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مشكلتنا أننا ال نملك قوى وقـــيادات سياسية ناضجة وقادرة على إدارة البالد
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احلل الوحيد 
للقضية اجلنوبية 

يتمثل باعطاء 
اجلنوبيني حق 
تقرير المصري 

فكرة تقسيم اليمن ألقاليم إدارية ينبغي أن ختضع لمجموعة 
من المعايري واالعتبارات العلمية واإلدارية الرصفة 

اليمن متر مبرحلة خماض عسري جدا بني قوى حديثة تريد والدة جــــــــــــــــديدة ليمن جديد و قوى تقليدية تستميت يف اإلبقاء عىل الصيغة القدمية
القيادي والمفكر السياســــــــــــي المعارض عبدالله سالم احلكيمي لـ »                    «:

عىل نحو ماكان يتم يف املايض ونفس اليشء بل وأغرب 
منه .

فيام يتعلق بالتقسيامت اإلدارية لألقاليم الفيدرالية 
أعطيك مثاال عىل ذلك ان عدن كمنطقة حرة وعاصمة 
اقتصادية كام أطلقوا عليها جعلوها مرتبطة بالعاصمة 
السياسية صنعاء من ناحية وأضافوا اىل جغرافيتها ميناء 
املخا واملنطقة التي كانت تعرف قبل استقالل الجنوب 
بسلطنة الفضيل من محافظة أبني الحالية بحيث تصبح 
عدن املوسعة منطقة حرة تقام فيها مشاريع ومرافق 
حلف  قوات  خدمة  مبهمة  تكون  وترفيهية  سياحية 
األطليس التي ستتمركز يف جنوب البالد وعىل سواحلها 
املحاذية لباب املندب واملدخل الجنويب للبحر األحمر 
مبا يف ذلك الجزر اليمنية املنترشة فيها وهذه املنطقة 
الستثامرات  نشاط  مركز  لتكون  صممت  أنها  يبدو 
الشيخ حميد األحمر كواجهة لسيطرة إمارة قطر من 
ألمريكا  املبارش  النفوذ  تحت  منطقة  وبالتايل  ناحية 

وحلفائها الغربيني .
والغريب يف األمر أن اقتطاع ميناء املخا من محافظة 
تعز ثم ضمها مع محافظة إب كأحد األقاليم الفيدرالية 
قد تعمدوا حرص هذا اإلقليم من ميناء مناسب باعتباره 
لألحداث  ومحركا  مؤثرا  إقليام  واليزال  كان  إقليام 
السكاين  لثقله  بالنظر  اليمن  يف  الداخلية  والتطورات 
والنوعي وسيقال لتربير مثل ذلك اإلجراء املستهجن انه 
يهدف اىل سحب ميناء املخا منه حتى التستغله ايران 
لتهريب السالح واإلمدادات اللوجستية لهذا اإلقليم!!!!

جرى  السيايس  النظام  وشكل  الدستور  ومسودة 
تصميمهام ليخدم احكام سيطرة القوى الدولية الراعية 
عىل البالد وهكذا كل يشء تم إعداده سلفا ومنذ وقت 
مبكر وحتى ان الذين عملوا كفرق خرباء ومتخصصني 

مينيني جرى ضمهم كأعضاء يف مؤمتر الحوار الوطني.
ما البديل األنسب للخروج باليمن من الوضع الذي 
هي فيه برأيك.. وكيف ترد عىل من يقولون انه ال خيار 

آخر بديال عن الحوار سوى الحرب األهلية؟
أوالً ان الذين يقولون بأن البديل للحوار هو الحرب 
األهلية هذه أكرب كذبة يف تاريخنا املعارص وأكرب خدعة 
يوهموننا بها نعم الحوار منهج سليم ملعالجة املشاكل 
واألزمات ولكن أي حوار وألي أهداف ومن يحاور من؟ 
أومل تكن هذه السلطة حاكمة منذ عقود طويلة من 
الزمن كم من الحوارات الفارغة عقدت طوال الفرتة ثم 
البلد ألن السلطة  النتيجة يف األخري انهيار  ماذا كانت 
حني تقول بان الحوار ال بديل له سوى الحرب األهلية 
هذه كلمة حق يراد بها باطل ذلك انه من اليقني ان 
تغيري  مرشوع  متلك  سلطة  وجود  هو  للحوار  البديل 
أن  يريدوننا  ملاذا  بإرادة سياسية صلبة  وتنفذه  شامل 
نقف بني حوار كام يريدونه هم أو حرب أهلية كام 

يخططون لها هم أيضا؟
إنهم يكذبون لألسف الشديد أومل تسمعهم باألمس 
الخليجية  املبادرة  نوقع  مل  لو  بأنه  آذاننا  صموا  حني 
وآليتها التنفيذية الشتعلت البالد بالحرب األهلية كلها 
البالد  طول  يف  الثورة  ساحات  كل  كبرية  فرية  وتلك 
باملالين  ومتظاهرين  معتصمني  ظلوا  الذين  وعرضها 
وألكرث من سنة كانوا موحدين وطنيا عىل نحو السابق 
ودماء  ثارات  بينها  التي  القبائل  وحتى  التاريخ  يف  له 
دخلوا الساحات بدون أسلحة وأكلوا مًعا من إناء واحد 
إمنا  الساحات  هذه  يف  حياتهم  فرتات  أجمل  وعاشوا 
الحرب  اليمن  جنبت  واآللية  املبادرة  ان  به  أوهمونا 
األهلية نقول لهم ان الحرب األهلية هي التي تهيأت 

أسبابها باملبادرة واآللية وليست قبلهام.
هؤالء القوم الذين يحكموننا اليوم لألسف الشديد 
وترهيبه  الشعب  لرتويع  مكثفة  حملة  ميارسون 
يف  فشلهم  عن  الطرف  يغض  يك  وتفزيعه  وتخويفه 
السلطة وعدم انجازهم أي منجز حتى اآلن يشكرون 

عليه فالبلد تسري من سيئ إىل أسوأ .
وقالوا إن مؤمتر الحوار الوطني سوف يحل القضية 

الجنوبية طيب ملاذا ما نفذت النقاط العرشين ملعالجة 
النقاط  ان  خاصة  صعدة  ومشكلة  الجنوبية  القضية 
إىل  وليس  تنفيذية  قرارات  إىل  تحتاج  هذه  العرشين 
حوار لكنهم)عردوها(عىل مؤمتر الحوار الوطني بغرض 
يف  الجنوب  ودمروا  وحاربوا  نهبوا  الذين  فإن  التمييع 
حرب 94 وما بعدها وشنوا ست حروب عىل صعدة 
الذين يحكموننا  أنفسهم  واليابس هم  أكلت األخرض 
يقتص من من ومن  َمن ومن  ِمن  يعتذر  اليوم فمن 

يحاسب من؟ ألسنا  أمام مهزلة مؤملة حقا.
إىل ماسبق أقول ان البديل هو وجود سلطة حاكمة 
بأي  تتلطخ سمعتها وتاريخها  نزيهة مل  ثورية  جديدة 

سوء بدون هذا ستدخل البالد يف املجهول.
	•مؤخرا•طرحت•فكرة تقسيم اليمن إىل 5 أقاليم 	•

كيف ترى الفكرة؟
يف ما يتعلق مبسألة التقسيم اإلداري وعددها فإن 
هذه املسألة ترتبط بالدولة التي تقرر اعتامد أسلوب 
اإلدارة  ألسلوب  وفقا  مجتمعها  وشئون  شئونها  إدارة 
الفيدرالية أو االتحادية والحقيقة ان األسلوب الفيدرايل 
اعتمدته  ومعارص  حديث  أسلوب  هو  االتحادي  أو 
الدولة بهدف الحد من أسلوب اإلدارة املركزية املفرطة 
أكرب  قدر  تحقيق  يف  ورغبة  ناحية  من  مركزيتها  يف 
وأوسع من املشاركة الشعبية الفعلية واملبارشة يف ادارة 
األوجه  املتعدد  للفساد  حد  ولوضع  العامة  الشئون 
يف  املفرطة  املركزية  اعتامد  عن  ينتج  ما  عادة  الذي 
الدولة واملجتمع إضافة إىل كون أسلوب  إدارة شئون 
اإلدارة االتحادية أو الفيدرالية يساهم يف التخفيف إىل 
حد كبري من مشكالت املتناقضات االجتامعية التي قد 

توجد يف هذا املجتمع أو ذاك .
املائة دولة  بأن هناك ما يقارب  أنك لرتى  والواقع 
باألسلوب  شئونها  إدارة  يف  تأخذ  العامل  امتداد  عىل 
فيدرالية  دول  أخرى  بعبارة  أو  الفيدرايل  أو  االتحادي 
وذلك ألن الفيدرالية يف إدارة شئون الدولة واملجتمع 
نجاعتها وفعاليتها ونجاحها يف معالجة  أثبتت وتثبت 
كثري من املشكالت االجتامعية والسياسية والثقافية ويف 
والتقدم  التطور  بكثري يف مجال  أكرب  تحقيق معدالت 
والتحديث للبالد ومل يحدث قط أن دولة فيدرالية يف 
العامل قد شهدت اضطرابات داخلية عاصفة أو حروبًا 
أهلية ومل تتعرض ألزمات التفكك واالنقسام السيايس 
ألن كل مكونات املجتمع فيها تشعر انها رشيكة فعلية 
أو  اإلقليمي  الصعيد  عىل  ان  بالدها  شئون  إدارة  يف 
عىل الصعيد الفيدرايل الوطني يف حني أن الدول التي 
ظلت وال تزال تعتمد أسلوب املركزية املفرطة يف إدارة 
شئونها ومجتمعها هي التي عانت وتعاين من دوامات 
والحروب  العاصفة  الداخلية  االضطرابات  متكررة من 
األهلية الدامية التي أفضت بها يف املطاف األخري إىل 
الوطني..هذا عىل  للكيان  السيايس  واالنقسام  التفكك 

صعيد فكرة الدولة الفيدرالية بصفة عامة...
أما عىل صعيد ما تتطرق عليه سؤالك حول فكرة 
فالحقيقة  وعددها  اليمن  يف  اإلدارية  األقاليم  تقسيم 
أو  أقاليم  اىل  دولة  ألي  اإلداري  التقسيم  فكرة  أن 
واليات أو مقاطعات أو مخاليف وهذه مسألة ينبغي 
العلمية  واالعتبارات  املعايري  من  ملجموعة  تخضع  ان 

واإلدارية الرصفة مثل السكان والجغرافية واالعتبارات 
االجتامعية والثقافية واالقتصادية التي تعمل متضافرة 
يكفل  وسليم  موضوعي  إداري  تقسيم  تحقيق  عىل 

حسن اإلدارة وفعالية األداء العام .
ويف ما يتعلق ببالدنا فإن القائلني بفكرة التقسيم اىل 
إقليمني اقليم الشامل واقليم الجنوب سابقا مضيفني 
املدنية  الدولة  وظائف  كل  تكون  ان  رشط  ذلك  اىل 
والعسكرية واألمنية من أعىل مستوى اىل أدىن مستوى 

مقاسمة باملناصفة بني اإلقليمني املقرتحني 
إشكالية  خلفية  عىل  جاء  الطرح  هذا  ان  فالواقع 
بشكل   1990 مايو   22 يف  قامت  التي  الوحدة  دولة 
تخللها  وما  مدروس  وغري  خاطئ  ارتجايل  عشوايئ 
أهلية  حرب  ونشوب  عاصفة  أزمات  من  وواكبها 
هذا  مقرتحهم  بأن  ويتصورون   1994 عام  طاحنة 

سيعالج القضية الجنوبية.
قبيل  من  الطرح هو  هذا  مثل  ان  أعتقد  لكنني   
معالجة مشكلة بخلق مشكلة أكرب وأخطر منها بكثري 
فيدرالية  دولة  إما  لهام  ثالث  ال  خيارين  أمام  فنحن 
أو اتحادية وفقا للمتعارف عليه عامليا يف بناء هيئات 
يف  وخاصة  الدول  هذه  مثل  وتركيبة  ومؤسسات 

مايتعلق مبا سبق لنا ذكره آنفا .
أو  املناطق  أو  األقاليم  تقسيم  يكون  أن  وهو 
املخاليف الفيدرالية للبالد خاضعا للمعايري واالعتبارات 
إطار  يف  عليها  املتعارف  واإلدارية  العليمة  والرشوط 
القانون الدستوري أو ال دولة إذ ال ميكن إقامة دولة 
فيدرالية وفقا ملقرتح البعض القائم عىل فكرة اإلقليمني 
مبختلف  الدولة  وظائف  لكل  النصفي  والتقاسم 
املواطنة  مبدأ  ينسف  املقرتح  مجاالتها ألن مثل هذا 
املتساوية الذي يعد مقوما أساسيا للدولة الدميقراطية 

الحديثة .
دولة  ويقيم  املواطنة  يف  التاميز  مبدأ  يكرس  ألنه 
أن  أعتقد  وال  العنرصي  الفصل  دول  إىل  أقرب  هي 
ميثلون  الذين  الشامل  مواطني  أن  يف  سيجادل  أحًدا 
حوايل أربعة أخامس سكان البالد سيقبلون مبساواتهم 

بالكامل بخمس السكان تقريبا .
فإن  الجنوبية  القضية  بحل  يتعلق  األمر  كان  وإذا 
سابقة  إجابة  سياق  يف  أوضحت  كام  الوحيد  حلها 
يتمثل بإعطاء إخواننا الجنوبيني حق تقرير املصري وال 

أرى ان هناك حالً آخر.
اليمنية عىل  الدولة  بناء  إعادة  اتفق عىل  ما  وإذا 
املراعي  األمثل  التقسيم  أن  فأعتقد  فيدرايل  أساس 
ملجمل املعايري والرشوط واالعتبارات العملية واإلدارية 
أربعة  إىل  أقاليم  ثالثة  ما بني  آنفا يكون  إليها  املشار 
وليس أكرث خذ مثال دولة كالباكستان التي يقارب عدد 
سكانها 150 مليون نسمه وهي دولة فيدرالية اتحادية 
فهي مقسمة حسب ما أذكر إىل إقليمني فيدراليني هام 
إقليم السند وإقليم البنجاب ذلك ان كرثة األقاليم ال 
يحقق األهداف والجدوى املثىل لألسلوب الفيدرايل يف 

اإلدارة.
يف 	• اليمنيني• املغرتبني• قضية• ظهرت• مؤخرًا• •	

انتهاكات كيف  له من  يتعرضون  السعودية وما 
توقيت  أن  ترى  وهل  املعطيات..  تلك  كل  تقرأ 
إثارة القضية هذه األيام كان عفويا إذا ما أخذنا 
يف الحسبان أن الرياض تعد من أهم رعاة املبادرة 
هذا  يف  القضية  إثارة  وان  الحوار  بعدها  ومن 
والحوار  املبادرة  سلبا عىل  ينعكس  قد  التوقيت 

أيضا؟
اشك ان قضية إخواننا املغرتبني اليمنيني يف اململكة 
العربية السعودية الشقيقة هي قضية مؤملة ومزعجة 
اإلنسان  معاناة  حجم  عن  األوىل  بالدرجة  تحيك 
لعمل  فرصة  فيه  يجد  مل  الذي  وطنه  داخل  اليمني 
السترشاء  نتيجة  كرمية  عيش  لقمة  له  يوفر  رشيف 
بأبسط  القيام  عن  الحاكمة  السلطات  وفشل  الفساد 
مهامها ومسئولياتها تجاه مواطنيها عموما وأيضا وعىل 
الضفة األخرى ما يجد نفسه يف دول املهجر فيه من 
للتأهيل  امتالكه  عدم  عن  ناتجة  ومعاناة  مشكالت 
ما  ويف  ماهرة  عاملة  كأيٍد  واملهني  الفني  والتدريب 
يتعلق بالزوبعة التي أثريت مؤخرا حول وضع إخواننا 
املغرتبني يف السعودية فإن الواجب األكرب يفرض علينا 
املنظامت  يف  أم  األحزاب  يف  أم  الحكم  يف  أكنا  سواء 
املدنية أو يف اإلعالم ان نتعامل مع هذه القضية بأقىص 
عىل  املتناهي  والحرص  باملسئولية  الشعور  درجات 
مصالح ووضع مغرتبينا يف السعودية وان ال نخضعها 
واألغراض  لألجندات  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل 
يف  ألنها  ذاك  أو  الطرف  السياسية يف هذا  واملكاسب 
بالدرجة  إنساين  طابع  ذات  وطنية  قضية  الحقيقة 
يف  نأخذ  ان  علينا  يجب  الرؤية  لهذه  ووفقا  األوىل 

اعتبارنا العوامل الرئيسية التالية:
1 -ينبغي التفريق أو التمييز بوضوح بني مغرتبينا 
خاضعة  وأوضاعهم  السعودية  يف  يعملون  الذين 
من  غريهم  شأن  شأنهم  هناك  السائدة  للقوانني 
الذين اضطروا  أولئك  بلدان أخرى وبني  املقيمني من 
عرب  قانونية  غري  بطرق  السعودية  إىل  السفر  إىل 

التهريب والتسلل.
2 -ان معالجة وضع املغرتبني اليمنيني يف السعودية 
يحقق  ان  القانونيني ال ميكن  أو غري  القانونيني  سواء 
نتائج ايجابية عرب حمالت العداء والتشهري واالستهداف 
هذا  مثل  أن  ذلك  لهم  املضيفة  للدولة  السيايس 
األسلوب من شأنه ان يعقد املشكلة أكرث وأكرث ويدفع 
بالسلطات السعودية اىل اتخاذ ردود أفعال ال تصب يف 
صالح إخواننا هناك واعتقد جازما ان معالجتها تتم يف 
إطار اخوي ودي يف مناقشتها مع األشقاء يف السعودية 
السعودية  يف  أشقاءنا  بان  املايض  تجارب  تؤكد  وكام 
يبدون يف العادة تعاطفا وكرما تجاه أشقائهم اليمنيني 
املقيمني فيها ويتجاوزون عن بعض الرتتيبات القانونية 
عدم  رشيطة  اليمنيني  أوضاع  لرتتيب  بها  املعمول 
تعمد حمالت االستفزاز والتحريض والتعبئة السياسية 

املضادة للسعودية.
رفيعة  الحكومية  اللجنة  تشكيل  ان  -واعتقد   3
محمد  األستاذ  الحكومة  رئيس  يرأسها  التي  املستوى 
للتباحث  الرياض  اىل  بالسفر  املكلفة  باسندوة،  سامل 
مع األشقاء هناك بشأن قضية املغرتبني اليمنيني هي 
الخروج  يف  سينجح  انه  الشك  وموفق  صائب  إجراء 
ولعله  هناك  املغرتبني  إخواننا  لصالح  إيجابية  بنتائج 
من املستحسن واملفيد لو أوقفت الحمالت العدائية 
تستهدف  التي  والجهات  األشخاص  بعض  قبل  من 
املغرتبني  قضية  صالح  يف  ليست  ألنها  السعودية 
والعواقب  األرضار  أفدح  بهم  تلحق  بل  اإلطالق  عىل 
مغرتبينا  بقاء  عىل  الحرص  قبيل  من  وذلك  الوخيمة 
فال  وطنهم  اىل  العودة  عىل  يجربوا  ال  حتى  هناك 

يجدون فيه سوى الضياع.
ليس  أرشت  كام  الحملة  توقيت  ان  ورغم  وأخريا 
بريئا بل يدخل يف سياق األجندات السياسية اإلقليمية 
والدولية التي تلعب يف الساحة اليمنية لكنني ال اعتقد 
انها ستؤثر سلبا عىل املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومستقبل مؤمتر الحوار الوطني ألن هذه القضايا كلها 
تحت سيطرة وتوجيه وإدارة الرعاة من القوى الدولية 
العظمى بقيادة الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها 
أطراف داخلية  قيام  إمكانية  الغربيني وال يخىش من 
وامللفات  القضايا  تلك  طريق  يف  معوقات  أي  بإثارة 
ليس لحرصهم عىل وطنهم ولكن لخوفهم من عواقب 
األمن  مجلس  وتهديدات  والغريب  األمرييك  الفعل  رد 

الدويل املوجه من قبلها.

بعض أسامء املشاركني يف مؤمتر الحوار أثارت لغطا شديدا 	•
والقت معارضة كبرية والسيام من شباب الثورة أنت هل 

ترى ما يراه املعارضون أم أنه من الطبيعي ورود بعض تلك 
األسامء كون الحوار شامالً للجميع ؟

أصالً اختيار أسامء املشاركني أو قل أعضاء مؤمتر الحوار الوطني 
جاء من خالل القوى التقليدية التي كانت مسيطرة عىل الحكم 

ومن قيادات بعض أحزاب اللقاء املشرتك التي كانت تشرتك معها 
يف السلطة بني الحني والحني .

وبالتايل فإن شباب الثورة من الطبيعي أن يستهجنوا ويرفضوا 

كثرياً من األسامء التي وردت ألنها تعرب عن قوى الهيمنة التقليدية 
والتاريخية يف البالد ويف اعتقادي ان هذا يشء طبيعي ألن الذين 

يهيمنون عىل سلطة الحكم اليوم هم أنفسهم الذين هيمنوا عليها 
من قبل وهم الذين اختاروا أعضاء مؤمتر الحوار الوطني إال قليالً 
من إرضاءات لشباب الثورة بهدف احتوائهم وتدجينهم ولهذا مل 
أكن متفاجئًا بذلك بل كنت متوقعا متاما ان تكون تركيبة املؤمتر 

كتلك الن السلطة الحاكمة تعكس نفسها وموازينها عىل كل 
مناحي الحياة ولو كان الشباب هم الذين يحكمون اليوم لكان 

األعضاء مختلفني جذريا عن الذين نراهم اليوم.


