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العدد: )1551( حوار5

بالطجة المشترك يعتدون 
على أمين محلي الشاهل 

ويهددون الشبيبي  
ق���ال م��ص��در مسئول 
بالمجلس المحلي بمديرية 
الشاهل بمحافظة حجة أن 
عناصر من أحزاب اللقاء المشترك 
قامت باالعتداء على سيارة محمد 
ال��راض��ي أم��ي��ن ع��ام المجلس 
المحلي بالمديرية وذل��ك على 
خلفية معارضته لتوجهات أحزاب 
المشترك الرامية إلشعال الفتنة 

وإحداث أعمال فوضى .
وأش��ار المصدر ال��ى قيام من 
يطلق عليهم )بلطجية المشترك( 
برشق سيارة أمين عام محلي 
الشاهل بالحجارة امس وتعرض 
حياته للخطر لوال تدخل بعض 

األفراد الشباب من أبناء المديرية .
وأعرب المصدر عن استنكاره 
ال��ش��دي��د لمثل ه��ذه األع��م��ال 
الهمجية والفوضوية الخارجة عن 

القانون .
وفي سياق متصل تلقى عضو 
المؤتمر الشعبي العام / خالد 
الشبيبي تهديدا هاتفيا بالقتل 
والتصفية ل��ه والوالده وذل��ك 
على خلفية توجهاته السياسية 
والفكرية ، وابلغ الشبيبي وزارة 
الداخلية تلقيه التهديد من الرقم 
)712020010( محمال اياها 

مسؤولية حمايته وأفراد أسرته .

بالطجة المشترك يعتدون على مواطن 
ويقطعون أصبع ابنه في إب

أقدمت عناصر بلطجية تابعة للقاء المشترك بعمل وحشي ضد أحد المواطنين وابنه بمحافظة 
إب خالل عودته من العاصمة صنعاء.وقالت مصادر محلية: إن بالطجة المشترك اعتدوا بالضرب 
المبرح على المواطن عبده محمد علي وقاموا بشكل وحشي بقطع أصبع في رجل ابنه أثناء عودته 

من المشاركة في مسيرة جمعة »الحوار« المؤيدة للشرعية الدستورية في العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر أن المواطن عبده محمد علي كان يرفع العلم الوطني وصور فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية على سيارته وهو ما اثار انزعاج بالطجة المشترك الذين انهالوا عليه بالضرب 

المبرح، وقد تم نقله وابنه إلى المستشفى وإبالغ أجهزة األمن بالحادث.

أبناء بني حشيش يجددون تمسكهم بالشرعية 
 أكد مشائخ وأعيان 
وم��واط��ن��و م��دي��ري��ة 
بني حشيش محافظة 
بالشرعية  تمسكهم  ء  صنعا
الدستورية ورفضهم المطلق 
لمحاولة االنقالب على الدستور 
والنظام والقانون.. ودانوا في 
بيان حصلت »الميثاق« على 

نسخة منه قيام أحزاب اللقاء 
المشترك باألعمال التخريبية 
السكينة  وإق���الق  والتقطع 
العامة واس��ت��غ��الل االطفال 
في تلك االعمال الخارجة عن 
القانون وق��ال��وا: إن السبيل 
للوصول ال��ى السلطة ليس 
بالقتل والترهيب والخروج عن 

الدستور، وإنما عبر الصناديق 
االنتخابية. مرحبين بالمبادرة 
التي تقدم بها االشقاء في دول 
مجلس التعاون الخليجي لحل 
األزمة الراهنة .. مؤكدين على  
ضرورة التزام أية مبادرة بخيار 
الشعب الرافض لالنقالب على 

الدستور والقانون والشرعية.

مشائخ وأبناء الرجم يدينون 
محاولة اإلساءة لهم ببيانات كاذبة

 نفى مشائخ ووجهاء وقيادات السلطة المحلية وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام في مديرية الرجم صحة البيان 
الذي نسب لهم.. وقالوا في بيان حصلت »الميثاق« 
على نسخة منه: إن األلفاظ التي وردت في البيان الصادر 
بتاريخ 1 / 4 / 2011م تعبر عن إفالس صاحب البيان الذي 
نسب اليهم وال تعبر عن أخالق أبناء الرجم وال الشعب اليمني 
االصيل.. مؤكدين عدم توقيعهم على أي بيان بهذا الخصوص 
وان البيان مدسوس إلثارة الفتنة في أوساط الشعب اليمني 
وإدخال البلد في أتون حرب أهلية تخدم أعداء الوطن، وأكدوا 
وقوفهم المطلق مع الشرعية الدستورية وفخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية وتمسكهم به رئيسًا للوطن 

حتى نهاية فترته الرئاسية 2013 طبقًا للدستور والقانون.
ودان��وا أعمال العنف والتخريب من قبل اللقاء المشترك 
في العديد من المحافظات بهدف زعزعة االمن واالستقرار 

والسكينة.

توارد إلى أسماعنا أنكم انسحبتم من ساحات 
االعتصام .. هل بإمكاننا معرفة مبررات ذلك؟ 

- أواًل أشكر تفاعلكم .. وثانيًا أنا لم أنسحب من 
ساحات االعتصام.. ألنني لم أكن موجودًا فيها 
فقد كان لي بعض التحفظات ولم أعلنها، ولكني 
عبرت عنها بطريقة أو بأخرى فيما كتبته في 
صحيفة »الديار«، في اآلونة األخيرة أو في الموقع 

االجتماعي التفاعلي الفيس بوك . 
مفهومي للمعتصم أنه ذلك اإلنسان المرابط في 
ساحات التغيير أما أنا فلم أكن مرابطًا ولكني كنت 
مؤيدًا ومناصرًا وداعيًا للتغيير، وقلت إن من حق 
األجيال أن تأخذ فرصتها في مجرى الحياة وفي 
صناعة الحياة ورسم معالم المستقبل وتمنيت 
على جيل سبتمبر وأكتوبر أن يترك لنا فرصة 

اإلسهام في صناعة التاريخ . 
وتفاعلت مع ث��ورة الشباب من ه��ذا المنطلق 
باعتبارها - أي الثورة - تجسيدًا حضاريًا مدنيًا 
وسلميًا تأخذ بقيم السلم وتشتغل عليه في 
خطابها وسلوكها وأخالقها وتجاذباتها , لكن ما 
حدث كان على النقيض تمامًا لذلك وصلت إلى 
قناعة مفادها أن تغيير مسار التاريخ بات مستحياًل 
إذا لم نتمكن من إحداث ثورة ثقافية تأخذ الناس 
إل��ى مربعات عصرية متغايرة ع��ن الماضي 

وإشكاالته وصراعاته.
ثورة الماضي

هل تعني أن التاريخ لن يتغير إال إذا تغيرت 
الثقافة؟ 

- معطيات الواقع ال تقفز على هذه الحقيقة ألن 
الذين طالبوا اإلمام يحيى بنصيبهم من الثورة 
الذين  ذاتهم  وانتفضوا عليه هم  والسلطة 
انقلبوا على السالل في 5 نوفمبر 67م, وهم من 
اغتالوا المقدم الحمدي في 11أكتوبر1977م 

وهم أنفسهم من يوجدون 
اآلن ف��ي س��اح��ات التغيير 
ويتحدثون ب��اس��م ال��ث��ورة 
ليمنية  ا لجنسية  ا نحين  ما

لمن أرادوا حسبما ورد في 
صحيفة »عكاظ« السعودية 

في حوار مع أحدهم . 
م��ا ي��ح��دث اآلن ليس ث��ورة 
شبابية تنشد الغد من بين 
ركام الماضي ولكنه الماضي 
أراد أن يعيد إنتاج نفسه حين 
شعر باختالل موازين القوى 
في األفق السياسي الوطني. 

مصادرة
ــن خـــال تفاعلك مع  م
ما يحدث.. كيف تقرأ ما 
يحدث بين أطراف األزمة 

السياسية الوطنية؟ 
- بغض النظر عن القوى 
تلك  لفات  وتحا لتقليدية  ا
القوى وتواجدها في ساحات 

التغيير إلعادة إنتاج نفسها في قادم األيام , إال 
أنني أدرك أن شيئًا يبزغ تحت سماء هذا الوطن 
ال يشبه الماضي ولن يكون تكرارًا له ألن وعيه 
مدني وقائم على قيم السلم وهو يرفض صراعات 
الماضي وقيمه االنتهازية , هذا البازغ القادم في 
ظل معطيات الواقع ليس من مصلحته شعار 
“الرحيل” التي يصرُّ عليها ألسباب موضوعية 
وهي تعاضد القوى التقليدية التي ستعمل على 
وأده وإن ادعت خالف ذلك ولن يكون المستقبل 

إال وف��ق ما يتوافق وي��ت��الءم مع 
مصالحها , والسبب اآلخر “الرحيل” 
ال يعني إال االستبداد الذي نشكو 
منه.. ومصادرة حق اآلخر الموالي 
, لذلك فالحوار وإص��الح النظام 
هو الخيار األسلم لخلق المناخات 
المالئمة للبازغ الجديد حتى يكتمل 
وتكتمل عوامل تشكله وتخلقه 
في البيئة الثقافية واالجتماعية 
والسياسية الوطنية, لذلك فأنا 
أنكر على المعارضة إصرارها على 

هذا الخيار كما أنكر عليها مفردات خطابها, ففي 
حين أجد لغة مبتذلة واستفزازية وبعيدة كل البعد 
عن ثقافتنا واعرافنا وتقاليدنا وعن المثل والقيم 
التي ننشدها.. أجد في المقابل لغة أكثر هدوءًا 
ولياقة ال تنتقص من قيمة أحد وال تعادي أحدًا 
وتدعو إلى الحوار والتسامح فمثاًل عندما نقرأ 
هذه المفردات “الغضب , الكرامة , الزحف , الرحيل 
, الثبات” نجدها تنتمي إلى حقل داللي واحد وهو 
حقل الصراع واالستبداد ومثل ذلك يشكل مؤشرًا 
خطيرًا على المستقبل, ويقابل ذلك مفردات من 
مثل “التسامح” , “اإلخاء “, “الوفاق”، والتي تنتمي 
إلى روح السالم والمدنية الحديثة ، هنا تصبح 

المعادلة واضحة النتائج. 
الدخول إلى غرف النوم

الرئيس ال يعني مطلقًا  كما أن اختالفنا مع 
االنتقاص من قيمته وتاريخه الوطني النضالي، 
ال أريد أن نقدم أنفسنا كنموذج أخالقي سيئ.. 
وحين نتحدث عن ثورة ال بد أن نملك بدائل أفضل 
مما هو كائن , فالرسول عليه الصالة والسالم 
لم يتعامل مع مناوئيه من الجاهلين بنفس 
أخالقياتهم التي درجوا عليها بل عاملهم بالبدائل 
األخالقية واإلنسانية التي جاء بها 
وبشَّر بها.. بل الثابت في السيرة 
أنه قال من دخل دار أبي سفيان 
فهو آم��ن ول��م يقل مطلقًا أنه 
سيدخل إلى غرفة نومه, ولم يقل 
فيه صفة سيئة واح��دة , عندما 
أهدم مشروعًا قائمًا ال بد أن أملك 
تصورًا متكاماًل عن بدائله وهذا 
أمر غائب , كون ما يحدث هدمًا ال 
يقدم بدائل تجعلنا نطمئن على 

مستقبل هذا الوطن . 
علي محسن بدياًل 

 بــرأيــك مــا الـــذي جعل الفرقاء 
يتَّحدون في هذه اللحظة .. وتتَّحد 

في ذات السياق مطالبهم؟ 
- هذا أمر يحتاج قدرًا من التفكير 
ندرك تمام اإلدراك أن قوى 5/
نوفمبر1967م هي ذاتها من 
تتواجد اآلن في ساحات التغيير 
وإن تغيرت الوجوه وكما توحَّدَ 
هدفهم باألمس على السالل 
يتوحَّد اآلن على الرئيس علي 

عبداهلل صالح. 
هناك من هذه القوى من وجد نفسه خارج المعادلة 
السياسية وأراد أن يستعيد دوره التاريخي كأبناء 
الشيخ عبد اهلل مثاًل الذين وج��دوا أنفسهم في 
الصف الثاني بعد أن كانت أسرتهم في مقدمة 
الصفوف في حياة والدهم، ذلك أن والدهم ترك 
فراغًا لم يملؤوه وقد استغل هذا الفراغ اللواء على 
محسن فأعاد ترتيب أوراقه وبدائله مع الرئيس 
وقد شهدنا أثر ذلك في التداعيات االجتماعية بعد 

انضمام علي محسن لساحة التغيير، ومثل ذلك لم 
نشهده حين تداعى أبناء الشيخ عبداهلل إلى الساحة 
قد يبدو اللواء علي محسن ذكيًا ألنه بعد عودته من 
ألمانيا إثر شعوره أن الرئيس يعمل جاهدًا على 
إحالل الحرس الجمهوري بدياًل عن الفرقة تغلغل 
في النسيج االجتماعي وصنع مجاميع مسلحة 
موالية له وظل يخضعها بإثارة ضغائنها التاريخية 
, أما أوالد الشيخ فقد شعروا أن تاريخ والدهم 
الوطني والنضالي ليس خيارًا موضوعيًا لبقائهم 
في المعادلة السياسية لذا تعددت خياراتهم بعين 
ليبيا وقطر والسعودية وربما كانت النتائج ليست 
بالقدر الذي كانوا يأملونه ولذلك كان خيارهم 
إع��ادة ترتيب أوراقهم في المعادلة السياسية 
الوطنية , وعزفهم على وتر الوحدة اليمنية ليس 
أكثر من مزايدة ألنهم لو كانوا صادقين لفعلوا كما 
فعل كهالن أبو شوارب, وأعادوا بيت علي سالم 

البيض واألراضي المنهوبة في الجنوب . 

استهداف الرئيس 
هم يقولون إنهم خرجوا حتى يضمنوا مستقبًا 

آمنًا لهذا الوطن ورخاًء وازدهارًا ؟ 
- يقولون ذلك طبعًا ولو كانوا صادقين لخاطبونا 
بنقاء الثوار األحرار وأعلنوا تطهرهم وإدانتهم 
لكل أخطاء الماضي وأع��ادوا الحقوق إلى أهلها 
ومن ضمنها بيت نائب الرئيس السابق علي سالم 

البيض . 
لكننا حتى اآلن لم نجد مفردة الوطن حاضرة في 
جل الخطاب السياسي ما يحضر هو مفردات عداء 
مشخصنة وموجهة إلى شخص الرئيس ,واختزلوا 
مشروعهم في الرئيس وف��ي رحيل الرئيس 

.. وم��ث��ل ذل���ك أم���ر يثير 

الريبة ذلك أن الموضوع يغيب في مقابل تمظهر 
الذات ونرجسيتها وعدائيتها .. 

الطريق إل��ى المستقبل لن يكون إال بالحوار 
وبالتوافق إما اإللغاء واالبعاد واإلقصاء إنما هو 
إعادة واعية إلنتاج قيم االستبداد , ال يمكن القفز 
على معطيات الواقع ووجود اآلخر أو القفز على 
خياراته .. هذا امر مستحيل وال يتوافق مع روح 

المدنية والسالم التي ننشدها . 
مستقبل اليمن 

 هل تقول إن هذا يُعد تحواًل في موقفكم خاصة 
ونحن نقرأ لكم نقدًا دائمًا للسلطة سواًء في 

نتاجكم اإلبداعي أو مقاالتكم في الصحف؟ 
- هو ليس تحواًل بالمعنى الدقيق للعبارة , لكون 
الغاية هي الوطن من كل ذلك.. قد تكون مصلحة 
الوطن في الظرف الراهن في بقاء الرئيس خوف 
الصراع الدامي واجترار الماضي شريطة أن يرعى 
الرئيس قيم التحول الحضاري ويرسم معالم 
المستقبل من خالل صياغة دستور جديد كما اعلن 
يلبي حاجات الناس ويعبر عن طموحات األجيال 
ويعمل مع الفرقاء في الساحة الوطنية على إحداث 
هذا التحول بشكل آمن وسلس بعيدًا عن القلق 

األمني والصراع السياسي الدامي 
, لكني في انتخابات 2006م لم 
أكن مع هذا الخيار ولذلك لم أنتخب 
الرئيس , ألنني كنت أعتقد أنه 

ليس رجل المرحلة القادمة , وقد 
عبرت عن موقفي هذا من خالل نص 
شعري نشرته صحيفة »الصحوة« 
حينها وتضمنه دي��وان��ي “وطني 
غائب كأبي” الصادر عن دار عبادي 
للدراسات والنشر بصنعاء قبل عام 

تقريبًا.
نسبية

البعض ينظر إلى موقفك هذا في 
كونه تفريطًا في قناعاتك التي ما 

تفتأ تعبر عنها؟ 
- أنا ال أعمل ضمن أجندة معينة، 
وليس لي أي انتماء سياسي، ولست 
تعبيرًا إال عن ذاتي ولذلك أقول ما 
أراه صائبًا وقديمًا قال أحد الفقهاء: 
»ك��ٌل يؤخذ منه وي��رد إال صاحب 
هذا القبر« وكان يقصد الرسول 

عليه الصالة والسالم، والعاقل يستنتج النتائج 
من المقدمات التي يفرزها الواقع وأحداث التاريخ 
بين ثابت ومتغير وتأتي المواقف تبعًا لها وتظل 
القضية نسبية إذ ال ثابت مطلق وال متغير مطلق . 

األسوأ في النظام!!
هل يمكننا الوصول إلى نتائج أفضل من خال 
ما نشاهده من مقدمات الواقع وإفرازاته التي 

نلحظها في ساحات التغيير؟ 
- دعنا نكون أكثر إنصافًا ونسأل : من هم الفاعلون 

اآلن في ساحات التغيير ؟ أليسوا أولئك الذين كانوا 
لبنة أساسية في جدار نظام علي عبداهلل صالح ؟ 
وهنا تحضرني عبارة ألحمد الحبيشي أنهم أسوأ 
من في نظام علي عبداهلل صالح، فسادًا واستبدادًا 
وأخذًا لحقوق الناس واستيالء على مقدرات الوطن.. 
كل أولئك تداعوا إلى ساحات التغيير ليحجزوا مكانًا 
لهم في النهب القادم- حسب تعبير عبدالكريم 
الرازحي، ومثل ذلك قد يجرنا إلى نتيجة منطقية 
تقول إن من تبقى في النظام أطهر من أولئك الذي 
تساقطوا على ساحات االعتصام.. نريد نقاًء ثوريًا 
وطهرًا.. ال تاريخًا عامرًا بالفساد.. لقد أفسد أولئك 
المتداعون ثورة الشباب ونقاءها وطهرها وحلمها 

بغد أكثر إشراقًا ومدنية وسالمًا ورخاًء . 

ثورة.. وزيف وتضليل
في إطار الثابت والمتغير أال ترى أن ثمة متغيرًا 
في فكر بعض الجماعات وفي سلوكها ونهجها 

األخاقي؟
- لقد كشفت الثورة عن انتهازية مفرطة ومبكرة 
ما كنا نتوقعها ومتغير في فكر وسلوك جماعات 
حتى أولئك الذي قالوا بوجوب السمع والطاعة لولي 
األمر حتى ولو جلد ظهرك بالسياط, بمعنى جرَّموا 
وحرَّموا الخروج على الحاكم عملوا تخريجًا وقالوا 
إن ما يحدث نهي عن منكر وهو جائز شرعًا ما دام 
في إطاره السلمي.. جّل المشكلة التي عابت الثورة 
في اإلعالم الذي أفسد.. القيم األخالقية بانتهاجه 
مبدأ الزيف والتضليل والكذب.. اعتقد أن الحيادية 
والموضوعية والمهنية في ظروف كهذه تصنع 
رأيًا عامًا والتفافًا جماهيريًا واعيًا ومدركًا لمجريات 
الحدث .كان األجدر بكل الفرقاء أن يستفيدوا من 
تجربة حزب اهلل في لبنان ومصداقية حسن نصر 
اهلل ذلك القيادي المسلم الذي لو قال اآلن سأضرب 
حيفا لم يبق فيها من أحد من اليهود ألنهم عهدوا 
فيه الصدق , والحكمة ضالة المسلم أينما وجدها 
التقطها وليس بالضرورة أن ال ألتقط شيئًا إال ممن 

كان متوافقًا معي فكرًا ومعتقدًا . 

استجرار الماضي!!
هناك حملة إساءة تنال من الرئيس في هذه 
األيام.. كيف يمكنك توصيف مثل هذا الفعل 

الا اخاقي؟ 
- أشرت سابقًا أن الثورات الحقيقية حملت بدائل 
لما هو كائن ولم تستجرّ الماضي , وأعظم ثورة 
في تاريخنا العربي هي الثورة اإلسالمية التي 
حمل مشعلها ال��رس��ول األعظم عليه الصالة 
والسالم والثابت أنه في فتح مكة لم يتعامل بقيم 
الجاهلية بل بالقيم البديلة “ال تثريب إذهبوا فأنتم 
الطلقاء” لم يهدد أحدًا بالمحاكمة وال بالسجن وال 
باالنتقام.., وحفظ ألكبر مناوئيه مكانته وقيمته, 
ول���م ي��س��ق��ط م���ن تلك 
المكانة شيئًا ال ق��واًل وال 
فعاًل وال تشويهًا . ما يحدث 
اليوم من بعض الجماعات 
خدشًا جارحًا في النظرية 
األخ��الق��ي��ة العربية في 
بعدها العرفي واإلسالمي 
إن  النظري  بعدها  ف��ي 
علي عبداهلل صالح يظل 
رمزًا وطنيًا شئنا أم أبينا.. 
لقد صنع مجدًا وتاريخًا 
ونختلف  معه  فيه  نتفق 
وخصومتنا السياسية ال 
تجيز لنا النيل من مكانته 
ومن تاريخه ومن قيمته 
, وما يحدث ال أظنه فعاًل 
أخالقيًا سليمًا وأتمنى على 
أولئك الذين يقترفون مثل 
تلك األفعال أن يراجعوا 
أن��ف��س��ه��م وي��ن��ت��ص��روا 
للقيم النبيلة في ذواتهم 

اإلنسانية الراقية.

 العقل..
كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا الحوار؟ 

- أظن أنه ليس من العدل االنجرار وراء العاطفة 
ومن حق العقل أن يأخذ فرصته في التعامل مع 
مفردات األزمة السياسية الوطنية .. وأتمنى أن 
يحضر الوطن في أجندة الفرقاء وتغيب الذات 
ولو بقدر معقول، وأسأل اهلل أن يجنب هذا الوطن 

الفتن ..

هو واحد من جيل التسعينيات من األدباء اشتغل مشروعه الثقافي على مفردة الوطن 

فكان الوطن معزوفته األجمل.. جّل إصداراته من مثل )قلبي على وطني( )وطني 

غائب كأبي( و)صورة الوطن في المنتج الشعري اليمني(.. وهكذا دواليك.. تلقاه 

في الصحف األهلية صارخًا ومتوجعًا وناقدًا ومصارحاًً إنه الشاعر والناقد األديب/ 

عبدالرحمن مراد، الذي كان له موقف من األزمة السياسية الحالية مسجاًل انحيازه 

إلى الشرعية  الدستورية بعد  زمن من التأييد والمناصرة.. التقيناه وكان هذا الحوار: 

انسحبت من ساحة االعتصام ألن الشباب الينشدون المستقبل

الشاعر واألديب عبدالرحمن مراد لـ»الميثاق«:

»الرحيــل« يعنـي عودة االستبداد 

لو كان اوالد األحمر صادقني 
ألعادوا بيت »البيض« 
وتعلموا من كهالن !!

الرئيس هو خيار الراهن 
وعليه أن يرعى عملية 

التحول الحضاري

الحوار وإصالح النظام 
هو الخيــــــار

ال يمكن تغيير مسار 
التاريخ إال إذا تغير 

المسار الثقافي 

خطاب المعارضة 
مبتذل ويخالف

 اعرافنا وتقاليدنا

مفردات الغضب.. 
الزحف.. الرحيل.. مؤشر 

خطر على المستقبل

االختـالف مع الرئيس 
ال يعنــي مطلقًا 

النيـل من رمزيتـه 
واالنتقــاص مــن 
انجازاته التاريخية

الذين اغتالوا الحمدي 
هم في ساحات التغيير

ما يحدث ليس ثورة 
شبابية تنشد الغد ولكن 

تستجر الماضي

حــوار : مراد شلبي


