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قصة قصيرة

»األمناء« وكاالت:
قــال الرئيــس األســبق لجمهوريــة اليمــن 
نارص  عيل  الجنويب(،  )اليمن  الشعبية  الدميقراطية 
محمــد، إن الحكومة الرشعية اليمنيــة تعاين من 
تشــققات يف جبهتها الداخلية، وبات لكل شق منها 
هدف معــّن، وإنه أصبح من الصعــب إصالح هذه 
التشــققات، يف وقت ميّر فيه اليمــن مبرحلة من 

التعقيد مل يسبق أن مّر بها من قبل.
وأشــار الرئيس نارص، يف حوار خاص مع )إرم 
نيوز(، إىل أن ”قرابة 6 ســنوات من الحرب، أنتجت 
وضعا مأســاويا يف غاية التعقيد، وأفرزت سلطات 
متعددة وحكومات وجيوًشــا وميليشــيات وأمراًء 

وتجار حروب، ال يريدون نهاية لهذه الحرب“.
وأكد أن ”حجر الزاوية للسالم باليمن، يتجسد يف 
وقف الحرب واالتفاق عىل تحقيق السالم عرب حوار 
وطني ال يستثني أحدا، ُتقَدم فيه التنازالت من جميع 
األطراف، برعايــة دولية وإقليمية تدعم أي حل ينتج 

عنه«.
وبشأن األوضاع يف 
الرئيس  قــال  الجنوب، 
الجنويب،  لليمن  األسبق 
إن ”مــا يجري يف عدن 
الجنوب،  ومحافظــات 
خطــر،  يشء  هــو 
الوطنية  الوحدة  يهدد 
االجتامعي،  والنسيج 
وإنه ال بد من االحتكام 
ال  الحــوار  لغــة  إىل 
السالح؛ ألن الجنوبين 

ليسوا أغبياء“.
الرئيــس  ورأى 
الجنوبين  أن  نــارص، 

الدروس، وال ميكن أن يعيــدوا تكرار  ”اســتوعبوا 
ســيناريوهات املايض التي عانوا منها وال يزالون“، 

وتاليا نص الحوار:

بداية، ما قراءتكم املخترصة للوضع الســيايس 
الراهن باليمن؟ وإىل أين تتجه األمور برأيكم؟

اليمن مير مبرحلة  الراهن يف  السيايس  الوضع 
من التعقيد مل يســبق أن مّر بها من قبل؛ قرابة ست 
ســنوات من الحرب أنتجت وضعا مأساويا يف غاية 
التعقيــد: ســلطات متعددة وحكومــات وجيوش 
وميليشــيا وأمراء وتجار حــروب، ال يريدون نهاية 
لها، فهم يجنون من ورائها املالين عىل حساب دماء 
اليمنين. هذا وضع شــديد التعقيــد ال يبرش بخر، 
والبلد غارق يف الحرب والناس منغمسون ومقسمون 
فيها بكل مآسيها، وال أحد يفكر أو يتحدث عن السالم 
أو أنهم يتهربون من استحقاقاته خشية أن يخرسوا 
ما حققه من مكاسب شخصية أو حتى حزبية بعيدا 

عن املصلحة الوطنية.

باليمــن مرتبطة  الحــرب  أن  الكثــرون  يرى 
بالتجاذبات اإلقليميــة ورمبا الدولية، فهل باإلمكان 

حل املعضلة اليمنية مبعزل عن هذه التجاذبات؟
ليست هذه املرة األوىل يف تاريخ الرصاع باليمن 
وعىل اليمن، التي تكون فيهــا التجاذبات اإلقليمية 
والدوليــة حــارضة، رمبا تكون حــارضة هذه املرة 
بقــوة ووضوح ورصاحة أكرث مــن أي وقت مىض، 
ورمبا دخلت قــوى إقليمية جديدة عىل خط الرصاع 
والتجاذبات مل تكــن موجودة من قبل، نعم ال ميكن 
حل األزمة اليمنية مبعزل عن توافق دويل وإقليمي، 
لكن املهــم أن تكون هناك إرادة مينية وطنية جامعة 

إلنتاج مثل هذا الحل.

هناك ترسيبــات متداولة 
عن مقرتحات للمبعوث الدويل 
الجديــد إىل اليمــن، تتحدث 
رئايس  مجلس  تشــكيل  عن 
للبلد، هل ترى واقعية يف مثل 
تشــظي  املقرتح يف ظل  هذا 
املكونات اليمنية وتعقد األزمة 

جنوبا؟
كان  الحــل  هــذا  مثــل 
مطروحــا يف وقت مبكر من 
بــدء الحرب اليمنيــة، وطرح 
عىل بســاط البحث يف بعض 
املراحــل، ورمبا كان ســيجد 
ظروف  وحالت  حينها،  القبول 
األخذ  دون  معينة  واعرتاضات 
به، ورمبا كان هذا ســيجنب 
التي  املآيس  الكثر مــن  البلد 
تعرضــت وتتعرض لها لو أخذ 

به يف حينه. ال علم يل بأن لدى املمثل الجديد لألمن 
العام لألمم املتحدة حــل من هذا النوع، مقرتح مثل 
هذا ينبغي أال يكون منفردا، مبعنى أن يكون جزءا من 
حزمة ملرحلة انتقالية يتوافق عليها الجميع، محددة 
بســنوات وينتج عنها يف األخر حل سيايس شامل 

ودائم لألزمة اليمنية.

هــل تعتقدون أن مخرجات الحــوار الوطني أو 
املبــادرة الخليجية مثال ما زالــت صالحة كمرجعية 

سياسية ألحداث الحقة لها؟
أخىش أن التطورات والحرب ونتائجها قد خلقت 
وضعا جديــدا، بحيث مل تعد مثل تلــك الحلول التي 
أفرزتها نتائج مغايرة تصلح اليوم إلنتاج حل لألزمة 
اليمنيــة. رمبا نجــد بعض العنارص التــي ما زالت 
صالحة يف تلك املبادرات، ولكن ليســت كلها. وحتى 
هــذا البعض يحتاج إىل توافق وطنــي، وإىل إعادة 
صياغة جديدة لتلك املبادرات، بحيث توافق الظروف 
الراهنة ومقتضيــات الواقع الجديد. وحتام ال ميكن 
التوصل إىل ذلك إال عرب حوار وطني جديد ال يستثني 

أحدا.

بحكم عالقاتكــم الجيدة مع جميع األطراف يف 
الداخــل.. برأيكم، ما هو حجر الزاوية للســالم يف 

اليمن؟ وعىل ماذا ميكن أن نراهن يف إنجاحه؟
وقف الحرب واالتفاق عىل تحقيق الســالم عرب 
حوار وطني ال يستثني أحدا، والقبول باآلخر، وتقديم 

تنازالت من جميع األطراف حتى لو كانت مؤملة.

الحوثين  لدى  العرقي“  ”االصطفاء  قاعدة  عىل 
و“اســتقالل الجنــوب“ عنــد املجلــس االنتقايل 
و“املرجعيات الثالث“ للحكومة الرشعية، كيف ميكن 

ألي عملية حوار قادمة أن تنجح؟
ســبق وأجبت عن هذا، وال بأس مــن تكرار أن 

وجلوس  وحده  الحوار 
كل األطراف عىل طاولة 
وحده  واحــدة،  حوار 
مثل  ُينجح  أن  ميكــن 
الحــوار، مع عدم  هذا 
نســيان إرادة دوليــة 
وتدعم  ترعى  وإقليمية 
أي حل ينتــج عن مثل 

هذا الحوار.

املقاربــة  مــا 
الجديــرة  السياســية 
الحويث  جامعة  بإقناع 
للتنــازل عــن  مثــال 
عىل  انقالبها  مكاسب 

الدولة؟
عــرب االقتناع بأنه 
ال ميكــن ألي جامعة 

بعينهــا أن تنفرد بحكم اليمن، وأن هناك مســاحة 
سياسية واســعة عىل قاعدة االنتامء الوطني، لكل 
اليمنين بدون استثناء، لرشاكة وطنية حقيقية دون 
اصطفاء يف حكم اليمــن، يف ظل دولة دميقراطية 
اتحادية فيدرالية يختارها الشعب وال ُتفرض عليه ال 
بانقالب أو بحرب أو بغلبة وقوة واقعة من أي طرف 

كان.

يف خضم تبّدل السياسات األمريكية ما بن إدارة 
جمهورية وأخرى دميقراطية، إىل أي مدى ســيتأثر 

اليمن يف عهد بايدن، برأيكم؟
مهــام تبدلــت اإلدارات األمريكيــة لكن تظل 
السياسة األمريكية قامئة عىل قواعد ثابتة ال تتغر 
بتغــر اإلدارات، وهي تحقيق املصالــح األمريكية. 
قد تنكمش وترتاجع يف بعــض الظروف واألماكن 
بحسب ما تواجهه من مقاومة، لكنها تظل موجودة 

يف عنارصها الرئيسة مهام تبدل الرؤساء.

الســيطرة عىل  أنه بإمكان الرشعية  هل ترون 
مناطق نفوذهــا وإصالح التشــققات يف جبهتها 

الداخلية؟
الســؤال هو: هل هي رشعية واحدة ولها هدف 
واحد؟ أشــك يف ذلــك. لقد حدثت تشــققات يف 
الرشعية، ولكل شق هدف معن ومن الصعب إصالح 

هذه التشققات.

من وجهة نظر الرئيس عــيل نارص محمد، ما 
جوهر املشكلة والرصاع يف جنوب اليمن وسط كل 

هذا التمزق والتجاذب؟
من وجهة نظري هناك قضية جنوبية عادلة يف 
الجنوب ال ميكن حلها مبعزل عن حل األزمة اليمنية. 

ما عدا ذلك هي تفرعات وتفصيالت، هذا باختصار.

هــل تعتقدون أن ما يحصــل يف الجنوب اليوم 
يستدعي القلق من تكرار سيناريوهات املايض؟

أعتقــد أن الجنوبين قد اســتوعبوا الدرس وال 
ميكــن أن يعيدوا تكرار ســيناريوهات املايض التي 
عانوا منها وال يزالون، هذا منتهى الغباء، والجنوبيون 
ليسوا أغبياء إطالقا. ولكن هناك من يريد أن يحبس 
الجنوبيــن يف هذا املربع لتحقيــق غاياته ويغذي 
ويستدعي رصاعات املايض حتى ال يتفقوا ويتحدوا 
عىل رؤية ومرجعيــة واحدة، والدخول كطرف واحد 
يف اســتحقاقات الحل السيايس املرحيل أو النهايئ 

لألزمة اليمنية.

خالل الفــرتة املاضية، دعا املجلــس االنتقايل 
الجنويب إىل حوار جنويب يف الخارج، وهناك أصوات 
رافضة. إىل أي مدى قد تنجح مثل هذه الدعوات يف 

مللمة تفكك املكونات الجنوبية؟
من حيث املبدأ نحن مــع أي حوار، ومن وجهة 
نظري ما يحدث يف الداخل الجنويب هو األهم بقدر 
مــا يســتطيع الجنوبيون 
االتفاق  مكوناتهــم  بكافة 
وأن  املشــرتك  العيش  عىل 
الوطن يتســع للجميع، وال 
يســتقوي طــرف ما عىل 
بالكل  الكل  وقبول  اآلخرين 
والعمــل عىل حــل قضايا 
ومشــاكل النــاس – وهي 
ليســت قليلة – بقــدر ما 
يســهل ذلك إنجاح أي حوار 
ُيدعى له يف الخارج. وسبق 
وأن دعينــا للحوار أكرث من 
مــرة وتوجنا هــذا الحوار 
مبؤمتر القاهرة ومخرجاته.

ما املحددات املوضوعية والشكلية املفرتضة قبل 
الدعوة إىل أي حوار، خاصة يف جنوب اليمن؟

الحوار بحد ذاتــه عامل إيجايب وحضاري يجب 
التشــجيع عليه والتمســك به مهام طال أو رفضه 
البعض. الحوار أفضل بكل تأكيد من اللجوء إىل لغة 
الســالح أو فرض لون واحد عىل الحياة السياسية، 
وأهم محدد ألي حوار أن يكــون بدون رشوط، وأن 
يعامل الكل عىل قدم املســاواة، وأاّل يكون ملجرد رفع 

العتب.

ليقل لنا الرئيس عيل نارص برصاحة وانطالقا من 
خربته السياسية، إىل أين يتجه الجنوب؟

بل الســؤال هو: إىل أين يتجــه اليمن؟ حينها 
ستعرف إىل أين يتجه الجنوب.

ونحــن نتابع ما يجري يف عــدن واملحافظات، 
وما يجري هو يشء خطر يهــدد الوحدة الوطنية 
والنسيج االجتامعي؛ ولهذا فإننا نؤكد عىل االحتكام 
إىل لغة الحوار وليس السالح يف بلد مزقته الحروب 

والرصاعات.. ونؤكد: نعم للسالم.. وال للحرب.

أخرا، هل سنســمع قريبا عن دور للرئيس عيل 
نارص محمد لتقريب األطــراف أو عىل األقل مبادرة 

للحل يف اليمن؟
أنا عــىل عالقة مع كل األطراف وعىل مســافة 
والشــعب،  للوطن  الجميــع، وواليئ  واحدة مــن 
وأشجعهم عىل الحوار ووقف الحرب وتحقيق السالم 
يف اليمــن، كل اليمن. وقدمــت العديد من املبادرات 
خالل مراحل مختلفة من الحــرب لكن كام يبدو أن 
تجار الحروب والقوى املســتفيدة من استمرارها ال 
يريدون إنهاءها.. أنا عىل اســتعداد لعمل أي يشء 
لتقريب وجهــات النظر بن كل األطــراف من أجل 
وقف نزيف الدم اليمني ووقف إهدار مقدرات الشعب 

اليمني يف الشامل والجنوب.

علي نا�صر حممد يك�صف اإىل اأين يتجه اجلنوب ويوؤكد اأن خمرجات احلوار الوطني مل تعد �صاحلة للحل

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

قال إن الشرعية ليس لها هدف واحد ومن الصعب إصالحها..

حكومة ال�صرعية اليمنية تعاين من ت�صققات يف جبهتها الداخلية

هناك ق�صية جنوبية عادلة ل ميكن حلها مبعزل عن حل الأزمة اليمنية


