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العالم

المقابلة
أجراها :علي جاحز
على قاعدة ّأن استمرار الحوار برغم كل الشوائب والعقبات أفضل من توقفه ّ
وتفرق الطرفين ،تواصل حركة «أنصار الله» مشاركتها في
المحادثات في الكويت بعد خمسة أسابيع من انطالقها من دون أي نتيجة حقيقية .رئيس وفد الحركة اليمنية إلى المحادثات ،محمد
عبد السالم ،يؤكد ضرورة النقاش في هذه المرحلةّ ،
وجدية فريقه التي ّ
عبر عنها في «خريطة الطريق» التي قدمها إلى األمم المتحدة،
وقوامها ضرورة تأليف سلطة توافقية ال تستثني أحدًا

محمد
عبد السالم

الواليات
المتحدة
ومعها بريطانيا
هما من
يتحكمان في
مسار األمور
حفاظًا على
مصالحهما مع
السعودية
(األخبار)

• ال تقدم في المحادثات ألن قرار الطرف
اآلخر ليس في يده
ً
• الوساطة القطرية تعكس موقفا
غير أخالقي تجاه الكويت
• الحرب علينا ال عالقة لها بمواجهة
النفوذ اإليراني
¶ بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء خـ ـمـ ـس ــة أسـ ــاب ـ ـيـ ــع مــن
امل ـ ـشـ ــاورات م ــا ال ـ ــذي تــوص ـل ـتــم إل ـي ــه مــع
الطرف اآلخر؟
حتى اآلن لم يحصل شيء نستطيع
أن نـ ـسـ ـمـ ـي ــه ت ـ ـقـ ــدمـ ــا مـ ـلـ ـم ــوس ــا أو
حقيقيا .ولكننا شـهــدنــا مـشــاورات
مـسـتـفـيـضــة ف ــي مـخـتـلــف الـقـضــايــا
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة واالق ـت ـصــاديــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة إل ـ ــى ج ــان ــب ب ـح ــث ت ــأل ـي ــف ح ـكــومــة
وحــدة وطنية ،وكــان التركيز األكبر على الجانب
ال ـس ـيــاســي واألمـ ـن ــي واس ـت ـم ــرار تـثـبـيــت األع ـم ــال
العسكرية .ولألسف لم نستفد من كل الوقت الذي
أمضيناه في الكويت بسبب تعليق وفد الرياض
مـشــاركـتــه وانـسـحــابــه ث ــاث م ــرات مــن دون سبب
حقيقي ،إنما بسبب التعنت واملماطلة ومحاولة
إفشال املشاورات عبر أسباب غير عملية.
¶ مــا الــذي يبقيكم فــي املـفــاوضــات بعد هــذه الفترة من
دون نتيجة تذكر؟
نحن ّ
نعد أنفسنا اآلن في مهمة وطنية وفي جزء
من املعركة الشاملة ملواجهة التحدي األكبر ضد
الـشـعــب الـيـمـنــي .ول ـه ــذا ،طــاملــا هـنــاك مــن يستمع
ّ
ويتلمس حقيقة ما يجري ،فإن من
لوجهة نظرنا
واجبنا التوضيح وتفنيد األكاذيب والشائعات.
وط ــامل ــا أن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ت ـط ـلــب ب ـق ــاء الـجـمـيــع
للنقاش ولالستماع إلــى وجـهــات النظر وتقارب
األفـكــار ،مثلما هو حاصل حاليًا ،فهذا من صلب
مهمتنا وال مشكلة لدينا فــي الــوقــت طــاملــا هناك
تقدم في األفكار واملقترحات ،والنقاش يدخل في
صلب القضايا الرئيسية.
¶ ما هي أبرز العقبات التي ال تزال في طريق الحوار مع
الطرف اآلخر؟
إن ال ـط ــرف اآلخـ ــر ال يـمـتـلــك قـ ـ ــرارًا ،وال ــرؤي ــة غير
ّ
ً
واضـ ـح ــة أم ــام ــه .فـ ـت ــارة ي ـعــلــق امل ـش ــارك ــة ويــرفــع
سقف املوقف ويضع شــروطــا ،ثم ّ
يغير في اليوم
الثاني موقفه تمامًا ويـتــراجــع بمسببات أخــرى.
هــذا املوقف يعكس مواقفهم السياسية ،بما هي

ٌ
تعبير عــن املــوقــف الـخــارجــي والــرغـبــة الخارجية
أك ـثــر مــن رغ ـبــة الـشـعــب الـيـمـنــي .كــذلــك ،ف ــإن أبــرز
ً
املشاكل الحاصلة لديهم هي عدم قناعتهم أصال
بالحل السياسي والتفاوضي ،فهم ما زالوا حتى
اللحظة يراهنون على الحرب ويفصحون عن ذلك
ً
صراحة لكونهم يرون أن العالم يقف إلى جانبهم.
فــا مشكلة لــديـهــم فــي تــوفـيــر األم ــوال أو ًالـســاح
الـحــديــث ،كما أن «الـتـحــالــف» يقاتل نيابة عنهم.
فما هــو الــدافــع الــذي سيفرض عليهم الرغبة في
الحل السياسي طاملا هــم فــي الـخــارج مــع أسرهم
وأوالدهم ،فيما اليمنيون هم من يعانون ،وغيرهم
من يدفع الثمن ماديًا وإنسانيًا واقتصاديًا.
¶ هل يمكن توقع انهيار قريب للمحادثات وخصوصًا
في ضوء التصعيد امليداني؟
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امل ـيــدان انـعـكــاس لـلـهـ
ً
ولرغبة واضـحــة باستمرار الـحــرب ،تلبية لرغبة
حـفــظ مــاء الــوجــه واالن ـت ـقــام .ف ــإذا اسـتـمــروا بهذه
ّ
ال ـع ـق ـل ـيــة امل ـت ـس ــل ـط ــة ول ـ ــم ي ـج ـن ـح ــوا إل ـ ــى ال ـس ـل ــم،
فبالتأكيد سيكون الحوار عقيمًا وبال جدوى.
¶ مــا حقيقة قبولكم بـعــودة شرعية عبد ربــه منصور
هـ ــادي إل ــى ن ـهــايــة امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة؟ ومـ ــا مـضـمــون
«خريطة الطريق» التي اقترحتموها وعرضتموها على
املجتمع َالدولي؟
لــم تـنــاقــش ه ــذه املـســألــة .ولكننا نـطــرح أن تكون
ال ـس ـل ـط ــة ف ــي ال ـب ـل ــد ت ــواف ـق ـي ــة ب ـم ــوج ــب املـ ـب ــادرة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ف ـي ـم ــا تـ ـخ ــوض ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
حـ ــوارًا سـيــاسـيــا بـمــوجــب ق ـ ــرارات مـجـلــس األم ــن.
ُ
وتـعـ ّـد الـشــراكــة مطلبًا وطنيًا بموجب مخرجات
الحوار الوطني .والسلطة في البلد ال تستثني أي
مسؤولية بما فيها سلطات الرئاسة والحكومة
واألم ـ ــن .ون ـحــن ن ـطــرح أن تـتـضــح امل ـســألــة ف ــي ما
يخص املرحلة األول ــى ،وكــذلــك الصالحيات فيها
وم ــدتـ ـه ــا .ومـ ــن ث ــم ن ـص ــل إلـ ــى م ــرح ـل ــة ان ـت ـقــال ـيــة
واض ـ ـحـ ــة املـ ـع ــال ــم يـ ـج ــري ف ـي ـه ــا إي ـ ـجـ ــاد م ـخ ــارج
قــانــونـيــة وتـثـبـيــت دس ـتــوري لـكــل مــا نتفق عليه،
حتى ال يستخدم أحد أي سلطة ضد التوافق ،وال

سيما أن الـثـقــة مـعــدومــة بــالـطــرف ال ــذي هــو جــزء
ثــابــت مــن ال ـح ــرب ،ول ـهــذا لــن نــأمــن لـهــم فــي إدارة
البلد أو االسـتـمــرار فــي قـيــادة البلد إلــى الهاوية
بــالـشـكــل الـ ــذي ي ــري ــدون .ونـعـتـقــد أن الـضـمــانــات
ي ـج ــب أن تـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــة ب ـل ـج ـنــة يـ ـش ــارك فـيـهــا
ُ
الجميع ،وتتخذ القرارات عبرها وبالتوافق ،وأن
تكون اللجنة العسكرية واألمنية أيضًا توافقية
ف ــي الـتـشـكـيــل وال ـ ـقـ ــرارات .وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ال
ن ـت ـحــدث ع ــن اس ـت ـث ـنــاء أح ــد أو اس ـت ـب ـعــاده ولـكــن
نــدعــو إلــى مـشــاركــة الجميع بــالـتــوافــق السياسي

الجنوب ّ
يتعرض لحالة
خطرة من االبتزاز
ومصادرة الحقوق

باعتبار ذلــك القضية األهــم التي يبنى عليها أي
حل في املستقبل.
¶ كيف تعاطى املجتمع الدولي مع مقترحاتكم ورؤاكــم
وال سيما «خريطة الطريق»؟
ي ـخ ـت ـلــف ت ـق ـي ـيــم امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي م ــن ب ـل ــد إل ــى
آخــر .ومــن يتحكم في مسار األمــور هو الواليات
املتحدة األميركية ومعها بريطانيا حفاظًا على
مـصــالـحـهـمــا مــع ال ـس ـعــوديــة .أم ــا بــاقــي األط ــراف
الدولية ،فال يبدو دورها ذا تأثير بالغ ،وعمومًا
ن ـح ــن ن ـس ـمــع ف ــي ال ـج ـل ـس ــات ت ـف ـه ـمــا ل ـب ـعــض مــا
نطرحه ومــاحـظــات على البعض اآلخ ــر ،اضافة
إل ـ ــى ع ـ ــدم ت ـف ـه ــم ب ـع ــض ال ـ ـطـ ــروحـ ــات وهـ ـ ــذا أم ــر
معروف في النقاشات ،ولكن في املجمل الجميع
يـ ــدرك أن ـن ــا ج ـ ـ ّ
ـادون وأن ال ــرؤي ــة ال ـت ــي قــدمـنــاهــا

كانت شاملة وفيها نــوع مــن التعقل واإلنـصــاف
ـوجــد أفـكــارًا عندما ُيـسـ ّـد األفــق
واملـنـطــق ،وأنـنــا نـ
ونبحث عن مخارج ِ منطقية وعادلة ّكلما ُ
صعب
األمر.
يتعاطى الطرف اآلخر مع تنازالتكم بحذر .وكيف
¶ ملاذا
ّ
تفسرون تقلب مزاجه أخيرًا وخصوصًا بعد عودته من
قطر؟
الطرف اآلخــر يتغير مزاجه بتغير مــزاج داعميه،
ويتناقض كلما لزم األمر .فبعد تدخل أمير الكويت
لدى وفد الرياض لحثهم على العودة إلى الحوار،
رفـضــوا الــدعــوة وســافــروا إلــى قـطــر حـيــث أعلنوا
الحقًا العودة إلى املشاورات بعد تدخل أمير قطر،
مـتـجــاهـلــن أن ه ــذا املــوقــف «غ ـيــر أخ ــاق ــي» بحق
دولــة الكويت الـتــي تستضيف املـحــادثــات وبحق
أم ـيــرهــا أي ـض ــا .وع ـمــومــا ن ـحــن ال نـسـتـغــرب هــذه
املــواقــف املـتـقـلـبــة ،فـقــرارهــم لـيــس بــأيــديـهــم وإنـمــا
بأيدي أطراف أخرى ،هي من تجعل منهم وسيلة
إلرســال رسائل سلبية بحق أي طــرف دولــي .ولو
كان لديهم ذرة من التعقل لعادوا بعد تدخل أمير
الكويت ،أو على األقل كان ّ
حريا بهم اإلشارة إلى
دور أمير الكويت الــذي طلب منهم ذلــك ،ولكنهم
وفقًا لحساباتهم هــم يقفون مــع األقــوى والفاعل
واملؤثر ،وال تعنيهم االعتبارات األخرى.
¶ أثـيــر أخـيـرًا جــدل بـعــد تـصــريـحــات صحافية لـكــم في
وسائل إعالم خليجية ،عن عالقتكم بإيران .كيف يمكن
وصف العالقة بني حركة «أنصار الله» وإيران اليوم؟ وما
هو موقف الجمهورية اإلسالمية من املحادثات الحالية
ومن التفاهمات السابقة بينكم وبني السعودية؟
لـكــل وسـيـلــة إعــام ـيــة أسـلــوبـهــا ف ــي إبـ ــراز الـخـبــر
والترويج له وأخــذ املناسب منه ،هــذا أمــر معلوم
ف ــي ال ـع ـمــل اإلع ــام ــي .وع ـلــى أث ــر ال ـت ـفــاه ـمــات مع
الـسـعــوديــة ،ربـمــا ك ــان لـهــذه الـتــوضـيـحــات ق ــراء ة
ف ــي غ ـيــر م ـكــان ـهــا .ع ـم ــوم ــا ،م ـنــذ أن ـش ــأن ــا مجلسًا
سياسيًا لـ «أنصار الله» فتحنا عالقة رسمية مع
اإلخ ــوة فــي إي ــران وغـيــرهــم مــن األط ــراف الــدولـيــة.
وعــاقـتـنــا م ــع إيـ ــران تــأتــي انـسـجــامــا م ــع املــوقــف

