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مظاهرات يف تعز ومدن اجلنوب تنديداً باال�صتهداف املتوا�صل للمحافظة

�ضقوط ثمانية مدنيني ن�ضفهم اأطفال يف ال�ضالع بنريان اجلي�ش

اغتيال »�ضرف الدين« يهز اختتام احلوار وال�ضرتاكي يطلب حماية ال�ضلم الأهلي

اختتام موؤمتر احلوار باحتفال ر�ضمي ال�ضبت املقبل
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اإجناز على املحك
 ً ً اأكرث اإ�رشاقا كـــان بو�سع اليمنيني اأن يحرزوا مثال
للحوار لـــو اأن النخب ال�سيا�سيـــة واحلاكمة حتلت 
بقناعات جديدة يفرت�س اأنها قد اعتنقتها لتتواءم مع 
مقت�سيات التغيري التي نح�سب اأن انتفا�ستي فرباير 
ً ل حتايل  ً واقعـــا واحلـــراك ال�سعبيتني فر�ستـــه اأمرا

عليه. 
ومع ذلك فاإن بلوغ اأعمـــال موؤمتر احلوار الوطني 
نهايتهـــا هو جناح ُيح�سب للمثـــال اليمني يف حال 
قورن بالتحديات املو�سوعية لبالد كانت على �سفا 
احلرب وتهيـــم يف �رشنقة الرتدي القت�سادي والأمني، 
ً عن ذلك الكم الهائل مـــن الإعاقات العامدة اأو  ف�ســـال
ــة مب�سالح املا�سي والتي دفعت بها اأطراف  املت�سبـث
خمتلفة اإلى طريق احلوار بدوافع متعددة كان اأ�سواأها 
دافـــع اإف�سال احلـــوار مبا من �ساأنـــه اإف�سال املرحلة 

برمتها.
 ً غري خـــاف اأن الرتب�س مبوؤمتر احلوار ظل قائما
ً اإلى اآخر حلظاته كما دلل على ذلك اغتيال  وحثيثـــا
ع�سو املوؤمتـــر الدكتور اأحمد �رشف الدين حني كانت 
تنعقد اآخـــر جل�سة عملية يف احلوار وبقدر ما مثلت 
ـــي هذه خ�ســـارة كبرية  جرميـــة الغتيـــال ال�سيا�س
بتغييب اأحد الوجوه احلري�سة على التوافق واحلوار 
 ً فقد ارتـــدت على مدبريها الآثمـــني وخلقت متا�سكا

ً على اإجناز احلوار. وت�سميما
ول ميكـــن اإغفال اأن موؤمتر احلـــوار انعقد يف ظل 
مزاج �سعبي مكدر وتنكر من اجلهات املعنية لدعوات 
التهيئة للحوار وانحياز القوى الوطنية اإلى همومها 
اخلا�ســـة حتت عناوين خمتلفة، دخـــل بع�سها اإلى 
ً برايات فئويـــة �سيقة، كان  قاعـــة احلوار م�ستظـــال
لهـــا اأثر ل ي�ستهان به يف زرع عـــرثات اأمام احلوار، 

والنحـــراف بق�سايـــاه اإلى غايـــات اأقل من 
وطنية. 12

ُقتلت اأم حامل وطفلتاها الثنتان 
�سمن ثمانية مـدنيني واأربعة جنود 
�سقطوا قتلى خـــالل ثالثة اأيام من 
جتدد العنف يف مدينة ال�سالع حيث 
تـــرد قوات اجلي�س بقـــوة ع�سوائية 
ومفرطة على هجمات مل�سلحني مما 
يلحق اخل�سائر والأ�رشار باملدنيني 

وم�ساكنهم.
ال�سالـــع  حمافظـــة  وت�سهـــد 
 ً ً منذ مقتل 20 مدنيا ً اأمنيا ا�سطرابا
جراء ق�سف مدفعـــي -لقوات اللواء 
ً للعزاء يوم 27  33 مدرع- خميمـــا
دي�سمرب املا�سي وهي الواقعة التي 

ً اأمام العنف. فتحت الباب وا�سعا
ا�ستباكـــات عنيفة يوم  وجتددت 
اجلمعة املا�سي بني قوات اجلي�س 
وم�سلحـــني يقولون اإنهـــم يحاولون 

كبح عنف القوات احلكومية.
وُقتلت الطفلتـــان يا�سمني )�ستة 
اأعـــوام �سنوات( وي�سـرا )ثالثة اأعوام( 

واأمهما احلامل لينا علي مانع كما 
اأ�سيـــب اأب الأ�ـــرشة يا�ســـني علي 
ح�ســـن بجروح بالغة جـــراء انفجار 
قذيفة �سقطـــت على منزلهم يف قرية 
الأ�سالف القريبة من مدينة ال�سالع.

كما قتـــل طفالن بنريان اجلي�س، 
اأحدهما �سبي كان يلهو اأمام منزل 
عائلته فاخرتقـــت ج�سده ر�سا�سة 
من ر�سا�س متو�سط والثاين فتاة يف 
التا�سعـــة من عمرهـــا تدعى متاين 

علي حممد.
ويا�سني ح�سن هـــو اإمام مل�سجد 
يف قريـــة الأ�ســـالف وكـــان التحـــق 
باجلي�ـــس يف 2007 حني اأراد نظام 
�سالح تهدئـــة احتجاجات احلراك، 
اإل اأن يا�سني مل يكمل التجنيد وعاد 
ليعمل على دراجة نارية لي�ستطيع 
اإعالـــة اأ�رشته التي ق�سى كل اأفرادها 

يف ق�سف يوم اجلمعة.
وهـــزت هـــذه الواقعـــة م�ساعـــر 

اأن�سار  وتظاهـــر  املحلي  املجتمع 
احلـــراك اجلنوبي يف خمتلف املدن 
ً بق�سف اجلي�س  اجلنوبيـــة تنديـــدا

للمدنيني يف ال�سالع.
 ً 30 �سخ�سا اأكرث مـــن  واأ�سيـــب 
بنريان اجلي�س خـــالل ا�ستباكه مع 
اإنهم يحا�رشون  م�سلحني يقولـــون 
مواقع له لإجبـــاره على اخلروج من 
ــة بعدما ارتكب مذبحة خميم  املديـن

العزاء يف منطقة �سناح.
ـــى مدى اأيام الأ�سبوع  وخرجت عل
مظاهرات يف حلج و�سبوة وزجنبار 
ندد خاللها  واحلبيلـــني،  واملحفد 
املحتجـــون الغا�سبون با�ستهداف 
معلنـــني  ال�سالـــع،  يف  الأهـــايل 
مواطني  مـــع  الكامـــل  ت�سامنهـــم 

املحافظة.
تظاهـــر  ـــي،  املا�س والثالثـــاء 

ــة  مديـن يف  مئـــات 
مع   ً ت�سامنـــا 12تعـــز 

طغى اغتيـــال ع�سو موؤمتر احلـــوار الدكتور اأحمد 
�ـــرشف الدين الثالثـــاء املا�سي على اأعمـــال اجلل�سة 
الأخـــرية ملوؤمتر احلوار التي راأ�سهـــا الرئي�س عبدربه 
ـــور هادي ووعـــد باتخاذ قـــرارات قوية ملعاجلة  من�س

احلالة الأمنية املرتدية.
ـــو احلوار عن  واغتال جمهولـــون بالر�سا�س ع�س
اأن�ســـار الله احلوثيـــني اأحمد �رشف الديـــن يف �سارع 
القاهـــرة و�ســـط �سنعاء حيث كان يقـــود �سيارته يف 
الطريق اإلى مقر موؤمتر احلـــوار. وذكر �سهود اأن اأربعة 
م�سلحني ي�ستقلون �سيارة من نـــوع هايلوك�س اأطلقوا 

النار على راأ�س �رشف الدين وعنقه ولذوا بالهرب.
و�رشف الدين هـــو ثاين ع�سو ميثـــل احلوثيني يف 
موؤمتـــر احلوار يغتاله م�سلحون يف العا�سمة �سنعاء 
بعـــد اغتيال الدكتـــور عبدالكرمي جدبـــان يف نوفمرب 

ـــي. وتعر�س ممثل ثالـــث للحوثيني يف موؤمتر  املا�س
احلوار هو عبدالواحـــد اأبورا�س ملحاولة اغتيال، جنا 
منهـــا فيمـــا ٌقتل مرافق لـــه يف وقت �سابـــق من العام 

املا�سي.
ً من الأحزاب  ً وا�سعا لقى اغتيال �رشف الدين تنديـــدا
ال�سيا�سيـــة واملنظمات اإ�سافة اإلـــى املبعوث الدويل 
لالإ�رشاف على م�ســـار الت�سويـــة ال�سيا�سية يف اليمن 
جمـــال بنعمر الذي و�سف الواقعـــة باأنها »جرمية يف 
حـــق اليمـــن وا�ستهداف جديـــد للعمليـــة ال�سيا�سية 

وحماولة يائ�سة لإف�سال موؤمتر احلوار«.
واأدان احلـــزب ال�سرتاكـــي اليمنـــي اغتيـــال �رشف 
ً اجلهات املعنية ب�رشعة تعقب اجلناة  الدين، مطالبا

الإجراميـــة«  »العمليـــة  يف  والتحقيـــق 
ـــف عن نتائـــج التحقيـــق للراأي  والك�س

تنعقد ال�سبت املقبـــل اجلل�سة اخلتامية ملوؤمتر احلوار 
الوطني الذي بداأ اأعماله يف الثامن ع�رش من مار�س من العام 

املن�رشم.
من املقرر اأن تكون اجلل�ســـة اخلتامية احتفائية بنجاح 

احلوار يح�رشها ممثلون دوليون واإقليميون.
عمليـــا، انتهت اأعمال موؤمتر احلـــوار قبل اأم�س الثالثاء 
باإقـــرار »وثيقة �سمانـــات تنفيذ احلوار الوطنـــي« والبيان 

اخلتامي.
اإلى جانب التمديـــد للرئي�س عبد ربه من�سور هادي ملدة 
عام وتفوي�ســـه بتعديل احلكومة، واإعـــادة هيكلة جمل�س 
ً تاأجل الإف�ساح عن  ً احتاديا ال�سورى، اأقرت اجلل�ســـة نظاما
عـــدد اأقاليمه الى وقت لحق. ومـــن املقرر اأن ي�رشف الرئي�س 

اأي�سا على �سياغة د�ستور جديد لليمن.
12وقال هـــادي خالل اجلل�سة اإن الوحدة هي 
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Æ¡U²H²Ýö� W�“ö�« W¹—u²Ýb�«  «¡«dłù«

…dDOÝ j�ÐË —«d?I²Ýô«Ë s�_« oOI?×²� W�“ö�«

ªW�Ëb�«

◊U????I½Ë ‚d?D�« e????ł«u???Š W?�«“≈ ‰U????LJ²????Ý« ˝

W??�U?� w� WŁb??×?²??�*«  UMO??B?×??²�«Ë gO??²?H??²�«

Æ UE�U;«

gO???'« WKJO¼ …œU???Ž≈  «¡«d??ł≈ ‰U??LJ?²??Ý« ˝

Æs�_«Ë

W�«b??F�« o?O??I??% v�≈ w�dð  «u?Dš –U??ð« ˝

W�“ö�« dOÐ«b?²�«Ë ¨WOMÞu�« W(UB*«Ë W?O�UI²½ô«

ÊU?�½ù« ‚u?I?(  U?�U?N??²½« ÀËb?Š Âb?Ž ÊU?L?C�

Êu½U??� —«b??�≈® Îö??³?I??²??�??� w½U??�½ù« Êu½U??I�«Ë

—«u(« d9R?�  Ułd?< UI�Ë ©W?O�UI?²½ô« W�«bF�«

ÆwMÞu�«

oOI×²�UÐ W?�U)« WM−K�« qOJAð ‰ULJ²Ý« ˝

ÆÂ≤∞±±  UUN²½UÐ

d?OO?G²�« …—uŁ »U?³?ý wKI²?F� Õ«d?Ý ‚öÞ≈ ˝

Ã—Uš «uKI²Ž« s¹c�«Ë wLK��« wÐuM'« „«d(«Ë

ÆÊu½UI�« —UÞ≈

WO½U�½ù«  «bŽU�?*« ‰u�Ë 5�QðË dO�Oð ˝

ÆUNO�≈ WłU(« uŽbð U� YOŠ

¡«d??ł≈Ë W?�Ëb�« fO??ÝQ?ð ∫W??O½U??¦?�« WD;«
∫ UÐU�²½ô«

∫U¼cOHMð »uKD*« WOz«dłù«Ë WOF¹dA²�« ÂUN*«

qOJA?ðË W?OzU??C?I�« WD?K��« Êu½U??� —«b?�≈ ˝

ÆW¹—u²Ýb�« WLJ;«

‰UI²½ô W¾ON²�«Ë W�“ö�«  UF¹dA²�« —«b�≈ ˝

W¹œU?%ô« W�Ëb�« w�≈ WD?O?�?³�« W�Ëb�« s� œö?³�«

∫UNM�Ë b¹b'« —u²ÝbK� ÎUI�Ë

ÆrO�U�_« Êu½U� ≠

ÆrO�U�_«  UF¹dAð ≠

ÆrO�U�_« w� WOK;« …—«œù« 5½«u� ≠

ÆWOK×�  «bŠË v�≈ rO�U�_« rO�Ið 5½«u� ≠

ÆW�Ëb�« qLŽ rOEM²� WO½b*« W�b)« Êu½U� ≠

 U??�???ÝR*« rO??L???Bð® rO�U??�ú?� W??¾??O???N??²�« ˝

Æ©rO�U�_« w� W�“ö�«  «¡«dłù«Ë

V�??×Ð b¹b?'«  UÐU???²½ô« Êu½U??� —«b?�≈ ˝

Æ…b¹b'« W�Ëb�« qJý

Æ UÐU²½ö� UOKF�« WM−K�« qOJAð ˝

Æ UÐU²½ö� œ«bŽù« ˝

Æ UÐU²½ô« ¡«dł≈ ˝

W�Ëb�«  UDKÝ ÂU?O?� …d?²H� W?OM�e�« …b*« œb?%

W?�UF�«  UÐU?²½ô« ¡«d?ł≈Ë W¹œU%ô«Ë W?OL?OK�ù«

ÆtOKŽ v²H²�*« —u²Ýb�« ÂUJŠ_ ÎUI�Ë

W¹—«œ≈Ë W?O½u½U?�  UL?OKFð —«b?�≈ w� ¡b?³�« ˝

w�u?J(« ŸUD?I�« ŸËd????� lO????L????ł v�≈ W????Lzö????�

…œUO?ÝË bO?ýd�« rJ(« dO¹U?F0 Í—uH�« Â«e?²�ö�

WM�U???C�«Ë ÊU??�?½ù« ‚u??I??Š Â«d???²??Š«Ë Êu½U???I�«

W?????¾?????O?????N?????²?K� W?????�“ö?�« W¹c?????O?????H?M²?�« ÂU?????N*«
 UÐU�²½ô«Ë ¡U²H²Ýö�

wM�“ ‰Ëb???ł o�Ë W??O�U??²?�« ÂU??N*« c??O??HM?ð r²¹

¡UN?²½« a¹—Uð s� WMÝ U¼U?B�√ …b?� ‰öš œb?×�

Æq�UA�« wMÞu�« —«u(« d9R�

—u²Ýb�« vKŽ ¡U²H²Ýô« ∫v�Ë_« WD;«
∫WOz«dłù« ÂUN*« W�eŠ Æ √

Æ—u²Ýb�« WžUO� WM' qOJAð ˝

ÆwÐU²½ô« q−��« “U$« ˝

Æ—u²Ýb�« WžUO� ˝

—«d??�≈Ë —u??²??Ýb�« W??žU??O???� vKŽ ·«d??ýù« ˝

Æ—u²Ýb�« …œu��

q³� s� —u²?Ýb�« vKŽ ¡U²H²Ýö� dO?C×²�« ˝

ÆWO�U(«  UÐU²½ö� UOKF�« WM−K�«

Æ—u²Ýb�« vKŽ ¡U²H²Ýô« ˝

∫WO³FA�« W¾ON²�UÐ W�U)« ÂUN*« W�eŠ Æ »

±±[‡«Ë ≤∞‡« ◊UIM« cOHMð ‰ULJ²Ý« ˝

∫WOŽu²�«  öLŠ nO¦Jð ˝

wM?Þu�« —«u?????(« d?9R????� ¡U?????C?????Ž√ nK?JÔ¹ ≠

WO½«bO� W?OFL²−� WOŽuð Z?�U½dÐ cOHM²Ð q�UA�«

q�U?(« r?N½u?� —«u?(« d9R??�  U?łd???� ‰u?Š

oO?L??F�« rN?H�« rN?¹b�Ë  U?łd?<« Ác?N?� fOzd�«

Æ—u²Ýb�« œ«bŽ≈ …d²� ‰öš p�–Ë UNÐ ÊU1ù«Ë

W¹u????Žuð W???O???�ö????Ž≈  ö???L???Š c???O????HMð r?²¹ ≠

 U?LE?M*«Ë Âö?Žù« qzU??ÝË q³?� s�  U??łd?<UÐ

Æ U¾ON�«Ë  U�ÝR*«Ë

…œb?×?� W¹—«œ≈Ë W??O½u½U?�  U?L?O?KFð —«b?�≈ ˝

Êu?−??��«Ë WÞd?A�« dz«ËœË W??�U?F�« WÐU??OM�« v�≈

¨WO�Ëb�« dO¹UF*«Ë Êu½U?IK� ÎUI�Ë ·dB²K� s�_«Ë

d??O???ž W??H???BÐ «Ëe??−???²??Š« s¹c�« Õ«d???Ý ‚öÞ≈Ë

ÆWO½u½U�

ÆW×K�*«  UŽ«eM�« lOLł ¡UN½≈ vKŽ qLF�« ˝

U¼d?O??žË W?×K�*«  «u??I�« …œu?Ž ‰U?L?J²?Ý« ˝

U???Nð«dJ?�??F???� v�≈ W?¹dJ�???F�«  ö???OJ?A??²?�« s�

¡U?F?M� W?L??�U?F�« w� W??×K�*« d¼UE*« ¡U??N½≈Ë

Êb*« w�UÐË W?L�U?F�« ¡ö?š≈Ë ¨Êb*« s� U¼dO?žË

d??O??žË W??×K?�*«  U??Žu??L??:«Ë  U??O??A??O?K*« s�

ÆWO�UEM�«

l� —ËU???A???²�UÐ ¨W???�“ö�«  «u?D)« –U???ð« ˝

n�Ë ÊU??L??C� ¨Èd??š_« W??OM?F*«  U??N??'« dzU??Ý

Êu½U????I�«  U????�U????N???²?½«Ë nMF?�« ‰UJý√ l?O???L????ł

W?×K�*«  «u?I�« 5Ð „U?³²?ýô« i�Ë ¨w½U?�½ù«

 U?ŽU?L?'«Ë  U?O?A?OK*«Ë W?×K�*«  ö?OJA?²�«Ë

¨U?NðUMJŁ v�≈ U?NðœuŽ ÊU?L?{Ë ¨Èdš_« W?×K�*«

¡U?×½√ lO?L?ł w� lO?L?−K� qIM²�« W¹d?Š ÊU?L?{Ë

d?O?Ð«b?²�« s� p�– d??O?žË 5O½b?*« W¹U?L??ŠË ¨bK³�«

W‡�bI*«
W¹c??O??HM?²�« U??N??²??O�¬Ë W??O??−??O?K)« …—œU??³*« Ê≈

XC²« ≤∞µ± Ë ≤∞±¥ r— s_« fK− Í—«dË

ÊU?L?C�  U�U?I?×?²?Ýô«Ë ÂUN?*« s� W�e?Š c?O?HMð

o�«uðË U?¼b?A?½ w²�« d??O??O??G??²�« W??OKL??Ž À«b??Š≈

W?O?C?I�« qŠ p�– W?�b?I?� w�Ë ÆÊu?O?ML?O�« U?N?OKŽ

—«d???I??²???Ý«Ë s�√ sL???C¹ ôœU??Ž ö???Š W??O?ÐuM'«

ÆsLO�« …bŠËË

wŽË f?JFð W???O?�U???²�« W???I???O?Łu�« ÊS???� t???O?KŽË

W??O??ŽU??L??²??łô«Ë W???O??ÝU??O??��«  U½uJ?*« Â«e??²�«Ë

q�U???A�« wMÞu?�« —«u??(« d9R???� w� W??�—U???A*«

…—œU³?*« UNðu²?Š« w²�« ÂUN?*« ‰ULJ²?Ý« …—ËdCÐ

lO�u²Ð  √bÐ w²�«Ë W¹cOHM²�« UN²O�¬Ë WO−OK)«

ÆW�UF�«  UÐU²½ôUÐ wN²MðË WO−OK)« …—œU³*«

…—œU??³*«  U??�U?I??×??²??Ý«Ë ÂU?N??� ‰U??LJ²??Ý« Ê≈

W½U?L?C?�« qJA¹ W¹c?O?HM?²�« U?N?²?O�¬Ë W?O??−?OK)«

tK¹u?%Ë wMÞu�« —«u?(« d9R?� ÕU?$ù v�Ë_«

Ác¼ Íu??% U??L??� ÆÊu??O?ML??O�« t??�??LK?¹ l�«Ë v�≈

o�«uð …œb?×?�  U½U?L?{ W�?Oz— W?ł—bÐ W?I?OŁu�«

wMÞu?�« —«u??(« d9R??� w� Êu??�—U??A*« U???N??OKŽ

Æ—«u(« d9R�  Ułd� cOHM²�

∆œU‡³*«
wMÞu�« —«u(« d9R�  U½uJ� Èƒ— vKŽ ¡UMÐ

- bI�  U½UL?C�« ÊQAÐ WOŽUL²łô«Ë W?OÝUO��«

∫WOðü« ∆œU³*« WŽuL−� vKŽ o�«u²�«

√b??³?� v?KŽ ∫W?F??Ý«u�« W??OMÞu�« W??�«d??A�« ≠ ±

Æ¢cOHM²�« w� ¡U�dý ¨ fÝ_« l{Ë w� ¡U�dý¢

‰U????I????²½ô« W????OK?L????Ž X�????ÝQð ∫o?�«u????²�« ≠ ≤

o�«u²�« dL?²�¹Ë o�«u²�« ”UÝ√ vK?Ž wÝUO��«

Æ UÐU²½ô« ¡«dł≈ v²Š

Ác?¼ ◊Ëd?????ý r?¼√ s? ∫b?????O??????ýd?« rJ?(« ≠ ≥

b???O??ýd�« r?J(« ÂUE½ ¡U???Ý—≈ √b??³???� u¼ WK?Šd*«

WM�U??C�«  U?¾??O?N�«Ë  U??�?ÝR??LK� r�U?Š —U?ÞS?�

ÆwMÞu�« —«u(«  Ułd� cOHM²�

dL²*« rOOI²«Ë WFł«d*« ∫rz«b« rOOI²« ≠ ¥

qJA�UÐ U?N?I?O?I?% ÊUL?C� WKŠd?*« ÂUN?� “U?$ù

Æ»uKD*«

w Á—UŁ¬ fJFM?ð ∫wI?OI?Š d?O?O?Gð À«b?Š≈ ≠ µ

qJAÐ 5MÞ«u*« …U?OŠ vKŽË W?OÝU?O��« WOK?LF�«

Æ”uLK�Ë wF�«Ë

W?O??ÝU?O??��« W??OKL?F?�« —u?×??� u¼ sÞ«u*« ≠ ∂

W?IŁ Èu²?�?� l�— ∫U?N²¹U?ž u¼ tðU?ŠuL?Þ WO?³KðË

ÊU?LC� t?F?O−?AðË W?O�U?I²½ô« W?OKL?F�UÐ sÞ«u*«

w� W??�U?š W?O??ÝU?O??��« W?OK?L?F�« w� t??²?�—U??A?�

Æ»uM'«

d9R?????� w� W?????�—U????A?*« ·«dÞ_« Â«e?????²�« ≠ ∑

c??O?HM²?� œU?'« qL??F�UÐ q�U??A�« wMÞu�« —«u??(«

U??N?²D?A½√Ë U?N?ðU?ÝU??O??Ý w� d9R*«  U??łd???�

ÆWHK²<« UNðUO�UF�Ë

W??O??L??Ýd�« W??O??�ö??Žù«  U??�??ÝR*« Âe??²Kð ≠ ∏

wMÞu?�« —«u?(« d9R??� w� W??�—U??A*« ·«dÞ_«Ë

w�öŽ≈ »UD?šË WO�ö?Ž≈ WÝU?OÝ wM³²?Ð q�UA�«

qJAÐ W?OÝU?O��« W?OKLFK� rŽ«œË wÐU?−¹≈ Ë ¡UMÐ

q�U?A�« wMÞu?�« —«u?(« d9R?�  U?łd?<Ë ÂU?Ž

Æ’Uš qJAÐ

‚d� d¹—UIð w� …œ—«u�«  U½UL?C�« œUL²Ž« ≠ π

wM?Þu�« —«u????(« d9R???�  U????łd???????�Ë qL????F�«

Æq�UA�«

wËb« l?L?²??:« rŽœ —«d??L??²??Ý« W??O??L¼√ ≠±∞

 UłUO²Šô« WO³KðË sL?O�« w� WOÝUO��« WOKLFK�

‰U?LJ²??Ý«Ë l{u�« —«d?I?²??Ý« ÊU?L?C� W¹u??LM²�«

s�Ë —u²Ýb�« vKŽ ¡U?²H²Ýö� œ«bŽû�  U?³Oðd²�«

Æ UÐU²½ô« rŁ

—u²Ýb�« WžUO� WM' dO¹UF�
Æ—u²Ýb�« WžUOBÐ W�öF�«

WM' u?CŽ w?� ◊d²?A¹ Æ‡¼

ÊuJ¹ Ê√ —u???²??Ýb?�« W??žU???O??�

Êu?J¹ Ê√Ë ¨W?????O?????�?M'« w?M1

b� ÊuJ¹ ô Ê√Ë ¨W?OK¼_« q�U�

 UÐ wzUC� rJŠ Áb{ —b�

·d???A�UÐ W?K�???� W??O???C???� w�

tO�≈ œ— b?� sJ¹ r� U?� W½U�_«Ë

ÆÁ—U³²Ž«

W¹—u??N?L?'« fO?z— Âu?I¹ ÆË

WM' l� —ËU?A?²?�UÐ W?�uJ(«Ë

WM' ¡UC?Ž√ —UO²šUÐ oO?�u²�«

Æ—u²Ýb�« WžUO�

W????žU?????O????� WM?' qJ?Að Æ“

—u??� U??NKL???Ž √b??³ðË —u??²??Ýb�«

¨wMÞu�« —«u?(« d?9R?� ÂU?²?š

Í—uNLł —«d� —bB¹ Ê√ vKŽ

W?O�¬Ë ¡U?CŽô« ¡U?L?Ý√ qL?A¹

ÆqLF�« WO�¬Ë —«dI�« –U�ð«

—«u???(« d9R??� s?Ž W??I???¦??³?M*«

W?žUO?� WM' W?FÐU?²0 wMÞu�«

s?� b??????�Q???????²?�«Ë —u???????²??????Ýb?�«

 U??łd??< hM?�« »U??F??O??²??Ý«

vKŽ W?I?�«u*«Ë wMÞu�« —«u?(«

U?N?F?�— q³?� —u²?Ýb�« …œu?�?�

–U?�ðô W¹—uN?L?'« fOz— v�«

W?¹—u????????²???????Ýb?�«  «¡«d????????łô«

ÆtOKŽ ¡U²H²Ýö�

W?????žU????O?????� WM' Â«u?????� ÆÃ

«u?CŽ d?AŽ W?F³?Ý —u²?Ýb�«

»uM?'« qO?????¦9 ÊU????L?????{ l�

◊Ëd???????A�« V?�???????×ÐË …√d?*«Ë

ÆÁU½œ√

Èu?²?�?L?K� v½œ_« b?(« Æ œ

WM?' ¡U????C?????Ž_ w?L????O?KF?????²�«

sŽ qI¹ ô —u??²?Ýb?�« W?žU??O?�

ô …d?³?š l� w?F?�U?'« q¼R*«

w???�  «u????M???Ý ±∞ s???Ž q????I???ð

 «– W??O??B?B??�??²�«  ôU??:«

W�bI�
—«u??(« d9R??� ÂU???²??š b??FÐ

qO?JA?ð r²¹ q?�U???A?�« wM?Þu�«

b??�Ë —u?²??Ýb�« W??žU?O??� WM'

wMÞu?�« —«u??(« d9R??� o�«uð

s?� W?K?L????????ł v?K?Ž q?�U????????A?�«

w� U¼d???�uð Vł«u�« d??O?¹U??F*«

—u²Ýb�« WžUO� WM' ¡UCŽ√

W????N????ł b¹b????% v�≈ W????�U????{≈

ÆWM−K�« vKŽ ·«dýù«

W?žU??O?� WM?' h�¹ U?L??O?�

vK?Ž o�«u????²�« - ¨—u????²????Ýb�«

∫wðü«

W??????žU???????O??????� WM?' —Ëœ Æ √

ÂuIð YOŠ ¨jI� wM� —u²Ýb�«

 «—«dI� W¹—u²Ýb�« WžUOB�UÐ

ÆwMÞu�« —«u(« d9R�

W???OMÞu?�« W??¾???O???N�« Âu???Ið Æ»



3متابعات AL-THAWR - Issue (2265) - Thursday 23.1.2014

 اخلمي�س 22 ربيع الأول 1435هـ - املوافق 2014/1/23م - العدد )2265( 

تو�صيحًا للموقف:

tŠU$≈Ë q�UA�« wMÞu�« —«u(« d9R�  Ułd�� cOHMð  U½UL{ WIOŁË h½
 «– W?O�U?²�«  U?N?'UÐ ŸËd?A�« V−¹Ë Õö?�û�

∫W¹u�Ë_«

¨Íe?�d*« pM³�«Ë W?O�U*« …—«“Ë ¨WO?½b*« W�b?)«

¨Âö??Žù« ¨W??³??ÝU??;«Ë WÐU??�dK� Íe??�d*« “U??N??'«

WÝUz—Ë W¹—uNL'« WÝUz— V²J� ¨W�UF�« WÐUOM�«

 U??F¹d??Að Í√ ¨W??OK?;« …—«œù« ¨¡«—“u�« fK−??�

‚u??I??(U?Ð Ë œU??�??H�« W??×???�UJ0 oKF???²ð Èd??š√

 U????LE?M�Ë »«e????Š_« Êu½U????� q?¦????�  U¹d????(«Ë

¨œU???�???H?�« W???×???�UJ� Êu?½U???�Ë ¨w½b*« l?L???²???:«

W¹U?L??Š Êu½U?�Ë ¨W?O?�U*« W?�c�«Ë w�U*« Êu?½U?I�«Ë

Æ©W¹u�Ë_«  UF¹dA²�« Ác¼ vDFð® W�Ëb�«

W??O??�uJ(« ÂU??N*« ¡«œ√ ÊU??L?{ v?KŽ qL??F�« ˝

ÎU?I??�Ë W?OK;« …—«œù« U?N??O?� U0 rEM� u??×½ vKŽ

‚u?I?ŠË Êu½U?I�« …œUO?ÝË b?O?ýd�« rJ(« ∆œU?³*

ÆW�¡U�*«Ë WO�UHA�«Ë ÊU�½ù«

rN?OKŽ o³DM?ð ô s� qO¼Qð …œU?Ž≈ w� ¡b?³�« ˝

…e?N??ł_«Ë W?×?K�*«  «u?I�« w?� W?�b??)« ◊Ëd?ý

ÆWOM�_«

lM?9 Ê√ U??N?½Q???ý s� Èd???š√  «¡«d???ł≈ W¹√ ˝
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—«u???(« d9R??� s?Ž W??I???¦??³?M*«

W?žUO?� WM' W?FÐU?²0 wMÞu�«

s?� b??????�Q???????²?�«Ë —u???????²??????Ýb?�«

 U??łd??< hM?�« »U??F??O??²??Ý«

vKŽ W?I?�«u*«Ë wMÞu�« —«u?(«

U?N?F?�— q³?� —u²?Ýb�« …œu?�?�

–U?�ðô W¹—uN?L?'« fOz— v�«

W?¹—u????????²???????Ýb?�«  «¡«d????????łô«

ÆtOKŽ ¡U²H²Ýö�

W?????žU????O?????� WM' Â«u?????� ÆÃ

«u?CŽ d?AŽ W?F³?Ý —u²?Ýb�«

»uM?'« qO?????¦9 ÊU????L?????{ l�

◊Ëd???????A�« V?�???????×ÐË …√d?*«Ë

ÆÁU½œ√

Èu?²?�?L?K� v½œ_« b?(« Æ œ

WM?' ¡U????C?????Ž_ w?L????O?KF?????²�«

sŽ qI¹ ô —u??²?Ýb?�« W?žU??O?�

ô …d?³?š l� w?F?�U?'« q¼R*«

w???�  «u????M???Ý ±∞ s???Ž q????I???ð

 «– W??O??B?B??�??²�«  ôU??:«

W�bI�
—«u??(« d9R??� ÂU???²??š b??FÐ

qO?JA?ð r²¹ q?�U???A?�« wM?Þu�«

b??�Ë —u?²??Ýb�« W??žU?O??� WM'

wMÞu?�« —«u??(« d9R??� o�«uð

s?� W?K?L????????ł v?K?Ž q?�U????????A?�«

w� U¼d???�uð Vł«u�« d??O?¹U??F*«

—u²Ýb�« WžUO� WM' ¡UCŽ√

W????N????ł b¹b????% v�≈ W????�U????{≈

ÆWM−K�« vKŽ ·«dýù«

W?žU??O?� WM?' h�¹ U?L??O?�

vK?Ž o�«u????²�« - ¨—u????²????Ýb�«

∫wðü«

W??????žU???????O??????� WM?' —Ëœ Æ √

ÂuIð YOŠ ¨jI� wM� —u²Ýb�«

 «—«dI� W¹—u²Ýb�« WžUOB�UÐ

ÆwMÞu�« —«u(« d9R�

W???OMÞu?�« W??¾???O???N�« Âu???Ið Æ»

-Ë œ—Ë U� Îö?OBHðË W?KLł t²?H�U<

s¹d??A??F�« ◊U?I?M�« w� t??OKŽ o�«u??²�«

Èu????²?????;«Ë —Ëc????'« W?¹ƒ—Ë ±±‡�«Ë

∆œU?????³?*«Ë W?????OÐu?M'« W??????O?????C?????IK?�

W?????I?????O?ŁË w� …œ—«u?�« W?????O?????ÝU?????Ý_«

Æ U½ULC�«

Í_ w�U??²?)« ÊU??O?³�« Ê« ∫ÎU??ÝœU?Ý

—«u?Š d9R* ÊuJ¹ Ê« pO¼U½ W?O�U?F?�

W??O???ÝU??O???��« W??I???OŁu�« W?ÐU??¦0 b???F¹

w²�« W???F??�U???'« W??OzU??N?M�« W??O?MÞu�«

‰ULŽ√ W�öš sLC²ð Ê« UN� wG³M¹

5�U?C* UI�Ë d?9R*« ‰ULŽ√ l?zU�ËË

o�«u???²�« -Ë w?¼ U??L???� t?ðU??łd???�???�

V�????×Ð t????³¹u????³ð r?²¹ Ê«Ë U????N???O?KŽ

w�¹—U?²�« UNK�?K�²Ð d9R*« qŠ«d?�

wðQ¹ Ê« ô tðU?łd?�?�Ë tðUŽu?{u?�Ë

Î«—œU?� ÊU� u� U?L� w?M� ÊUO?³Ð t³?ý√

pK?²Ð t?????ł«d?????š≈Ë qL?????Ž W?????ý—Ë sŽ

W???H�U??<«Ë Îö?Jý W??²?¼U??³�« …—u???B�«

ÆÎUŽu{u� —«u(«  Ułd��Ë lzU�u�

˚ÆÆ

“«e²Ðô« o¹dÞ sŽ UN{d� r²¹ ‰uKŠ Í√ i�d½ ∫w�«d²ýô«
w� wML??O�« w�«d??²?ýô« »e??(« ÊU?�

t???²¹ƒd?Ð tJ�?9 œb???−¹ Íc�« X?�u�«

W?OÐuM'« W?OC?IK� ‰œU?F�« q(« ÊUÐ

tM?�√Ë tðb???ŠË s?L???OK?� kH???×?¹ Íc�«

—U????O?????š vKŽ Âu?????I¹ Á—«d????I?????²????Ý«Ë

»uMł rOK�«Ë ‰ULý rOK�« ∫5LOK�ô«

dOž Èdš_«  «—UO)« s� ÁdOž ÊËœ

o¹e9 v�« ÍœR?²Ý w²�«Ë W?ÝË—b*«

lL??'« q�U?ŠË ‰U??L??A�«Ë »uM'«

X�u?�« w�Ë sL???O�« o¹e?9 U??L???NM?OÐ

U?N{d?� r²¹ ‰uKŠ Í√ i�d?¹ t�?H½

Æ“«e²Ðô« o¹dÞ sŽ

u¼Ë ÊU?O?³�« q¼U?& bI?� ∫ÎU�?�U?š

w{U?*« s� ‚U???²???F½ô« sŽ Àb???×???²¹

¨q²?I�« rz«dłË »Ëd?(« v�« dO?A¹Ë

π¥ »d???????Š v�« …—U???????ýù« q¼U???????&

·ô¬ v�«Ë U????N????−????N½ —«d????L???²????Ý«Ë

ÂU???Ž cM� «u?DI???Ý s¹c�« U¹U???×???C�«

„«d??????(«  U?????O??????×??????Cð v?�«Ë Âπ∞

d????O???ž d????�√ u¼Ë w?ÐuM?'« wLK?��«

fO?¹U???I*« q?JÐ VO????F???�Ë ‰u???³????I???�

W??'U??F* ”U??Ý_« ÕU??²??H?*« ÊuJ²??Ý

W????O????C????I?�« w¼ U?¹U????C????I�« d?zU????Ý

«u?????H????I?ð Ê« V−?¹ w²?�« W?????OÐu?M'«

wMÞË ”U�?Š«Ë WO�ËR?�0 UN?�U�√

‰uK(«Ë nÞ«uF�« s?Ž Î«bOFÐ oO?LŽ

 «—u??B?²?�«Ë …e¼U?'«Ë W??šu??³D*«

WOÝU?O��« ◊uGC�«Ë W?ÝË—b*« dOž

‰U??F???�ô« œËœ—Ë “«e??²?Ðô« Ÿ«u½« q�Ë

W???O½ö???I???Ž W?¹ƒ— vKŽ o?�«u???²�« Ê«Ë

W???O???C???I�« ‰u???Š W???OMÞË W???O???F???�«Ë

W?žUO?B� U?L²?Š U½œu?IO?Ý W?OÐuM'«

ÎUC¹« - U?LO?� ¢b¹bł wŽUL?²ł« b?IŽ

ÊU????O????³?�« W????I????OŁu?�« 5L????C?ð Âb????Ž

±∏ w� W?????�?K'«  p?K²?� w�U?????²?????)«

U¼œU????F???³???²???Ý«Ë q¹d?Ð√ ±≥ ‡ ”—U???�

w� V¹— ôË t?OKŽ  u?²Š« U?� V³?�Ð

Ê« vKŽ b??O??�Q?²�« t??²?�b??I??� w�Ë p�–

XO?EŠ b????� W????O?ÐuM'« W?????O????C????I�«

 U???A???�UM*« w� d???³???�_« ÂU???L??²?¼ôUÐ

q( fOz— ÕU²H�Ë W¹—u×� WOCI�

p�c� ¨tð«– ‚UO��« w� U¹UCI�« WOIÐ

p�– c??O??HMð W??ÝU?zd�« W??¾??O¼ v�u??²ð

d???A¹ r?� ¨‰ËQÐ ÎôË√ d9R?*« ŸöÞ≈Ë

W???¾????O¼ tÐ X?�U???� U????� v�« ÊU???O????³�«

s?¹√ v�«Ë —U?Þô« «c¼ w?� W?????ÝUzd?�«

øXK�Ë

Ê« v�« —U?ý« b?� ÊU?O?³�« Ê« ∫ÎU?¦�UŁ

◊U?IM�« ‰U??LJ²?Ý« vKŽ b?�√ d?¹d?I?²�«

«c¼ d?¹d???Ið Í√Ë ±±‡�«Ë s?¹d???A???F�«

Ê« Vł«u�« ÊU??� b?I?� ¨Áb?B??I¹ Íc�«

ÁcOHMð - Íc�« U� v�« ÊUO³�« dOA¹

t�H½ ‰U(«Ë UNMO?�UC* UI�Ë UNM�

sŽ Îö??C???� ±±‡�« ◊U??IM?K� W??³??�?M�UÐ

w� wF??O?³D?�« U?N½UJ� w?� U?N??F?{Ë

q?�?K�?ð w?�Ë  U????????łd???????<« —U?Þ«

sŽ U??N�e?ŽË U?N??A?O?L??Nð ô W?I??OŁu�«

ÆoŠö� œd−� U¼—U³²Ž«Ë UN�UOÝ

U??� q¼U?& b??� ÊU??O?³�« Ê« ∫ÎU??FÐ«—

f?O??z— Œô« W????????????L??K?� w?� ¡U?????????????ł

WO?ŠU²?²�ô« W?�K'« w� W¹—uN?L'«

Ê«¢ ‰u??????I�U?Ð d?9R*« V?ÞU?????š 5?Š

w²�« W¹d¼u'«Ë W¹—u;« rJ²?OC�

vKŽ WKš«b??� w�«d?²?ýô« Âb??� U?L?�

UN?O� œ—Ë√  w�U?²)« ÊU?O³�« ŸËd?A�

U?NK¼U& -  w²�« b?Ž«uI�« s� WKL?ł

∫UNM�Ë

v�« d???O???A¹ u¼Ë ÊU???O???³�« Ê« ∫ÎôË√

W¹c?OHM²�« W?O�ü«Ë WO?−OK)« …—œU?³*«

w� ¡U????ł U????� œ—u?¹ r�Ë q¼U????& b????�

ÂU?�√ —«u?(« nI¹® ∫W¹c?O?HM²�« W?O�ü«

v�« wC??H¹ U0 W??OÐuM?'« W?O??C??I�«

sL???OK� kH???×¹ U???N� ‰œU??Ž w?MÞË qŠ

Ê« Í√ ¨Á—«d???I???²???Ý«Ë tM?�√Ë tðb???ŠË

wŽUL²?ł« bIFÐ …bŠu�« v?KŽ ÿUH(«

W?OC?IK� ‰œU?F�« q(UÐ j³ðd?� b¹b?ł

ÆfJF�« fO�Ë WOÐuM'«

v�« d??O?A?¹ u¼Ë ÊU?O??³�« Ê« ∫ÎU??O½UŁ

d?????�« Íc�« q?�«u?????²�« W?M' q?OJ?Að

W??�U?F�« W??�K'« w?� —«u?(« d9u??�

¡UIÐ vKŽ Áb?O�Q²Ð U¼—«dL?²Ý« v�Ëô«

l� q�«u??²K� ÎU?Šu??²?H?� —«u??(« »UÐ

w?LK?��« „«d??????(«  U?½uJ?� W??????O?????I?Ð

q�«u?????²�« W?????O�¬ s?¹uJ?ðË »uM?'UÐ

 U½ULC�« WIOŁË ŸËdA� vKŽ wÖ«d²ýô«   UEŠö�
w�  wM?L??O�« w�«d???²??ýô« »e??(« Êu?J� ÕdÞ

W?I??OŁË ŸËd?A?� v?KŽ  UEŠö?� —«u??(« d9R?�

ŸËd?A*« Ê√ v�« U?²?�ô U?NK?¹b?Fð q³?�  U½U?L?C�«

o³???Ý w²?�« W??I???O?Łu�« sŽ `{«Ë l?ł«dð Âb???I*«

d³L�¹œ nB²M� oO�u²�« WM' UNOKŽ XI�«uðË

`O?²ð w²�« »u?OF�« Ë  «d?G?¦�UÐ W¾?OK�Ë XzU?H�«

¡UMÐ …œU??Ž≈Ë d?O??O?G??²�« ŸËd?A* W?¹œU?F*« Èu??IK�

W?O½b?*« W?OÞ«d?I1b�« W?¹œU?%ô« W?OML??O�« W�Ëb�«

—«u(«  U?łd�?� vKŽ »öI½ô« W?�d� W?¦¹b(«

ÆwMÞu�«

U¼√d??� w²�« t?ðUEŠö??� w� w�«d??²??ýô« ‰U??�Ë

 U?łd�?� cO?HMð  U½UL?{ Ê≈ ∫rOKÐ 5�Š œ«d?�

UM�«—œ≈ s?� U??Nð—«b??ł V�??²Jð w?MÞu�« —«u??(«

U?NM?� w½U?Fð v²�« …d??OD)« q�U?A??LK� U?F?O??L?ł

W?IO?LF�«  ôö?²?šô« s�Ë ¨ WOML?O�« W�Ëb�« W?OMÐ

Íc�« d?�_« ÆÆÆUNðeN?ł√Ë UNðU?�ÝR?� ‰UDð v²�«

W�Ëb�« Ê« „—b¹ wML?O�« w�«d²?ýô« »e(« qF?ł

W?OI?OI?Š  U½UL?{ Í√ d?�uð ô w�U(« U?NF?{uÐ

qÐ ¨WOI�«u²�« wMÞu�« —«u(«  Ułd�� oO³D²�

v²�« ≠ …e??N??ł_«Ë  U??�??ÝR*« Ác¼ Ê« fJ?F�UÐ

qJAð ≠ U?N?Šö?�≈ …—Ëd?{ vKŽ lO?L?'« oH?²¹

 U?łd�?� oO?³Dð  U?O½UJ�« ÂU?�√ ÎUI?O?I?Š ÎUIzU?Ž

Æ—«u(«

W?�—u� W�?Ozd�« WL?N*« Ê√ w�«d²?ýô« `{Ë√Ë

ÊuJð Ê« V−¹ WO�OÝQ?²�« WKŠdLK�Ë  U½ULC�«

Ác?¼ oO??????³?D²?� WM?�U??????C�« W?�Ëb?�« “U?????$« w?¼

W¹cO?HMð  U�ÝR� v?KŽ o�«u²�« d³Ž  U?łd<«

WOÝUÝ_« UN²HOþË  «¡«dł«Ë ÂUN�Ë WOF¹dAðË

qF????& v²?�« WM�U????C?�« W�Ëb�« p?Kð œu????łË w¼

…d?³F?� WOKL?Ž ¨WOÞ«d?I1b�« v�« ‰UI?²½ô« WOKL?Ž

WOÐU?�²½ô« W?OKLF�« `M9Ë lL?²:« `�U?B� sŽ

WOÞ«d?I1b�« WOKLF�« pKð sŽ W?I¦³M*«  U¾?ON�«Ë

d?³?Ž lL??²?−?LK� wI?O??I?(« qO?¦?L?²�« W??O?ŽËd?A?�

W¹œU?O??ŠË 5½«u?I�«Ë —u??²?Ýb�UÐ q�UJ?�« Â«e?²�ô«

W¼«eM?�« d?O?¹U??F0 Â«e??²�ô«Ë W�Ëb�«  U??�??ÝR??�

ÆqO¦L²�«Ë WO�UHA�«Ë

W??Šd?²??I*«  «¡«d??łù« Ê« w�«d??²??ýô«  kŠôË

∆œU??³*« l� i�UM²?ð —«u?(«  U½U??L?{ c??O??HM²�

Î«œ—U??Ý ¨W??I??O?Łu�« ŸËd??A??� W??�b??I???� w� …œ—«u�«

∫w¼Ë ¨ UC�UM²�«Ë  «dG¦�«Ë »uOF�«

WOMÞu�« W?�«dA�« sŽ ‰Ë_« √b³*« Àb?×²¹ ≠ ±

w� ¡U?�d?ý √b??³?� vKŽ ∫hM�UÐ Î«œ—u??� W?F?Ý«u�«

wI??³¹ U??LMOÐ Æc??O??HM²�« w?� ¡U?�d??ýË fO??ÝQ??²�«

W�ËR�?*«  U�ÝR*«  U½U?LC�« W?IOŁË ŸËd?A�

Ã—U??š wMÞu?�« —«u?(«  U??łd??�??� oO??³?Dð sŽ

u×M�« vKŽË WFÝ«u�« WOMÞu�« W?�«dA�« WŠU��

∫wðü«

w� d?O??O?Gð sŽ Àb?×??²¹ W?I?OŁu?�« ŸËd?A?� ≠ √

vK?Ž Èd??š_« W¹c???O???HM²?�« …e??N???łô«Ë W??�u?J(«

d?OO?Gð sŽ fO�Ë  UE�U;«Ë Íe?�d*« Èu²?�*«

…œU?Ž≈Ë U?N?²?�dÐ W¹c?O?HM²�« …e?N?ł_« Ë W?�uJ×K�

W??�??O??ÝQ???²�« …d??²??H�« ÂU??N???� fÝ√ vKŽ U??N?zUMÐ

v²�« W???F??Ý«u�« W??OMÞu?�« W??�«d??A�«  «—Ëd??{Ë

Âe??²KðË wMÞu?�« —«u?(«  U?½uJ� q� VŽu??²??�ð

Íc�« d????�_« u¼Ë …¡U???H?J�« Ë W¼«eM?�« d???O¹U????F0

ÆWMLON�«Ë –uHM�« Èu� `�UB� Âb�¹

vKŽ  U?½U??L??C�« W??I??OŁË ŸËd??A???� vI??³¹ ≠»

WKJA?*« s� wÝU?Ý√ ¡e??ł u¼Ë ¨»«uM�« fK?−?�

U?L� ¨W?O�U(« ŸU?{Ëô« v�« œö?³�« XK�Ë√ w²�«

Ã—Uš W�dBM*« WO�UI?²½ô« …d²H�« ‰öš qLŽ t½«

WK?�d????Ž vKŽË o?�«u????²�« W????�u?EM� v?KŽ «b????{Ë

oH??²*« ÂU???N*« “U??$ù W¹—Ëd??C�«  U??F?¹d??A??²�«

W¹c?OH?M²�« WO�ü«Ë W?O?−?OK)« …—œU³*« w� U?N?OKŽ

Ê« ¨W?O�U?I?²½ô« W�«b?F?�« ŸËd?A?� p�– ”√— vKŽË

·dÞ —U???¦???¾???²???Ý« sŽ ô≈ d???³???F¹ ô fK?:« «c¼

vKŽ ¨f?K:« «c¼Ë l¹d???A??²�« ÂU???N0 sL??O???N??�

 U?łd�?� –UH½≈ U?NÐ ◊UM*«  U�?ÝR*« q� fJŽ

…œu?łu*« Èu?I�« W?�U?� q?¦1 ô ¨wMÞu�« —«u?(«

qO¦?L²�« t?²OMÐ w� fJF¹ ôË —«u?(« d9R� w�

…√d????L?K •≥∞Ë »u?M−?K •µ∞ Ê“«u????²?*« wM?Þu«

«c¼ qŠ  «—Ëd??{ ÊS?? p– qJË »U??³??AK •≤∞

WO?L²Š Ëb³ð W?O�O?ÝQð WOFL?ł ¡UA½≈Ë fK:«

ÆwMÞu�« —«u(«  Ułd�� cOHMð ÊULC�

WF?Ý«u�« W�«dA�« WI?OŁu�« ŸËdA� ‰e?²�¹ ≠Ã

ÆWOKJý ÂUN0 fK−� u¼Ë È—uA�« fK−� w�

lO???Ýuð s?Ž W???I???OŁu�« ŸËd???A???� Àb???×???²¹ ≠œ

qO?¦9 VŽu?²?�ð YO?×Ð oO?�u?²�« WM' W¹u?C?Ž

•≤∞ »U????³????A?«Ë •≥∞ ¡U????M?«Ë •µ∞‡Ð »u?M'«

W???O???ÝU??O???��«  U?½uJ*« q?� VŽu???²??�?ð YO???×ÐË

UNODF¹Ë —«u(« d9R� w� WK¦?L*« WOŽUL²łô«Ë

Ë W??FÐU??²*« U??N?�U??N??�Ë W??OMÞu�« W??¾??O?N?�« W?H??�

wMÞu�« —«u?(«  U?łd?�?� c??O?HMð vKŽ ·«d?ýô«

W¹U?ž ÎU?�UN?� v�u?²?²Ý WM−?K�« Ác¼ Ê« —U³?²?ŽUÐË®

lÝuð Êô WO�U�  U½UL{ s� bÐ ö� ¨WOL¼ô« w�

nK?²??�???� VŽu???²??�ðË —«u???(« d9R???� q³???� s�

W??O�¬ o�Ë qL?F?ð Ê√ s� bÐ ôË ¨W?O?KF?H�« t?ðU½uJ�

U0Ë U?Nð«—«d� nK²?�� –U?�ð« bMŽ o�«u?²�« qHJð

—«u??????(« d?9R* w?Kš«b?�« ÂU?EM?�« l� r?−??????�M?¹

Æ©wMÞu�«
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احلزب ال�سرتاكي اليمني كان اأكد يف روؤية قدمها 
حول »�سمانـــات تنفيذ خمرجات احلوار الوطني« 
علـــى ان يتم اإجنـــاز مهمة حتقيق �سكـــل الدولة 
اجلديد والنظم والقوانني اخلا�سة بتاأ�سي�س الدولة، 
وو�سع القوانـــني املنظمة لالنتقـــال الدميقراطي 
ومنها قانون النتخابات وقانون العدالة النتقالية 
والقوانـــني املت�سلة بها وغريها مـــن القوانني و 
اإجناز ما تبقى من مهـــام الفرتة النتقالية واإقامة 
املوؤ�س�سات القـــادرة على حماية الدولة وامل�رشوع 

الوطني ومنها موؤ�س�ستا الدفاع والأمن.
وعـــن مرحلة تاأ�سي�س الدولـــة )خارطة طريق( ما 

بعـــد احلوار بينت الروؤية »انه بعـــد انتهاء الفرتة 
النتقالية من الناحية الزمنية يف فرباير 2014م يتم 
الإعالن عن مرحلة تاأ�سي�س الدولة وت�سبح املهام 
ً وغريهـــا من املهام التـــي �سيتم  املذكـــورة اآنفا
التفاق عليها هي مهام مرحلة التاأ�سي�س وتتحدد 
الفرتة الزمنية من )4-5( �سنوات ميالدية من تاريخ 

انتهاء الفرتة النتقالية.
وقالت ان الآليـــة القانونية واملوؤ�س�سية لقيادة 
ً ان ي�سدر رئي�ـــس اجلمهورية  املرحلة يجـــب اأول
ً ي�سمل مهام املرحلة التاأ�سي�سية  ً د�ستوريا اإعالنا
والفـــرتة الزمنية للمرحلـــة التاأ�سي�سيـــة وتنظيم 

�سلطات موؤ�س�ســـات الدولة وحـــل جمل�سي النواب 
وال�سورى وتعليق العمل بقانون ال�سلطة املحلية 
النافـــذ فيما يتعلـــق باملجال�ـــس املحلية ونقل 
�سالحياتها للمحافظني ومـــدراء املديريات الذين 
يتم تعيينهـــم بالتوافـــق على قاعـــدة الت�سكيل 

اجلديد للحكومة.
وا�ســـارت الروؤية الى ان يتحـــول احلوار الوطني 
الى جمعية تاأ�سي�سيـــة ويكون من �سمن مهامها 
الت�رشيـــع والإ�ـــرشاف علـــى �سياغـــة الد�ستـــور 
وال�ستفتـــاء عليه والت�ساور مـــع الرئي�س لت�سكيل 
احلكومة وا�سدار القوانني املنظمة لتنفيذ الد�ستور 

فيما يخ�ـــس �سكل الدولة والعالقـــة الداخلية بني 
مكوناتها، وكـــذا القوانني اخلا�ســـة بالنتخابات 
والعدالة النتقالية وما يت�سل بها، وتنظيم القوات 

امل�سلحة والأمن.
ــت الروؤية ان اإمكانيـــة تدار�س احل�سول  وت�سمـن
على تفوي�س �سعبي يف �سوء املهام املوكلة اإلى 
اجلمعيـــة التاأ�سي�سية واحلكومة وخمتلف هيئات 
ال�سلطـــة التـــي �ستتولـــى ت�سيري مهـــام املرحلة 
التاأ�سي�سيـــة وذلك مـــن خالل �سمـــول ال�ستفتاء 
ً على املرحلة  على الد�ستـــور وال�ستفتاء اأي�ســـا

التاأ�سي�سية وهيئاتها اجلديدة.

عن وثيقة جلنة ال�ضمانات

د يا�ضني: الق�ضية الوحيدة املعلقة كانت و�ضع املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية ما بعد فرباير 2014
يف جل�سة اخلمي�س 16 يناير بداأت 
العامـــة اخلتامية ملوؤمتر  اجلل�سة 
احلـــوار الوطني مناق�ســـة الوثيقة 
النهائية اخلا�سة ب�سمانات تنفيذ 

خمرجات موؤمتر احلوار الوطني.
اأع�ســـاء موؤمتـــر احلوار  ونفـــذ 
ً على  وقفـــة احتجاجيـــة اعرتا�سا
اإقرار الوثيقـــة مما ت�سبب بتعليق 

اجلل�سة لن�سف �ساعة.
يف منت�ســـف دي�سمرب مـــن العام 
املا�سي كان قـــد مت التفاق على 
ــة ال�سمانات  وثيقـــة قدمت من جلـن
التـــي تراأ�سهـــا الدكتـــور يا�ســـني 
�سعيد نعمان التي ت�سكلت من كل 

املكونات امل�ساركة يف احلوار.
ــت الوثيقـــة التي رفعت  وت�سمـن
موؤمتر  رئي�س  لرئي�س اجلمهوريـــة 
احلـــوار الوطنـــي جمموعـــة مـــن 
املبادئ التي توؤكد �رشورة ال�رشاكة 
الر�سيد  واحلكم  والتوافـــق  الوطنية 
والتقييـــم الدائـــم واإحـــداث تغيري 

حقيقي.

الوثيقـــة الفرتة  كمـــا تناولـــت 
الزمنيـــة الالزمة والتـــي حددت فرتة 
هـــي   )ً �سهـــرا )خم�ســـة وع�رشيـــن 
الفـــرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ مهام 
املرحلة القادمة املن�سو�س عليها 
يف املبـــادرة اخلليجيـــة والآليـــة 
التنفيذيـــة، وقرارات جمل�ـــس الأمن، 
والتـــي مت ترحيلهـــا مـــن املرحلة 
ـــول اإلى  ال�سابقـــة، بهـــدف الو�س

النتخابـــات، بناء علـــى الد�ستور 
القادم، و�سكل الدولة اجلديد.

وحـــددت الوثيقـــة املوؤ�س�ســـات 
التنفيذيـــة والت�رشيعيـــة احلاكمـــة 
للمرحلة النتقاليـــة وهي موؤ�س�سة 
الرئا�ســـة واحلكومـــة واملوؤ�س�سات 

الت�رشيعية.
النتقاليـــة  املرحلـــة  وق�سمـــت 
الى فرتتني الولـــى مرحلة ما قبل 

الد�ستور وتتكون  ال�ستفتاء علـــى 
من جلنة التوفيق والربملان وجمل�س 

ال�سورى.
وتقوم مرحلـــة ما بعد ال�ستفتاء 
على الد�ستور على )�سياغة واإقرار 
واإقرار  و�سياغة  الحتادية  القوانني 

قوانني النتخابات، و�سياغة واإقرار 
جمموعة قوانـــني موؤ�س�سات الدولة 
ــة وهي: »اخلدمـــة املدنية،  ال�سامـن
البنـــك املركـــزي  وزارة املاليـــة، 
والقوانني املالية، اجلهاز املركزي 
للرقابـــة واملحا�سبـــة، الإعـــالم، 

النيابة العامة(.
 الدكتور يا�ســـني �سعيد نعمان 
كان وجه الى الرئي�س هادي ر�سالة 
ح�سل » ال�سرتاكي نت » على ن�سخة 
منها قال فيها: »ارفق لكم خال�سة 
ــة التوفيـــق فيما يخ�س  عمل جلـن
الق�سايا  بتفا�سيـــل  ال�سمانـــات 
املتفق عليها والق�سايا املختلف 
حولها والق�سية الوحيدة املعلقة 
هي و�ســـع املوؤ�س�ســـة الت�رشيعية 
ما بعد فربايـــر 2014م وبهذا اكون 
قد انهيت مهمتـــي يف رئا�سة جلنة 
ال�سمانـــات لأن مـــا تبقى مل يعد 
بالإمكـــان مناق�ستـــه علـــى قاعدة 
التوافق التـــي حكمت عملنا يف هذا 

املو�سوع طوال �سهرين«.

ً على تكليف رئي�س اجلمهورية، رئي�س موؤمتر احلوار الوطني  بناء
ال�سامل، وتوافق جميع اأع�ساء جلنة التوافق، قام د/ يا�سني �سعيد 
نعمـــان برئا�سة جلنة ال�سمانات وخارطـــة الطريق ملا بعد موؤمتر 
احلوار الوطني، واملكونة مـــن اأع�ساء جلنة التوفيق، وبداأت اللجنة 
اجتماعاتهـــا با�ستعرا�س الروؤى حـــول ال�سمانات وخارطة الطريق 
املقدمـــة من قبل املكونـــات ال�سيا�سية املهيكلـــة وغري املهيكلة 
يف املوؤمتـــر، اإ�سافة لعدد من الروؤى الفردية لبع�س اأع�ساء اللجنة، 
واتفق يف نهاية ال�ستعرا�ـــس على اإدارة النقا�س حول ثالثة اأ�سئلة 

جوهرية هي:
هل نحتاج ملرحلة ما بعد فرباير 2014م.. وملاذا؟

ما هي مهام هذه الفرتة؟
ما هـــي الآلية للموؤ�س�ســـات التي �ستقوم علـــى تنفيذ مهام هذه 

املرحلة؟
وفيما يلي خال�سة ما تو�سلت اإليه اللجنة:

»مـــع رف�س ممثل املوؤمتـــر ال�سعبي العام، وممثـــل حزب الر�ساد 
ً اآخر مل ينل موافقة بقية اأع�ساء  للفرتة، وتقدمي املوؤمتر مقرتحـــا

اللجنة«.
املوؤ�س�سات التي �ستقوم على تنفيذ مهام الفرتة:

وحـــني بداأ النقا�س يف هذه املرحلة ات�سح اأن هناك جمموعة روؤى 
ملخ�سها كالآتي:

1. ت�ستمر املوؤ�س�ســـات القائمة مع تعديـــل حكومي، حتى يتم 
 ً ال�ستفتاء علـــى الد�ستور اجلديد، ويجب اأن يت�سمن الد�ستور حكما
ً ين�س على تكليـــف رئي�س اجلمهوريـــة بتعيني اأع�ساء  انتقاليـــا
ال�سلطـــة الت�رشيعيـــة، وي�ســـدر بهم قـــرار جمهوري خـــالل الفرتة 
التاأ�سي�سيـــة، اإلى اأن جتـــري النتخابات الت�رشيعيـــة العامة، ومبا 

ي�سمن امل�ساركة الوطنية الوا�سعة.
2. اإيجـــاد �سيغة ت�رشيعيـــة جديدة )ت�سكيل جمل�ـــس تاأ�سي�سي 
ً لن�سب التمثيل يف موؤمتر احلوار الوطني( بعد  يحقق ال�رشاكـــة طبقا

موؤمتر احلوار مبا�رشة )لفرتة املرحلة النتقالية كاملة(.
3. ا�ستمرار املوؤ�س�سات )الرئا�سة، احلكومة بعد الت�سكيل، جمل�س 
ال�سورى بعد الت�سكيل والربملان جلنة التوفيق( والتي توؤدي مهامها 

ً لالآلية التنفيذية. وفقا
4. تبـــداأ املرحلة النتقالية من تاريخ 21 فرباير وملدة فرتة واحدة 

بالرتتيبات الآتية:
- ي�ستمر الربملان احلـــايل وب�سالحيات حمددة، اأي لإ�سدار عدد 
مـــن القوانني املتعلقة باملرحلة القادمـــة، مثل قانون النتخابات، 
وقوانني متعلقة بالأقاليم، و�سكل الدولة اجلديد، ويتم ذلك ح�سب ما 

تق�سي به خمرجات احلوار.
- يتم اإعادة ت�سكيـــل جمل�س ال�سورى ل�ستيعاب التوافق الوطني 

كما هو يف موؤمتر احلوار الوطني.
- تو�سيع �سالحياته وت�سمل الآتي:

• اإقرار ت�سكيل احلكومة اجلديدة.
• مناق�سة واإقرار املوازنة العامة للدولة.

• املوافقة علـــى تعيني املحافظني والرفع اإلى رئي�س اجلمهورية 
لإ�سدار قرارات تعيينهم.

• تعيني روؤ�ساء الهيئات امل�ستقلة.
- ت�ستمر موؤ�س�سة الرئا�سة حتى النتخابات الرئا�سية.

- يعاد ت�سكيل احلكومة ح�ســـب التفاق، وت�ستمر حتى ت�سكيل 
احلكومة اجلديدة بعد النتخابات.

- ت�ستمـــر جلنة التوفيـــق حتى نهاية الفـــرتة النتقالية وتعيني 
حكومة.

روؤية املوؤمتر ال�سعبي العام وحزب الر�ساد وهي:
تنفيـــذ ال�ستحقاقات برتاتبهـــا املن�سو�س عليـــه يف املبادرة 
اخلليجية واآليتها، ول تلغى اأي موؤ�س�سة اإل بحلول موؤ�س�سة �رشعية 
ً عنها، كنتيجة لالنتخابات العامة التي يقررها الد�ستور اجلديد  بدل

»ل يوجد جمل�س ت�رشيعي �سوى الربملان القائم«.

ن�ش م�ضروع وثيقة ال�ضمانات املقدمة
من جلنة ال�ضمانات للرئي�ش هادي

من روؤية ال�ضرتاكي

اإ�ضافات
العـــام للحزب  الأمني  كـــان 
الدكتـــور  اليمنـــي  ال�سرتاكـــي 
اأكد  يا�ســـني �سعيـــد نعمـــان 
يف مقابلـــة �سابقـــة مـــع قناة 
اجلزيـــرة انـــه مت التفاق على 
فرتة زمنيـــة هي امتداد للمرحلة 
النتقاليـــة ومت اقـــرتاح خم�سة 
ً حـــددت باإجناز  وع�رشين �سهرا
املهام منهـــا �سياغة الد�ستور 

وال�ستفتاء عليه.
وا�ساف الدكتور يا�سني وهو 
نائـــب رئي�ـــس موؤمتـــر احلوار 
اأنـــه مت احلديـــث -ويق�ســـد يف 
ال�سمانـــات- عن  ــة  اطار جلـن
اإ�سدارها  القوانـــني املطلـــوب 
لتاأ�سي�س الدولة كقانون العدالة 
النتقاليـــة، وقانون النتخابات 
الد�ستور  ال�ستفتاء علـــى  بعد 
والقوانـــني اخلا�ســـة بتاأ�سي�س 
الدولـــة  حالـــة  يف  الأقاليـــم 
حتى  �سنة  و�ستاأخذ  الحتادية، 
اإجناز الد�ستـــور وبعدها ندخل 
يف تاأ�سي�ـــس الدولـــة بقرارات اأو 
بقوانـــني، موؤكدا علـــى انه مت 

النتهاء من هذا املو�سوع.
ــة  واو�ســـح حينهـــا ان جلـن
مـــا  يف  اجنـــزت  ال�سمانـــات 
املوؤ�س�سات  ـــوع  مو�س يخ�ـــس 
التـــي �ستحمـــل مهمـــات بناء 
ً منها،  ً وا�سعـــا الدولـــة جـــزءا
ً اإلى انـــه مت النتهاء من  م�سريا
موؤ�س�ســـة الرئا�سة على اعتبار 
الآليـــة  يف  واردة  الرئا�ســـة  اأن 
التنفيذية، امـــا احلكومة طبعا 
كان هناك راأيـــان: هناك راأي اأن 
ت�سكـــل حكومة جديـــدة، وراأي 

يقـــول اإنـــه تعديـــل حكومي، 
ومل ن�سل اإلـــى اتفاق حول هذا 
املو�سوع، وهذه نقطة تاأجلت.
وحول املوؤ�س�سات الت�رشيعية 
اأمني عام ال�سرتاكي: لدينا  قال 
ثالث هيئات، الربملان وجمل�س 
ـــورى اإلـــى حد مـــا وجلنة  ال�س
التوفيـــق التي تعتـــرب الهيئة 
اجلديدة التي ت�سكلت من موؤمتر 
كافة  �سملـــت  والتـــي  احلـــوار 
الأطـــراف املكونة داخل احلوار 
ــد �سياغة الد�ستـــور -وهنا  عـن
نقطة اخلالف- الربملان يريد اأن 
يوا�ســـل عمله على اعتبار اأنه 

اأي�سا معني بهذا املو�سوع.
وكـــان الدكتـــور يا�سني يرى 
اأن الربملـــان وكل املوؤ�س�ســـات 
القدميـــة لي�س لهـــا اأي عالقة 
ب�سياغـــة الد�ستـــور، �سياغة 
ــة  بـــه جلـن تقـــوم  الد�ستـــور 
ً بـــاأن جلنة  خمت�ســـة. مو�سحا
التوفيـــق هـــي الوحيـــدة التي 
تتابـــع وت�رشف علـــى �سياغة 
الد�ستـــور ويف الوقـــت نف�ســـه 
هي التي تقـــر م�سودة الد�ستور 
قبـــل اإنزاله لال�ستفتـــاء ولي�س 

الربملان.
اأن  يا�ســـني  الدكتـــور  واأكـــد 
الربملان خـــالل الفرتة القادمة 
ـــوى قانون  لن يكـــون اأمامه �س
العدالـــة النتقاليـــة فقط حتى 
ياأتي الد�ستـــور القادم، م�سريا 
اإلى اأن هنـــاك �سبه اأغلبية لأن 
يحل الربملان وجمل�س ال�سورى 
واأن ين�ساأ جمل�ـــس وطني جديد 

يقوم بهذه املهمة. 



• ب�س��كل �سري��ع لو حتدثنا عما يجري هذه االيام يف 
موؤمتر احلوار؟

 - نحـــن الآن تقريباً يف الأيـــام الأخرية ملوؤمتر 
احلوار الوطني وبالتايل نتحدث عن اإقرار الوثائق 
ب�سورتها النهائية، نتحـــدث عن وثيقة ال�سمانات 
وعن الإعداد للبيان اخلتامي، الإ�سكالية اأنه ظهرت 
الكثري من التعقيدات يف الأيام الأخرية الوثائق مل 
تقر ب�سكلها احلقيقي، مل ت�ستوعب املالحظات التي 
قدمت من الفرق، جرى حماولة اللتفاف على ق�سية 
ح�سم �سكـــل الدولة واإنتاج حلول للق�سية اجلنوبية 
من خالل تفوي�س وهمي مت بطريقة مرجتلة وم�ستخفة 
بعقول النا�س داخل موؤمتـــر احلوار الوطني وحتى 
�س  �س رئي�س اجلمهوريـــة دون اأن يفوَّ ال�سارع وفوِّ
حقـــا بت�سكيل جلنة مناق�سة عـــدد الأقاليم، رغم اأن 
اإ�رشارنـــا كان وا�سحاً منذ البداية اأن موؤمتر احلوار 
هو وحده من يحق لـــه ت�سكيل هذه اللجنة حتى لو 
كانت برئا�سة رئي�س اجلمهورية وينبغي اأن متثل يف 
هذه اللجنة كافة مكونات احلوار الوطني وان يدار 
عملها اأي�ساً بالآلية التوافقية نف�سها التي من�سو�س 
عليها يف النظام الداخلـــي ملوؤمتر احلوار الوطني 
وبالتـــايل على قراراتها اأن تكـــون اأي�ساً �سمن هذه 

الآلية التوافقية.
والآن ظهـــر معنـــا اإ�سكالية ال�سمانـــات، وثيقة 
�سمانـــات تنفيذ خمرجات احلـــوار الوطني، هناك 
وثيقة �سمانات ا�ستغلت عليها جلنة التوفيق كانت 
اللجنـــة التي ت�سكلت لها برئا�ســـة الدكتور يا�سني 
�سعيـــد نعمان ا�ستغلـــت عليها عـــدة اأ�سهر واأنتجت 
وثيقـــة توافقية كان عليها بع�س اخلالف فقط حول 
نقطتـــني، وقدمـــت يف �سهر دي�سمـــرب، فوجئنا يف 
الن�سخـــة التي نزلـــت من كتاب خمرجـــات احلوار 
الوطنـــي بوثيقـــة خمتلفـــة مل تعر�ـــس علينا، مل 
تعر�ـــس على موؤمتر احلوار الوطني مل تعر�س على 

املكونات..
التوفيق؟ جلنة  على  • وال 

- جلنـــة التوفيـــق مل ت�ســـدر اأي راأي حول هذا 
املو�ســـوع الذي نعرفـــه اليوم عـــرب التوا�سل مع 
الكثري من اأع�ســـاء جلنة التوفيـــق، يقولون اإنهم 

فوجئوا اأي�ساً مثلما فوجئنا نحن بها.
الكت��اب كت��اب خمرج��ات موؤمت��ر  • م�سام��ن ه��ذا 

احلوار هل كانت م�سامن مفاجئة مل...
- دعينـــا اأولً نتحدث عن اإ�سدار كتاب يبدو كاأنه 
نهائي وفيه على الأقل ثالث وثائق مل تناق�س وثيقة 
ال�سمانات مل تناق�س ومل تقر، املقدمة التي �سارت 
جزءاً من هـــذا الكتاب، والبيان اخلتامي الذي كان 
ينبغـــي اأن يعر�س علـــى موؤمتر احلـــوار ليقّره اأو 
يجـــري عليه تعديالت، هذه الثالث الوثائق فّجرت 
الغ�ســـب، بعد ذلك دخلنا يف م�سامني هذه الوثائق 
وبالذات م�سمون وثيقـــة �سمانات تنفيذ خمرجات 

احلوار..
الدولة؟ ب�سكل  • املتعلقة 

 - ل.. هـــي متعلقـــة على من هـــي القوى، ومن 
هو امل�سوؤول عـــن �سمان تنفيـــذ خمرجات احلوار 
الوطنـــي؟ باعتبار انه تاأتي جـــدارة هذه الفكرة يف 

الأ�سا�س..
املكونات؟ جميع  موافقة  من  • مقاطعاً: 

- ل من كون انه الدولة القائمة اليوم باختاللتها 
بالف�ســـاد الذي طال معظم موؤ�س�ساتها - ويف اإجماع 

على هـــذه الق�سية- غري قادرة بالفعل اأن تكون هي 
من يطبق خمرجات احلـــوار الوطني لهذا كنا نقول 
انه نحتـــاج الى فـــرتة تاأ�سي�سيـــة. وظيفة الفرتة 
التاأ�سي�سيـــة خلق دولة �سامنة قـــادرة على تطبيق 
خمرجات احلوار الوطني وقـــادرة على اإنتاج �سكل 
جديـــد للدولة �سكل جديـــد يف العالقة بني ال�سعب 

وبني الدولة وبني اأجهزة احلكومة.
الذي حا�ســـل انه مت التحايل علـــى هذا الكالم، 
ومت اإنتـــاج وثيقة �سكلية ل تتحدث عـــن م�سوؤولية 
الأطراف املوجودة يف احلوار الوطني، عن الرقابة 
على خمرجات احلـــوار الوطني، ول اأي�ساً عن خلق 
املوؤ�س�سات ال�سامنة �سمن بنية الدولة �سمن اأجهزة 

احلكومة لتنفيذ خمرجات احلوار الوطني.
هذا االأمر يف وثائق  تناول  اأو  �سيتم احلديث  • رمبا 

اأخرى.
- مل يعد هناك وثائق، املفرو�س ان املوؤمتر كان 
ينتهي اليـــوم اأو غداً واملفرو�س ان احلفل اخلتامي 
يوم 25 يناير وبالتـــايل ل ن�ستطيع اأن نتحدث عن 
وثائق اأخرى نحن نتحدث عن وثيقة �سمانات....

• افه��م م��ن كالمك ان يوم 25 يناي��ر رمبا لن يكون 
حفاًل ختامياً؟

- يبدو انه �سيكون حفالً ختامياً. 
مهامكم؟ تكملوا  مل  • واأنتم 

املهمة الأ�سا�سية الآن يف وثيقة ال�سمانات، على 
وثيقـــة ال�سمانات اّما العودة الى الوثيقة ال�سابقة 
التي مت التوافق عليها �سابقـــا وت�سكل احلد الأدنى 
مـــن �سمانات تنفيذ �سمانات احلـــوار الوطني واما 
بالفعـــل فتـــح نقا�س جـــدي ي�ستطيع خلـــق اآليات 

حقيقية لتنفيذ خمرجات احلوار الوطني.
وثيقـــة ال�سمانات الآن فيهـــا اختاللت جوهرية 
فيهـــا عيـــوب وفيهـــا ثغـــرات، مبعنـــى الإ�سالح 
املوؤ�س�سي اأوكل الى مـــا بعد النتخابات الأولى اأي 

�ستتم النتخابات بالآليات ال�سابقة نف�سها.

اأنتم طرحتموها؟ جديدة  اآليات  هناك  • هل 
- بالتاأكيـــد الوثيقـــة ال�سابقة كانـــت تتكلم عن 
اإ�سالح موؤ�س�ساتي وعـــن ت�سكيل موؤ�س�سات �رشورية 
خللـــق دولة �سامنة قـــادرة على تنفيـــذ خمرجات 
احلـــوار الوطني مبعنى ان هـــذه املخرجات �ستنفذ 
عـــرب دولة الآن كنا نريد اأن نخلق موؤ�س�سات �سامنة 

تعيد ت�سكيل الدولة وتعرفها كدولة ال�سعب.
• عل��ى ما افه��م االآن امل�ساألة فيها ا�سالحات وفيها 

كالم جميل جدًا ملاذا اأخفيت هذه الوثيقة؟
- انـــا اأعتقـــد ان القـــوى ذات امل�سالـــح غـــري 
امل�رشوعة التي اأو�سلت البـــالد للماأزق، هي التي 
قـــادت اجلماهري للخروج الى ثـــورة �سعبية، التي 
�رشقت البالد، التي نهبـــت اجلنوب، التي اأوجدت 
الت�رشخـــات يف الن�سيج الجتماعـــي اليمني، التي 
انتجـــت احلروب الطائفيـــة املذهبية اجلهوية، ما 
تزال تريد ان حتافظ على م�ساحلها غري امل�رشوعة 
على ح�ساب النا�س من جديد ولهذا حتايلت وعملت 
على اإنتاج وثيقة وظيفتها الأ�سا�سية تاأبيد وجودهم 
دون اأن يدركوا انـــه داخل موؤمتر احلوار �سيقاومهم 
النا�س وعلـــى م�ستوى ال�سارع مل يعد املجتمع ومل 
يعد النا�س قابلـــني با�ستمرار الدولة على طريقتها 

ال�سابقة ول قابلني با�ستمرار هذه امل�سالح.
• حت��ى افه��م االآن، كي��ف مت طباع��ة واإق��رار وثيقة 

جديدة؟
- هـــذا ال�سوؤال ينبغي اأن يوجـــه لالأمانة العامة 
للحوار الوطني، يعني يف الأخـــري نوعية الأوراق 
نوعيـــة الفرز نوعية ال�سف يت�ســـح ان هذا الكتاب 
طبع قبل اأيام مـــن عر�سه على النا�س، م�ستحيل اأن 
يكـــون طبع يف الليلة الأخـــرية، والآن يتم احلديث 
على ان وثيقـــة ال�سمانات مت ح�سمها ليلة ت�سليمها 
للنا�ـــس، م�ستحيل ان يتم طباعـــة كتاب مبثل هذه 
اجلودة مبثـــل هـــذه الفخامة وتعـــد الوثيقة على 
البيان اخلتامي، على املقدمات، يف الليلة الأخرية 
قبـــل تقدميها للنا�س، يبـــدو ان الأمانة العامة مع 
الرئا�ســـة مع بع�س اأع�ساء جلنـــة التوفيق تورطوا 
بالفعل باإنتاج هذا الكتاب بهـــذه ال�سورة الهزيلة 
بهـــذا الإخراج الرديء وبهـــذا التحايل الكامل على 
موؤمتر احلـــوار الوطنـــي وبالتايل ينبغـــي عليكم 
كاإعـــالم اأن توجهوا لهـــم اأ�سئلة، كيـــف ا�ستطعتم 
ح�ســـم كل تلك الق�سايـــا قبل عر�سهـــا على موؤمتر 
احلوار الوطني؟ كيف قبلتـــم ان تقودوا النا�س الى 
هـــذا املوقف الذي اأظهر النا�ـــس راف�سني �ساخطني 
وما هدفهم بال�سكل الأ�سا�ســـي؟ ق�سية العتقاد انهم 

قادرون على اإدارة الدولة بالأ�سلوب ال�سابق فقط.
فعل جميع املكونات ال�سيا�سية؟ ردة  كانت  • ما 

- اأولً الإ�سكاليـــة ينبغـــي اأن نعود لها ابتداء من 
جل�سة 12 ينايـــر: يف 12 يناير حدث تفوي�س هزيل 
لرئي�ـــس اجلمهورية، �رشاخ �ســـارك فيه موظفون، 
�سارك فيه اأع�ساء من الأمانـــة العامة -رغم اأن هذا 
لي�س مـــن حقهم على الإطالق- اأُنتزع تفوي�س وهمي 
غري حقيقي حتايل على قاعة موؤمتر احلوار، �سلبها 
حقها بالفعـــل يف مناق�سة وحتديـــد �سكل الدولة، 
وا�ستمـــر ذلـــك واأخذنـــا بعدها اإجازة ملـــدة ثالثة 
اأيام وعدنا يـــوم اخلمي�س فوجئنا بالكتاب بوثيقة 

ال�سمانة بالبيان اخلتامي باملقدمة...
• يعن��ي التفوي���س لرئي���س اجلمهوري��ة اأن��ت ترى 

انه...
- تفوي�ـــس غري �رشعـــي، تفوي�ـــس منتق�س مت 
باإجـــراءات خاطئـــة دون العودة للقاعـــة بالهرج 

واملرج وال�رشاخ.
ي�ستطيع رئي�س اجلمهورية ان يقوم باأي �سيء  • هل 

وفر�س اأي اأمر على اع�ساء موؤمتر احلوار؟
- هـــو ل ي�ستطيع �سمن الالئحـــة الداخلية لديه 

دور توفيقي عال.
ولن يوؤخر؟ يقدم  لن  هذا  التفوي�س  • اذًا 

- هـــم الآن اأرادوا انتزاع تفوي�ـــس با�سم اجلل�سة 
العامـــة مبعنى ان النا�س داخـــل موؤمتر احلوار هم 

من فو�سوه.
- فو�ســـوه من اأجل حتديد �سكل الدولة.. حتديد 

عدد الأقاليم.
• اإذًا ه��و لي���س لوحده �سيكون بالتاأكيد معه اأع�ساء 

من موؤمتر احلوار؟
- هـــو اأعطي احلق يف اختيار جلنـــة، هذا احلق 
هو حق موؤمتـــر احلوار، مبعنـــى اأن رئي�س موؤمتر 
احلـــوار -لي�س موؤمتر احلوار- هـــو من ي�سكل هذه 
اللجنـــة، اليـــوم نقل احلـــق للرئي�ـــس والرئي�س 

ظهر غـــري حمايد، مبعنى اأنـــه انحاز 
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يتحدث  دماج  مطيع  الرفيق  كان  املعهودة  ب�صفافيته 
اأي��ن؟«  اإل��ى  »اليمن  برنامج  يف  م�صت�صافًا  املا�صي  االأح��د 
الذي تديره االإعالمية ال�صابة عبري بدر يف قناة )واي. 

اإم. �صي(.
تطرق ع�صو موؤمتر احلوار عن احلزب اال�صرتاكي واأحد 
اأبرز ال�صباب يف الثورة ال�صلمية الى حالة االنهيار القائم 

يف بنية الدولة وامل�صروع الوطني، مفنداً روؤيته لالأقاليم 
ولالإقليمني، ف�صاًل عن �صمانات تنفيذ خمرجات احلوار.
ميني  م�صتقبل  الى  يوؤدي  ال  ما  كل  وب�صدة  انتقد  كما 

�صوي.. فاإلى اللقاء:

مطيع دماج: احلفاظ على الهوية الوطنية يبداأ 
بحل الإ�ضكالية ال�ضيا�ضية عرب فكرة الإقليمني

+ اأعده للن�سر: بدر القباطي

م�ضالح مراكز القوى والنفوذ 
فتتت الن�ضيج االجتماعي 

و�ضكلت خطرًا حقيقيًا على 
بقاء الدولة والوحدة وال�ضعب



لأحـــد اخليارات وبالتايل قـــد ي�سكل جلنة تتجاهل 
املكونـــات، ي�ستطيع اأن ينتج فيهـــا التوازن الذي 
يريده لإنتاج حل هو اأعلنه ب�سكل وا�سح هو اأنه مع 

خيار ال�ستة اأقاليم.
• هذا اخليار اقرتحته مكونات االإ�سالح واملوؤمتر؟
- هـــذا قدم ورقة لي�س فيها اأي تفا�سيل لي�س فيه 
اأي حيثيات ووقع عليها منـــدوب املوؤمتر ال�سعبي 
العام ومندوب التجمع اليمنـــي لالإ�سالح، تقريباً 
يف �ستة ا�سطر، مت اختزال املو�سوع بدون حيثيات 
وبـــدون روؤى، والرئي�ـــس تبنـــاه، يبـــدو ان عقد 
ال�رشاكة ال�سابق بداأ يلتئم من جديد، الذي اعتقدنا 
انه انف���رط، الفئ���ة امل�سيطرة على الب���اد والتي 
انف���رط عقدها يف ث���ورة 2011م اعتقد انه بداأ يعيد 

بناء حتالفاته مرة اأخرى على ح�ساب البالد.
ال�ستة اأقاليم؟ م�سكلة  • ما 

- هـــذا اذا اأردت �سننتقـــل الى مو�ســـوع خمتلف 
�سيكون ملاذا احلزب ال�سرتاكي مع خيار القليمني؟ 
نحـــن نـــرى ان هنـــاك اإ�سكالية اجتماعيـــة، هناك 
اإ�سكالية �سعبية، هناك م�سكلة يف القت�ساد، م�سكلة 
يف ال�سيا�سة، ول ميكن ان نتحدث اليوم عن حل يف 
اإحدى امل�ستويات فقط مبعنى ل ن�ستطيع اأن نتحدث 
عن حل اقت�سادي للم�سكلة اليمنية اأو عن حل �سيا�سي 
�ـــرشف، هناك حل �سامل هـــذا احلل يف اأول مالحمه 
ينبغي ان يلبي احلد الأدنى من احتياجات النا�س، 
مبعنـــى اذا اأنتجنا اأي حـــل ل ي�ستطيع ان يحل بوؤر 
التوتـــر الجتماعي داخل املناطـــق اجلنوبية نحن 
فقـــط ن�سّيع فر�س احلل �سمن �سكـــل الدولة و�سمن 
الدولـــة الحتادية، اليوم هناك اإ�سكالية حدثت يف 
اجلنوب وكـــان �سبب ال�سكاليـــة يف تقدير احلزب 
ال�سرتاكـــي اليمني هي امل�سالح غـــري امل�رشوعة 
ملراكز القـــوى والنفوذ، هـــذه امل�سالح هي التي 
فتـــت الن�سيج الجتماعـــي و�سكلت خطـــراً حقيقياً 
علـــى بقاء الدولة والوحدة وال�سعب اليمني يف ظل 
الدولـــة املركزية واحلديث اليـــوم عن احلل �سمن 

ال�سيغة نف�سها هو متديد مل�سالح هذه القوى.
الق�سيـــة الثانيـــة ال�ســـارع داخـــل املحافظات 
اجلنوبية ا�ستطاع ان ينتج �سكالً موحداً من التعبري 
هو الذي �سمح للنا�س، وهو الذي اأرغم النا�س على 
العرتاف بطبيعـــة، وجوهر الق�سيـــة اجلنوبية، 
اأولً هـــذا ال�سارع تعر�س لنتهاكـــات، قاوم، انتج 
ق�سية كان جذرها حقوقياً والآن حتولت الى ق�سية 
�سيا�سية بامتياز. هـــذه الق�سية ال�سيا�سية بامتياز 
ينبغـــي ان تكون موجودة يف �سكل احلل، اإذا مل تكن 

هذه الق�سية ال�سيا�سية ظاهرة يف احلل فاإن هذا احلل 
�سي�سقـــط، اذا مل يكن هذا احلل قادراً على ا�ستيعاب 
الحتياجات ال�سعبية وبالتايل قادر على نقل ق�سية 
ال�رشاع من �رشاع وهمـــي قائم اليوم بني الهويات 
�سمايل جنوبي الـــى �سـراع اجتماعي بني امل�سالح 

املختلفة داخل املجتمع فاإننا ل ننتج حالً.
مـــن البداية كـــان احلـــزب ال�سرتاكـــي اليمني 
عنـــده هذا الوعي، وكنا نقول انـــه ينبغي ان ميثل 
اجلنـــوب لي�س فقـــط كحركة �سيا�سيـــة رمبا تكون 
م�ستطـــة ولديها مطالب با�ستعـــادة الدولة، ولكن 
كيف ميثـــل املجتمع بكل قواه الجتماعية، طرحنا 
فكـــرة متثيل اجلنـــوب بخم�سني يف املائـــة، وُمّثل 
فيهـــا احلراك اجلنوبـــي تقريباً بخم�ســـة وع�رشين 
يف املائـــة، وخم�سة و�سبعـــون باملائة من ممثلي 
اجلنوب اأتوا مـــن داخل حركـــات �سيا�سية ما تزال 
تعرف نف�سها �سمـــن الدولة اليمنية الواحدة، اأتى 
ن�ســـف التجمع اليمنـــي لالإ�سالح ن�ســـف املوؤمتر 
ال�سعبي العام، ن�ســـف احلزب ال�سرتاكي اليمني، 
ن�ســـف ال�سبـــاب، ن�سف املـــراأة، اأتوا مـــن داخل 
املجتمـــع اجلنوبي، وبالتايل عندمـــا نتحدث عن 
احلـــل اليوم من خالل القليمني فنحن ننقل ال�رشاع 
الى �رشاعه الجتماعي اأي�ساً داخل القليمني يف ظل 
مرحلة زمنية يتم بالفعل فيها نزع حالة التوترات 
الجتماعيـــة، اإعادة تعوي�س النا�ـــس عن الأخطاء 
التاريخيـــة التي ارتكبت يف حقهم من عام 94م الى 
اليوم الى املجزرة التي ارتكبت اأم�س داخل ال�سالع 
واإتاحـــة فر�سة بالفعل لإعادة بناء الدولة اليمنية 

�سمن هوية وطنية م�سرتكة. 
الهوي��ة  �س��راع  ان  تق��ول  البداي��ة  يف  اأن��ت   •
ه��ذا ب��ن ال�سم��ال واجلن��وب ه��و �س��راع وهم��ي 
ال�س��راع احلقيق��ي هو �سراع امل�سال��ح الذي قاده 

املتم�سلحون؟
- اأنا يف ت�سوري بالفعل هذا الن�سقاق يف الهوية 
انتجتـــه م�سالح غري م�رشوعـــة، بقوة نهبت البالد 
بكاملها �سمالهـــا وجنوبها لكن نهبهـــا كان مكثفاً 
وممنهجـــاً على جمتمـــع كانت ملكيتـــه الوحيدة، 
ملكيته اخلا�ســـة، مل يكن هنـــاك ملكية خا�سة يف 
املحافظـــات اجلنوبية كانـــت امللكيـــة الوحيدة 
للنا�س هي الدولة، اأتى من نهب هذه الدولة ونهب 
الأر�ـــس ونهب النا�س وطردهم مـــن اأعمالهم وخلق 

بالفعل حالة مرعبة يف املحافظات اجلنوبية.
• يعني فكرة االقليمن كانت �ستعالج هذه امل�سكلة؟
- يف ت�سورنا يف داخل احلزب ال�سرتاكي اليمني 

ما دامت �ستلبي احلد الأدنى من م�سالح النا�س فهي 
فر�سة حقيقية لإعادة بنـــاء دولة مينية باأفق قوي 

هوية اجتماعية وطنية واحدة...
االآن... يطرح  رمبا  الذي  اخليار  • مقاطعاً: 

- متابعاً: الق�سيـــة الأخرى التي ينبغي اأن نركز 
عليهـــا هـــي ان احلـــزب ال�سرتاكي كـــان يريد حل 
الإ�سكالية الوطنية من خالل فكرة القليمني، فكرة 
ال�ستة الأقاليـــم هي حاولـــت يف الأ�سا�س ا�ستغالل 
حالة التذمـــرات القائمة يف املجتمـــع اليمني من 
اأجل اإنتاج حلول لبع�س املناطق على ح�ساب فكرة 

الهوية الوطنية.
م�سكلتها؟ ما  اأقاليم  ال�ستة  • براأيك 

- عدة م�سكالت، نتحـــدث اليوم عن دولة خلقت 
يف اجلنـــوب مع 67م، قبلها عا�ســـت مئات ال�سنني 
بدون اأي �سكل من اأ�سكال الدولة الوطنية، ونتحدث 
اليوم عن اإعادة ال�سكـــل نف�سه الذي اأنتجته الدولة 
ال�ستعمارية الذي هو اإقليم �رشقي )حمميات �رشقية 
وحمميات غربية( هذه الإ�سكالية ان هناك – بالفعل 
- ت�سظيـــاً داخـــل هذا اجلـــزء العزيز مـــن الوطن 
اليمني، الذهاب من اأجل تثبيت هذا ال�سكل بالذات 
يف ال�رشقـــي هو حديـــث اأي�ساً عـــن م�سالح للقوى 
الإقليميـــة والدولية يف اجلنـــوب نتذكر ان ال�سفري 
الأمريكي يف 2007 تقريباً عندما زار ح�رشموت قال 
ان ح�رشموت متتلك خم�سة مطارات ولديها مقومات 
دولة كاملـــة، نعـــرف اأي�ســـاً ان لل�سعودية ودول 
اجلوار م�سلحة حقيقية يف احل�سول على منفذ للبحر 
العربي بحيـــث يتغلبون على اإ�سكالية م�سيق هرمز 
وبـــاب املندب وقناة ال�سوي�ـــس، وكثري من القوى 
اي�ســـاً يف تلك املناطق ما تزال جتاهر ب�سكل اأ�سا�س 
ان لديها م�سكلة مع فكرة الدولة الوطنية اليمنية، 
نتحـــدث اي�ساً عن قوى ت�ستغل حالة الت�سظي حالة 
النهيار يف �سيـــادة الدولة اليمنية، يف م�رشوعيته 
اي�ساً، عـــدم قدرة الدولة يف ب�ســـط نفوذه على كل 
البالد، هذه امل�رشوعيـــة املفتقرة باعتبار النا�س 
اليـــوم ل يعرفون اأنف�سهم �سمـــن م�رشوعية الدولة 
احلالية، اجزاء كبـــرية من النا�س تريد ان ت�ستغل 
احلالة الوطنية مـــن اأجل اإنتاج حلول ملناطق على 

ح�ساب الق�سية الوطنية بينما...
هناك؟ لل�سارع  ُمر�سياً  هذا  يكون  رمبا  • مقاطعاً: 

- اأنا اأتكلم اليوم عن حل للق�سية اجلنوبية حلل 
امل�سكلة الوطنية بينما الآخرون....

انتم يف  اليوم  الق�سية اجلنوبية،  • مقاطع��اً: طيب 
اال�سرتاك��ي تقولون اإن خي��ار االقليمن هو احلل، 
برزت بعد ذلك فك��رة االإقليم ال�سرقي الذي يرف�س 
اأن يك��ون �سمن الدولة اجلنوبي��ة اأو �سمن الدولة 

اجلنوبية اأو االإقليم اجلنوبي؟
- فكـــرة الإقليـــم ال�رشقي اأنتجت لنـــا انه خرج 
حتى املمثلـــون داخل احلـــوار الوطني مـــن اأبناء 
املهرة و�سقطرى يرف�ســـون ان يكونوا �سمن الإقليم 
ال�رشقي، فكرة الإقليـــم ال�رشقي وظيفتها الأ�سا�سية 
ك�ـــرش فكـــرة احلراك اجلنوبـــي وك�رش فكـــرة احلل 
للق�سية اجلنوبية، يعنـــي انا يف تقديري ان خيار 
ال�ستة اأقاليم وظيفتـــه الأ�سا�سية قطع الطريق على 
اإمكانية حل الق�سية اجلنوبية وبالتايل حل الق�سية 

الوطنية.
اإذًا؟ م�سلحتهم  • ما 

- امل�سالح غري امل�رشوعة مرة اأخرى تعيد اإنتاج 
نف�سهـــا داخل البالد، اأنت تعرفني ماذا كان الجناز 
الأكـــرب لثـــورة 2011، انها �سمحـــت لكافة القوى 
الوطنية ان تعيـــد اإنتاج نف�سهـــا ب�سورة م�رشوعة 

�سمن بنية الدولة - الدولة احلالية..
• اأنت��م االآن تقول��ون م�سال��ح غ��ر م�سروعة وهم 
يقول��ون ال��كالم نف�سه فم��ا ال�سيغة الت��ي �ستجمع 

اجلميع؟
- بال�سبـــط خليني ا�رشح لك الق�سة؟ الق�سية انه 
كان يف فر�سة للموؤمتـــر ال�سعبي العام، ولأحزاب 
اللقاء امل�ســـرتك.. لراأ�س املال الـــذي ت�سكل قبل 
2011 اأن يعيد بناء نف�ســـه �سمن م�رشوعية احلالة 
التوافقية التـــي اأنتجتها ثـــورة 2011 لكن القوى 
-بالذات التي لديها م�سالح غري م�رشوعة- اأ�رّشت 
ان حتافظ علـــى �سكل الدولة ال�سابـــق، اأ�رّشت اأن 
حتافـــظ على م�ساحلها على ح�ساب النا�س، انظري 
مـــا الذي يحدث مثـــال يف اأداء احلكومـــة، ما الذي 
يحدث يف ال�ســـارع يف اأداء اجلي�س داخل املناطق، 
مرة اأخرى نعيد اإنتاج الكوارث نف�سها التي اأو�سلت 
البالد الـــى املاأزق الذي تعي�سه اليـــوم، اأي�ساً يف 
فكرة الق�سيـــة اجلنوبية يتعامل الأطراف كافة كاأن 
لي�س هناك �سعب، يعتقدون ان هناك حالً منوذجياً 
مبعزل عن الحتياجات ال�سعبية، مبعزل عن قدرة 
هذا احلـــل على اقناع النا�ـــس، اإذا مل ت�ستطيعي ان 
تقنعي النا�س.. مثالً قلت �ستة اأقاليم هل تعتقدين 

انك �ستبنني اأ�سواراً بني الأقاليم؟ اذا ما اأ�رش �ساحب 
ال�سالـــع اأو اأبـــني اأو حلج اأو �سبـــوة ان يتظاهر يف 
عـــدن ف�سيظل يتظاهر يف عـــدن، الق�سية الأ�سا�سية 
كيـــف نخلق �سكالً اأ�سا�سياً اليـــوم قادراً ان يعرب عن 
م�سالـــح النا�ـــس ويجعلهم ير�ســـون بالتعامل مع 
بنيـــة الدولة، الى جانب ان هـــذا ال�سكل لن ي�سلم 
هذه الق�سية الأ�سحاب مطال���ب فك االرتباط، حتى 
النتخابات التي �ستحدث داخل الإقليم �سيكون فيها 
متثيـــل اجتماعي مبعنـــى �سي�سارك فيهـــا املوؤمتر 
ال�سعبي العـــام والتجمع اليمني لالإ�سالح واحلراك 
اجلنوبي واحلزب ال�سرتاكـــي، كل ما اأريده اليوم 
ان �سكـــل الدارة الـــذي �سينتج داخـــل الأقليم يكون 
معرباً بالفعل عـــن طبيعة ال�رشاع الجتماعي لي�س 
معـــرباً عن �ـــرشاع الهويات، اليوم هنـــاك �سيطنة 
لفكرة ال�سمايل، مبعنـــى ان كل امل�ساكل احلا�سلة 
يف اجلنوب هي فكـــرة ال�سمايل، وفكـــرة ال�سمايل 
لي�ست فكـــرة واقعية ول حقيقية مبعنى اأنا واأنت ل 
ن�ستطيع ان نكون ممثلني لهذا ال�سمايل، لكن الذين 
قامـــوا بنهب املـــال العام لالأ�ســـف معظمهم كانوا 
ممثلني لنظام اجلمهورية العربية اليمنية، للنظام 
ال�سابـــق للرئي�س ال�سابق، حللفائـــه، ل�رشكائه، 
اليوم يتـــم اتهام املجاميـــع ال�سعبية على ح�ساب 
الل�سو�ـــس احلقيقيني واملجرمني احلقيقيني، رغم 
انه كان هناك �رشاكة على م�ستوى ال�سمال واجلنوب 
بالن�سبة للمجرمني، اليوم نريد بالفعل اأن منت�س 

حالة الغ�سب، النا�س.. 
ه��ذه  �ستمت���س  كان��ت  (االإقليم��ن)  ه��ل  • براأي��ك 

احلالة؟
- اأنـــا يف تقديـــري انها معربة عـــن احتياجات 
النا�س وبالتايل باإمكـــان الإعالم.. انا ا�ستغرب ان 
ل ينزل الإعالم ليعمل لقاءات مع �رشائح وا�سعة من 

النا�س داخل اجلنوب.
• هن��اك م��ن يط��رح ان فكرة االقليم��ن رمبا حتفز 

فكرة االنف�سال؟
- اأنا اقول لـــك الذي انتج اأ�سباب فكرة النف�سال 
احلقيقيـــة هي امل�سالـــح غري امل�رشوعـــة للقوى 
التـــي حكمت البالد يعني تخيلـــي يف عام 90م كان 
هناك وحـــدة، ما الذي جعل املجتمـــع الذي حمل 
ق�سية الوحـــدة اليوم ي�سبح �سدهـــا؟ لي�ست فكرة 
�سكل الدولة ول فكـــرة القليمني، مل تكن موجودة 
بعـــد، هي كانت جمموعة ممار�سات قام بها النظام 

ال�سابق، 
هو؟ ما  االآن  احلل  • براأيك 

- هذه املمار�سات ينبغي اأن تنتهي.
�ستنتهي؟ • كيف 

- يف تقديرنـــا اأن فكـــرة القليمني تفكـــك اأي�ساً 
م�سالح مراكز النفوذ والقوى مبعنى انها ت�سعفهم 
وتنقل ال�رشاع الى �رشاع اجتماعي داخل الأقاليم، 
تعيد خلق الهويـــة الجتماعية الوطنية امل�سرتكة 
باعتبار اأن ال�رشاع �سينتقل داخل الأقاليم اي�ساً الى 
�رشاع �سيا�سي، مبعنى عندما تنزلني يف انتخابات 
داخل القليم اجلنوبي اذا متكنا من عمل ذلك القليم 
�سيكـــون هو �ـــرشاع بني التجمع اليمنـــي لالإ�سالح 
واملوؤمتـــر ال�سعبـــي العـــام واحلـــزب ال�سرتاكي 
اليمني، �سيتحمـــل م�سوؤولية الأخطاء هذه الأ�سكال 
ال�سيا�سية اذا مـــا اأدارت النا�س ب�سكل خاطئ، الى 
جانب اأن اللتزام احلقيقـــي �سي�سبح التزاماً حيال 

النا�س. 
• ويف حالـــة ال�ستة اأقاليم مـــا الذي �سيختلف؟ 
يعنـــي هل �سيحـــدث مـــا �سيحـــدث يف حال 

القليمني؟
- الـــذي �سيحدث اإنه لن يكـــون هناك حالة ر�سا 
اجتماعي يف اجلنـــوب، وهذا حا�سل، هل يف حالة 
خيـــار ال�ستة اأقاليم �سيقبـــل النا�س يف اجلنوب اأن 
يتعاطوا مع �سكـــل الدولة؟ اأنا يف ت�سوراتي ان هذا 
لن يحدث، ال�سيء الثاين فكرة القليم ال�رشقي....
• مقاطعاً: يا اأخي فكـــرة ال�ستة اأقاليم هذه لن 

تفرق النا�س ولن تعمل حواجز بني النا�س.
- وهل هي مقبولة مـــن قبل ال�سارع يف اجلنوب؟ 
الى جانب انها ميكن ان توؤ�س�س بالفعل لنواة انق�سام 
داخل اجلنوب بني املحميات ال�رشقية واملحميات 
الغربيـــة دعينا ن�سميهـــا بالت�سميـــة الربيطانية 
اأيام ال�ستعمار الربيطاين، هـــي �ستوؤ�س�س بالفعل 
لن�سقاق حقيقي، وكاأن املطلوب اليوم ك�رش حالة 
وحدة ال�سارع اجلنوبي الذي ا�ستغل من عام 94 الى 
اليوم حتت م�سمى احلراك اجلنوبي، كيف يتم ك�رش 
هذا احلراك اجلنوبي؟ بخلق فكرة الهبة احل�رشمية 
والهوية احل�رشميـــة وال�سكل احل�رشمـــي، مراكز 
القوى والنفوذ هـــذه ل تفهم ان هناك وطناً ل تفهم 
ان هناك �سعباً، و�ستبقي على م�ساحلها حتى بذهاب 
البـــالد باجتاه التدمـــري والتفجـــري الكامل، لهذا 
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مل يكن هناك ملكية خا�ضة يف املحافظات اجلنوبية كانت امللكية 
الوحيدة للنا�س هي الدولة، اأتى من نهب هذه الدولة ونهب 

االأر�س ونهب النا�س وطردهم من اأعمالهم



هي خلقـــت م�سكلة اليوم اأو�سع مـــن م�سكلة احلراك 
اجلنوبي عرب الهبـــة احل�رشمية، عرب هذا ال�سوت 
الذي قالـــه �سلطـــان القعيطي الذي قالـــه �سلطان 
الكثريي الذي قالـــه باحاج يف داخل ال�سعودية يف 
لقاءاته مع الزياين يف لقاءاته مع الأ�رشة احلاكمة 
ال�سعوديـــة قالوا ب�سكل وا�سح انهم لي�سوا منتميني 
لي�س فقط لليمـــن، لي�سوا منتميني اي�ساً للجنوب، 
هـــذه ا�سكالية اليـــوم جتعلنا ننظر مـــن مع فكرة 
القليم، كل الذين قامـــوا بنهب البالد الذين دمروا 
الدولـــة الوطنيـــة، الذين دمروا و�سققـــوا الن�سيج 
الجتماعي يقفون مع القليم ال�رشقي، وهذا ل يعني 
اأن كل من يقف مع القليم ال�رشقي.. هناك كثري من 
النا�س واملواطنـــني لديهم م�سلحة متوهمة مع هذا 
ال�سكل لكني اأرى ان احلفـــاظ على الهوية الوطنية 
الجتماعية امل�سرتكـــة لليمن يبداأ يف الأ�سا�س بحل 
الإ�سكالية ال�سيا�سية الوطنية عرب فكرة القليمني، 
ولي�ـــس با�ستغـــالل حالة الت�سظـــي القائم يف بنية 
الدولـــة ويف بنية املجتمع لإنتـــاج حلول للمناطق 
علـــى ح�ساب الق�سية اليمنيـــة باأكملها، هذه ممكن 
ت�ساهديهـــا مثـــالً يظهر لك يف حلظة مـــن اللحظات 
احلديث على اإقليـــم يف �سمال ال�سمال مثالً، نتحدث 
هنا عن اقليم مذهبي، عن اقليم موحد بالطوائف..

االمر؟ بهذا  راأيك  • ما 
- هـــذه كارثة كربى بالتاأكيد، مثالً انا كنت يف 
زيارة الـــى اإب وجل�ست مع بع�ـــس ال�سدقاء 
وكانوا يتحدثون عـــن اقليم م�سرتك للمناطق 
الو�سطى بني اإب وتعـــز، قلت لهم الإ�سكالية 
اليوم انكم تريدون ان ت�ستغلوا حالة النهيار 
القائـــم يف بنية الدولة وامل�ـــرشوع الوطني 
لإنتاج حـــل ملناطقكم على ح�ســـاب امل�سكلة 
الوطنيـــة، نحـــن وجهة نظرنـــا تتحدث عن 
اإنتاج حل للق�سيـــة اجلنوبية هو احلل نف�سه 
الـــذي �سيعيد خلق الهويـــة اليمنية الوطنية 
الجتماعيـــة امل�سرتكة، اليـــوم فكرة القليم 
ال�رشقـــي اي�ســـاً تتغـــذى ان هنـــاك نزوعات 
وم�ساكل اجتماعيـــة وظيفتها ال�سا�سية فكفكة 
فكـــرة حل الق�سية اجلنوبيـــة دون اأن يدركوا 
انهم يخلقـــون امكانية حقيقية لت�سظي اليمن 
باأكملـــه �سمالً وجنوباً هـــذه الفكرة تريد اأن 
تق�سم اي�ســـاً.. ل يوجد م�سكلة مطروحة بهذا 
ال�سكل يف ال�سمـــال، هناك م�ساكل يف ال�سمال 
لكـــن ل يوجـــد م�سكلـــة اتخذت هـــذا الطابع 
الهوياتي ال�سارم غري املعقول حتى، وتريد 
اأن تخلق يل اليـــوم كيانات طائفية اأو اقاليم 

طائفية داخل املنطقة ال�سمالية.
اأمل  تنفي��ذ خمرج��ات موؤمت��ر احل��وار  • �سمان��ات 
ت�س��ع بن��ودًا للحف��اظ عل��ى وح��دة اليم��ن يف ظل 

االقليمن اأو الع�سرة اأقاليم؟
- الوثيقة ال�سابقة التي اأُقرت يف منت�سف دي�سمرب 
والتي كـــان يراأ�سها الدكتور يا�ســـني �سعيد نعمان 
و�سعـــت حداً اأدنى من ال�سمانات يف الأ�سا�س لتنفيذ 
خمرجات احلوار الوطني مبا فيها حماية البالد من 
الذهاب باجتاه خيارات الت�سظي والتمزق، الوثيقة 
املطروحـــة اليـــوم تعيـــد تركيز كافـــة امل�سالح 
والقوى يف اأيادي مراكـــز القوى والنفوذ، الوثيقة 
ل تتحدث عن اأي ا�ســـالح موؤ�س�سي، الوثيقة توؤجل 
عمليـــة ال�ســـالح املوؤ�س�سي الى املرحلـــة الثالثة 
و�سمتـــه يف الوثيقة املحطـــة الثالثة وهي املحطة 
التـــي �ستاأتي بعـــد النتخابـــات، اأي اننا �سنذهب 
ال���ى االنتخاب���ات القادمة بال����روط نف�سها التي 
متت فيهـــا النتخابات ال�سابقة ودولة غري حمايدة 

ا�ستغالل للجي�س ا�ستغالل للمال ا�ستغالل...
• مقاطع��اً: ال�س��ارع االآن وال فاه��م حاجة، ال�سارع 
االآن ال يع��رف اإل��ى اأي��ن و�سلت��م، ال يع��رف �س��ر 

اخلالف احلا�سل؟
- �ـــرش اخلـــالف ان الوثيقـــة التي كانـــت ت�سكل 
�سمانات حقيقيـــة لتنفيذ خمرجات احلوار الوطني 
مت الرتاجع عنهـــا، يعني الوثيقـــة اليوم تتحدث 
عن ثـــالث حمطات: املحطة الأولـــى ال�ستفتاء على 
الد�ستـــور الآليـــات ال�سابقـــة نف�سها بـــدون �سجل 
انتخابـــي وبفرتة زمنية غري حمـــددة، تتحدث عن 

حمطة ثانية اأعطتها مهمات هائلة مبا فيها...
التاأ�سي�سية؟ الثانية هي املحطة  • مقاطعاً: املحطة 
- املحطـــة التي هي بعد ال�ستفتاء على الد�ستور 
واألغت فكـــرة املرحلـــة التاأ�سي�سيـــة، تكلمت عن 
ال�ستفتـــاء على الد�ستـــور، ت�سكيل جلنـــة د�ستور 
وال�ستفتاء عليه، بعد ذلك خالل ت�سعة اأ�سهر نذهب 
الى انتخابـــات، مل حتدد ما م�ستـــوى النتخابات 
هل هـــي رئا�سية، هل هي برملانيـــة، هل �ستتم يف 
�سكل الدولـــة القدمي اأو يف �سكـــل الدولة احلديث، 
هل �ستتـــم وفقاً للد�ستور القـــدمي اأو وفقاً للد�ستور 
احلديث، اأعطتها ت�سعة اأ�سهر واأعطتها مهاماً حتتاج 

الـــى �سنوات لتنفيذها، الى جانـــب ما املوؤ�س�سات 
ال�سامنـــة لمتام عمليـــة ال�ستفتاء علـــى الد�ستور 
والنتخابات ب�سكل ر�سمي، نحن نتحدث عن هيئات 
ت�رشيعية، وهيئـــات تنفيذية، ورئي�س جمهورية، 
يبدو ان هناك توافقاً على بقاء الرئي�س، يف من�سبه 
حتـــى حـــدوث اأول انتخابات، لكننـــا نتحدث عن 
حكومة، الوثيقة ال�سابقـــة كانت تتكلم عن تغيري 
احلكومة واإن�ساء حكومـــة وفق برنامج م�سكل اي�ساً 
من حالـــة ال�رشاكة الوطنية الوا�سعة املمثلة داخل 
موؤمتر احلـــوار الوطني ومبهـــام اأ�سا�سية هي خلق 
موؤ�س�سات الدولة ال�سامنـــة التي ميكن عربها بعد 
ذلك اإعادة خلق ال�رشاكة الوطنية وتنفيذ خمرجات 

احلوار الوطني.
االأمر يقف �سده بع�س االأطراف؟! هذا  • حتى 

- الآن يف الوثيقـــة اجلديدة يتحدثون عن تغيري 
طفيـــف يف احلكومـــة ولي�س تغيـــري احلكومة، عن 
تغيري يف الأجهزة التنفيذية واملركزية )املحافظني 
ومدراء النواحـــي وما اليه( »تغيـــري يف.. ولي�س 
تغيـــرياً لــــ..« بحيـــث ي�ستوعب كل هـــذا الطيف 
وال�رشاكـــة الوطنية الوا�سعـــة وارتباطه بربنامج 
وظيفته الأ�سا�سية خلـــق الدولة ال�سامنة، الق�سية 
الثانية مت الرتاجع عن حل جمل�س النواب. جمل�س 
النـــواب م�سكلتنا الأ�سا�سية معـــه، اإن هذا املجل�س 
كان �رشيكـــاً يف كل الجـــراءات واملمار�سات التي 

دمرت البلد من 2003 الى اليوم.
عليه وعلى �سر اأعماله �ستتغر؟ الرقابة  • رمبا 

- ل.. جمل�ـــس النواب ل يراقبـــه اأحد هو الذي 
يراقب اجلميع.

�سبابي وهناك قوة... هناك وعي  اليوم  ان  • اأق�سد 
- اأكمل لـــك الفكرة.. هذا املجل�ـــس الآن ما بعد 
الثورة رف�س مترير قانون العدالة النتقالية ونحن 
يف ال�سارع وال�سعب الذي ي�سكل اأكرب �سغط ورقابة، 
ما زال خمل�ساً لطرف �سيا�سي دمر احلياة ال�سيا�سية 
يف اليمن، هذا املجل�ـــس هو من باع الغاز باأ�سعار 
رخي�سة، هـــذا املجل�س هو من اأعطـــى ت�رشيحات 
للحروب ال�ست يف �سعده، هذا املجل�س هو من اأقر 
قانون الطوارئ واأباح قتلنا داخل �ساحات التغيري، 
هذا املجل�س ينبغي ان يحل، وتغيري املجل�س الآن 
يف الوثيقة اجلديدة مت الرتاجع عنه، �سيظل جمل�س 
النـــواب بكل انحيازاته بكل تاريخه الأ�سود م�سوؤولً 

عن.....
• مقاطع��اً: اع�ساء جمل�س احلوار ه��ل ي�ستطيعون 

ت�سكيل �سغط معن لتنفيذ...
- نحن الآن املفرو�س اأن نرف�س الوثيقة ون�رش اأن 
نعود للوثيقة التي كانت اأقرت يف منت�سف دي�سمرب. 
الق�سية الثالثة مت اإعطاء ما ي�سبه الر�سوة لنا يف 
موؤمتر احلوار الوطني يف احلديث عن اإعادة ت�سكيل 
جمل�ـــس ال�سورى وتو�سيعه بحيـــث ي�ستوعب جزءاً 
كبرياً مـــن اأع�ساء احلوار الوطنـــي، ونحن نرف�س 
هذه الر�سوة ونعـــرف اأن هذا املجل�س جمل�س بدون 
مهام او مبهـــام �سكلية، مبعنى اأن وجوده ل يحدث 

اأي تغيري، النقطة الثالثة...
تخل�س... ر�سوة  وجود  • مقاطعاً: 

- يعنـــي قالوا للنا�ـــس �سن�سكـــل جمل�س �سورى 
جديـــد ونو�سعه بحيث ي�ستوعب عدداً كبرياً منكم يا 

اأع�ساء موؤمتر احلوار الوطني وافقوا على كل حاجة 
واخرجوا بح�ستكم من الغنيمـــة. يف اإهانة للنا�س 
يف اإهانـــة للمجتمع، يف اإهانـــة لت�سحيات ال�سعب 
اليمنـــي النقطة الأخرية حتدثـــوا عن تو�سيع جلنة 
التوفيق بحيث ت�ستوعـــب املكونات وبحيث يكون 
فيها التمثيالت الوطنية القائمة نف�سها والتوازنات 
الوطنية يف موؤمتر احلوار. جلنة التوفيق اأخفقت يف 
عملها يف الفرتة ال�سابقة، الى جانب كيف �ستو�سع؟ 
مـــن �سيو�سعها؟ وما �سالحيات هـــذا التو�سيع؟ مرة 
اأخرى الهيئات واملوؤ�س�ســـات امل�سوؤولة عن اإنتاج 
الدولـــة ال�سامنـــة القادرة علـــى تطبيق خمرجات 
احلـــوار الوطني واإعـــادة بناء عقـــد ال�رشاكة مرة 
اأخـــرى يتم التن�سل عنها داخل هذه الوثيقة، ولهذا 
هـــذه الوثيقة ت�سكـــل خطراً كبرياً جـــداً بدون خلق 
اآليـــات �سامنة لإمكانيات تنفيـــذ خمرجات احلوار 
الوطني يعنـــي كيف نخلق دولة وطنية دولة ل يتم 
اختزالها، الرئي�س ال�سابـــق مل يكن رئي�س الدولة 

كان هو الدولة كان مزاجه هو الذي يحكم البالد
• والي��وم عبدرب��ه من�س��ور هادي اأن��ت تتهمه االآن 

ب�...
- ل.. ل.. انـــا ل اأتهمه انـــا اأ�سعر انه ل ميتلك 
القدرة حتـــى الآن لكنه ي�ستغـــل بالآليات ال�سابقة 
نف�سهـــا التي انتجـــت الأزمة الوطنيـــة وفاقمتها، 
ونحن نتمنى منـــه مرة اأخرى اأن يدرك ان التفوي�س 
خارج اإرادة القاعـــة، �ستذهب بالبالد الى الدمار، 
كانت الثورة فر�سه حقيقية لإنقاذ اليمن واأمتنى ان 

ل ي�سارك يف عملية ت�سييع هذه الفر�سة.
اأين؟ الى  اليمن  اأخر  • �سوؤال 

- اأنـــا اأ�سعر ان اأي �سعب قادر على الت�سحية قادر 
على النجاح، لكن علينا اأن ن�سحي هذه املرة...

�سحى؟ مما  اأكرث  ال�سعب  �سي�سحي  • هل 
- عليه ان ي�سحـــي يف املكان ال�سحيح، ال�سعب 
هـــذا اأنتج اأ�سكال مقاومة طـــول تاريخه مل ي�ست�سلم 
للطغيـــان، مـــع علي عبداللـــه �سالـــح قاوموا يف 
املناطق الو�سطـــى، قاوموا يف احلزب ال�سرتاكي، 
قاومـــوا يف احلراك اجلنوبي، يف حـــروب �سعده، 
لكنه كان دائماً يدفـــع الثمن يف املكان اخلطاأ، يف 
الثورة ال�سعبية كان يدفع الثمن يف املكان ال�سح، 
مت الرتاجـــع كثرياً عن مطالب الثورة ال�سعبية لكن 
وظيفتنا الأ�سا�سية اليوم ان ن�سحي يف املكان ال�سح 

وان نعيد خلق دولة ال�رشاكة الوطنية.
كيف؟ عملي  ب�سكل  ال�سح  املكان  يف  • ن�سحي 

- يعنـــي بق�سيـــة اأ�سا�سية هـــذا احل�سور الكثيف 
لل�سعب عليه ان يتحول الى ح�سور �سيا�سي �ساغط 
وظيفته الأ�سا�سية اإعادة بناء الدولة، جتاوز املاآزق 
املذهبيـــة والطائفية املنتجـــة اليوم والت�رشخات 
الجتماعية ال�سا�سية، �سلـــب ال�سالح م�رشوعيته، 
واخلطـــر احلقيقـــي اليـــوم يف ال�ســـالح، �ســـالح 
امللي�سيـــات املنت�رش اليوم يف البالد كله، الإ�رشار 
على تغييب الهوية الوطنيـــة، الإ�رشار اي�ساً على 
جتاهل ال�سعب انه توجد مطالب �سعبية اجتماعية 
اذا مل تعرب الدولة عن م�سالح النا�س فهي تن�سحهم 
ان يذهبوا ليجـــدوا م�ساحلهم من خـــالل الطوائف 
واملذاهب والقبائـــل. يعني امل�ســـوؤول عن تدمري 
البالد كانـــت الدولة اليمنيـــة، اأداء الرئي�س الذي 
اختطف الدولة الذي اختطف الوحدة الذي اختطف 

الد�ستـــور الذي اختطـــف القوانني الـــذي اختطف 
الدميقراطية وحولها الـــى ذلك النظام امل�ست�رشي 
فيه الف�ساد املرعب يف ت�رشفاته املهملة ملكونات 
النا�ـــس والذي حـــول اليمنيني الى نا�ـــس ي�سكون 
حتى يف هويتهم، يعنـــي هل من املعقول املجتمع 
الذي احت�سن مواطناً مثـــل عبدالفتاح ا�سماعيل من 
اأ�ســــرة فقرية ينزل الى داخل عدن ويطرحوه رئي�س 
جمهورية يكـــون هو املجتمع نف�ســـه الذي يطالب 
اليوم بفك االرتباط وينكر هويته اليمنية وما يزال 
هو املتهـــم، يف الأخري، هناك ممار�ســـات قادتها 
الدولة اأنتجت هذه الت�سظيات يف الهوية الوطنية، 
هـــذه هي الق�سية اجلوهرية مبعنـــى انه علينا مرة 
اأخرى اأن نخلق وعياً، هذا الوعي لن يكون كافياً ان 
مل تتوفـــر له الأدوات التي يف م�ستوى �رشف الوعى 
يف م�ستـــوى نقائه وبقدرتها على التاأثري يف الواقع 

الجتماعي اليمني.
�سنحتاج وقتاً طوياًل لهذا؟ • رمبا 

- الوقت الطويل رمبا يف اأعمارنا لكن يف اأعمار 
ال�سعـــوب ل يفوت الوقـــت ابداً وعلـــى ال�سعب اأن 
يعرف انه يف الأخري هوؤلء كلهم اأ�سحاب امل�سالح 
غـــري امل�رشوعة مثلما حدث يف العراق مثلما حدث 
يف لبنان مثلما حـــدث يف �سوريا مثلما حدث داخل 
ال�سومال، اأوطانهم هي اأموالهم اذا ما انهارت البالد 
اذا مـــا ذهبت يف اجتاه الت�سظي �سدقيني �سيكونون 
مواطنني �سوي�رشيني ملتزمـــني من الدرجة الأولى 
لكـــن ال�سعب �سيدفـــع الثمن غالياً، هـــذه الق�سية 
نالحظهـــا حتى يف اخلطاب الدينـــي املوتور الذي 
ينتج خارج خمرجات احلـــوار من بع�س امل�سايخ 
املح�سوبـــني علـــى الديـــن الإ�سالمـــي، عليهم ان 
يتذكروا ق�سية اأ�سا�سية: ع�رشون �سنة من احلرب يف 
ال�سومال مل توؤثر علـــى اأو�ساع الدين الإ�سالمي ما 
زال الديـــن الإ�سالمي موجوداً ومنت�رشاً لكن ال�سعب 
ال�سومـــايل ت�سـرد وقتـــل واأ�سبح �سغـــالً يف بالد 
اأ�سقائـــه مثل البلد اليمنـــي ويهانون يف كل مكان، 
وعليكم اأن تعرفوا اأن وظيفتكم الأ�سا�سية اليوم هي 
الدفـــاع عن حياتكم عن حقكم يف احلياة عن وطنكم 
ولي�س ال�ست�سالم لهذه امل�سميات، »وظيفتنا اليوم 
الدفاع عن ال�رشيعـــة« ال�رشيعة باقية باإرادة الله 
ل بقـــوة ال�سيخ فالن ول بقـــوة الإمام فالن، وعلى 
املجتمع اأن يكون جزءاً مـــن ق�سية التغيري وعليه 
اأن يكـــون كل يوم �ساغطـــاً، عندما اأخفقت احلركة 
ال�سيا�سيـــة احلركة ال�سيا�سية املوجودة اليوم هي 
حركة فا�سدة، النخبة ال�سيا�سية املوجودة اليوم 
مق�سمة بني خائن وفا�سل يعي�سون ويرتزقون على 
ح�ســـاب البالد ويقـــودون البالد الى هـــذه املاآزق 
ويتحولون الى مليارديرات واأثرياء. على ال�سعب 
اأن يعـــرف انه يف اللحظـــة التي اأخفقـــت احلركة 
ال�سيا�سيـــة بتدخله انقذ البالد من النهيار، وعليه 
اأن يكون جاهـــزاً كل يوم لكن اليوم لي�س فقط عرب 
احلركـــة الثورية ولكن عرب وجـــوده يف احلركات 
ال�سيا�سيـــة، عرب تنظيم نف�سه عـــرب ت�سكيله لقوى 
�سغـــط وظيفتـــه الأ�سا�سية اإعـــادة خلـــق الدولة 

ال�سامنة حلياة املواطنني.
• ناأمـــل ذلك انـــا �ساأحتاج للكثـــري من احللقات 
معك لكن يف نهايـــة هذه احللقة انا �ساكرة لك جداً 
واأمتنـــى لكـــم التوفيق يف موؤمتر احلـــوار الوطني 
واأمتنـــى لهذا البلد اخلري والأمان بف�سلكم بعد الله 

�سبحانه وتعالى.
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مت اإعطاء ما ي�ضبه 
الر�ضوة لنا يف موؤمتر 

احلوار

اأي �ضعب قادر على الت�ضحية 
قادر على النجاح، لكن علينا 
اأن ن�ضحي يف املكان ال�ضحيح

احل�ضور الكثيف لل�ضعب 
عليه ان يتحول الى ح�ضور 

�ضيا�ضي �ضاغط
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غوايـــة التفوق تاأخذ �ساحبها بعيـــدا عن ما ينبغي فعله وجتعله 
ـــوؤال اأو بالأ�سح ل يكرتث مبا يجب  بل مبا  ً اأمام هذا ال�س ل يقـــف كثريا
ي�ستطي���ع اأن يعمله دون اأن يحيل هذه اال�ستطاعة ل�رط اأخاقي ويقوم 

ً من ذلك بتحرير اأفعاله من لزوميات يعتربها ل تلزمه. بدل
يتحدث عبدامللـــك احلوثي حتت وطاأة اأو تاأثـــري غواية التفوق ومن 
موقع منت�ر يلقي على املنهزم �روط انت�ساره وال خيار �سوى قبولها. 
ً كان يعتربه حلظته الذهبية اإذ ل حا�رش  وهو يف حديثه ي�ستدعي ما�سيا
اأو م�ستقبـــل ذهبي ميكن له اأن يب�رش بـــه وهو بهذا املا�سي يبحث عن 
وليـــة �ساعت يف الزمـــن اأو جتاوزها التاريخ لي�سبـــح كرجل وكجماعة 
قادمـــة من كهوف التاريخ لتعيدنا اإليـــه مرة اأخرى ويعتمد يف ذلك على 
جملـــة عوامل منها قوة ال�سالح وه�سا�ســـة الدولة وجماعة دينية مقابلة 
ً وتنا�سبه العداء بالإ�سافة ايل  تقف معه على الأر�سية نف�سها تقريبا
ذاكرة جمعية مثقوبة جعلت البع�س يتحدث عن دولة العدل التي اأقامها 
الأئمة يف اليمـــن واآخرهم يحىى حميد الدين وولـــده اأحمد متنا�سني اأن 
ال�سعب اليمني يف ال�سمـــال يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�سي 
ً يف طريقه لالنقرا�س حد تعبـــري الأ�ستاذ علوي ال�سقاف  كان �سعبـــا
والذي و�سف �سبتمرب 62م باأنه حلظة اليمنيني يف النتماء للم�ستقبل.
ـــيء الكثري  ً ل ميتلك مـــن املواهب ال�س احلوثـــي رجـــل عادي جـــدا
وي�ستعي�ـــس عن غياب املوهبـــة يف التاأ�سي�ـــس مل�رشوعه املا�سوي 
با�ستدعـــاء ال�ساللة والع�سبية التي ل ميكن بـــاأي حال من الأحول ان 
ً مل�ساكل النا�ـــس الجتماعية والقت�سادية بل تذهب باجتاه  تكون حال
توظيـــف هذه امل�ساكل وا�ستغالل عوز وفقر النا�س يف التجيي�س حلربه 
املقد�ســـة التي ل ي�ستطيع بغريها ال�ستمـــرار والتو�سع. هو ينت�رش يف 
بيئـــة قلقة تتنازعها احلـــروب وامل�سكالت وكثـــريون يف هذه املناطق 
يتوقون ملن يوفـــر لهم الأمن وهذا ما يعدهم بـــه. و�سيدركون بعدها اأن 

الرجل لي�س �سوى وعد من املا�سي باحلرب واحلرب فقط.
هذا الرجل وجماعته التي لي�س لها برنامج �سيا�سي واقت�سادي ينت�سل 
النا�س واملجتمـــع من معاناتهم والتي تغيب اليمن عن كل احتفالتها 
حيث ل ن�سيد ول علم وطني تذهب كل يوم يف التاأكيد على انبعاث هوية 
حمليـــة انعزالية بداأت يف التعايل اأو التقاطع مع الهوية اليمنية الأعلى 

ً عنها. ً للحلول بديال وهي ت�سعى حثيثا

وعد من املا�ضي

�سام اأبواأ�سبع+

هل يتجاوز احلوار فو�ضى مراكز القوى وال�ضتبداد؟

مع ال�ضالع �ضد القتل

موؤ�رشات عدة كانت ُتنبئ اأن ختامه لن يكون )م�سك( اأو 
ما �سابه على الأقل! ولكن كان الأمل على الأقل ان يتوج 
)حمـــل( اأكرث من ت�سعة اأ�سهر مبولود يتنف�س، هنا اأق�سد 
موؤمتر احلوار الوطني.. كان هناك اعتقاد اأن )التخريجة( 
ميكـــن اأن تكون مقبولة لذر الرماد على العيون واإعالن 
)جناح( موؤمتر احلوار، لكن اأن ياأتي ختامها بـ)�سفعة( 
 ً ـــوار، فذلك لي�ـــس جديرا تلـــو )�سفعـــة( يف اآخر امل�س

بـ)الرئا�سة( و)الرعاية القليمية( و)الرعاية الأممية(!
ــة 18 لتلقي مالحظات املكونات حول  بت�سكيل جلـن
م�رشوعي �سمانـــات تنفيذ خمرجات احلـــوار والبيان 
 ً اخلتامـــي للموؤمتر، تدارك اأع�ساء احلـــوار الأمر موؤخرا
لإعادة عجـــالت قطار املوؤمتر الى م�ساره نحو املحطة 
ـــوؤال: هل مبقـــدور املوؤمتر بلجنة  الأخـــرية، اإل اأن ال�س
الـ18 ان يتجـــاوز )�سفعة( مترير قـــرار تفوي�س رئي�س 
اجلمهورية بت�سكيل جلنة الأقاليم من خالل قفز رئا�سة 
املوؤمتـــر والتي قراأت قرار التفوي�س وطلبت من الأع�ساء 
الت�سويـــت عليه بطريقـــة »التزكية« عرب رفـــع الأيادي، 
 ً دون اأن يتـــم حتديد ن�سبة املوؤيدين واملعار�سني، وفقا
لآلية الت�سويت املعتمدة يف النظام الأ�سا�سي للموؤمتر، 
وجتاوز ما اعرتى الآلية التـــي و�سلت بها وثيقة )حل 
الق�سية اجلنوبية( الى قاعـــة املوؤمتر، مع ا�سرتاطات 

املوقعني عليها.
والقرار املن���اط برئي�س اجلمهوري���ة وجلنة االأقاليم 
املنتظـــرة، اذا مر بتجاوز اآليـــة التوافق وعدم التعاطي 
الواقعـــي مع ما يجري يف البالد، فلن يخرج بها اإل الى 
اأزمـــات جديدة ومتجـــددة، وبذلك تكـــون الدولة املنتظرة 
ً لنهج النظام  -رغم �سكلها اجلديـــد املزعوم– ا�ستمرارا

ال�سابق امل�ستمر )النظام غري ال�سابق(!  
)ال�سفعة( الأكرب عندما دفعت رئا�سة املوؤمتر بوثيقة 
»�سمانـــات تنفيـــذ خمرجات احلوار«، غـــري تلك التي 
ـــي وتقدمت بها جلنة  اأُقـــرت يف منت�سف دي�سمرب املا�س
ال�سمانات التي تراأ�سها الدكتور يا�سني �سعيد نعمان، 

نائـــب رئي�س موؤمتـــر احلوار، ما مثـــل اإطاحة بوثيقة 
مقبولـــة ومعقولة تن�سجـــم وروح التغيـــري املن�سود، 
ً على هيئـــات املوؤمتر، وكل ما حتقق من  ً فجا والتفافا

اإيجابية يف خمرجات فرق احلوار الت�سع.
الوثيقة املعدلة تن�س علـــى اإلغاء التفاق ال�سابق 
باإعـــادة ت�سكيل احلكومـــة، والكتفاء باإجـــراء تعديل 
عليهـــا. واخت�ســـار »الفـــرتة التاأ�سي�سيـــة« اإلى �سنة 
ً عن �سنتـــني مت التفاق عليهـــا �سابقاً،  واحدة بـــدل
وتو�سيـــع جلنة »التوفيق« وحتويلها الى »هيئة وطنية« 
وحتديـــد �سالحياتهـــا بالإ�ســــراف واملتابعـــة فقط 
لتنفيذ خمرجات موؤمتر احلـــوار، وبقاء جمل�س النواب 
ب�سالحياتـــه الت�رشيعيـــة نف�سهـــا، واإعـــادة ت�سكيل 
جمل�س ال�سـورى ليتم متثيل مكونات جديدة فيه بن�سب 
غري معلومة.... وبهذا كله يكـــون موؤمتر احلوار �سلم 
خمرجاته لـ)الراعـــي( و)با�سندوة(، ملجل�س نواب ميت 

وحكومة )مرعبلة(!
ما يتم يف موؤمتر احلوار ل يجب التعاطي معه مبعزل 
عما يجري يف الأر�ـــس، فالتنظري النموذجي يف موؤمتر 
احلوار لو�سع احللـــول لأزمات البالد، ل بد ان يحاكي 
تطلعـــات النا�س يف اجلنوب وال�سمـــال، وحال اقت�ساد 
الدولة املرتدي ومعي�سة ال�سعب ال�سعبة والتدهور الأمني 
ـــي امل�سلحي لأغلب القوى  املريع، وال�سلوك ال�سيا�س
ال�سيا�سية، وا�ستمرار قوى النفوذ ال�سيا�سي والع�سكري 

والقبلي يف التغول ونهب مقدرات البالد!
خمرجات احلوار �ستكون يف مواجهة الفو�سى، التي 
قال عنها بيان قيادات احلزب ال�سرتاكي »اإن الفو�سى 
ت�ستخدم يف اأحيان كثـــرية كغطاء حقيقي لال�ستبداد، 
واأن اأ�سكـــال الفو�سى التي يعي�سها امل�سهد ال�سيا�سي 
والجتماعـــي اليمنـــي، وانعكا�سات ذلـــك على كيفية 
اإدارة بع�س جل�ســـات موؤمتر احلـــوار الوطني، تهدف 
يف الأ�سا�س اإلـــى اإرباك امل�سهد ال�سيا�سي العام، عرب 
اللتفـــاف وحماولة ح�سم الق�سايا اخلالفية خارج اإطار 

التوافق املعمول به يف موؤمتر احلوار الوطني ومبعزل 
عن نظامه الداخلي ما اأعاد اإلى الأذهان منطق واأ�ساليب 

مراكز القوى والنفوذ«، فهل ميكن تفُهم هذا التحذير!
هل ميكن لرئي�س اجلمهورية وموؤمتر احلوار اأن يدركوا 
املواقف الراف�سة ملخرجات احلوار من قبل اجلنوبيني، 
وما يعتمل يف اجلنوب من )حـــراك( وما ت�سهده تطورات 
)الهبـــة( بح�رشمـــوت، وما اآل اليه الو�ســـع يف �سعدة، 
ناهيك عن املواقف املتفجـــرة هنا وهناك، وما يرتب�س 

بالبالد من القوى املعيقة للتغيري.
يف ال�سياق يجب التنويه الى ما جاء يف بيان القيادة 
ــة التي دعت الى »تبني موؤمتر احلوار  اجلنوبية املوؤقـت
ً باإحالة وثيقة النوايا احل�سنة واملق�سود بها هنا  قـــرارا
»اتفاق حول حل عادل للق�سيـــة اجلنوبية« اإلى اآلية 
جديدة للتفاو�س بني ال�سمال واجلنوب، نواتها الفريق 
امل�سغـــر للق�سية اجلنوبية«، والتـــي اعتربت اأن ذلك 
ميثـــل الفر�سة الوحيدة املتاحة اأمـــام املوؤمتر لتجنب 
خماطـــر هذا الف�سل الناجت عن الإخفاق يف حل الق�سية 
ً يتناغم مع نب�س ال�سارع اجلنوبي على  اجلنوبية حال

امتداد اأرا�سيه وباأغلبيته ال�ساحقة.
ومن املهم تفهـــم حتذير بيان تلـــك القيادة -التي 
يقـــف يف مقدمتها الرئي�سان علـــي نا�رش حممد وحيدر 
ــة والنفوذ يف  العطا�ـــس- اأن »قـــوى امل�سالح والهيمـن
�سنعـــاء تعيق م�سرية احلوار وتقـــود اأعمال املوؤمتر 
-الذي ي�سهد جل�سته الأخرية ب�سنعاء- الى ف�سل خطري 
»عنوانه الإخفـــاق يف حل الق�سيـــة املركزية )الق�سية 
اجلنوبية( يف جـــدول اأعمال املوؤمتر باعـــرتاف واإقرار 
املوؤمتريـــن اأنف�سهم، ورعاتهم املحليـــني والإقليمني 

والدوليني«.
.... هل �سيتـــم جتاوز نهج و�سلوكيات )النظام غري 
ال�سابـــق( يف اختتام واإقرار وثائـــق موؤمتر احلوار خالل 
ً على ختام احلوار  جل�ستـــه الأخرية اأم �سرنى اإ�ـــرشارا

بـ)�سفعة( كربى!

ل.. �سيء يبعث على التفاوؤل..
هذا مـــا ذهبت اإليـــه عديد و�سائط 
اإعالمية اأوروبية يف �ساأن ما اآلت اإليه 
الأو�ســـاع يف املنطقـــة العربية بعد 
ثالث �سنـــوات من انتفا�سات الأمل من 
اأجـــل الكرامة واحلريـــة والدميقراطية 

ولقمة العي�س الكرمية.
القراءات تعـــددت لكنها بدت وكما 
ً و�سعت هذه النظرة  لو اأنها م�سبقـــا
الت�ساوؤمية، فالآمال التي اأطلقتها تلك 
النتفا�ســـات اجلماهرييـــة ال�سلمية 
»تبخرت وحتطمـــت حتت اأقدام القمع 
والإرهـــاب واحلديد والنـــار والفو�سى 
والتخبـــط واملـــوت والدمـــار واأزيـــز 
 ً واملتفجرات �سارت عنوانا الر�سا�س 
»امل�ساهد«  بح�سب جملـــة  لثوراتنا« 

اللندنية.
و«خيبـــة الأمـــل كبـــرية يف نهاية 
ال�سنة الـ3 من الثورات العربية، ففي 
م�رش يقوم اجلي�ـــس برتميم الأو�ساع 
القدمية بعدما عمل الإ�سالميون على 
اأ�سلمة كامل البالد، ويف �سورية تدور 
حرب وح�سيـــة ل مثيل لها و�سعوب 
املنطقة كلهـــا تعاين منها الآن. اأما 
يف ليبيـــا فامليلي�سيـــات اأ�سحبت 
لها الكلمة العليـــا واأ�سبحت البالد 
مهددة بالنق�سام اإلى اأقاليم متعددة. 
ومن خالل هذا الو�ســـع املوؤمل هناك 
اإدراك متزايـــد باأن اإقامـــة نظام يقوم 
على قواعـــد احلرية و�سيادة القانون 
يف ال�سياق الثقـــايف والديني للعامل 
العربـــي اأمـــر ل يحتـــاج لب�سعـــة 
�سهـــور واإمنا ل�سنـــوات عديدة ورمبا 
عقود« ح�سب �سحيفـــة »فرانكفورتر« 

الأملانية.
القـــراءة علـــى هـــذا النحـــو بدت 
جتمع مـــا بني نقد حار ولكنه يت�سم 
بال�سطحية اأغفلت اأهم احلقائق ويف 
الأبرز اأن الأو�ساع يف املنطقة العربية 
بلغت حـــدود عدم الحتمـــال لفقدان 
املواطن كامل حقوقه بالعي�س بكرامة 
واإن�سانية، بيـــد اأن النتفا�سات التي 
 ً ً واجتماعيا كانت زلزاليـــة �سيا�سيا
انطلقـــت يف الغالـــب بعفويـــة وهي 
مل تفتقـــد اإلى التنظيـــم فقط بل ان 
املكونـــات التـــي انبثقـــت مـــن بحر 
الأمواج ال�سعبية وبخا�سة ال�سبابية 
كانـــت اأ�سبـــه بالنفجـــار وجانبها 
اخل���رة التق���اط االأح���داث وبخا�سة 
مللمـــة هذا التعدد مـــن التكوينات ما 
ً مالأته تلـــك القوى التي  اأوجـــد فراغا
اللحظات  ال�ساحات يف  �سقطت على 
الأخرية وهو ما مثل عملية اختطاف 
لتلك النتفا�سات باخلداع والت�سليل 
و»نعيق« ال�سعـــارات واأقنعة القدا�سة 
الزائفة مبا ترتـــب عليها من نتائج 
 ً عك�سية كان التدخل اخلارجي فاعال

مبا ترتب يف النتيجة.
نعـــم لقـــد كانت هنـــاك اخفاقات 
غري ب�سيطـــة اإلى درجـــة اأن العديد 
من املهتمـــني بهذا ال�ســـاأن اعتربوا 
مـــا حدث مـــن انفجـــار غ�سب تعرث 
لكنهم اأقـــروا باأن ما بـــداأ لن يتوقف 
ـــي -الذي  ورمبـــا ان للجانب ال�سلب
متثـــل بالندفـــاع املحمـــوم من قبل 
اأولئك الذين �سقطـــوا على ال�ساحات 
ــة انك�ساف حقيقتهم  الثورية- ح�سـن
مناه�ســـة التحـــولت اجلذرية وهو ما 
اأدى اإلى هـــذه التطورات التي تتالحق 
على �سبيـــل املثال يف م�رش وتون�س 
العتبار مل�سار  اإعـــادة  ي�سبه  فيما 

هذه العملية التاريخية.

ل.. �ضيء يبعث 
على التفاوؤل

يا للهول، يـــا للب�ساعات، يا للتوح�س، 
يـــا للقـــذارات.. مـــا يحـــدث يف ال�سالع من 
جرائم مروعـــة و�سط هذا ال�سمـــت كله، ويف 
ظل هذا ال�سكـــوت الكثيف!! ي�سعرين بالتقزز، 
ي�سعرين بالتواطـــوؤ، ي�سعرين بالعجز، فيما 
القتل هناك يف ال�سالع ميار�س طقو�سه الال 
اأخالقيـــة مبهارة بدوية عاليـــة اأح�س اأنا هنا 
بالت�ســـاوؤل، واأ�سعر اإلى ذلك كما لو اأنني قد 
منحت �سمريي اإجازة مفتوحة!! الآن ويف هذه 
اللحظة بالذات ها هـــي املجنزرات – املدافع 
– القذائـــف – الـ اآر.بي.جي – الكال�سنكوف، 
ت�سمد احداثياتها ال�رشهة، اآلياتها املجنونة 

وتقـــوم بح�سد الأرواح ومراكمـــة جثث واأ�سالء 
ال�سحايـــا.. ها هـــي البـــزات، والنيا�سني، 
وجوارب وبيادات، وكفوف، واأ�سابع الع�سكر 
تـــربز معـــاين انحطاطها املقيـــت وتعكف 
مبا�ـــرشة يف �سنـــع مهرجانـــات واحتفالت 
القتل واملوت املفجر ل�ســـاللت الدم، ودموع 
ونحيب الثكالى، ها هـــي جينات اجلندرمة، 
ونزعـــة الهمج، وال�سفـــات الوراثية اخلا�سة 
بثقافة التتار تتحرك الآن وتخرج من مغاراتها 
و�رشاديبهـــا التاريخية املجبولة على العنف 
العفـــن وترتكـــب كل هـــذا الدمـــار، وكل تلك 

الكارثة.

alrhman1960@yahoo.com

 +  جازم �سيف

 +  عبدالرحمن اأحمد عبده



9راأي AL-THAWR - Issue (2265) - Thursday 23.1.2014

 اخلمي�س 22 ربيع الأول 1435هـ - املوافق 2014/1/23م - العدد )2265( 

وتن�سجم مع حزب وحد اجلنوب و�سارك يف اندماجه 
يف وحدة )اجلمهورية اليمنية( التي �سكلت دولة مركزية 
من  ال�سمال  يف  متخلفة  قــوى  مــراكــز  مكنت  ب�سيطة 
تدمري  اأنتج حالة  والرثوة مما  ال�سلطة  على  ال�ستحواذ 
ً يف  بالغا  ً و�رشخا اجلنوب  �سيء يف  كل  طالت  �ساملة 
دولة  اأ�سا�سها  على  تاأ�س�ست  التي  اليمنية  الهوية 
اجلنوب، وي�رشح ت�سور الدولة الحتادية من اإقليمني اأن 
ً باإزالة  قيام اإقليم جنوبي واآخر �سمايل �سيكون كفيال
 ً ً ويعيده �رشيكا الحتقان يف اجلنوب ويبقيه متما�سكا
يف القرار يف دولة احتادية قوية تعيد العتبار للهوية 

ً عن الإلغاء والتهمي�س. اليمنية بعيدا
ً ان الأطـــراف ال�سيا�سيـــة يف ال�سمال  وكان وا�سحـــا
واجلنـــوب داخل وخارج موؤمتر احلـــوار الوطني، كانت 
بعيـــدة عن اأي حل حقيقي لهذه الق�سية، فقد ا�ستمرت 
قيادات اخلـــارج واحلراك اجلنوبي الراف�س للم�ساركة يف 
موؤمتر احل���وار مبطالب فك االرتباط، مما عزل ال�سارع 
يف اجلنـــوب عن التفاعل مع ما يطرح من حلول وهو ما 

فوت الفر�سة على انتزاع ما هو ممكن �سيا�سياً.
وبكل خفة تقدم )ال�سالح( و)املوؤمتر ال�سعبي العام( 
بت�سور لـ)دولة احتادية ب�ستة اأقاليم(، وجتروؤوا بالقول 
باأن �سمـــان الوحدة يتحقق يف دولـــة احتادية من �ستة 
اأقاليـــم، وب�سن تهمة النف�ســـال والتخوين على موؤيدي 
ـــور القليمني، وعلى الرغم مـــن ان الت�سورين هما  ت�س
�سناعـــة حمليـــة خال�ســـة �سيغت بوثيقـــة الق�سية 
اجلنوبية التـــي ن�ست ن�سختها الأولى علـــى 6 اأقاليم، 
خرجت جوقة هذه الأطـــراف لتترباأ من الوثيقة وتن�سبها 
ً على  ً خارجيا لـالأممي )بنعمـــر( معتربة اإياها تاآمـــرا

وحدة اليمـــن، واملده�س اأي�ســـاً، تربوؤهم حتى من فكرة 
الدولـــة الحتادية، وبدا وكاأن ل اأزمـــة يف اجلنوب عندما 
حتدث النا�رشيون عن رف�سهم لوثيقة متيز اجلنوبيني 
)ال�سمانات يف الوثيقة(، وكانوا قد تقدموا بت�سور للحل 
يقـــوم على ما ي�سبه دولة ب�سيطـــة بحكم حملي وا�سع 

ال�سالحيات وب�سمانات ح�سن النوايا.
وعندما رف�س اأمني عام ال�سرتاكـــي )يا�سني( التوقيع 
على الن�سخة الأولى من وثيقة الق�سية اجلنوبية كونها 
مل تن�س على فكرة حزبه )دولـــة احتادية من اقليمني(، 
وقعت عليها )جماعة ان�ساراللـــه احلوثية( التي �سبق 
ً انحياز  اأن اعلنت تاأييدها لفكرة القليمني، وكان جليا
ــة الأقاليم يف  )الرئي�ـــس اليمني اجلنوبـــي( لفكرة ال�سـت
ذلـــك الجتماع الـــذي غاب عنه فريق احلـــراك اجلنوبي 
ً لفكرة  املن�سحب مـــن موؤمتر احلوار، والذي كـــان موؤيدا
القليمـــني، بينما ح�رشه الفريق املوؤيـــد لفكرة ال�ستة 

الأقاليم.
وبهذا الإ�ـــرشار، حمل ال�سرتاكي الفكـــرة اإلى موؤمتر 
احلوار جمـــدداً، عندما مت ت�سمينها يف وثيقة الق�سية 
اجلنوبية لتناق�س كخيار اإلى جانب )ال�ستة اأقاليم( اأو )حل 
ثالث ببينهمـــا(، لي�سعها مرة اأخرى، اأمام كل الطراف 
التاريخية،  ال�سيا�سية لتناق�سها وتتحمـــل م�سوؤوليتها 
ولكنهـــا فو�ست الرئي�س، الذي عـــرف بتاأييده لـ )فكرة 6 
اقاليـــم(، ليتخذ القرار من بني خيـــارات )القليمني( او 
ــة( اأو )حل ثالث ببينهما(، واإذا فرغنا من اأن ال�ستة  )ال�سـت
الأقاليم طرحتها اأطراف غري متحم�سة لها، ولكن ملجرد 
مواجهـــة فكرة القليمني، ميكـــن اأن نتكهن باأن ي�ستقر 
ً اأمام  الأمـــر على )حـــل ثالث بينهما( ل يكـــون مفتوحا
حتديد العدد فقط بل لتحديد امل�سمون مبا ير�سي تلك 
الأطراف التي ل ميكن ان تعطي التفوي�س دون اأن تعلم 

عن ما �سينتج عنه.
وهكذا مت جلد )فكـــرة القليمني( والنتهاء بت�سفيتها، 
وهي فكـــرة ا�ستمدت قوتهـــا من حجتهـــا ولكنها فقدت 
�سندهـــا يف توازنات القوة القائمة، ومـــع اأن ال�سرتاكي 
ً حيال هذه الفكرة، كان يف الوقت نف�سه  الذي كان علميا
ً لهـــا، وعندما طرح الفكرة بـــدا وكاأنه وحده من  خمل�سا
�سيقـــرر ماآلتها، مما جعله يظهـــر وكاأنه خذل فكرته 
حني خذلها الآخرون، وهو يحتاج ان يدرك اأن بقاء دوره 
هو ما �سي�سمن ان ل تكون خمرجات احلوار بعيدة عن 
خياراته، ولذا ل ينبغي ان يرتبك دوره، وهو يعلم كيف 
�ساهـــم يف �سياغة وهند�سة م�سامني هامة ن�ست عليها 
ال�سياغات النهائية ملختلف فرق احلوار، كان اأهمها، 

انتزاع �سمانات حقيقية للق�سية اجلنوبية.

ـــوؤال الذي يطرح نف�ســـه يف �سوء  ال�س
ما �سبق مـــع مكونات احلوار الوطني ما 
هي الثقافة البديلـــة التي ميكن اأن يلتف 
حولهـــا الأفـــراد كـــي نتجـــاوز �سلبيات 
الثقافـــات التقليديـــة احلاليـــة من اأجل 

اإحداث نهو�س ثقايف حقيقي يف الوطن؟
اإن الثقافة البديلة بال �سك هي الثقافة 
املدنيـــة التي متثل الثقافـــة التي جاءت 
ــة منذ خم�سة قرون  بها التطورات احلديـث

ً فهي ثقافة املدنية التي �سنعها  تقريبا
الإن�ســـان بنف�ســـه بعـــد انف�سالـــه عن 
الطبيعة ول تت�سمـــن اأي اأبعاد للتفرقة 
بل تت�سمـــن نظرة مو�سوعيـــة الإن�سان 
ـــى امل�ســـاواة يف احلقـــوق  قائمـــة عل
والواجبات وتقوم علـــى طرائق التغيري 
ــة العلمية والعقالنيـــة يف النظر  احلديـث
اإلى الإن�ســـان والواقع وم�سكالته وتتجاوز 
امل�ساألة القليمية اأو القطرية اإلى نظرية 

اإن�سانية �ساملة ذات بعد ح�ساري.
وامليـــزة الفريدة يف هـــذه الثقافة انها 
ل تلغـــي معتقـــدات الأفـــراد اأو ثقافتهم 
اخلا�سة بل تبقـــي عليها وت�سعها يف 
اإطار ل تتجاوز فيه اجلوانب الجتماعية 
ال�سيا�سية  اإلـــى موؤ�س�ســـات املجتمـــع 

والقت�سادية والعلمية.
واملق�سود هنا باأن الثقافات التقليدية 
يف خمتلف املحافظات هي ال�سائدة ويف 

املرتبة الأعلى على الثقافة املدنية على 
الرغـــم من وجود ثقافـــة جنينية للثقافة 
املدنيـــة ومطالبات ل�رشائـــح ت�سعى لأن 

ت�سود على اأية ثقافة اأخرى.
اإن عمليـــة النهو�س اأ�سا�سها ثقايف، 
فالثقافة ال�سائـــدة يف اأي جمتمع هي ما 
يعك�س طبيعـــة قيم املجتمـــع وتخلق 

البيئة التي حتت�سن عملية التغيري.
• نقابة عمال البناء والأخ�شاب القطاع غري املنظم.

من يخذل اجلنوب؟

+  ن�سر نورالدين

تت�ساعد هي�سترييا قوى الهيمنة  والنفوذ مع اقرتاب بزوغ 
ــة، كاأحد اأهم خمرجات  فجر الدولة املدنية الحتادية احلديـث
موؤمتر احلوار الوطني ال�سامل، الذي ا�ستطاعت اإعاقته بع�س 
ً فيما تبقى  الوقت ولكنها ف�سلت يف اإجها�سه، ومل تاأل جهدا
من الوقت ال�سائع لنعقاد اجلل�سة اخلتامية ملوؤمتر احلوار، 
من تكثيف ال�سغوطات علـــى موؤمتر احلوار، وت�سديرها الى 
داخله، عرب رف�س خيار القليمني �سلفاً، بذريعة احلفاظ 
على الوحدة، وحماولة فر�س خيار تق�سيم اجلنوب الى اأكرث 
من اإقليـــم بالذريعة ذاتها، دون تقـــدمي اأية مربرات منطقية 
مقنعـــة وذات م�سداقية، مع املمانعة غري املربرة على طرح 
اخليـــارات املقدمة ب�ساأن عدد الأقاليـــم على جل�سات موؤمتر 
احلوار، واللتفاف على لئحته الداخلية باإجراءات الت�سويت 
امللتب�ســـة على تفوي�س يـــوم الأحد قبل املن�ـــرشم ب�ساأن 
جلنة درا�سة القاليـــم، واملحاولت البائ�سة للرتاجع عن ما 
مت التوافق عليـــه ب�ساأن �سمانات تنفيـــذ خمرجات احلوار 

الوطني.
ــة والنفوذ لإعاقة  ان املحـــاولت امل�ستميتة لقوى الهيمـن
واإجها�ـــس خمرجات احلوار الوطنـــي ال�سامل بذرائع �ستى، 

ترتكز اليـــوم على الرف�ـــس املطلق 
للخيار الأكرث واقعية والقابل للحياة 
والأقل كلفة »خيـــار القليمني« كحل 
عادل للق�سيـــة اجلنوبية امللتهبة 
يف اإطـــار الدولة الحتاديـــة، ل�سالح 
م�ساريـــع وتوجهـــات ملتب�سة وغري 
وا�سحـــة، ت�ستهدف وحـــدة اجلنوب، 
وتق�سيمه الى اأقاليم عدة،، يف موؤ�رش 
بالغ اخلطورة علـــى وحدة وا�ستقرار 
اجلنـــوب وال�سمال معـــاً، ي�ستح�رش 
واقـــع التجزئة ال�ستعماريـــة ما قبل 
1967م، التـــي كانـــت مفرو�سة على 

اجلنوب قبل الثورة وال�ستقالل الوطني »املحميات ال�رشقية، 
واملحميات الغربية، وم�ستعمرة عدن«، الواقع الذي ثار عليه 
ال�سعب يف اجلنوب، و�سحـــى غاليا من اأجل انت�سار الثورة 
ً اأكرث مـــن )23( �سلطنة  ــزاع ال�ستقالل الوطنـــي، موحدا وانـت
وم�سيخـــة واإمارة يف اطار دولة وطنيـــة واحدة، ظلت وما تزال 

اأحد اأهم اإجنازات ثورة 14 اأكتوبر املجيدة.

ومن هذا املنطلق تغدو التوجهات 
امللتب�ســـة لفر�س تق�سيـــم اجلنوب 
الـــى اقاليـــم متعددة لي�ـــس اأكرث من 
مغامرة غري حم�سوبة، مدفوعة بوهم 
ت�سفية الق�سية اجلنوبية، م�ستخفة 
ال�سعـــب وت�سحياتـــه،  بن�ســـالت 
متعاليـــة علـــى الو�ســـاع امللتهبة 
باملطالب  ــة  وم�ستهيـن اجلنوب،  يف 
ال�سعبيـــة التي ترفعهـــا الفعاليات 
الحتجاجية احلا�سدة -ب�سورة �سبه 
يوميـــة- للحراك ال�سلمـــي اجلنوبي 
عن  املغيبـــة  ف�سائلـــه  بغالبيـــة 
موؤمتـــر احلوار، الأمر الذي يربر ملطالب ا�ستعادة الدولة وفك 
االرتب���اط، املرفوعة على نطاق وا�سع يف اجلنوب، وي�رعن 
لها، ول �سيمـــا مع الرف�س امل�سبـــق - غري املربر خليار 
ً يف اجلنوب،  القليمـــني، خيار احلد الأدنى املقبول جزئيا
لانخ���راط يف اإط���ار م����روع الدولة االحتادي���ة الدميقراطية 
احلديثة التي تن�س عليها خمرجات احلوار الوطني ال�سامل.

تق�ضيم اجلنوب ي�ضرعن ملطلب ا�ضتعادة الدولة وفك الرتباط 

د. حممد +
�سالح علي 

مل تقابل فكرة االإقليمني -التي تبناها اال�صرتاكي- 
اأزمة  بحل  املعنية  االطراف  من  اأي  من  جادة  بفكرة 
الق�صية اجلنوبية، وهي فكرة حتاول اأن تعيد اجلنوب 

للمعادلة الوطنية �صمن دولة احتادية..

 +  علي اأحمد حممد ال�سنوي

بكل خفة تقدم )اال�ضالح( 
و)املوؤمتر ال�ضعبي العام( 
بت�ضور لـ)دولة احتادية 

ب�ضتة اأقاليم(

رف�س خيار االقليمني �ضلفًا، 
بذريعة احلفاظ على 

الوحدة، وحماولة فر�س خيار 
تق�ضيم اجلنوب الى اأكرث من 

اإقليم بالذريعة ذاتها

+ عارف حم�سن اخليواين

الواقـــع  علـــى  يتوجـــب 
عن  التعبري  الراهـــن  ال�سيا�سي 
يفرت�ـــس  ال�سعبيـــة،  الإرادة 
والتكثري  التبجيـــل للعقالنية، 
للدولـــة  البنـــاء  ـــورات  لت�س
املدنيـــة العادلة، ينطوي على 
اليحـــاء باحلداثة ال�سيا�سية.. 
احل�سارية  ال�سعب  ولطموحات 
متجليـــة يف تعابـــري النخـــب 
املمار�سة  ت�ستحق  ال�سيا�سية، 
للتفكري احل�ساري، واملتابعة 

جللوات التنوير فيه!!
مطلوب منه احلل الوطني لكل 
اجلنوبية  للق�سية  الق�سايا.. 
اأو لغريهـــا مـــن الق�سايا.. من 
تقدمـــي..  وحـــدوي..  منطلـــق 
ميار�ـــس التوحيـــد للقـــوة يف 
الوحدة. يحتاج للتزخري للقيم 
الوطنيـــة.. للتدبري الدميقراطي 
والثـــوري.. ما يكر�ـــس التعبري 

عن الوطنية اليمنية ب�سدق.
فالواقع ي�ستوعب ح�سوريات 
ـــي اليمنـــي،  العقـــل ال�سيا�س
يف  تعمقـــه  ومعطيـــات 
التاأزم.  لت�ساري�س  ال�ستيعاب 
الطروحـــات.  كل  ي�ستوعـــب 
بحرية  التعبري..  بحرية  يحتفي 
قناعاتنا  ي�ســـادم  ل  الختالف 

الوطنية، والدميقراطية.
يقـــوي املمار�ســـة حل�سور 
بالت�سور  يزخـــر  واقع  العقل.. 
املعا�ـــرش  الدولـــة  ملفهـــوم 
فيما يعك�ـــس ت�سبعنا بالقيم 
التنويـــر،  بقيـــم  ــة..  احلديـث
مع  للتطابق  ويوؤ�س�س  واملعرفة 
اخلري العـــام.. يوثـــق �سلتنا 

بقيم التقدم.

عن الواقع
ال�ضيا�ضي الراهن

احلوار الوطني وطن الثقافة الهوية الأكرب
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+ �سباح مالك االإرياين

�سرية

اإنـه اأبــي

رئي�س املجل�س اجلمهوري 
تدخل لتغيري ا�ضم اأخي 

من لينني اإلى فهد

انـــزاح احل�سار واكتملت فرحـــة اأبي، ل بالن�رش 
وحـــده ولكن بولدة ال�سبي الوحيد له والذي اأطلق 
عليه ا�ســـم »لينني« لكن التوجه الى تقليدية احلكم 
وال�ـــرشاع الذي ا�ستدعى تنـــازل احلكومة اآنذاك يف 
�سبيل اعـــرتاف اجلارة الغنية باجلمهورية اليمنية 
وتنا�سيهـــا ان تكون اليمن معلنـــة كدولة ا�سالمية 
�رشفة بقوانينهـــا ال�رشعية الحادية التوجه ،ذلك 
اجلو العام جعل الكثـــريون ي�سجون من اعالن اأبي 
توجهه ال�سرتاكي ال�سيوعـــي وما زلت اأذكر نقا�ساً 
طويالً كان يـــدور تلفونيا بينه وبني الوالد العقيد 
حممـــد الرياين ناقـــالً و�سايا رئي�ـــس اجلمهورية 
الوالـــد القا�سي »عبدالرحمن الريـــاين« ب�رشورة 
ان يقـــوم اأبـــي بتغيري ا�ســـم اأخي. ذلـــك املوقف 
ال�ساغط من اجلميع جعل اأبي يغريمن ت�سمية ولده 
»لينني« باأن يطلق عليه ا�ســـم »فهد« واعتقد الكثري 
مـــن ال�ســـذج ان ابي قد ر�سخ ومل يِلـــم اإل القلة �رش 
ت�سميـــة فهد وباأنه ال�سم احلركـــي ملوؤ�س�س احلزب 
ال�سيوعي العراقي »يو�سف �سلمان يو�سف«)1( والذي 
اأعـــدم اثناء حكم نوري ال�سعيـــد يف العراق1949. 
وكانـــت  مقولته وهو ي�سنـــق والتي وجهها لرفاقه 
وجلالديـــه »ال�سيوعية اأقوى من املـــوت واأعلى من 
اأعواد امل�سانق« واحدة مـــن الو�سايا التي اعتنقها 
اأبـــي واعتنقها معه الي�سار يف اليمن ويف كل الوطن 
العربـــي اآنذاك ك�سبيل جناة مـــن تخلف عميق ن�رش 
اثره على كل البنـــى الجتماعية، وبحثاً عن حرية 
مرجتـــاة -  دفعـــوا يف اليمن ثمنـــاً باه�ساً لها يف 
اأغ�سط�س من العام نف�سه الذي اأعلنوا انت�سارهم فيه 

على قوى التخلف فرباير 1968.
�سبعـــون يومـــاً ق�ساها اأبـــي ورفاقـــه يحملون 
روؤو�سهم على اكفهم، يودعون اأ�رشهم يف حفظ حلظة 
حـــظ تراهن انهم قد يبقون وقـــد ل يبقون فال يقني 
يف تلك احلرب التي �سندت من ال�سعودية وحالفتها 
قـــوى غربية قوية كحرب هـــي اقليمية يف ظاهرها 
لكنهـــا  -وبدون اإعالن- دولية، اإذ هي مواجهة بني 
مع�سكرين يجدا مكانـــاً ل�رشاعهما يف �ساحات تلك 
الـــدول والقوى الفقـــرية واملتخلفة، مل تكن حرباً 
بـــني اجلمهورية وامللكية كما تبدو يف الظاهر، بل 
هي حرب بني مع�سكري التوجه الراأ�سمايل ومع�سكر 
التوجه ال�سيوعي ال�سرتاكي والذي يجد مكانه بني 
حتالفاته مع ال�سعوب الفقرية وحركات التحرر يف 

كل الأمكنة من عامل ثالث اأو عامل نام.
ويف الوقـــت الـــذي وقفت كافة القـــوى الوطنية 
وقـــادة اجلي�س الأبطال من �ساعقـــة ومظالت كانت 
الكثـــري مـــن القـــوى التقليديـــة »م�سائـــخ اليمن« 
بقبائلهم يختفون يف قراهـــم يتغازلون غزلً خفياً 
والطرف الآخر يف انتظار تاأمني انف�سهم يف اللحظة 
احلا�سمة، وباملثل فر من البالد قادة اجلي�س الذين 
ل ميلكون الإميان الكايف بـــاأن الثورة اليمنية هي 

ثـــورة �سعب من اجلياع واحلفاة العراة وهم الأقوى 
ولن ميوتوا. كان هذا اإميـــان اأبي ورجاله واإميان 

قادة اجلي�س ممن نبتوا يف تراب الأر�س اليمنية.
 انت�رشت ثورة اليمن ال�سعبية والتي و�سعت لها 
�سعاراً »اجلمهورية اأو املـــوت« انت�رشت -رغم قلة 
امكانياتهـــا- مقابل الطرف الآخر، انت�رشت باإرادة 
�سعبية وبتنظيم جماهريي واع مع قوات من اجلي�س 
الذي كان له قيـــادات مل تتكرر بعد ذلك يف تاريخ 

اليمن والى الآن.
كيف متت مكافاأة هـــوؤلء الرجال، رجال الن�رش 

من قادة اجلي�س وقادة املقاومة ال�سعبية؟
تاريـــخ مك�سوف ملن عا�س تلك الفرتة بل وكتبت 
الكثـــري من الدبيات واملالحم عـــن تلك الفرتة وما 
بعدها، كما اأدلى الكثـــريون ب�سهاداتهم املن�سورة 

يف مذكرات ولقاءات.
تلك احلرب ال�رشو�س التي �ساركت فيها كل اليمن 
مبا فيهـــا جنوبها الذي كان حديـــث ال�ستقالل هي 
التي اعقبت ما �سمي »بحركة نوفمرب«  1967 والتي 

كانت كما قال اأحدهم:
»وهكذا تاأتى لدولة حتالف اخلام�س من نوفمرب 
1967 ان تق�ســـي على حركة اأغ�سط�ـــس 1968 التي 
قادهـــا عبدالرقيـــب عبدالوهاب ومل تتـــورع اأثناء 
الق�ســـاء على رمـــوز احلركة رميـــاً بالر�سا�س ان 
نب�ســـت طائفية ال�سمال الزيدي يف مواجهة اجلنوب 
ال�سافعي، ومل يتلكاأ رئي�س اجلمهورية عبدالرحمن 
الريـــاين حلظـــة ان يحا�ـــرش ويـــزج يف ال�سجـــن 
بابن اأخيـــه مالك الرياين الـــذي مترت�س بج�سارة 
مناوئـــاً دولة نوفمرب، وان ميتـــدح يف الوقت ذاته 
العـــدو املناه�ـــس للجمهورية ال�سيـــخ ناجي بن 
علـــي الغادر فار�س امللكيـــني و�ساعرهم م�سبهاً له 
بخالد بن الوليد �سيف اللـــه امل�سلول، ومل تكتف 
حركة نوفمرب باإق�ســـاء الذين نه�ست ثورة �سبتمرب 
بف�سل ت�سحياتهم بـــل اأق�ست مبكر كل فئات الزيود 
الها�سميني رغـــم تباين وتعـــدد وجهاتهم الفكرية 
والجتماعية ورغم ان بع�سهم قاتل يف �سفوف فيالق 

اجلمهوريني بدعوى انهم ملكيون متخفون«)2(.
عادت كل القوى التي تخفت اثناء احلرب واأ�سبح 
املهزوم هو املنت�رش. وهكذا كان الو�سع الذي زج 

فيه باأبي يف ال�سجن..
كـــان اأبي قد لقننا اثناء احل�سار ان قد ياأتي يوم 
يغيب فيـــه وبالن�سبة لنا ك�سغار كـــان غياب اأبي 
هو ما قاله لنا »�ـــرشورة تواجده يف مكان اأهم من 
البيـــت« لأن حاجتهم اليه هنـــاك اكرب من حاجتنا 
اليه، كان ال�سجن هـــو اجلبل الذي �سعده اأبي كما 

كان يفعل كل ليلة وفيه غاب اأبي عنا كما كان يقول 
لنا انه قد يفعل، ولول نهيج خافت من اأمي، وبكاء 
عـــايل النربة يختلط باأدعية كثـــرية من جدتي ملا 
ا�ستغربنـــا على الطالق غياب اأبـــي وملا ادركنا ان 

اخلطر عليه هذه املرة اأ�سد واأنكى.
واثناء ذلك عملت اأمي وجدتي على األ ننقطع عن 
الدرا�سة اإذ كـــن يعلمن ان اأبي لـــن يغفر ذلك مهما 
كانـــت الظروف، كنا قـــد عدنا الـــى مدار�سنا بعد 
انتهاء احل�سار وكان الكثـــري من مدر�سينا قد غادر 
ومل يبق اإل البع�س ممن ي�ستلمون رواتبهم من دولة 
الكويت التي وقفت مع ثـــورة اليمن وما زالت اآثار 

دعمهم وا�سحة الى اليوم.
قطع راتـــب اأبي، ومل يعد لنا ما نقتات به �سوى 
القليل مما يبعثه جدي من القرية متعمداً ان يبعث 
لنا الكفـــاف رغم ارا�سي ابي التـــي حتت رعايته، 
معلنا غ�سبه على اأبي الـــذي �سجن ح�سب ما و�سله  
-ب�سبـــب انه يريد ان يق�ســـم الرا�سي للرعية- لكن 
بيتنـــا مل يخل مـــن الطعام وجيوبنـــا مل تخل من 
الريـــال امل�ـــرشوف اليومي لنـــا للمدر�سة، وكان 

�سبب ذلك جدتي تلك املراأة العظيمة.
مل يكن اأحد من ابناء عمومتي معنا يف البيت فقد 
�سافـــروا الى منحهم الدرا�سية، لذا مل يكن هناك يف 
البيت من يقوم ب�رشاء حاجياتنا، ومع ان�سغال اأمي 
بر�سيعها واخواتي ال�سغار مل يكن �سوى جدتي من 

يدبر اأمور معي�ستنا.
كانـــت جدتي تعلم ان اأبي ي�سرتي حاجات البيت 
جميعها من دكان حديـــث يف �سارع جمال هو دكان 
»الرداعـــي« كان خـــروج الن�ساء لال�ســـواق يف ذلك 
الوقت غري م�ستحب لكـــن جدتي وجدت يف ذهابها 
ل�ـــرشاء حاجـــات البيت مـــن الرداعي اأهـــون �رشاً 
من ذهابهـــا الى �سوق باب ال�سبـــاح، وكان جارنا 
القا�ســـي العمراين قـــد حل لنا م�سكلـــة »ال�رشكة« 
اللحمة من اجلزار وهذا هو املهم اإذ ل يقمن الن�ساء 

ب�رشاء اللحم اأو يدخلن اأماكن اجلزارين)3(.
كانت جدتـــي تعود عند الظهـــرية وقد اأح�رشت 
كل احتياجـــات البيت يحملها خلفها اأي �سبي تكون 
قد ا�ستنتجت من مظهـــره انه ي�سعى لك�سب قليل من 

»البق�س« من حمل ال�سياء للزبائن.

كان الرداعي قد تعـــرف على جدتي ومن تكون، 
ولـــذا كان مينحها اأكرث من احلاجـــة التي تطلبها، 
وكانـــت تعتقد فيه الطيبة الزائدة وهي حتكي لأمي 
انـــه يرف�س ان ياأخذ منها قيمة ملا تاأخذه، و�رشح 
لها يف اأحـــد الأيام انـــه �سديق لأبـــي وانه يعرفه 
جيـــدا وانه ا�ستـــدان منه نقوداً كثـــرية �سريدها له 
على دفعات و�سيعيدها الـــى جدتي ما دام اأبي غري 
موجود.كانت جدتي قد ظنت ان من يفعل خرياً ل بد 
ان يكافـــاأ من الله عليه واأبي فعل خريا مبعونة هذا 
الرجل وفك اأزمته وهكـــذا رد الدين الينا ونحن يف 

اأم�س احلاجة له.
علمـــت جدتي وعلمنا بعد ذلـــك ان الرداعي كان 
احد الو�سطاء بني من كان من الرفاق خارج ال�سجن 
وبني عوائل من دخلوه، وكانوا يعلمون ان من كان 
م�ســـريه ال�سجن ل بـــد اأن تعاين عائلتـــه من عناء 
قطـــع راتبه لذا كانـــوا يقومون بجمـــع التربعات 
وال�سرتاكـــات يف احلـــزب فيمـــا بينهـــم ويقومون 
بتقدمي العون لعوائـــل امل�سجونني، كان التنظيم 
احلزبـــي قائماً علـــى التكافل العـــام بداخله وعلى 
عالقـــات ان�سانية تعد من مبدئيات نظامهم القائم. 
وهكـــذا كان الرداعـــي -الذي ل اأذكـــر ا�سمه الكامل 
الآن- بطيبته وان�سانيته اأحد رفاق اأبي وعن�رشاً من 
عنا�رش حزبه ال�رشيـــة ممن مل ترهم اأعني الع�س�س 
املفتوحـــة على اآخرها يف ذلـــك الوقت، كان �سمن 
اخلاليا ال�سعبية التي �سعى اأبي ورفاقه الى ت�سكيل 
احلـــزب من اأجلهـــم والتي عملت القـــوى التقليدية  
ال�سلطويـــة وعلى مدى طويل علـــى �رشبهم وانهاء 
وجودهم بـــل وانهاء ذلك النظـــام  ال�سامل الكامل 
والـــذي ي�سكل لبناء قاعـــدي للمجتمع لو كان بقى 

ملا كان حال اليمن هو حالها اليوم.
وكما انقـــذت جدتي ابنها من �سجنه يف �سباه فقد 
اأنقذته  يف اأحداث اأغ�سط�س مبوقفني اتخذتهما: الأول 
حني اأتت كتائب اجلي�ـــس بعتادهم وعدتهم للقب�س 
عليـــه اأو اإحلاقه مبن �سبقـــوه ولول موقع البيت يف 
و�سط حارة �سيقـــة متال�سقة البيـــوت وباأن البيت 
مـــا زال تر�سانة �ســـالح من بقايـــا اأ�سلحة املقاومة 
ال�سعبيـــة التي كان اأبي اأحـــد قادتها ملا �سمحوا له 
باخلروج مـــن البيت  ولتم اطـــالق الر�سا�س عليه 
حال خروجـــه كما فعلوا بالكثري مـــن رفاقه، لكن 
جدتي باإ�رشارها على اخلروج معه انقذته من موت 
حمتوم  فقد كان امل�سوؤول التنظريي ل�سباط اجلي�س 

يف التنظيم)4(.
اأمـــا املوقف الثاين فقد اتخذتـــه بعد مرور اأكرث 
مـــن عام من �سجن اأبي،و ما زلت اأتذكر كيف �سعدت 
جدتـــي الى �سطح البيت م�ســـاء واخذت تناجي الله 
وهـــي يف اثناء بكائهـــا وكاأن وجودهـــا يف ال�سماء 
املك�سوفة ويف الليل الهـــادئ �سيقربها منه »الله«. 
نزلـــت جدتي ذلـــك امل�ساء من �سطـــح املنزل وهي 
تبيـــت نيـــة ل اأدري كيف فكـــرت فيها تلـــك املراأة 
املذهلة، اختفـــت جدتي يف ال�سبـــاح وعلمنا انها 
ذهبت الى منزل رئي�س اجلمهورية مل تذهب لتتو�سل 
اأو ترجـــو بل اعلنت انها قد قـــررت البقاء يف حالة 
اعتكـــاف واإ�ـــرشاب عن الطعـــام واملـــاء، وظلت 
جدتـــي يف اعتكافها �سهراً كامـــالً، مما حدا برئي�س 
اجلمهورية الـــى ال�ست�سالم خوفاً ان متوت »جدتي« 
يف منزله،وما كان منه ال ان يخط اأوامره ال�رشيحة 
الوا�سحـــة  باطالق �رشاح ابي من �سجنه طالبا منهم 
ان ي�ســـاق الى منزله »منزل رئي�س اجلمهورية« لكي 
يت�سلـــم والدته التي ا�سبحـــت يف رمقها الأخري بني 
املـــوت واحلياة.مبوقف جدتي انقـــذ اأبي من موت 
حمتوم وعاد معها الـــى البيت بعد اأكرث من عام من 
ال�سجن فاأن�ساهـــا خروجه احلالـــة ال�سعيفة التي 

كانت تعانيها وبداأت بالت�سايف ب�رشعة عجيبة.
اأتذكر انني وجدت نف�سي يف رقبة اأبي اأبكي بحرقة 
ل اأعلم �سببها لكن الفرح كان اأحدها، كان اأبي ب�سحة 
جيدة واأرجع ذلـــك الآن اإلى اأن �سجانيهم كانوا اأكرث 
وعياً من �سجاين املرحلة الالحقة كانوا يعلمون اأن 

هوؤلء �سجنوا من اأجل دفاعهم عن حقوقهم.

هوام�ش:
)1( وكيبيديا املو�شوعة احلرة »احلزب ال�شيوعي العراقي«.

)2( كاتب مل يرغب يف ذكر ا�شمه رمبا نف�شح عنه لحقًا.
     ذكر يف حلقة �شابقة تفا�شيل عن اليوم الذي حو�رصنا فيه يوم 
القب�س على اأبي اعتقد انه اعيد ن�رصها يف »ال�شرتاكي نت« 

ملن اأراد املتابعة.
)3( كانت فئة اجلزارين من الفئات الدنيا يف اليمن لذا كان من 
امل�شتهجن ان تقوم امراأة من عائلة متو�شطة ب�رصاء حلم من 

اجلزار اأو حتى حاجاتها من الأ�شواق ال�شعبية.
يف  ذكر  قد  الإرياين«  عبدالله  »حممد  العقيد  الوالد  كان   )4(
وذلك  ال�ضباط  بني  بالتنظري  يقوم  اأبي  كان  كيف  مذكراته 
البعث  اإلى حزب  بالن�شمام  تلك املرحلة فكرت  بقوله: »يف 
مع  طويلة  حماورات  وبعد  اأنني  اإّل  ال�شرتاكي  العربي 
حركة  اإلى  بالن�شمام  اقتنعت  الرياين،  مالك  الأ�شتاذ 
التنظيمية  اأبي اتخذ �ضفته  اأن  القوميني العرب«. وهذا يعني 
حلركة  ان�شمامه  بدء  منذ  اجلي�س  �شفوف  يف  لال�شتقطاب 

القوميني العرب.

نفذت اجلدة اأطول 
ا�ضراب عن املاء 

والطعام حتى اأنقذت 
اإبنها من موٍت حمقق

مالك االإرياين وجنله الفقيد فهد
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�ضقوط ثمانية
ً بت�سليـــط القوة  املواطنـــني يف ال�سالـــع و�سجبا

امل�سلحة �سدهم.
ً لقتلى �سقطوا جراء ق�سف  ـــورا رفع املتظاهرون �س
ــة ال�سالع. وراأى بيان �سدر  اجلي�س ملنازلهم يف مديـن
عن التظاهرة يف عمليـــات القتل اجلماعي التي تطال 
الأهايل يف ال�سالع »تاأتي وفق خمطط انتقامي، يهدف 
اإلـــى اإ�سكات اأبناء ال�سالع، الذيـــن يح�سب لهم باأنهم 
اأوائـــل من ثار �ســـد الظلم و القهر بعـــد حرب �سيف 

.»1994
وقـــال البيان اإن حمـــاولت تق�سيـــم املجتمع عرب 
ً اأن القوى التي  ا�ستهداف مناطق معينة لن متر، م�سيفا
هددت الثورة م�ساحلها املتاأتية من نهب ثروات الوطن 
هي من يقف خلـــف تعميق النق�سامـــات املجتمعية 
لدفع املواطنني اإلى اتخاذ خيـــارات عنيفة تربر لها 

ا�ستخدام العنف والق�ساء على عدالة ق�ساياهم.
وا�ستهجـــن �سمت الأحزاب ال�سيا�سية عما يلحق من 

جرائم مبواطني ال�سالع.
يقـــود اللـــواء 33 العميـــد عبداللـــه �سبعان وهو 
ع�سكري عينه الرئي�س عبدربـــه من�سور هادي لقيادة 
ً يف حمافظة تعز قبل اأن  هـــذا اللواء حني كان متمركـــزا
تنتقل قوات اللواء اإلـــى ال�سالع مبوجب خطة اإ�سالح 

اجلي�س واإعادة هيكلته.
واأقر �سبعان يف حديـــث �سحفي عقب ق�سف خميم 
العـــزاء يف منطقـــة �سناح خـــالل دي�سمـــرب املا�سي 
مب�سوؤولية قواته عن ق�سف خميم العزاء يف الوقت الذي 
مل ت�ـــرشح جلنة التحقيق التي �سكلهـــا الرئي�س هادي 
ً يكاد ينق�سي  ً كامال باأي اإفادات على الرغم من اأن �سهرا

منذ وقوعها.
اختتام موؤمتر

ً وفيها القوة والعزة والكرامة  قدرنا وم�سرينـــا جميعا
ل�سعبنا وبدونها �سنعـــود ملواجهة بع�سنا البع�س، 
ً مـــن ان نتفرغ لبناء اليمن اجلديـــد وت�سييد دولته  بدل

املدنية احلديثة.
وارجع هادي ثورة احلراك اجلنوبي ال�سلمي والثورة 
ال�سبابيـــة ال�سلميـــة اإلى احتكـــار ال�سلطـــة والرثوة 
واملركزيـــة املاليـــة والإداريـــة، وقـــال: تكاتفت جهود 

جميع اليمنيني لتحقيق هدف واحد وهو اجناز عملية 
التغيري بغر�س بناء دولة مينية حديثة.

و�سهدت اجلل�ســـة ان�سحاب ممثلي مكون اأن�سار الله 
ـــى اغتيال ممثلهم الدكتـــور اأحمد �رشف  ً عل احتجاجا
الديـــن بر�سا�ـــس جمهولني و�ســـط العا�سمة �سنعاء 

�سباح اليوم ذاته.
 ووعد الرئي�س اأع�ســـاء موؤمتر احلوار با�ستيعابهم 
يف موؤ�س�سات ال�سلطـــة الر�سمية، اإذ خاطبهم بالقول: 
»دوركـــم �سيتوا�ســـل خـــالل الفرتة القادمـــة عرب عدة 
موؤ�س�سات ومنا�ســـط لتكونوا رعـــاة التنفيذ والتطبيق 
ـــي للوثيقة النهائية اإلى جانب موؤ�س�سات الدولة  العمل
القائمـــة و�سيتم خالل هـــذه الفرتة القريبـــة القادمة 
تنظيـــم وترتيـــب ادواركم بو�سائل عـــدة و�ستوا�سلون 
جهودكـــم الكبـــرية كل من املوقع الـــذي �سيتم حتديده 
فال وقت بعد اليوم للراحـــة لأن اليمن يحتاجكم خالل 
املرحلـــة التالية حتى ن�سل ب�سالم اإلـــى بر المان مع 
ال�ستفتاء على الد�ستور واجناز ال�ستحقاقات الوطنية 
عقب ذلك واملتمثلـــة بالنتخابات الرئا�سية والنيابية 

وانتخابات الأقاليم«.
اغتيال »�ضرف الدين«

العـــام، واإحالة املتورطني يف هذه العملية و�سواها 
مـــن العمليـــات ال�سابقة اإلـــى الق�ســـاء ملحاكمتهم 

حماكمة علنية.
وقال بيان �سدر عن الأمانة العامة لال�سرتاكي اإن اآثار 
العنف املدمرة متتد اإلى املجتمع و�سلمه الجتماعي، 
اإلى جانب نتائجه ال�سلبية املبا�رشة على ال�سخ�سيات 
ً رف�س ال�سرتاكي للعنف  واجلهات امل�ستهدفة، جمـــددا

ً كان م�سدره. اأيا
واأ�ساف البيان اأن هـــذه العملية الإجرامية ا�ستمرار 
ً مت�رشرة من الت�سوية  لعمليـــات م�سابهة تخدم اأطرافـــا
ال�سيا�سية، وتهدف اإلى التاأثري ال�سلبي على الت�سوية 
ً خمرجات موؤمتر احلوار الوطني  ال�سيا�سية، خ�سو�سا

واإرباكه يف جل�سته اخلتامية.
ً لالأمن  ً كبريا وراأى ال�سرتاكـــي يف احلادثة »تهديـــدا
ً ال�سلطات الر�سمية  الأهلي وال�سلم الجتماعي«، حممال
واأجهزتها الأمنية كامل امل�سوؤولية يف حماية املجتمع 

من مثل هذه الأعمال الإجرامية.
واأ�ساف يف بيانه: ا�ستمرار هذه العمليات الإجرامية 

حماولة جلر البلد اإلى مربع العنف، واإدخاله يف اأتون 
الفو�سى والتاأثـــري ال�سلبي على خمرجـــات العملية 

ال�سيا�سية برمتها.
ودعـــا ال�سرتاكي خمتلـــف الفعاليـــات ال�سيا�سية 
واملجتمعيـــة اإلى اإدانة العنـــف، واحلر�س على توفري 
�سمانات حقيقية ملخرجات احلـــوار الوطني ت�سمن 
تنفيذ خمرجاته وحمايتها وتفويت الفر�سة على دعاة 
العنف والقتـــل ال�ساعني اإلى جر البلـــد اإلى الفو�سى 

والنزاع امل�سلح.
ونقلت الأمانة العامة اأحر تعازيها لأ�رشة �رشف الدين 
ً بعبد امللك  واملكتـــب ال�سيا�سي لأن�سار الله ممثـــال

احلوثي.
كما بعث الأمني العـــام لال�سرتاكي الدكتور يا�سني 
�سعيد نعمان الأمني برقية عـــزاء مبقتل الدكتور اأحمد 
�ـــرشف الدين اإلـــى اأ�رشتـــه واأبنائـــه اأدان فيها جرمية 

الغتيال.
ً للمثقـــف واملفكر  وقـــال اإن »ال�سهيـــد كان مثـــال
وال�سيا�سي الذي خ�رش اليمن برحيله اأحد دعاة احلوار 

ً الله اأن يجنب اليمن الفنت. وال�سالم«. �سائال
و�سدد اأمني عـــام ال�سرتاكي علـــى موا�سلة احلوار 
ً عن ح�سابات القوى املرتب�سة  اجلاد وامل�سوؤول بعيدا

بالوطن وا�ستقراره.
و�رشف الدين وا�سمـــه الكامل اأحمد عبدالرحمن ح�سن 
�رشف الدين اأكادميي متخ�س�س يف القانون العام واألقى 
ً من  حما�ـــرشات يف جامعات ومعاهـــد خمتلفة، انطالقا
ً للقانون يف كلية  جامعـــة �سنعاء التي عمل اأ�ستـــاذا
ال�رشيعة والقانون التابعة لها منذ 1984 قبل اأن يعني 

ً لها مدة �سبعة اأعوام على فرتتني خمتلفتني. عميدا
ــة العليـــا  ً يف اللجـن ـــوا وكـــان �ـــرشف الديـــن ع�س
لالنتخابات التي اأدارت النتخابات النيابية عام 1993 
ً يف اللجنة  ـــوا ثـــم انتدبه اأن�ســـار الله احلوثيون ع�س
الفنية التح�سريية للحـــوار الوطني يف 2012 لي�سبح 
ً لهـــم يف فريق بناء الدولة مبوؤمتر احلوار  ً ممثال لحقا

الوطني.
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اإجناز على املحك
)بقية(

مهمـــا تكن من مثالب قد حجبـــت الوجه املثايل 
املرجتى للحـــوار الوطني اإل اأنـــه ي�سكل بحد ذاته 
جتربـــة جديدة انطـــوت على جت�سيد غـــري ماألوف 
لتدار�س الق�سايـــا الوطنية حتـــى النهاية، ومتثيل 
للفئـــات العمريـــة والجتماعيـــة واملهنية كما مل 
يحدث مـــن قبل، اإ�سافة اإلى دفعـــه بالقوى اجلديدة 
وال�سبـــاب واملـــراأة اإلى الواجهة وهو مـــا ينبغي اأن 

ي�ستمر ويتجذر.
وكان يف الإمكان التزام املثابرة وال�سرب للمحافظة 
على قواعد اأكـــرث نزاهة و�رشعيـــة يف اإر�ساء املثال 
اليمنـــي لو اختفـــت روح الغلبة وح�ســـم الق�سايا 
باللتجاء اإلى قوة ال�سلطـــة العارية من قوة احلجة 
وهي الثغرة التي اأطاحت بجهـــود حزبنا ال�سرتاكي 
املبذولـــة يف معاجلة ق�سايـــا خمتلفة. ولو مل يكن 
ال�سرتاكي ين�سد الدفع بالت�سوية ال�سيا�سية واحلوار 
ً ل ي�ساعد  اإلى املحطـــة النهائية لكان �سلك م�سلكا
على التوافق مثلما فعلت قوى كثرية دفعت اإلى قاعة 
املوؤمتر مب�سكالت تت�سل بـــاأداء الأجهزة احلكومية 

ول عالقة لها بق�سايا احلوار.
ً للغاية الأمر الذي يجعل  لقد كان التحدي هائـــال
ً ومقدراً،  ً معتربا من و�سول احلوار اإلى نهايته منجزا
لكن يبقـــى تطبيق الإجنـــاز النظري الـــذي اكتمل 
مب�سقة بالغة، و�سط خماطر جمة هو املحك اجلدي 
والمتحـــان احلقيقي لإرادتنـــا اجلمعية يف معانقة 

حلم قدمي عنوانه دولة دميقراطية مدنية حديثة.
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+ »الثوري« – خا�ص:

قـــال الأخ �سالح ع�سيـــة رئي�س احتـــاد القدم 
فرع: �سنعاء اإن الريا�ســـة يف املحافظة اأ�سبحت 

يف و�سعيـــة �سعبة نتيجـــة لقلة 
الدعم وغيـــاب املالعب واملن�ساآت 
املحافظة  تفتقدها  التي  الريا�سية 
منذ فرتة طويلـــة وان ريا�سة القدم 
والألعـــاب الأخـــرى لـــن تتطـــور 
اإل بوجـــود املالعـــب وال�ســـالت 
يف  �ست�ساهـــم  والتـــي  الريا�سيـــة 
التخفيف من معاناة الأندية وجتاوز 
ال�سعوبات واملعوقات التي تعاين 
منهـــا اأنديـــة وفروع الحتـــادات يف 
خلق  على  و�ستعمـــل  املحافظـــة 
يف  للفـــرق  املنا�سبـــة  الأجـــواء 
حتقيـــق اأف�سل النتائـــج املرجوة 

ـــول اإلى  يف قـــادم امل�ساركـــات املحليـــة والو�س
الغاية املن�سودة ور�سم الب�سمة على �سفاه اأبناء 
املحافظة وال�سعود اإلى دوري الثانية لكرة القدم.
واأ�ساف: اإن الفرع لديـــه اهتمام غري عادي يف 
الريا�سية يف  تنظيم امل�سابقـــات والفعاليـــات 
العـــام احلايل ملـــا مـــن �ساأنه 
ً يف  تطوير الريا�ســـة وخ�سو�سا
الذين  والنا�سئني  الرباعـــم  دوري 
يعتـــربون اأ�سا�س البناء والتطور 
الوطنيـــة  املنتخبـــات  رفـــد  يف 
مبختلـــف الفئـــات، ومـــن هنـــا 
ب�رشورة  ال�سبـــاب  وزارة  نطالب 
بناء ملعـــب للمحافظة ن�ستطيع 
مـــن خالله اإقامـــة البطولت على 
وا�ستقبال  املحافظـــة  م�ستـــوى 
املباريات اأثناء ت�سفيات اأبطال 

املحافظات.

ح�ضني عو�س:

دوري الطائرة �ضينطلق يف موعده

�ضالح ع�ضية:

املن�ضاآت الريا�ضية عامل مهم يف تطوير لعبة القدم

تاأهل اأهلي �ضنعاء وفتح املحويت اإلى دوري الثانية لكرة اليد

ال�ضقر يوا�ضل التحليق مع مطاردة اأهالوية احتادية

يف ختام البطولة العربية للرماية بال�ضودان

�ضيدات اليمن يحرزن املركزين الثاين 
والثالث.. والرجال يتعرثون!!

+ كتب/ ف�سل دربان:

وا�ســـل فريق ال�سقر حتليقـــه يف زعامته للدوري 
العـــام لأندية الدرجة الأولى لكـــرة القدم حمققًا فوزه 
اخلام�ـــس وتعادًل واحدًا ورفع ر�سيـــده اإلى 16 نقطة 
دون خ�ســـارة وذلك عقب فـــوزه يف اجلولة ال�ساد�سة 
على جاره الر�سيد بهدفني نظيفني. واأكد ال�سقر علو 
كعبه ومت�سكـــه ب�سدارة الدوري حتـــى اإ�سعار اآخر. 
يف املقابل وا�سل فريق احتـــاد اإب �سل�سلة نتائجه 
اجليـــدة وحافظ على املركز الثـــاين رغم تعادله يف 
اجلولـــة نف�سها اأمـــام هالل احلديدة بهـــدف ملثله.. 
الحتاد هـــو الآخر ي�سري بخطـــوات ثابتة ومل يتلق 
خ�سارة حتى الآن، حيـــث لعب خم�س مباريات فاز 
يف ثالث وتعادل يف اثنتـــني، ر�سيده 11 نقطة وله 

مباراة موؤجلة اأمام التالل
اأهلـــي �سنعـــاء الفريق الثالـــث يف �سلم الرتتيب 
خا�س خم�ـــس مباريات فاز يف اثنتـــني وتعادل يف 
ثالث، ر�سيده النقاطي 9 نق���اط وله مباراة موؤجلة 
اأمام �سعب ح�رشموت.. اأهلي �سنعاء هو ثاين فريق 
مر�سح للبطولة بعد ال�سقـــر والفريقان هما الأف�سل 
حتى الآن من حيث امل�ستوى والنتائج والإعداد البدين 

والفني الذي يتمتع به لعبو الفريقني.
اأما فريق �سعب اإب �ساحب املركز الرابع بـ8 نقاط 
جمعهـــا من فوزين وتعادلني وخ�سارتني مل يكن يف 

امل�ستوى املعهود وخ�سارتـــه يف اجلولة ال�ساد�سة 
اأمـــام العروبـــة دفعت اجلماهـــري ال�سعباويـــة اإلى 
املطالبـــة برحيل املدرب ابن النـــادي الكابنت وليد 
النزيلـــي وكاأن احلال يقول ال�سعب يف خطر، خا�سة 

اذا مـــا عرفنا اأن الـــدوري يف بدايته وميكن للعنيد اأن 
ي�ستعيـــد عافيتـــه اإذا تداركـــت الإدارة اأو�ساع الفريق 
وعاجلـــت مكامن الأخطـــاء قبل اأن تقـــع الفاأ�س يف 

الراأ�س وي�سبح العنيد يف و�سعية ل يح�سد عليها.

عميـــد الأندية التالل ياأتي خام�سًا بر�سيد 7 نقاط 
ولكـــن من اأربـــع مباريات وله مباراتـــان موؤجلتان، 
والتـــالل قدم م�ستويـــات جيدة يف اجلـــولت الأخرية 
وهـــي خطوة ايجابية بالن�سبـــة للفريق التاليل الذي 
حتدى ال�سعاب والظـــروف املحيطة به وتفوق على 
نف�سه وعلى مناف�سيه خا�سة وان التالل لديه لعبون 
معظمهم من ال�سباب وعندهم حما�س كبري يف تقدمي 

نتائج طيبة مع الفريق.
حامـــل اللقب الريمـــوك بداية متعـــرثة ومل يظهر 
بامل�ستوى الـــذي قدمه يف املو�سم املا�سي. وهذا ما 
يعنـــي ان الفريق بحاجة اإلـــى الرتكيز اأكرث واأكرث يف 
املباريات القادمة اذا مـــا اأراد العودة اإلى املناف�سة 
على البطولة كـــون الدوري يف بدايتـــه ومل تطو من 
جولته اإل �ست جولت. والريمـــوك لديه 7 نقاط وله 

مباراة موؤجلة اأمام �سعب ح�رشموت..
واحلـــال اأي�سًا ينطبـــق على فريـــق العروبة الذي 
ميلـــك الر�سيد 7 نق���اط من خم����س مباريات فوزان 

وتعادل وخ�سارتان.
الهـــالل و�سباب اجليل والر�سيـــد واأهلي تعز و22 
مايو و�سعب �سنعاء مل حتقق �سوى فوز واحد ومايو 
اأكرث الفرق خ�سارة بلغت اأربع هزائم ياأتي بعد ذلك 
�سعب �سنعـــاء واأهلي تعز وهذه الفرق رمبا تتبادل 
املراكز يف اجلولت القادمة اذا مل حتدث مفاجاآت من 

بقية الفرق.

+ »الثوري« - ... دربان:

تاأهـــل فريقـــا اأهلـــي �سنعـــاء وفتح 
املحويت لكرة اليد اإلى دوري الثانية يف 
بطولة جتمع الأمانـــة لأندية الثالثة لكرة 
اليـــد وجاء تاأهـــل اأهلـــي �سنعاء على 
ح�ســـاب اآزال بعد فوز الأهلي بنتيجة 23 

هدفًا مقابل 16 هدفاً.
و�سعد فريق فتـــح املحويت اإلى دوري 
الثانيـــة بعد فوزه علـــى �سعب �سنعاء 

بنتيجة 29 هدفًا مقابل 19 هدفاً.
وتاأتي هذه البطولـــة يف اإطار اأن�سطة 
الحتـــاد العام لكرة اليد للمو�سم 2013 
وهي م�سك اخلتام والتي نظمها يف الفرتة 

مـــن 18 وحتـــى 23 من ال�سهـــر اجلاري 
مب�ساركة �ستة اأندية مثلت: )اأهلي �سنعاء، 
ال�سعب، فتح املحويت، فتح ذمار، اآزال، 
والر�سيـــد تعز( لي�سعد عـــن هذا التجمع 
اأهلي �سنعـــاء وفتح املحويت اإلى جانب 
فرق �سباب املعافـــر، واحل�سيني اللذين 
�سعـــدا عن جتمـــع حلـــج لي�سبح عدد 

الأندية ال�ساعدة اإلى دوري الثانية اأربعة 
اأندية.

وتختتم اليـــوم اخلمي�س 2014/1/23 
مباريـــات الفرق الأربعة املتاأهلة لتحديد 
املراكز الأولـــى، حيث يلتقي يف املباراة 
الأولـــى فتح املحويت مـــع اأهلي �سنعاء 
ال�ساعـــة 9:30 �سباحًا فيمـــا �سيلتقي 

يف املباراة الثانيـــة فريق احل�سيني مع 
�سباب املعافر ال�ساعة 10:30 �سباحاً.

قام بتحكيم املباريات احلكام: خالد 
املطري وعبـــده النجار حكمـــا �ساحة، 
وح�سني العاليي واأمـــني ب�سبا�س حكما 
طاولـــة وراقب املبـــاراة ي�سلـــم �سعيد 

باجول.

+ »الثوري« – خا�ص:

اأو�ســـح الأخ ح�ســـني عو�س 
مو�سى رئي�س جلنة امل�سابقات 
لكرة  اليمني  لالحتـــاد  العليا 
الطائرة اأن دوري النخبة لالأندية 
�سينطلق يف موعده املحدد يوم 
19 فربايـــر القادم يف العا�سمة 
الفـــرق  مب�ساركـــة  �سنعـــاء 
ال�سقر،  )ال�سعلـــة،  الثمانيـــة: 
احتاد �سيئون، �سيئون، اأهلي 
احلديـــدة، ال�رشطـــة، ارخبيـــل 

املهرة(.
�ستقام  البطولـــة  اإن  وقـــال: 
 ً ً واإيابا بنظـــام التجمع ذهابـــا

الأندية يف  تلبية لطلب مندوبي 
الجتماع الأخري الذي عقد مبقر 
الحتاد العام لكـــرة الطائرة.. 
وللتذكـــري فـــاإن وزيـــر ال�سباب 

قد  الرياين  معمـــر  والريا�ســـة 
تعهـــد بـــاأن خم�س�ســـات دعم 
تت�ساعف  �سوف  النخبة  الأندية 
مرتني، اأي �سي�ســـل الدعم اإلى 
ً لالأندية يف  مليوين ريـــال دعما
تغطية تكاليـــف اللعبة وناأمل 
مـــن اجلميع التكاتـــف لإجناح 
البطولـــة ملـــا فيـــه م�سلحـــة 
م�ستواهـــا  وتطويـــر  اللعبـــة 
علـــى �سعيد الأنديـــة املحلية 
انت�سارهـــا يف بقية  وتو�سيـــع 
بهـــدف  الأخـــرى  املحافظـــات 
اإلـــى منتخبات وطنية  الو�سول 
قـــادرة على متثيـــل الوطن يف 

املحافل الريا�سية.

+ اخلرطوم/ يحيى 
ال�سلعي- علي ال�سكري:

الوطني  منتخبنا  فتيـــات  متكنت 
لرماية �ســـالح البندقية �سغط هواء 
م�سابقـــة 10 اأمتار مـــن اإحراز كاأ�س 
ً اثر خو�سهن  املركـــز الثاين فرقيـــا
العربيـــة  البطولـــة  ملناف�ســـات 
للرماية التي ت�ست�سيفها العا�سمة 
ال�سودانيـــة اخلرطوم خـــالل الفرتة 
17-22 ينايـــر اجلاري مب�ساركة 10 
دول هـــي: )م�رش – قطر-ال�سعودية –
الأردن –اليمـــن- ليبيا – اجلزائر – 

ال�سودان -فل�سطني -الكويت(.
فتيـــات منتخبنا  اإحـــراز  وجـــاء 
للمركز الثـــاين فرقي بعد اأن ح�سدت 
كٍل من الراميات كفاية حممد العمري 
382 نقطـــة واأمل علـــي قائد مده�س 
379 نقطة واأفراح العن�سي 376 نقطة 
وب�رشى م�سعود اخلولين 369 نقطة.

ـــى امل�ستوى الفـــردي اأحرزت  وعل
الالعبة كفاية حممد العمري املركز 
الرابـــع وحلـــت يف املركـــز اخلام�س 
اأمـــل علي قائد مده�ـــس و اأفرح اأحمد 
العن�سي يف املركـــز ال�ساد�س بينما 

حلت ب�رشى م�سعود ثامناً.
وقـــد متكنت فتيـــات دولة قطر من 
خطف املركز الأول على امل�ستويني 
الفردي والفرقي يف حني احتل املركز 
ً منتخب فتيات ال�سودان  الثالث فرقيا

م�ست�سيف البطولة.
ويف مناف�سات فئة الرجال ل�سالح 
البندقيـــة تعـــرثت حظـــوظ لعبي 
الـــذي ناف�ـــس بثالثة رماة  منتخبنا 
يف م�سابقـــة ع�سـرة اأمتـــار ..ورغم 

امل�ستوى املتميز الذي قدمه املتاألق 
احل�سيلـــة  اأن  اإل  اخللقـــي  اأمـــني 
النهائية لعدد النقاط التي جمعها 
مل توؤهله لنيـــل اأي مركز اأو ميدالية 
وجـــاء ترتيبه يف املركـــز احلادي 
ً خا�سوا  ع�رش مـــن جمموع 16 راميا
هذه املناف�سة.. يف حني اخفق بقية 
زمالئـــه الخرين وهمـــا ماجد تقي 
ـــي الذماري اللذين حال يف  واحمد عل
موؤخـــرة قائمة الرتتيـــب وبالتحديد 
املركزيـــن الأخرييـــن. حيـــث كـــان 
ً ل�سعف  ً هـــذا الخفاق نظرا متوقعا
التح�سري  وغيـــاب  امل�سبق  العداد 
اجليـــد الـــذي ميكـــن الالعبني من 
ــة يف هـــذه  ت�سجيـــل نتائـــج م�رشـف
امل�ساركـــة عك�ـــس اإعـــداد الالعبات 
الالتـــي ا�ستعـــددن قبـــل خو�ـــس 
البطولة يف مع�سكر تدريبي ا�ستمر 
نحـــو �سهرين حتت قيـــادة املدرب 

الوطني في�سل العرقبان..
وجددت فتيـــات منتخبنا الوطني 
لل�سيدات ح�سادهـــن اجليد يف هذه 
الرماية  للعبـــة  العربية  التظاهـــرة 
عندما اأحـــرزن املركـــز الثالث فرقي 
يف مناف�سات الرمي بامل�سد�س ع�رشة 
اأمتار عن طريق كٍل من اأحالم جميل 
النجـــار التـــي جمعـــت 356 نقطة 
حمتلـــة املركـــز ال�ساد�ـــس وفاطمة 
اأحمد الغمي�سي مبجموع 344 نقطة 
باملركـــز الثامن والراميـــة يا�سمني 
نبيـــل الرميي بح�ســـاد 340 نقطة 
ً عن با�سمـــة حممد ال�رشوري  ف�سال
الفردي  التـــي خا�ســـت مناف�ســـات 

وجمعت 311 نقطة.
وكانـــت مناف�ســـات فئـــة الرجال 
اأمتار �سغط  ل�سالح امل�سد�س ع�رشة 

هوائي قد جاءت خميبة لالآمال بعد 
اأن خا�سها ثالثـــة رماة هم اإبراهيم 
ال�سياغي وطاهـــر ال�رشعبي وحممد 

الكب�سي.
حققتـــه  الـــذي  الجنـــاز  واإثـــر 
الفتيات يف م�سابقة الرمي بالبندقية 
وامل�سد�ـــس تلقـــت رئي�ســـة الوفـــد 
 ً ات�سال ـــوايف  ال�س لـــول  ـــوي  الن�س
العام  ً من رئي�ســـة الحتاد  هاتفيا
لريا�ســـة املـــراأة هناأت فيـــه كافة 
الالعبات الالتي متكن من ح�سد هذا 

النجاح اجليد.
واأ�سارت نظمية اإلى اأن هذا الجناز 
ي�ساف اإلى �سل�سلة اجنازات احتاد 
ريا�سة املـــراأة يف بالدنا واأنه جاء 
الذي يوليـــه معايل  الدعـــم  نتيجة 
ال�سبـــاب والريا�ســـة معمر  وزيـــر 
مطهر الإريـــاين ومتابعته امل�ستمرة 
املنتخبات  اإعداد خمتلـــف  مل�سرية 
يف كافـــة اللعـــاب الريا�سية ومنها 
لعبـــة الرمايـــة مـــن اأجـــل التمثيل 
امل�ســــرف يف املحافـــل اخلارجية 
ـــور املتميز ورفع  وت�سجيـــل احل�س
ً خفاقاً.. موؤكدة اأن  علم اليمن عاليا
املنا�سبات القادمة �ست�سهد حتقيق 
مزيـــد مـــن النجاحـــات والجنازات 
لريا�سة املراأة يف بالدنا والو�سول 

بها اإلى اآفاق رحبة ومتطورة.
وكانت البطولة قد طوت �سفحتها 
اأم�ـــس باإقامة حفل  الخرية م�ســـاء 
الختتام وتكـــرمي الفائزين ا�سحاب 
املراكز الثالثة الأولـــى يف مناف�سات 
�سالحـــي البندقيـــة وامل�سد�س لكال 
الفئتني رجال و�سيدات وكذلك تبادل 
الهدايـــا التذكارية بـــني روؤ�ساء وفود 

كافة الدول امل�ساركة.
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ويف �سبيـــل �سناعة هـــذه الن�سخة، نعمل وفق 
مبادئ و�سعها الآباء الأوائل الراعون للجوائز: 

1- اأن نتجنـــب كل ما يوؤدي اإلـــى تعدد التاآويل 
والقراءات،

2- اأن نتجنب ال�سماح للقارئ بالتحرر واخلروج 
على الن�س،

3- اأن نتجنب اخليال اخلالق واللغة اخلالقة،
4-  اأن نحـــذر ال�سيا�سة الغام�ســـة لأنها ذات 

طبقات بع�سها معلوم وبع�سها جمهول،
5- اأن نوؤيـــد الروايات التي يفهمهـــا كل القراء 
بطريقة واحدة، ثم نعمـــل وفق تعليمات طارئة 
اأخـــرى تتنا�سب مع زمن اجلائـــزة، كاأن ن�ستبعد 
ا�ســـم فالن ونتواطاأ مع اأ�سمـــاء تقال لنا �سفاهة 
مـــن دون ق�ســـد، اأو تقـــال لنا �رشاحـــة وبق�سد، 
ً بع�ـــس دور الن�سـر ذوات النفوذ.  ونراعـــي اأحيانا
ــد ذلك تذكرُت دار ال�ســــروق، وا�ستعذت بالله،  عـن
وكاأن �ساحبي �سمـــع ا�ستعاذتي، فلكزين وقال: 

وغريها.
 لذلك عندما اأعطـــاين وحيد الطويلة خمطوطة 
»باب الليـــل«، قراأتهـــا، وانتظرت، وملـــا اأهداين 
املطبوعـــة قراأتها، وانتظرت، وملـــا ذهبت الرواية 
اإلى البوكـــر، متنيت عليـــه اأن ياأتيني بالن�سخة 
املثـــال، لكنه رمقنـــي بده�ســـة، ومل ي�سدق اأنني 
اأ�ستهني به، اأو اأ�ستهني بنف�سي. ابت�سم ثم تركني 
من دون جواب. عندهـــا جل�ست بهدوء، وفكرت يف 
اأن تكـــون رواية وحيـــد، هي مترينـــي الأول الذي 
ــة حتكيم،  اأتعلـــم فيه كيف اأكـــون ع�سو جلـن
ً ذات يوم. وو�سعت املبادئ  لعلني اأ�سبح ع�سوا
اأمامـــي، وتخيلت التعليمات الطارئة، ثم اأم�سكت 
 ً بيـــدي الي�رشى »بـــاب الليـــل«، وباليمنى قلما
ً حاداً، وجل�ست على الكر�سي، و�سففت  م�سنونـــا
اأمامي اأربعة كرا�س لأع�سـاء اللجنة الآخرين الذي 
توهمتهم، وبينهم الرئي�س، ثم �رشعت يف العمل.

 باب مفتوح
 اأول مـــا لفت نظري اأن الروايـــة لها باب واحد 
كبري ا�سمه باب الليل، قررت اأن اأبقيه مفتوحاً، 

بعد ولوجه، راأيت خم�ـــس ع�رشة غرفة، لكل غرفة 
بـــاب له ا�سم، وكل الغرف تـــدور على اآلة دّوارة، 
وتغرّي موا�سعهـــا بح�سب رغبـــة الداخل، كاأنه 
ف�ساء مفتوح. تذكرت املبداأ الثاين، قلت: �ساأغلق 
الف�ســـاء، واأعّطـــل الآلة الـــدوارة، واأنـــزع اأ�سماء 
ً مت�سل�سلة، واأجتاهل  الغرف، واأ�سع مكانها اأرقاما
اأحاديث النقاد والأدعياء عـــن البنية املفتوحة، 
التي تتيح للقارئ اأن يكون �رشيك املوؤلف. قلت 
ـــي، اأنا ع�سو جلنة التحكيـــم: هذه م�ساواة  لنف�س
ق�ســـرية النظر، لأن قدا�ســـة املوؤلف �سببها عجز 
القارئ عن م�ساركته، لكننـــي تذكرت ما يقولونه 
عن البنيـــة املفتوحة، وعن اأنهـــا اأر�س خ�سبة، 
ومع كل قراءة، تخرج منها �سجرة تاأويالت ت�سيق 
وتت�سع وفق زاوية النظر. تاأففت وجتاهلت اأقوالهم، 
ل اأن يدخل القارئ  لأن مبادئ الآباء الأوائل تف�سّ
الرواية بغري خيـــال، واأن يجل�س يف الأماكن التي 
يحددهـــا املوؤلـــف، واأن ل يخـــرج اإل باأمره، هكذا 
تتحقق للروائي �سلطاته. واإذا كانت لغة وحيد قد 
اأعجبتني يف قراءاتي ال�سابقة لروايته، فاإنني الآن 
كع�سو جلنة حتكيم اأمتلمـــل واأراها لغة تتميز 
بالإحلاح على جانبهـــا ال�سوتي، و�سوف اأعترب 
ـــي بالقراءة  ذلـــك اآلة ت�سوي�ـــس، و�سوف اآمر نف�س

ال�سامتة.
 املبـــادئ التي اأعمـــل الآن يف ظلها تتوج�س 
مـــن مو�سيقى اللغة ومن �سعريـــة الرواية، فهوؤلء 
احلمقـــى يعتقـــدون اأن �سعريـــة الروايـــة تتحقق 
بغري طريقتنا املاألوفة يف مطـــاردة ال�ستعارات 
واملجـــازات، كما يعتقدون اأن بع�ـــس �سطور اأو 
�سفحات موزونة داخل ج�سد الرواية، اأقرب لتزييف 
ال�سعرية منها اإلى حتقيقها. فجاأة ذّكرين الع�سو 
ـــى الكر�سي الثالث بروايـــات اإبراهيم  اجلال�س عل
ن�رشالله، �سكرته باإخال�س، فنبهني اإلى اأن رواية 
وحيد ت�سعى وراء هواج�س اأخرى مرّكبة، بخا�سة 
ـــور اأن الأ�سوار العاليـــة التي كانت  عندمـــا يت�س
تف�سل بني الأنواع الأدبية، وعلى رغم �سقوطها، 
مازالت جذورها ت�سمح ب�سعرية خمتلفة لكل نوع. 
ـــو الثاين قـــال يل: اإن خطيئة وحيد الأولى  الع�س

اأنه يبداأ �سعريته بالإحلاح 
على اجلانب ال�سوتي، وقد 

اأخمدناه، وخطيئته الثانية 
اأنه على عتبـــة بابه الأول، 

باب البنـــات، يكتب عبارته: 
كل �سيء يحـــدث يف احلمام، 

كذلك يكتبها علـــى عتبة باب 
الفتح، ثم يختتـــم بها الرواية، 

كاأنها عالمتـــه، وكاأنه يحا�رشنا 
بها، لكننا �سنمحوها يف املرتني 
الأخريتني. �ساألنـــي: األي�س كذلك؟ 

 ً ابت�سمـــت وتذكرت اأيـــام كنت قارئا
فقـــط، اأننـــي راأيـــت هـــذه العبارة 

طرف خيط ي�سبـــط الإيقاع، وطرف 
نظـــر يهبني روؤية مـــا ل اأرى، لكنني 

اعتـــذرت عن ذوقي القـــدمي، و�سبقتهم 
اإلـــى حموهـــا، فاأنـــا الآن ع�سو جلنة 

ــة اجلال�س يف  التحكيـــم. رئي�ـــس اللجـن
كر�سي ال�ســـدارة، �ساألنا عن الفارق بني 

كتابة البورنو وكتابة الإروتيكا، ف�سارعت 
بالإجابـــة: البورنـــو �سيا�ســـة وا�سحـــة 

والإروتيكا قاّرٌة مـــن ال�سيا�سات الغام�سة. 
ً جديداً،  ـــوا تنحنح الرئي�ـــس وقال يل مازلت ع�س
�سحيح اأن »باب الليـــل«، على رغم ما فيها من 
بهجة الإروتيكا اإل اأنها تن�سع باخلوف والهزائم، 
ـــي كل موا�سع الإروتيكا،  واأمـــرين اأن اأحمو بنف�س
ثم �ساألنا عن ال�سيا�سة، وعندما �سارعت اأ�سكتني 
بيـــده، وقـــال: اإن ال�سيا�سة تن�ســـع كالعرق من 
ً وتظهر  ج�سد باب الليل كله، اإنهـــا تزيح �ستارا
ثم تختفي وراء �ستار اآخر. هل حت�سبونها مثلما 
اأح�سبها، اإنهـــا �سيا�سة رّواغة واإنها مثل الوح�س 
ال�ســــري؟ الغريب اأن »بـــاب الليـــل« ا�ستطاعت 
تروي�س هذا الوح�س الذي غلب الكثريين، ومبادُئنا 
ل ت�سمـــح برتوي�سه، مبادئنا حتـــب ال�سيا�سة 

الوا�سحة.
فهلوة �ضيا�ضية

ـــو الأول: ال�سيا�ســـة التـــي ت�سبه  قـــال الع�س
الفهلوة، قـــال الرئي�س: نعم، هـــل تذكرون رواية 
اإبراهيم عي�سى يف جائـــزة العام املا�سي؟ كانت 
الأجـــدر باجلائزة، لـــول اأن احلمقى هاجمونا، 
�سنفاجئهـــم بقائمة هـــذا العام التـــي �ستمتلئ 
بال�سيا�ســـة الفهلوة. رفعت يدي، قـــال الرئي�س: 
تكلـــم اأيها الع�سو اجلديد، قلـــت اإن كل باب من 
اأبـــواب الروايـــة )باب الليـــل( يبـــدو وكاأنه قطعة 
منزوعـــة من واقع �رشف، والأبـــواب عندما تت�ساّم 
وتلتحم تتحول اإلى واقع فوق الواقع، واقع متّخيل 
و�سائل ورجـــراج، �سمعتهم يزومـــون، قلت: واقع 
روؤيته لي�ست ذكورية ول ن�سوية، اإنها روؤية اإن�سانية 
ـــى ثنائية الرجل واملـــراأة. وقبل اأن  متعادلـــة عل
يزوموا اأكرث، �سخرت من الإن�سانية واقرتحت عليهم 
 ً اأن نقـــوم بحذف بقية الرواية التـــي متتلئ اأي�سا
باحلكايات ال�سغرية التامة والناق�سة، وال�سخريات 
اخلالية مـــن ال�سغينة، والكلمات الآتية للتّو من 
اأرحامهـــا املفقودة كاأنها تاأييد لالإيقاع وال�سوت 
له  املحذوفني. �سمعـــت ت�سفيق الأربعـــة، تخّل
قـــول الرئي�س: اأنـــت تتعلم ب�رشعـــة اأيها الع�سو 
اجلديد. يف الأخـــري اأ�سبحت الن�سخـــة املثال لـ 
»باب الليـــل«، ن�سخة بي�ساء فا�ستبعدناها، لأن 
الروايات التي ت�سل اإلى القائمة هي الروايات التي 

تتطابـــق ن�سختاهـــا، املثـــال واملطبوعة، اأو 
تكادان. عند ذاك اكتفيت ورميت رواية وحيد واأزحت 
الكرا�سي اخلم�سة، والقلم امل�سنون، وخرجت من 
ـــو جلنة، واغت�سلت من النجا�سة التي  دوري كع�س
اأح�س�ستها، وعدت اإلى طبيعتـــي. وتذكرت اأنه يف 
نهاية كل عام وبداية الذي يليه، يبداأ مو�سم �سيد 
اجلوائز، وتبداأ الت�سالت والزيارات والو�سو�سات 
والو�سايات. واجلوائز يف الأ�سل اآلة تدجني، وهي 
 ً ً للمكافاأة على الإجادة، اإنها غالبا لي�ست دائما
للمكافـــاأة على اخل�سوع، وجائـــزة البوكر بداأت 
بزخم طغـــى على ما �سواها مـــن اجلوائز، لكنه 
�رشعـــان ما تبدد، رمبا ب�سبب الرغبة يف رجرجة 
احلياة الأدبيـــة وزلزلتها، باأ�سمـــاء جديدة ولو 
زائفة، ورمبا ب�سبـــب ف�سائحها منذ اأولها، عام 
التهديد والوعيد بالبياِن ال�سديد يف حال ا�ستبعاد 
بهاء طاهـــر، وعام ان�سحاب �سرييـــن اأبو النجا، 
وعام البامبو وجالل اأمني واإبراهيم عي�سى، وعام 

»ُترمى ب�رشر«، وعام »الفيل الأزرق« واأخواتها.
 قلـــت ذات مـــرة اإنني اأقـــراأ الروايات كـــي اأكتب 
ال�سعـــر، ولذلك اأفـــرح عندما ينجـــو الروائيون من 
الفخ املن�سوب، ومثلما فرحت بنجاة هدى بركات 
وال�ساملي والب�ساطي وح�سن داود واإليا�س خوري، 
هاأنذا اأفرح بنجاة وحيد الطويلة واآخرين اأحترج من 
ذكرهم، واأكت�سف اأنني مثـــل طفل اأُحب الأ�سخا�س 
الذيـــن مل يح�سلـــوا على جوائـــز، دو�ستويف�سكي 
وت�سيكـــوف وتول�ستوي واملازين، لأنهم يذكرونني 
مبا قالته اأمي: يا ولدي اأعظم جائزة هي ما مينحه 
الله لالإن�ســـان، بعدها انتظر اأبي حتى بلع ريقه 
وقال: الله قوي وعادل ميكنـــه اأن مينح اجلميع 
ـــيء، والإن�سان �سعيـــف وعاجز عن العدل  كل �س
 ً ول ي�ستطيـــع اإل اأن مينح البع�س، و�سمت قليال
ثـــم اأكمل: اأعظـــم جائزة هي ما مينحـــه الإن�سان 
لالإن�سان. لكن الوقائع اأكملُت كالم اأبي: با�ستثناء 
جوائز الدولـــة امل�رشية، وجوائز املوؤلفة قلوبهم 
وجوائز مـــن ا�ستعانوا مبماليـــك وزارة الثقافة، 
�سحافيـــني واأكادمييـــني وروائيـــني وخراتيت، 
وجائزة خّلي بالك مـــن زوزو، وجائزة الكونكان 
وجائزة البوكر، البوكر العربي وجائزة وي�ساألونك 

عن البوكر، البوكر العربي الركيك.

يف كل املرات التي �صادفت فيها ا�صم الفائز بالبوكر، ماعدا مرات 
قليلة، �صبطت نف�صي اأمتتم، ثم اأ�صرخ ب�صوت عاٍل: متى ياأتي دور 
الروائيني؟ وعندما قابلت اأحد معاريف ممن عملوا يف جلان حتكيم 
يدي،  اأم�صك  الروائيني؟  دور  ياأتي  متى  �صوؤايل:  و�صاألته  اجلوائز، 
ونظر نحوي باإ�صفاق، كاأنني ابنه ال�صال، وقال: هل قراأت الن�صخة 

نحن  ا�صتدرك،  لكنه  قوله،  فا�صتغربت  الفائزة؟  للرواية  املثال 
تقروؤونها،  التي  غري  اأخرى  ن�صخًا  املت�صابقة  الروايات  من  نطبخ 
الذي  اال�صم  وهي  املثال،  بالن�صخة  التعمية  �صبيل  على  ون�صّميها 

اقرتحه موؤ�ص�س اجلائزة.

+ عبداملنعم رم�سان

غالف الرواية

وي�ضاألونك عن البوكر

متى ياأتي دور الروائيني؟

وحيد الطويلة
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املوا�سيع املن�سورة 
يف ال�سحيفة تعرب 
عن اآراء كتابها.. 
وال تعرب جميعها 
بال�سرورة عن راأي 

ال�سحيفة اأو احلزب 
الناطقة با�سمه..
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 ال�ضرتاك:
يف الداخل: 8000 ريال
يف اخلارج : 100 دوالر

م�سافًا اإليها اأجور الربيد

التوزيع وال�ضرتاك:
ق�سم التوزيع واال�سرتاك يف ال�سحيفة - �سنعاء

املــرا�ضـالت:
�سحيفة »الثوري« - �ص.ب: )19684( فاك�ص: 500868 وهاتف: 01/262985 

�سنعاء - حي ال�سافية خلف وزارة املالية وم�سلحتي اجلمارك وال�سرائب 

الدولة العقيمة هي التي »تتعنرت« و»تبهرر« على الدراجات..
وترتك الهيلوك�سات ت�رشح ومترح بجحافل امل�سلحني..

ً احتدث هنا مبنطق وزارة الداخليـــة واللجان الأمنية  طبعـــا
املفرخـــة العليـــا وال�سغرى على 

كرثتها..
من كان يحـــاول اغتيال الدكتور 
يا�ســـني �سعيد نعمـــان مل يطلق 
النار على �سيارته من عادم دراجة 

نارية..
يف  القتـــل،  اأداة  يف  امل�سكلـــة 
ال�ســـالح بدرجـــة رئي�ســـة، وهـــذه 
امل�سكلـــة مل تبذلـــوا فيهـــا ادنى 
جهد يذكر ل�سبط امل�سلحني، كما 

فعلتم بحق الدراجات النارية.
ال�ســـالح راأ�س اجلرميـــة يف هذه 
البـــالد، ورخوة الأمن وغياب الدولة 
لتنفيذ  املالئمـــة  الأجـــواء  يهيئ 
ً اأنه مل تتمكن  اجلرميـــة، خ�سو�سا

ال�سلطات الأمنية من الو�سول الى منفذ اي من جرائم الغتيالت 
ال�سابقة، كاإجراء متطلب وا�سا�سي ملا بعد اجلرمية..

 رخوة قبل اجلرميـــة، وعجز بعدها، واحل�سيلة، هذا م�سهد 
القتل املنفلت الذي نعي�سه اليوم.

م�ضهد القتل املنفلت

اعتداء على منزل الأهدل وا�ضرتاكي 
احلديدة يطالب بالقب�ش على اجلناة

الفقيه ي�ضكو اإهمال امل�ضت�ضفى

ندوات عن بطل ال�ضبعني

تعر�س منزل ع�سو �سكرتارية احلزب ال�سرتاكي مبديرية املراوعة مراد 
قنبلة  برمي  نارية   دراجة  قبل جمهولني على منت  من  الهدل لالعتداء 
�سوتية عليه، كما تعر�ست ابنته »مالك« 

ملحاولة اختطاف.
يد  مــن  الهـــدل  مــالك  الطفلة  وجنــت 
وخلف  والدتها.  تدخل  بعد  خاطفيها 
الهــدل  منزل  له  تعر�س  الــذي  العــتــداء 
اأولده  لــدى  والهلع  الــرعــب  مــن  حالة 

واملجاورين له.
ــرب مـــراد الأهــــدل مــا جــرى هو  واعــت
ن�ساطه  جــراء   ً �سخ�سيا له  ا�ستهداف 
ال�سرتاكي.  باحلزب  كع�سو  ومواقفه 
ً ان هذا التهديد والتخويف لن يثنيه  موؤكدا

عن مواقفه.
الأمــنــيــة مبتابعة  اجلــهــات  وطــالــب 
ذلك  واعتبار  عنهم  والك�سف  اجلناة 

ً للنائب العام. بالغا
العمل  احلديدة  حمافظة  اليمني  ال�سرتاكي  احلزب  منظمة  واأدانــت 

الجرامي الذي تعر�س له منزل الرفيق مراد الهدل.
جانب  الى  يندرج  الجرامي  العمل  هذا  ان  ال�سرتاكي  منظمة  وقالت 
املحافظات  كل  يف  وكــوادره  احلزب  وقيادات  رموز  تطال  التي  العمال 

وطالبت الجهزة المنيه باإلقاء القب�س على اجلناة.

عن موت فنان على ر�ضيف ال�ضارع
 ل اأعرفـــه من قريـــب اأو بعيد، ذلك 
هو الفنان ال�سوداين الـــذي وجدوه منذ 
اأ�سابيـــع جثة هامدة على ر�سيف اأحد 
�سوارع القاهرة يف م�رش العربية. لكن 
ماأ�ساته اأرّقتني ول بد اأن تكون قد اأرّقت 
الكثرييـــن ممن تابعـــوا حكاية موته 
والأ�سبـــاب التي اأدت اإلـــى وفاته بهذه 
ال�سورة املوؤملـــة وما يعك�سه احلادث 
بو�سوح ملـــا يحدث يف الوطن العربي 
من عجائب موؤ�سية وموؤ�سفة، وما يحدث 
على اأر�سه من احتقار للفن وتهمي�س 
لالإبـــداع، وما يزلزل الوجـــدان من قتل 
ل�سحايـــا اأبرياء باجلملة ل ناقة لهم 
ول جمـــل فيمـــا تقرتفـــه ال�سيا�سية 
وال�سيا�سيون من اأخطاء وخطايا. وما 
ال�سوداين »حممد بهن�س«  حدث للفنان 
ـــوى منوذج واحد  ً( لي�س �س )43 عامـــا
من مئات النمـــاذج ملبدعني ميوتون 
ً مـــن اجلحود والإهمـــال قبل اأن  يوميا

ميوتوا من اجلوع والربد القار�س.
ما عرفته عن الفنـــان الراحل اأنه مل 
ً فح�سب، بل  ً ت�سكيليـــا يكـــن فنانـــا
ً وكاتب ق�ســـة وعلى دراية  كان �ساعرا
باملو�سيقـــى، وهـــذا يعنـــي اأنه كان 
متعـــدد املواهب لكن واحـــدة منها مل 
ـــى الر�سيف بعد  تنقـــذه من املوت عل

اأن هجر املنزل الـــذي كان يعي�س فيه 
لأنه مل ي�سدد الأُجرة، فا�سطرته ظروفه 
القا�سيـــة اإلـــى اأن يقيـــم يف ال�سوارع 
واملياديـــن اإلى اأن لفـــظ اأنفا�سه على 
واحد من اأر�سفتها البـــاردة. واأت�سور 
هـــذا الفنان املبدع وهـــو يقاوم اجلوع 
ـــوارع القاهـــرة ولعتزازه  والـــربد يف �س
بنف�ســـه وبفنه واأحالمـــه رف�س اأن ميد 
ً اإلى اأن �سقط على الأر�س.  يده مت�سول
ً وي�ساراً،  رمبا يكون قد تلفـــت ميينا
 ً ورمبا رفـــع هامته نحو ال�سماء باحثا
عن منقـــذ ياأتـــي من خلـــف ال�سحب 
ال�ستائية الكثيفة لكنـــه مل ير اأحداً، 
فا�سطجع على تراب م�رش التي اأحبها 
ً لغريه ممن  ونام نومته الأبديـــة تاركا
يعرفون تفا�سيل ماأ�ساته اأن يتخيلوا 
ما كان يريد اأن يقوله يف تلك اللحظات 

الفارقة بني احلياة واملوت.
واأظنه كان يف تلـــك اللحظات وهي 
الأخـــرية يفكر يف ماأ�ســـاة وطنه الأول 
ـــودان امل�سطور، الـــذي يعاين يف  ال�س
�سماله من حـــروب مزمنة، ويف جنوبه 
من حروب طارئة اأوجدها النف�سال وما 
ً مـــن منازعات وحماولت  يتبعه دائما
ان�سطارية ودعوة �سيطانية اإلى جتزئة 
املجزاأ وما يرافقها من ت�سفيات دموية 

ينفذها الأخوة الأعـــداء بعد اأن جنحوا 
يف حتقيق ف�سل اجلـــزء عن الكل ومل 
يبق اأمامهم �سوى اأن يتقا�سموا غنائم 
هذا اجلزء املنف�ســـل، ومبا اأنه مل يتم 
لهم حتقيـــق مـــا اأرادوه اإلَّ مبزيد من 
النف�ســـال فليكن ذلك هو هدفهم، بعد 
اأن جنحوا يف اخلطوة الولى ولن يعدموا 
الو�سيلة التي تف�سل اجلزء عن اجلزء، 
ومن ي�ســـارك يف تدمري وطنه مرة واحدة 
فاإنـــه لن يتوقـــف عـــن موا�سلة فعله 
ــة، والتدمري عادة  القبيح ثانية وثالـث
اأ�سهـــل من البناء مبـــا ل يقا�س. ذلك 

بع�س ما اأظن اأنه كان يجول يف خاطر 
الفنان الراحل عن وطنه الأول ال�سودان 
قبـــل اأن يلفظ اأنفا�ســـه فوق الر�سيف 
يف ليلة كئيبـــة �سديدة الـــربودة. اأما 
مـــا كان يجول يف خاطـــره وفق ظني، 
عـــن وطنه الأكرب الوطن العربي املمتد 
من املحيط اإلـــى اخلليج، فقد و�سلت 
معاناته اإلى درجة كافية لتجعل قلب 
ا�ـــس يتوقف عن النب�س.  الفنان احل�سّ
اأو�ســـاع م�ـــرش العربيـــة لي�ست كما 
يرام، وما يحـــدث يف �سوريا ي�سيب له 
الولـــدان، وكذلك ما يحـــدث يف العراق، 
ولبنـــان اجلميل الذي مل يعد جميالً، 
واليمن ال�سعيد حيث يتم الإجهاز على 
اأحالمـــه يف ال�سعادة باأيـــدي اأبنائه. 
الأ�سى، ولي�ست  الليبي يثري  وامل�سهد 
بقية الأقطار العربية مباأمن من التاآكل 

وال�سطراب.
ً: يقول عدد من اأ�سدقاء الفنان  اأخريا
»حممـــد بهن�س«: »اإنـــه �ساحب جتربة 
متميزة يف الفن الت�سكيلي، واإنه �سارك 
يف معار�س فنية عدة يف م�رش، وفرن�سا، 
واأملانيا، واأدي�ـــس اأبابا وغريها، واإنه 
كـــان يتمتـــع مبوهبـــة ا�ستثنائية يف 
الكتابـــة واملو�سيقى، ولهذا مات على 

الر�سيف«.

+ فتحي اأبو الن�سر

د.عبدالعزيز املقالح

�رشير  على  الفقيه  علي  الدكتور  يرقد 
املــر�ــس منذ اأكـــرث مــن عــ�ــرشة ايـــام اإثــر 
الطرفني  �سلل يف  الى  اأدت  دماغية  جلطة 

ال�سفليني.
وي�سكو الفقيه من اهمال متعمد ح�سب 
الق�سطرة  لعملية  �سيخ�سع  وكان  و�سفه 
اأن العذار كل يوم  اإل  يف اطرافه ال�سفلية، 
تتكرر منذ اأ�سبوع ومنها اأن اجلهاز معطل.
املعنية  ــات  ــه اجل الفقيه  ــب  ــال وط
حالته  كون  له  الق�سطرة  واإجراء  بالتدخل 

ال�سحية ل تتحمل املزيد من املعاناة.

نظم امللتقى 
الوطني لق�سية 
وجمعية  تعز 
ــديــن  ــاع ــق املــت
ــكــريــني  الــعــ�ــس
ـــي  ـــل ومـــنـــا�ـــس
بتعز  الـــثـــورة 
ــوع  ــب ــس هـــذا الأ�
نــدوات  �سل�سلة 
ــب  ــي عـــن الــنــق
ــب  ــي ــرق ــدال ــب ع
عــبــدالــوهــاب 
ملحمة  ــل  ــط ب
ــبــعــني يف  الــ�ــس
الـ45  ــرى  ــذك ال

لإا�ست�سهاده.

1
مل نتوقف عن احللم بوطن حقيقي يت�ساوى فيه اجلميع 
ويت�ساركون. وطن املدنيـــة واملواطنة ل الوطن املتعجرف 
والأنـــاين. لذلك نحتـــاج اإلـــى اأداءات ت�سحيحية يف الواقع 
والفكـــر ل م�ساعفة ال�سعور بالقهر الوطني لقطاع وا�سع 

من ال�سعب ل�سالح مراكز قوى ونفوذ همجية ل ت�سبع.
مبعنى اآخر يفرت�س اأن تكون حلظة حا�سمة للح�ساب 
الوطنـــي ومن غري املعقول اأن كل طـــرف يف هذا امل�سعى 

ً من اخل�سارة!. ً يف الربح وخارجا ي�ستمر داخال
ـــى اأن وعي  ً بـــال ا�ستثناء عل ثـــم حني نتفـــق جميعا
 ً املركزيـــة املهيمن يف احلكم ل يوؤدي اإلـــى بناء دولة اأبدا

حينها فقط �سنتمكن من بناء دولة.
ً اأن يتم  واحلا�ســـل اأن ق�سية اجلنوب من املحال طبعا

ت�سويتها على طريقة ال�سلح القبلي!.

ـــى اأننا كنا اأ�رشنا اأكرث من مرة اإلى اأن ال�سالم والتقدم   عل
وامل�ستقبـــل ال�سوي لليمن يف �سلم اهتمامات مراكز القوى 
التقليدية التي تريد باحلوار فر�س اإرادتها املاأزومة ل اأكرث 

ول اأقل.

2
من ال�سذاجة اإ�رشار الطائفيني على طائفيتهم، �سدامهم 
املرت�ســـد مـــع املجتمـــع.. والطائفية نظـــام اجتماعي 
مهوو�ـــس بال�ستعـــالء الطبقي، تفرز طبقـــة موبوءة يف 
املجتمـــع ذات �سيـــاق تربـــوي ماأزوم.. تـــرى يف قيمتي 
ً لها.. اإنها اأخطر ماميكن ان ي�سل  احلرية والكرامـــة حتديا
له جمتمع، وهي تفي�س بال�سموم، كما اأنها تكبل طاقات 
ــة والتمدن ما يجعلنا ن�ســـدد على اأنها تتطلب من  املواطـن

اجلميع حتمل م�سوؤولياتهم حتى ل تتطور اإلى الأ�سواأ. 

واحلا�سل اأن للطائفية ا�ستفزازاتها ال�رشيرة الفجة.. اإل 
اأننـــا نرى يف م�ساألة مقاومتهـــا بالعنف تغذية لها.. كذلك 
ً اأنها تقوم  تهـــدد م�سارنا الدميقراطي الغ�ـــس، خ�سو�سا

على الفهم املت�سدد لالأ�سياء بالذات اجلانب الديني.
ولعل مـــن اأ�سواأ ما يجعلهـــا تنت�سـر يف هـــذا ال�سياق 
هـــو التعليم العقائدي اجلالـــب لل�سغائن ل للت�سامح.. 

لال�ستغالل ل لالنفتاح.. للو�ساية ل للعقل.
ـــى  األ تتكـــرر ماأ�ساة  ً العمل عل اإن واجبنـــا جميعـــا

ال�سعوب الأخرى لدينا.. من واجبنا وقف كل هذا العبث.
ولنتفـــق على عدم النزلق للعنف الـــذي يراد لليمن اأن 

تخو�س فيه على نحو ممنهج كما هو وا�سح لالأ�سف.  

�سامي نعمان

احللــم بـوطن 


