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العالم

العالم

¶ ع ـلــى خـ ــاف امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري ،ال تظهر
موسكو خصومة للمشروع األميركي في
اليمن ،كذلك إن عالقة «أنصار الله» بروسيا
تبدو ملتبسة .أيــن يقف الــروس برأيكم من
ُهذه الحرب؟ وهل ثمة تواصل معهم؟ وهل
أبلغتم بعودة السفارة إلى صنعاء؟
ل ـ ـلـ ــروسـ ــي حـ ـس ــاب ــات ــه واهـ ـتـ ـم ــام ــات ــه
وسياساته ،ولسنا مراهنني عليه وال
ّ
م ـعـ ّـولــن عـلـيــه .ول ـعــلــه يـ ــدرك ف ــي يــوم
م ــن األيـ ــام أن تـجــاهـلــه ل ـل ـعــدوان على
َ
ال ـي ـم ــن ،وم ـس ــان ــدت ــه ل ـق ــوى الـ ـع ــدوان،
َ
وتسليمه أم ــوال الـشـعــب اليمني إلــى
ّ
املرتزقة ،لم يكن موقفًا لصالحه .ولعل
نـيــران األمـيــركــي تــوقــظ الــدب الــروســي
م ــن س ـبــاتــه ال ـش ـتــوي الـ ــذي ام ـت ــد إلــى
الصيف ،وكنا نتمنى من الروسي في
الحد األدنى التزام الحياد.
¶ كـيــف تـ ّ
ـوص ـفــون ال ـت ـقــارب امل ـت ـســارع بني
ال ــدول الخليجية وإســرائ ـيــل؟ وم ــا املطلوب
اليوم من وجهة نظركم إزاء مشروع «صفقة
ال ـ ـقـ ــرن» الـ ـ ــذي ي ــري ــد ت ــرام ــب ف ــرض ــه عـلــى
الفلسطينيني والعرب؟
الـعــاقــات والــروابــط بــن بعض الــدول
الخليجية وإســرائـيــل لــم تكن جديدة
وال م ـفــاج ـئــة ،ل ـكــن ظ ـهــر ال ـخ ـفــي ،ومــا
كــان تحت الطاولة بــات فــوق الطاولة،
وبـ ــاتـ ــت م ـق ـت ـض ـي ــات امل ــرحـ ـل ــة حـســب
األدوار امل ــرس ــوم ــة أم ـيــرك ـيــا تقتضي
الظهور إلــى العلن ،لتنفيذ الخطوات

لم يحدث ّ
أي انقسام
في القبائل بعد مقتل
علي عبدالله صالح
الخطيرة التي وصل بهم مسار العمالة
إليها بعد مقدمات وخطوات تمهيدية.
والـ ـي ــوم ،ف ــإن عـلـيـنــا جـمـيـعــا كشعوب
عربية وإسالمية أن ندرك أن أولئك لن
يـتـحـ ّـرجــوا عــن فعل أي ش ــيء ،وتقديم
أي شــيء ملصلحة الـعــدو اإلسرائيلي،
وهم يسعون لتطويع شعوب املنطقة
ل ـت ـق ـ ّـب ــل ذل ـ ـ ــك ،والـ ـ ـق ـ ــوم ـ ـ ـ ك ـم ــا يـ ـب ــدو ـ ـ
م ـس ـت ـع ـج ـلــون ل ـت ـق ــدي ــم ه ـ ــذه ال ـخــدمــة
ألميركا وإسرائيل في تصفية القضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وال ـت ـض ـح ـيــة بــال ـقــدس
وال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .أم ــا املـطـلــوب
من أحــرار األمة وشعوب املنطقة ،فهو
ال ـت ـحــرك ال ـف ـعــال امل ـش ـتــرك امل ـنـ َّـســق في
ّ
موقف مـ ّ
ـوحــد ،واالسـتـفــادة مــن تجلي
الحقائق وافتضاح قوى الخيانة ،فقد
ح ـص ـحــص ال ـح ــق وب ــات ــت ال ـخ ـي ــارات
واضـ ـح ــة ،وف ــي ه ــذا إي ـجــاب ـيــة كـبـيــرة،

ف ــالـ ـخ ــداع ف ــي امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة ك ــان
يــؤثــر ببعض الـكـيــانــات واألش ـخــاص،
وحـتــى الشعب الفلسطيني كــان يرى
في البعض ظهرًا دافـئــا ،فظهروا على
ح ـق ـي ـق ـت ـهــم ـ ـ ـ ف ــي ط ـع ـنــه ف ــي ال ـظ ـه ــر ـ ـ
وارت ـبــاط موقفهم بــاألمـيــركــي .وهناك
ن ـق ـط ــة م ـه ـم ــة جـ ـ ـ ـدًا ،هـ ــي املـ ــوقـُ ــف مــن
أمـيــركــا ،فــالـخـطــوات الـخـطــرة املـسـ َّـمــاة
«ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» تـعـتـمــد أس ــاس ــا على
أميركا مــع دور مساند لبعض الــدول
الـعــربـيــة ،وال ــدور األمـيــركــي ضــد األمــة
اإلســامـيــة وضــد الشعب الفلسطيني
ومل ـص ـل ـح ــة إس ــرائـ ـي ــل واضـ ـ ــح الـ ـع ــداء
َ
وبـ ِّـن في التآمر ،فيما ال يــزال البعض
يرى في أميركا الصديق ،وفي مرحلة
بــات فيها الخطر واضـحــا فــي املوقف
األمـ ـي ــرك ــي ن ـف ـس ــه فـ ــي ن ـق ــل ال ـس ـف ــارة
األمـيــركـيــة إل ــى ال ـق ــدس ،وم ــا سيلحق
بذلك من خطوات أميركية وإسرائيلية.
وع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع أن ي ـع ـم ـلــوا لـتــوجـيــه
بوصلة العداء واملوقف املسؤول نحو
إســرائـيــل ونـحــو أمـيــركــا باعتبارهما
وجهني لعملة واحــدة .ولقد استفادت
أم ـيــركــا كـثـيـرًا م ــن فـصــل الـبـعــض بني
موقفه منها ومن إسرائيل ،فهي تفعل
ُ
وت َ
حسب صديقًا!
كل ما يفعله العدو
¶ تحدثتم سابقًا عن استعدادكم إلرســال
ً
م ـق ــات ـل ــن مـ ــن أج ـ ــل ف ـل ـس ـط ــن؟ هـ ــل ف ـعــا
ستلبون دعوة األمني العام لحزب الله السيد
حـســن نـصــر ال ـلــه إل ــى إرسـ ــال مـقــاتـلــن إن
احتاجت الحرب مع إسرائيل؟ أم أن ذلك من
باب التأييد العاطفي فقط؟ وكيف يمكن أن
يحدث شيء مماثل؟
موقفنا في إعــان استعدادنا إلرســال
مقاتلني فــي أي حــرب إسرائيلية ضد
لبنان أو فلسطني هو موقف مسؤول
وج ـ ـ ّـاد وص ـ ــادق ون ــاب ــع م ــن مـبــادئـنــا،
وهـ ــو أي ـض ــا امل ــوق ــف ال ـط ـب ـي ـعــي جـ ـدًا،
واملفترض من كل شعوب أمتنا لو بقي
الوضع فيها طبيعيًا وسليمًا .فنحن
بحسب االنتماء اإلسالمي ،ثم بحسب
كــل االعـتـبــارات والــروابــط ّأمــة واح ــدة،
والـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي يـشـكــل خ ـطــورة
فعلية على كل األمة ،وهو عدو حقيقي
لكل البلدان العربية واإلسالمية ،ولو
كــان بلدنا فــي موقعه الجغرافي على
حـ ّـدود مباشرة مع لبنان أو فلسطني،
لكنا قد شاركنا في القتال مع املقاومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن دون
تردد ،فشعبنا اليمني متفاعل جدًا مع
ّ
عال بالخطر
قضايا أمته ،وعلى ّوعي ٍ
اإلسرائيلي على األمــة كلها ،وإن شاء
الله ستساعده الـظــروف للقيام بــدور
كـبـيــر ف ــي دع ــم وم ـس ــانــدة اإلخ ـ ــوة من

أبناء األمة .وفيما إذا ّ
تورطت إسرائيل
بحرب جــديــدة ،فلن نـتــردد فــي إرســال
امل ـق ــات ـل ــن ،وهـ ـن ــاك أع ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مــن
رج ــال قـبــائــل الـيـمــن ّيطمحون للقتال
ضــد إســرائ ـيــل ،ويـتـمــنــون ال ـيــوم الــذي
يـ ـش ــارك ــون ف ـي ــه ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـن ــب مــع
إخوتهم من أحرار ّ
األمة اإلسالمية في
مواجهة العدو اإلسرائيلي ،وقد سبق
إبــاغ سماحة األمــن العام لحزب الله
الـسـيــد حـســن نـصــر الـلــه  -حفظه الله
 بــذلــك .ون ـ ّـود اإلش ــارة الــى أن موقفنا
املبدئي في العداء إلسرائيل ومناهضة
ال ـه ـي ـم ـن ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة أبـ ـ ـ ــرز أسـ ـب ــاب
ال ـع ــدوان علينا ،ولــذلــك يطلقون على
موقفنا التوصيفات الـتــي يـ ّ
ـرددونـهــا
ض ــد ك ــل األحـ ـ ــرار امل ـع ــادي ــن إلســرائ ـيــل
واملـ ـن ــاهـ ـض ــن ل ـل ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة،
فيقولون عنهم إنهم إيرانيون.
¶ مــا طبيعة الـعــاقــة الـتــي تربطكم بــإيــران
وحزب الله؟ هل هي مجرد توافق في الرؤى
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة؟ أم ت ـحــالــف س ـي ــاس ــي؟ أم
تعاون عملياتي؟ أم ماذا؟
ن ـ ـح ـ ــن ن ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر املـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح وال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ب ـح ـس ــب
انتمائنا اإلسالمي وبحسب املصلحة
ال ـع ـل ـيــا ّ
ألم ـت ـن ــا وب ـح ـســب ال ـت ـحـ ّـديــات
واملـ ـخ ــاط ــر والـ ـتـ ـه ــدي ــدات الـحـقـيـقـيــة
عـلــى ّأم ـت ـنــا وب ـلــدان ـنــا ،ه ــو ف ــي وح ــدة
الوحدة
الجميع وتعاونهم .ونرى في
ً
ّ
واألخوة اإلسالمية فريضة
اإلسالمية
إسالمية ،وأن الحالة السليمة هي في
تــآخــي ك ــل ش ـعــوب ّأم ـت ـنــا وتـعــاونـهــم،
وامل ـص ـل ـح ــة ّال ـح ـق ـي ـق ـيــة ه ــي ف ــي ذل ــك.
جهة أو فئة ً -سواء
املوقف الشاذ ألي ً
أكــان نظامًا أم سلطة أم جماعة  -هو
الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ــرى فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا وإس ــرائـ ـي ــل
صــديـقــا ،وي ــرى فــي أب ـنــاء ّأم ـتــه ع ـ ّ
ـدوًا،
وب ــالـ ـت ــال ــي ع ــاق ـت ـن ــا ب ــال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية وحزب الله هي في السياق
ّ
نتوجه
الذي ذكرناه .ونحن باملناسبة
بــالــدعــوة لـكـ ّـل أب ـنــاء ّ
األم ــة فــي ّ
السعي
لـتـعــزيــز ال ــرواب ــط األخ ـ ّ
ـوي ــة وإحـيــائـهــا
ب ــن ّ
األم ـ ــة وعـ ــدم اإلصـ ـغ ــاء إل ــى دع ــاة
ُ
الــفــرقــة والـكــراهـيــة والـبـغـضــاء والـفــن،
ف ــدع ــاة ال ـ ـعـ ــداء وال ـت ـن ــاح ــر ب ــن أب ـن ــاء
األم ـ ـ ــة مـ ـج ــرم ــون ح ـق ـي ـق ـي ــون وج ـن ــاة
ع ـل ــى األم ـ ـ ــة ،وم ــوق ـف ـه ــم ه ــو ال ـخــاطــئ
وغير السليم ،ويــا عجبًا كيف تصبح
األخـ ّـوة اإلسالمية والــروابــط املطلوبة
شرعًا وواقـعــا بــن أبـنــاء األمــة جريمة
والحساب عليها كبير! بينما االرتباط
املفضوح والعمالة املكشوفة إلسرائيل
وأميركا شيء طبيعي وحذق سياسي
وعروبة أصيلة!

ّ
إنـ ـن ــا ن ـم ـ ّـد أي ـ ــدي اإلخ ـ ــاء وال ـت ـع ــاون
ّ
ّ
لـكــل مــن يقبل بــذلــك مــن أب ـنــاء أمتنا
اإلس ــامـ ـي ــة ونـ ـ ــرى ف ــي إخ ــوت ـن ــا فــي
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة وح ــزب الله
ً
إخ ــوة نــالــوا ش ــرف الـتـحـ ّـرر وحملوا
ّ
الهيمنة األميركية
راية األمة في ًوجه
ً
ووقـ ـف ــوا وقـ ـف ــة ص ــادق ــة م ــع الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي م ــرح ـل ــة مـ ــن أهـ ـ ّـم
امل ــراح ــل وأخ ـط ــره ــا .وي ـع ــود السبب
في عداء البعض لهم ّ
بشدة إلى ذلك،
ِ
فــال ـس ـل ـطــة ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ــاراتـ ـي ــة
م ـث ـل ـهــا ،ل ــم ت ـكــن تـ ـع ــادي إيـ ـ ــران أي ــام
ال ـش ــاه بــالــرغــم م ــن سـعـيــه ألن يـكــون
شرطي أميركا فــي املنطقة .وعندما
أتت الثورة اإلسالمية بقيادة اإلمام
الخميني رضوان الله عليه ّ
ومدت يد
ّ
بحميمية صادقة
األخــوة اإلسالمية
ومـ ـ ّ
ـودة كـبـيــرة وك ــان فــي أولــويــاتـهــا
ن ـص ــرة ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ودع ــم
أهم قضية عربية وإسالمية ّ
توجهوا
ّ
ّ
بكل عدائهم لها وتحت كل العناوين
ل ــأس ــف ل ــم ي ـت ـح ـ ّـرج ــوا م ــن الـسـعــي
إلث ـ ـ ــارة الـ ـف ــن امل ــذه ـب ـي ــة وت ـ ـجـ ــاوزوا
فـ ــي ذلـ ـ ــك كـ ــل ال ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـش ــرع ـي ــة
واألخالقية واإلنسانية.
ّ
والـ ـ ـ ــذي ي ــري ــدون ــه الـ ـي ــوم ه ــو ت ـكــتــل
وت ـح ــال ــف الـ ـق ــوى امل ــوالـ ـي ــة ألم ـيــركــا
وإس ــرائ ـي ــل ،وف ــي امل ـقــابــل أن يـتـفـ ّـرق
بقية أبـنــاء ّ
األم ــة اإلســامـيــة ُ
ّ
ويـ َـجـ َّـرم
ّ
أي ت ـ ـعـ ــاون ب ـي ـن ـهــم ح ـت ــى بــالـكـلـمــة
الحق ،وهــذا ما نعتبره غير منطقي
ّ
حـتــى ف ــي ظ ــل امل ـعــانــاة ال ـتــي يعاني
منها شعبنا من العدوان الظالم ،فإن
بقية أبناء ّ
املسؤولية على ّ
األمــة في
التعاون مــع بلدنا وليس بالتعاون
عليه.
¶ بعد قرابة  3أشهر على مقتل الرئيس
الـســابــق عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح ،هــل يمكن
ّالقول إنكم تجاوزتم تداعيات األزمــة التي
ولدها خالفكم معه؟ وكيف تصفون اليوم
عالقتكم بحزب «املؤتمر الشعبي العام»،
وكــذلــك بالقبائل التي أحــدث مقتل صالح
انقسامات داخلها؟
نجحت الــدولــة فــي تطبيع األوض ــاع
إلــى حـ ٍّـد كبير ،وهـنــاك أنشطة ّ
جيدة
ل ـل ـت ـص ــال ــح االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وع ــاق ـت ـن ــا
طبيعية ،فموقفهم
بــ(حــزب) املؤتمر
ّ
ك ــان م ـش ـ ِّـرف ــا ،وال ـ ـشـ ــاذون مـنـهــم فقد
بشكل
افتضحوا أكـثــر بعد ذهــابـهــم
ٍ
واضح إلى جبهة العدوان وارتمائهم
في أحضانه .وبالنسبة إلى القبائل،
فلم يحدث ّ
أي انقسامات في داخلها،
ّ
وه ــي وق ـفــت إل ــى جــانــب ال ــدول ــة بكل
ّ
قوة لحسم املعركة سريعًا بعد خيانة

ّ
ول ــه أك ـبــر الـتـضـحـيــات .الـلـهــم وفـقـنــا
وال تسلبنا الــرشــد ،ونصيحتي لهم
أو قـ ــل ل ـل ـس ـل ـي ـمــن م ـن ـه ــم مـ ــن ع ـقــدة
التكفير أن يراجعوا حساباتهم ،فلن
ي ـعـ ّـوض ـهــم ع ــن ب ـلــدهــم وش ـع ـب ـهــم أي
شيء آخر ،ومصلحتهم الحقيقية هي
في العودة إلى حضن الوطن لينعموا
ّ
بالحرية وليكونوا شركاء في الدفاع
عن وطنهم وبنائه .هذا هو املستقبل
الحقيقي ،وإذا ّ
أصروا على االستمرار

هناك قصور واضح
في أداء الحكومة يستدعي
المراجعة والمعالجة
فــي تقديم الـقــرابــن غير املقبولة إلى
قوى العدوان ،فذلك عني الخذالن.

نصيحتي
لمنتمي
«اإلصالح»
أن يراجعوا
حساباتهم وأن
يكونوا شركاء
في الدفاع عن
وطنهم (األخبار)

الثاني من ديسمبر ،واألع ــداء فشلوا
ً
فـ ـش ــا واض ـ ـحـ ــا وذريـ ـ ـع ـ ــا فـ ــي ض ــرب
الجبهة الداخلية وإسقاطها.
¶ طفت على السطح ،أخيرًا ،الخالفات بني
حــزب «اإلص ــاح» و«الـتـحــالــف» ،هــل تــرون
أن «اإلص ــاح» يتجه إلــى تغيير تموضعه
ال ـس ـي ــاس ــي؟ وهـ ــل م ــن ات ـ ـصـ ــاالت بـيـنـكــم
وبينه؟ وكذلك بينكم وبني الحليف العربي
الرئيس لهذا الحزب ،أي قطر؟
ما يحدث اليوم من استهداف لحزب
ّ
اإلصـ ــاح وص ــل إل ــى حــالــة ط ــرد بـكــل
من أغلب املحافظات
ما تعنيه الكلمة ً
ال ـج ـنــوب ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك إن ـشــاء

كـ ـي ــان ــات ب ــديـ ـل ــة يـ ـج ــري الـ ـعـ ـم ــل مــن
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى ب ـن ــائ ـه ــا وت ـقــوي ـت ـهــا
فــي تـعــز وامل ـنــاطــق الـشــرقـيــة .كــل ذلــك
يشهد على ّ
صحة تحذيراتنا على أن
الهدف الحقيقي لقوى العدوان ليس
س ــوى االس ـت ـغ ــال ّ
ألي ط ــرف يـخـتــار
الوقوف مع الغزاة األجانب ضد بلده.
ومشكلة البعض فــي حــزب اإلصــاح
هــي ُعقدتهم التكفيرية ضـ ّـد الشعب
ال ـي ـم ـن ــي ،وال س ـي ـمــا م ــن ل ـي ــس عـلــى
مذهبهم .فـ ّ
ـأمــا سياسيًا ،فلم يكونوا
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى االرتـ ـ ـم ـ ــاء ف ــي أح ـض ــان
ق ــوى ال ـع ــدوان ،فــالـشــراكــة مـتــاحــة في
البلد كما هو حاصل حاليًا مع القوى

امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـع ــدوان ،وك ـ ــان األف ـضــل
ل ـه ــم أن ي ـك ــون ــوا أحـ ـ ـ ــرارًا ش ــرك ــاء مــع
ً
بـقـ ّـيــة امل ـكـ ّـونــات فــي الـبـ َلــد ب ــدال مــن أن
َ ّ
يكونوا خانعني ُمستغلني لألجانب
فــي مــا ال يوصلهم إل ــى نتيجة .وأنــا
ّ
أتعجب من خــذالن الله لهم وسلبهم
الـتــوفـيــق ،وحــالــة االسـتـغــال لـهــم في
امل ـ ـيـ ــدان ع ـج ـي ـبــة ج ـ ـدًا ت ـص ــل أح ـيــانــا
لدرجة أن يقتل الطيران أعــدادًا كبيرة
منهم إذا ّ
ترددوا في الزحف ،والقصف
ّ
ملــواقـعـهــم فــي مـنــاطــق م ـت ـعــددة ،ومــع
ذل ــك فـلــم يـخـســر بـقـ ّـيــة ال ـع ـمــاء بـقــدر
خسارتهم في الوقت الذي ال مستقبل
ّ
ل ـهــم ف ــي ظ ــل الـ ـع ــدوان ي ـق ـ ّـدم ــون معه

¶ ي ـ َـرى ال ـب ـعــض أن ح ـكــومــة اإلن ـق ــاذ الـتــي
ُ ِّ
ش ــك ــل ــت ف ــي ص ـن ـعــاء فـشـلــت ف ــي م ــا كــان
ً
مأموال منها .هل توافقون على هذا الرأي؟
وم ــا ه ــو تـقـيـيـمـكــم ل ـ ــأداء ال ـح ـكــومــي ،وال
سيما في ما يتعلق بأزمة الرواتب؟
هناك قصور واضح في أداء الحكومة
يستدعي املراجعة واملعالجة ،وهناك
الكثير من العوائق والصعوبات ،وال
سيما في الوضع االقتصادي ،ونأمل
إن شــاء الـلــه الـ ّـسـعــي ال ـجـ ّ
ـاد لتحسني
عـمــل الـحـكــومــة عـلــى ق ــاع ــدة التقييم
من جانب الرئيس ،وفي ضوء
لـ
ـأداء َّ َ
ُ
ذلــك تــتــخــذ اإلجـ ــراءات الــازمــة ،حتى
ل ــو ك ــان بـتـغـيـيــر وزيـ ــر م ـقـ ّـصــر ،ومــن
ّ
أي مـكـ ّـون كــان مــن أنـصــار الـلــه أو من
املــؤتـمــر أو املـكـ ّـونــات األخ ــرى ،ونأمل
إن ش ـ ــاء الـ ـل ــه ب ــذل ــك ت ـح ـس ــن األداء
الحكومي.
¶ ت ـت ــزاي ــد األص ـ ـ ــوات ال ـج ـنــوب ـيــة الــراف ـضــة
لوجود السعودية واإلمارات ،هل ّ
تعدون ذلك
مؤشرًا على تمرد شعبي على «التحالف»؟
وه ــل مــن تــواصــل بينكم وب ــن تـلــك الـقــوى
وال ـش ـخ ـص ـي ــات؟ ومـ ــا ال ـ ــذي تـسـتـطـيـعــون
تقديمه لهم؟
نحن على ثقة بأن القناعة التي سيصل
إليها أبناء املحافظات الجنوبية هي
حـتـمـيــة ال ـت ـح ـ ّـرر وم ـق ــاوم ــة االح ـتــال
بـعــد افـتـضــاحــه مــن خ ــال ممارساته
ـض كــانــوا
اإلجــرام ـيــة .ولــأســف ،الـبـعـ ً
م ـخــدوعــن وص ـ ّـدق ــوا نـتـيـجــة لحملةٍ
كبيرة وهائلة من التضليل اإلعالمي
والثقافي أن قــوى الـعــدوان أتــت لفعل

خ ـيــر وت ـق ــديــم خ ــدم ــات .والـ ـي ــوم رأى
الجميع هـنــاك ب ـ ّ
ـأم أعينهم امل ـطــارات
وامل ــوان ــئ ومـنـشــآت الـنـفــط والـقــواعــد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ال ـف ـع ـل ـي ــة
عـسـكــريــا وسـيــاسـيــا واق ـت ـصــاديــا من
قبل االمــارات مع ممارسات إجرامية،
ّ
والنموذج القائم هناك هو احتالل بكل
مــا تعنيه الكلمة ،وهـنــاك الكثير من
األحرار والشرفاء من أبناء املحافظات
الجنوبية وسنسعى إن شاء الله إلى
ّ
للتصدي
مساندتهم والتعاون معهم
لالحتالل وتحرير البالد كما ّ
تحررت
من االحتالل البريطاني ،لكن إن شاء
الله بأسرع بكثير بكثير.
¶ م ــا مــوقـفـكــم م ــن الـتـشـكـيــات ال ـجــديــدة
التي بــرزت في الجنوب عقب الحرب ،وفي
مقدمها «املجلس االنتقالي الجنوبي»؟ هل
أنتم مستعدون لقبوله شريكًا سياسيًا؟
أن ـ ـشـ ــأت اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات هـ ـن ــاك ت ـش ـك ـيــات
ّ
متعددة ومتباينة ودعمتها لتستفيد
مــن تناقضاتها ولـتـعـمــل عـلــى إث ــارة
الـتـنــافــس بينها فــي مــن ي ـقـ ّـدم خدمة
أك ـب ــر ل ــدع ــم س ـي ـطــرة االحـ ـت ــالّ .
وأم ــا
ّ
فــي مــا يتعلق بقبولنا بالشراكة مع
األطـ ــراف اليمنية األخـ ــرى ،فــا مانع
لدينا بتاتًا ،بــل نحن نــدعــو إلــى ذلك
واملـشـكـلــة ل ــدى الـبـعــض أنـهــم حــاملــون
وواه ـ ـم ـ ــون فـ ــي ت ـح ـق ـيــق خ ـي ــارات ـه ــم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال األجـ ـ ــانـ ـ ــب،
بينما هــدف األجــانــب هــو االستغالل
واالسـتـثـمــار حـتــى فــي مـشــاكــل البلد
واالستفادة من الخالفات والتباينات
لتوظيفها في الـصــراعّ .
وأمــا البعض
ً
اآلخ ـ ــر ف ـل ـيــس ل ـه ــم أص ـ ــا أي قـضـيــة
أو م ـ ـشـ ــروع سـ ـي ــاس ــي ،وه ـ ــم م ـج ـ ّـرد
ت ـش ـك ـي ــات مـ ــن املـ ــرتـ ــزقـ ــة الـ ــذيـ ــن كــل
هدفهم هو الحصول على أمــوال بأي
ثمن حتى لو كان الخيانة لوطنهم.
¶ كيف تـقــرأون مستقبل الجنوب بعد أن
تضع هذه الحرب أوزارهــا؟ وما هو الشكل
الذي يمكن أن تقبلوا به في هذا اإلطار؟ دولة
فدرالية من إقليمني أم انفصال أم ماذا؟
ال ــوض ــع ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات الـجـنــوبـيــة
يحتاج إلــى تفاهم ومعالجة وحلول
فــي ظــل تـعــاون وح ــرص مــن الجميع،
فنحن إلــى اليوم نــرى انقسامًا كبيرًا
بني القوى السياسية في املحافظات
الجنوبية وخيارات متباينة وكيانات
ّ
مـخـتـلـفــة .وب ــرأي ـن ــا أن األمـ ــر يـتـ ّطــلــب
جـ ـ ّـوًا مــائ ـمــا وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـتــدخــات
الخارجية للوصول إلى حلول عادلة
ومنصفة ومرضية ألبناء املحافظات
الجنوبية.
¶ هل كان دخولكم الجنوب ،وعدن تحديدًا،
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ً
خطأ ّ
حرضكم عليه الرئيس السابق كما
يعتقد البعض؟
كان ضرورة بعد أن طلبنا من اإلخوة
في املحافظات الجنوبية منع عبد ربه
(م ـن ـصــور هـ ــادي) وال ـقــاعــدة وداع ــش
مــن اس ـت ـخــدام املـحــافـظــات الجنوبية
فــي االع ـتــداء على املـعـسـكــرات واألمــن
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرك ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري مـ ـنـ ـه ــا إلـ ــى
ب ـق ـي ــة املـ ـح ــافـ ـظ ــات .ف ـق ــد س ـب ــق عـبــد
ربـ ـ ــه وال ـ ـقـ ــاعـ ــدة وداع ـ ـ ـ ــش ب ــال ـت ـح ـ ّـرك
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة وق ــام ــوا
بــاح ـتــال امل ـع ـس ـكــرات وك ــذل ــك م ـقـ ّـرات
األم ــن وذب ـح ــوا الـجـنــود بــالـسـكــاكــن،
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأوا ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك عـ ـسـ ـك ــري ــا ص ــوب
تـعــز وكــانــت كــل ترتيباتهم بــإشــراف
ّ
للتقدم عسكريًا نحو ّ
بقية
سـعــودي
املحافظات .فطلبنا حتى في خطابات
م ـت ـل ـف ــزة م ـن ـع ـهــم مـ ــن ذل ـ ــك وم ـن ـع ـهــم
مــن اس ـت ـخــدام املـحــافـظــات الجنوبية
فــي تنفيذ اعـ ـت ــداءات إجــرام ـيــة كتلك
ال ـتــي اس ـت ـهــدفــت جــامــع ب ــدر وجــامــع
ال ـ ـح ـ ـش ـ ـحـ ــوش والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت
ال ـج ـمــاه ـيــر ف ــي امل ـس ـي ــرات الـشـعـبـيــة،
ّ
اضطر الجيش إلى
فلم يمنعوهم ،ما
ٍّ
ّ
التحرك ملنعهم .وعلى كل ،فنحن على
يقني أن الخطوة كانت ّضرورية وكان
لـهــا ه ــدف واضـ ــح ،وك ــن ــا نـسـعــى إلــى
االتفاق مع أبناء املحافظات الجنوبية
للحفاظ على مناطقهم بأنفسهم في
ظل الدولة ،ولكن نظرًا ملشاكل املاضي
ّ
تـمــكـنــت ق ــوى الـ ـع ــدوان م ــن اسـتـغــال
ّ
بعضهم وخداع الكثير منهم ،فقررنا
االنسحاب مع حصول التباس كبير
وتأثيرات مشاكل املاضي ،وقد أفادت
ّ
التقدم لطرد عبد ربه وداعش
خطوة
فضح قوى العدوان التي
إلى
والقاعدة
ً
كانت ترغب بداية في أن يكون طابع
ال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى ب ـلــدنــا ب ـص ــورة حــرب
ّ
واضطرت إلى
أهلية ففشلت في ذلك،
ال ــدخ ــول رسـمـ ّـيــا فــي عـ ــدوان خــارجــي
واضح ومفضوح وهذه مسألة ّ
مهمة
ّ
جدًا بالنسبة إلينا.
¶ أين تسكن؟ هل أنت في «كهوف صعدة»
كما يقولون؟ وهل تقوم بزيارات لصنعاء؟
وك ـيــف تـقـضــي يــوم ـيــاتــك ف ــي ظ ــل ال ـحــرب
والتخفي الدائم؟
أسكن في أرض اليمن بطريقة عادية
كـ ـ ّ
ـأي ي ـم ـنـ ّـي وال أح ـت ــاج إل ــى ك ـهــوف،
ووضـ ــع ح ـيــاتــي طـبـيـعــي واع ـت ـيــادي
لــم يختلف عـ ّـمــا قـبــل ال ـع ــدوان إال في
ط ــري ـق ــة املـ ـق ــاب ــات ال ـج ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
ن ــراع ــي ف ـي ـهــا اإلج ـ ـ ـ ــراءات املـتـنــاسـبــة
م ــع ظـ ــروف ال ـح ــرب وال ـح ـمــد ل ـلــه رب
العاملني.

تقرير

ماتيس يما ِلئ ابن سلمان :ندعم جهودكم لـ«إحالل السالم»!
تفادى ماتيس
الحديث عن
الخسائر في
صفوف المدنيين
(أ ف ب)

بعدما تباحث دونالد ترامب
مع محمد بن سلمان في
سماه «الخطر الذي يمثله
ما ّ
الحوثيون على المنطقة»،
أطل وزير دفاعه ،قبيل بدء
ّ
محادثاته مع ولي العهد،
«مراوغة» وعد
بتصريحات ِ
فيها بـ«إنهاء الحرب لصالح
شعب اليمن وأمن شبه
«مراوغة» قابلتها
الجزيرة»َ .
«أنصار الله» برسالة «باليستية»
متجددة ،استهدفت من
خاللها القول إن المراهنة
على الزمن لن تؤتي ثمارها

على بعد  3أي ــام مــن دخ ــول الـعــدوان
امل ـس ـت ـمــر ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ع ــام ــه ال ــراب ــع
على التوالي ،أماطت حركة «أنصار
اللثام عن منظومة صاروخية
الله»
ّ
جديدة ،دشنتها باستهداف منشأة
تــابـعــة لـشــركــة «آرامـ ـك ــو» فــي منطقة
نـ ـ ـج ـ ــران .اسـ ـتـ ـه ــداف ي ـح ـم ــل رس ــال ــة
واضـ ـح ــة ل ـل ـس ـعــوديــة ،ومـ ــن ورائ ـه ــا
الــواليــات املـتـحــدة ،فــي وقــت يواصل
ف ـي ــه ولـ ــي ع ـه ــد امل ـم ـل ـك ــة ،م ـح ـمــد بــن
سـلـمــان ،زيــارتــه إل ــى واشـنـطــن .هــذه
ال ــرس ــال ــة امل ـت ــرك ــزة ع ـلــى االس ـت ـع ــداد
لـ«القتحام العام الرابع من املواجهة
بقدرات صاروخية نوعية» تأتي في
م ــا يـشـبــه ردًا ع ـلــى مـ ـح ــاوالت إدارة
دون ــال ــد تــرامــب تمييع امل ــوق ــف ،عبر
إطالقها وعودًا فضفضافة بمعالجة
األزمــة اإلنسانية في اليمن ،والعمل
على إيـجــاد حــل سياسي ،بالتوازي
مع استعدادها إلبرام صفقات تسلح
إض ــافـ ـي ــة مـ ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ورفـ ــض

األصـ ــوات الــداعـيــة إل ــى وق ــف دعمها
امل ــادي والـلــوجـسـتــي واالسـتـخـبــاري
لعمليات «التحالف».
وف ـ ــي آخ ـ ــر املـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـ ـص ـ ــادرة مــن
واشـنـطــن فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،ق ــال وزيــر
ال ــدف ــاع األم ـيــركــي ،جـيـمــس مــاتـيــس،
أمـ ــس ،إن بـ ــاده «تـسـعــى إل ــى إنـهــاء
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب» ،وإن «ه ـ ـ ـ ــذا ه ـ ــو ه ــدف ـه ــا
ال ـن ـهــائــي» ،وه ــو نـفـســه الـ ــذي أرس ــل
قبل أيام رسالة إلى قادة الكونغرس
ناشدهم فيها الحيلولة دون تمرير
مشروع قرار يلزم إدارة ترامب بقطع
مساندتها عــن «الـتـحــالــف الـعــربــي».
وبعبارة إنشائية مطاطة تبدو غير
ذات م ـع ـنــى؛ بــال ـن ـظــر إلـ ــى تــوصـيــف
البيت األبيض «أنصار الله» ،أول من
ّ
يتهدد املنطقة»،
أمس ،بـ«الخطر الذي
وعد ماتيس بـ«إنهاء الحرب بشروط
إيـجــابـيــة لـشـعــب ال ـي ـمــن ،وأي ـضــا مع
تحقيق األمــن لــدول شبه الـجــزيــرة»،
من دون تحديد ماهية تلك الشروط،

م ــا ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب ع ـل ــى مـ ـس ــار ي ـبــدو
ً
طويال من املـنــاورات ،على الرغم من
تشديد الوزير األميركي على ضرورة
«إحياء جهود البحث عن حل سلمي
عاجل».
بشكل ّ
دعــوة «لغمها» ماتيس بمغالطتني:
أوالهـ ـ ـم ـ ــا ت ــوص ـي ـف ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان عـلــى
اليمن بــ«الـحــرب األهـلـيــة» ،مــا يعني
عمليًا تبرئة السعودية من ما يدور
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ،أو ف ــي ال ـحــد األدن ــى
التقليل مــن حجم مسؤوليتها عنه.
وثانيتهما قوله البن سلمان« :نحن
ندعمكم في هذا الصدد» في معرض
ح ــدي ـث ــه عـ ــن «ج ـ ـهـ ــود الـ ـ ـس ـ ــام» ،فــي
م ـح ــاول ــة لـتـلـبـيــس ال ــري ــاض لـبــوس
«الــراعــي» بــن اليمنيني املتحاربني.
وهــذا ما تجلى بوضوح لــدى إجابة
ً
م ــات ـي ــس سـ ـ ـ ــؤاال عـ ــن ال ـخ ـس ــائ ــر فــي
صـفــوف املــدنـيــن ،إذ تجاهل جوهر
املوضوع ،مؤثرًا اإلشادة بـ«الكميات
ال ـك ـب ـيــرة م ــن امل ـس ــاع ــدات اإلنـســانـيــة

التي قدمتها السعودية للمدنيني في
اليمن».
هــذه امل ـمــاألة األمـيــركـيــة لــولــي العهد
السعودي مع إنهاء الحرب على اليمن
عــامـهــا ال ـثــالــث ،تقابلها عـلــى مقلب
«أن ـص ــار ال ـلــه» رســائــل «بــالـيـسـتـيــة»
م ـت ـج ــددة ،ت ـس ـت ـهــدف إفـ ـه ــام ك ــل من
الرياض وواشنطن بأن املراهنة على
إخـ ـض ــاع ال ـح ــرك ــة بـ ـم ــرور ال ــزم ــن لن
تؤتي ثمارها .هــذا مــا تجلى ،أمــس،
في استهداف القوة الصاروخية في
الـجـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة منشأة
تــابـعــة لـشــركــة «أرامـ ـك ــو» الـسـعــوديــة
قصير املــدى من
بصاروخ
باليستي ً
ّ
نــوع «بــدر ُ ،»1مــدشـنــة بذلك «الجيل
األول مــن منظومة ب ــدر الباليستية
مـحـلـيــة ال ـص ـن ــع» ،وفـ ــق م ــا جـ ــاء في
بـيــان ص ــادر عــن الـقــوة الصاروخية.
وأكـ ــد ال ـب ـيــان «اس ـت ـعــدادنــا القـتـحــام
العام الرابع من املواجهة بثقة أكبر،
وقـ ــدرات صــاروخـيــة نــوعـيــة سيكون

ّ
متوعدًا
أثرها ملموسًا في املـيــدان»،
ب ـ ــأن «ال ـ ـقـ ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة سـتـطــال
جـ ـمـ ـي ــع مـ ـنـ ـش ــآت ال ـ ـع ـ ــدو ردًا ع ـلــى
ع ــدوان ــه وحـ ـص ــاره» .وش ــدد عـلــى أن
«مساعينا المتالك قوة دفاعية رادعة
ال تقف عند حــد ،وأنــه كلما طــال أمد
العدوان والحصار تعاظمت قدراتنا

ّ
ُدشنت منظومة
«بدر» باستهداف منشأة
لـ«أرامكو»
ال ـص ــاروخ ـي ــة» ،مـنـبـهــا إل ــى أن «ذل ــك
يفرض على العدو أن يأخذ في علمه
أن مختلف إجراءاته للنيل من القوة
ال ـص ــاروخ ـي ــة م ــا ه ــي إال م ـح ــاوالت
بائسة ستبوء جميعها بالفشل».
وجـ ــاء ال ـك ـشــف ع ــن م ـن ـظــومــة «ب ــدر»
الـجــديــدة بــالـتــوازي مــع نشر اإلعــام

ال ـح ــرب ــي ف ــي «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ص ــورًا
الس ـت ـه ــداف ال ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة في
ال ـج ـي ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان ،أول مـ ــن أمـ ــس،
طائرة تابعة لـ«التحالف» ،من طراز
« ،»15 Fفــي أج ــواء محافظة صعدة.
واعترفت قيادة «التحالف» ،على إثر
إعــان استهداف الطائرة ،بـ«تعرض
إحـ ــدى م ـقــاتــات ـهــا إلطـ ــاق ص ــاروخ
ـاد م ــن داخ ـ ــل مـطــار
دف ـ ــاع جـ ــوي مـ ـع ـ ٍ
صـعــدة» ،إال أنـهــا قــالــت إن «الطائرة
تعاملت مع مصادر النيران وعــادت
إلــى قاعدتها الجوية بـســام» .وبــرر
امل ـت ـحــدث بــاســم «ال ـت ـح ــال ــف» ،تــركــي
املالكي ،الحادثة بأن «ما تعرضت له
مقاتلة التحالف» ،والذي اعترف بأنه
ّ
ينم عن «قــدرات نوعية»« ،عبارة عن
صــاروخ دفاع جوي لم يكن موجودًا
ض ـمــن ال ـ ـقـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة ل ـلــدفــاع
الـجــوي اليمني ،والـتــي تــم تدميرها
ًّ
م ــن ق ـبــل قـ ــوات ال ـت ـحــالــف» ،م ـس ـتــدل
بذلك على «استمرار النظام اإليراني

فـ ــي تـ ــزويـ ــد امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـحــوث ـيــة
بقدرات نوعية».
وترافق استهداف الطائرة السعودية
مـ ــع ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـي ــات ع ـل ــى ال ـج ـب ـهــة
الحدودية ،أدت إلى «مصرع وإصابة
عــدد مــن الجنود السعوديني» ،وفقًا
ملـ ــا ذكـ ــرتـ ــه وكـ ــالـ ــة «س ـ ـبـ ــأ» ال ـتــاب ـعــة
لــ«أنـصــار ال ـلــه» .ونقلت الــوكــالــة عن
مصدر عسكري أن الجيش واللجان
ّ
شنا هجومًا على املواقع السعودية
في صحراء البقع بمنطقة نجران ،ما
أدى إلى «تدمير آلية عسكرية ومقتل
من كانوا على متنها» .كما نقلت عنه
أن القوات اليمنية استهدفت ،كذلك،
«ت ـج ـم ـع ــات فـ ــي ص ـ ـحـ ــراء األج ــاش ــر
ووادي آل الـ ـقـ ـعـ ـي ــف ف ـ ــي ن ـ ـجـ ــران،
بقذائف املدفعية» .وفي عسيرُ ،س ّجل
قصف مدفعي للجيش واللجان على
«تـجـمـعــات الـجـنــود الـسـعــوديــن في
قلة حسن ،وخلف موقع املسيال».
(األخبار)

