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الحدث

مقابلة

رسالة احتجاز السفن الثالث :البحر األحمر ملعب يمني!
العقيد الركن تركي املالكي ،الذي قال
إن «مـسـلـحــن م ــن ج ـمــاعــة الـحــوثــي
املتحالفة مع إيــران خطفوا القاطرة
فــي وق ــت مـتــأخــر أم ــس األح ـ ــد» .ولــم
ي ـ ـ ــورد امل ــالـ ـك ــي ت ـف ــاص ـي ــل فـ ــي ش ــأن
ط ــاق ــم الـ ـق ــاط ــرة ،إال أن ـ ــه أوضـ ـ ــح أن
السفينة كــانــت تـقـطــر ح ـفــارًا كــوريــا
جـنــوبـيــا فــي ج ـنــوب الـبـحــر األح ـمــر.

تحت أعين القوات السعودية
وحلفائها ،قامت القوات اليمنية
باحتجاز ثالث سفن في البحر األحمر.
احتماالت التصعيد التي
الخطوة ،مع ُ
ّ
قد ينجم عنها ،تعد سابقة تعزز أوراق
القوة في يد صنعاء ،هذه المرة في
مياه حيوية ومنطقة استراتيجية.
في الوقت نفسه ،ستقرأ أطراف كثيرة
الحضور اليمني في البحر األحمر ،وأيضًا
في معادلة االشتباك اإلقليمي
فــي خ ـطــوة غـيــر مـسـبــوقــة ،سيطرت
أول م ــن أم ـ ــس دوري ـ ـ ــة لـ ـق ــوات خـفــر
ال ـ ـسـ ــواحـ ــل ال ـي ـم ـن ـي ــة عـ ـل ــى  3سـفــن
فـ ــي ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر ،واحـ ـ ـ ــدة مـنـهــا
سعودية .الرسالة البحرية الجديدة،
وإن أت ــت فــي سـيــاق تــأكـيــد الـسـيــادة
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،ت ـ ـفـ ــرض م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت ق ــوة
لصالح صنعاء ،من خــال إثبات أن
يدها طائلة فــي املنطقة ،وأنـهــا رقم
ال يمكن تجاهله في البحر األحمر،
وه ــو مــا سـيـقــرأه جـيـدًا كـثـيــرون في
اإلقـ ـلـ ـي ــم ،ولـ ــن ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ح ــدود
ال ـس ـع ــودي ــة .فــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى سفن
ّ
تمر عبر هذه الطرق املائية الحيوية
تـعـنــي ال ـق ــدرة عـلــى ت ـك ــرار العملية،
وبـ ـص ــورة أكـ ـب ــر ،وهـ ــو م ــا ي ـجــب أن
ُي ـحـ َـســب حـســابــه م ــن اآلن فـصــاعـدًا،
خصوصًا أن الـيـمــن ،ورغ ــم إطاللته
الكبيرة عليه ،لم يكن يومًا مؤثرًا في
معادالت البحر األحمر استراتيجيًا.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ول ــو ب ـص ــورة غير
ُ ّ
م ـب ــاش ــرة ،ت ــذك ــر الـعـمـلـيــة ب ـح ــوادث
ال ـت ـعــرض لـلـسـفــن ف ــي الـخـلـيــج قــرب
حدود إيران ،وبالتالي فإن التوقيت

خفر السواحل:
السفن دخلت المياه
اإلقليمية لليمن
«بدون إشعار مسبق»

صنعاء ــ رشيد الحداد
تعيش محافظة الحديدة الساحلية
ح ــال ــة رعـ ــب حـقـيـقـيــة م ـنّــذ أك ـث ــر من
أس ـبــوع ،ج ــراء تـجـ ّـدد تفشي األوبـئــة
ّ
الـ ـف ــت ــاك ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ــديـ ــريـ ــات
الجنوبية للمحافظة ،والــواقـعــة في
نطاق الساحل الغربي ،الــذي يشهد
هو اآلخر تصعيدًا عسكريًا منذ أيام.
وبــاءا املالريا وحمى الضنك انتشرا
ب ـص ــورة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ف ــي مـنــاطــق
ّ
ليتسببا بــوفــاة
مــديــريــة ال ـجــراحــي،
عشرات السكان وإصابة آالف آخرين
الـكـثـيــر مـنـهــم أط ـف ــال ،قـبــل أن يـمـتـ ّـدا
َ
أواخر األسبوع املاضي إلى مديريتي
زبيد والزهرةُ ،م ّ
هد َدين حياة اآلالف
مــن الـسـكــان فــي املـنــاطــق القريبة من
خطوط التماس بني الجيش اليمني
والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات

ُ
علن من مدينة الغيضة ،مركز محافظة المهرة شرقي اليمن ،تأسيس
في الـ 19من الشهر الماضي ،أ ِ
«مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي» ،بهدف مواجهة االحتالل السعودي  -اإلماراتي ،والسعي إلى إيقاف الحرب ورفع
الحصار .اليوم ،وبعد قرابة شهر على تأسيسه ،يرى األمين العام للمجلس ،أزال الجاوي ،في حوار مع «األخبار» ،أن ّ
ثمة
ّ
الوعي بضرورة طرد «التحالف» ،وجلوس اليمنيين،
تعاظم
ظل
قابلية كبيرة لتحقيق تلك األهداف ،خصوصًا في
ّ
بعضهم إلى بعض من أجل حل مشاكلهم

األمين العام لـ«مجلس اإلنقاذ الوطني الجنوبي» في اليمن

أزال الجاوي

مواجهة االحتالل السعودي ّ -اإلماراتي
• خياراتنا مفتوحة في ّ
• اليمنيون قادرون على حل مشاكلهم لو انتهى التدخل األجنبي
حاوره أحمد عبدالله

واح ـت ــرام الـسـيــادة اليمنية ومياهه
اإلقـلـيـمـيــة» ،م ـحــذرًا مــن أن مصلحة
خـفــر ال ـســواحــل «ل ــن تــألــو ج ـه ـدًا في
ّ
اتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بحماية
املياه اليمنية».
ٌ
َ
وس ـ ـبـ ــق ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ال ـي ـم ـن ــي اع ـ ـتـ ــراف
سـعــودي على لسان املتحدث باسم
الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي،

ووصف املتحدث السعودي ما جرى
بأنه «عملية إرهابية مــن امليليشيا
الـحــوثـيــة اإلرهــاب ـيــة ،تمثل التهديد
الحقيقي لهذه امليليشيا اإلرهابية
على حرية املالحة الدولية والتجارة
الـعــاملـيــة ،كـمــا أنـهــا ســابـقــة إجــرامـيــة
ألم ــن مـضـيــق ب ــاب امل ـن ــدب وج ـنــوب
ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ال ـب ـح ــري بـعـمـلـيــات
الخطف والقرصنة».
والحـ ـ ـق ـ ــا ،ن ـش ــر اإلعـ ـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي
ص ــورًا مــن طــائــرات تجسس للسفن
ال ـث ــاث ،تـظـهــر اق ـت ــراب زورق يمني
مــن قــاطــرة بـحــريــة ،وآخ ــر مــن زورق
لخدمات الحفار فيما يقف بينهما
حـ ـف ــار بـ ـح ــري .وق ـ ــد ب ـ ــدا ن ـش ــر ه ــذه
ً
ال ـص ــور دل ـي ــا إضــاف ـيــا عـلــى الفشل
ال ـس ـع ــودي ف ــي ال ـت ــدخ ــل ،م ــع تـبـيــان
أن العملية جــرت تحت أعــن القوات
السعودية.

في تصريح إلى «األخبار» بأن «عدد
اإلصــابــات بالضنك واملــاريــا ال يزال
كبيرًا ومخيفًا ،ولم يتراجع على رغم
الجهود املستمرة التي تبذلها وزارة
الـصـحــة ملكافحة الــوبــاء والتخفيف
من مخاطره على املجتمع» ،متحدثًا
عــن عــدد مــن الـتـحـ ّـديــات الـتــي تواجه
ال ـفــرق الطبية وعـلــى رأس ـهــا «نقص
املحاليل والسوائل الــوريــديــة ،وعدم
توفر أجهزة فحص الفيروس الناقل
لـ ـلـ ـم ــرض» ،م ـض ـي ـفــا أن «امل ـ ـئـ ــات مــن
املصابني لم يصلوا إلى املستشفيات
بسبب األوض ــاع املعيشية القاسية
الـ ـت ــي ي ـع ـي ـشــون ـهــا ،وعـ ـ ــدم إدراكـ ـه ــم
ً
خ ـ ـط ـ ــورة الـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــاء» ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أن
«ال ـف ــرق الـطـبـيــة تــواجــه صـعــوبــة في
تقديم خدماتها للمصابني في عدد
مــن املـنــاطــق ال ـتــي تـشـهــد مــواجـهــات
مسلحة جنوب الحديدة».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،وصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي
املـتـخـ ّـصــص فــي ال ـشــؤون اإلنسانية
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،غـ ـ ـم ـ ــدان أب ـ ـ ــو ع ـل ــي،
م ـس ـت ــوى ت ـف ـشــي ح ـم ــى ال ـض ـن ــك فــي
مديرية الجراحي وعدد من مديريات
امل ـحــاف ـظــة ب ــ«ال ـخ ـط ـي ــر» ،م ـف ـي ـدًا في
تصريح إلى «األخبار» بـ«ارتفاع عدد
الوفيات بالوباء إلى أكثر من  65حالة،
وتسجيل املئات من املصابني بينهم
ً
أطفال ونساء وشباب ،فضال عن أن
هـنــاك ح ــاالت وفـيــات لــم يتم الكشف
ع ـن ـهــا» .وأش ـ ــار إل ــى أن «املـسـتـشـفــى
الريفي في مديرية الجراحي يعاني
نقصًا في األدوية واملحاليل ،وقدرته
االستيعابية صغيرة» .ولفت إلى أن
«ع ــددًا مــن ال ـحــاالت املـصــابــة توفيت

ف ـ ـ ــور وصـ ــول ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ــى»،
م ـتــاب ـعــا أن «حـ ـ ــاالت أخ ـ ــرى تــوفـيــت
مــن دون أن يـتـ ّـم إجـ ــراء الـفـحــوصــات
املـ ـخـ ـب ــري ــة واملـ ـع ــايـ ـن ــات لـ ـه ــا ،ن ـظ ـرًا
لالزدحام الشديد للمرضى املصابني
ب ـهــذا ال ــوب ــاء ،ال ــذي وص ــل حـتــى إلــى
داخل مدينة الحديدة».
وفيما أعلنت وزارة حقوق اإلنسان
ف ــي ص ـن ـع ــاء وص ـ ــول ح ـم ــى الـضـنــك
إلـ ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ت ـع ــز،
محذرة من «كــارثــة صحية» في تعز
والحديدة ،وداعية املنظمات الدولية
إلى القيام بواجبها اإلنساني حيال
ذلــكّ ،
نبه «املنتدى الوطني للطفولة
والشباب اليمني» إلى أن «عام 2018
ش ـهــد وض ـع ــا كــارث ـيــا بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـط ـفــولــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،ح ـيــث سـ ّـجـلــت
وزارة الصحة إصابة  203آالف و297
ّ
ً
طـفــا بـمــرض امل ــاري ــا ،ال ــذي احتلت
محافظة ّالحديدة املرتبة األولــى في
مناطق تفشيه ،تليها محافظتا حجة
وت ـع ــز» .وبـحـســب «مـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية» ،فإن  700ألف يمني أصيبوا
بالكوليرا منذ قرابة خمس سنوات،
ف ــارق أك ـثــر مــن  1000مـنـهــم الـحـيــاة،
وف ــق مــا أف ــاد بــه املـتـحــدث اإلعــامــي
باسم املنظمة ،كريستيان ليندماير،
في مؤتمر صحافي أواخــر األسبوع
امل ــاض ــي .كـمــا أف ــاد لـيـنــدمــايــر بــوفــاة
 100شخص بمرض الدفتيريا ،الفتًا
إل ــى أن  20مـلـيــون يمني يحتاجون
إل ـ ــى رعـ ــايـ ــة ص ـح ـي ــة ويـ ـع ــان ــون مــن
سوء التغذية ،محذرًا من أن استمرار
ال ـح ــرب سـيــزيــد م ــن ت ــده ــور الــوضــع
الصحي.

(أرشيف)

ّ
يصب في صالح طهران ،وهو يشير
إلــى أن حــدود املواجهة أكبر مما قد
يتخيله البعض.
وفــي التفاصيل ،أعلن «قطاع البحر
األحمر» في مصلحة خفر السواحل
اليمنية التابعة لوزارة الداخلية في
صنعاء ،أن دورية تابعة له سيطرت
األحـ ـ ـ ــد املـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث س ـف ــن،

واحدة منها سعودية هي «رابغ ،»3
وذل ــك على بعد  3أمـيــال مــن جزيرة
ع ـق ـبــان .وأوض ـ ــح ال ـب ـيــان أن الـسـفــن
دخلت املياه اإلقليمية لليمن «بدون
إشعار مسبق» .وأشار إلى أنه «تمت
مناداتهم على القناة الدولية 16من
ِق ـ َـب ــل خ ـفــر ال ـس ــواح ــل ال ـي ـم ـن ـيــة ،ولــم
يتجاوب طاقم العائمات املضبوطة،

املوالية لــإمــارات في حيس والجاح
ّ
يصعب
والتحيتا وال ـفــازة ،وهــو مــا
على الفرق الطبية الوصول إليهم.
ارت ـف ــاع ع ــدد ضـحــايــا حـمــى الضنك
فــي ال ـحــديــدة إل ــى أكـثــر مــن  68حالة
وفـ ـ ـ ــاة م ـع ـظ ـم ـه ــم أط ـ ـف ـ ــال ،وت ـ ـجـ ــاوز
املـصــابــن بــه  2890حــالــة خ ــال أيــام
ف ـقــط ،دف ـعــا ب ـ ــوزارة الـصـحــة الـعــامــة
فـ ــي حـ ـك ــوم ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
م ـن ـت ـص ــف األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،إل ــى
إع ــان حــالــة ال ـط ــوارئ الــداخـلـيــة في
محافظات الـحــديــدة وحـجــة وأج ــزاء
م ــن ص ـعــدة وامل ـحــويــت وري ـم ــة وإب.
وف ــي أع ـقــاب ذل ــك ،وص ـلــت الـعـشــرات
مــن الطواقم الطبية مــن صنعاء إلى
ال ـحــديــدة ،لتقديم الـخــدمــات الطبية
والعالجية والتمريضية واإلسعافية
ً
للمصابني ،فضال عن توفير األدوية
ال ـ ــازم ـ ــة واملـ ـح ــالـ ـي ــل ل ــ«م ـس ـت ـش ـفــى
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح ـ ـ ــي» ،وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز عـ ـ ـ ــدد مــن
املستشفيات فــي املــديــريــات القريبة
اس ـت ـع ــدادًا ّ
ألي طـ ــارئ ،ون ـقــل املـئــات
م ــن امل ـصــابــن م ــن ال ـن ـســاء واألط ـف ــال
والـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ عـ ـب ــر جـ ـس ــر طـ ـب ــي إل ــى
مستشفيات الحديدة وإب وصنعاء
ّ
إلنـقــاذهــم مــن امل ــوت .كلها جـهــود لم
ُ
ت ـس ـه ــم ف ــي ت ـح ـج ـيــم ت ـل ــك ال ـجــائ ـحــة
ّ
الــوبــائ ـيــة ال ـتــي ام ـت ــدت بـســرعــة (فــي
غ ـضــون أيـ ــام) م ــن مــديــريــات جـنــوب
َ
محافظتي حجة وتعز
الحديدة إلــى
ُ
الـقــريـبـتــن ،فيما أع ـلــن عــن اكتشاف
مئات الحاالت املصابة بالوباء نفسه
َ
في محافظتي أبني ومأرب الواقعتني
خارج نطاق سيطرة حكومة صنعاء.
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة

ف ــي «اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ» ،ي ــوس ــف ال ـح ــاض ــري،
أشـ ــار إل ــى أن ال ـ ـ ــوزارة ك ــان ــت نـ ّـبـهــت
إل ــى خ ـطــر ت ـج ـ ّـدد ان ـت ـشــار األمـ ــراض
واألوب ـئ ــة فــي محافظة الـحــديــدة مع
ّ
مــوســم األمـ ـط ــار ،وف ــي ظ ــل اسـتـمــرار
ت ـ ــده ـ ــور ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة نـتـيـجــة
العدوان ،الفتًا إلى أن الوزارة ّ
سجلت
مـنــذ مـطـلــع ال ـعــام ال ـج ــاري  116ألــف
ّ
إصــابــة م ــؤكــدة بــاملــاريــا ،ونـحــو 32
ّ
أل ــف إصــابــة م ــؤك ــدة بحمى الضنك.
وعـلــى رغــم اسـتـمــرار تــوافــد الطواقم
الطبية واإلسعافية إلى الجراحي في
الـحــديــدة وف ــق مــا يــؤكــد الـحــاضــري،
إال أن مصدرًا طبيًا في املحافظة أفاد

ّ
ف ـ ــي ت ـ ـحـ ـ ٍّـد واض ـ ـ ـ ــح ل ـ ـكـ ــل الـ ـق ــوان ــن
ال ــدول ـي ــة ال ـب ـحــريــة وخـ ــرق لـلـسـيــادة
ال ـي ـم ـن ـيــة ،م ـم ــا اس ـت ــدع ــى إدخ ــال ـه ــم
إلى رصيف ميناء الصليف واتخاذ
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـخــاطــب
مــع الجهات املعنية» .وشــدد البيان
على «سالمة املياه اإلقليمية وعلى
ضــرورة االلتزام بــاإلجــراءات املتبعة

ٍّ
المالريا والضنك يفتكان بالحديدة :تفش جديد يقتل العشرات
تشهد محافظة الحديدة ،منذ أيام،
ّ
لوباء ي المالريا ّ
تفشيًا جديدًا َ
وحمى
الضنك ،اللذين سرعان ما ّ
امتدا إلى
محافظات أخرىُ ،م ّ
هد َدين ّحياة
اآلالف من السكان .وفي ظل عجز
صنعاء عن وقف
وزارة الصحة في
ّ
هذه الجائحة الوبائية ،تتجه النداءات
نحو المنظمات الدولية إلنقاذ حياة
من ّلما يفتك بهم المرض
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ارتفع عدد ضحايا ّ
حمى
الضنك في الحديدة إلى
أكثر من  68حالة وفاة
معظمهم أطفال
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¶ ت ـعـ ّـج الـســاحــة الـجـنــوبـيــة بــامل ـكـ ّـونــات الـسـيــاسـيــة ،ما
تأسيس «مجلس اإلنقاذ»؟ وما اإلضافة التي
الهدف من ّ
يمكن أن يحققها؟
 ألن الـســاحــة الجنوبية كــذلــك ،كــان لــزامــا علىاملـكـ ّـونــات والشخصيات الـتــي تــرفــض التواجد
األج ـن ـب ــي ،وت ـس ـعــى إلـ ــى إيـ ـق ــاف الـ ـح ــرب ورف ــع
ال ـح ـصــار ،الـبـنــاء عـلــى تـلــك املـشـتــركــات إليـجــاد
ـوحــدة تـ ّ
رافـعــة وطنية مـ ّ
ـوحــد الـجـهــود مــن أجل
تحقيق األه ــداف ،بعد تشرذم دام خمسة أعــوام
تقريبًا ،أعطى االحتالل فرصة العبث واالستفراد
ّ
بكل الـقــوى الرافضة لــوجــوده فــي بــادنــا .لهذا،
نـحــن نعتقد أن مـجـلــس اإلن ـق ــاذ الــوطـنــي ليس
إضافة ،وإنما وعاء جامع ّ
ملكونات وشخصيات
موجودة ولها دور في الواقع.
ّ
¶ فــي ظــل وق ــوع جـنــوب اليمن تحت نـفــوذ السعودية
واإلمارات ،يبدو عمل «مجلس اإلنقاذ» في هذه الساحة
محفوفًا بالصعوبات واملخاطر .كيف ترون ذلك؟
 الـيـمــن عـمــومــا واق ــع تـحــت ال ـن ـفــوذ الخليجيمنذ عـقــود .لكن ،ومنذ بــدأت عمليات «عاصفة
الـحــزم» ،أصبح الجنوب تحت االحـتــال وليس
ال ـن ـفــوذ ف ـقــط ،وهـ ــذا م ــا جـعــل ال ـص ــورة أوض ــح،
وأيضًا الرفض واملقاومة أسهل كما نعتقد .أما
عن املستقبل املحفوف باملخاطر الذي سيواجهه
مجلس اإلنـقــاذ ،فــأحـ ّـب أن أخبركم أنــه منذ أول
ي ــوم ل ــم يـكــن طــريـقـنــا م ـفــروشــا ب ــال ــورودَ ،
وم ــن
َ
َح ــض ــر ي ــوم إش ـه ــار امل ـج ـلــس ف ــي امل ـه ــرة يـعــرف
ّ
التحدي
حجم املخاطر التي واجهناها ،وحجم
ال ـ ــذي قــاب ـل ـنــا ب ــه االحـ ـت ــال الـ ـسـ ـع ــودي ،وكـيــف
ّ
فرضنا إرادتـنــا فــرضــا ،وغير ذلــك مــن املحطات
وامل ـن ـع ـط ـفــات .وم ـنــذ ال ـي ــوم األول واملــؤس ـســون
ع ــازم ــون عـلــى الـصـمــود وال ـت ـحـ ّـدي والتضحية
حتى تحرير الــوطــن ،وهــذا هــو هدفنا األســاس
وأولويتنا.
¶ ما هي الوسائل التي ستواجهون بها قوات االحتالل
السعودي  -اإلماراتي كما تصفونها؟
 يتناسى الجميع أنـنــا شعب صــاحــب تجاربّ
في هزيمة املحتل ،على رغم أن الجيل الذي ركع
اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس ما زال
حيًا ُيرزق ،والتجربة ّ
بني ظهرانينا ّ
طرية ،وكذلك
تجاربنا فــي االحتجاجات السلمية؛ فنحن من
س َّـ َبــق «الــربـيــع ال ـعــربــي» ،وأي ـضــا نـحــن أصـحــاب
النفس األطول ،فإذا كانت االحتجاجات في دول
ّ
استمرت أليام وأشهر فنحن لسنني.
«الربيع» قد
أيضًا ،لنا تجارب يومية اآلن في تحجيم املحتل
وإف ـش ــال مـشــاريـعــه ،كـمــا هــو حــاصــل فــي املـهــرة
اليوم .هذا من جانب .ومن جانب آخر ،نحن خضنا
املعركة األصعب خالل األربع سنوات املاضية من
دون ّ
أي إمكانات ،وانتصرنا فيها ،وهي معركة
الــوعــي ،فقد استطاع االحـتــال أن يــوهــم الناس
من خالل آلته اإلعالمية الضحمة ومطابخه أنه
جــاء ملصلحتهم ،فيما كانت إمكاناتنا صفرية
وعـمـلـنــا م ـب ـع ـث ـرًا ،وم ــع ذل ــك ان ـت ـصــرنــا ف ــي هــذه
املـعــركــة ،وأصـبـحــت غالبية شعبنا الـيــوم تــدرك
أن «التحالف» احتالل ،ويجب طــرده من بالدنا،
وهــذا هو الشيء األهــم والجوهري ّ
ألي مقاومة،
ّ
أي التأييد الشعبي ،ومــن خــال هــذا تصبح كل
ّ
وسائلنا مفتوحة وم ـت ـعـ ّـددة ،فــي حــن تتقلص
يوميًا خيارات االحتالل وإمكاناته.

ّ
¶ شــك ـلــت امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـشــرق ـيــة مـنـطـلـقــا لــ«مـجـلــس
ّ
اإلنقاذ» ،هل تتطلعون إلى السيطرة على تلك املحافظات
وإعالن سلطة موازية لسلطات «الشرعية» و«االنتقالي»
و«أنصار الله»؟
ن ـحــن ال نـسـعــى إل ــى تـعـقـيــد امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
أكثر مما هو عليه اليوم ،ونريد أن نكون جزءًا
ّ
من الحل وليس إضافة إلى املشكلة .كما أن أحد
ّ
ّ
أهم أهدافنا هو عدم فرض أي مشروع سياسي
بقوة السالح ،على اعتبار أن الشعب هو صاحب
السلطة ومصدرها .لذا ،فإن ّ
أي مشروع سياسي
ي ـجــب أن ي ـم ـ ّـر ع ـبــر ال ـش ـعــب بــال ـطــرق الـشــرعـيــة
املتعارف عليها مثل االنتخابات واالستفتاءات
ّ
أو إجماع كل القوى الوطنية .كما أننا واضحون
فــي أن تحرير الــوطــن ليس خاصًا باملحافظات
ّ
ّ
الشرقية ،وإنما كل الجنوب وكــل ذرة تــراب فيه
مــن أق ـصــاه إل ــى أق ـص ــاه ،بــل وت ـحــريــر األراض ــي
املحتلة التي تقع في الشمال أيضًا .نــدرك جيدًا
ّ
أن زمــان تسلط الـفــرد أو املـكـ ّـون أو الجماعة أو
املنطقة على السلطة والدولة قد انتهى وأصبح
غير ممكن عمليًا ،ونعرف يقينًا أيضًا أن تقسيم
ـازعــة مــرفــوض ،ولــن
ال ـبــاد إل ــى كــانـتــونــات مـتـنـ ِ
ينجح ،ولن نسمح له بأن ينجح ،فكيف لنا بعد
ذلك أن نساهم فيه في إطار املحافظات الشرقية؟!
مستحيل طبعًا.
ّ
¶ قلتم إنكم تقفون على املسافة نفسها من كل الفرقاء
ّ
املحليني ،كيف يمكنكم ترجمة ذلــك في الواقع في ظل
االنقسامات الشديدة والصراعات الدائرة في اليمن؟
 نعرف أن املوضوع ليس باليسير ،لكنه ليسبــاملـسـتـحـيــل ،خــاصــة فــي الـيـمــن ،بــل إن الــواقــع
فــي بعض األح ـيــان يـســوق مـصــادفــات عجيبة.

فقبل أســابـيــع على سبيل امل ـثــال ،جــاء شخص
من مناصري «االنتقالي» لزيارتي في مسقط،
َ
ود َع ـ ْـوت ــه إل ــى ال ـغ ــداء ،وبــالـصــدفــة كــانــت هـنــاك
ّ
مجموعة من قيادة حزب «اإلصــاح» ،فتغدينا
معًا .بعدها ،كنت مع إخوان من حركة «أنصار
ال ـل ــه» ،وف ــي امل ـســاء خـتـمــت ذل ــك ال ـيــوم مــع أحــد
وزراء «الشرعية» .بالنسبة إلينا كيمنيني ،هذا
يحدث بشكل يومي ،ولذا نحن مؤمنون بأنه لو
انتهى التدخل األجنبي واالحـتــال الستطعنا
ً
أن نـجــد ح ـلــوال ألزمــاتـنــا بـسـهــولــة ،ول ــذا أيضًا
اخترنا أن نكون على مسافة واحدة من الجميع
ّ
لـعــلـنــا نـنـجــز مــا لــم يـنـجــزه الـبــريـطــانــي مــارتــن
جريفيث.
¶ هل ثمة دعم خارجي لكم من ِق َبل أطراف إقليمية أو
دولية؟ وما طبيعة عالقتكم بمحور املقاومة؟
م ـع ـظ ــم أع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـل ــس ي ـم ـي ـل ــون فـ ــي ال ــوق ــت
ّ
الحالي إلــى االنكفاء على ال ــذات ،ومحاولة حل
مشاكلنا الداخلية بعيدًا عن دول املحيط ،خوفًا
من االنــزالق في حــروب بالوكالة ،وجعل بالدنا
ســاحــة م ـعــركــة .وم ــع هـ ــذا ،ن ـحــن ل ــم نـغـلــق بــاب
ال ـت ـعــاون مــع ال ــدول الـتــي يمكن أن تــدعـمـنــا في
املستقبلّ ،بعد أن تتوفر بعض الشروط الذاتية
ُ
التي ستجنبنا التبعية املطلقة وحروب الوكالة،
وتــدخــل فــي ذل ــك أيـضــا الـعــاقــة مــع دول محور
املقاومة في املستقبل .بصفة شخصية ،ال أخفي
أنني روحيًا ووجدانيًا وبالفطرة والنشأة أميل
ّ
كل امليل إلى محور املقاومة ،إال أنني أتفق أيضًا
مع رأي الغالبية في الحياد ،خالل هذه املرحلة
ّ
على األقل.

