
 في الرابع والعش��رين من ديس��مبر المنصرم 
»وثيقة حلول وضمانات  وقعت وثيقة سميت ب��
القضي��ة الجنوبية« وه��ي خارج مؤتم��ر الحوار 
الوطني الذي النعلم متى س��يكون موع��د وصول قطاره 
 
ً
المحطة االخيرة رغم انطالقه قبل عش��رة أش��هر بدال
من ستة اش��هر حس��ب ما اعلن في بداية انطالقه وهو 
مؤتمر جاء تنفيذًا للمبادرة الخلجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة للخروج من االزمة المفتعلة من قبل احزاب اللقاء 
المش��ترك مطلع العام 2011م ونحن اليوم وبعد مضي 
قراب��ة االس��بوعين على توقي��ع هذه الوثيق��ة النضيف 
أكثر مما قاله الكثيرون من ابناء ش��عبنا وفي مقدمتهم 
السياس��يون والمحلل��ون بانه��ا وثيقة لتقس��يم اليمن 
وليس لوضع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية والتي 
هي قضية مطلبية متراكمة منذ ماقبل الوحدة المباركة 
مايو 1990م ابان الحكم الش��مولي  للحزب االش��تراكي 
للمحافظ��ات الجنوبي��ة وتحمل��ت دول��ة الوح��دة اعباء 
ونتائج السياس��ة الش��مولية القمعية  لحزب »الرفاق«.. 
بل عمل��ت الوحدة والمؤتمر الش��عبي الع��ام على ايجاد 
الكثي��ر والكثير من المعالج��ات لما عرف��ت ومنذ العام 
2007م بالقضي��ة الجنوبية.. والنضي��ف ايضًا أكثر مما 
جاء في البيان الصادر عن االمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
عقب التوقيع على هذه الوثيقة التي جاء بها جمال بنعمر، 
بل نود القول واالش��ارة الى ما قاله الش��ارع اليمني حول 
هذه الوثيقة الن ق��ول المواطنين هو الفصل وليس قول 

الدوائر الخارجية صناع الفتن في الوطن العربي.. الشارع 
اليمني والعديد من االحزاب السياس��ية وفي مقدمتهم 
المؤتمر الش��عبي العام رفض��وا هذه الوثيق��ة ورفضوا 
االنجرار وراء مخطط بنعمر الهادف الى تقس��يم الوطن 
وليس لمراقبة تنفيذ المب��ادرة الخليجية وفقًا لتوكيل 
م��ن االمم المتح��دة ومجلس االم��ن الدولي.. ب��ل ان أحد 
السياس��يين قال: ان »جمال بنعمر حمل الس��م في وعاء 
زعم انه عس��ل« اعتقد بل اؤكد ان قراءة واحدة وليس 
فقط متأنية لما جاءت به وثيق��ة بنعمر تبين جهل هذا 
الموفد الدولي بالش��عب اليمني وقضاياه ومنها مايدور 
في بعض المحافظات الجنوبية، بل على العكس من ذلك 
تبين الوثيقة ان بعض الدوائر االس��تخباراتية العالمية 

وكذلك لالسف العربية وتحديدًا االقليمية وجدوا في 
الرجل ضالتهم في تنفيذ مخطط تقسيم اليمن بدءًا 
بالقضاء على الوحدة التي عجزوا عن القضاء عليها بدءًا 
بحرب صيف 1994م، ومن ثم تمزيق اليمن وتحويله 
الى دويالت في اطار المخط��ط االمريكي الصهيوني 
القديم والجديد المعروف »الشرق االوسط الجديد«.
ولعل مقاومة الزعيم علي عبدالله صالح باني اليمن 
الموحد لهذا المخطط هو ما جعل هذه الدوائر تسعى 
إلى التفكير والتخطي��ط لمؤامرة القضاء على الوحدة 
من خالل التقس��يم.. واس��تغل جمال بنعمر االوضاع 
المأساوية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا التي تعيشها 
اليمن منذ أزمة 2011م فبدأ بتنفيذ المخطط واضعًا 
السم في العسل وقدمه لشعبنا في المحافظات الجنوبية 
معتق��دًا أن الذين صنعوا الوحدة ودافعوا عنها س��وف 
يبتلعون السم وان مايس��مى بالحراك الجنوبي المدعوم 
من الخ��ارج اليهمهم الوطن وامنه واس��تقراره بل المال 

والعودة الى الحكم الشمولي.
الحديث طويل حول ش��أن هذه الوثيق��ة وبكل تأكيد 
ستكش��ف للعالم وفي المقدمة مجل��س االمن بأن بنعمر 
ضحك عليهم وس��رقهم وان الكارثة قادم��ة الى اليمن، 
وليس كل شيء تمام- كما يزعم بنعمر في تقاريره امام 
مجلس االمن.. ولكننا نكتفي بما سبق ذكره الن الساكت 

على الحق شيطان أخرس.. 

الذي يعنينا أنه انبثقت من استخدام االخوان في 
المنطاق الوسطى ثالث حقائق أساسية سياسية:

األولى: النشر الممول الممنهج لفكر االخوان ومن 
ثم القاعدة في الشطر الجنوبي من الوطن كعمل سري كان 
يراد تفعيله خالل أحداث 1986م في عدن ولكن الرئيس 
الس��ابق علي عبدالله صالح عارض ورفض ذلك بعد تحقق 
الوحدة ولذلك فاالش��تراكي كان يدي��ن االخوان »االصالح« 
باإلرهاب فيما يتهم الرئيس الس��ابق عل��ي عبدالله صالح 

بالتواطؤ مع اإلرهاب.
الثانية: إن الش��راكة الفعلية في الس��لطة كانت دومًا مع 
االخوان بغض النظر عن نتائج أي انتخابات أو ما ظل ُيطرح 
بعد الوحدة ظاهرًا عن شركاء في الحكم.. لقد كان الرئيس 
الس��ابق علي عبدالل��ه صالح يقف عل��ى رأس الحك��م فيما 
االخوان شغلوا أهم المفاصل والثقل، وقد ال يصدق البعض 
أن اللواء علي محس��ن وقيادات اخواني��ة كانوا يتدخلون في 
شئون المؤتمر الشعبي العام.. بعد حروب المناطق الوسطى 
ما لم يقبل به نظام وما لم يحدث في التاريخ تسليم طرف 
آخر وزارة او وزارات كش��راكة تحت سقف القرار السيادي 
فيما اش��ترط االخوان تس��لمهم وزارة التربية والتعليم.. 

وقد تم لهم ذلك وظلوا فيها الى ما بعد تحقيق الوحدة.
ل مكاس��ب الجناح 

َّ
الثالثة: كل م��ا ذكرناه في الس��ابق مث

الديني ثم السياسي لالخوان.. اذًا فماذا عما ُعرف بالجناح 
القبلي ال��ذي يمثله المرحوم الش��يخ عبدالله األحمر والذي 

تولى رئاسة تجمع االخوان »االصالح« حتى وفاته؟

بمناسبة ما وصلنا اليه من حكاية االقاليم فإن محافظات 
عمران وحجة وصعدة كانت إقليم المرحوم الشيخ عبدالله 
 بعد توقي��ع اتفاق 

ّ
االحم��ر ولم يبدأ ف��ي تعامل مغاي��ر إال

الحدود مع السعودية في العام 2000م.
وحيث التطورات تجاوزت مستوى من الكشف والمكاشفة 
أيضًا فالرئيس الس��ابق عل��ي عبدالله صال��ح كان في زيارة 
لعم��ران قب��ل الع��ام 2000م وحرس��ه الخاص يفتش��ون 

المداخل والداخلين الى مكان الحفل.
الش��يخ صادق عبدالله االحمر امتش��ق جنبيته واعتدى 
على أح��د افراد الحرس الخاص لمجرد أنه اس��توقفه وقبل 
أن يطلب تفتيش��ه..كل ما عمله الرئيس السابق هو قطع 
الزيارة وعدم حضور مأدبة غ��داء كان متفقًا عليها، وعاد 

الى صنعاء.
بعد كل هذا نس��أل عامة وبس��طاء المواطني��ن في عدن 

وغيرها بمن احسوا أنه يحكمهم بعد حرب 1994م.. هل 
هو نظام االخوان أم نظام علي عبدالله صالح؟

لقد بات هذا الس��ياق الواقعي والتاريخ��ي للحقائق األهم 
واألكبر والتي لم يع��د لها عالقة بصراع ما قب��ل أو ما بعد 
2011م، وال أحد يستطيع الكذب على الزعيم علي عبدالله 
 على 

ّ
صالح أو صادق األحمر.. اذًا الكذب كما يقال ال يكون إال

األموات..
اليوم وبعد نصف قرن من ثورة سبتمبر 1962م لم نكن 
نعرف ال عن وادي خيوان وال ع��ن وادي دنان ولكن الحروب 
الشائكة المتشابكة أمريكيًا عبر االخوان أكدت على أن مثل 
هذه الودي��ان الزراعية والخصبة كم��ا توصف صودرت من 
أسرة بيت حميد الدين اإلمامية، وهل كانت ملكية خاصة أم 
هي أمالك دولة استولت عليها..عندما يعِط االخوان التربية 
والتعليم بالقرار الس��يادي فذلك يعن��ي أن تصبح التربية 

والتعلي��م مزرعة لالخ��وان ولكن ذلك فرض��وه على النظام 
كأمر واقع من تموضعهم السياس��ي وليس باستيالء الفيد 
أو النهب المباشر، كما أن اس��تثمار تلك المزرعة »التربية 
والتعليم« كان استثمارًا فكريًا سياس��يًا لالخوان كطرف 

سياسي في الواقع.
ال مقارنة بي��ن مزراع ح��رض ومزرعة التربي��ة والتعليم 
االخوانية وبين ما عرفناه متأخرًا عن مثل وادي دنان ووادي 
خيوان.ومثلم��ا تدخلت أمريكا الس��تثمار حروب المناطق 
الوس��طى بطريقتها وألهدافها فيما بات يعرف الحقًا في 
جهاد افغانس��تان تدخلت أمريكا أيضًا الس��تثمار الثورة 
االيرانية ف��ي حروب الغ��رب وايران ثم غ��زو الكويت حتى 
غزو العراق، كما يقرأ الحقًا في أزمة 2011م وبشكل واضح 
أنها مخطط أمريكي تس��عى م��ن ورائه الس��تثمار إرهاب 
االخوان القاع��دي الس��تنزاف واضعاف الجي��ش المصري، 
فيما الحالة المتقدمة في اليمن بطبيعة التأس��يس تجعل 
بديل الهيكلة »أخونة الجيش« ليصبح مزرعة لالخوان بعد 

التربية والتعليم.
من لديه ذاكرة قوية عليه اس��ترجاع مقابلة في فضائية 
»اليمن« أجريت مع الش��يخ الزنداني خ��الل أحداث ما ُعرف 
»جيش عدن - أبين االسالمي« لعل ذلك يساعده في فهم  ب�

توزيع وزراعة االقاليم في وثيقة »بن عمر«..
فمنذ توقيع أول اتفاق سالم مع اسرائيل كل ما يجري في 
المنطقة هو محطات أمريكية ويتم توزيع الجناس والتضاد 

لخدمة أهداف األخونة جناسًا وأضدادًا!

اآلن تتحرك ثالث لجان رئاسية في وقت واحد 
إليقاف الحرب المذهبية التي تدور بين اإلصالح 
والسلفيين من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، 
ومن قبل شكلت ثالث لجان لذات الغرض، فلم 
تفلح ألن طرفي الحرب ال يتجاوبان مع مساعي 
اللجان، وكل منهما يريد الفتك باآلخر، وهذه 
هي طبيع��ة الح��روب الديني��ة أو المذهبية.. 
وإذا كان��ت ه��ذه اللج��ان مظهرًا م��ن مظاهر 
إثبات الدولة لوجودها، فينبغي أن تعزز بقوات 
تفصل بين المتشابكين، وال تتدخل في النزاع، 
الذي ترجع بعض أس��بابه إلى غياب الدولة أو 
ضعفها.. وفي المستقبل سيتعين على الدولة 

عدم السماح بأي نزاعات مذهبية أو طائفية.

لقد كانت س��احة الحرب المذهبية مقتصرة 
على دم��اج ومحيطه��ا، والي��وم تم��ددت إلى 
كتاف والبق��ع وحرض وأرحب وخب والش��غف 
وعذر والعصيمات، وقد تمتد غدا إلى مناطق 
أخرى.. وال س��بيل إلى منع الح��روب المذهبية 
إال باحت��رام التعدد المذهب��ي والتعايش بين 
المختلفين، ودول��ة مدنية تفك االش��تباك أو 
تمنعه، وال تس��مح ألي ط��رف بالتع��دي على 
الطرف اآلخر بأي شكل من أشكال التعدي على 
ساحته المذهبية، وتقوم بتنمية متوازنة، وال 
تبني أي مذهب، وال تقع في خطيئة االستبعاد 

االجتماعي والسياسي.
إن الحوار بي��ن المذاهب ال ج��دوى منه، فقد 
جرت حوارات بهذا الشأن منذ الِقُدم، ولم تؤّد 
إلى تق��ارب المذاه��ب أو توحيده��ا، بل كانت 
بمثابة تجمع يق��وم فيه طرف بإب��راز تفوقه 
الفقه��ي.. كل ط��رف يري��د أن يبي��ن أنه على 
الصراط المستقيم واآلخر في ضالل.. ومصدر 
الصراع المذهبي في األساس أن أصحاب مذهٍب 
ما يشعرون بالتميز عن أصحاب المذهب اآلخر، 
عي أنه الحق واآلخر على باطل، وال  كل طرف يدَّ
بد أن يعيده إلى الحق، وذلك يقتضي تس��فيه 
مذهبه واكتساح ساحته.. فعلى سبيل المثال 
الفقه عند الس��لفية دين، وتطبيق هذا الفقه 
واجب شرعي ولو بالقوة، وعند السلفية التعدد 
المذهب��ي باط��ل، والتع��دد السياس��ي أيضًا، 
والمذهب الس��لفي هو الحقيق��ة النهائية التي 
يجب أن تس��ود في أرض اإلس��الم، بينما األمر 
ليس كذلك في المذاهب األخ��رى كالزيدية أو 
الشيعة، وعندما يقوم السنيون بنشر مذهبهم 
في الساحة الشيعية يشعر األخيرون بالخطر 
على وجودهم االجتماعي ومصالحهم السياسية 
فيقاومون، والعكس صحيح، ويتطور الخالف 

إلى حروب مذهبية كالتي نراها اليوم..

والح��ل كم��ا قلنا قب��ل ه��و احت��رام التعدد 
المذهبي والسياسي، والتعايش بين المختلفين، 
واإليمان بأن كل مذهب في نظر أتباعه صحيح، 
وليس م��ن حق أحد أن يعت��دي على مذهبي أو 
يخرجني منه إلى مذهبه.. والحل الدائم هو دولة 
مدنية ال تس��تخدم األوراق الدينية، بل تتولى 
منع االشتباك، وال تس��مح ألي طرف بالتعدي 
على الطرف اآلخر بأي شكل من أشكال العدوان.
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٭ من مساجلة شعرية مع الشاعر األستاذ /
 علي أحمد بارجاء

»غزوات اإلخـــوان« .. من المناطق الوسطى إلى وادي خيوان

لو كان علـــي عبدالله صالح عميـــًا لبقي في 
السلطة..

رب 
ُ

لوكان دمويًا لمـــأ األرض بآالف القتلـــى عندما ض
وهو في بيت الله..

لو كان يحب نفسه والكرسي.. لما سلم السلطة.. وجنب 
الباد والعباد القتل والدمار..

لوكان خائفًا تابعًا.. لنشـــر دباباته وعسكره في أحياء 
وحواري العاصمة..

لـــو كان حاقدًا.. لمســـح حـــي الحصبة بمـــن فيها من 
أحمرها وأخضرها..

لو كان خائفًا من أحد، لما بقي في اليمن رمزًا للشجاعة.
لو كان إرهابيًا، لما سلم  المعسكرات ورحب بالحوار.

ه. لو كان منافقًا لما خرجت المايين تريد بقاء
لو كان قاتًا لكان في المخابئ والبدرومات.. يتمنى 

ضوء الشمس.
لو كان متكبرًا.. لداس بقدمه على من أكلوا وشربوا 

وصاروا قادة وتجارًا ومشائخ وخطباء بفضله.
لو كان يريد السلطة، لما سلمها عن طيب خاطر..

لكنه رجل سام.. في زمن ال سام فيه
رجل حكيم.. في زمن غابت الحكمة فيه..

رجل صادق مع الله ورســـوله وشـــعبه في زمن مليئ 
بالمنافقين والدجالين..

رجل أمين في زمن امتأ بالخونة..
فسام عليك أيها الزعيم علي عبدالله صالح..

زاوية حارة

في المليان

فيصل الصوفي

علي عمر الصيعري

الحروب المذهبية 
والدولة  

كل شي 
مخروب

صوت الحروف

إقبال علي عبداهلل

وثيقة السم 
في العسل
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    محمد اليافعي

> االستعانة باالخوان ارتبط بحاجة أمريكية لمواجهة الفكر الشيوعي بفكر األسلمة منذ سبعينيات القرن 
 في اليمن عربيًا فكانت األنسب للتجربة األمريكية.. ومثل نجاح 

ّ
الماضي فحيث الشيوعية لم تكن توجد إال

التجربة في اليمن توطئة لنقلها الى افغانس��تان في اطار الصراع األمريكي تحت شعار »مواجهة اإللحاد« 
الذي كان يستخدم لالس��تهالك بدليل أن االخوان في اليمن طالبوا أو اش��ترطوا على االشتراكي »التوبة« 
ولكن بعد تحقق الوحدة وبالتالي فاألولوية األمريكية هي التي فرضت مواجهة ما يس��مى بالش��يوعية في 

افغانستان فيما االسالم ظل مضحوكًا عليه حتى 2011م..

تمخ��ض الجبل فول��د فأرًا.. ج��اءت وثيقة مايس��مي  
بمخرجات اللجنة المصغ��رة لحل القضية الجنوبية تلك 
الوثيقة التي لم تقصم ظهر البعير فحسب بل قصمت 
ظهر الش��عب اليمن��ي وألغ��ت وح��دة 22  ماي��و عام 
1990م من خالل تمرير مشاريع انفصالية وخلق ازمات 
جديدة س��تكون س��ببا لحروب اهليه قادم��ة من خالل 
تلك النصوص التي اعلنت عن قي��ام اتحاد ولم تتضمن 
وحدة االرض واالنسان التاريخ والجغرافيا، وحدة الروح 
والجسد.. وكأن االتحاد س��يقوم بين شعوب مختلفة، 
متناس��ين اننا ش��عب واحد وجس��د واحد وقلب واحد 
ويد وعقل واح��د كما انها ضمنت ح��ق تقرير المصير 
لالنفصال من خالل نصه��ا على حق الش��عب في تقرير 
مستواه السياس��ي ونموه االقتصادي.. لم تتحدث عن 
الش��عب اليمني وانما اوجدت ثغرة قابلة للتفسير كما 
انها اسقطت حق المواطنة المتساوية لكل ابناء اليمن 
من صعدة الى المهرة حيث اش��ارت الي  انه لكل مواطن 
يمني من دون تمييز حق االقامة والتملك والتجارة او اي 

مساع شخصية قانونية اخرى في اي والية او اقليم.. لم 
تتضمن المس��اواة في الحقوق والواجبات  ولم تتضمن 
الحق��وق السياس��ية وانما حص��رت الحق��وق في بعض 
االشياء وكأننا عدة شعوب ال ش��عب واحد كما اعطت 
»25%« من الش��عب  خالل ال��دورة االنتخابية االولى  ل�
بعد تحديد الدستور االتحادي50% من الوظائف التي 
يصدر بها قرارات من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية 
بما فيها الجي��ش واالمن واالولوية ف��ي التوظيف البناء 
المحافظات الجنوبية والشرقية في الوظائف الشاغرة 
مقابل 50% و75% و50% من اعضاء مجلس النواب 
فعل��ي اي اس��اس س��تتم عملي��ة التقس��يم االنتخابي 
وقانون االنتخابات  واعط��ت للجنوبيين حق الفيتو في 
نقض القرارات التي التناسب او تمس المصالح الحيوية 
للجنوب اال بعد موافقة اغلبية الن��واب الجنوبيين.. ان 
الوثيقة تهيئ لهوية ش��مالية وهوي��ة جنوبية، كما لم 
تذكر الجمهورية بكلمة واحدة، لم تحدد لون وش��كل 
العل��م والعملة االتحادي��ة كما  اخضع��ت اليمن الدولة 

المس��تقلة وبكام��ل س��يادتها 
للوصاي��ة الدولية.. لق��د خرجت 
الخليجي��ة  المب��ادرة  وألغ��ت 
وآليته��ا المزمن��ة كم��ا انه��ا لم 
تعال��ج كل المظال��م التي تعرض 
له��ا اخوانن��ا ف��ي المحافظ��ات 
الجنوبي��ة والش��رقية م��ن ع��ام 
1967م يوم ان اعلن االس��تقالل 

ع��ن االس��تعمار البريطاني وتع��رض اخواننا البش��ع 
عملية قمع ومجازر دموي��ة ومقابر جماعية ومصادرة 

كل الحريات والملكيات.
ان تل��ك الوثيقة الت��ي لم تس��توعب المالحظات التي 
دمت من القوي السياسية الوحدوية واستعجل  البعض 

ُ
ق

في التوقيع عليها دون معالجة السلبيات التي ستدفع 
االجيال القادمة ثمنها.. إن عل��ى مؤتمر الحوار الوطني 
معالجة كل القضايا جذريًا وعدم ترحيلها  وخلق ازمات 
طاحنة تزج بالش��عب في حروب طاحنة وتقسم الوطن 

الى اش��الء تذروها رياح االحق��اد في كل 
اتجاه نتيجة لغياب المساواة في الحقوق 
والواجب��ات وتمرير مش��اريع انفصالية 
حيث لن يبقي الجنوب جنوبًا وال الشمال 
 ان معالجة االخطاء بأخطاء قاتلة 

ً
ش��ماال

اخرى كمن حاول ان يكحلها فعماها.. ان 
الوطن ووحدت��ه وامنه واس��تقراره  في 
عنق الجمي��ع والتاريخ لن يرح��م احدًا، 
لذلك الب��د من مراجع��ة متأنية لتل��ك الوثيقة وغيرها 
من الوثائق ومخرج��ات مؤتمر الحوار يتبلور من خاللها 
مش��روع وطني يلبي طموحات كل ابناء ش��عبنا اليمني 
من صعدة الى المه��رة  ومراعاة حقوق االجيال القادمة 
والمتتابعة في ان ينعموا بالوحدة والعدالة االجتماعية 

والحرية واالمن واالستقرار.. 
فهل يع��ي الجميع ال��درس قبل ف��وات األوان ووقوع 

الفاس في الراس.. يومها لن ينفع الندم..

الوثيقة التي قصمت ظهر البعير

توفيق الجندي

أحمد أبكر األهدل


