار املسلح؟
ً
أوال ،لــم يحصل مـنــا أي اعـتـكــاف خ ــال الفترة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،إال إذا كـ ـ ــان عـ ـ ــدم حـ ـم ــل ال ـب ـنــدق ـيــة
واالشتراك في القتل يعني اعتكافًا ،بل كان هناك
ن ـشــاط سـيــاســي مـكـثــف ،إال أن وس ــائ ــل اإلع ــام
ال ـتــي يمتلكها االح ـت ــال واألط ـ ــراف املــوال ـيــة له
كانت هــي صاحبة الـصــوت األعـلــى بحكم فــارق
اإلمكانيات .كما أن تركيز الـنــاس كــان مشدودًا
نـحــو تـفــاصـيــل ال ـح ــرب واملـ ـع ــارك ،ول ـيــس نحو
الـعـمــل الـسـيــاســي الـسـلـمــي ،حـتــى اكـتـشـفــوا أن
الـعـمــل الـعـسـكــري وح ــده لــن ي ــؤدي إل ــى نتيجة،
ف ـعــادوا إلـيـنــا وإل ــى مــواقـفـنــا .أم ــا بالنسبة إلــى
ـؤالـ ـك ــم ،فـ ـنـ ـح ــن ...اخ ـتــرنــا
ال ـش ــق ال ـث ــان ــي م ــن س ـ ّ
الطريق السلمي ،وراهــنــا على الشعب واإلرادة
الصلبة والـعــزيـمــة واإلص ـ ــرار ،ول ــم نــراهــن على
الطائرات والدعم األجنبي والقتل ،والذي أثبتت
السنوات األربع املاضية أنه لم يحقق شيئًا ،بل
ً
أضــاف احـتــاال أجنبيًا إلــى االحـتــال الداخلي،
وم ــزي ـدًا م ــن امل ــآس ــي وال ــدم ــار ،وت ـع ـق ـيــدات أكـثــر
وأكبر ال يمكن تجاوزها بالحرب والعنف .ومع

أجراها
أحمد الحسني

ذلك ،فإن طبيعة شعبنا وأنفته ترفض االحتالل
ومـمــارســاتــه ،لــذلــك ،احـتـمــال أن يندفع الشباب
إلى العنف وقتال االحتالل اإلماراتي ـ ـ السعودي
الجديد ،وارد.
■ تتواصل في املحافظات الجنوبية والشرقية عمليات
االع ـت ـقــال بـحــق ال ـق ــادة والـنـشـطــاء الــراف ـضــن لـلــوجــود
اإلم ــارات ــي ـ ـ ال ـس ـعــودي ،وآخــرهــا قـبــل أســابـيــع عندما
ُ
اعتقلت شخصيات محسوبة عليكم ،كيف تنظرون إلى
تلك املمارسات؟
مـ ــوضـ ــوع االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ل ـي ــس ولـ ـي ــد األس ــاب ـي ــع
امل ــاض ـي ــة ،ب ــل ه ــو س ــائ ــر ع ـلــى ق ــدم وس ـ ــاق منذ
أول ي ــوم الح ـتــال بــادنــا مــن ِقـ َـبــل «الـتـحــالــف»،
وممنهج الستئصال الحراك والثورة الجنوبية
تمهيدًا إلعادة النظام السابق وتثبيت االحتالل
الـقــائــم ال ـيــوم .أم ــا اعـتـقــاالت األســابـيــع املاضية
فهي خاصة لقيادة مجلس الحراك الثوري فقط.
ورغم قلقنا البالغ على أبنائنا املعتقلني بسبب
جرائم التعذيب التي تحدث في معتقالت تحالف
االحتالل ،والتي يندى لها جبني اإلنسانية ،إال
أنـنــا واث ـق ــون مــن أن ذل ــك لــن يثني شـبــابـنــا عن
االس ـت ـمــرار فــي مـقــارعــة االح ـت ــال ،فــأبـنــاؤنــا قد
ّ
تـجــلــدوا وت ـمـ ّـرســوا عـلــى الـسـجــون واملـعـتـقــات،
ُ
بل إنهم كلما اعتقلوا زاد إصرارهم وحماستهم
واندفاعهم نحو الحرية واالستقالل التام.
■ تــوازيــا مــع اسـتـمــرار االعـتـقــاالت ،تـتــواصــل عمليات
تجنيد الشباب الجنوبي للقتال في الجبهات الداخلية أو
على الحدود مع السعودية ،ما موقفكم من ذلك؟
ّ
نحن ضد الحرب من أساسها ،ويحز في أنفسنا
ّ
أن نرى أبناءنا ّ
يتم رميهم للمحارق للتخلص
منهم مــن دون أن يكون لهم ناقة أو جمل .وقد
طــال ـب ـنــا أب ـن ــاء ن ــا ب ــاالن ـس ـح ــاب وع ـ ــدم ال ــذه ــاب،
وقــد اسـتـجــاب الكثيرون أخـيـرًا لـنــداءاتـنــا بهذا
ال ـخ ـصــوص ،وأخـ ـ ّـص بــالــذكــر أب ـن ــاء الصبيحة
(لـحــج) ،أصـحــاب املــواقــف الرجولية والسباقني
ّ
تستمر
ونتمنى أن
إليها فــي كــل زمــان ومـكــانّ .
تلك االنسحابات ،وعــدم التجند من أساسه في
الجيوش التابعة لالحتالل.
■ ي ـحــاول «املـجـلــس االنـتـقــالــي» املــدعــوم مــن أب ــو ظبي
ُ
تصدير نفسه على أنه املمثل الوحيد للجنوب وقضيته،
ويــرفــض أن تشاركه املـكــونــات األخ ــرى ،كيف تـقــرأون
خطابه وسلوكه هذا؟
نتمنى أن يمتلكوا أي شي غير الوهم والتخبط،
كما نتمنى أن يعودوا إلى رشدهم وإلى شعبهم،
فأحضاننا مفتوحة لهم ،وأيادينا ممدودة لهم
ّ
ّ
أيـضــا ،وستظل كــذلــك ،فهم أبـنــاؤنــا ،وإن ضلوا
السبيل فاأليام كفيلة بإعادتهم.
ّ
■ ت ـت ـقــاط ـعــون م ــع ك ــل م ــن «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» و«الـتـجـمــع
اليمني لــإصــاح» عند رفــض مـمــارســات «التحالف»
وخصوصًا الـقــوات اإلمــاراتـيــة ،هــل يعني هــذا احتمال
تقارب في السياسة بينكم؟
نحن ،منذ أول يوم في الحراك ،مددنا أيدينا لكل
األطراف واألحزاب الشمالية للتفاوض والحوار
بشكل ندي ...وقد كان هناك وال يزال تواصل مع
مختلف االتـجــاهــات ،إال أن مشكلة إخواننا في
الشمال أنهم يعيشون في أعالي أبــراج عاجية،
ويرفضون النزول إلينا والتعامل معنا بندية،

لم يحصل منا ّ
أي اعتكاف ،إال إذا كان عدم
االشتراك في القتل اعتكافًا

وكــل حــواراتـهــم معنا كانت للتهدئة والتنويم،
أو إللحاقنا بهم ...وهذا أساس املشكلة وجوهر
الـقـضـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة .ول ــأس ــف ،نـعـتـقــد أن تلك
العقلية ّ
ورث ـهــا الـحـكــام السابقون لالحقني في
ّ
ال ـت ـعــامــل م ـع ـنــا ،وه ـ ــذا م ــا م ــك ــن االحـ ـت ــال منا
جميعًا وال يــزال .نحن نتمنى أن يمدوا أيديهم
إلـيـنــا ،كـمــا مــددنــا وال ن ــزال نـمــد أيــديـنــا إليهم،
لـل ـحــوار وملــواج ـهــة االح ـت ــال األجـنـبــي ول ــو من
بــاب «أن ــا عــدو ابــن عمي وأن ــا عــدو مــن تـعــداه»،
لكن كشركاء أنداد ،وأن يقبلوا ويحترموا اإلرادة
الشعبية الجنوبية.
صــف سـنــة ت ـحـ ّـول الـجـنــوب إلــى
■ ط ــوال  3س ـنـ ّـوات ونـ ّ
ـرديــا ،وظــلــت قياداته غائبة عــن املشهد
أكثر املناطق تـ
السياسي .اليوم ،يحاول بعضهم العودة ملواجهة أطماع
«التحالف» ،ومنهم أحمد مساعد حسني وعبد الله بن
عفرار ،متى يعود حسن باعوم؟
كل القيادات حاضرة في املشهد السياسي ...إال
أنها ال تستطيع تقديم شــيء لتحسني الحالة
املتردية ،ألن البالد تقع تحت احتالل يدير كل
ّ
التردي،
صغيرة وكبيرة ،وهو املسؤول عن ذلك
وهو املسؤول عن منع األطــراف كافة من تأدية
ّ
أي دور إن ـ ـقـ ــاذي ،ب ــل إن ذلـ ــك ال ـتــدم ـيــر مـنــظــم
ومـمـنـهــج وم ـق ـصــود لـتــركـيــع ال ـش ـعــب ،وف ــرض
إرادتهم عليه ،وكذا إلجبار شبابنا على القتال
معهم كـمــرتــزقــة مــن أج ــل تــوفـيــر لقمة العيش.
أمـ ــا ع ــن ع ــودت ــي أنـ ــا ش ـخ ـص ـيــا ،ف ـه ــذا مــرتـبــط
ّ
أتهيأ
بالوضع الصحي فقط ال غير ،وقد كنت
لـلـعــودة قـبــل أش ـهــر ،إال أنـنــي تـعـ ّـرضــت لبعض
الكسور نتيجة حادث بسيط .كما أن اعتمادنا
اليوم هو على الشباب ،ونحن معهم للشورى
والتوجيه فقط.

