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 ...هذا أنا

 

 

 توطئة:

لؾ ااخترت لهذا الكتاب عنوان" هذا أنا.. بعض بوح ومو

ووجع" لٌس لتؤكٌد الذاتٌة فً صراعها واشتباكها الدابم مع 

ب ٌرسم كل سلطة تسحك أنوٌَّتنا فحسب، بل هو اٌضا كتا

، تناولت بعضا عمودتضارٌس ومبلمح ما ٌربو على خمسة 

منها، فً طواؾ وسعً ومراوحة ألحداث وموالؾ، أعتمد 

أنها اشتبكت فً مواجهة ومكاشفة مع عدٌد سلطات تمهر 

 فٌنا ذواتنا منذ نشؤتها األولى.

 

لم أتبع فً بوحً وبعض ذاكرتً التصاعد الزمنً والحلمات 

تُّ زمام التداعٌات لَ الزمنٌة المتعالبة بشكل تسلسلً ، بل أفْ 

لتتحرن فً سعٌها بٌن الصفا والمروة وفً طوافها، تتنامى 

حٌنا ثم تعود المهمرى بحثا عن تفاصٌل وأحداث مرت 

أثرا دارسا، فتكون العودة لها عودة ولحظات زمنٌة تركت 

 لما ترن أثره المحفور فً تكوٌنً.

انٌتها هنا تصبح الذات بتضارٌسها ومبلمح وجهها وجوّ 

للتارٌخ العام واالجتماع والسٌاسة للذات الناطمة وة خارط

 والمعرفة.

فً تداعٌات الذاكرة نحن ال نعود إلى الماضً بمدر ما 

 نواجه طبماته المتحكمة فً اآلن.

 

البوح فً هذا الكتاب شكل من أشكال المماومة لما ٌسلبنا 

كٌنونتنا، تحرٌر لؤلنا من دوابر المهر وثمافتها، فً األسرة 
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ابلة والمرٌة والعشٌرة والمبٌلة والمنطمة والجهة والع

والحزب والعمل والفضاء العام المتحكم به بكامٌرا إخضاع 

 المجتمع والفرد.

 شبكة السلطة بمختلؾ تمظهراتها التً تحٌلنا إلى أشٌاء.

 

فً هذا الكتاب كنت أصرخ فً مواجهة عصا مدٌر 

عمك من المدرسة؛ التً حفرت معالمها فً ذاكرتً بما هو ا

رسم بصمتها على ظهري، أنعتك من لبضة دابرة الجبلدٌن 

والحزبٌٌن، وهم ٌسوطوننً بؤلسنتهم وعصٌهم، ثم  األمنٌٌن

هاوٌة أدمنا التلفت  بما هم -ا لصورتهم المتوحشةٌأكر معرِّ 

، فكانت الحكاٌة طوق نجاة كً ال ؾ منهاالحذر والخو

ن الصورة تل-تلتهمنا تلن الهاوٌة من طول تلفتنا نحوها

والفعل الذي ظنوه مستورا بالؽرؾ الحزبٌة المظلمة 

 المؽلمة. األمنٌة والزنزانات

 

لست مع إدانة الحزبً بشكل مطلك، إنما أدٌن ذلن الحزبً 

الذي أصبح من طول نظره بهاوٌة المخبر صورة مماثلة 

 له، من حٌث العدوانٌة التً ٌمارسها ضد اآلخرٌن.

والحزبٌن دون تخصٌص ٌخدم أجد الهجوم على الحزبٌة 

الموى الرجعٌة، فالحزبٌة تجتمع على برنامج للتؽٌٌر، 

وتسعى إلزالة االستؽبلل واجتثاثه، أكان استؽبلال طبمٌا أو 

عنوي، هكذا ٌفترض مؼٌره من أشكال االستؽبلل المادي وال

بالنموذج الحزبً أن ٌكون، نمٌضا لكل أشكال التحٌزات 

 المالبل وطنٌة.
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الحزبٌة خطوة متمدمة كبدٌل ومؽاٌر للعبللات العصبوٌة 

البدوٌة، لكنها حٌن ال تكون مؽاٌرا للوالع الذي تبتؽً 

االستمطابات العابلٌة والعشابرٌة تؽٌٌره، وحٌن تُْبنى على 

والمروٌة ال العبللة النضالٌة فإنها تصبح ضمن النسك 

 ة.واالمتسلط، ونسخة تستخدم الحداثة فً تعزٌز البد

  

"هذا أنا.." طواؾ وتداعٌات تمزج فً لصة التكوٌن بٌن 

 الذاتً والموضوعً، حكاٌة تمول للحٌاة كونً فتكون.

 الحكً مماومة للموت وفعل متحرن نحو أفك دون جدران.

ألم تماوم "شهرزاد" الموت بالحكً، ألم تروض الوحش 

 األبوي والذكوري المتسلط وتمهره بالحكً؟!

مماومة فمط بل فعل إلدام وهدم للؽرؾ الحكً هنا لٌس فعل 

الحكابٌة المستورة، التً تؽري الجبلدٌن بمواصلة تشوهاتهم 

 وتلذذهم بآالم الممهورٌن.

فعل مماومة وحركة لؤلمام عن طرٌك الحكً، لد تجد فً 

لادم الزمن ساردا ٌمبض من أثر الرسول لٌصنع من 

 عً بالؽراببً.تفاصٌلها ؼواٌة ٌتداخل فٌها الوال

لٌهم لٌصنعوا إلههم، أي تخلٌك كاٌة للناس الذٌن ٌمدمون حِ ح

 ٌحٌل السدٌم إلى كٌنونة من الرؼبات. ا  ذواتهم لتكون إله

الحكاٌة وعً بؤثر الرسول، استمرار لؤلمل، وعون للناس 

كً ال ٌلتهمهم شتات الحاضر وسؤمه والخوؾ من المستمبل 

 المجهول.

 زمان والمكان.الحكً أمل بمدٌنة دون أسوار. تؤثٌث لل
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 ،تتوهج الحكاٌة مع كل حدث تصمله باستعادته وتكراره

 لها فً كل عودة شؤن. ها ٌكونبتخلمات

تتوهج الحكاٌة مع كل حدث تصمله بالتكرار وتنطك به 

األمكنة، كلوح محفوظ ال ٌؽادر صؽٌرة وال كبٌرة إالَّ 

 وأصبح عبلمة مسطورة فٌه.
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 وذاكرةبعض بوح 

 

1 

أول إدران لً بمحٌطً الخارجً كان معرفة اسم أبً 

"ناجً" كنت فً ؼرفة أمً وهً تنادي أبً حٌن كان 

خارجا ومماببل للطالة "النافذة" الوحٌدة باتجاه الشمال متجها 

نحو المدٌنة بتعز ، وكنا نسمً التوجه نحو السوق بالمدٌنة، 

 ."ناجً ابٌتنا سفح جبل الماهرة : "واا

ها عرفت اسم أبً بؤنه "ناجً" كان ذلن فً سن ربما ٌوم

الرابعة من العمر، وكم شعرت بحمٌمٌة تجاه هذا االسم، 

ألن أمً نطمته بمحبة عالٌة. ومن ٌومها كان أحب شًء لً 

أن أنادي أبً :"ناجً" لكن ذلن كان ٌزعجه، كان ٌرى ذلن 

من للة االحترام، نزلت عند رؼبته ألنادٌه بؤبً، لكننً 

لت أنادٌه "ناجً" حٌن أتحدث عنه مع بناته وأوالده. ظل

كنت أرى أن مناداته باسمه هو ذروة المحبة والوفاء، ذلن 

أن اسم "ناجً" ممزوج بصوت أمً فً لحظة تخلك 

 .إدراكً

وكؤن االنتباه والوعً لدي بدأ مع ذلن االسم، مع األب كونه 

 .لحظة حمٌمٌة نادرة وصادلة عبرت عنها أمً

لٌوم وجدت أمً تمول ألبً بؤنها ستسجلنً فً فً ذلن ا

المدرسة، وهو مانع لكنه ترن أمر تسجٌلً على لها، كانت 

 ولتها تخٌط الكوافً وتبٌعها وتوفر منها ما ٌعٌنها فً لادم 
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 األٌام، لهذا كان أبً ٌتراخى عن بعض األمور لتتحملها أمً 

 .لرضا واجب السداد علٌه، وكان ٌفً بالسداد

 .م تمترن الكوافً بتخٌلً ألمًإلى الٌو

 

أعتمد أننً التحمت بالمدرسة فً الصؾ األول االبتدابً 

م. 1972حٌن كان عمري بداٌة سن الخامسة، فً عام 

وكان على أختً جمٌلة التً تكبرنً بسنة ونصؾ أو سنتٌن 

إلى مدرسة ناصر االبتدابٌة، فً شارع  تصحبنًأن 

 .سبتمبر26

تدابٌة حٌنها "أحمد ذٌاب" من كان مدٌر مدرسة ناصر االب

المإسسٌن لحركة اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن. عرفت ذلن 

  .من لراءاتً عن تارٌخ حركة اإلخوان فً الٌمن

م هً سنوات التكوٌن والتحرن 1973-1969كانت أعوام 

نوفمبر، وهذا ٌعنً أن تؤسٌس 5كؤداة لسلطة جمهورٌة 

اهضة الٌسار حركة اإلخوان واستخدامها أٌدٌولوجٌة لمن

لومٌٌن وماركسٌٌن كان فً عهد الربٌس عبد الرحمن 

اإلرٌانً، ومن هنا كانت بذرة أخونة الٌمن فً سٌاق تعلٌم 

وهابً وتؤسٌس المعهد العلمً هو فترة رباسة عبد الرحمن 

اإلرٌانً، على العكس مما ٌموله كتاب الطلٌعة الشعبٌة حٌن 

ٌم الحمدي، ٌوجهون األنظار نحو مرحلة الربٌس إبراه

متجاهلٌن عن عمد وعن فجور خصومة أن العام األول من 

نوفمبر، 5مرحلة الربٌس الحمدي كان امتدادا لجمهورٌة 

وتدرجا للفكان عنها، فً الجٌش وفً اإلدارة، وفً تؤسٌس 
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أداة تنظٌمٌة تستثمر طالات الشعب لتنجز تحوالتها السٌاسٌة 

 .والتنموٌة والوحدوٌة

الحمدي هو الجدلً المبدع فً استمراء لمد كان إبراهٌم 

الوالع ومتطلبات التحول فٌما كان رفاله فً الحزب 

الدٌممراطً حالة نظرٌة تتعبد نصوصا لاصرة فً 

 .الترجمة، ومحدودٌة المعرفة الكلٌة للنصوص ذاتها

ما ٌموله سلطان أحمد زٌد فً مذكراته بؤنه لرأ كتاب "أصل 

الصحفً "أحمد الشرعبً" العابلة" الذي أهداه له الكاتب 

ٌعطً داللة ومنظورا واضحا عن لادة فصابل الٌسار، 

الذٌن التحموا بالٌسار ثم فً فترة تالٌة تعرفوا على خطاب 

 !الٌسار

فً تواصل لً مع أحمد الشرعبً سؤلته عنما ذكره سلطان 

أحمد زٌد، فؤجابنً لمد أهدٌته كتابٌن: "أصل العابلة" و "ما 

عبً فً عمد السبعٌنٌات كان فً مبتدأ العمل". أحمد الشر

ولٌسا كهبل، وهذا ٌعنً أن شبابٌة المعرفة كانت متمدمة 

على كهولة لادة الٌسار، فكٌؾ إذا أخذنا لول أحمد الشرعبً 

بؤنه لم ٌنتم للٌسار وال للحزب الدٌممراطً الثوري كما ٌورد 

ذلن "ٌحٌى منصور أبو اصبع" فً مذكراته، من أن "احمد 

" كان من أوابل من التحموا بالحزب الدٌممراطً الشرعبً

الثوري الٌمنً، وبسبب اعتماله فً سبعٌنٌات المرن 

العشرٌن والتعذٌب الذي عاناه ؼٌر مولفه وأصبح للما 

 .للسلطة تجلد به رفاله السابمٌن
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ٌتمٌز "أحمد الشرعبً" فً شعره ومماالته بفٌض من الشعر 

ن ٌرى الخٌط األبٌض الخبلق، وذاتٌة خبللة تبدو جلٌة لم

 .فً سدٌم الظبلم

 

َدرْسُت فً مدرسة ناصر االبتدابٌة أول ابتدابً، وكنت كلما 

نجحت ٌعٌدنً أبً لمرتٌن؛ أي نجحت ثم أعادنً ثم نجحت 

وأعادنً، فً أول ابتدابً، وإلى الصؾ الثالث االبتدابً وأنا 

فً مدرسة ناصر. فً "الراحة" نبادل مدٌر المدرسة ؼواٌة 

المطاردة مع عصاته، كانت إنسانٌة "احمد ذٌاب" تحرص 

على أن ٌمطع بنا من بوابة المدرسة المتاخمة للشارع 

الممابل والمرٌب من ممبرة وادي المدام، ثم ٌعود إلى 

المدرسة لنجده ثانً ٌوم وفً رأسه عصابة من شاش، 

وكانت الرواٌات تتعدد، منها أن المتظاهرٌن لذفوا به من 

الجهة الؽربٌة من المدرسة إلى جولة شارع مكتبه فً 

سبتمبر جوار استدٌو "جاود" وصٌدلٌة أو مخزن 26

"العطاب" ودكان خالً "إسماعٌل عبد هللا نعمان" وفً ذلن 

المكان من أواخر خمسٌنٌات المرن العشرٌن كانت مكتبة 

"سعٌد حسن فارع" "إبلٌس" الذي لٌتل أثناء فراره من سجن 

اؼتٌال اإلمام "أحمد" وتم التبلٌػ به من حجة، بعد محاولته 

الشٌخ الفاشك، وربما ضعفا وجبنا من الشٌخ عبد هللا بن 

حسٌن األحمر الذي كان فً اإللامة الجبرٌة ، واتصل به 

سعٌد "إبلٌس" واتصل بالفاشك وؼٌره من مشاٌخ الزرانٌك 

 !فبلؽوا به
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أسس سعٌد حسن فارع "إبلٌس" مكتبة فً تعز وأخرى فً 

ء وثالثة فً الحدٌدة، كوسٌلة لعمله الوطنً المتحرن صنعا

 .من أجل إنجاز التؽٌٌر الثوري نحو الجمهورٌة

زامله أبً فً السعودٌة حٌن كان سعٌد إبلٌس عامبل فً 

شركة أرامكو، وكان أبً أسطى "معلم بناء" كان سعٌد 

إبلٌس حرٌصا على التصاله بالعمال الٌمنٌٌن، وفً تلن 

على سعٌد الحكٌمً، الذي ظل ٌوده  المرحلة تعرؾ أبً

وٌتواصل معه حتى حٌن أصبح وكٌبل لمجلس الشورى 

ومجلس النواب، ومما ٌحكٌه أبً عن سعٌد إبلٌس أنه حٌن 

التماه بتعز فً الخمسٌنٌات، سؤل أبً هل لدٌن مال، وظن 

أبً أن سعٌد إبلٌس ٌرٌد أن ٌعطٌه، فمال له أبً نعم لدي، 

أبً أن ٌمرضه، حٌنها كان أبً  وتفاجؤ أبً بطلب سعٌد من

ال ٌتوفر له مال فما كان منه إالّ أن رفض، اختار أن ٌمدم 

نفسه بخٌبل على أن ٌعترؾ بعدم لدرته على إلراض سعٌد 

 .حسن فارع إبلٌس.

 

حٌن أستعٌد من ذاكرتً صورة مدٌر مدرسة "ناصر" 

"أحمد ذٌاب" وكنا نسمٌه "أحمد ذباب" وظل اسم أحمد 

 -وعٌنا ولم أعرؾ االسم الحمٌمً إالَّ متؤخراذباب لصٌما ل

حٌن أستعٌد صورته من ذاكرتً أشعر بإنسانٌته عالٌة 

الخوؾ على األطفال، وحٌن سؤلت عنه فً تسعٌنٌات المرن 

العشرٌن وجدته أمٌنا شرعٌا وعالبل لحارة السلخانة بتعز، 

كان شخصا آخر ؼٌر "احمد ذباب" الذي تشكل فً ذاكرة 

نستمتع بمبلحمته لنا بعصاته فً الراحة كً  طفولتً، وكنا
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ندخل الفصول، ولم نكن ندخل الفصول إالّ بعد أن نكون لد 

لعبنا معه تلن المطاردة الٌومٌة، كانت متعة ومؽامرة 

 .طفولتنا

 

التحمت أخواتً اللواتً ٌكبرننً بالسن منٌرة وتمٌة وجمٌلة 

 بمدرسة الزهراء وكنا ٌسبمننً فً الصفوؾ، كانت أمً

حرٌصة على التعلٌم ألوالدها بنٌن وبنات، وكان الوالد ٌتكا 

على حرصها فٌتراخى علما منه بإٌمانها بالتعلٌم، استثمارا 

ووجودا. ربما كل أوالدها هً من بادرت لتسجٌلهم من 

مالها الذي كانت تجمعه من خٌاطها للكوافً ثم بعد ذلن 

 .بسنة ٌموم الوالد بتسدٌد ما علٌه لها

 

ة ناصر االبتدابٌة عاصرت مظاهرات انطلمت فً مدرس

م، ومن بٌنها استمبال أو مظاهرة 1974-1972طٌلة أعوام 

احتفابٌة بعودة أٌوب طارش، ال أدري حٌنها هل كانت من 

السعودٌة، لكن أٌوب تخلك كفنان فً عهد الربٌس إبراهٌم 

الحمدي. كل الهامش أصبح متنا فً عهد الربٌس إبراهٌم 

حون والعمال والجنود، وصؽار التجار، الحمدي، الفبل

والحرفٌون، الناصرٌون المدن، الخ. المدن تخلمت شامخة 

ومعانمة مع أمل التحدٌث فً عهد الربٌس إبراهٌم الحمدي. 

لهذا كانت مدٌنة صنعاء وتعز والحدٌدة هً أكثر المدن 

  !حزنا وصراخا فً وجه لتلته

بلثٌة والشروع لمد كان زعٌما للمدنٌة باستكمال الخطة الث

فً الخطة الخمسٌة، بِعٌد الشجرة وعٌد والعمال وعٌد 



             

14 

 

 ...هذا أنا

 

المعلم، لمد كانت المدن كل أٌامها أعٌادا ونهوضا وتحركا 

  .نحو التنمٌة

لم أجد ألسام الشرطة ٌخافون من الرشوة إالَّ فً تلن 

السنوات الثبلث الٌتٌمات من عهد جمهورٌتنا السبتمبرٌة، 

ان عسكري لسم الشرطة ٌخاؾ سمعت ذلن من أبً، لمد ك

  .من التلبس بالرشوة

 

انتملت فً الصؾ الرابع االبتدابً إلى مدرسة "العهد 

الجدٌد" باألشرفٌة، داخل جامع األشرفٌة، هنان كانوا 

ٌعرضون علٌنا بعض األفبلم العلمٌة على جدار الفصل، 

وكنت على معرفة وخبرة فً مشاهدة األفبلم الهندٌة 

الٌة الخ فً سٌنما بلمٌس التً عمل بها والمصرٌة واإلٌط

والدي إلى جوار عمله فً مشروع المٌاه بتعز. أتذكر طلبا 

لمعلم الفصل من التبلمٌذ: من ٌعرؾ منكم أن ٌؽنً هندي؟ 

فبادرت على المول أنا. ثم ؼنٌت لتهوى عصاته على 

جسدي! لم أعد أتذكر من هو ذلن المعلم لكننً أتذكر 

 !خدٌعته وعصاته

 

الصؾ الخامس انتملت للدراسة إلى مدرسة ناصر فً  وفً 

المستشفى العسكري بحارة المستشفى الجمهوري، كان هنان 

مجمعا طبٌا بُنً منذ منتصؾ خمسٌنٌات المرن العشرٌن، 

ضم المستشفى العسكري ومستشفى الصٌن وما نسمٌه الٌوم 

 . بالمستشفى الجمهوري
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من والعبلجات ال زلت أتذكر جدران المدرسة وبماٌا الح 

وبماٌا المؽذٌات، حٌنها كان مدٌر المدرسة دمحم عبد الكرٌم 

المجاهد، إنسانا تربوٌا لكنه دون مبلمح وال رابحة، ال 

 .تستطٌع أن تصفه بؤٌدٌولوجٌة ما

أتذكر منه عصاته التً ولعت على ظهري حٌنها كنت فً 

الصؾ الخامس أو السادس االبتدابً،  ألننً أثناء إلمابه 

مة رددت وكررت بعده بشؽب الطفولة ما لاله، فما كان لكل

منه إالَّ أن هوى بعصاته الخٌزران على ظهري، لم ٌنمح 

أثر عصاته إلى الٌوم فً ذاكرتً، رؼم أنه ودٌعا شكبل أو 

بمعنى أدق دون رابحة ومبلمح و ٌفتمد إلنسانٌة "أحمد 

ذٌاب" "ذباب" الذي كنّا نستمتع بتحدي عصاته فً لعبة 

 .طاردة كل راحة للمدرسةالم

 

ال زلت أتعجب ممن تؤذى فً عهد الربٌس إبراهٌم الحمدي 

وعمل مع نظام رإوس الثعابٌن لماذا ٌكتنزون حمدا متراكما 

علٌه، رؼم التحالهم بمجمع نفاٌات الفساد، وال زلت ؼٌر 

لادر على تفهم بعض لادة الٌسار الذٌن اعتملوا فً تلن 

از دمحم خمٌس كان جهازا المرحلة وهم ٌعلمون أن جه

سعودٌا تآمر على الربٌس الحمدي وكان ٌصفه بالطفل 

بحسب رواٌة لالها لنا عبد الجلٌل عثمان األكحلً أحد 

معتملً الحزب الدٌممراطً الثوري حٌنذان، أن ضباط 

 -خمٌس كانوا ٌمولون لهم إنكم تضحكون على هذا الطفل

ٌولوجٌة إخوانٌة واستمر بعد اؼتٌاله جهازا سعودٌا بل وبؤٌد

 !وهابٌة



             

16 

 

 ...هذا أنا

 

كم هو عظٌم الٌسار المصري حٌن فهم بوعً جدلً خبلفه 

مع الربٌس جمال عبد الناصر، بل لال بعضهم كؽالً 

شكري: لمد حلمت بجناحً العروبة: سبلمة موسى وجمال 

 .عبد الناصر

فٌما لادة فصابل الٌسار فً الٌمن ظلوا داخل أطر وعٌهم 

  !البدابً والبدوي والثؤري

نصٌحتً لمن ٌنتمون للربٌس علً عبد هللا صالح: فكروا 

واكتبوا بؤفك أوسع، بفضاء المحبة واالكتمال، كان إبراهٌم 

الحمدي كماال فاخترتم نمصان رإوس الثعابٌن، بما فً ذلن 

الربٌس علً عبد هللا صالح، الذي توهم أنه سٌجد مشروعه 

 نوفمبر. جمهورٌة5فً تحالفه وتماهٌه مع جمهورٌة 

نوفمبر التً ضالت بحسن العمري ال ٌمكن أن تتسع 5

لربٌس حضوره كان من مخرجات الربٌس إبراهٌم الحمدي، 

لٌس كتٌس للضباط فحسب  وإنما كربٌس للجمهورٌة 

 ....العربٌة الٌمنٌة ثم الجمهورٌة الٌمنٌة

وللبوح أن ٌستكمل الحكاٌة كلما وجد ضرورته وحتمٌته   

 .فً االشتبان المنتج
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2 

 

ولدت فً حارة الماهرة بوادي المدام، فً سفح جبل الماهرة، 

ربٌع الثانً 19كان ذلن فً صباح ٌوم األربعاء 

م، وأخً جمٌل ناجً الذي 26/7/1967هـ/الموافك 1387

ولد مساء  -كان من ٌرانا معا فً طفولتنا ٌحسبنا توأما

جماد الثانً 20السبت ، الساعة الثانٌة والنصؾ ، 

 .م14/9/1968الموافك هـ/ 1388

التحك أخً جمٌل بعدي بعام فً مدرسة ناصر االبتدابٌة، 

كنت لوٌا ومتٌنا بدنٌا وكان ضعٌفا، من أراد االنتمام منً 

لمبارزة حدثت فً طفولتنا المدرسٌة ٌجد فً أخً هدفا 

سهبل للمضاء. وكثٌرا ما كان ٌتعرض للضرب من األطفال 

 .الذٌن كانوا ٌظنونه أنا

ا لكنه لم ٌكن لوٌا فً المعارن الٌومٌة التً كنا كان شمٌ

 .نعٌشها عدٌد مرات فً الٌوم

فً مدٌنة تعز بداٌة سبعٌنٌات المرن العشرٌن كان الطفل إذا 

مرض بحكة جلدٌة تموم األمهات بؤخذه إلى لبر الشبزي، 

فً مؽربة تعز، شرق للعة الماهرة، أسفل الخط الدابري، 

ى آنذان "حول الشامر" وكنا جوار "الحول" الذي كان ٌسم

فً طفولتنا منخرطٌن بؤندٌة الحواري نذهب إلى حول 

الشامر للمشاركة فً المبارٌات بٌن أندٌة حواري مدٌنة 

تعز، نادي النهضة فً حارة المستشفى الجمهوري، وكان 
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لدٌنا ناد فً حارة الماهرة، كنت ربٌسه، اسمه "نادي الفكر" 

ذلن، ربما فً بداٌة  وهنان نادي التعاون تؤسس بعد

الثمانٌنٌات. وناد آخر فً الضبوعة، وناد فً عمبة 

 .سبتمر اسمه نادي األضواء الخ26

عندما أصبت فً طفولتً بمرض جلدي أخذتنً أمً إلى 

لبر الولً "الشبزي" كانت "الوالٌة" لدى الوعً الجمعً 

 -للناس متجاوزة للجدران البٌنٌة العالٌة التً ألامتها األدٌان

ؼتسل فً الماء الذي ٌجري جوار لبره. وكذلن لؽسل أل

ثٌابً. لبر الشبزي إن لم تخنً الذاكرة كان فً المكان الذي 

بنً فٌه فً ثمانٌنات المرن العشرٌن "معهد خدٌجة" معهد 

علمً، ولسم شرطة. وكؤن اإلخوان المسلمٌن بتعز ورثوا 

لبر "الشبزي" ودالالته فً الوعً االجتماعً بإزاحته 

حبلل وعً بدٌل، بنً على ذات المكان، فً تداول للمكان وإ

ومؽاٌرة لؤلثر. من داللته فً الثمافة الشعبٌة إلى الداللة 

 ."السٌاسٌة لعصر "الصحوة اإلسبلمٌة

 

كان أبً ٌؽادر المنزل فً الساعة السابعة صباحا، بعد أن 

نتناول "المراع" الصبوح ٌتجه نحو المدٌنة فً طرٌمه إلى 

مشروع المٌاه، ٌتولؾ فً بوفٌة "الشمٌري" جوار عمله فً 

السوق المركزي، لٌشرب "للص" شاهً حلٌب، وٌمتنً 

صحٌفة الشرق األوسط ثم بعد ذلن صحٌفة الحٌاة واعتمد 

صحٌفة المدس صدرت بعد ذلن، وٌؤخذ صحٌفة الجمهورٌة، 

ٌمرأ فً تلن الصحؾ عناوٌنها فً الصفحة األولى وتفاصٌل 

ة التً تلٌها ثم ٌتجه من طرٌك عمبة األخبار فً الصفح
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شارع جمال نحو عمله. كان ٌعود من عمله الصباحً فً 

مشروع المٌاه والمسابً فً سٌنماء بلمٌس الساعة الحادٌة 

عشرة لٌبل، ٌعمل فً مشروع المٌاه، ثم ٌعود ظهرا لٌبدأ 

عمله فً سٌنما بلمٌس المصلى، لٌعود إلى البٌت لٌبل، 

ٌستمع لئلذاعات العالمٌة، لٌنام بعد ٌشرب "بوري مداعة" و

ذلن، مكررا ذلن الدوام الشاق، إضافة إلى عمله فً ضرب 

الحمن، كان معلم بناء دلٌك فً بنابه وإن كان بطٌبا فً 

 .اإلنجاز

ٌبدو أن إعالة سبع بنات وثبلثة أوالد جعلت أبً ٌنمً لدٌه 

 ذكاء اجتماعٌا فً مراكمة المودة والصحبة االجتماعٌة، كان

ٌفر من االشتبان بالمشاكل، وبالتالً ٌفر من أي التزام 

سٌاسً رؼم مشاعره المومٌة والناصرٌة بالتحدٌد. لكنه كان 

صدٌك الجمٌع، فلٌس لدٌه متسع من الولت ٌجرفه عن 

ساعات عمله الطوٌلة التً ال ٌجد فٌها فابضا ألي التزام. 

اعٌة لهذا كان حذرا من أي تبعات تولعه فً المشاكل االجتم

 .أو السٌاسٌة

ٌبدو لً أن أخً أحمد ناجً ورث من أبٌه هذا الذكاء، 

مسطرة الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة، وعدم االنجرار فً 

 .تبعاتها وضرٌبتها

أمً شجاعة وممدامة وال تؤبه لحسابات المسطرة عكس أبً 

ذكً وحذر، منه ورث أخً  أحمد، ومن أمً ورثُت وإن 

ن لذكاء أبً لكننً اخترت إلدام كنت على سعة فهم وإدرا

أمً، وربما لٌس اختٌارا، وإنما إرثا تشربته منذ شكلت 

 .جنٌنا فً رحمها
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أمً كانت اجتماعٌة، تنخرط فً مشاكل محٌطنا فً الحارة، 

وتنحاز للزوجات ضد أزواجهن، وبالتالً تتحمل عداء 

األزواج ضدها. كل نساء الحارة كنّا ٌحرصنا أن تكون أمً 

لت مخاضهن، وربما تمضً ساعات طوٌلة حاضرة و

 .مشجعة لهن كً ٌولدن أطفالهن بشكل طبٌعً

 .كانت مؽامرة وال تحسب حسابا لما سٌترتب على لراراتها

، كان منزل هاشم 1978أكتوبر15أتذكر بعد فشل حركة  

علً عابد مرالبا ولبٌل ان ٌتم تفتٌشه، كانت زوجته لد 

ؽا من الدوالرات، أودعت لدى أمً مسدسا أو أكثر ومبل

وأمً أخذت الودٌعة، وبعد معرفة أبً للموضوع بفترة 

لٌست لصٌرة كانت مشكلة لم تنته إالَّ بعد إعادة تلن 

 .الودٌعة

فً طفولتً تؤثرت بصرٌا بمكتبة هاشم علً عابد فً 

منزله، مكتبة فخمة ومكتب فً ؼرفة كؤنها ؼار نبوة ٌعتزل 

كذا كنت أتخٌله...  فٌها مستلهما أفكارا مهمة ومصٌرٌة،

 .كان ولتها ربٌسا لتحرٌر صحٌفة مارب

هو أحد المٌادات المإسسة للتنظٌم الناصري فً الٌمن، 

وشارن وحضر عدٌد دورات تثمٌفٌة وتنظٌمٌة فً تنظٌم 

الطلٌعة العربٌة  بمصر، أواخر ستٌنٌات المرن العشرٌن، 

 .وكان أمٌن سر فرع الٌمن

لة وادي المدام، مبلصما كان مستؤجرا لمنزل بسٌط فً جو

للممبرة، مبلمحه حٌنذان كانت تشً بزمن جمال عبد 

الناصر، صموت وعمٌك مع شبه فً مبلمح الوجه لجمال، 

هكذا كان ٌبدو لً، بعد ذلن وجدته ٌدٌر السٌاسة 
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بـ"المخافسة" ربما هذه الطرٌمة تشكلت بفعل زمن الممع 

رٌمة التً وتجرٌم العمل السٌاسً والحزبً، لكنها ظلت الط

 . ُجبِل علٌها جٌل المإسسٌن ومن تربى علٌهم

كانت أما ثانٌة، لطالما منحتنا  -زوجته رحمة هللا تؽشاها

طٌبتها وطعامها. أتذكر فً إحدى األٌام كان البنتها "كفاح" 

أصبح مراسبل لمناة الجزٌرة فً الوالٌات -وابنها "مراد"

ا نحافا سٌكل أبو ثبلث عجبلت، كانو -المتحدة بواشنطن

وٌصؽروننً فً السن، وكنت سمٌنا ومتٌنا، ما إن جلسُت 

ٌَْكل حتى انكسرت لصبته الواصلة بٌن الكرسً  على السَّ

"والُسَكان" كنت خابفا من رد الفعل لكن ضحن زوجة هاشم 

  .الممزوج بتردٌدها لعبارة "ما شاء هللا" جعلنً أطمبن

أول مرة فً طفولتً استمعت لصوت أٌوب طارش مع أمً 

، كانت تدندن مع صوت وإٌماع أٌوب فً أؼنٌته التً تبثها 

اإلذاعة آنذان، ربما كانت "أؼنٌة دق الماع دله" كانت أمً 

تترنم مع صوت علً اآلنسً أكثر من صوت أٌوب، وكنت 

فً تلن المرحلة من الطفولة أستثمل صوت اآلنسً ، حٌن 

فً السن وجدت صوت اآلنسً والحانه بحاجة  كبرت

بالنسبة للمتلمً إلى سن نضوج أكبر، على عكس الصوت 

 .الرٌفً ألٌوب وإٌماعه المتكرر، الذي ٌماثل رتابة الرٌؾ

بل إن بساطة الصوت واللحن لدى أٌوب من وجهة نظري 

جنت كثٌرا على الثراء الداللً والتصوٌري والحسً لشعر 

 .اب الفضولعبد هللا عبد الوه

عبمرٌة الفضول من وجهة نظري امتصاص جمالً لؤلمكنة 

والثمافة الٌمنٌة المدٌنٌة التً تشكل فٌها. عاش طفولته فً 
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مدٌنة صنعاء المدٌمة، ودرس فٌها مزامبل للماضً دمحم 

إسماعٌل العمرانً، ثم عاش فً عدن إبان الحران السٌاسً 

ن، ثم عاش فً والنمابً والتحرري خمسٌنٌات المرن العشرٌ

مدٌنة تعز ومدٌنة التربة، ومن هذه األمكنة وجمالٌاتها 

كثمافة تتضمن التعدد الوحدوي كانت شعرٌة الفضول 

المتوهجة والمتجاوزة  لرتابة إٌماع وصوت أٌوب طارش، 

  .وفضابه الرٌفً

فً طفولته؛ أي الفضول، حٌن كان أبوه عبد الوهاب نعمان 

سبب اشتراكه ودوره الربٌسً فً اإللامة الجبرٌة بصنعاء ب

م التً أرٌد منها استمبلل لواء 1922فً التخطٌط لحركة 

تعز، ابتداء من لضاء "إب" وصوال إلى "زبٌد" لتكون 

سلطنة محمٌة باالستعمار البرٌطانً فً عدن. وٌبدو أن 

الحاكم البرٌطانً فً عدن أبدى موافمته األولٌة وحٌن تمت 

ٌة كان رأٌها أن تعز لٌست ذات العودة إلى الحكومة البرٌطان

أهمٌة فً االستراتٌجٌة االستعمارٌة لبرٌطانٌا فً المنطمة. 

لهذا كانت نتٌجة الحركة الفشل، لعدم وجود دعم خارجً 

وألن المساوى وأحمد الباشا "أحمد المتوكل" أحد أحفاد 

اإلمام الماسم، وكان عٌن أعٌان تعز، وفً بٌته تم التخطٌط 

ن المساوى كان من كتب الخطة، لكنهم فً للحركة، وٌبدو أ

ذات الولت تواصلوا مع اإلمام ٌحٌى واألمٌر علً الوزٌر 

فكانت النتٌجة أن أُلمً المبض على مشاٌخ عدٌدٌن من 

الحجرٌة وإب وحبٌش والعدٌن، وتحمل الشٌخ عبد الوهاب 

نعمان تبعات تلن الحركة، فالتواصل مع اإلنجلٌز عن 

 .أنه من لام بهطرٌك سلطان لحج ٌبدو 
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م سؤل أحمد الشامً، 1948فبراٌر 17بعد فشل حركة 

صاحب "رٌاح التؽٌٌر" الشٌخ عبد الوهاب عن موضوع 

التواصل مع اإلنجلٌز لكن الشٌخ ولد كان بٌنه وبٌن 

استدعابه لئلعدام بضع لحظات ألسم بعدم التواصل مع 

اإلنجلٌز، وبعد مصالحة أحمد الشامً وعودته لحضٌرة 

المتوكلٌة أراه اإلمام أحمد مخطط االنمبلب  الدولة

ومراسبلت عبد الوهاب مع سلطان لحج واإلنجلٌز، ولد كان 

 .اإلمام احمد محتفظا بها فً خزانته

حٌن حّرض بعض الممربٌن من اإلمام ٌحٌى على السٌد 

احمد المتوكل ، وهو بالمناسبة جد األستاذة أمل الباشا، 

ماضً المساوى، وهو جد ربٌسة منتدى الشمابك، وعلى ال

الماضً "احمد المساوى" أحد ركابز الحوثٌٌن فً إب وتعز 

وطالبوا بضرورة معالبتهما الشتراكهما فً "المإامرة"  –

كان رد اإلمام ٌحٌى " وال ٌَُضآرَّ كاتب وال شهٌد" فاإلمام 

ٌحٌى اعتبر "أحمد المتوكل" و "المساوى" شهودا على 

ببلؼه واألمٌر علً الوزٌر المإامرة لتواصلهما معه، وإ

 بتفاصٌل وخطة االنمبلب.

وٌبدو أن دور "أحمد الباشا" تكرر مع ابنه "دمحم الباشا" فً 

م، فمد كان موكبل له وؼٌره  اؼتٌال 1948حركة شباط 

سٌؾ اإلسبلم أحمد فً تعز، ولم ٌتم التنفٌذ، بل كانت 

تحركات سٌؾ اإلسبلم أحمد من تعز مرورا بالحدٌدة 

ة" على علم بتفاصٌل ما رتبته الحركة ووصوال  إلى "َحجَّ

 !بخصوصه
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3 

 

أحد األصدلاء الذٌن أعتز بهم علك برسالة على الخاص 

بخصوص ما كتبته بعنوان "بعض بوح  بعض ذاكرة" بموله 

 "...."أرى أن الولت والظرؾ ؼٌر مناسبٌن لنشر سٌر

ال أرى ولتا محددا للكتابة عن سردٌة حٌاتنا، ٌمرن 

الكثٌرون بٌن كتابة السٌرة وخرٌؾ العمر، وحٌن ٌجدون 

كتابة فٌها مماربات من سٌرة ذاتٌة ٌكتبها صاحبها فً عمر 

لم ٌتجاوز الخامسة والخمسٌن من عمره وهو سن الشباب 

 .تكون رإٌتهم أن ولتها لم ٌحن بعد -فً العمل اإلبداعً

ا صحٌح أننً أنطلك من مدخل السٌرة الذاتٌة لكننً بجدل م

ألرأ الوجوه واألمكنة واألحداث، الذاكرة والذكرٌات بما هً 

أمكنة تمتص تارٌخ من عبروا أو موالؾ ورإى واشتباكات 

ال تتموضع فً اللحظة الماضوٌة بمدر ما تحلل نسما وحمبل 

 .مهٌمنا فً حٌاتنا اآلن واألمس والؽد

نحن نعٌش فً زمن الحرب وااللتتال بٌن عدٌد أوهام 

ٌة وعرلٌة، تجعل المول بؤن "الولت لم ٌحن" جؽرافٌة ودٌن

وكؤنه إعدام للمول، فاإلرجاء هنا ال ٌملن بذخا من الولت 

وال سعة لبلسترخاء. زمن المتل جوعا ومرضا وببارود 

ألنعة الطابفٌة العمٌاء، الذي ٌجعل فسحة الحٌاة مجرد صدفة 

ولََدرا ضبٌبل ٌنفلت من حتمٌات األلدار الممٌتة، هنا ٌكون 

 .إلرجاء إماتة للمولا
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م وأنا ناجح إلى الصؾ الخامس، وأتحدث 1978جاء عام 

 .م1978اكتوبر 15تحدٌدا عن حركة 

مع االعتماالت التً تمت فً صنعاء وتعز والحدٌدة وإب 

الخ، خاؾ أبً من تفتٌش بٌتنا، ولام بتجمٌع كل الكتب التً 

تخص أخً أحمد ناجً لٌضعها فً "جوانً" ومن ثم 

ً "المافً" حمنا وحك بٌت المرحوم "دمحم سالم إحرالها ف

المدسً" فً تلن اللحظة شعرت بحمٌمٌة تجاه الكتب، فممت 

بحمل شنطة ثٌاب ملٌبة بالكتب وأشرطة أؼانً ألخفٌها فً 

جرؾ داخل جبل الماهرة. وبعد انتهاء المذبحة حرلا لمكتبة 

أحمد ناجً، بمٌت تلن الشنطة التً بدأت المراءة من 

ها، كانت تنوعا أٌدٌولوجٌا، من كتب للعماد محتوٌات

وعبمرٌاته وعبد المنعم النمر فً محاكماتهم للشٌوعٌة إلى 

كتب لندٌم البٌطار وعبد هللا الرٌماوي  وعصمت سٌؾ 

الدولة ومٌشٌل عفلك ، إلى رسابل حسن البنا ومؤثوراته 

ومعالم سٌد لطب وهداه وظبلله. إلى "ما العمل" وخطوة 

طوتان إلى الخلؾ" للٌنٌن، إلى كتب عن تارٌخ إلى األمام خ

الفلسفة، والنمد األدبً لدمحم مندور ومصطفى مندور وعبد 

المادر المط، ومجلدات تارٌخ وعصور األدب وفنونه لشولً 

ضٌؾ الخ، ومكتبة ؼنابٌة ألم كلثوم وحلٌم وفرٌد وفٌروز 

 .الخ

ن ذلن التنوع األٌدٌولوجً واألدبً كنت ألرأه وبعضه لم أك

 أفهمه لكننً كنت مستمرا فً لراءته.

بعض تلن الكتب أعدت لراءاتها وأنا فً ثالث ثانوي عام  

مثل نظرٌة الثورة العربٌة، فوجدتها مساجبلت  1986
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بسٌطة، وبعملٌة المدعً العام، فً حٌن أن دفاع عصمت 

سٌؾ الدولة عن جمال عبد الناصر فً كتابٌه "مشكبلت 

ل كان عبد الناصر دٌكتاتورٌا" الدٌممراطٌة فً مصر" و "ه

 .م1986أعجبتنً حٌن أعدت لراءتها فً عام 

فً مدرسة الشعب َدَرسُت الصؾ األول اإلعدادي والثانً  

م، ثم انتملت ألدرس الصؾ 1983-1981ي، عام داإلعدا

الثالث اإلعدادي وإلى الثانً الثانوي فً مدرسة الفاروق 

تعز الكبرى  ، ومع افتتاح ثانوٌة1986-1983لؤلعوام 

التحمت بها فً الصؾ الثالث الثانوي للعام الدراسٌة 

 .م1986-1987

تزاملت مع الماص دمحم أحمد عثمان فً الصؾ األول 

االعدادي ثم فً الثالث االعدادي وأول ثانوي وثانً ثانوي. 

أعتمد أن أول لصة كتبها فً صحٌفة الجمهورٌة كانت وهو 

فً المرحلة الثانوٌة. منه الترضت ثبلثة كتب حٌن كنا فً 

ٌة أول ثانوي أو ثانً تمرٌبا، وكان أحدها "المبادئ األول

للفلسفة" لـ"جورج بولتزٌر" لرأت بعد ذلن ترجمات أخرى 

لذلن الكتاب. طمعت بالكتب وأردت االستحواذ علٌها، 

وألنها لم تكن ملكه وربما لم ٌمرأها حٌنها  فمد أصر على 

 .استعادتها فؤعدتها

كنت لاربا نهما طٌلة ثمانٌنات المرن العشرٌن، وأعتمد أن 

لمدرسً كانت تصل لعشر ساعات لراءاتً خارج الممرر ا

 .ساعات وأنا فً المرحلة الثانوٌة

فً مرحلة الدراسة االبتدابٌة سبعٌنٌات المرن العشرٌن كان 

بٌعً للصحؾ والمجبلت، ثم عودتً إلى مكتبة الوعً 
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الثوري وؼالبا إلى الكشن التابع لهم " كشن سبؤ" وكان لبلها 

هاتٌن ملكا لـ"لاسم المدسً" صاحب "مكتبة الطلٌعة" من 

المكتبتٌن وفً كشن سبؤ كنت آخذ المجبلت والصحؾ 

صباحا ألبٌعها ثم أعود على الرابعة عصرا أللرأ بعض 

الكتب أو المصص والرواٌات والصحؾ... ومع عمد 

الثمانٌنٌات كنت فً كل إجازة صٌفٌة أعمل "شالً" عامبل 

بالٌومٌة، لماء أجر ٌومً كان حٌنذان خمسٌن رٌاال، 

ل إجازة صٌفٌة أعمل، ومع كل خمٌس واستمرٌت فً ك

أستلم ثبلثمابة لاير، لٌكون منها مبلؽا لشراء كتب، ومبلؽا 

ٌتم توفٌره لشراء الدفاتر والزي المدرسً، وٌكون منها 

  .عشاء دسما فً مساء الخمٌس بعد االنصراؾ من العمل

ال زلت أتذكر عملً مع المماول العرٌمً، كان صدٌما ألبً 

ؽربة، ربما اسمه "عبده سعٌد" ابنه كان وٌسكن فً حً الم

 -زمٌلً فً الصؾ السادس االبتدابً، وكنا نذاكر معا

أخذنً للعمل معه فً بٌت "فضل اإلرٌانً" وإرٌانٌٌن 

آخرٌن، وفً مدرسة ناصر ومدرسة ثانوٌة تعز حٌن كانتا 

لٌد اإلنشاء، وفً فندق ذي ٌزن ببٌر باشا، وفً عصٌفرة، 

  .إلخ

لم أعد أتذكر بدلة  1983فٌة ربما عام فً اإلجازة الصٌ

كنت فً صنعاء، فً بٌت أخً أحمد ناجً باألكمة الؽربٌة، 

وهنان وجدت عبده دمحم الجندي وزوجته نجٌبة األصبحً، 

فابمة الجمال حٌنها، كان ممٌما فً بٌت أحمد ناجً ، كان 

اإلعداد لتنظٌم الجندي ومإتمره العام الذي عمد حٌنها فً 

أٌامها التمٌت بحسن العدٌنً هنان، وأستطٌع ذلن البٌت، 
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المول إن خبلفه مع عبده دمحم الجندي لم ٌكن ألسباب مالٌة 

فمط، بمعنى لم ٌكن تنازعا محضا على المال، كان هنان 

 ...التباس بخصوصٌات أسرٌة

كان الجندي واحمد ناجً حرٌصٌن على التخلص من 

الناصري، أو وجودي، فمد كانا ٌظنا أننً مرسل من التنظٌم 

من ٌسمٌهم بناصرًٌ لدس، وأٌامها كنت أتردد على البٌت 

الذي ٌسكن فٌه عبد هللا نعمان مع شباب من لرٌتنا بصنعاء، 

 !وأنام فً بٌت أحمد ناجً وكل طرؾ ٌحسبنً على اآلخر

المهم أستطاع أحمد ناجً وعبده دمحم الجندي التخلص منً 

د عن منزل أحمد بحجة اإللامة مع عابلتٌهما، فً بٌت بعٌ

ناجً الذي تم فٌه عمد مإتمر تنظٌم الجندي، الذي سماه 

بمإتمر االنماذ أو تنظٌم اإلنماذ، وردد أٌامها أن التنظٌم 

الناصري تخلى عن االشتراكٌة واستبدلها بالعدالة 

، فً مزاٌدة 1977االجتماعٌة فً مإتمره الخامس عام 

فً كتابً شعاراتٌة، فمد كان تنظٌم الجندي كما ذكرت 

"جدل الوالع وصدى األمكنة" وكتاب "األحزاب والموى 

السٌاسٌة فً الٌمن" على لسان "عبد هللا سبلم الحكٌمً" 

لفٌؾ من مجموعات أمنٌة وناصرٌٌن لم ٌكونوا من لٌادات 

الصؾ األول. لكننً استدركت على عبد هللا سبلم الحكٌمً 

لشرجبً، وجود لٌادات مإسسة فً التنظٌم مثل عبداللطٌؾ ا

ولٌادات من الصؾ الثانً مثل أحمد سبلم الممطري وعبد 

الؽنً كلٌب وشباب مثل حسن العدٌنً وحمود الصوفً 

 .ومفٌد عبده سٌؾ وأحمد ناجً وإدرٌس الشرجبً
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بل إن تنظٌم الجندي كان تحركه بتوجٌه وتموٌل وتحشٌد 

من السلطة الستمطاب العدٌد من طبلب الجامعة ومدارس 

ذكر أننً التمٌت بعادل العمٌبً فً بٌت أحمد الثانوٌة. أ

م، وكان دمحم ٌحٌى الصبري ونجٌب 1985ناجً ربما عام 

الباشا ولاسم الصبري وعبده سعٌد الشرجبً، وعشرات 

الشباب فً تعز وصنعاء، انضم جلهم إلى التنظٌم الناصري 

من الشباب الذٌن استمطبهم عبده دمحم  -1990مع عام 

 .ً المرحلة الثانوٌة وما لبل الجامعةالجندي حٌن كانوا ف

اختلؾ حسن العدٌنً وحمود الصوفً مع الجندي وكان فٌما 

كتبوه فً الصحؾ بعض حمابك ذلن الخبلؾ، ولدر من 

 .التكتم المتخادم بٌنهم

ثم اختلؾ الجندي بعد ذلن مع أحمد ناجً ولام باختطافه 

الحادثة ومحاولة دفنه حٌا فً إحدى ممابر صنعاء، ومن تلن 

كتب أحمد ناجً لصٌدته التً نشرها له ٌومها فإاد عبد 

المادر فً الصفحة األدبٌة لصحٌفة الثورة، مما جاء فٌها 

 .""وعبد اللٌل ٌؽتال الشهٌد وٌعد مشنمة للجدٌد

كان تنظٌم الجندي ٌعمل بتموٌل وإشراؾ من األمن 

الوطنً، وكان األمن الوطنً ٌدخل ضمن سلطات وإشراؾ 

فرلة األولى مدرع "علً محسن" فمد كان تفرٌخ لابد ال

األحزاب، وكذلن التعٌٌنات فً عضوٌة اللجنة الدابمة 

للمإتمر الشعبً العام من ضمن نفوذ علً محسن، لهذا كنا 

م بؤن علً محسن 2011نرى الجندي ٌردد طٌلة أحداث 

صاحبه، لكنه ال ٌستطٌع خٌانة "للص الشاي" الذي شربه 

 !هللا صالحمع الربٌس علً عبد
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لم تكن صحبة بل مسخا لذات كان ٌمكن لها أن تكون 

حاضرة فً الفكر لو أخلص وجهه للمعرفة والفكر، فمد كان 

ٌتمٌز بسعة المراءة واالطبلع والمدرة المذهلة على الحفظ، 

ولعل ملكة الحفظ لدٌه لتلت إمكانٌة تحوله إلى مثمؾ منتج 

 .ال مستظهر لما ٌمرأه

خارج  ة وما زلت إلى اآلنفً هذه المرحلكنت 

باستثناء فترة لصٌرة بداٌة تسعٌنٌات المرن  - االستمطابات

العشرٌن التزمت فٌها للتنظٌم الوحدوي الناصري، وتلن 

وإن كنت أمٌل عاطفٌا إلى  -مرحلة تحتاج إلى ممال منفصل

التنظٌم الناصري الذي سماه الجندي بتنظٌم لََدس، وبسبب 

الذي كان فً البدء ممرا لئلعداد نومً فً بٌت أحمد ناجً 

لمإتمر الجندي، وبسبب ذهابً إلى البٌت الذي ٌمٌم فٌه عبد 

هللا نعمان لرٌبا من الجامعة المدٌمة كنت محل حذر واتهام 

 .الطرفٌن. وتعرضت ألذى نفسً شدٌد المسوة من الطرفٌن

هو االن أمٌن عام للتنظٌم -أتذكر ٌومها أن عبد هللا نعمان 

وضعنً داخل حلمة ٌبدو انه رتبها مع  -لناصريالوحدوي ا

شباب المرٌة الذٌن ٌدرسون فً جامعة صنعاء، وكان ٌومها 

مسبوال عنهم تنظٌمٌا، وجدتنً وإذا بً داخل حلمة جبلدٌن، 

ظلوا فترة نصؾ ساعة تمرٌبا ٌسوطوننً بؤلسنة ال تعرؾ 

م، ووجدتنً 1983الرحمة وال اللٌن، ربما كان ذلن عام 

 ًَّ ، وحٌن أفمت لم أجد أحدا منهم فانصرفت. مثل أؼمً عل

هذه الدابرة من الجبلدٌن  تكررت معً حٌن كنت معتمبل فً 

 11و 10و 9بسبب انتفاضة  1992اعتمالً الثانً عام 

دٌسمبر التً تفجرت فً شوارع تعز وصنعاء وذمار 
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والحدٌدة. فً أحد أٌام التحمٌك معً كانوا ٌؤخذوننً من 

التً ال تتسع إالّ لمعتمل واحد، متر فً  -دٌةالزنزانة االنفرا

مترٌن، والتً نمت فٌها على الببلط دون فرش أو لحاؾ 

وشهر  1992طٌلة أسابٌع شدٌدة البرودة من شهر دٌسمبر

لرابة الساعة الثانٌة أو الثالثة مساء للتحمٌك  -1993ٌناٌر 

 -وعند إعادتً ذات ٌوم فمد ظلوا ٌحممون معً ألسابٌع

بل أن أصل إلى الزنزانة لد وضعونً داخل حلمة وجدتهم ول

حاملٌن مسدساتهم وخناجرهم بإشراؾ ضابط أصبح بعد 

ذلن دكتورا فً جامعة تعز ضمن استراتٌجٌتهم لعسكرة 

الجامعات التً نشطت فً التسعٌنٌات، أظن اسمه منصور 

ًَّ وتركونً فً األرض، وبعدها أخذنً  -النخبلنً أؼمً عل

 .لزنزانةالحارس ورمانً فً ا

لطالما تولفت فً عدٌد كتابات لً أمام حالة التماثل بٌن 

الحزبٌٌن وجبلوزة األمن الوطنً/السٌاسً، كانت طرلهم 

ووسابلهم وسٌاطهم تتشابه وتتماثل حد التماهً والتوحد، بما 

ٌذكرنً بما لاله نتشه من أن طول ودٌمومة النظر فً 

 .الهاوٌة الهاوٌة تجعل الهاوٌة تلتهمنا أو نصبح نحن

أثناء عمد مإتمر الجندي كنت أنام مع عابلة أحمد ناجً 

وعابلة الجندي فً بٌت واسع استؤجره الجندي لٌمٌم فٌه بعد 

  .انعماد مإتمره

أتذكر مولفا مإلما ترن أخدودا فً نفسً، كنت فً دٌوان 

الممٌل ببٌت أحمد ناجً، وكان الجندي ٌتناول المات، فجؤة 

نً ثمانمابة لاير، اعتبرونً لمت وجدت أحمد ناجً ٌعطٌ

بمهمة حٌن ألمت مع عابلتٌهما أثناء عمد مإتمرهم، وأنا 
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تفاجؤت، لكن طرٌمة منحً المبلػ كانت مذلة، على طرٌمة 

مدرسة بافلوؾ تم رمً المبلػ على األرض ورلة ورلة 

وبشكل متناثر، وعلً التماطها، تولفت فجؤة مع ألم، والمبلػ 

صنعاء وأحتاج ، كان الجندي ٌرالب كبٌر ولتها وأنا فً 

المشهد مع ابتسامة ولإم منتظرا رد فعلً، فممت بالتماط 

 .المبلػ بؤصابع لدمً
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4 

 

-ٌبدو ان ما لاله بٌٌر بوردٌو فً كتابه المشترن مع جان

"إعادة اإلنتاج..." من أن تصوراتنا هً التً  -كلود باسرون

العالم من ٌٌشكل تصوراتنا المؽاٌرة تعٌد تشكٌل العالم ولٌس 

 ...صحٌح إلى حد كبٌر -لحمٌمة الوالع بكل نسبٌته

لم نكن نمرأ الوالع كنا منؽمسٌن فً تصوراتنا عن العالم، 

التصورات التً أنتجتها السلطة والمعارضة فً حالة تماثل، 

  .بوعٌهما الذي ٌعٌد إنتاج أشكال متعددة من التسلط والمهر

ى الٌوم فً ظل سنوات الحرب واألزمة الممتدة لهذا نعٌش إل

إلى عمود مضت دون مشروع وطنً ٌحررنا من أشكال 

المهر التً تنتجها المإسسات المتعددة وتجعلنا داخل سجن 

من األنماط المكررة التً تعٌد إنتاج أشباهها ونظابرها، 

 .االستجابة لهذه األشكال، بل وإعادة إنتاجها

منٌة ومازالت آلٌة من آلٌات إنتاج هكذا كانت األحزاب الٌ

 .المهر ال مماومته

آلٌة لتصنٌع الكادر المطواع ال الفرد المبدع، لتوسٌع سٌاج 

وتكاثر المطٌع ال إسماط وهدم السٌاج، وتحرٌره من داخل 

ذلن السجن الكبٌر بعدسات مرالبته المتعددة بتعدد أشكال 

 .السلطة

ذي من وجهة نظري للت الفرد المبدع ال المثمؾ المنشك ال

وإن بدا مماببل ورافضا لسلطة الحزب ولطٌعه أراه ٌحمل 

 .جٌنات سلطة الحزب ولو فً صٌؽة المفرد
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تحتكر األسرة والعابلة والمدرسة واألندٌة واألحزاب 

والمإسسات والدولة أشكاال متعددة للعنؾ المادي. لهذا ال 

نجد تخلما لمشروع وطنً، مشروع مواطنة ووطن للجمٌع، 

وإنما توازنات ومحاصصات للسلطة وأدوات المهر بكل 

  .رموزها  والثروة لكل بحسب أدوات العنؾ التً ٌحتكرها

 

سبك أن كتبت عن ذكرٌاتً ما بعد حصولً على الثانوٌة 

العامة، لكن ال ضٌر من العودة إلى بعض المحطات 

 .الستكمال بعض تفاصٌلها

للعام الدراسً حصلت على الثانوٌة العامة  المسم العلمً 

م، وصعدت إلى صنعاء للتسجٌل فً الكلٌة 1986-1987

، لكننً رؼم بنٌتً الرٌاضٌة والتدارٌب 1987الحربٌة عام 

السوٌدٌة التً كنت أداوم على ممارستها بما ال ٌمل عن 

عشرٌن أو واحد وعشرٌن تدرٌبا حٌن كنت فً نادي الفكر 

لنادي األحرار ونادي التعاون ونادي المٌثاق الذي كان فرعا 

التابع لئلخوان المسلمٌن دون أن نعرؾ ذلن، وحٌن عرفنا 

"كنسلت" النادي باالتفاق مع المسبول المالً رضوان 

شاهر، الذي درس الهندسة المعمارٌة بعد ذلن فً أوروبا 

الشرلٌة. كنت حٌنها المسبول الثمافً للنادي دون مسبولٌة 

لعرٌك "نادي الفكر فعلٌة، وحٌن كنسلناه عدنا إلى نادٌنا ا

الرٌاضً والثمافً" الذي كنت ربٌسه، كان ذلن فً عام 

 .تمرٌبا1984

المهم بالنسبة للكلٌة الحربٌة لم ألبث فٌها أكثر من أربع 

وعشرٌن ساعة، ثم ؼادرتها مع إشرالة الصباح فلم تكن 
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االنضباطٌة العسكرٌة تتبلءم مع تكوٌنً، وحسنا فعلت، 

انخرطوا فً تلن الدفعة ماتوا أو  فالعدٌد من زمبلبً الذٌن

بترت لهم أعضاء بسبب انفجار لؽم فٌهم أثناء تدرٌبهم 

م...كنت لُبٌَل 1994العملً، وبعضهم لتل فً حرب 

الدخول فً الكلٌة الحربٌة ممٌما فً بٌت األخ أمٌن دمحم علً 

ثابت مشرؾ السكن الجامعً لدكاترة جامعة صنعاء، أبوه 

ان ونادر، كان وسٌما فً مبلمحه دمحم علً  معلم بناء فن

سمحا فً سلوكه، عملت معه عامل بناء حٌن كنت فً 

الصؾ السادس االبتدابً، وال زلت أحن إلى ذكراه، كان 

سبلما وجماال فً آن... وذات صباح لمت بالتمشً شمال 

السكن الجامعً، ولم أكن أعلم أنه من ضمن محٌط الفرلة 

أعتمد أنه من شرعب او األولى مدرع. لمحنً أحد الجنود و

المخبلؾ، وظل ٌمترب منً مهروال أو ماشٌا دون أن أفهم 

ؼرضه، حتى أمسكنً ولام بتسلٌمً لمابد أركان الفرلة 

الذي أمر بوضعً فً زنزانة تمع تحت األرض، وفٌها عدٌد 

مساجٌن من الجنود لتؤدٌبهم، كان الحمام بكل مخلفاته ٌمع 

ابط والبول إذا انسد فوق الزنزانة وتنساب مخلفات الؽ

مجرى المخلفات إلى داخل الزنزانة. أرسلت مع أحد الجنود 

المفرج عنهم برلم تلفون أخً أحمد ناجً لٌخبره بما أنا 

فٌه، حتى كانت الساعة الثانٌة عشرة لٌبل لٌفرج عنً 

بوساطة علً عباس باشا، ربٌس تحرٌر صحٌفة المنار التً 

بلق سراحً تركنً أخً كان ٌعمل فٌها أخً أحمد. وبعد إط

فً الشارع ألدبر سكنً، فذهبت إلى المنزل الذي ٌمٌم فٌه 
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األخ أمٌن دمحم علً ثابت مشرؾ السكن الجامعً لدكاترة 

 .الجامعة، ألعانً طٌلة اللٌل وحتى الصباح من تسمم شدٌد

فً منزل أمٌن دمحم علً وهو بالمناسبة جارنا فً تعز، بٌن 

  .متربٌت عابلتً وعابلته مسافة 

، أو ربما بعد عودتً من سورٌا 1987فً ذلن العام أي 

م وجدت الصدٌك عز الدٌن سعٌد أحمد، حٌنها 1989عام 

لم ٌكن صدٌمً ولٌس بٌننا معرفة، كان ٌدرس علوم سٌاسٌة 

والتصاد فً جامعة صنعاء، كلٌة التجارة، ولد جاء إلى 

أمٌن دمحم علً ٌرجوه التوسط له عند دكاترة كلٌته كً 

نجحوه فً بعض المواد التً رسب بها. بعد سنوات ربما ٌ

أواخر تسعٌنٌات المرن العشرٌن سؤلت أمٌن دمحم علً عن 

 زٌارة عز الدٌن فؤخبرنً أنه توسط له فً مواد عدٌدة

 .ومستوٌات دراسٌة عدة

من هنا نفهم عدم وجود أي خلفٌة لدى عز الدٌن بما ٌتعلك 

  .بالعلوم السٌاسٌة وااللتصاد

كانت دراسته فهلوة وترفٌع بوساطات دون معرفة وعلم، لمد 

  .وهكذا استمر فً صعود سلم االنتهازٌة نحو المناصب

حٌن حصلت على عضوٌة اتحاد  1990عام  تعرفت علٌه

األدباء والكتاب الٌمنٌٌن، وكان حٌنها ناببا لربٌس الفرع، 

ولد تم ضمً للجنة الثمافٌة التً لم تكن سوى عز الدٌن وأنا 

عبد الموي سالم العرٌمً، وعملٌا كنت من  والصدٌك العزٌز

، 1997-1991ٌموم بإدارة الفعالٌات الثمافٌة طٌلة األعوام 

م بعد ذلن واصل عمل اللجنة الثمافٌة الصدٌك العزٌز ث

 .الماص والروابً دمحم عبد الوكٌل جازم
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كان عز الدٌن سعٌد أحمد الذي تؽٌر اسمه فٌما بعد لٌصبح 

"عزالدٌن األصبحً" لاصا ولدٌه مجموعتان لصصٌتان 

"خطوات فً اللٌل" ألرب للرداءة، و"وجوه وأمكنة"  

بداعه، لكن نصوصها كانت العنوان مستنسخ ولٌس من ا

جٌدة، ولدٌه نصوص لصصٌة ربما صدرت فً مجموعة 

من بٌنها نص لصصً بدٌع بعنوان  -ال ادري-لصصٌة ثالثة

"نجوم خضر" أتذكر فٌها كٌؾ أن العمداء فً بلد الملٌون 

عمٌد صادروا نجوم السماء لٌضعونها على أكتفاهم. وأعتمد 

ٌاشٌن تزٌن أن عز الدٌن صادر عدٌد نجوم لٌضعها ن

رٌوس" أو وسٌرته. لٌس فمط شهادة حصوله على "بكال

"لٌسانس" علوم سٌاسٌة والتصاد، وإنما حتى فً نشاطه 

كان ٌصادر  1994الحمولً الذي تؤسس منذ ما بعد حرب 

 .فٌه ما تنجزه دكاكٌن المجتمع المدنً المنافسة لدكانه

طٌلة أعوام النصؾ األول من تسعٌنٌات المرن العشرٌن 

حرٌصا فً كل لماء على أن -مٌه ان "عز" هكذا كنا نسك

بورترٌه سلبً بصٌؽة سٌنارٌو عن عبد الحبٌب  ٌختلك

سالم، ومن تلن الحكاٌات تكون لدي حاجز ضد عبد الحبٌب 

سالم. بالتؤكٌد لم ٌكن عبد الحبٌب ذلن المثمؾ المناوئ 

للسلطة لكنه كان ٌتمٌز بذاتٌة مضٌبة لشخصٌته، ولدرة على 

سبب تلن الذاتٌة المضٌبة ثٌر فً لٌادات المعارضة، وبالتؤ

تصالح الربٌسان علً عبد هللا صالح ربٌس فما أن 

حمر ربٌس مجلس الجمهورٌة والشٌخ عبد هللا بن حسٌن األ

إالَّ وراح ضحٌة ذلن الوبام صاحب ممال -النواب

"الدٌممراطٌة كلمة مرة" الذي كان ٌنشره فً صحٌفة 
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عبد الحبٌب، وهنا هدأت كراهٌة "صوت العمال" لُتِل 

وؼٌرة وضؽٌنة عز الدٌن واطمؤنت، فانملبت ضؽٌنته إلى 

بكاء وتباكً، وسعى إلنجاز كتاب لعبد الحبٌب ٌحتوي على 

بعض مماالته باسم " الدٌممراطٌة كلمة مرة" ثالث الثبلثة 

كان الكاتب الصحفً "عبد هللا سعد" وألن عبد هللا بكل 

ه كان وفٌا لعز الدٌن فلم ٌحظ منه جرأته وشجاعته وإلدام

بسٌنارٌوهات مشوهة لحمٌمته كما فعل مع صاحبه عبد 

الحبٌب سالم . كل الثبلثة حظوا برعاٌة من األستاذ دمحم عبد 

الرحمن المجاهد، الذي كان ٌنحاز لكل لدرة وموهبة واعدة 

وٌوفر لها كل أسباب النمو والنجاح. لكن نجاح عز الدٌن 

درة والمعرفة بنً على إزاحة ومصادرة الذي ٌفتمد للم

 .لدرات اآلخرٌن

هو ٌلعب بكل ورلة ٌكسب فٌها، ولو كانت ورلة إعادة 

طباعة كتاب "التوحٌد" لدمحم بن  عبد الوهاب، الذي أعاد 

طباعته باسم دار نشر كانت مرخصة باسمه من مكتب 

حٌن 1994الثمافة بتعز اسمها "دار الحادي" وبعد حرب 

باسم "مركز الحموق والمعلومات" "هارتٌن"  فتح له دكان

لم ٌلتفت لذلن  -أو "هارتس" ال أدري دلة تهجًٌ لبلسم

الدار الذي كانت مكاسبه ممارنة بمركز المعلومات  مجرد 

 .مبللٌم

 ...لمد كان "هجاص" كما ٌمول المصرٌون

مركز الحموق والمعلومات تؤسس برعاٌة علً اآلنسً مدٌر 

الكرٌم اإلرٌانً وزٌر الخارجٌة حٌنا مكتب الرباسة، وعبد 

 حٌنا آخر، بما فً ذلن إعداد عز الدٌن وربٌس الوزراء
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وبعد تلن الدورات عاد متفهما  بدورات ألٌمت له فً ألمانٌا،

كان فهمه للعملٌات الفدابٌة  مشاعر وآالم اإلسرابٌلٌٌن!، بل

بها شابات مثل سناء محٌدلً وؼٌرها بتمدٌم تفسٌر  التً لام

لً هو فً جوهره ومصادراته للمضٌة الفلسطٌنٌة أخبل

تفسٌر ال اخبللً حٌن ٌحٌل البطولة إلى انتحار لٌمً أو 

 !نتٌجة انحبلل أخبللً

 

بعد تركً للكلٌة الحربٌة فً الٌوم الثانً من التحالً بها 

عدت إلى تعز، ومنها إلى لرٌة حلمان عزلة لدس لتؤدٌة 

-1987الدراسً  واجب خدمة التدرٌس اإللزامٌة للعام

س 1988 م، فً مدرسة ناصر حلمان، وهنان كنت أَُدّرِ

مربٌا للصؾ األول االبتدابً وأشرؾ على النشاط الثمافً 

الذي  الكشافة والفرٌك الرٌاضً للمدرسة، وأدرب فرٌك

 .حمك انتصارات على العدٌد من مدارس عزلة لدس

فً مدرسة ناصر حلمان توهمت أننً أعٌش فضاء الحرٌة 

سمؾ أو خوؾ من سلطة، لمنت تبلمٌذي أناشٌد عن  دون

الحرٌة، موسمت شعار الحرٌة واالشتراكٌة والوحدة للتبلمٌذ 

كل حصة سادسة، وترنمت معهم أؼنٌة لفنانة لٌبٌة كانت 

تمول كلماتها "الحرٌة علٌها نعٌش علٌها نموت" ورلصنا 

معا على صوت جورج وسوؾ وأؼانٌه الطربٌة. وؼذٌت 

فرٌك الرٌاضً والمسرح المدرسً بمٌم وروح الكشافة وال

 .العروبة

فً لرٌة حلمان العلٌا؛ وكانت تنمسم إلى حلمان السفلى  

ركسٌة، والعلٌا وحلمان العلٌا، السفلى ٌؽلب على انتمابهم الما
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كنت فً عصر كل ٌوم  -الناصرٌة ٌؽلب على انتمابهم

 أذهب إلى جبل جربان أللرأ فً الكتب التً اصطحبتها

معً، وفً فضاء ذلن الجبل داخل دٌمة حراسة المات لرأت 

الكثٌر من الكتب، وما إن انتهى العام الدراسً فً بداٌة 

رمضان، وكانت عودتً إلى تعز كان جبلوزة األمن 

المسراخ الوطنً بانتظاري فً نمطة نجد لَُسٌم ما بٌن 

وما إن أوصلنً سابك سٌارة الصالون لهم  إالَّ  والضباب،

ونً إلى زنزانة األمن الوطنً بحارة المستشفى وأخذ

الجمهوري أعلى مستشفى الصدر بمدٌنة تعز. وهنان 

لضٌت شهر رمضان بؤكمله، حمموا معً عدٌد مرات، 

أعتمد كان الذي ٌؤخذنً إلى المحمك مخبر اسمه "أحمد 

 1992جٌاش" صار فً ما بعد حٌن تم اعتمالً عام 

بد الموي المخبلفً ضابطا، كان ٌصطحبنً إلى المحمك ع

 .إن لم تخنً الذاكرة

تم إطبلق سراحً فً أٌام العٌد بسعً حثٌث لام به أحمد 

ناجً متوسبل بعبد الحمٌد سلطان صاحب العبللات األمنٌة 

بؤجهزة األمن واالستخبارات، وبعد تصوٌري لدى المصور 

العبسً فً المستشفى الجمهوري أربعة فً ستة، ال ادري 

، وكتابتً اللتزام بعدم الممارسة ربما عشرٌن صورة

السٌاسٌة والحزبٌة رؼم أننً لم أكن حزبٌا، وكانوا 

مصممٌن أننً عضو فً التنظٌم الناصري، ربما ألن 

الوعً المروي للناصري أراد أن ٌكسب من جذوة نشاطً 

 !دون أن ٌنبهنً لما ٌحمٌنً وٌجعلنً حذرا
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التً لزنزانة فً ٌوم العٌد أو إحدى أٌام العٌد أخرجونً من ا

من فرن األمن الوطنً،  كانت صؽٌرة فً الجهة الؽربٌة

وحشروا فٌها عددا كبٌرا، كان فٌها لاتل األستاذ علً حسن 

لابلت أحمد  -المعلم، ولد حكٌت عنه فً سردٌات سابمة

اآلنسً برفمة أخً أحمد ناجً، فكان اول تعلٌك له عند 

التنظٌم دخولنا علٌه :الكبٌر خرج والصؽٌر عاده دخل 

الناصري! ثم طلب منً أن أزوره ٌوما من كل أسبوع 

لكننً تعللت بؤننً سؤلتحك بالجامعة بصنعاء، مع التزامً 

 .باالبتعاد عن السٌاسة. فَِهَم أننً ال أرٌد أن أكون تابعا لهم

م سافرت إلى صنعاء وطلبت من احمد 1988فً عام 

عبد ناجً أن ٌبحث لً عن وظٌفة فكان أن حصل لً هو و 

بعد ذلن فً عهد الحوثٌٌن أصبح –الحمٌد سلطان الصبري 

لمبه المهدي، وصار عضوا فً مجلس الشورى ، توفً لبل 

على توصٌة من ؼالب الممش ربٌس -مدة رحمة هللا تؽشاه

جهاز األمن الوطنً أللتحك بوظٌفة فً شركة الخطوط 

ذهبت إلى  -الجوٌة الٌمنٌة ذات الرواتب والمزاٌا العالٌة

ب الٌمنٌة فً الحصبة ذات الواجهة الزجاجٌة، وطلبت مكت

الدخول إلى مكتب المدٌر التنفٌذي : دمحم عبد السبلم 

منصور، لابلتنً سكرتٌرته، وكانت تلبس زي المضٌفات ، 

شمٌز أبٌض وٌلك أزرق وفوطة زرلاء إلى تحت الركبة، 

وبدال من الكوفٌة حجاب، كانت جمٌلة جماال هامسا حفر 

مخٌلتً كل هذه العمود، أدخلتنً إلى المدٌر دمحم مبلمحه فً 

عبد السبلم منصور، وسؤلنً بعد أن لرأ الطلب المكتوب 

 منً من أٌن أنت؟ 
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  .للت من تعز

 لال من أٌن من تعز؟ 

 للت من لدس؟

ًَّ مبتسما ابتسامة لالت أكثر من الكبلم. وأحال طلبً  نظر إل

وفً الٌوم  موجها المدٌر الفنً باتخاذ البلزم للتوظٌؾ،

الثانً كانت المعاملة محالة إلى مدٌر شبون الموظفٌن، وفً 

الٌوم الثالث كانت محالة إلى الموظؾ المختص الذي طلب 

منً استكمال وثابك ملفً من استمارة شهادة ثالث ثانوي 

وشهادة التدرٌس اإللزامً التً  وصورة لبطالتً الشخصٌة

ننً كنت طٌلة تعوض عن أداء الخدمة العسكرٌة، إالَّ أ

الثبلث أٌام فً صراع مع ذاتً، كٌؾ ألبل وظٌفة بتوصٌة 

 من ربٌس جهاز لمعً؟

كنت فً الٌوم الثالث لد حسمت ترددي، طلبت من الموظؾ 

المختص أن ٌعطٌنً الورلة التً علٌها التوجٌهات بتوظٌفً 

ألطلع علٌها، فؤعطانً إٌاها وتفاجؤ أننً لمت بتمزٌمها إلى 

فمام بؤخذي إلى مدٌر شبون الموظفٌن  لطع صؽٌرة جدا،

 !فملت لهم ال أرٌد الوظٌفة

دمحم عبد السبلم منصور، المدٌر التنفٌذي لشركة الخطوط 

الٌمنٌة، الشاعر والباحث المعروؾ كان فً ستٌنٌات المرن 

العشرٌن من المدافعٌن عن الجمهورٌة فً حصار السبعٌن 

 عمر، ٌوما، هو خرٌج كلٌة الشرطة مع زمٌله جار هللا

وكانا أثناء حصار السبعٌن ٌوما فً المطار بالجراؾ، 

وواجها الموت بشجاعة واستبسال، ترجمة لـ"شعار 

الجمهورٌة أو الموت" الذي تم رفعه منذ مإتمر حرض. 
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وكان من كوادر حركة المومٌٌن العرب ومن مإسسً 

الحزب الدٌممراطً الثوري الٌمنً، الذي عمد مإتمره 

ٌة حارات باألعبوس. وٌبدو أن النظام فً التؤسٌسً فً لر

الثمانٌنٌات لد انتهج استراتٌجٌة اعتمال العدٌد من لادة 

فصابل الٌسار ثم بعد إطبللهم ٌتم تعٌٌنهم فً مإسسات 

 !وشركات إٌرادٌة، تهجٌنا لهم بسٌؾ معاوٌة تارة وبذهبه

خرجت مؽادرا مبنى شركة الخطوط الٌمنٌة فً الحصبة، 

ت فً الهواء، ومع تطاٌرها شعرت وألمٌت المصاصا

باستعادتً لذاتً. ثم توجهت صوب فرزة تعز، ألعود إلى 

بٌتنا فً وادي المدام حارة الماهرة، وبعد فترة من الزمن أي 

كان اتصال خالً لابد عبد هللا نعمان بتلفون  1989فً عام 

بٌتنا، وطلب منً أن ألطع جواز سفر وتذكرة فمد حصل لً 

بت إلى دمشك فً سورٌا ة فً سورٌا. ذهعلى منحة دراسٌ

ممعد، ولد لابلنً دمحم سٌؾ  ألتفاجؤ بعدم وجود منحة وال

ناجً الذي تحول اسمه فً الزمن الحوثً زمن االنتماءات 

الوهمٌة إلى دمحم سٌؾ الحسنً، ولابلنً عبد الملن 

المخبلفً. كان لماإهم سبا ألخً أحمد ناجً الذي باعهم 

سب لولهم. استفزتنً الممابلة فملت لصالح عبده الجندي ح

لعبد الملن أعتمد أن المسافة بٌنكم نسبٌة، فرق فً الموضع 

، ا تحدد مسار الخصومة والضدٌة بٌنناال فً المٌمة. وهن

فطلب منً دمحم سٌؾ ناجً العودة للدراسة فً الٌمن فهً 

أفضل من سورٌا، ألنهم حتى لو حصلوا لً على ممعد 

 ًَّ . لكن خالً لابد المفلحً بحث لً دراسً فمن سٌنفك عل

والبن أخٌه طه المفلحً على مماعد للدراسة فً بنً ؼازي 
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بلٌبٌا، وحٌن ذهبنا وجدنا المماعد معهد بٌطرة، فمررت بعد 

عدة أشهر أن ألطع تذكرة طبلبٌة مخفضة من بنً ؼازي 

إلى الٌمن مع ترانزٌت لدمشك، وفعبل سافرت إلى دمشك 

 .عدت إلى صنعاء وبٌمت فترة للٌلة ثم

فً دمشك لد  فً بنً ؼازي بلٌبٌا كانت لٌادة الناصرٌٌن

ن مع اللجان الثورٌة فً لٌبٌا، وحددوا حذرتنا من المتعاونٌ

 ٌتألتم عبد هللا الدهمشً ونصر الزخمً. هنانٌومها اثنٌن: 

بـ"نصر الزخمً" كان ٌدرس حموق،  هللا الدهمشً وبعبد 

ا، وحٌن علم بعزمً أن وكان دمث األخبلق وذكٌا سٌاسٌ

أعود إلى الٌمن أعطانً رسالة ألعطٌها أحد ألاربه، لكن 

األخوة الناصرٌٌن فً دمشك ارتابوا فً األمر فسلمتهم 

الرسالة وبعد أن أخذوها أعادوها فً الٌوم الثانً ومن شدة 

 !خوفً من رٌبتهم لمت بإحرالها أمامهم

على  ملزم بتمدٌم شدٌد اعتذاري وأسفً لنصر الزخمً

إتبلفً لرسالته، لكننً لم التمه منذ أن ودعته فً بنً ؼازي 

 !م1989من عام 

 

حٌن زرت عبد الملن المخبلفً فً سكنه بالمزة جبل 

بدمشك وكان ٌومها "الشٌبة"  هاشم علً عابد هنان 

وجدته  -وللحدٌث عن ألماب الشٌبة والطوٌل ولفة لادمة

بلمحً ٌسكن لصرا، حٌنها الحظ عبد الؽنً ثابت م

لال لً : شوؾ ه المستنكرة من هذا النضال الناعم والمرفَّ 

عبد الملن مناضل من أصحاب الٌالات البٌضاء أنا وأنت 

 !مناضلٌن من أصحاب الٌالات الزرلاء
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5 

 

ٌكثر تداول لمب "الشٌبة" فً التنظٌم الناصري فً الٌمن، 

 .وٌؤخذ داللة الكبٌر فً الممام؛ أي المابد

الثمانٌنٌات ٌطلك حكرا على األستاذ هاشم كان اللمب فً 

 .علً عابد، فإذا لٌل "الشٌبة" فُِهَم أنه الممصود

لكن فً تسعٌنٌات المرن العشرٌن بدأ ٌطلك لمب "الشٌبة" 

على أكثر من واحد من لٌادات التنظٌم، فً تواز مع تراجع 

السلطة الروحٌة لهاشم علً عابد بل وتراجع تؤثٌره 

 .تنظٌم وصناعة لادتهالتوجٌهً لمسار ال

كان هاشم علً عابد صانعا للمٌادات الشابة التً تسنمت 

أكتوبر 15زمام التنظٌم طٌلة العمود التً تلت حركة 

م. من معطفه جاء عبد الملن المخبلفً، الذي انتمى 1978

، وعمل هاشم 1976للتنظٌم على ٌد مفٌد عبده سٌؾ عام 

بل  1977ل عام على ترفٌعه من التنظٌم الؽطاء إلى األص

وتصعٌده إلى لٌادة فرع تعز بحسب رواٌة مفٌد عبده سٌؾ، 

وإن كان عبد الملن المخبلفً ٌرجع تارٌخ التزامه للتنظٌم 

م. وأنا أرجح رواٌة مفٌد كونه كان أبرز 1974إلى عام 

المٌادات الشبابٌة فً منتصؾ سبعٌنٌات المرن العشرٌن. 

مٌن العام الحالً ومن معطؾ هاشم جاء عبد هللا نعمان األ

 .للتنظٌم
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أصبح هنان أكثر من "شٌبة" ونافسه باللمب "الطوٌل" الذي 

بدء على األستاذ عبد الؽنً ثابت األمٌن فً الكان ٌطلك 

العام األسبك، وكانت داللة "الطوٌل" هً ذات الداللة التً 

حملها لمب "الشٌبة" ثم شاع االلتداء بهذا اللمب فكثر الطوال 

  .فً التنظٌم

تداول هذٌن اللمبٌن داخل التنظٌم ٌعطً داللة على سمات 

المٌادة ومرجعٌتها، فهً تحٌل على "الكبٌر" والكبٌر صناعة 

تارٌخ ال صناعة دٌممراطٌة. إن إٌحاءاتها األبوٌة واضحة، 

بما تعكسه من سلب واستبلب للجمع المتماهً مع األب/ 

 .المابد

عٌدا فً طبٌعة والتنظٌم الناصري فً هذه السمات لٌس ب

 .تفكٌره عن أحزاب اإلسبلم السٌاسً شٌعٌة أو سنٌة

فالسنٌة تإمن بممولة "احمد بن حنبل" "العمٌدة تسلٌم، ومن 

تمنطك فمد تزندق" أو شٌعٌة ترى اإلمامة دٌنا واصطفاء 

والتسلٌم لآلل واحتكار الحكم فً البطنٌن عمٌدة إلى ٌوم 

ة وال تعتدل شوكة الدٌن، ال ٌصح الدٌن وال تستمٌم الحٌا

 .العدل إالَّ به

التفكٌر خارج عباءة وإرادة المابد لٌس سوى مإشر على 

"حالة َجنَِدٌّة" فإذا أطلك "المابد" على عضو فً التنظٌم بؤنه 

"مزاجً" فذلن ٌعنً انه "حالة جندٌة" نسبة إلى عبده دمحم 

 .الجندي

تحول لمب عبده دمحم الجندي إلى وصفة طبٌة للحاالت 

رضٌة سٌاسٌا، وكل إمكانٌة للتفكٌر الفردي ٌتم لمعه بهذا الم

 .التوصٌؾ
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من لٌبٌا وسورٌا إلى صنعاء  1989عند عودتً عام 

التحمت بكلٌة الشرٌعة والمانون وحضرت بعضا من 

المحاضرات لكن المدرة المادٌة لم تساعدنً على االستمرار 

اللؽة  فتركت الكلٌة وعدت إلى تعز أللتحك بكلٌة التربٌة لسم

متنعت عن تناول ، ومن ذلن الٌوم ا1990العربٌة عام 

طٌلة ثمانٌنٌات المرن العشرٌن،  المات الذي كنت أتعاطاه

امتنعت عنه حتى أتخفؾ من تكالٌفه المادٌة وأتفرغ لتكالٌؾ 

 .الدراسة

كانت الوحدة الٌمنٌة سموا نحو العلى، فً ذلن الٌوم 

ى السماء، صارت ارتفعت جباه الٌمنٌٌن إل 1990ماٌو 22

 .السماء أفما من اآلمال

وفً ذلن األفك كانت تسعٌنٌات المرن العشرٌن تؽادر 

مرحلة لتإسس ألخرى، كانت الوحدة وشرطها الدٌممراطً، 

لكن الدٌممراطٌة ال تمنح، لهذا كنا طبلب كلٌة التربٌة بتعز 

ننحت وننتزع سمؾ حرٌتنا بإصدار النشرات  1990عام 

ونحرن المسٌرات والمظاهرات ضد  والصحؾ الطبلبٌة،

اللوابح الجامعٌة التً تمٌد وتمنع الطبلب من ممارسة حمهم 

فً تؤسٌس االتحادات الطبلبٌة والجمعٌات واألندٌة 

 .والمنتدٌات

بطلب من عبد هللا  1990التزمت للتنظٌم الوحدوي عام 

نعمان، حٌن أرسل لً أحد كوادره الثمات طالبا منً الدخول 

م، رفضت فً البداٌة لكن بعد أٌام كان اإللحاح فً التنظٌ

 .فمبلت، وأدٌت الٌمٌن فً بٌت عبد هللا نعمان
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تؤدٌة الٌمٌن عند الدخول فً األحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة 

عادة متوارثة من زمن العمل السري، لكن فً العمل العلنً 

ٌصبح عبلمة على ممارسة السٌاسة بآلٌات وطرٌمة تفكٌر لم 

 ادرة الؽرؾ المؽلمة!تستطع مؽ

أصدرنا فً الكلٌة صحٌفة طبلبٌة اسمٌناها "البدٌل" كنت 

عنا على اتفاق مع أرٌدها ان تكون صوتا جامعا للٌسار، وولّ 

المطاع الطبلبً للحزب االشتراكً، أن اكون ربٌسا للتحرٌر 

وٌكون مدٌر التحرٌر نجٌب الورافً من الحزب وسكرتٌر 

لحزب، وٌتحدد محتوى التحرٌر أروى أحمد سٌؾ من ا

الصحٌفة بؤؼلبٌة أصوات هٌبة التحرٌر، وتكون مٌزانٌة 

الصحٌفة على الحزب والتنظٌم بالتناصؾ. لكن سكرتٌر 

 منظمة الحزب االشتراكً األستاذ العزٌز علً دمحم لاسم

كان رأٌه أن هذا االتفاق سٌكون لصالح التنظٌم،  المفلحً

مدرة واالستطاعة كان رأٌه أن ربٌس التحرٌر لدٌه من ال

الثمافٌة ما ٌجعل الصحٌفة تعبٌرا عن استراتٌجٌة ناصرٌة 

وبالتالً ستصب استمطابا لصالح التنظٌم، وانتهى االتفاق ، 

لٌتم تعدٌل هٌبة التحرٌر لصحٌفة البدٌل بكادر من التنظٌم. 

كان مدٌر التحرٌر عبد اللطٌؾ الحكٌمً وسكرتٌر التحرٌر 

 ..عبد السبلم المفلحً

د كان دمحم لاسم كان زمٌبل ألبً فً مشروع المٌاه، فم علً

، ومن ٌعرفه ٌجده سمحا هادبا ومحاورا، مدٌر إدارة

وشخصٌة استمطابٌة وحركٌة. كنت حٌن أذهب إلى المسراخ 

نان وأدود وصبر الموادم فً فعالٌات دْ أو مشرعة وحَ 

أجد علً دمحم لاسم متحركا  1993-1990للتنظٌم عام 
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ر لٌس فً صفوؾ الناس المستملٌن بل ومستمطبا ومإث

وجدت العدٌد من كوادر التنظٌم فً تلن المدٌرٌات تتؤثر 

بذلن الحضور والفاعلٌة الممٌزة لعلً دمحم لاسم، وكان 

بٌة داخل اطخلك لدرا من تخفٌؾ ملكاته االستمنماشً معه ٌ

 .صفوؾ التنظٌم

اجد ومع انتخابات الجمعٌات العلمٌة للكلٌات كان التنظٌم ٌتو

فً جمعٌات األلسام العلمٌة، وٌكتسح تجمع اإلصبلح 

م سْ جمعٌات التربٌة اإلسبلمٌة واللؽة العربٌة، وٌكون لِ 

  .األحٌاء مناصفة بٌننا وبٌنهم

حٌن أصدر طبلب التجمع الٌمنً اإلصبلح فً لسم األحٌاء 

نشرة باسم المسم بادرت إلصدار "ملحك األحٌاء" مع 

 .عٌة األحٌاءالزمٌل "علً مؽرم" عضو جم

كانت العدٌد من النشرات تصدر باسم المطاع الطبلبً 

للتنظٌم أو الجمعٌات التً فٌها حضور للتنظٌم، وكانت 

كتاباتً باسمً وبؤسماء مستعارة إذا كانت النشرة تتبع لسم 

 .الخ الرٌاضٌات أو األحٌاء أو الكٌمٌاء والفٌزٌاء

،  دمحم سعٌد""عبد هللا ٌبدو أن األخ األستاذ عبد هللا سعٌد

وكان حٌنها معٌدا، هو من ٌشرؾ وٌوجه النشاط الطبلبً 

لئلصبلح، وحٌن كان ٌمرأ بعض المماالت كان ٌعلك مبتسما 

هذه المماالت التً تكتب بؤسماء مستعارة تحمل أسلوبن 

الكتابً والمعرفً. الدكتور عبد هللا سعٌد أحد المٌادات 

 .ع وذكاء تنظٌمًاإلخوانٌة التً تتمٌز بسعة معرفة واطبل

ًَّ واردت أن  1997أتذكر فً عام  حٌن اشتد الخناق عل

أخفؾ من وطؤته التربت من اإلصبلح، وكان األخ األستاذ 
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أحمد عز الدٌن من المٌادات الطبلبٌة فً كلٌة التربٌة، ثم 

زمٌبل لً فً التدرٌس بثانوٌة تعز، مدرسا للتربٌة 

ً المعهد اإلسبلمٌة، اصطحبنً عدة مرات إلى سمر ف

العلمً جوار مكتب التربٌة والتعلٌم بتعز، وفً إحدى 

السمرات كانوا ٌرددون فٌه نشٌد "والناصري باندلدق 

عظامه" فزعت من هذه اللؽة، وهو ابتسم ولم أعد أذهب 

إلى ذلن السمر ووجدت أن استمرار الصراع معهم أهون 

 .من التسلٌم لمحتوى تفكٌرهم

ٌد استنكر ما فعلوه وكان رأٌه حٌن علم الدكتور عبدهللا سع

لو أنهم نظمونً فً اإلصبلح على أن اظل عضوا فً 

  !التنظٌم الناصري فذلن أهم

من هنا نفهم أن المحاصصات التً تمت بعد انتمال السلطة 

لم تكن  ي، وتماسم المكاتب التنفٌذٌةلعبدربه منصور هاد

محاصصات حمٌمٌة، لمد كانوا ٌتحاصصون مع كوادرهم 

 !دبٌن فً أحزاب الٌسارالمنت

كنت إضافة إلى نشاطً اإلعبلمً والثمافً مراسبل 

لصحٌفة الوحدوي وأنجزت العدٌد من المصص الصحفٌة 

عن مكتب التربٌة والتعلٌم بتعز والفساد فً كلٌة التربٌة 

وعن الخدمة المدنٌة، وأؼطً فعالٌات سٌاسٌة وثمافٌة 

عدٌدة، أتحرن دون أي دعم مالً من الصحٌفة، بل إن 

عبد الملن المخبلفً حٌن اشتد أذى عمادة الصحٌفة برباسة 

الكلٌة ضدي ووصل ذلن إلى فصلً من الكلٌة فصبل نهابٌا 

بسبب مشاركتً فً لٌادة المسٌرات الطبلبٌة فً انتفاضة 

، وبسبب أعمالً ولصصً م1992دٌسمبر  11و10و9
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ولفت هٌبة التحرٌر مع خصومً حٌن – الصحفٌة للوحدوي

لشؽب فً انتفاضة نشرت ردا ٌسًء لً وٌدٌننً با

. ذلن كان مولؾ عبد الملن المخبلفً من 1992دٌسمبر

اعتمالً  بسبب تلن االنتفاضة، التمٌته حٌن كان ربٌسا 

للدابرة اإلعبلمٌة فً اللجنة العلٌا لبلنتخابات، وبادرنً 

 !بالمول مالن أنت واألمن السٌاسً فً صراع دابم

 !وكؤنها مسؤلة شخصٌة

فً اللجنة الثمافٌة التحاد األدباء، وبموازاة ذلن كنت عضوا 

وأكتب فً الصفحة األدبٌة لصحٌفة الجمهورٌة التً أشرفت 

م،بدعم من ربٌس التحرٌر دمحم عبد 1993علٌها عام 

الرحمن المجاهد وعلى كره من مدٌر التحرٌر المدٌر العام 

 ...للمإسسة علً ناجً الرعوي

الطبلب أصدرت بٌانا مولعا من العدٌد من  1991فً عام 

فً التنظٌم نطالب فٌه بؤن تكون لٌادة المطاع الطبلبً 

باالنتخاب ولٌس بالتعٌن، وولؾ معً الطبٌب دمحم عبد هللا 

العمٌبً وعادل العمٌبً وعبد الوهاب الحسامً الملمب بـ" 

الطوٌل". كنت أعرؾ أن طبٌعة الصراع داخل التنظٌم على 

لن التباٌنات كً المٌادة ٌؤخذ أشكاله المناطمٌة فاستثمرت ت

  .ٌكون الحل هو الدٌممراطٌة ومنها االنتخابات

أحدث البٌان فزعا لدى لٌادة المكتب التنفٌذي الذي كان أمٌن 

لعبد هللا نعمان  نجٌب عبد المادر، لكن الفاعلٌة المٌادٌةسره 

، لماء مع عبد الرحٌم . طلبونً وحضرتكانت هً األبرز

 نماشا وإنما إمبلء فالبٌان، لم ٌكن المسنً وعبد هللا نعمان

وراءه رؼبات مناطمٌة، ضحكت ولم أنظر  بحسب تلمٌحاتهم
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لعبد هللا نعمان، للت أفهم تلن النزعات لكن الحل هو 

الدٌممراطٌة، عدم نظري إلٌه أثناء حدٌثً استفزه وجعله 

ٌصرخ، وكان رد فعل عبد الرحٌم المسنً أن ضحن وظل 

ٌم مضًء بروح أهل كلما تذكر المولؾ ٌضحن، عبد الرح

األشواق، لكنه ابن المدرسة التنظٌمٌة من حٌث االلتزام 

 .والتسلٌم

استجابوا ولكن إلى منتصؾ الطرٌك، فحٌن انتهت 

االنتخابات داخل المطاع الطبلبً للتنظٌم بانتخابً على 

المسم األدبً، وبالتالً فإن استمرار السٌر فً آلٌة 

لٌادة المطاع  االنتخابات ستكون نتٌجتها صعودي فً

الطبلبً ولٌس كوادرهم المطواعة، عملوا على توزٌع 

المهام بالتعٌٌن داخل المستوى المٌادي المنتخب للمطاع 

الطبلبً، وهنا كان رفضً وكانت استمالتً األولى من 

التنظٌم التً سلمتها لعبد هللا نعمان، وكان تبرٌره أن ما تم 

ب لً مثبل ، وضركان تصرفا شخصٌا من اسماعٌل الخلً

بموله: إذا للت إلسماعٌل الخلً هذا جدار، فإنه ال ٌصدق 

إالَّ إذا صدم الجدار برأسه، لم ٌكن ما تعلٌله بؤن هذا 

، ألن ما تم من تعٌٌنات اعتمدت فً التصرؾ شخصً

لٌادات التنظٌم. رفضت أن ٌتم تعٌٌنً مسبوال ثمافٌا 

المٌادي وإعبلمٌا، وكان رأًٌ أن توزٌع المهام فً المستوى 

ٌنبؽً أن ٌتبع نفس آلٌة االنتخاب التً صعد منها المستوى 

 .المٌادي
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  6 

 

الوعً الجماعً فً الٌمن المتمثل بالعصبوٌات المناطمٌة 

والجهوٌة والمذهبٌة والعشابرٌة والمبلٌة أكثر شٌوعا من 

الوعً الطبمً، لهذا نجد الناس ٌتعصبون لعصبوٌاتهم وإن 

كثر من مما ٌتعصبون ألبناء طبمتهم، كانوا ٌنتمون للٌسار أ

بل إن االنتماء الطابفً هو مزٌج من عصبٌة عشابرٌة 

 .ولبلٌة ومناطمٌة ملتبسة ومتلبسة بالمذهب

فتجذر األبوٌة فً المجتمع  له حاضنته لٌس فً التارٌخ 

وإنما فً األزمنة الثمافٌة المتعددة فً المكان الواحد. وتكون 

تٌة ؼرٌبة ومستهجنة، فـ"الذبب ال ٌؤكل فٌه األَنَوٌَّة، أي الذا

 .من الؽنم إالَّ الماصٌة"

تمجد ثمافتنا االجتماعٌة بما فٌها الدٌنٌة من األبوٌة، 

وتعززها بؤرضٌة عمابدٌة، وتمرن بٌن األَنَوٌَّة ورفض 

 .إبلٌس السجود

 

كان النصؾ األول من تسعٌنٌات المرن العشرٌن صراعا 

وآلٌات عمله وممارساته  بٌن ماض متشبث بطرٌمة تفكٌره

وأشكال سلطاته وبٌن زمن جدٌد ٌرٌد أن ٌتخلك منطلما من 

أمله الوحدوي الذي أصبح حمٌمة سٌاسٌة ، وٌحتاج إلى 

الكثٌر من الجهد والعمل لتحوٌله إلى والع ٌومً وتنموي 

 .وثمافً
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لم ٌكن الزمن الماضً متجسدا فً الموى السٌاسٌة الحاكمة 

المعارضة صورة مماثلة فً فحسب بل كانت أحزاب 

إدارتها لبنٌتها التنظٌمٌة وفً خطابها وفً عبللتها مع من 

 .هو خارج بنٌتها الحزبٌة

 

جاء الحزب االشتراكً الٌمنً إلى الوحدة حامبل سمات 

الحزب الحاكم لجمهورٌة الٌمن الدٌممراطٌة، والحزب 

المعارض "حزب الوحدة الشعبٌة" فً الجمهورٌة العربٌة 

 .ٌةالٌمن

كان الحزب االشتراكً الوحٌد الذي أعاد النظر فً مسلماته 

الفكرٌة والسٌاسٌة، نمدا لخطاب وتارٌخ مضى، لكن بهرولة 

 .مؽمضة العٌنٌن نحو الرأسمالٌة المنتصرة والتصاد السوق

ظل أعلى سمؾ ٌناضل الحزب من اجله هو أن تكون 

مصادر التشرٌع تتسع لما هو دٌنً وما هو وضعً، فً 

ار التسلٌم بؤن الشرٌعة اإلسبلمٌة المصدر الربٌسً إط

للتشرٌع، فٌما الطرؾ اآلخر لم ٌتزحزح لٌد أنملة عن 

مطالبه التً رفعها منذ مإتمر خمر، ثم أعاد إنتاجها فً 

فً تعز وصنعاء،  1969مإتمر الشباب الذي عمد عام 

وكان أول عمل سٌاسً علنً لشباب اإلخوان المسلمٌن فً 

مستوى االلتصاد كان واضحا توجه الحزب  الٌمن. وعلى

برامجٌا نحو التصاد السوق، وفٌما ٌتعلك بالنمابات واالتحاد 

والجمعٌات فمد ترن الحزب مإسسات المجتمع المدنً ممثلة 

بالنمابات تواجه انمراضها وإفراؼها من مضامٌنها وصوال 

 .إلى تصٌٌرها منابر فً خدمة الموى الماضوٌة
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حزب االشتراكً مع النمابات فً عدن كان خطاب لادة ال

سوؾ  1989نوفمبر 30بعد التولٌع على اتفالٌة الوحدة فً 

نطلع إلى صنعاء وعلٌكم أن تدافعوا عن االستحمالات التً 

تراكمت لكم. فحوى الخطاب :على العمال والفبلحٌن أن 

ٌواجهوا تحدٌات الصراع بؤنفسهم دون دولة ضامنة 

االشتراكً فً تحوالته لٌس لحمولهم. هنا أصبح الحزب 

حزبا للعمال والفبلحٌن وإنما مجموعة نخبوٌة تبحث عن 

 فً التمثٌل داخل مراكز لوى السلطة.نصٌبها 

بمعنى أن الصراع مع الموى الرجعٌة المتشبثة بمنهج 

االستحواذ على السلطة كان بالتخلً عن العمال والفبلحٌن 

 .مكتسباتهمال االستناد إلٌهم والتعبٌر والدفاع عن 

كانت النمابات واالتحادات تتسرب من الحزب بل حتى الموة 

العسكرٌة واألمنٌة والسٌاسٌة اؼتٌاال وشراء للوالءات دون 

ان ٌتمدم الحزب خطوة إلى األمام من خبلل اجتراح عبللة 

منتجة وكتلة ملتحمة من النمابات والباحثٌن والحران 

 .االجتماعً

العدٌدة وٌمابلها باالعتكاؾ كان مشلوال ٌتلمى الضربات 

والخطابات البكابٌة، ال العمل المماوم والمجترح ألشكال 

 .عدٌدة ومتنوعة من المواجهات

 

كانت مظاهرات "األحد الدامً" واحدة من تلن الحراكات 

االجتماعٌة التً فجرها طبلب الثانوٌة العامة، بعد تخرجهم  

امٌة وجدوا أنفسهم فً الرصٌؾ دون خدمة تدرٌس إلز
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ودون خدمة دفاع وطنً ودون السماح لهم بااللتحاق 

 .للدراسة فً الجامعة

ونشرُت تؽطٌة  1991انفجرت مظاهرات الطبلب عام 

صحفٌة ومماببلت مع طبلب وموظفً مكتب التربٌة ومكتب 

الدفاع، لٌؤتً ٌوم األحد االنفجار ولد استبمت صحٌفة 

 الوحدوي ذلن الحدث أو تزامنت معه فً صدورها 

وهو العمل الذي لمت بإنجاز  بما نشٌت "األحد الدامً"

 .مفرداته

ثم كان الؽبلء الذي كان نتٌجة السٌر فً سٌاسة رفع الدعم 

 .بشكل متدرج، كإصبلح ٌمع كاهله على لوت الناس

م فً تعز 1992دٌسمبر12و11و10و9ثم كانت انتفاضة 

 وذمار وصنعاء والحدٌدة، ظل الشارع متفجرا عدٌد أٌام ولم

سكر خالد ٌتم لهره إالَّ بنزول أذرع الفرلة األولى، أي مع

تلن المسٌرات بالرصاص الحً،  إلى شوارع تعز، وضرب

والتً راح ضحٌتها عشرات المتلى والجرحى، أؼلبهم تم 

اختٌارهم باستمصاد من فبة المهمشٌن ترهٌبا لجموع 

وما هو أكبر منها  12/7المتظاهرٌن، كان رشاشات 

على رأس العدٌد من المهمشٌن الذٌن تم ٌصوب ذخٌرته 

 !لنصهم بمصدٌة

انتفاضة دٌسمبر انخرط فٌها طبلب الجامعة والعاطلٌن عن 

العمل فً الجوالت وسابمً "الدبابات" الباصات الصؽٌرة، 

أبناء المدن الذٌن لتتحول بعد ساعات إلى انتفاضة كل 

 ...سٌاسة رفع الدعم عن لوتهمتحملوا أعباء 
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الشتراكً ٌشاهد وٌرالب الحران االجتماعً كان الحزب ا

دون أن ٌلتحم به، ودون أن ٌستثمره إلنجاز تحوالت 

سٌاسٌة والتصادٌة وثمافٌة، نحو بناء الدولة المدنٌة الحدٌثة، 

بل كان ٌلتمط حركة الشارع لٌعزز من تخوفات الموى 

الرجعٌة لٌجلس معها ، ولٌعزز من مولفه التفاوضً 

 .لسلطةالمحصور بمحاصصات ا

 

انخرط الناصرٌون وتحدٌدا لطاعهم الطبلبً بموة فً تلن 

المظاهرات. وتم اعتمال ستة أؼلبهم من لٌادة المطاع 

الطبلبً: دمحم ناجً أحمد ، شكٌب الشرجبً، علً مؽرم ، 

 .طه المفلحً، عبد الخالك الحمادي، عبد السبلم المدسً

كانت  كنت أول المعتملٌن ثم بعد أسبوعٌن جاإا بالبمٌة.

المسٌرات واالنتفاضة مرصودة لدى الجهات األمنٌة 

بالفٌدٌو، عند التحمٌك واجهونً ببعض هتافاتً التً كنت 

أرددها، وكانت جمٌعها ضد سٌاسة اإلفمار مع رفض ألي 

شعارات ذات مدلوالت طابفٌة بؤلنعتها المناطمٌة، تلن التً 

ن كانت الجهات األمنٌة تبثها عمدا لتحرؾ االنتفاضة ع

خطابها المطلبً، ولتجعل منها مظاهرات ضد سنحان، فمد 

كانت عناصرهم المدسوسة تردد "ال سنحانً بعد الٌوم" لكن 

وعً المظاهرات الطبلبٌة التً خرجت من مبنى كلٌة 

كانت تسكت  الجمهوري التربٌة فً الثبلٌا وجوار المصر

 .مثل تلن الشعارات

فً دار األستاذ  اختبؤت ألٌام من مطاردات األمن السٌاسً

دمحم دمحم المجاهد عضو لٌادة فرع التنظٌم وعضو اللجنة 
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المركزٌة، كان ٌومها مدٌر عام مكتب السٌاحة بتعز، 

وزمٌلً فً اتحاد األدباء فرع تعز، فمد كان المسبول المالً 

لفرع االتحاد لعدٌد دورات انتخابٌة.  وبعد اٌام أرسلت لٌادة 

تهدٌد وصلهم بضرورة الفرع تطلب منه تسلٌمً بعد 

إٌصالً إلى البحث الجنابً ومن البحث تم نملً لٌبل إلى 

 .مبنى األمن السٌاسً فً الحصب جوار المرور

األسابٌع األولى من االعتمال تعرضت فٌه لمتل ٌومً. 

ٌتركوننً دون نوم ودون فراش أو لحاؾ أتدثر به من برد 

األخٌر من شهر دٌسمبر وٌناٌر. وتحمٌمات ٌومٌة فً الهزٌع 

اللٌل، مع علً السعٌدي نابب مدٌر جهاز األمن السٌاسً، 

وهو المدٌر الفعلً، فمدٌر الجهاز كان دكتور محسوب على 

الحزب االشتراكً، لكن وضعه كان كالحزب ٌشاهد دون 

 .حدثسلطة فٌما ٌحدث أو التؤثٌر فٌما أن تكون له 

لسعٌد، فمد كانت هذه هً المرة الثانٌة التً ألتمً فٌها بعلً ا

فً المبنى الذي ٌمع 1988كانت األولى عند اعتمالً عام 

أعلى مستشفى الصدر بحارة المستشفى الجمهوري، وعندما 

ًَّ الضابط "أحمد جٌاش" الذي كان ٌصطحبنً من  تعرؾ عل

م لٌصعد بً إلى الدور الثانً الذي 1988الزنزانة فً عام 

فً" لٌحمك معً ضابط أظن اسمه "عبد الموي المخبل

أخبرهم بؤنه سبك أن تم اعتمالً فً أواخر الثمانٌنات، 

 فً التعذٌب النفسً، وجعل السجٌن لٌضاعفوا من أسالٌبهم

 .دون أي شكل من أشكال المماومة

كان الحزب االشتراكً مستسلما لمآالته، فً ؼٌبوبة شاملة، 

لٌس فً بنٌته التنظٌمٌة فحسب وإنما فً هبلمٌة رإاه التً 
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ها ومعالم طرٌمها، ال فً تصوراته للعدالة لم تحدد نهج

االجتماعٌة، وال فً تدٌٌن الدولة، وال فً كٌفٌة االنتمال من 

 .سلطة المحاصصات إلى سلطة الشعب كمإسسات

استمر التعذٌب داخل الزنزانة وفً تحمٌمات آخر اللٌل 

بؤشكال نفسٌة عدٌدة بما فٌها استخدم لؽة العنؾ والضرب. 

دفعً لبلنتحار، بل لاموا برسمً  كان الؽرض من ذلن

ببورترٌه جاء به احد المتعاونٌن معهم من الطبلب، كان 

ٌسمح له بالتحرن بحرٌة بٌن زنزانات المعتملٌن. رسمونً 

وأنا بالردٌؾ الذي اعتدت وضعه على كتفً وصدري، 

وذخٌرة مسدس تطلك على صدري، ثم فً الٌوم الثانً ٌؤتً 

ونً بها بمطعة زجاج كً إلى فتحة الزنزانة التً وضع

 !ألطع ورٌدي بها

استخدم علً السعٌدي وعبد هللا المٌسً ومنصور النخبلنً 

أسوأ وألذر األسالٌب فً التحمٌك، وفً جعلً فً حالة 

خوؾ وللك وتشتت ذهنً طٌلة فترة االعتمال. وفً أحد 

اللٌالً وبعد عودتً من التحمٌك ربما الساعة الثالثة لٌبل 

إعدام. تحلموا حولً لبل وصولً إلى رتبوا لً حلمة 

الزنزانة بؤمتار، واشهروا مسدساتهم وخناجرهم و 

، وبعد فترة  ًَّ "ُصمول"  صعمت من المشهد واؼمً عل

صحوت لٌؤخذنً الحارس وٌرمً بً فً الزنزانة ألتمدد 

فً الببلط الذي أصابنً بالتهابات فً مفاصل الٌدٌن 

 .والركبتٌن والمدمٌن
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ٌات المرن العشرٌن تعرفت على الصدٌك فً بداٌة تسعٌن

عبد هللا الدهمشً بممر التنظٌم بشارع جمال ممابل مكتب 

 م.1989كنت لد التمٌته فً لٌبٌا عام .التربٌة والتعلٌم بتعز

تابعة للفرع :عبد  التحرٌر لنشرة التحالؾ كنا فً هٌبة 

الوهاب الحسامً وعادل العمٌبً وأنا، فطلبت من األخ عبد 

دهمشً بعض كتاباته لنشرها فً المجلة، أعطانً عدٌد هللا ال

نصوص شعرٌة، تموسك بالتفعٌلة معان ملماة على الطرٌك 

إذا استخدمنا لؽة الجاحظ؛ أي موسمة المشاعر والدالالت 

السٌاسٌة والعاطفٌة التً تحدث استجابة وتوافما مع المتلمً 

عادل  تلن النصوص ٌنتحلها بعمومٌته. تفاجؤت بؤن أحد

. سؤلت الدهمشً ألٌس هذا نصن؟ ابتسم ولم باسمه لعمٌبًا

  .ٌنؾ. ولم اكن بحاجة للتؤكٌد او النفً

مشكلة ؼالبٌة لٌادات التنظٌم الناصري ومن التدى وسار 

على دربهم من الشباب هو ؼلبة الشفاهٌة، وانعدام المدرة 

 .على التفكٌر من خبلل الكتابة

خبلفً  وسلطان سنجد عبد هللا نعمان وعبد الملن الم

العتوانً ، ٌمتلكون مهارة الخطابة واألداء الشفهً، طبعا 

دون التزام بمواعد اللؽة، وهذا واضح بشكل فالع حٌن 

ٌحاضر عبد الملن المخبلفً، فً حٌن ان دراسة الحموق 

والشرٌعة لدى عبد هللا نعمان لومت لسانه نوعا ما، لكن مع 

ى مجرور عبد الملن المخبلفً ٌتحول المرفوع إل

 .والمنصوب إلى مرفوع الخ

سمة الشفاهٌة لٌست طرٌمة تفكٌر فحسب بل نمط حٌاة، 

وهً تعكس هٌمنة ألنساق ماضوٌة ترفع الفتة الحداثة وبناء 
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الدولة المدنٌة الحدٌثة وبآلٌات ونمط تفكٌر ونهج حٌاة 

 .ماضوي وتسلطً

بٌان ثان بٌان  كنت لد كتبت عدٌد مماالت بصٌؽة بٌان اول

"التحالؾ" الصادرة عن فرع التنظٌم   ث الخ، فً نشرةثال

بداٌة تسعٌنٌات المرن العشرٌن، تناولت فٌها المشترن 

 ،الوطنً لدى لوى الٌسار، والوحدة الٌمنٌة كؤمل تحمك

ٌحتاج إلى عمل لتصبح الوحدة الٌمنٌة أمبل وعمبل. مبنى و

ومعنى. وكٌؾ أن مضمون الوحدة الٌمنً ظل أجوفا، األمل 

ٌتحول إلى رطانة صوتٌة وشعاراتٌة دون عمل  حٌن

وحدوي ثمافٌا وسٌاسٌا والتصادٌا. كنت متؤثرا بممالة لعلً 

عبد الرزاق باذٌب نشره ربما عمب تحمٌك الوحدة بعنوان 

"وبعد ان تحمك األمل ٌبمى التساإل ما العمل" وكان باذٌب 

 ."فً عنوانه ٌعٌد تساإل لٌنٌن "ما العمل
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عن طفولتً التً ال أدركها أخبرتنً أمً أنها ذهبت بً إلى 

نعمان السروري زوج صاحبتها "هند"، أبو "نبٌل 

نسٌت اسمه وعادل  السروري" بعض إخوانه  أحدهم طبٌب

وولٌد تآخٌنا معهم بالرضاعة. سؤلت أمً نعمان السروري 

أن ٌنجم لً مستمبلً، وكان صوفٌا ال تفارله مسبحته، فمال 

ن ابنن هذا سٌكون له شؤن، لكنه سٌكون مخذوال" مثل لها "إ

هذه العبارات كان لاربو الطالع ٌرددونها وشبٌهاتها، لكن 

لوله بؤننً سؤُْخَذل هو ما أثر على مساري فً الحٌاة، وإذا 

 .بً أتعرض لسلسة من الخذالن

ْسُت إلزامً فً العام الدراسً  فً نشاطً وجذوتً حٌن َدرَّ

لعام الدراسً ألجدنً معتمبل فً انتهى ا 1987/1988

جهاز األمن الوطنً، وحٌن خرجت من المعتمل وجدت 

ناصرٌو لدس ٌعتبرون اعتمالً مسؤلة تخصنً، وال دخل 

لهم، كنت احتاج إلى إسناد معنوي لكننً وجدت الخذالن، 

، 1992وتكرر األمر معً باعتمالً فً دٌسمبر من عام 

ة العلٌا لبلنتخابات التمٌت عبد الملن المخبلفً فً اللجن

 .وردد على مسمعً  كبلما ٌعزز من هذا الخذالن

أنا هنا ال أتحدث عن نبوءة نعمان السروري بؤنها اطلعت 

على الؽٌب لكننً أتحدث عنها من منحى اجتماعً، وهو 

 .تؤثٌر بعض النبوءات على مسارن الحٌاتً
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كان االسترشاد بكبلم المنجمٌن والمتصوفة ولراء الطالع 

فة عصور مضت، استمرت كوعً جماعً  فً الٌمن ثما

 .إلى سبعٌنٌات المرن العشرٌن

ربما كان لهذه النبوءة تؤثٌرها فً نفسً، فؤمً أخبرتنً بها 

لوله ألمً "َسٌُْخَذل" ً سن طفولتً أٌضا، وبالتالً كان ف

تؤثٌرها فً تكوٌنً، لٌس خذالن اآلخرٌن فحسب بل أرانً 

ذالن لما ٌنفعنً بالمعنى كنت من الخاذلٌن لنفسً، الخ

الضٌك. وكؤننً كنت أسٌر على هدى تلن النبوءة 

 .السرورٌة

ٌمول الدكتور علً الوردي فً كتابه "لمحات من تارٌخ 

بخصوص نصٌحة المنجمٌن  -الجزء األول -العراق الحدٌث

للشاه عباس الصفوي بؤنه ٌجب أن ٌتخلى عن العرش لمدة 

را شدٌدا سٌحٌك لصٌرة ألن النجوم تشٌر إلى أن خط

 : بصاحب العرش خبلل تلن المدة

ٌبدو أن هذه النبوءة التنجٌمٌة على الرؼم من طبٌعتها  "

صٌة الشاه إذ هً الخرافً لها أثر ؼٌر للٌل فً تكوٌن شخ

نفسٌا لوٌا جعلته واثما من نفسه ومن انه  أنتجت فٌه إٌحاء

سٌنال مجدا عظٌما حسب ما تنبؤ به المنجمون.  ٌجب أال 

ننسى فً هذا الصدد أن كثٌرا من األمور التً نعدها من 

فً -الػ األهمٌةالخرافات، ونستهٌن بها، لد ٌكون تؤثٌر ب

 الفرد والمجتمع.".

 عبد تعرفت على األخ الصدٌك دمحم بداٌة التسعٌنٌاتفً 

الوكٌل جازم، كان لد لرأ لً فً الصفحة األدبٌة لصحٌفة 

الجمهورٌة، وربما شارن معنا فً مظاهرة طبلبٌة عام 
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من أجل المطالبة بمستحماتنا المالٌة التً كانت كلٌة  1991

كنت من دعا وحرض الطبلب التربٌة تمنحها للطبلب، 

فظة، وفً علٌها. تحركنا من كلٌة التربٌة باتجاه مبنى المحا

مبنى الكلٌة حاول ضابط األمن السٌاسً فً الكلٌة دمحم 

البداي أن ٌمنعنا لكن اندفاعً الذي كان دون سمؾ ٌعٌك 

ممارسته لحك جعلنً أدفعه بٌدي وشاركنً الطبلب فً 

ذلن، وخرجنا من بوابة الكلٌة بعد فتحنا ابوابها التً تم 

ع نحو مبنى إؼبللها لمنعنا من المظاهرة، واتجهنا فً الشار

المحافظة، ومن حماس الطبلب حٌن وجدوا بوابة المحافظة 

مؽلمة لمنعنا من الدخول كادوا أن ٌخلعوا األبواب. ال لوة 

كموة الجمع حٌن تصٌر ٌدا كلٌة، مجسدة نموذج اإلنسان 

 .األعلى

خرج محسن الٌوسفً محافظ محافظة تعز لٌسمعنا، وطلب 

ً وحرصت على أن تشكٌل لجنة من الطبلب اخترتهم بنفس

ٌكون بعض طبلب من التجمع الٌمنً لئلصبلح فً اللجنة 

رؼم عدم مشاركتهم فً تلن المظاهرة باستثناء بضعة 

 .منعهم

لابلنا المحافظ، واتصل من مكتبه بمدٌر الجامعة الدكتور 

عبد العزٌز الممالح، فمد كانت كلٌة التربٌة بتعز تتبع جامعة 

ون ألتحدث مع الدكتور عبد صنعاء. أعطانً المحافظ التلف

العزٌز الممالح، الذي خاطبنً بمودة، ووعدنا بؤن ٌعمل على 

 .صرؾ مستحماتنا المالٌة

أعطانً الصدٌك دمحم عبد الوكٌل جازم عددا من نصوصه 

المصصٌة المصٌرة، كتبُت عن بعضها فً الصفحة األدبٌة 
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لصحٌفة الجمهورٌة ، ومن تلن النصوص التً ال زالت 

وجودة لدي حتى الٌوم لصة بعنوان "الجدار" نسخها م

-10-17منشورة فً صحٌفة الثورة ربما، بتارٌخ 

-15012وفً صحٌفة "صوت الٌمن" بتارٌخ 1991

م. بعض فمراتها وجملها ظلت عالمة فً ذهنً، ومن 1991

ذلن لوله "...الظبلم ٌدخل فً جسد اللٌل، واللٌل ٌدخل فً 

الظبلم ... وهكذا  جسد السواد... السواد ٌدخل فً جسد

دوالٌن" واختتمها بموله "إنه الوطن... وأخذت اضرب 

 ."الجدار... حتى علت رابحة العرق والدم

ونص آخر منشور فً صحٌفة المستمبل بعنوان ثبلث  

لصص لصٌرة : مدٌنة الشمس ، خٌوط، آلهة المشوهٌن" 

. وؼٌرهن من المصص 1991ٌونٌو 16منشورة بتارٌخ 

م وكتبت عن بعضها 1991ها فً عام المصٌرة التً نشر

 .حٌنذان

 

م 1992عندما كنت معتمبل فً األمن السٌاسً دٌسمبر 

مشاعري ومولفً، بعنوان " سبلم  كتبت نصا ٌموسك

ووٌل" وأرسلته مع أحد المعتملٌن الذٌن أفرج عنهم، لٌسلمه 

إلى ٌد األخ "عبد اللطٌؾ الحكٌمً" مدٌر تحرٌر صحٌفة 

منها البدٌل التً كنت ربٌس تحرٌرها، فمام بطباعتها ونسخ 

م. ومما جاء 1992-12-26عها، أّرَخها بـوزمبات النسخ و

 : فٌها

  ل الشوارعسبلم لطف 

  لمن أرلصته الرصاص
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 فكان ٌؽازلها بٌن كر وفر

 .حتى إذا عانمته أسلمت روحه نفسها للحضور

 لكل المدابن أهدي سبلمً

 ولبحا لكل المبابل دوما تعربد فٌنا

 وتمهر حما صنعناه ٌوما بؤجسادنا الطاهرة

 "...وٌوما نسجناه أنشودة ثابرة

دٌك علً الممري ثم نشرها فً صحٌفة المستمبل األخ والص

 .الذي كان حٌنها ٌعمل فٌها

ال شن ان الوعً الماصر، وربما هو إرث تداولناه من 

الٌسار الطفولً، الذي ٌرى المبٌلة كبل مصمتا ولبٌحا، 

طفولٌة الٌسار التً ال تستطٌع أن ترى وتعً الفوارق 

 !الطبمٌة داخل المبٌلة، فٌتناولها باإلجمال بانها لبح مطلك

تمل األمن السٌاسً ألجد عمادة كلٌة التربٌة خرجت من مع

ومذكرة من نابب مدٌر جامعة صنعاء أبو بكر المربً 

-12-19بإحالتً لمجلس تؤدٌب، المذكرة تارٌخها ٌعود إلى 

م، أي وأنا ال زلت معتمبل وهم ٌصٌؽون مذكراتهم 1992

 !لعمابً داخل السجن الكبٌر

 ٌمكن ان رفضت المثول إلى مجلس التؤدٌب ألن الخصم ال

ٌكون حكما، ووفما لمحتوى ومضمون مذكرة االتهامات 

فمحمود داإود عمٌد الكلٌة مإتمر، وعبد الملن الحسامً 

وكٌل الكلٌة المسبول التنظٌم للتجمع الٌمنً لئلصبلح بتعز 

هم لجنة مجلس التؤدٌب! وهم فً صٌؽة االتهامات مدعون 

 !وشهود وحكام
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ً صحٌفة الوحدوي فً احتوت مذكرة االتهام ما نشرته ف

م، أي المصة الصحفٌة 1992-11-16( بتارٌخ 89عددها)

اد داخل التً نشرتها فً صحٌفة الوحدوي بعنوان " الفس

 : المذكرة من اتهامات أسوار الكلٌة" ومما جاء فً 

ولٌادتً  مادة الكلٌة بالرشوة والمحسوبٌة،اتهامً لع

الطبلب للشؽب  -وتحرٌضً حسب منطوق المذكرة

واالعتصام فً الكلٌة أثناء حوادث الشؽب وبصورة 

واضحة أمام األخ الوكٌل واألخ عمٌد كلٌة العلوم واالخ 

ضابط امن الكلٌة. ولد ألحمت المذكرة اسم عمٌد كلٌة العلوم 

عبد اللطٌؾ حٌدر رؼم حدٌثه معً بؤنه لم ٌشهد على ما 

 .أوردوه فً مذكرة االتهام

رة " استمراره فً التحرٌض ومن التهم التً أوردتها المذك

ضد عمادة الكلٌة ولٌامه بتعلٌك منشورات سٌاسٌة بدون إذن 

 ."الكلٌة

ثم كان لرار مجلس التؤدٌب المشكل بمرار من نابب مدٌر 

جامعة صنعاء الدكتور أبو بكر المربً "فصل الطالب دمحم 

ناجً أحمد سعٌد من الجامعة فصبل نهابٌا، وإعبلن المرار 

-25وبة التؤدٌبٌة داخل الكلٌة، بؽٌة االعتبار. الصادر بالعم

 ."م2-1993

كان تعٌٌن مجلس التؤدٌب بمرار من نابب مدٌر جامعة 

صنعاء، فمد كان مدٌر الجامعة الدكتور عبد العزٌز الممالح 

ٌتوارى خلؾ هذه المفازات، فإذا كان فً األمر عودة 

 .للجامعة كان المرار صادرا منه
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من أجل إلؽاء لرار الفصل، ثم كانت مسٌرة نضالً 

فصعدت إلى صنعاء للمشاركة فً انتخابات المإتمر العام 

م، ولد أوصى 1993التحاد األدباء المنعمد بداٌة عام 

بضرورة  والكتاب الٌمنٌٌن ألدباءتحاد االمإتمر العام ال

إعادتً إلى كلٌتً، ووجهت األمانة العامة باسم أمٌنها العام 

مدٌر جامعة صنعاء وإلى مجلس  زٌن السماؾ مذكرات إلى

النواب بخصوص إعادتً إلى كراسً الدراسة، وإلؽاء 

المرار الجابر بحمً بسبب مشاركتً بانتفاضة دٌسمبر 

م. تكللت تلن الجهود بؤمر شفهً من الدكتور عبد 1992

العزٌز الممالح لعمٌد كلٌة التربٌة الدكتور دمحم داإود بإعادتً 

 .وكان ذلن
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8 

 

لو لم أكن عروبٌا بالمعنى المومً الخترت طرٌمها كونها 

 .الطرٌك الوحٌد لكٌنونة المنطمة العربٌة

أعرؾ أن الزمة "لو لم أكن كذا لكنت كذا" مستهلكة،  

لكننً أجدها فً مجتمعاتنا الشفاهٌة أكثر لدرة داللٌة لما 

أرٌد إٌصاله لدى المتلمً، وأكثر لدرة عاطفٌا على خلك 

 .الفاعلة لمولًاالستجابة 

لم أرد المول بؤننً لو لم أكن ناصرٌا الخترت طرٌك جمال 

عبد الناصر كونه المارئ االستراتٌجً لكٌنونة هذه األمة، 

والمتؤمل الجدلً للعبللة التً تنتج وال تطمس دوابر الوطنٌة 

والعروبة واآلسٌوي إفرٌمٌة وأهمٌة استثمار الدابرة 

كمشاعر تتمثل فً الدٌن  مااإلسبلمٌة لٌس كجؽرافٌة وإن

ألن السردٌات الكبرى من المعٌب -فً نهوض األمم وأهمٌته

لها أن تشخصن وتختزل بذات وإن كانت بالدور التارٌخً 

 ...لجمال عبد الناصر

 

عنصرا من عناصر تكوٌن  -وهً كذلن-لو كانت الخرافة

األمم لتشبثنا بها فكٌؾ بالدٌن وهو عنصر اجتماعً كان فً 

 .ارٌخً عنصر تخلٌك لهذه األمةسٌاله الت
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دمحم بن عبد هللا فهو لرآن بلسان النبً بنص المرآن الذي تبله 

عربً مبٌن. وبحمابك التارٌخ فإن األمة العربٌة وهً تتخلك 

اجتماعٌا انطلمت من جؽرافٌة البون فٌها بٌن المسحولٌن 

والمؤل من لرٌش كبٌر. وبفعل الحاجة ولوانٌنها فإن تحول 

العربٌة من بداوتها إلى صناعة االمبراطورٌة من  المبابل

خبلل التوسع وفك حتمٌات تلن المرحلة فمد كان اإلسبلم 

 .إٌدٌولوجٌتها الناهضة

 

حٌن بدأ عبد الفتاح إسماعٌل فً وعٌه أن ٌنطلك لتؤسٌس 

الحزب الطلٌعً لم ٌكن أمامه سوى استنساخ خطاب جمال 

سٌس "الطلٌعة عبد الناصر فً الستٌنٌات وهو ٌتجه لتؤ

العربٌة" بل ولبلها حٌن أراد األحرار فً الجبهة المومٌة أن 

ٌصٌؽوا مٌثالهم لم ٌجدوا من هدى ٌنٌر لهم البعد االجتماعً 

 .للتحرر سوى المٌثاق الوطنً للجمهورٌة العربٌة المتحدة

استنسخ عبد الفتاح ما لاله جمال عبد الناصر عن ضرورة 

د لكلٌهما استمراء لئلرث الٌساري "التنظٌم الطلٌعً" وبالتؤكٌ

الثوري، لكن جمال عبد الناصر كان ٌمتص وٌستمرئ والعه 

ع، وال ٌردد محفوظات، وإنما  ومتطلبات المرحلة وال ٌُسِمّ

تتخلك رإٌته من حتمٌات تطور المنطمة ووسابل وأسالٌب 

 .ذلن التطور

 

لٌس ؼرٌبا أن ٌبدو اإلمام أحمد والممالن الهاشمٌة ألزاما 

 -مام مشروع النهوض العربً الذي لاده جمال عبدالناصرأ

ال أتحدث عن اإلمام أحمد كشخص وإنما كرمزٌة لمرحلة 
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اإللطاع وشبه اإللطاع، وإن أراد هو وابنه أن ٌواكبوا 

العصر لكن ممتضٌات التطور ال تكون على أرضٌة البطنٌن 

 .وعمابد الوالء والتسلٌم وتلن مسؤلة فارلة

راهٌة تنطلك من أرضٌة عرلٌة أو مذهبٌة، المسؤلة لٌست ك

جهوٌة، ٌنبؽً لراءة اإلمامة فً سٌالها دون أوهام تعزز 

  .نظابرها

اإلمامة تارٌخ ونمدها ٌنبؽً أن ٌكون فً سٌاق نمدنا لتارٌخ 

اإللطاع وشبه اإللطاع فً الٌمن، ال من منطلك عنصري 

 !ٌراهم ؼٌر ٌمنٌٌن

سٌاق فإننا سنعٌد للعمل وحٌن نمرأ تارٌخ اإلمامة فً هذا ال

مساره التطوري كنتاج الستمرابنا الحتٌاجات وتحدٌات 

التطور، ال أن نعٌد إنتاج التخلؾ وأشكال الطابفٌة بحجة أننا 

 .ننمض الطابفٌة

 

كان جمال عبد الناصر فً لحظته الزمنٌة هو الجدلً الذي 

ٌتخلك من استمرابه وجود أمة ال تطمس الوطنٌة بل تراها 

 .ا ومدماكهاذخٌرته

هذا الجدلً الذي بدأ متؤففا فً بداٌة الخمسٌنٌات من لٌادة 

مٌكانٌكً لخلٌة شٌوعٌة كان خالد محً الدٌن عضوا فٌها، 

وانتهى فً الستٌنٌات إلى المول بؤن طبمة الفبلحٌن والعمال 

هما ركٌزة التحوالت االجتماعٌة، دونهما  ال تنجز الحرٌة 

األمة فً إطار أو طرٌك  السٌاسٌة واالجتماعٌة تخلٌك

 .الوحدة، ابتداء من الحرٌة بوجهٌها السٌاسً واالجتماعً
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الذي لاده  1994م والنفٌر لحرب 1993عودة إلى عام 

األستاذ عبد المجٌد الزندانً وعبد هللا صعتر وعبد الرحمن 

العماد ودمحم الٌدومً، فً تحركاتهم وخطاباتهم فً المدارس 

 .مٌادٌن العامةوالجامعات والمساجد وال

سؤلت ٌومها الصدٌك العزٌز عبد الرلٌب الؽانمً، الذي كان 

م فً 1993زمٌلنا فً "الجماعة األدبٌة" التً أسسناها عام 

كلٌة التربٌة واآلداب، وكان ٌومها ٌدرس علم اجتماع، وهو 

من اإلسبلمٌٌن الجدلٌٌن الذٌن ٌتطورون بوعٌهم بما ٌجعلهم 

تماعٌة ال ٌصلون لحمابك هذه األمة، أي الحمابك االج

المٌتافٌزٌمٌة. ومن ٌعرؾ عبد الرلٌب منذ مراهمته 

لنطك اإلخوانٌة التً كانت تلتزم بتعطٌش الجٌم وا

، وعبد الرلٌب  الدارس فً علم االجتماع ٌجد بالفصحى

 .فارلا ومفارلة فً استمراء الشخصٌة فً سٌالاتها النامٌة

، ما الذي 1994سؤلت عبد الرلٌب الؽانمً أثناء حرب 

عل اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن ٌخوضون حربا هم ٌج

 ولودها أو وسٌلتها لبلستحواذ السلطوي؟

فؤجابنً بؤن اإلخوان لٌسوا وسٌلة، فلهم استراتٌجٌتهم، هم 

ٌخوضون الحرب بمشاعر الناس، وباندفاع الناس، أي أنهم 

ال ٌخوضون الحرب تنظٌمٌا سوى بنسبة لد ال تتجاوز 

مٌة، إنهم ٌمودون وال ٌمادون، % من بنٌتهم التنظ5ٌالـ

وستكون النتٌجة لصالحهم مزٌدا من تكدٌس السبلح وتوسعا 

  .فً المحافظات الجنوبٌة

وانتهت الحرب لتكون المحافظات الجنوبٌة فٌدا لئلخوان 

 .المسلمٌن من حٌث األٌدٌولوجٌة
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توسعت معاهد المعلمٌن ووجدت المعاهد العلمٌة موطؤ 

ان العمابدٌون هم من ٌدٌرون لدمها، أصبح شباب اإلخو

العملٌة التعلٌمٌة سواء فً المعاهد كتعلٌم مواز أو مدارس 

التربٌة والتعلٌم، فً سٌاق أخونة المحافظات الجنوبٌة، وتم 

لهم ذلن، من هنا كان تفهم ودعوة التجمع الٌمنً لئلصبلح 

لحك تمرٌر المصٌر للجنوب وفن االرتباط، الذي صرح به 

سٌاسٌة والعسكرٌة والمدنٌة. فً أحداث رموز اإلخوان ال

صرح علً محسن وتوكل كرمان وشولً الماضً  2011

بحك الجنوب أن ٌنفصل لو أراد، وسٌتعاملون معه كدولة 

شمٌمة كما ٌتعاملون مع مصر، أظهر لادة اإلخوان المسلمٌن 

من أبناء المحافظات الجنوبٌة نزعات وتصرٌحات تحدثت 

ة فً سٌاق إمكانٌة فن عن خصوصٌة المضٌة الجنوبٌ

االرتباط . ٌومها كانت مصر دمحم مرسً، وكانت 

المحافظات الجنوبٌة بحسب وهمهم إخوانٌة، أي أنهم 

ٌعترفون بتمرٌر مصٌر وفن ارتباط لصالح هٌمنة اإلخوان 

المسلمٌن فً المحافظات الجنوبٌة؛ أي تمزٌك الدولة فً 

لبلمركزٌة سٌاق هٌمنة تنظٌم اإلخوان مركزٌا، بما ٌعنً ا

 .اإلخوانٌة إدارٌا وعمٌدة التسلٌم مركزٌا

 

وفما للخطاب الدٌنً فإن اإلخوان المسلمٌن لد ركنوا إلى 

الذٌن ظلموا طٌلة عمود كانوا فٌها ركٌزة من ركابز لوى 

خمر، وهو ما ٌتعارض مع المرآن ونهٌه "وال تركنوا إلى 

جمع الذٌن ظلموا فتمسكم النار" ووفما لتصرٌحات ربٌس الت

فً حواره  2011الٌمنً لئلصبلح "دمحم الٌدومً" فً عام 
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مع الصحفً "أحمد منصور" فً لناة "الجزٌرة" فً رده 

على تصرٌحات الربٌس علً عبد هللا صالح، حٌن لال بؤنه 

استخدم اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن كرتا، وانتهت 

صبلحٌتهم ،لمد كانوا كرتا استخدمناه ورمٌناه "كرت 

كان رد دمحم الٌدومً : لمد أثبتت األحداث من محروق" ف

 !الذي كان كرتا ومن منا استخدم اآلخر

فً خطاب ٌعكس الوعً الذي ٌدار به الدولة من لبل 

 !مؽامرٌن ، الوطن لدٌهم لٌس سوى كروت لبلستثمار

وصفت لٌادات التجمع الٌمنً لئلصبلح الربٌس علً عبد 

إلى ذروة وصوال  2006هللا صالح بشكل متدرج منذ 

بؤن حمبته ظالمة ومستبدة وعابلٌة  2011المطٌعة عام 

وناهبة للثروات وفاسدة فً إدارتها للمال والسلطة، 

متجاهلٌن عن عمد وطمس ودون مراجعة نمدٌة لمسارهم 

وشراكتهم لتلن المرحلة، بل واستخدامهم لها ككرت 

للوصول إلى ؼاٌاتهم التمكٌنٌة، فمد كانوا مدمان ذلن العهد 

 .الذراع األمنً والتربوي والعسكري لهو

 

ٌْد انتخابات مجلس النواب، وما ترتب  1993فً عام  وبُعَ

علٌها من استمواء بالسلطة والنفوذ وشراء الذمم أدى إلى 

نتٌجة مختلة بٌن شركاء الوحدة، مما أزاح بالحزب 

االشتراكً لٌكون نصٌبه فً تلن االنتخابات عملٌا ضمن 

ضع وخمسٌن ممعدا من ثبلثمابة وممعد، الخمسٌن ممعدا أو ب

مع إمكانٌة استمرار تجرٌؾ ذلن العدد بالشراء وتبدٌل 

 .الوالءات
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كان الحزب ٌواجه استراتٌجٌة الوالٌات المتحدة فً تصفٌة 

موروث وبماٌا الدول االشتراكٌة التً كانت تدور فً فلن 

االتحاد السوفٌتً، وحٌن سمط الرأس أصبح معالجة 

ة ال أكثر. لهذا كان مولؾ الوالٌات المتحدة األطراؾ نزه

حاسما فً االنحٌاز للضم واإللحاق ال  1994من حرب 

 .تخلٌك وحدة ٌمنٌة جوهرها المواطنة والوطن والمواطن

لهذا فشلت كل محاوالت مشٌخات الخلٌج السعودٌة 

واإلمارات فً تؽٌٌر وحرؾ استراتٌجٌة المضاء على 

تتبلشى فً زمن انتصار ارتباطات ٌوتوبٌة آن لها أن 

 .الرأسمالٌة

فً سٌاق االستراتٌجٌة الكلٌة للوالٌات المتحدة تحرن 

اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن، وكان لؤلستاذ الزندانً خطبه 

فً الجامعات والمدارس والمعسكرات، والداعٌة إلى 

التخلص من بماٌا المنظومة االشتراكٌة التً سمط رأسها ولم 

 .فً الٌمنٌبك سوى متعلماتها 

ٌومها كنُت حاضر فً لاعة الزبٌري بكلٌة التربٌة بتعز 

حٌن ألمى الزندانً محاضرته على جمع ؼفٌر من الطبلب 

أكثرهم كانوا من كوادر وطلبة  التجمع الٌمنً لئلصبلح 

 .بكلٌة التربٌة

اعترضت خطاب النفٌر للحرب وللت لؤلستاذ عبد المجٌد 

تال الٌمنٌٌن فً ولت نحن الزندانً  هذا خطاب ٌدعو إلى الت

بحاجة إلى من ٌدعو الٌمنٌٌن إلى السبلم وتنفٌذ اتفالٌة 

 .ووثٌمة العهد واالتفاق المولعة فً األردن
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كان اعتراضً فً تلن اللحظة وفً سٌاق اتفاق شركاء 

، وفً لاعة مزدحمة بكوادر اإلصبلح عمبل 1994حرب 

ر فدابٌا اندفعت له دون حسابات كعادتً، ودون تفكٌ

 .بالعوالب

وكانت العوالب سرٌعة، سواء فً مولؾ طبلب اإلصبلح 

فً الكلٌة الذٌن كادوا أن ٌفتكوا بً أو أثناء عودتً من تلن 

المحاضرة مساء حٌن التمانً ثبلثة أشخاص، اثناء عود تً 

من كلٌة التربٌة فً المصر ومروري سٌرا على األلدام فً 

ربما الساعة طرٌمً جوار مشروع المٌاه بتعز، وهنان 

السابعة أو السادسة والنصؾ مساء مد أحدهم ٌده لمصافحتً 

فمددت وإذا بً ممٌد الٌدٌن بحركة مدربة، للٌدٌن واألمعاء 

على الدفاع  وؼٌر لادر ،بما جعلنً مشلول الحركة والمدرة

 !عن النفس

دعوته  حٌن اعترضت على األستاذ عبد المجٌد الزندانً

ونفٌره للحرب كان رده بلوازم وجمل ٌستخدمونها دوما 

للتؤثٌر على مولفن وزحزحة مشاعرن، مثل لوله بعد 

انتهابه من الرد " أظن ولدي الحبٌب لد التنع بكبلمً" 

وحٌنها لم ٌكن أمامً سوى الصمت واالبتسام الممزوج 

بالخوؾ من رد فعل كوادر اإلخوان لو للت ال لم ألتنع، 

 !ن عدم التناعً بفهلوة ردهوكذل

نً فمد سبك أن استمعت له الم ٌكن ؼرٌبا عنً فهلوة الزند

خر ثمانٌنٌات المرن العشرٌن، امحاضرة فً منتزه تعز أو

م، حٌن كان ٌحاضر عن كٌفٌة إدخاله ألحد 1988ربما عام 

المستشرلٌن فً اإلسبلم، وكان حٌنها "المهتدي" أو 
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الزندانً أنه استمر معه  "المسلمانً" باحث أمرٌكً، زعم

ثبلثة أٌام بلٌالٌها حتى ألنعه باإلسبلم ونطك بالشهادتٌن، 

ولحكاٌة " الثبلثة أٌام " جذرها المستمى من لصص المرآن 

حٌن كنت بجوار الصدٌك العزٌز المرحوم دمحم بن دمحم  -

المجاهد الذي طلب منه أن ٌسمع تجربة االهتداء من 

أن ذلن المستشرق ٌجٌد اللؽة المستشرق، وكانت المفاجؤة 

العربٌة، وحٌن تحدث عن عبللته باإلسبلم عاد إلى أكثر من 

عمد حٌن درس فٌها أدٌان الشرق ومن هنان التنع باإلسبلم 

 !ولٌس لبل ثبلثة أٌام حسوما

بعٌدا عن حكاٌة االلتناع لبل عشر سنوات، كون أدٌان 

شتؽال الشرق كانت ضمن رسالته للماجستٌر، وبعٌدا عن اال

االستخباراتً األمرٌكً فً توظٌؾ األدٌان لمواجهة 

المنظومة االشتراكٌة، فمد كنت أستمع لذلن المستشرق 

نً، وكان نظري ٌتنمل بٌن اولوله المنالض لمزاعم الزند

سمعً للمستشرق ومشاهدة مبلمح الزندانً، كانت عضبلت 

وجهه تترالص خوفا من افتضاح كذبه، لكن الجمهور كان 

، ألن المصدق والمإمن ال  ٌتؤمل وال ٌفكر وال ٌمارن مؽٌبا

 !وال ٌمابل وال ٌحلل
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العمل السٌاسً فً الٌمن هو عمل سجالً دٌدنه وؼاٌته إفحام 

الخصم ال وضع الموالؾ واألفكار للتشرٌح واالختبار 

ؼاٌة للوصول إلى ثالث  والتلمٌح، لٌس فً العمل السجالً

مرفوع وال جدل منتج لحمٌمة نسبٌة مؽاٌرة للثنابٌة السجالٌة. 

ولهذا فالصراع الذي كان ٌدار بالسٌؾ لٌمطؾ الخصم 

 .ؼرٌمه بالسٌؾ انتمل إلى الصراع األٌدٌولوجً بالملم

الملم فً العمل السجالً ال ٌبحث عن الحمٌمة إنما ٌعمل على 

ً اآلخر شٌطانا وجحٌما ٌنبؽً استمبلكها مسبما، وٌرى ف

إفحامه. وجذر اإلفحام هو جعل الخصم فحما دون طالة أو 

  .إمكانٌة حٌاة

جمٌعنا تخلمنا من هذا الفضاء والنسك التفكٌري، كنسك 

اجتماعً ٌعكس صراعا ولٌس إذابة وتعاٌشا أو إدارة 

للصراع سلمٌا. بمعنى الصراع فً إطار التعاٌش. بما ٌماثل 

ٌزٌابٌة التً تتصارع فٌه مكونات الذرة فً إطار الحمابك الف

ذري ٌحفظ كٌنونتها وال ٌدفع بانفجارها النووي الممٌت 

 .للحٌاة

ٌنمل الدكتور "علً الوردي" فً كتابه "فً النفس 

والمجتمع" عن "دٌل كارٌنجً" لول األخٌر عن األنوٌة من 

حٌث تؤثٌرها فً الجدل الذي ٌمع بٌن اثنٌن :" إن حب 

فً معظم األحٌان هو الدافع األول للمجادلة. فؤنت  الظهور
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توّد أن تعرض سعة اطبلعن وحسن تنمٌبن فً الموضوع 

المطروح للجدل. وبمثل هذا ٌحس الرجل اآلخر الذي 

تجادله فإذا لهرته بمنطمن السلٌم وفزت علٌه فإنه لن ٌعتبر 

ذلن إالَّ إهانة منن وجرحا لكرامته. وهو للما ٌؽفر لن ذلن. 

هذا تكون لد اشترٌت خصومته دون نفع ٌصٌبن من وب

 ."الشراء

األَنوٌّة كما ٌراها الدكتور علً الوردي ال ٌمتصر تؤثٌرها 

على الجدل فمط، بل تشمل بتؤثٌرها مختلؾ نشاطات 

 اإلنسان فً حٌاته االجتماعٌة.

هنان مراكمة لعدٌد طبمات من الظلم الذي حفر معالمه 

مً، الظلم المذهبً، الظلم داخل ذواتنا: الظلم المناط

االجتماعً، الظلم االلتصادي، والظلم الشخصً، وٌمكن أن 

من أنواع المظالم  نظٌؾ إلى ما ذكره الدكتور علً الوردي

بسماته الشخصٌة. ففً التنظٌمات ذات المٌادة  الظلم الحزبً

المروٌة ٌصبح الظلم الشخصً والتنظٌمً وجهٌن لشًء 

 .واحد

 

كان  1983بداٌة عمد ثمانٌنٌات المرن العشرٌن، ربما عام 

لً حوار، أو بمعنى أصح سجال مع عبد هللا نعمان فً 

صنعاء، كنت حرٌصا كدفاع عن الذات أن أهدم هذه األبوٌة 

التً ٌسلم لها الطبلب فً إطارهم المروي زمام أمرهم، 

ل فالمابد لدٌهم هو كلً المعرفة، لهذا سؤلته ٌومها كرد فع

على حلمة الجلد التً رتبها لً فً أٌام سبمت : ما معنى 

تربت ٌدان، فً الحدٌث "فاظفر بذات الدٌن تربت ٌدان" 
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كان جوابه لاصرا عن داللة النص الذي ٌتحدث عن الظفر 

والفوز بما هو أعلى، أي الؽاٌة المثلى لٌمٌا إنسانٌا، ولفهم 

إلى  ذلن كان ٌحتاج إلى أن ٌنطلك من المستوى اللؽوي

المستوى المجازي، لكنه كان ألصر من مستوى اللؽة ناهٌن 

عن دالالت المجاز. للت لشٌعته آنذان تفسٌر صاحبكم 

ساذج، ولدمت لهم فهمً لـ"تربت ٌدان" انطبللا من داللة 

اللؽة ووصوال إلى داللته التولٌدٌة مجازٌا، ؼاب عن ذهنً 

خدش فً أن المرٌد ٌرى شٌخه ممدسا وكلً المعرفة، وأن ال

كماله جرٌمة ال تؽتفر، كانت النتٌجة عكس ما كنت أرجوه 

من إسماط لدسٌة المابد لمستوى طبلبً، وربما لفرع التنظٌم 

كً تكون هالته موزعة بٌن الجمٌع، ازداد  -بصنعاء آنذان

توحش المرٌدٌن وعدوانٌتهم ضدي، لكننً استمرٌت بالعبث 

لش، وحٌن بهذه اآللهة التً نصنعها بمصور وعٌنا من 

 .نزٌل لشرتها نجدها حشوا ألبسناه تصوراتنا عن الكمال

بالتؤكٌد لم أجد لابدا فً التنظٌم الناصري لدٌه من الصدق 

واالندفاع والفاعلٌة النضالٌة التً ال تثور على النسك 

االجتماعً المهٌمن بل تثور من خبلله كما وجدت ذلن فً 

لثمانٌنٌات، عبد هللا نعمان. لم ٌخؾ بطش السلطة فً ا

واستطاع أن ٌحافظ على دٌمومة واستمرارٌة كٌنونة التنظٌم 

الناصري فً عمد وسنوات خوؾ ٌفر فٌها المرء من 

 ...أخٌه

وفً عمد التسعٌنٌات كان اندفاع عبد هللا نعمان الستعادة 

تخلٌك التنظٌم من انكماشه فً المرحلة السرٌة إلى فضاء 

مل السري من سمات العلنٌة دون مثبطات واحترازات الع
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عبد هللا نعمان، لكن مع هٌمنة العمل السري والمروي فً 

الحركة مستعٌنا بدمى من الثمات، ال تنتج فعبل تنظٌمٌا خبللا 

بة تعجز أن تكون بشجاعة ومبادرة وإنما كابنات مستل

 .كاإلبداع النسبً لمابدها

جد سٌاسٌا حركٌا ٌخوض م لم أ1992فً انتفاضة دٌسمبر 

فً معمعة تلن االنتفاضة كما هو شؤن عبد هللا وٌلتحك 

  .نعمان

فً الٌوم األول من االنتفاضة وبعد أن كنُت فً الصؾ 

األول من مسٌرة الطبلب ولابدا لها ، وكان بجواري الماص 

دمحم عبد الوكٌل جازم، عرفت ذلن منه فٌما بعد، أعتمد أننً 

أن األمن  التمٌت به ثانً أو ثالث ٌوم من االنتفاضة وأخبرته

 ٌطاردنً العتمالً، ال أدري بالضبط متى أخبرته بذلن،

لكن من الٌوم الثانً كانت مطاردة األمن السٌاسً لً فً 

الحارة والكلٌة، ففً الحارة وجدتهم ٌسؤلون عن دمحم ناجً 

أحمد وصادؾ أننً المسبول فؤجبتهم لٌس موجودا، التمٌتهم 

ثم أسلمت لدمً  ،ة حارة الماهرة جوار بٌت علً لعشةبداٌ

 .للفرار

زرت وزمبلبً 1992دٌسمبر 11وبعد ظهٌرة    

الجرحى، فً المستشفى زمبلبنا من المستشفٌات لتفمد 

العسكري والمستشفى الجمهوري مستعٌنا بزمبلء فً 

التنظٌم ٌعملون فً المطاع الصحً، وفّروا لً ظروؾ 

ا الزٌارة والحماٌة والسرٌة. ثم انتهت رحلتً التً كانت سٌر

على األلدام فً كل جؽرافٌة تعز من جنوبها فً المستشفى 

العسكري إلى شمالها فً عصٌفرة والضربة، حٌن انتهى بً 
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المطاؾ فً بٌت عبد هللا نعمان ألتناول الؽداء فً مساء ٌوم 

م، وفً الٌوم الثانً كان عبد هللا نعمان 1992دٌسمبر11

 .ملتحما بالمظاهرات ال مجرد مرالب

المناضل الحركً أفما فكرٌا مإسسٌا لصنع لو أن لهذا 

بتنظٌمه تحوالت نوعٌة، لكن الشجاعة والصدق دون فكر 

ٌوازي تلن الشجاعة ٌجعل أفك الحركة ٌدور فً تكرار 

 .ٌحافظ على الذات التنظٌمٌة لكنه ال ٌنملها إلى موالع متمدمة

الترضت من مكتبة عبد هللا نعمان بداٌة عمد التسعٌنٌات 

نفً وؼٌرها، وٌبدو أن ما أنتجه حسن حنفً ُكتب حسن ح

بكل ما ٌشً به من أزمة التفكٌر داخل أوهام "الٌسار 

اإلسبلمً" هً إحدى أزمات التنظٌم الناصري، الذي ال 

ٌستطٌع الخروج من عباءة اإلسبلم الحركً، فتارة ٌرى 

نفسه ٌسارا إسبلمٌا، وتارة حركة اجتهاد فً إطار اإلسبلم، 

عبر عن أزمة فكرٌة تجعل فضاء حركته وفً كل ذلن هو ٌ

على ندرة شجاعته واندفاعه ثورا هابجا ٌدور داخل حلمة 

 !مفرؼة

 

م 1993فً الكلٌة بعد عودتً الستبناؾ الدراسة شكلنا عام 

"الجماعة األدبٌة" كان فٌها الماص دمحم عبد الوكٌل والشاعر 

أحمد الزكري، وعادل ٌاسر وسلوى المدسً وبشرى 

لفنانة التشكٌلة فوزٌة الحدا، وعادل عبد الوهاب الممطري وا

زعٌل فً الترجمة، ابن عم عسكر زعٌل صنٌعة علً 

محسن ، وعبد الرلٌب الؽانمً من لسم علم االجتماع، 

وفخرٌة المدسً أخت سلوى المدسً ماتت ؼرلا فً البحر، 
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الخ. أصدرنا بٌان التؤسٌس الذي كتبته ونشرته فً الصفحة 

الجمهورٌة التً كنت أشرؾ على صفحتها. األدبٌة بصحٌفة 

كان دمحم عبد الرحمن المجاهد ربٌس تحرٌر الصحٌفة 

وربٌس مجلس اإلدارة نموذجا للمثمؾ المومً الذي ٌنحاز 

لكل إمكانٌة ثمافٌة، وٌمد ظله لرعاٌة الشباب المبدع، فً 

حٌن كان علً ناجً الرعوي، المدٌر العام ومدٌر التحرٌر 

مٌن والممثل والمبادر لممع كل نزق نموذجا للمخبر األ

إبداعً للشباب. ناهٌن عن لمعه لهم إن كانوا مرتبطٌن 

، مع مثابرة فً عمله ونجاح إداري بؤحزاب المعارضة

ومتابعة لكل تفاصٌل مإسسة الجمهورٌة، فمد تمرس فً 

 العدٌد من إدارات المإسسة...

كان لرار تعٌٌنً مشرفا على الصفحة األدبٌة لصحٌفة 

لجمهورٌة من لبل األستاذ دمحم عبد الرحمن المجاهد مزعجا ا

للمدٌر العام مدٌر التحرٌر علً ناجً الرعوي، فما كان منه 

إالَّ أن وجه رسام الكارٌكاتٌر ومخرج الصحٌفة عارؾ 

البدوي رحمة هللا تؽشاه لتطفٌشً ومنعً من مراجعة 

الصفحة األدبٌة فً بروفاتها، فانسحبت من اإلشراؾ على 

الصفحة بعد أشهر، تاركا اإلشراؾ علٌها للزمٌل الشاعر 

أحمد الزكري. وحٌن حاولت العودة إلٌها وجدت مولؾ 

الرعوي لم ٌتزحزح، فما كان منه إالّ أن عٌن الشاعر 

 .البروي رحمة هللا تؽشاه مشرفا على الملحك

عارؾ البدوي أخو عادل البدوي زمٌلنا فً الدراسة 

بمدرسة الفاروق، كان عادل البدوي طوٌبل ولوي البنٌة 

ٌخافه الجمٌع فً مدرسة الفاروق، إالّ أننً واجهته ٌوما 
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ًّ بالعنؾ كما  تعامل مع اآلخرٌن، ٌوتفاجؤت بؤنه لم ٌرد عل

التفت لً باحترام ال زلت إلى هذه اللحظة ؼٌر لادر على 

 .!فهم تمدٌره لً

كان هنان توجه للتطبٌع  1993فً تلن المرحلة من عام 

مع إسرابٌل، وكان لدي ممال ضد التطبٌع منعه من النشر 

علً ناجً الرعوي، لكن األستاذ دمحم عبد الرحمن المجاهد، 

المومً النادر فً صبلبة مولفه وإنسانٌته أصر على نشره، 

مً وتوجٌه رسمً فمد كانت حجته أنه ال ٌوجد لرار رس

بالتطبٌع، وبالتالً فإن فرض التطبٌع وحجب المماالت ضد 

 .التطبٌع دون توجٌه رسمً معلن للدولة ؼٌر ملزم له

أصدرنا فً الجمعة األدبٌة بٌان التؤسٌس المنشور فً 

الصفحة األدبٌة لصحٌفة الجمهورٌة، وهو البٌان الذي كتبته 

عانٌت فٌها من وكان طاؼٌا علٌه تجربتً السٌاسٌة التً 

خذالن السٌاسً لً، فكان بٌان إدانة لذلن الخذالن الذي 

ٌسلمن للسٌاؾ كً ٌمطؾ رأسن لتجد نفسن بعد ذلن ولد 

 "!أصبحت إرثا له فً عمود "الخالدون

أصدرنا "مجلة رإى" باسم الجماعة األدبٌة، وكنت ربٌس 

تحرٌرها، وأصدرنا منها ربما ثبلثة أو أربعة أعداد، وكان 

تها ٌعتمد على تكاتؾ رفاق لً فً التنظٌم الناصري طباع

كانوا ٌمومون بصفها ونسخها لعشرات النسخ، ولم ٌكن 

تعاونهم معً امتثاال اللتزام تنظٌمً وإنما ارتباطا شخصٌا 

بً، وٌبدو أن عبللتً الشخصٌة مع عشرات الكوادر فً 

التنظٌمً الناصري لد ساعدنً على إنجاز العدٌد من 

انوا ٌدعموننً وٌمفون مع مشارٌعً دون خوؾ األفكار، وك



 

85 

 

 ...هذا أنا

 

مما سوؾ ٌترتب ضدهم من موالؾ ضدٌة للتنظٌم رسمٌا، 

ولكً أكون منصفا فمد كان التنظٌم الناصري حرٌصا على 

أن أكون داخل التنظٌم وخارجه فً آن. فالتنظٌم لم ٌكن 

على استعداد لتحمل كلفة ما ٌسمونه "مزاجٌتً" وهم بحاجة 

من تؤثٌري على بنابٌة العدٌد من كوادر إلى االستفادة 

التنظٌم الشابة. التنظٌم بمدر ما ٌرٌد الحركة هو متمسن 

 .بالثبات التنظٌمً والفكري
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  11 

 حكاٌتً مع المؤتمرات العامة التحاد األدباء

 

حصلُت على عضوٌة اتحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن  عام 

نٌل العضوٌة األستاذ دمحم بن دمحم ، ولد ساعدنً فً 1990

كان له بعد  المجاهد، المسبول المالً لفرع االتحاد بتعز،

ذلن كتابه الشهٌر "تعز ؼصن نضٌر فً دوحة التارٌخ 

 العربً".  

كان التحاد األدباء فرع تعز دور  1992حٌن اعتملت عام 

فً المطالبة واالعتصام فً مبنى النٌابة من أجل إخراجً 

  .األمن السٌاسً من معتمل

لعز الدٌن سعٌد أحمد نابب ربٌس االتحاد بتعز منالب 

إنسانٌة شرٌطة أالّ تضع نفسن منافسا له فً ما ٌراه من 

، أو طموحاته، ونجاح اآلخرٌن ٌثٌر حسده، احتكاراته

كان أحد  األدباء والكتاب الٌمنٌٌن تحادوٌحرن ضؽٌنته، وا

لهٌبة اإلدارٌة أو ح لن االحتكارات. أكان ذلن فً الترشتل

للمجلس التنفٌذي لبلتحاد، وبعد ذلن فً المجال الحمولً 

 .ودكاكٌن المجتمع المدنً

المإتمر العام التحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن الذي عمد بعد 

م بصنعاء، وكنت أحد 1993الوحدة كان فً بداٌة عام 

أعضابه مندوبا منتخبا عن فرع تعز. تفاجؤ عز الدٌن 

ندوبا رؼم سعٌه إلسماطً، أخبرنً بذلن الصدٌك لنجاحً م

فرع تعز،  االتحاد دمحم الصانع وكان عضوا فً مإتمر



 

87 

 

 ...هذا أنا

 

د انصدمت من مولؾ عز الدٌن ألنه كان ٌبدي مشاعر و

تلن المشاعر الذي   وٌتصرؾ بباطنٌة، على النمٌض من

 ٌظهرها.

م 1993كانت عضوٌة االتحاد لبل انتخابات المإتمر العام 

الفروع، ثم تم تعدٌل النظام األساسً لتكون منح من تُ 

العضوٌة حما للمجلس التنفٌذي، وكان عز الدٌن حرٌصا 

على منح العضوٌة بما ٌدٌم سٌطرته على فرع تعز. صحٌح 

كان الماضً دمحم عمٌل اإلرٌانً ربٌسا للفرع، لكنه كان أشبه 

بربٌس فخري ٌدعم نشاط االتحاد وٌنفك إلصدار مجلة 

جه الثمافً، إضافة إلى مكانته التً تساعد فً الفرع وبرنام

 .دعم السلطة المحلٌة لفرع االتحاد

 

عمد المإتمر العام التحاد األدباء والكتاب، وألمٌت كلمات 

باسم ربٌس الجمهورٌة وناببه، وبعد البرنامج الخطابً بدأ 

تشكٌل اللجان، وتم انتخابً فً لجنة الفرز مع األخ األستاذ 

ٌم لاسم، كان ولتها ٌعد رسالة الماجستٌر عن حٌنها عبد الكر

حركات اإلسبلم السٌاسً . وهو باحث نادر وإنسان مضًء 

 .بالصوفٌة وطرٌك أهل األشواق

كانت رسالته للماجستٌر عن حركة اإلخوان المسلمٌن فً 

الٌمن، ورسالة الدكتوراه فٌما بعد عن "إخوان الصفا" 

 .رسالة تعكس المدرة واإلبداع

ب عبد الكرٌم لاسم، الدكتور حالٌا، واألستاذ عدنان تم انتخا

أبو شادي وأنا وآخرٌن فً لجنة الفرز، كان االنتخاب فً 

مركز الدراسات والبحوث، والفرز فً ممر االتحاد جوار 
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الجامعة المدٌمة، تم أخذ صندوق االلتراع فً سٌارة مع 

عدنان أبو شادي ونحن فً سٌارة، حٌنها لم أكن حرٌصا 

 .لتدلٌك لعدم الظن بوجود نٌة للتبلعب باألصواتعلى ا

لكن بالتؤكٌد لم ٌكن الٌسار الذي كان ٌمود االتحاد آنذان 

نزٌها، لمد كان ٌشتؽل بعملٌة االستحواذ على المنابر، 

  .واالتحاد منبره منذ التؤسٌس

 هل كان هنان إمكانٌة للتزوٌر؟

أبو  الول نعم هنان إمكانٌة وربما فعل، فمد حرص عدنان 

شادي على االّ نكون بصحبة الصندوق أثناء نمله إلى ممر 

 .االتحاد

م ٌبدو أن التصوٌت مّر ضمن نتٌجة 1993فً انتخابات 

م ومع تمدد المإتمر 1997متولعه، لكن فً انتخابات 

 الشعبً وضمه لبلتحاد والنمابات، كان بدء صعود المإتمر

بعدد كبٌر إلى المجلس التنفٌذي واألمانة العامة  الشعبً

استمر فً تنامً سٌطرته حتى المإتمر العام الذي عمد فً 

، مستخدما المال والعمل التنظٌمً 2010عام عدن ربما 

 .واألمنً لبلستحواذ المطلك على االتحاد

م كنت 1997فً انتخابات المإتمر العام لبلتحاد عام 

مندوبا عن فرع تعز، وتم انتخابً عضوا فً لجنة الفرز، 

والباحث وراء  تاذ عبد الودود سٌؾ الشاعر والنالدكان األس

، وتمت االنتخابات فً مركز الدراسات تزكٌتً فٌها

والبحوث، وهنان كان الفرز، إالَّ أننً تفاجؤت لبل عملٌة 

الفرز بضابط أألمن السٌاسً فً مركز الدراسات ٌمول لً 

 !صعدوا من أردتم واعملوا النتٌجة التً ترٌدونها
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به عدنان أبو شادي وعبد الكرٌم لاسم وأحمد رفضت ذلن فتن

عبد الحمٌد أبو اصبع وأخذوا الضابط جانبا بعد أن وجدونً 

لن ألبل التزوٌر بالنتٌجة، لكن عدنان أبو شادي رتب 

لطرٌمة الفرز، فمام بتوزٌع أسماء المرشحٌن بورق بحٌث 

ٌنشؽل كل عضو فً لجنة الفرز بعدد من األسماء 

ع التؤكد من صحة لراءة أوراق المرشحة، فبل ٌستطٌ

االلتراع. وفً منتصؾ عملٌة الفرز شعرت بؤن هنان 

أوراق التراع فٌها اسم عبد الودود سٌؾ وال ٌتم لراءتها، 

فطلبت إعادة الفرز بحجة االطمبنان على عدد األصوات 

التً حصل علٌها أخً احمد ناجً، وهو محل توافمهم، 

ات التً حصل علٌه عبد لكننً لو للت بؤننً أرٌد عد األصو

الودود فسٌكون الرفض، تمت أعادة لراءة األوراق 

والحظت عددا من أصوات عبد الودود لم ٌتم احتسابها، 

ٌت األمر بانتظار استكمال عملٌة الفرز، فكانت النتٌجة فؤسرّ 

نجاح عبد الودود سٌؾ ببضعة واربعٌن صوتا، فجاءنً 

فما لحساباته كان ٌسؤل عن عملٌة الفرز هل كانت دلٌمة، فو

ٌفترض أن ٌحصل على أكثر من ستٌن صوتا، والحمٌمة أن 

حساباته صحٌحة فهنان أصوات عدٌدة لم ٌتم احتسابها له. 

 .لكننً وجدته ناجحا ولهذا لم ٌكن هنان داع للطعن بالنتٌجة

 

فٌما ٌتعلك بانتخابات اتحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن الذي 

نتٌجته محسومة الستحواذ فمد كانت 2010عمد فً عدن 

المإتمر الشعبً العام على انتخابات الفروع، فدمحم الؽربً 

عمران الذي هندس انتخابات الفروع بما ٌإدي إلى سٌطرة 
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المإتمر الشعبً جعل انتخابات المإتمر العام بعدن صراعا 

م، ولهذا بدا 1994داخل مكونات المنتصرٌن فً حرب 

 !سً واألمن المومًالصراع وكؤنه بٌن األمن السٌا

أشرؾ دمحم الؽربً عمران والدكتور البار على انتخابات 

اتحاد األدباء بتعز، وكانوا ٌرٌدون االنتخاب بطرٌمة التزكٌة 

لعبد هللا أمٌر ربٌسا للفرع، بما ٌخالؾ النظام األساسً، 

وألننً كنت فً عضوٌة رباسة مإتمر االتحاد مع األستاذ 

فمد  وزٌد الؽابري وسعاد العبسًدمحم عبد الرحمن المجاهد 

اعرضت لٌنتهً االجتماع بتمزٌك عبد هللا أمٌر لوثابك 

وكشوفات أعضاء الجمعٌة العمومٌة لبلتحاد، ولم تتخذ 

األمانة العامة مولفا ضد عبد هللا أمٌر، بل تم إعادة 

االنتخابات بعد مدة من الزمن لٌنجح عبد هللا أمٌر ولكن هذه 

  .لداخلً ولٌس التزكٌةالمرة وفما للنظام ا

كان ٌتم التبلعب بعدد المندوبٌن لكل فرع، فإذا وجد الؽربً 

رع تعز أو ؼٌره من الفروع فعمران أن عدد المندوبٌن فً 

لٌس فً صالح ؼلبة المإتمر الشعبً ٌتم تخفٌض عدد 

لمندوبٌن لصالح المإتمر الشعبً إذا كان عدد اوالمندوبٌن، 

ٌخالؾ النظام األساسً الذي ٌنص  عام ٌتم رفع النسبة، بماال

 ...على مندوب لكل عشرة أعضاء

حضرت المإتمر العام لبلتحاد الذي عمد بعدن، وكان لدٌنا 

للتؽٌٌر، ومفهوم  ام المتوكل وعدد من األدباء تصوروابتس

التؽٌٌر لدى ابتسام كان محوره أن تكون هً أمٌن عام 

 !االتحاد
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لمإتمر العام لؤلدباء حٌنها اطلعت وهً على لابمة أعضاء ا

فنصحتها بعدم الترشح لعدم إمكانٌة فوزها. وفً أٌام 

المإتمر نادتنً سماح الشؽدري إلى مكتبها  وترجتنً 

واستحلفتنً باهلل أن انتخب هدى أببلن فاستحٌت ووعدتها 

  .بؤننً سؤنتخب هدى

كان لهدى أببلن عدد من األدباء الذٌن لم ٌكونوا أعضاء فً 

م لكنهم حضروا لدعم انتخابها، كسلطان المإتمر العا

العزعزي ورٌاض السامعً، وسماح الشؽدري وؼٌرهم. 

كانت أموال االتحاد تستخدم فً خوض االنتخابات لصالح 

 .هدى أببلن. فتم انتخابها باإلجماع

ٌبدو أنه أثناء ترجً سماح الشؽدري لً بؤن أنتخب هدى 

كل، وهً أببلن شاهدنً شولً شفٌك وأخبر ابتسام المتو

 !رأت ذلن خٌانة لها

اتهمتنً ابتسام المتوكل بؤننً خنتها وبعتها لهدى أببلن 

وتؤلمت حٌنها، ولو كنت أعلم أن مآالت ابتسام فً سنوات 

الحرب التً نعٌشها سٌكون خوضا فً دماء الٌمنٌٌن ببلفتة 

الجبهة الثمافٌة لمواجهة العدوان، وهً جبهة حرب، فلم تكن 

ؾ ٌصرح أو ٌعبر عن مولؾ ضد ابتسام  مجرد مثم

مشٌخات الخلٌج، لمد كانت ومازالت تخوض فً الصراع 

ها وٌدٌها بدماء الٌمنٌٌن، الٌمنً الٌمنً ، ملطخة وجه

فً المٌدان العسكري  ومساندة لجبهات المتال متحركة

 !واإلعبلمً والثمافً
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إن صفحات وجوهنا خارطة ألعمالنا، لهذا نجدها تضًء 

االنحٌاز للناس، وتصبح بؽٌضة حٌن تكون حٌن نحسن 

  ...معٌشتنا مؽموسة بدمابهم ومستثمرة لنزٌفهم

إن مولؾ المثمؾ ٌنبؽً أن ٌكون مع الوطنٌة الٌمنٌة 

الجامعة، ال مع الطابفٌة بؤلنعتها المتعددة، بحجة الولوؾ 

ضد العدوان. فاستراتٌجٌة العدوان الفعلٌة هً أن نكون 

ازالت ابتسام المتوكل طابفٌة طابفٌٌن، ولمد كانت وم

 !بامتٌاز، حٌن أصبحت ناطما جبهوٌا لطابفٌة ضد طابفٌة
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من عنوان هذه الحلمات فإنها بعض بوح ال كل الحكاٌة، 

 .فاكتمال المول نمصان

العدٌد من األصدلاء ٌطلبون المزٌد من البوح، لكن الكتابة 

بٌنها خٌط جٌنً لدّي استمرار لكتابة متصلة وعضوٌة، 

رابط منذ كتابً  "نمد الفكر األبوي" الذي شمل ما كتبته 

/وصوال إلى هذا البوح، بما 2002-1999خبلل سنوات 

 .أنه بحث فً الذاكرة والفكر فً آن

أعلم أن الكتابة هً مراكمة وتوسٌع للرإٌة، وهً كذلن 

مراكمة الحتمانات  العصبوٌات التً لمت بتفكٌكها، فً 

 .دتها أن تكون عالٌة االشتبانمكاشفة أر

لٌس هنان مكاشفة مطلمة طالما هنان تحٌزات مضمرة 

"تفلتر" المول، لكننً بمدر ما أطلمت العنان للسان فكري أن 

 .ٌتحدث وٌتؤمل

عاطفٌا هنان أصدلاء وألرباء ووجوه وأمكنة وأحداث أحمل 

لها مشاعر محبة ومودة، لكن الكتابة حك لؤلجٌال فهً 

حن الزابلون كؤجساد نبتت هنا ثم مرت فً طرٌك البالٌة ون

 .تحوالت الضوء

المطلك هو تدفك الحمٌمة واتساع دوابرها، فنسبٌتها فً 

حركتها المستمرة ومنظوراتها المتعددة، وكثافة لؽتها 

 .وتجلٌات لولها
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نحن زابلون لكن دٌمومة المول هً البالٌة، الكٌنونة ضوء، 

 .إالّ كتجسدات فً جرٌانهاوالمادة طالة متدفمة، ال تسكن 

 ؛الحكاٌة هً الدابمة التً ال تفنى، لذلن األدٌان تمجد الكلمة

ألنها المبتدأ الذي ٌحدد كٌنونة الخبر، إنها الطالة الخبللة 

 .التً ال تنفذ كلماتها

 

ومع االستفتاء على الدستور استطاع التجمع  1991فً عام 

الٌمنً لئلصبلح وبتواطإ المإتمر الشعبً العام، الذي لم 

ٌكن مجرد مظلة لئلخوان فحسب بل تنظٌمهم العلنً، 

أن ٌحمك نجاحا الشمالٌة والسلطات المحلٌة فً المحافظات 

ملموسا فً مماطعة االستفتاء على الدستور. كانت صنادٌك 

  !االستفتاء فً تعز تخلو تمرٌبا من الناس

نجحوا فً خلك حابط صد، حابط خوؾ ٌمنع الناس من 

الذهاب لمول نعم للدستور، لمد جعلوا التصوٌت بنعم 

   .للدستور تصوٌتا ضد حكم هللا وشرٌعته

 

فً محاضرة األستاذ عبد المجٌد الزندانً التً ألماها عام 

ربٌة بتعز، فً سٌاق فً لاعة الزبٌري بكلٌة الت 1993

نشاط لادة التجمع الٌمنً لئلصبلح ونفٌرهم كان اعتراضً 

 .على الزندانً هذا التسعٌر للحرب

انتهت المحاضرة وعند الخروج من لاعة الزبٌري التّؾ 

حولً عشرات اإلصبلحٌٌن، فً دوابر عدٌدة وجدتنً داخل 

 لبضتها، كانت تلن الدوابر ممارسة تنظٌمٌة  تدربوا علٌها،

ذكرتنً بدابرة اإلعدام فً معتمل األمن السٌاسً عام 
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، وبالحلمة المدورة التً رتبها ضدي عبد هللا نعمان 1992

 !م1983ذات جلد بسٌاط المول فً صنعاء عام 

لٌس هنان ؼرابة فً المماثلة فاألمن السٌاسً ذراع أمنً 

لتجمع اإلصبلح، وتجمع اإلصبلح فً بنٌته تنظٌم أمنً فً 

 .األساس

ا إن وضعت لدمً خارج لاعة الزبٌري إالَّ ووجدتنً م

أسٌرا داخل تلن الدوابر الملتفة بخنالها، هً ممارسة 

م فً 1990اعتادوا علٌها، ففً كل نماش معهم منذ عام 

ساحة الكلٌة جوار المصر الجمهوري وهم ال ٌنالشونن 

 .كؤفراد بل كعصبة تنظٌمٌة

لسم اللؽة  زمٌلً فً -لال أحدهم وٌدعى أمٌن الصرمً

كنّا نظن أن فٌن لدرا من اإلٌمان نراهن علٌه كً -العربٌة

لكنن  -ما هم فٌه هو الحك بحسب عمٌدتهم-تصل إلى الحك 

 ...الٌوم أثبت لنا انعدام اإلٌمان فٌن

االعتراض على خطاب وخطبة الزندانً كفر، وبعد عن 

 !اإلٌمان

م هكذا نشؤ فتٌة اإلخوان المسلمٌن، ضمن عمٌدة التسلٌ

والوالء والبراء، وتمدٌس لحوم العلماء، فلحومهم مسمومة، 

 !ومن تناولها فحكمه الطرد من رحمة هللا وملكوته

وأنا ارتكبت من وجهة نظرهم إثما مبٌنا فً االختبلؾ مع 

شٌخهم. فممولة ابن عساكر "لحوم العلماء مسمومة" كانت 

 ، رؼم أنها ممولةلسنتهم وكؤنها أصح الصحاحتتردد على أ

 .لمإرخ ال حدٌث آحاد ظنً ال تبنى علٌه عمٌدة
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فإذا كان حدٌث اآلحاد ظنً الداللة فإن عبارة ابن عساكر 

فً التربٌة اإلخوانٌة نص لطعً االمتثال واإلٌمان والتسلٌم 

 .بمداسة الشٌخ، وأنه ال ٌنطك عن الهوى

 

حٌن كنت فً   1983/1984سؤعود بذاكرتً إلى عام 

أو فً صؾ أول ثانوي، كان الصؾ الثالث اإلعدادي 

اإلخوان المسلمون لد أسسوا فً حارة وادي المدام نادي 

"المٌثاق" وطلبوا منا فً نادي "الفكر" أن نكون وهم نادٌا 

واحدا. لم نكن نعلم أنهم فرع من نادي األحرار التابع 

لئلخوان المسلمٌن فً تعزز انضممنا معهم فً نادي 

افٌة للنادي لً والمسبول المٌثاق، وكانت المسبولٌة الثم

المالً رضوان شاهر، أي هذه حصة نادي الفكر الرٌاضً 

والثمافً، وكان رباسة النادي وبالً المهام من حصتهم 

:أحمد عبد هللا دمحم سٌؾ وأحمد ؼالب المدسً ونبٌل شمهان. 

فً تلن المرحلة كان الصدٌك عبد الرلٌب الؽانمً مع 

جمٌل ناجً الذي  اإلخوان وزمٌبل فً الدراسة ألخً

، فمد تخلؾ فً بعض ٌصؽرنً بعام، وفً الدراسة بعامٌن

. ٌبدو ان عبد الرلٌب كان متؤثرا بخاله السنوات الدراسٌة

الشٌخ دمحم حسن دماج، أحد المادة المإسسٌن لحركة اإلخوان 

فً محافظة إب. لكن دراسة عبد الرلٌب الؽانمً لعلم 

ونهم بحسب لوله االجتماع جعلته ٌبتعد عن  اإلخوان ك

"تنظٌمات عمابدٌة مسكونة بهوس جهادي ومتكبة على 

تؤوٌلها "وأعدوا لهم..."" ذلن كان تفسٌره النخراطهم 

 .م1994بحرب 
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كان للنادي عدٌد أنشطة ورحبلت لـ"الماعدة" و"الجعدي" 

و"النجد األحمر" حٌث  و"الخوخة" و"المخا" و"وادي ُملن"

وفً الرحبلت ٌتم  لرٌته، استضافنا عبد الرلٌب الؽانمً فً

 .تردٌد مؤثورات لحسن البنا

 

حٌن وجدتنً مجرد الفتة فً النادي وأن المسبولٌة الثمافٌة 

ٌمررها أحمد ؼالب المدسً كان اتفالً مع رضوان شاهر 

المسبول المالً على "كنسلة النادي" لمنا بتوزٌع الجرامات 

زٌع ما وكانت باللون األحمر وهً لون نادٌنا "الفكر" وتو

 .بحوزته من مال على أعضاء الناي

 

تعرضت نتٌجة ذلن إلى السب والشروع بالضرب، وكانت 

خطبة الجمعة التً ألماها نبٌل شمهان فً مسجد الحارة 

"مسجد عمر بن الخطاب" تتناول ما وصفوه بالعلمانً 

 ...المومً دمحم ناجً

بضعة أسمار حضرناها فً نادي األحرار كؤعضاء فً 

ٌثاق، وكان "شولً الماضً" وبصوته الجهوري نادي الم

والمكبرات الصوتٌة التً تزٌده ضخامة وبٌانا ٌردد فً 

كلماته بتلن األسمار بكابٌاته عن عبد الفتاح إسماعٌل 

تل فً عهد "الكافر" و"الطاؼٌة" "جمال اإلخوانً الذي لُ 

عبد الناصر" وٌردؾ ذلن بتكفٌر وسب عبد الفتاح إسماعٌل 

 !الشٌوعً
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ألصل التربوي الذي نشؤ فٌه وعلٌه شولً الماضً هو ا

ثمافة التكفٌر للمختلؾ، وتنزٌه وتمدٌس المإتلؾ. لهذا نجد 

لشرة التسامح  سرعان ما تذروها األحداث فً المنعطفات 

الحاسمة والمفصلٌة، لٌبدو جلٌا شولً التكفٌري فً السٌاسة 

 !وفً العمٌدة
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12 

 

أطرق ابواب المنظمات وأحمل  م حٌن كنت1993عام 

رسابل اتحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن من أجل إعادتً إلى 

مماعد الدراسة الجامعٌة، كان مولؾ التنظٌم الناصري من 

خبلل أمٌنه العام عبد الؽنً ثابت هو أن أتمبل وأستسلم 

لمرار الفصل، وٌتم توظٌفً داخل ممر اللجنة المركزٌة، 

  .عٌن لمٌادات أبوٌةضمن عدٌد موظفٌن تاب

لم أرؼب بذلن وشعرت بالتؤفؾ أن تكون ذنبا داخل بنٌة 

تنظٌمٌة أراها مؤزومة فً فكرها وفً إدارتها األبوٌة للعمل 

 .السٌاسً والتنظٌمً

مع األخذ باالعتبار أن فترة أمانة عبد الؽنً ثابت للتنظٌم 

كانت فترة انتشار وتوسع، لكنه توسع برإى وبرنامج 

ساخها من بماٌا أدبٌات المإتمر الخامس نمل تم استوآلٌات ع

م فً 1977لتنظٌم الطبلبع الوحدوٌة الٌمنٌة " المنعمد عام 

مدٌنة الُحدٌدة. توسع بفعل العاطفة دون فكر مواز ٌوجه 

 .وٌنظم كتلة المشاعر لتصبح فعبل مادٌا

ذهبت لممابلة الدكتور عبد العزٌز الممالح، الذي وجه 

ؼانم بالنظر فً موضوع فصلً من  الدكتور فضل أبو

الجامعة، لكن رد فعل أبو ؼانم كان االنفعال وإلماء خطبة 

عن وطنٌته، وأننً أستحك الفصل والحرمان النهابً من 

 !الدراسة
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وبعد انتهاء العام الدراسً كانت العودة بتوجٌه شفهً من 

الدكتور عبد العزٌز الممالح إلى الدكتور محمود داإود الذي 

زٌارته للدكتور الممالح وجودي فً مركز  صادفت

 .الدراسات

عدت ألستؤنؾ دراسة المستوى الثالث للعام الدراسً 

، مزامبل ألخً جمٌل ناجً، ولنتخرج معا 1993/1994

، أنا بتمدٌر جٌد جٌدا، وهو حصل على تمدٌر 1995عام 

مرتفع جعله الثالث على الدفعة، وإن كان بمدراته المإسسة 

ٌستحك أن ٌكون األول، لكنه لٌس متحزبا،  على سعة حفظه

بل متدٌنا كخٌار شخصً، ٌرفض أن ٌكون فً إطار 

جماعة، بل وٌبتعد عن كل أشكال الظهور أو التؤثٌر على 

لناعات الناس، تََدٌُّن تحس بنوره ، ٌبتعد عن أن ٌكون لدوة 

االستحواذ  ، ٌكفٌه أن ٌنٌر للبه لذاته. كانتستمطب اآلخرٌن

 افً جمٌع التخصصات احتكار والثانً األولعلى مرتبة 

لطلبة تجمع اإلصبلح والمإتمر الشعبً العام، لٌس  احزبٌ

عن كفاءة وإنما محاصصة سٌاسٌة لتعٌٌنهم معٌدٌن فً 

 .الجامعة

رؼم كل التحدٌات واإلعالات تخرجت ضمن عشرٌن طالبا 

حصلوا على مرتبة جٌد جدا من مجموع اربعمابة طالب، 

اها اجتراحا للمستحٌل إزاء حالة التشتت وهً نتٌجة أر

 .واإلنهان، وإزاء العدوانٌة التً تحٌط بً، وتعدد اهتماماتً

 

فً رحلتً الستعادة ممعدي الدراسً التمٌت بصنعاء باألخ 

الدكتور حالٌا، كنت لد تعرفت علٌه عام -توفٌك الممطري
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كان ٌحضر للدراسات العلٌا حٌنها، ولد أولفوا  -1990

منحته المالٌة، لكنه لاوم، ولد توهمت أن محٌطه العابلً 

ساعده على استكمال دراسته العلٌا للماجستٌر والدكتوراه، 

لكنه فً تعمٌب له وضح فٌه كٌؾ واجه لرار فصله من 

الجامعة، وسوؾ أضٌؾ تعمٌبه حٌن أعد هذه الحلمات فً 

. وبالممابل التمٌت بهاشم العزعزي الذي كان ٌعمل كتاب

موظفا فً جامعة صنعاء، لكن شعوري نحوه أنه صناعة 

هشة لسلطة هشة. صناعة مناضل بمماٌٌس ومعاٌٌر السلطة 

الحاكمة. وشعوري هنا لٌس مجرد عدم استلطاؾ وإنما 

استمراء لحٌثٌات ومآالت، أوصلته لٌكون وكٌبل لمحافظة 

، وهً 2011حاصصات ما بعد الحدٌدة، ضمن م

محاصصات فً أؼلبها ال تخرج عن إطار العناصر ذات 

الوالء لـ"رإوس الثعابٌن" أي ذات الوالء لمراكز الموى فً 

 .السلطة

فً حلمة سابمة كنت لد تحدثت عن مجلة "نشرة" 

"التحالؾ"، التً اصدرها فرع التنظٌم بتعز بداٌة 

لدهمشً بؤنه هو التسعٌنٌات، ولد عمب األخ عبد هللا ا

صاحب فكرة النشرة، لكن الذي أعرفه أن ممترح المجلة تم 

تمدٌمه للمكتب التنفٌذ للتنظٌم الناصري  باسم األخ عبد 

الوهاب الحسامً، وعادل العمٌبً، وكنا ثبلثتنا عبد الوهاب 

وعادل وأنا نمثل هٌبة التحرٌر، فعبد هللا الدهمشً كان 

ن عبد الملن المخبلفً ممصٌا من لبل لٌادة الخارج، وم

الذي خاطب لٌادة فرع التنظٌم بالحذر منه واستبعاده. وهكذا 

، وٌمرب ٌمصً وٌخصً كل لدرة مبدعة كان التنظٌم
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األذناب واألتباع ففً ذلن ٌستمرون المالكٌن الحصرٌٌن 

 !لدكاكٌن النضال

 

 :عودة لعبد الحبٌب سالم ممبل

النصؾ األول  كان عبد الحبٌب سالم ممبل نجم الصحافة فً

من تسعٌنٌات المرن العشرٌن، ٌمتلن أسلوبا كتابٌا ٌتلماه 

المراء بشؽؾ، فعبارات الرفض، وسمؾ الشجاعة الكتابٌة 

الجرٌبة كانت تراكم له رأسمال كبٌر من المراء، مع مساندة 

من بٌت هاٌل سعٌد أنعم بدت واضحة فً حمبلته االنتخابٌة 

المستمر مع لادة  ونجاحه إلى مجلس النواب. وتواصله

العمل السٌاسً فً الحزب االشتراكً والتنظٌم الناصري 

 .بتعز. مع ولوؾ شطر من المإتمر الشعبً مإٌدا له

كتب الدكتور ندٌم الشرعً ذات مرة أنه كان للربٌس علً 

عبد هللا صالح لماء فً تعز فً المصر الجمهوري بعدد من 

، 1994ام األكادٌمٌٌن والصحفٌٌن، ربما كان ذلن فً ع

وصادؾ ان كان مكان جلوس عبد الحبٌب سالم جوار أحذٌة 

الضٌوؾ، فما كان من الربٌس إالَّ أن علّك لاببل: نعمل على 

 .رفعكم لكنكم تؤبون إالَّ تكونوا جوار األحذٌة

  

ومن السٌنارٌوهات التً تعبر عن ضؽٌنة وحسد عز الدٌن 

ده لحكاٌة سعٌد احمد "عزالدٌن األصبحً" لعبد الحبٌب إٌرا

حرص عبد الحبٌب على أن ٌرافك عبد هللا نعمان وعلً دمحم 

لاسم سٌرا على األلدام فً مدٌنة تعز عدٌد مرات، فبحسب 

التفسٌر البولٌسً لعز الدٌن كان حرص عبد الحبٌب هو 
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إٌصال رسالة لجمهور االشتراكً والناصري حٌن ٌرونه 

 .مع لادتهم أنه محل رضى الحزبٌن

كان عبد الحبٌب مضٌبا بذاته، لهذا كان اؼتٌاله، بالتؤكٌد لمد 

فالتافهون والمرتهنون كلٌا هم من ٌستمرون صعودا فً سلم 

االنتهازٌة، ألنهم أموات فً ضمابرهم. وعبد الحبٌب بذاتٌته 

وأناه أراد الحٌاة بصٌؽة توفٌمٌة تستمرئ صراع موازٌن 

ة من هامش الموى وتَْنفَذ منها وبها؛ أي تخلٌك الذات واألَنَوٌّ 

 .صراع لوى السلطة

فً ذات المنحى كان طرٌك عبد هللا سعد، المراهنة على  

الموى الثالثة "اتحاد الموى الشعبٌة" وصحٌفة "الشورى" 

وتلن أوهام المثمؾ، فالحرٌة ال تتخلك من ألبٌة شدٌدة 

السطوة، وإنما تتخلك من ومٌض وَضوء الناس. لهذا كانت 

ٌب سالم ممبل وعبد هللا سعد، النتٌجة اؼتٌال عبد الحب

واستمرار بماء عز الدٌن سعٌد أحمد، كنموذج لمن باع 

إمكانٌة الضوء داخله لهٌمنة عتمة السلطة، لٌصبح عضوا 

فً الهٌبة العلٌا الحكومٌة لمكافحة الفساد، ثم وزٌرا لحموق 

 .اإلنسان ثم سفٌرا للٌمن فً دولة المؽرب

صوت الحرٌة فً  بكل تكثٌؾ واختصار كان عبد الحبٌب

سٌاق هامش السلطة وتنالضاتها، لهذا عندما تتصالح مراكز 

 .الموى ٌكون الضحٌة المثمؾ/الصحفً

مما كتبه فٌصل دراج فً ممدمته لكتاب "بإس العالم" 

 :"لـ"بٌٌر بوردٌو

فالمثمؾ ٌنظر إلى السلطة بحثا عن تمٌز اجتماعً حمٌمً "

مؾ جسرا إللؽاء وسلطة وهمٌة، بٌنما تتخذ السلطة من المث
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الثمافة، أي أنها تلؽً المثمؾ وهً تعترؾ به، ذلن أن 

اعترافها به ٌُتَْرَجم بتحمٌك مصالحه الشخصٌة، عوضا عن 

ٌترِجم ذاته بتطوٌر وتحرٌر وإؼناء الحٌاة الثمافٌة، أي 

إضفاء فضابل متعددة على السلطة هً ؼرٌبة عنها، مما 

مثمؾ السلطوي، ٌجعل الوالع، إن أمكن، وظٌفة وحٌدة لل

وبالتؤكٌد، فإن ثمافة السلطة، او الثمافة السلطوٌة، تختلؾ من 

 ".بلد إلى آخر، وفما لمدى تطور

 

لم ٌكن عبد الحبٌب سالم ممبل نموذجا للمثمؾ العضوي أو 

الملتزم للمعرفة وإنما نموذجا للمثمؾ الذي ٌتحرن ضمن 

 هامش السلطة وتنالضاتها، ولهذا حٌن تؤتلؾ مراكز لوى

السلطة تمرر التخلص من هامش تنالضاتها فٌكون الضحٌة 

 .الصحفً الذي اندفع معبرا عن ذلن الهامش

لم ٌكن عبد الحبٌب ذلن المثمؾ الثوري، لكنه كان معبرا 

عن لحظة من لحظات تنالضات السلطة، وعند ابتبلفها ٌتم 

 .االستؽناء عن الصحفً وتصفٌته

ة التخلص من عبد هللا تلن كانت مؤساة عبد الحبٌب وتراجٌدٌ

 .سعد الشجاع والجريء

السلطة ال ٌتسع صدرها لمن فً عمولهم وللوبهم جذوة 

الرفض، وتكون ذواتهم مزهرة، لكنها تستثمر التافهٌن ممن 

 .ٌبحثون عن دٌمومة الحٌاة

 

ذاكرتً" بالمول إن المآالت  أختتم "بعض بوحً وبعض

ن االنهٌارات، التً وصلنا لها كانت نتٌجة منطمٌة لسلسلة م
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كنا أمام رؼبة فً النهوض، دون لدرة ودون  2011ومع 

تنظٌم، وكانت لوى السلطة جاهزة لتتماسم الدولة، وتفكن 

الجؽرافٌا وتسمط مكتسبات الثورة الٌمنٌة، لنجد أنفسنا أما 

  .إحٌاء ظواهر اجتماعٌة لما لبل الدولة الوطنٌة

الشباب  ُسِحمَت آمال الموى الشعبٌة المنتجة، ووصل

إلى الكفر بـ"الثورة" بما هً فً   2011المشارن بانتفاضة 

نتابجها تحلل للدولة وتفكن للجؽرافٌا ونهوض للطابفٌة، 

وإفمار للمجتمع، وتجهٌل، وموت مجانً بماكٌنة الحرب أو 

 .بالجوع واألمراض

تسلطت لوى ما لبل الوطنٌة بؤلنعتها الطابفٌة المتعددة، 

ٌا، وعرلٌا، ووصل الناس بخوفهم مذهبٌا وجهوٌا ومناطم

وجوعهم وتجهٌلهم إلى عجز شامل وكامل ٌجعلهم ؼٌر 

لادرٌن على الخروج من معتمبلت الطابفٌٌن الذٌن تماسموا 

 .الجؽرافٌا والثروة واستعباد الناس

أحالت "السلطات الطابفٌة" األرض والناس إلى "جزر عبٌد 

 .مفككة" بالخوؾ والجوع والمرض والجهل

لوى النظام سبالة بثورتها المضادة، فً ممابل عجز كانت 

لوى الثورة وانعدام جاهزٌتها إلحداث التؽٌٌر الثوري. لمد 

كانت لوى الثورة المضادة هً الجاهزة لسحك ما تراكم 

 منٌة ببعدٌها االجتماعً والسٌاسً.طٌلة عمود الثورة الٌ

كانت معالم هذا االنحطاط واضحة فً إبراز ال فتة تطالب 

بتؽٌٌر رأس النظام، والذود عن ركابز النظام دستورٌا 

 .وسٌاسٌا والتصادٌا واجتماعٌا وثمافٌا
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وعمل إعبلم مشٌخات الخلٌج ماكٌنة حرب موازٌة فً 

خدمة هذا االنهٌار، وسلط الضوء على ظواهر اجتماعٌة 

إحٌاء لها، من سرلات ولتل وثؤر، وؼسل العار، والتضٌٌك 

تكرٌس لوّهابٌة العادات ومصادرة حرٌات الناس، و

والمعتمدات، وتحوٌل السلطة إلى كامٌرا لمرالبة سلون 

الناس وتجمعاتهم . اهتمام مفرط باألنساب، وجرابم التعذٌب 

والمتل، وصناعة نجوم ٌعكسون لٌم الماع االجتماعً، 

 ٌل واإلعبلمثتمن والوتمدٌمهم على أنهم نجوم، للشعر والفن

، ونجوم البث المباشر ٌل السٌاسحلة والتوالمماوم

 .والفٌدٌوهات فً موالع التواصل االجتماعً

بح مجتمعا للفمراء، وثمافة تم محو الطبمة الوسطى لنص

وطبمة من أمراء الحرب الذٌن استثمروا سنوات  الفمر،

الحرب برعاٌة دولٌة وإللٌمٌة ومن مطبخ واحد ٌدٌر وٌوجه 

 !سالجمٌع، وإن بدوا أعداء لكنهم ٌتماتلون بالنا

 

 تعمٌب للدكتور توفٌك الممطري:

 أخً العزٌز سبلم هللا علٌن."

وأن ربما  ةٌفٌد بمطع منحتً المالٌورد فً هذا المنشور ما  

محٌطً العابلً ساهم فً استكمال دراستً العلٌا للماجستٌر 

ٌة تهم المارئ زاواه وأود هنا أن اوضح األمر من والدكتور

من حٌث عبللة ذلن بالفساد األكادٌمً واللإم التنظٌمً الذي 

عانٌت منه. واألمر على النحو التالً :هو أنً التحمت 

، وكنت األول على الهندسةبجامعه صنعاء كمعٌد فً كلٌة 
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 ةتٌاز امتحان تحرٌري وشفوي ومفاضلالمتمدمٌن بعد اج

ومبدأ المساواة  ةاألكادٌمٌالمإهل، تم ذلن وفك المواعد 

الدستوري، وظلٌت ست سنوات معٌدا، وكان ٌفترض أن 

بتعث للدراسة العلٌا بعد سنتٌن او ثبلث على أكثر تمدٌر، ا

ولحسن الحظ كان هنان دعم للمسم الذي أنا ألدم المعٌدٌن 

فٌه من لبل االتحاد األوروبً، على أساس برنامج تدرٌبً، 

واستطاع منسك المشروع عمٌد الكلٌة الدكتور الفاضل على 

ات علٌا األشول الناع الجهة المانحة تموٌل برنامج دراس

ماجستٌر ودكتوراه، وألن التموٌل المالً محدود سٌتم 

الموافمة على إشراؾ مشترن بٌن جامعه مانشستر وجامعه 

صنعاء، على أن ٌمضً الطالب فترة فً الٌمن ستة أشهر 

فً الماجستٌر وعام فً الدكتوراه، وبعد إكمال الممررات 

بحث الدراسٌة فً جامعه مانشستر عدت للٌمن لجمع بٌانات 

الماجستٌر وكتابة االطروحة وأنجزت سبعٌن فً المابة من 

البحث، وكان علً أن أعود لبرٌطانٌا الستكمال كتابة 

االطروحة بإشراؾ مشرفً هنان، وبحسب طلبه إال أن 

مشرفً الداخلً وكان إخوانٌا مصرٌا رفض ذلن وتوافك 

معه عمٌد الكلٌة الذي كان مإتمرٌا وعلى خبلؾ مع منسك 

ع، فرفضوا عودتً وطلبوا منً أن ألدم األطروحة المشرو

خبلل شهر لمنالشتها فً جامعه صنعاء خبلفا للمواعد 

االكادٌمٌة، التً تمضً بؤن أنالش الرسالة فً جامعه 

مانشستر فهً من ستمنحنً درجة الماجستٌر، وكان بمابً 

فً صنعاء ٌعنً أن ٌتم إسماطً من برنامج الدراسة العلٌا، 

د المنحة المالٌة من الجهة المانحة، ولد تكرم وحٌنها سؤفم
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ٌومها نابب العمٌد الدكتور عبد الرلٌب الشٌبانً من الموافمة 

على سفري، وكان ٌنمصنً لٌمة التذكرة، ورؼم علم لٌادة 

التنظٌم بذلن وحساسٌة األمر ولم أطلبهم مساعدتً فً توفٌر 

هم  األعزاء  بطلب ذلن من األخوةتذكرة سفر، وتطوع أحد 

دون علمً، لكنهم تعللوا بعدم وجود امكانٌات، وعندما علم 

بذلن المرحوم احمد طربوش استلؾ تكالٌؾ سفري وجاءنً 

للبٌت طالبا سفري دون تؤخٌر جزاه هللا خٌرا، المهم بعد 

وصولً لبرٌطانٌا والنجاح فً الماجستٌر طلعوا لً من 

ؽابه جامعة صنعاء لرار فصل من الكلٌة دون مبرر، وتم إل

فٌما بعد، المهم أننً اكملت السنة لبل األخٌرة واألخٌرة فً 

الدكتوراه دون منحه مالٌة من جامعه صنعاء بعد انتهاء 

مٌزانٌه المشروع وبحسب االتفاق أن تستكمل التموٌل 

جامعه صنعاء فمط منحه لئلعاشة اما الرسوم فكانت 

مدفوعة سلفا، وظلٌت خبلل سنتٌن اشتؽل فً الجامعة 

ارجها لتوفٌر نفمات دراستً أما أسرتً فمٌرة ال تمدر وخ

على توفٌر ذلن، والحمد هلل أكملت دراستً العلٌا وعدت 

 ًَّ للعمل فً الجامعة، رؼم انه كان بممدوري ومعروض عل

العمل فً الجامعة التً تخرجت منها، وهً من الوى 

 ."الجامعات االوروبٌة فً الهندسة والتكنولوجٌا
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 .بعض وجع..

 

1 

عاما ، بعرق جبٌنً، منذ  54عشت حٌاتً كلها طٌلة 

 سنٌن. 5طفولتً األولى حٌن كان عمري ال ٌتجاوز الـ

عملت فً بٌع الزعمة واللبان والبٌض واآلٌسكرٌم المثلج، 

ا  بالٌومٌة، حٌن كان أجر وبٌع الصحؾ والمجبلت، وشالٌ

 رٌاال  فً الٌوم. الشالً خمسٌن

ْست الخدمة  اإللزامٌة بعد الثانوٌة العامة عام َدرَّ

-المواسط -لدس -، فً مدرسة ناصر حلمان 1987/1988

الحجرٌة، وعند انتهابً من خدمة التدرٌس كان مخبرو 

األمن الوطنً بانتظار صٌدهم فً نجد لسٌم، عند عودتً 

س، ثم أودعونً معتمل األمن الوطنً بحارة دَ لَ عزلة من 

"الفرن" تحت األرض، الجمهوري، كان هنان ما ٌسمى 

ة عضهة الؽربٌة من الشارع كفاصل من بوزنزانات فً الج

 أمتار بٌن الفرن وبٌن الزنزانات الصؽٌرة فً شرله.

، رافضا  وظٌفة فً طٌران 1989سافرت سورٌا عام 

الٌمنٌة، طالما أن تلن الوظٌفة ستكون شراء لكرامتً 

 وكٌنونتً.
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طول انتظار،  لم أحصل فً سورٌا على ممعد دراسً، بعد

فالمناضلون مشؽلون بهذٌانهم الٌومً الذي ٌدر لهم سكنا  

ومعٌشة مرٌحة، لم ٌكن من اهتماماتهم بناء مستمبل علمً 

للشباب، وإنما هلوسات دكاكٌن تدر دخبل  وتإمن استثمارا  

 لهم!

حصلت على ممعد ومنحة دراسٌة فً لٌبٌا، لكن التخصص 

وعدت إلى تعز، كان طب بٌطرة، لم ٌرلنً التخصص، 

. 1990لسم اللؽة العربٌة، عام  -أللتحك بكلٌة التربٌة 

 كانت ٌومها تتبع جامعة صنعاء.

، 1991شاركت فً انتفاضة ومسٌرة األحد الدامً عام 

وؼطٌتها صحفٌا ، بمصة صحفٌة نشرت بعنوان "األحد 

الدامً"، وترافك نشر الموضوع فً صحٌفة "الوحدوي"، 

 ة الطبلبٌة.مع ذروة تلن االنتفاض

الذي ٌؽطً ُكنُت ٌومها أجمع بٌن الصحفً المناضل، 

من مصروفه، وٌسٌر على لدمٌه مسافات تحركاته ونشاطه 

طوٌلة إلنجاز عمله الصحفً النضالً، وكنت إلى جانب 

طا  حركٌا  وتنظٌمٌا  فً حشد الطبلب النتزاع ٌذلن نش

نت حمولهم، وأنجز صحفا  طبلبٌة كنت ربٌسا  لتحرٌرها، وك

عضوا  فً اتحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن، وأعد وأنفذ 

برنامجه الثمافً، بدعم وتشجٌع حٌنها من عز الدٌن سعٌد 

رحمة -أحمد، نابب ربٌس فرع االتحاد، ودمحم عمٌل اإلرٌانً 
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، ودمحم بن دمحم المجاهد المسبول ربٌس الفرع -هللا تؽشاه

 .المال لبلتحاد.

ت فً انتفاضة ضد التجوٌع ، اشترك1992دٌسمبر  11فً 

والجرعات االلتصادٌة، التً بدأت فً تدرجها منذ عام 

. كنت لابدا  طبلبٌا  بما ٌتعلك بالمسٌرات التً اندفعت 1991

من كلٌة التربٌة واآلداب، ثم تم اعتمالً بعد أسبوع من تلن 

 االنتفاضة.

كان المحممون والجبلدون من ألذر كابنات اإلخوان 

السعٌدي، وعبدهللا المٌسً، األول كان ناببا   المسلمٌن: علً

لجهاز األمن السٌاسً، والربٌس الفعلً، والثانً كان 

 متمرسا  فً سادٌته!

باألمس كتبُت منشورا  عن الثابت االنتهازي، والمتحول فً 

األنساب، عن صدٌك اتخذ لنفسه طٌلة العمود الماضٌة أربعة 

اللوزي؛ أي انتسابا   ألماب، منها: الخوالنً، ثم الهادي، ثم

 لوهم المبٌلة والعرق والجؽرافٌا كجبل فً الجوؾ.

ًَّ من تحسس البطحة فً رأسه خبلل الثوانً األولى  رد عل

برسابله على التلفون، ُدِهشت لهذه المتابعة السرٌعة لما 

أنشره، وكانت دهشتً أكثر، أننً لم ألترب من اسمه، 

لكننً أردت سمة عامة لنموذج االنتهازٌة واالعتٌاش فً 

الٌمن، أولبن الذٌن ٌراكمون أرباحهم، ولو بتسلٌع 

رهم، فالمولؾ بالنسبة لهم لٌس أكثر من لٌمة مضافة ضماب

 إلى شرههم الدابم!
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ابتدأنً بموله إنه ٌعرؾ عنً الكثٌر، ولو نبش فسٌسمطنً 

أرضا ! وكان ردي علٌه وبٌمٌن دابم: إننً شدٌد السطوع 

والوضوح، إلى درجة أنهم ٌعمون من شدة سطوعً 

 ووضوحً، وعدم مخاتلتً.

ه أن أحد الضباط من أصدلابه لال ثم أخبرنً فً سٌاق تهدٌد

وال أدري هل ٌمصد األمن الوطنً فً -له بؤن جهاز األمن 

حٌن  -الثمانٌنٌات، أو األمن السٌاسً فً عمد التسعٌنٌات

اعتملنً جندنً للنٌل واالنتمام من أصحابً، ٌمصد النٌل من 

الٌسار، وعلى هذا ٌتم تفسٌر كل كتاباتً على أنها تنفٌذ 

 لتكلٌؾ!

له فً أي اعتمال كان )التجنٌد(؟ فً األول أو الثانً أو للت 

 الثالث؟

أردت من سإالً أن ٌضبط بوصلة لصته، لم ٌجب ألنه 

 لٌس معنٌا  بمنطك لصته حٌن ٌنال من مصدالٌتن!

وإن  لٌس ؼرٌبا على من هو بهذا الوعً وخساسة التفكٌر

أن ٌإسس مجلسا عابلٌا فً زمن  تجلبب بمشرة الحداثة

ر، ٌجتمع دورٌا لٌنالش وٌضع التصورات والرإى االنهٌا

 إزاء األؼٌار!

المخبر ال ٌستطٌع أن ٌران إالَّ بمنظاره وصورته، 

واإللطاعً وشبه اإللطاعً ال ٌران إالَّ وفك مرجعٌته 

المٌمٌة، فؤنت عند األول منتمم من المجتمع ومجند ضد 
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الٌسار، مع أن كتاباتً النمدٌة لٌست محصورة فً الٌسار 

فمط، بل تشمل كل خطاب سٌاسً أو أدبً أو تارٌخً. 

والثانً ال ٌران إالَّ وفك مرجعٌته المٌمٌة، فؤنت عنده 

 منحط، وهذا توصٌؾ طبمً بامتٌاز!

أن صاحبً متحول  -بل لٌس فً األمر عجب-العجٌب 

األنساب كان لد عرض علً أن أعمل ذبابا  إلكترونٌا ، 

لََطر، بممابل مادي ضمن الجٌش اإللكترونً الذي تموله 

ألؾ لاير ٌمنً شهرٌا ، ممابل كتابة منشورات ٌومٌة  200

فً "توٌتر" و"فٌسبون"، تتعلك بالمهرة وسمطرى وؼٌرها 

من أحداث المحافظات الجنوبٌة، مع التركٌز على طلب 

 صدالات من أبناء المحافظات الجنوبٌة!

وحٌن رفضت، لم ٌستطع تفسٌر ذلن إالَّ على صورته 

وتسلٌع ضمٌره، وهو أننً أعمل مع اإلمارات بعرض 

 ومبلػ أكبر!

لمد مارس محممو األمن السٌاسً أثناء تحمٌمهم معً أعنؾ 

تعذٌب نفسً، وشتم أخواتً، ورتبوا لتصفٌة جسدٌة تمثٌلٌة 

فً أحد األٌام، عند إعادتً من التحمٌك لرب الفجر، بعد 

 11ذ الساعة تحمٌك استمر لثبلثة أسابٌع، ٌستمر كل ٌوم من

 لٌبل  وحتى الفجر.

فً ذلن الٌوم، ولبل إدخالً إلى الزنزانة، وضعونً داخل 

حلمة من جنودهم ومخبرٌهم، تشبه تماما  حلمات اإلخوان 

المسلمٌن حٌن ٌنالشونن فً الجامعة بمضٌة سٌاسٌة أو 
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فكرٌة، فٌتحلمون حولن بدوابر عدٌدة، الستنزافن وإرهالن 

رٌهم وجنودهم فً األمن السٌاسً وإنهاكن. لكن حلمة مخب

كانت بمسدسات وجنابً وخناجر، حٌنها سمطت أرضا ، 

، وبعد ولت حٌن صحوت أعادونً إلى  ًَّ وأؼمً عل

الزنزانة التً ظللت أسابٌع فٌها أنام على الببلط، دون 

فراش أو ؼطاء، فً شهر دٌسمبر شدٌد البرودة، ثم بعد 

اء الذي جاءت به شهر تمرٌبا  سمحوا بدخول الفراش والؽط

والدتً من البٌت، بعد أن جعلوها هً وأبً ٌبكٌان روعا  

 وخوفا !

لال علً السعٌدي ألبً: أٌش ٌمع لن؟ فمال له أبً إننً 

والده، رد علً السعٌدي بتهدٌد: ال لل بؤنه لٌس ابنن، فاندفع 

 الوالد بالبكاء، لاببل : إنه ابنً!

فضاء العام فً ، كان ال1993بعد خروجً من المعتمل عام 

الجامعة التً فصلت منها، ولم أعد الستكمال دراستً إالَّ 

بعد عام، وفً الوظٌفة بعد تخرجً والتحالً بالتدرٌس؛ 

كان الفضاء العام سجنا  أشد وطؤة من المعتمل الصؽٌر 

)الزنزانة(. كان الفضاء العام كامٌرا مرالبة ٌومٌة 

لفظ ونشاط تحاصرنً وتحصً أنفاسً، كانوا ٌرالبون كل 

 وحركة وزاوٌة ألجؤ إلٌها للمراءة!

إنهم ال ٌرٌدون محاسبة ضمابرهم، وال التوبة وإنصاؾ من 

ظلموهم، بل االستمرار فً لبحهم حتى النزع األخٌر من 

 جفاؾ روحهم، فسوط الجبلد أصبح هوٌتهم ومتعتهم!
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تم اعتمالً فً الفرلة األولى مدرع،  1988مبلحظة: فً 

سمم، بسبب تلوث الطعام والزنزانة، فمد بصنعاء، وأصبت بت

ام اآلدمٌة تسٌح داخلها!  كانت تحت األرض، ومخلفات الَحمَّ
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 ولً وطٌن آلٌُت أال أبٌعَهُ 

 وأال أرى ؼٌري له الدهَر مالكا

 عهدُت به شرَخ الشباِب ونعمة  

 كنعمِة لوٍم أصبُحوا فً ظبلِلكا

 )ابن الرومً(

المثمفٌن والسٌاسٌٌن المعارضٌن لسلطة رإوس العدٌد من 

الثعابٌن طٌلة العمود الماضٌة، كانوا فً لحظات التعب 

ٌفرون من رأس ثعبان لٌتلمفهم رأس ثعبان آخر، وكلها 

رإوس ثعابٌن تتكامل كسلطة واحدة استمرت ألكثر من 

ثبلثة عمود تجمعها المصالح، والمبضة األمنٌة لؤلوضاع، 

 والثروة. وفك تمسٌم للسلطة

كان دور اإلخوان المسلمٌن هو خلك تضٌٌك وتكفٌر 

وترهٌب دفع بالعدٌد من المثمفٌن لٌسمطوا ؼنٌمة سهلة فً 

أحضان المإتمر الشعبً العام، أو جهاز األمن الوطنً/ 

السٌاسً، كبلهما المإتمر وجهاز األمن الوطنً/ السٌاسً 
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الٌمن، طٌلة وسٌلتان ومظلتان لنشاط اإلخوان المسلمٌن فً 

 العمود المنصرمة.

واكتساح صنعاء، مثلت الحركة الحوثٌة، من  2014منذ 

خبلل نشاطها وفاعلٌتها العلنٌة فً المحافظات، منذ أحداث 

، طوق نجاة ظن العدٌدون أنها حركة ثورٌة، فكان 2011

أن التهمت العدٌد من الٌسارٌٌن، بحجة أنها حركة أسمطت 

ثٌرٌن أنها حركة تخلمت من مراكز الموى، وؼاب عن الك

داخل معطؾ النظام، ال من خارجه، ومن جؽرافٌة هً عبر 

عمود الثورة السبتمبرٌة، ظلت السعودٌة بمرارها وعملتها 

 النمدٌة ومشٌبتها، المهٌمن الفعلً والرسمً فٌها!

وكؤن المثمؾ فً هزٌعه األخٌر بحاجة إلى لشرة ثورٌة 

زٌة، فمثلت له الحركة خارجٌة كً ٌسمط فً رؼباته االنتها

الحوثٌة تلن البلفتة، وذلن الوهم الثوري، لٌواري انتهازٌة 

 كامنة فٌه!

، ومع الضابمة المعٌشٌة، كانت 2018نعم منذ بداٌة عام 

كتاباتً فً صحٌفة "ال" ومردودها المالً البسٌط ال ٌفً 

باحتٌاجات أسرة ومتطلباتها، وبخاصة مع انمطاع الراتب، 

الكتابة فً ٌومٌات صحٌفة "الثورة" بصنعاء، فكان أن لبلت 

وكان ممابل اإلنتاج الفكري مع ما ٌعطى لً من الهٌبة 

اإلعبلمٌة لـ"حركة أنصار هللا" الحوثٌة ابتداء من عام 

، ٌؽطً احتٌاجاتً فً حد الكفاؾ، خصوصا  مع 2018
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تولؾ مولع "العربً" عن نشر كتاباتً، وكؤن التولٌت كان 

 "العربً"!ممصودا  من مولع 

مع مبلحظة أن جل المثمفٌن بصنعاء ٌستلمون مبالػ من 

الهٌبة اإلعبلمٌة للحركة الحوثٌة )الهٌبة اإلعبلمٌة ألنصار 

هللا(، لهذا تجدون كتاباتهم فً المنطمة الرمادٌة، منطمة 

األعراؾ، ال المعرفة! ومن ال ٌستلم من الحركة الحوثٌة 

رمان، وما تمثله من ٌتماضى دعما  لطرٌا  من خبلل توكل ك

وسٌط فً تهجٌن المثمفٌن وتحوٌلهم إلى ذباب، والبعض 

 جزء من الذباب اإللكترونً لجٌش لطر اإلعبلمً!

 تتعدد السحب، لكن خراجها حٌن تسمط واحد!

كان التواطإ بالنسبة لً ٌتمثل بؤن أؼض الطرؾ عن 

التفكٌر بطبٌعة هذه الحركة، وأهدافها، وأن أضلل نفسً بؤن 

 خطابً الٌساري والمومً، وألبسه لبوس هذه الحركة! ألدم

هنان نوع من تضلٌل الذات، أن تخدع ذاتن بؤن هذه 

الحركة التً جوهرها ٌموم على الوالٌة للعرق والسبللة، 

ووهم الوصٌة؛ الحركة التً تمدم نفسها على أنها اصطفاء 

إلهً للحكم دون الناس جمٌعا ؛ الحركة التً جعلت أعظم 

 -العترةأمة المساواة بٌن الناس، فحولته إلى نبً  نبً خلك

 بؤنها حركة ثورٌة، وكؤن الثورة ارتداد ماضوي!

نعم، لمد خدعت نفسً وضللتها بانؽماسً فً مواجهة 

وكشؾ وتعرٌة لبح العدوان والدور السعودي االمبرٌالً فً 
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الٌمن والمنطمة، وألبست هذه الحركة ثوبا  مماوما  وثورٌا  

سارٌا ، بٌنما هً مإسسة على ألنعة الطابفٌة لومٌا  وٌ

المتعددة، وتتكامل مع لصور الوعً، بل تعزز فً حركة 

 اإلخوان المسلمٌن سموطها فً لٌعان المناطمٌة والمذهبٌة!

أن ٌماوم المثمؾ الدور األمرٌكً/ الصهٌونً/ السعودي من 

خبلل حركة ٌجدها األمرٌكان والسعودٌون حركة "فتٌة"، 

ما لم ٌنجزه اإلخوان المسلمون طٌلة عمود  تنجز لهم

 ماضٌة، فً الٌمن، فتلن هً الخدٌعة، وذلن هو االنكسار!

ال شن أن حركة اإلخوان أنجزت للؽرب على المستوى 

العربً العدٌد من إعالات النهوض العربً، لكننً هنا 

أتحدث عن الدور الوظٌفً لحركات اإلسبلم السٌاسً فً 

 الٌمن.

ممابل اإلنتاج الفكري كان وسٌلة تطوٌع،  نعم، أعترؾ أن

 لكن إلى أي مدى كان هذا التطوٌع؟

لم ٌكن انتماال  لخطاب الوالٌة، وال لتردٌد صرخة االستبلب 

للوعً، وال لتردٌد محتوى مبلزم خطابها ومحتواها ونصها 

وفحواها أكثر رجعٌة وارتدادا  فً تارٌخ الفكر بالٌمن، 

سلفٌته، ولعل الممارنة بٌن رإٌة كونها ارتدادا  موؼبل  فً 

أحمد عبدالرحمن شرؾ الدٌن وتصوره ومفهومه لشكل 

وبناء الدولة، وبٌن رإٌتهم كسلطة لهر فً صنعاء لبناء 

الدولة، تعكس المسافة بٌن الؽاٌة المبطنة، واالستخدام 

 الخادع لؤلشخاص والرإى.
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 كلٌهما! لهذا تكون النتٌجة إعداما  جسدٌا  أو إعداما  معنوٌا  أو

 2018فً العدٌد من محاضراتً فً صنعاء طٌلة سنوات 

وما بعدها، كانت تنتهً بالصرخة ممن هم جواري ومن 

الجمهور، كنت الؽرٌب فً صمته، والمنبوذ من جمهور 

ٌرى فً عدم تردٌدن الصرخة البلهاء فً ظاهرها 

 والمتصهٌنة فً جوهرها، نفالا !

، دعٌت إلى ملتمى ثمافً، هكذا 2020وذات ٌوم من عام 

لٌل لً، لكننً تفاجؤت بؤنها دورة تثمٌفٌة لمدة أسبوع، فً 

رسابل حسٌن بدر الدٌن الحوثً. حضر الدورة العدٌد من 

بعضهم أن الوزراء والمثمفٌن ودكاترة الجامعة؛ والعجٌب 

 هو المعد لتلن المبلزم شبهوبتخصص الفلسفة! والمحاضر 

 أمً!

حضرت الٌوم األول، وكنُت الؽرٌب؛ ٌرددون الصرخة فً 

 ختام المحاضرة، وأنا صامت فً ذهول!

ثم ٌكررون دعوتً واإللحاح على حضوري، فؤمتنع بؤدب، 

 وحٌن ال ٌجدي الحٌاء أرفض بشكل صرٌح!

حٌن ٌبدأ المثمؾ بإٌجاد شكل من المواءمة بٌن تطلعاته 

تٌجة ٌتشٌؤ، ٌتحول إلى وفكر الكهنوت السبللً، فإنه بالن

 سلعة بٌد الكهنوت ال أكثر.

حاولت أال أكون سلعة بشكل مطلك، وأظننً نجحت نسبٌا  

 بالحفاظ على جذوة المعرفة والمولؾ داخلً.
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ما كتبته عن خطابات عبدالملن الحوثً، كان تجسٌدا  

لهزٌمة المثمؾ، وإن عملُت إحبلال  لخطابً الحداثً بدٌبل  

لى الوالٌة، وهذا لعمري أسوأ أنواع لخطابه المإسس ع

 التزٌٌؾ!

صحٌح ذلن لم ٌكن سوى األلل فً جهدي الفكري، لكن 

 األمور ال تحسب بنسبها الكلٌة، وإنما بؤثرها!

فً بعض بوحً ووجعً هنا، فإننً ال أتنصل من جهودي 

فً التفكٌر النمدي للتارٌخ السٌاسً الٌمنً، ومن ذلن 

ٌاسً فً الٌمن، لناعتً أن هذا تناوالتً لتارٌخ األبمة الس

تارٌخ عضوي ولٌس طاربا  فً التارٌخ الٌمنً الوسٌط، 

وهو جزء بكل سماته من تارٌخ اإللطاع وشبه اإللطاع، بل 

 ٌتعاضد مع سلطة المجتمع وتكوٌنه المبٌلً.

هنا لم أكن أمارس مخاتلة مع الذات، وإنما ألرأ تارٌخا  

كل مكونات المجتمع  ٌمنٌا ، وأرؼب بمصالحة ٌمنٌة تحتوي

الٌمنً، وفك منطلمات جمهورٌة دٌممراطٌة حداثٌة، فمن 

ٌستهدؾ بنٌة المجتمع الٌمنً، ٌعطً للحركة الحوثٌة عمما  

فً التارٌخ وفً المستمبل، فً حٌن أنها حركة سٌاسٌة 

تخلمت فً بٌبة جؽرافٌة، السعودٌة هً المسٌطرة على 

ابٌن، صنعتهم لرارها، وفً ظل نظام سٌاسً لرإوس الثع

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بوكالة إللٌمٌة سعودٌة!
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عندما أرجع بذاكرتً إلى الصؾ الخامس والسادس واألول 

اإلعدادي )السابع(، أستعٌد رؼبتً بتؤلٌؾ كتاب بعنوان 

"ناصرٌة اإلسبلم"، وكنت فً تلن السن من الطفولة لد 

 دفتر. كتبت العدٌد من الصفحات بما ٌصل إلى حٌز

هل الوعً التوفٌمً مرتبط بطفولة عمرٌة؟ تجد الحل 

برومانسٌة ووجدان جامع بٌن اإلسبلم الحركً والٌسار 

 العلمانً؟

هنان علمانٌة ملحدة، وعلمانٌة متدٌنة، وٌبدو أن هذا التوفٌك 

منذ طفولتً المتوسطة والمتؤخرة، هو ما جعلنً علمانٌا  

و "تلفٌك جامع هلل متدٌنا ، أو كما ٌرى البعض أتجه نح

 وماركس وجمال عبدالناصر".

باعتمادي أن التوفٌمٌة بمدر ما هً حالة طفولٌة، وتوجه 

وجدانً فً الجمع بٌن المتنالضات، وجعلها فً تساكن 

وتعاٌش ال احتراب، لها دواعٌها الموضوعٌة، سواء 

 بالولابع أو األذهان.

ٌمن تجعل األنساق االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فً ال

 الثمافة مرآة لها، ولهذا ال تُحدث تؽٌٌرا  فٌها، وإنما تخادما .
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والع األحزاب الٌسارٌة لٌس مؽاٌرا  وال متجاوزا  لطبٌعة 

الولابع واألذهان، بل منسجم معها ومستسلم لها؛ أي أن 

 المدرة على التؽٌٌر لهذا الوالع لٌست سوى ادعاء.

وٌنظمهم بخبلٌا  نجد الرفٌك/ الشٌخ ٌستمطب مزارعٌه،

ومستوٌات حزبٌة، لكن العبللة بٌن الرفٌك الشٌخ واألجٌر 

بالفبلحة، هً ذاتها لم تتؽٌر، باستثناء أن الفبلح األجٌر 

 صار "الرفٌك األجٌر"!

ٌردد الٌسارٌون مصطلح النمد والنمد الذاتً، لكننا عند 

فحصه فً والع الممارسة، نراه لدى المومٌٌن مجرد عبارة 

ال تنصرؾ لنمد جوهر العبللات االجتماعٌة جوفاء، 

 والتنظٌمٌة!

ٌتحول المصطلح إلى فمرة ٌجب البدء بها فً لماءات 

المستوى التنظٌمً، فمرة فً لماء حزبً، ال عبللة لها بنمد 

ممارسة ووعً العضو الحزبً داخل المجتمع، وال بنمد 

 حالة االستبلب، وانسٌاق المطٌع لمٌاداته الحزبٌة وألنساله

 االجتماعٌة.

كما سنجدها لدى الماركسً، فوضى دابخة ال تستبٌن ما 

ترٌد، وال تحدث مؽاٌرة أو معارضة لطبٌعة العبللات 

االجتماعٌة، فً األسرة، فً المعٌشة، فً اإلنتاج، فً 

 المٌراث، فً تراتبٌة المجتمع، التصادا  وسٌاسة وفكرا !
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وى سنجد الٌساري ٌمارس كل حٌل االستؽبلل على مست

الورث، أو العٌش على حساب عرق "شركابه" فً األرض، 

وال ٌمبل أن ٌعٌد التفكٌر، ولو بطرٌمة االشتراكٌٌن الفابٌٌن، 

فً عبللته بالمستؤجرٌن لؤلرض، أو التفكٌر بإعادة صٌاؼة 

 لطبٌعة وجوهر هذه "الشراكة" المستؽَلَّة!

فً طفولتً ارتسمت صورة الربٌس إبراهٌم الحمدي فً 

بوهج وحركة المدٌنة، شبابٌا ، وتجارٌا ، وتعاونٌا ،  ذاكرتً

 وأعٌادا  للعمال والشجرة!

لهذا حٌن تم اؼتٌال الربٌس الشهٌد إبراهٌم الحمدي، كان 

أكثر الناس حزنا  وفمدا ، هً المدن وسكانها، والرٌفٌون 

 البداوة! -نسبٌا  -الذٌن ؼادرت من أرواحهم وعبلبمهم 

الحمدي طٌلة الستٌنٌات عند  ما الذي كان علٌه إبراهٌم

احتدام الصراع فً أحداث مارس وأؼسطس؟ وما هً 

 ؟1972-1969أفعاله وموالفه تجاه المماومٌن الثورٌٌن فً 

الناس ال ٌمفون عند هذه التساإالت، ومن لدٌه إجابات تظل 

مروٌات دون معالم، ودون إثبات لجرم مشهود، ودون 

مٌن الثورٌٌن ولوؾ جاد فً البحث عن أفعال المماو

ومنظمة الفبلحٌن وعنفهم، بمعنى المنظور الكلً للصراع 

ٌظل ؼاببا ، ونستمر فً مشاهدته من أحادٌة مضللة، 

 ومإدلجة حاجبة ألٌة مماربة وتصور للحمٌمة.
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فً الثمانٌنٌات كان الفضاء االجتماعً بؤدوات ووسابل 

نوة المإسسات التعلٌمٌة والشبابٌة... الخ، مفتوحا  رسمٌا  وع

لحركة اإلخوان المسلمٌن. ُضِرَب الٌسار بمطرلة أجهزة 

الممع على رأسه، لم ٌتح له فرصة إلنجاز فكري ٌزحزح 

األزمنة الثمافٌة الماضوٌة، وال هو سعى بمراجعاته نحو 

ذلن، من أجل التفكٌر فً خطابه، ومدى ارتباطه بالوالع 

إلٌه الٌومً. لهذا كان الوالع الٌومً مختطفا  فً الولوج 

لتوجه َمثَّل صولجان نظام "رإوس الثعابٌن". فً اإلذاعة 

المدرسٌة، فً النادي الرٌاضً، فً الحارة وعمالها، فً 

المضاء، فً األمن، فً الجٌش ومحاضراته وشروط المبول 

 فٌه، فً الجامعة... الخ.

هل فكر اإلخوان المسلمون أن ٌنتمدوا مسار حركتهم طٌلة 

م من األؼنٌة، والموسٌمى، والفن العمود الماضٌة، مولفه

التشكٌلً، واألنشطة الشبابٌة لطالبات وطبلب المدارس 

 والجامعة، والحفبلت العامة، والسٌنمان... الخ؟

لٌس هنان مراجعات، وإنما مؽالطات بؤثر رجعً، كؤن تجد 

بعضهم ٌتحدث عن استماعه وإعجابه بفٌروز وأٌوب، وأم 

من النساء"! وفٌلم من كلثوم، وبعض رلصات مع "المواعد 

هنا وهنان... الخ. لكن ذلن ٌدخل فً باب المؽالطات 

 والنظر إلى تارٌخ رجعً بؤثر رجعً!

هل فكروا فً إنجاز عدالة انتمالٌة على مستوى االعتراؾ 

والبوح بما ارتكبوه من جرابم فً المناطك الوسطى، من 
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لتل وإخفاء لسري، وتشرٌد وتفكٌن لؤلسر... الخ، ولو 

 ازاة حدٌثهم عن موالؾ وسلون خصومهم؟بمو

ال شًء من ذلن. وأعتمد أن كل الحركة السٌاسٌة فً الٌمن 

تنظر إلى فكرة المراجعات لتارٌخها وولابعها، على أنها 

ستتخذ سبلحا  للنٌل منها. والحمٌمة أن الٌسار والٌمٌن ٌرى 

 فً الذاكرة وبوحها عدوا  مملما  ٌجب شطبه بممحاة النسٌان!

ضر من ذاكرتً الضجٌج الخطابً لشولً الماضً فً أستح

تمدٌمه لفعالٌات "َسَمر" )نادي األحرار(، فً النصؾ األول 

من الثمانٌنٌات بمدٌنة تعز، سواء فً مولفه من الفن أو 

الٌسار، وهً موالؾ رجعٌة وُعْنفٌَّة كجزء من نسك حركة 

اإلخوان حٌنها، وكٌؾ أصبح فً أٌامنا ٌُحدثنا بوعظٌات 

 شوراته عن تنوٌره وتنوره!من

ولعلَّ ؼٌاب المكاشفات والمراجعات النمدٌة هو ما ٌجعلنا 

ممارسة فً لؽة الكبلم ولؽة ونعٌد إنتاج عنفنا كتصور 

 البندلٌة!
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 عن معاناة الكتابة فً التارٌخ السٌاسً وللك النمد

 

أنا باحث مستمل، ولست عضوا  فً التنظٌم الوحدوي 

الناصري، وألؾ بمسافة موضوعٌة تجاه النصوص 

والتارٌخ والشخصٌات، منطلما  بالذاتً من أرضٌة 

 موضوعٌة ال من رؼبات وتهوٌمات.

ما طرحه  فً كتابً "جدل الوالع وصدى األمكنة" نملت

وما  األخ عبدهللا سبلم الحكٌمً وما طرحه علً الضالعً

طرحه دمحم سعٌد ظافر وما طرحته لجنة االستمصاء فً 

تمرٌرها، وما أعرفه عن لرب ومعاٌشة ممتدة لعمود عدٌدة، 

ومن استمراء ما كتبه اآلخرون سواء عبده دمحم الجندي أو 

حسن العدٌنً، مما نشروه فً الصحافة عن التنظٌم 

الناصري، بل إننً نشرت فً صفحتً تعمٌبات علً 

ما هً بكل تشنجاتها وتهمها وتهوٌماتها الضالعً ك

وادعاءاتها وتضخماتها وتخٌبلتها، ثم انتهٌت إلى خاتمة، 

بعد ذلن أرسل لً األخ علً عبدهللا سعٌد الضالعً برد 

رؼم ، فً الكتاب هتنشرفثالث هو تكرار وسب وكٌل للتهم، 

االستمصاء والتعمٌبات كانت لد أخذت حمها، واستكملت  أن

مة، ولوال أن السب واالتهامات التً تضمنها ممالً بالخات
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التعمٌب الثالث لعلً الضالعً تتعلك بآخرٌن ال بً، لكنت 

 دون حرج.بالفٌس بون نشرته بصفحتً 

المنشور فً  من ٌرى فً ممالً "التذٌٌل.." أو "الخاتمة"

كتابً جدل الوالع وكتابً "األحزاب والموى السٌاسٌة فً 

، فلٌبٌن ذلن من متن حلماتً تعصبا  أو انحٌازا   الٌمن"

العدٌدة وصوال  إلى الخاتمة، فكل حكم ٌحتاج إلى تفصٌل 

 وحٌثٌات، ال إرسال األلوال على عواهنها!

 من السهل تخطبة الجمٌع، فذلن ما ٌرٌده البعض!

لم أدخل فً ردود شخصٌة، وال أصدرت أحكاما  دون 

معلومات ومعاٌشة وتحلٌل واستمراء واستنباط وممارنة 

وممابلة وموازنة، ولهذا علٌنا أن نتبصر فً ألوالنا 

 وأحكامنا!

تناولً للتنظٌم الناصري ومإتمراته وممرراتها وعبللته 

بالحمدي سواء بمراءتً النمدٌة لكتابٌن نشرهما دمحم سعٌد 

ظافر، أو ما كتبه عبدهللا األؼبري، أو ؼٌرهما، هو جزء 

زبٌة فً الٌمن، من اهتماماتً بتارٌخ الحركة السٌاسٌة والح

فً سٌاق ممارباتً للعمل السٌاسً وتكونه طٌلة أربعة 

 لرون.

كتبت عن تارٌخ الحزب االشتراكً ورموزه، وعن تارٌخ 

اإلخوان المسلمٌن، وعن اإلسبلم السٌاسً الزٌدي، وعن 

الحركة الحوثٌة، وعن المإتمر الشعبً ولوى خمر، وكل 
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جذرٌة، ٌحاول أن  طرؾ أتناوله بوعً نمدي ومكاشفات

ٌختزل جهدي الفكري بدوافع شخصٌة أو أٌدٌولوجٌة، أو 

بإحالته إلى أنها مناكفات، وٌشخصن المسؤلة بؤنها مناكفات 

 وتضلٌل. أٌدٌولوجٌةأو حسد وؼٌرة أو 

تعمٌبات بعض كوادر الحزب االشتراكً أكثر نضجا  من  

تعمٌبات اآلخرٌن، فاالشتراكً ٌختلؾ مع لراءتن النمدٌة، 

ألنن كما ٌتصور لم تعِط حٌزا  لمراجعاته النمدٌة التً بدأت 

مع أول لجنة لكتابة التارٌخ تشكلت من فٌصل عبداللطٌؾ 

بة الشعبً وعبدالفتاح إسماعٌل وآخرٌن. ولد كانت تجر

نمدٌة مهمة احتواها كتاب صدر أواخر الستٌنٌات، إالَّ أن 

هذه التجربة لم تدم، وسرعان ما تم االنمبلب علٌها وذمها 

سٌرا  وراء اجتهادات ومنظور ناٌؾ حواتمة، ثم كان 

للحزب تجربة تمٌٌمٌة وتصورات ومراجعات بعد أحداث 

، لكن المآسً وكوارث التارٌخ كانت تعٌد 1986ٌناٌر  13

 إنتاج نفسها.

واإلخوانً )اإلصبلحً( ٌنظر لما أكتبه عن مساره وتارٌخه 

 من زاوٌة التعصب األٌدٌولوجً واالنتمام الشخصً.

وبعض كوادر التنظٌم الناصري ولٌاداته ٌنظرون لمراءتً 

النمدٌة ومماالتً البحثٌة عن نشؤتهم ومآالتهم، من زاوٌة 

، مع اجترار لتهم الشخصنة، وإحالتها إلى كتابة بـ"الوكالة"

ٌتمترس بها البعض علّه ٌسدل ستارا  على خطاٌاه وجناٌاته 

واستثماراته لمسار تارٌخً. مع تمدٌري العالً لمبلحظات 
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وتعلٌمات جادة وفاحصة ومثمرة ٌكتبها بعض الناصرٌٌن 

 ممن اتسعت رإٌتهم وضالت مساحة عصبوٌاتهم.

الت كان البعص ٌتمنى لو أتجهُ نحو الردود واالنفعا

المشخصنة، وحٌن استمررت بمنحى كتاباتً وؼاٌتً 

التوثٌمٌة والنمدٌة كان حكم البعض ٌرسل على عواهنه؛ بؤن 

الكتابة عن التنظٌم الناصري ولٌاداته وشخصٌاته تعبٌر عن 

صراع بٌن عبدهللا سبلم الحكٌمً وعبدالملن المخبلفً! مع 

، وذلن أن ممالً "التذٌٌل" كان استكماال  لتارٌخ التنظٌم

بالكتابة عن حركة عبده دمحم الجندي التً بدأها فً 

، وسماها "حركة اإلنماذ"، وكان عبدهللا 1982/1983

سبلم وعلً الضالعً وعبدالرحٌم المسنً ودمحم سٌؾ ناجً، 

نماذج الستمصاءاتً، ولد وجهت أسبلتً إلى عدٌد من 

له فً المرحلة السرٌة فً  تْ لٌادات التنظٌم التً التزمَ 

ستٌنٌات وما بعدها، فمنهم من استجاب، وبعضهم أجاب ال

بجزبٌات ثم اعتذر، وبعضهم توارى بصمته كمولؾ سابد 

ودابم لمٌادات التنظٌم، التً ترى أن الماضً ٌنبؽً أن 

 ٌوارٌه النسٌان!

أردت استكمال ما معً من معلومات ومماالت وسجاالت 

دي لبل جرت فً الصحافة بٌن حسن العدٌنً وعبده دمحم الجن

 سنوات.

ولو تمعن البعض وبذل جهدا  لرابٌا  لوجد المساحة التً 

أفردت لعلً الضالعً أكثر من المساحة التً أعطٌت 
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لعبدهللا سبلم بثبلثة أضعاؾ، علما  أن المسؤلة البحثٌة كانت 

استمصابٌة، والترجٌح أو االختبلؾ لمت به فً الخاتمة 

راء، بما فً ذلن كاستخبلص من تحلٌل واستمراء من عدٌد آ

تمرٌر لجنة علً سٌؾ/ عبدالعزٌز سلطان طاهر المنصوب، 

ولد أكد لً عدٌد ناصرٌٌن وأعضاء فً اللجنة المركزٌة 

للتنظٌم، ما ذهبت إلٌه فً لراءتً النمدٌة عن مسار 

الناصرٌٌن، بما فً ذلن تمرٌر علً سٌؾ حسن وعبدالعزٌز 

 سلطان طاهر المنصوب.

عن تارٌخ التنظٌم الناصري، كل باحث ٌرٌد أن ٌكتب 

ٌصطدم بحابط الصمت وتؽٌٌب الوثابك. وحٌن نكتب ٌكون 

رد الفعل هو محاولة تسفٌه الكتابة والحكم علٌها بؤنها 

تضلٌل ومصادرة، فؤٌن هً وثابمكم وحمابمكم وسردٌاتكم 

 لنتنالش حولها؟

 عن عٌسى دمحم فباستثناء ما كتبه عبدهللا األؼبري فً كتابه

كتبه دمحم سعٌد ظافر فً كتابٌه، وما كتبه عبده  ، وماسٌؾ

دمحم الجندي وحسن العدٌنً من سجاالت ثنابٌة فً الصحؾ، 

وما كتبه حسن العدٌنً من ذكرٌات ومنشورات فً صفحته 

على "فٌسبون"، وما كتبته من مماالت بحثٌة عن تلن الكتب 

وعن الناصرٌة... فإن الباحث ال ٌجد سوى ٌباب وصمت 

 مرٌب!
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 توضٌح استدراكً:

كان لً تجربة تنظٌمٌة فً الوحدوي الناصري مع بداٌة عام 

 ، لكننً بعد ذلن بفترة لدمت استمالتً.1990

بالنسبة للفكر المومً أنا بدأت طفولتً وشبابً على أدبٌاته 

 ومفكرٌه مع تنوع ماركسً ودٌنً.

البٌبة األسرٌة والمراببٌة ومعرفتً بالناصرٌٌن منذ طفولتً 

لسبعٌنٌات، جعلتنً على اطبلع دلٌك ومعاٌش لمسارهم فً ا

 التنظٌمً والشخصً.

لم تطل فترة تحزبً فً التنظٌم سوى سنة ونصؾ أو سنتٌن 

تمرٌبا ، لكننً كنت لرٌبا  من لٌاداتهم وشبابهم سواء فً 

الثمانٌنٌات أو ما بعدها، فالنسك الحزبً فً الٌمن هو فً 

 جوهره نسك عابلً لروي لبابلً.

، كنت 1992، وإلى انتفاضة دٌسمبر 1990/1991ً وف

 فً لٌادة المطاع الطبلبً للتنظٌم 

، فاختلفت فكرٌا  وتنظٌما  مع لٌادتهم سواء فً األمانة العامة 

أو فً فرع تعز، فمدمت استمالتً وتفرؼت للجنة الثمافٌة 

التحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن بتعز، والذي كانت عضوٌتً 

، وكنت عضوا  فً لجنته الثمافٌة، 1990فٌه منذ عام 

وأشرفت على برنامجه الثمافً لعدٌد سنوات، وكنت أحد 

فً المإتمرات العامة لبلتحاد منذ مإتمره العام  ةمندوبٌ
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وإلى آخر مإتمر عام عمد  1993المنعمد فً صنعاء سنة 

 .2010فً عدن ربما 

فً تصوري أن سبب انفعالٌة الٌسار بشكله المومً 

والماركسً عند نمد بنٌته الفكرٌة والتنظٌمٌة، من خبلل 

الوعً بنسمه الداخلً وكذلن من خارجه، فً ثنابٌة لعبللة 

الداخل والخارج التً تعطً النالد والباحث المدرة على 

اإلنجاز والتؤثٌر، هو الفاعلٌة النمدٌة التً تهدم أوهام الزهو 

 وخرافة التمٌز!

ر أو بنٌة تنظٌمٌة لٌس ؼرٌبا  وال لكن الٌمٌن أٌضا  سواء كفك

محجوبا  وال مسكوتا  عنه فً كتاباتً النمدٌة، بل ٌتصدرها 

من حٌث الكم وجذرٌة الصراع مع زمنه الماضوي 

 واالستبدادي، كسلطة فً المجتمع والعابلة والدولة والملكٌة!

نشؤتً فً بٌبة ناصرٌة جعلتنً لرٌبا  من الناصرٌٌن من 

مٌة ومعرفة لٌاداتهم وأسالٌب عملهم حٌث المعرفة التنظٌ

وكوادرهم، سواء فً الٌمن طٌلة عمود عدٌدة؛ من طفولتً 

منذ بداٌة سبعٌنٌات المرن العشرٌن وإلى الٌوم، وكذلن 

معرفتً بمٌادتهم فً سورٌا ما عرؾ بـ"لٌادة الخارج" حٌن 

، ولد تم اعتمالً بداٌة عام 1988ذهبت للدراسة عام 

ً بتعز، بعد أن أنهٌت سنة التدرٌس فً األمن الوطن 1988

اإللزامً، بسبب حماسً واندفاعً المومً خبلل تؤدٌتً 

(، وفً بداٌة 1987/1988خدمة التدرٌس اإللزامً )

التسعٌنٌات كنت متصدرا  للنشاط الناصري فً الجامعة 
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إعبلمٌا  وثمافٌا ، ومسإوال  عن المطاع الطبلبً فً األلسام 

نة الثمافٌة لفرع التنظٌم، وربٌس األدبٌة، وعضوا  فً اللج

تحرٌر صحٌفة "البدٌل" التابعة للمطاع الطبلبً، وكانت فً 

بداٌتها صحٌفة مشتركة لبلشتراكٌٌن والناصرٌٌن، ومدٌر 

 تحرٌرها نجٌب الورافً عن االشتراكٌٌن.

وكنت مدٌر تحرٌر مجلة "التحالؾ" الصادرة عن فرع 

تشٌر فً عنوانها إلى التنظٌم بتعز، بداٌة التسعٌنٌات، وهً 

-9تحالؾ لوى الشعب العامل، وفً دٌسمبر بسبب انتفاضة 

، فً تعز وصنعاء، تم اعتمالً فً 1992دٌسمبر  10-11

األمن السٌاسً بتعز، ألننً كنت ألود انتفاضة الطبلب، 

، وفصلت من الجامعة 1993وبعد االعتمال خرجت عام 

نتفاضة، وبسبب فصبل  نهابٌا  بسبب مشاركتً بمٌادة تلن اال

نشاطً اإلعبلمً والثمافً داخل كلٌة التربٌة، وكان لطبلب 

التجمع الٌمنً لئلصبلح فً لسم اللؽة العربٌة دور فً 

طالبا  منهم ضدي،  خمسونتكٌٌؾ محضر الفصل، فمد شهد 

بتوجٌه من وكٌل كلٌة التربٌة آنذان الدكتور عبدالملن 

جمع الٌمنً الحسامً، الذي كان المسإول التنظٌمً للت

 لئلصبلح فً تعز.

لكن مولؾ لٌادة اتحاد األدباء والكتاب الٌمنٌٌن فً محنتً 

تلن، أسهم فً عودتً إلى الكلٌة لمواصلة دراستً بعد 

 عام دراسً. ضٌاع
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وحٌنها أصررت على استمالتً من التنظٌم ألتفرغ 

 الهتماماتً النمدٌة والفكرٌة واألدبٌة.

نً على التصاق بمحتوى أعتمد أن هذه الثنابٌة فً كو

التنظٌم وشكله، فكره وتنظٌمه وشخصٌاته، وفً كونً 

خارج التنظٌم، أي لست ملتزما  لمفاهٌم لٌادته وال لثمافتهم 

وال لمساوبهم التنظٌمٌة؛ كل ذلن جعل خطابً النمدي 

 نحوهم مإثرا .
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5 

 المماومة من خالل الحكً ذلن ما ٌخافونه

 

، ومع تواصلً مع 2020-2017السبتمبرٌة فً األعٌاد 

  ثورةالصدٌك العزٌز حسن زٌد، للت له لماذا تزاحمون 

 باالحتفال طابفً ٌتجسد سبتمبر بخطاب 26

 م؟2014سبتمبر21بـ

سبتمبر ثورة الٌمنٌٌن كل الٌمنٌٌن، انخرط فً صنعها 26

الهاشمٌون والمضاة والتجار والفبلحون ،أبناء الحرفٌٌن 

لخ، كان الجمٌع بحاجة إلى ثورة عظمى بحجم والمهمشٌن، ا

سبتمبر لٌبعثوا من رماد الفمر والجهل والمرض، لهذا 26

اجتمع عبد السبلم صبرة وعبد الؽنً مطهر وعلً عبد 

المؽنً ودمحم مطهر زٌد ودمحم صالح اللوزي والشراعً 

 والمإٌد وٌحٌى المتوكل والزعٌم السبلل والجابفً وجزٌبلن

  .الخ

سبتمبر ثورة لحطانٌة ضد الهاشمٌة، لمد 26رة لم تكن ثو

كانت ثورة الٌمنٌٌن ثورة ضد حكم المهر واإلذالل والجهل 

 .والمرض

الٌمن التً صهرت األبمة منذ مجٌبهم إلٌها لٌصبحوا 

ٌمنٌٌن. أو بحسب تفسٌر سلطان أحمد عمر فً كتابه " 

نظرة فً تطور المجتمع الٌمنً" فإن ما جعل اإلمامة تستمر 
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تارٌخ الٌمن هو أنهم تٌمننوا، وانتموا لهذه األرض فً 

 .وتارٌخها

لهذا فإن صراع الوطنٌة الٌمنٌة من وجهة نظري لٌس 

صراع هوٌة إنه صراع اجتماعً ضد نظام الطاعً وشبه 

إلطاعً، صراع ضد المهر واستعباد الناس أكان ذلن باسم 

المسٌدة أوالمشٌخة أو رإوس المال. أو تحالؾ المشٌخ 

اسً والدٌنً والتجاري والعسكري والموى اإلللٌمٌة السٌ

 .والدولٌة

سبتمبر وإٌماد شعلتها 26تبنى "حسن زٌد" فً خطاباته بعٌد 

ما كتبته فً ممدمة كتابً " الذاكرة والنسٌان" الوطنٌة 

م، وظل ٌتبنى 2018الذي طبع فً ٌناٌر  الٌمنٌة الجامعة"

حتى تم اؼتٌاله،  ذلن طٌلة األعٌاد السبتمبرٌة وإٌماد شعلتها

وكؤنهم ضالوا بخطابه الجامع للوطنٌة الٌمنٌة، وضالوا 

بمسار الطرٌك السٌاسً للخروج من مضٌك الهوٌات 

الماتلة. طرٌك الحوار مع الممكن السٌاسً، كً ال ٌكون من 

طرٌك جبري ووحٌد سوى البندلٌة وسٌلة الهوٌات الماتلة 

 .ولؽتها الوحٌدة

ل لادة ومإسسً حزب الحك، فذلن لم ٌكن اعتباطا اؼتٌال ك

من متطلبات التمكٌن لتسٌد لؽة الطابفٌة بؤوجهها المذهبٌة 

 .والجهوٌة والمناطمٌة

سبتمبر للت لحسن زٌد فً تواصلً 26فً آخر عٌد لثورة 

سبتمبر 26معه بالفٌس بون: لماذا ال تكتفون باالحتفال بعٌد 

 وإٌماد شعلتها؟
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عٌد طابفً وتمزٌمً لماذا تحاولون نمضها باالحتفاء ب

سبتمبر" بموازاة 21للٌمنٌٌن، تضعون خنجر الطابفٌة "

 شعلة الحٌاة للٌمنٌٌن كل الٌمنٌٌن؟

فؤجابنً: أنا ممتنع برإٌتن وتصورن ومولفن، لكن من ٌمنع 

دمحم الممالح ودمحم علً الحوثً فهم المشرفون ، من ٌرسمون 

 .الخطاب ومن ٌحددون مفردات الطرٌك

"لطالما كنت صوتا للحمة الٌمنٌة رؼم خصوصٌتن للت له: 

التً التزمت بها...تخفؾ من مولع الصمر، رؼم تفهمً لما 

ٌدفعن أن تكون صمرا، لكن البطولة أن نستعٌد لحمتنا، 

وأنت ألدر على السٌر فً هذا الطرٌك الٌمنً الجامع" 

فؤجابنً " بعدن وعلى ٌدن. هل هنان حمابم فً الطرؾ 

 متفهم؟ اآلخر؟ هل هنان

نحن حرٌصون على المحافظة على التوازن السٌاسً فً 

 "إطار وحدة وطنٌة، لكن هل هنان أمل؟

للت له: "لٌس مهما أن ٌوجد صدى لصوتنا فً الطرؾ 

اآلخر، المهم أن تمضً فً هذا الطرٌك، طرٌك الذاتٌة 

الٌمنٌة الجامعة بؤفمها العروبً، ومن ؼوى سٌعود لٌجد أن 

 .الٌمنٌة الوحدوٌة الجامعةالطرٌك الوحٌد هو 

حٌن ٌنكسر أمراء الحروب سٌبحثون عن بصٌص ضوء 

 ".ٌدلهم على طرٌك الحٌاة الوحٌد وطنٌتنا الوحدوٌة الجامعة

أجابنً " لم أؼادرها ولن أؼادرها، عندما أكتب أنطلك من 

 ."مولؾ وطنً ولٌس فبوي أو جهوي
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 لٌس ذبابافً موالع التواصل االجتماعً المناع 

إنه المستنمع الذي تتخلك فٌه  فحسب اكترونٌال

 المسوخ

 

لطان العزعزي" ولناعهم عن "دمحم علً اللوزي" وصبٌه "س

 :"جٌنات لؽتهم "ٌاسمٌن محمودالذي ٌشً ب

كتب دمحم علً اللوزي وربٌبه فً مستنمع اللؽة المٌتة 

" مماال ٌردون وارتهان الروح والجسد "سلطان العزعزي

فٌه على ممالً المعنون "عن طاهر شمسان وانتهازٌة 

المثمؾ" ٌتناولوننً بالعدٌد من الضؽابن، كؤن ٌصفوننً بـ 

"هذا الشخص الذي لم ٌجد أمامه شخصا لٌصارعه اصطرع 

مع لدمٌه، وبعد أن تمٌؤته ممرات األحزاب وضالت بثمل 

بح الخٌانة أنفاسه حٌطان المنازل واألهل، بعد أن خلؾ روا

فً كل الطرق والمنعطفات التً عبرها..." ولم ٌكتفوا بذلن 

بل إن اللؽة المناطمٌة كمستنمع ٌشً بخطاب هذه الكابنات 

تنفلت لتصفنً بمولها :"بعد أن فشلت مناوراته وصوالته فً 

أزلة تعز ولد تحولت مدٌنتها إلى وكر لخٌوط وأشباح 

التً اتسع صدرها  عنكبوت الدمار، جاء إلى صنعاء المدٌنة

لجمٌع الٌمنٌٌن، جاء إلى صنعاء لٌحد مخالبه وأنٌابه 

وٌؽرس أظافره كٌفما اتفك، باحثا عن ما ٌمكن الظفر به فً 

والبم الدس ... أراد ان ٌعض كل ما حوله بدأ بٌدٌه ثم 
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بؤلدامه ثم بكل ما ٌصادفه... هذا المتبلد الذي ال ٌتولؾ عن 

لٌه... مع فتات ما ٌلمى عمضػ اآلخرٌن أحٌاء كلما نمص 

أحمد ناجً أحمد الذي هو أول من -تمدٌرنا ألستاذ المحبة

 ."عانى وال ٌزال من سلون هذا الماصر دمحم ناجً

 

جٌنات اللؽة ال ٌحجبها أن تتوارى خلؾ اسم مزٌؾ، أكان 

أنثوٌا أم ذكورٌا، وإن كان اعتٌاد هذه الكابنات على اتخاذ 

الع االجتماعً، لٌس ككبت أسماء إناث له مدلوله فً الو

جنسً فحسب وإنما ألن األنوثة هً صوت هللا، لهذا ٌتم 

للؽة تحجب وتواري خلفها ألنعة الطابفٌة  ااستخدامها لناع

التً تصؾ جؽرافٌة بـ "وكر لخٌوط وأشباح عنكبوت 

الدمار" وجؽرافٌة أخرى بؤنها " المدٌنة التً اتسع صدرها 

 !"لجمٌع الٌمنٌٌن

 ؽة تعكس وتحمل األطر المؽلمة ونمٌضهاللهً جٌنات ا

األفك اإلنسانً المطلك فً نسبٌته وتجدده، هً وعٌنا 

الفردي واالجتماعً، إنها تمول بكل وضوح : خلؾ هذا 

المناع واالستعارة ذباب لطالما عمل مع أنظمة الممع، وحٌن 

صرنا فً زمن الفضاء السٌبرانً حلموا ذبابا فً موابد 

 .ت محطات البنزٌنأمراء الحرب ودوٌبل

 

ٌصفنً دمحم علً اللوزي، مدٌر تحري صحٌفة المٌثاق، 

، والمشرؾ على وصحٌفة الثورة ثم ربٌسا لفضابٌة اإلٌمان

بـ" العفاشً" وهذا توصٌؾ طبمً  صحٌفة "أخبار الٌوم" 

خرج من مطبخ بٌت األحمر، حٌن تنازعوا مع الربٌس علً 
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منهم بعد عدٌد  عبد هللا صالح حول وراثة الحكم، فما كان

عمود توافموا فٌه أن ٌكون منتسبا إلى بٌت األحمر إالَّ أن 

: هذا لٌس من بٌت األحمر، إنه  2006لالوا بعد انتخابات 

عفاشً. فً توصٌؾ طبمً احتماري لؤلصول. واندفع 

إعبلم تجمع اإلصبلح لٌروج لهذا النبذ الطبمً، كون بٌت 

تنظٌم طبمً األحمر مكون لٌادي فً اإلصبلح، وكونه 

ٌإمن بمنازل الناس ومراتبهم، وأصولهم، وٌرى أن الحل 

فً معالجة الصراع الطبمً هو إطفاإه باإلحسان إلى 

 !الطبمات الممهورة

وانساق علً عبد هللا صالح فً وعٌه الذي ٌنتمً لشروطه 

الموضوعٌة، فمال نعم أن لٌس من بٌت األحمر، انا جدي 

وتارٌخا ٌضع فٌه عفاش "عفاش" مختلما حصنا باسم عفاش 

 .فً أعلى الهرم االجتماعً الذي لطالما عانى منه

لم ٌكن اعتباطا انتماء علً عبد هللا صالح وأخٌه دمحم علً 

سبتمبر، فً حٌن التحك 26عبد هللا صالح لصفوؾ ثورة 

علً محسن وبٌت الماضً ودمحم اسماعٌل أبو حورٌة مشٌخ 

بشروط تكوٌنه  سنحان إلى صفوؾ الملكٌة. لمد التحك كل

 .ومصلحته االجتماعٌة

أما المول بؤننً "عفاشً" فإن العمود الماضٌة واضحة 

وجلٌة فً توصٌؾ مولعً كمثمؾ وكتربوي وفً توصٌؾ 

اختٌاراتً السٌاسٌة، وفً تموضعً النمدي الذي جعلنً 

طرٌدا ومستهدفا من كل دوابر الممع لٌس فمط فً سلطة 

 المتحالفة، بل داخل سلطة النظام برإوسها المتعددة ولواها

العابلة والحزب والوظٌفة والفضاء العام المتحكم به من 
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. كل دوابر الممع كنت باشتبان سلطة مراكز الموى الحاكمة

معها وأدفع ضرٌبة ذلن من استمراري ومعٌشتً، إنها 

 ...دوابر إنهان

ممن تضرروا  النبهانً أما المول بؤن أخً أحمد ناجً أحمد

ن "سلوكً" فلٌس هنان سلون هنان رإٌة وال زالوا م

ومولؾ أعبر عنه وعنها كتابٌا، ابتداء مما كتبته عن كتاب 

أحمد ناجً فً كتابً "نمد الفكر األبوي" وانتهاء بما وثمته 

حٌن تناولت تارٌخ التنظٌم الناصري فً كتابً "جدل الوالع 

وصدى األمكنة" وكتابً "األحزاب والموى السٌاسٌة فً 

 وصوال إلى بوحً فً هذا الكتاب. ."الٌمنٌة

نعٌش فً مجتمع شروط تطوره وإنتاجه ٌعٌد التخلؾ، لهذا 

  !نتواطؤ مع عصبوٌاتنا متوهمٌن أننا نتنفس حرٌتنا وذواتنا

 .إننا بذلن نعٌد أنتاج عبودٌتنا داخل المطٌع
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 طواف حول سٌرة لم تكتمل

 

سنوات. كان  5حٌن كان عمري  دراستً بدأت بالمعبلمة

الفمٌه إنسانا  ودودا  وعثٌرا  من وصاب، لرأت عنده 

 المصحؾ والكتابة على اللوح. كنا نمحو ما نكتبه بالمطاط

 -"الجص" الذي نجلبه من الجهة الشرلٌة لسفح جبل الماهرة

ونعود لكتابة آٌات أخرى... ال شن أن شخصٌة الفمٌه كانت 

 ذاتها. وفً السنة "المعبلمة" تّابمحببة للتعلٌم فً الكُ 

التحمت بالدراسة فً الصؾ األول االبتدابً بمدرسة ناصر 

سبتمبر بمدٌنة تعز، كان  26االبتدابٌة، والكابنة فً شارع 

، وفً تلن السنة كانت المظاهرات 1973 /1972ذلن عام

فً آخر عهد الربٌس الماضً عبدالرحمن اإلرٌانً، تترن 

، كذلن كان للوهج الشعبً تجارٌا  أثرها فً ذهنً كطفل

وزراعٌا  وتعاونٌا ، واألنشطة المدرسٌة فً عهد الربٌس 

إبراهٌم الحمدي، من مسرح وحركة كشفٌة ورٌاضٌة 

 وتعلٌمٌة، أثرها فً طفولتً.

أكتوبر الناصرٌة، أتذكر  15، بعد فشل حركة 1978فً 

 المداهمات للمنازل بحثا  عن الناصرٌٌن من ألاربً، ٌومها

أحرق الوالد مكتبة كبٌرة كانت تحتوي على كل المعارؾ 
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السٌاسٌة واألدبٌة والتارٌخٌة، أحرلها فً "المافً"؛ التنور 

"جوانً"  10حمنا وحك الجٌران. كانت المكتبة أكثر من 

كتب وأشرطة كاسٌت تحتوي على نجوم الؽناء العربً... 

فً استطعت أخذ شنطة مبلبس كانت ملٌبة بالكتب وإخفاءها 

"حود"؛ كهؾ صؽٌر فً الجبل، دون معرفة والدي، ومن 

، 1979تلن الكتب بدأت مسٌرتً مع المراءة منذ عام 

ٌومها كنت فً الصؾ الخامس االبتدابً، ألن الوالد جعلنً 

 أعٌد دراسة الصؾ األول ابتدابً سنتٌن.

فً الصفٌن األول اإلعدادي والثانً اإلعدادي منذ عام 

فً مدرسة الشعب بتعز، وكان  ، درست1983إلى  1981

فً الواجهة الؽربٌة  الروسً لمجسم الممر الصناعً

تؤثٌره البصري حول أهمٌة العلم وعظمة االتحاد  للمدرسة 

 السوفٌتً حٌنها.

أعود لشنطة الكتب التً لرأتها، فمد شملت كتبا  لسٌد لطب 

"، وكتبا  للٌنٌن "ما العمل" االجتماعٌة فً اإلسبلم "العدالة

خطوة لؤلمام خطوة للخلؾ"، وكتبا  لعبدهللا الرٌماوي عن و"

الحركة المومٌة، ولندٌم البٌطار عن االنمبلب الثوري، وكتبا  

لدمحم مندور فً النمد األدبً، وكتبا  فً تارٌخ الفلسفة، وكتبا  

لمٌشٌل عفلك، ونظرٌة الثورة العربٌة لعصمت سٌؾ 

 الدولة... الخ.

ٌدٌولوجٌات واألدب والتارٌخ كانت كتبا  متنوعة فً األ

والفن... ذلن األساس ظللت أتزود منه. وفً المرحلتٌن 
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ٌة والثانوٌة كنت أعمل فً اإلجازة الصٌفٌة، داإلعدا

وأشتري كتبا ، وأتابع لراءة الصحؾ والمجبلت، واألفبلم 

 السٌنمابٌة.

( التحمت فً 1983/1984فً الصؾ الثالث اإلعدادي )

أشارن فً اإلذاعة المدرسٌة طٌلة مدرسة الفاروق، وكنت 

التحمت  1986. وفً العام 1985وإلى  1983األعوام 

بمدرسة ثانوٌة تعز الكبرى، كان اسمها فً أول عام افتتحت 

 فٌه مجمع ناصر، ثم تؽٌر اسمها.

، بمدرسة ناصر حلمان 1987/1988درست إلزامٌا  عام 

لدس، وكنت مشرفا  على النشاط الثمافً والرٌاضً فً 

المدرسة، إضافة إلى تدرٌسً مربٌا  للصؾ األول االبتدابً، 

وفً تلن السنة كانت لراءاتً تتسع أكثر لساعات ما بعد 

 الظهٌرة.

، لٌتم اعتمالً فً جهاز 1988ثم عدت إلى مدٌنة تعز، عام 

األمن الوطنً بتعز، بسبب نشاطً الثمافً بمدرسة ناصر 

إلى دمشك حلمان لدس. بعد خروجً من المعتمل سافرت 

سورٌا علًّ ألتحك بمسم الفلسفة، فلم أوفك، فذهبت إلى لٌبٌا 

الذي حصلت علٌه كان  الدراسًبنؽازي، لكن الممعد 

بٌطرة، فلم أستسػ ذلن، وعدت إلى دمشك، ومنها إلى 

صنعاء... فً سورٌا كانت دابم المراءة فً مكتبة األسد، 

 إضافة إلى ما اشترٌته من سورٌا من الكتب.
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، بكلٌة الشرٌعة والمانون، 1989ت بصنعاء عام التحم

، لكننً بعد ثبلثة أشهر لم أجد نفسً فً ذلن التخصص

، فتركت الكلٌة ألعود إلى تعز، وألتحك وألسباب المعٌشة

 .1990بكلٌة التربٌة لسم اللؽة العربٌة عام 

وفً كلٌة التربٌة كان لنشاطً الطبلبً والسٌاسً تؤثٌره، 

لتحرٌر صحٌفة "البدٌل"، وهً صحٌفة فمد كنت ربٌسا  

طبلبٌة معارضة، وكنت عضوا  فً اتحاد األدباء والكتاب 

، وأشرفت على 1991أو  1990الٌمنٌٌن بتعز، منذ عام 

 النشاط الثمافً التحاد األدباء فرع تعز.

، بسبب 1993بعد خروجً من معتمل األمن السٌاسً عام 

، تفرؼت 1992دٌسمبر  11و 10و 9مشاركتً بانتفاضة 

، 1993للنشاط الثمافً، واعتزلت االنتماء الحزبً منذ عام 

لتؤسٌس الجماعة األدبٌة، التً كان فٌها العدٌد من الشبان 

والشابات المهتمٌن والمهتمات باألدب شعرا  وسردا  وفنا  

تشكٌلٌا  وترجمة، وكنت ربٌسا  لمجلة "رإى" الصادرة عن 

 الجماعة األدبٌة.

مانٌنٌات كنت الث، ففً 1990الصحؾ عام  بدأت الكتابة فً

أكتب خواطر ومحاوالت ممالٌة، لكننً لم أبدأ النشر إال منذ 

، فً صحٌفة "الوحدوي" التً كنت مراسبل  لها 1990عام 

بتعز، وأنجزت لهم الكثٌر من المصص والتحمٌمات 

 والتؽطٌات الصحفٌة.



 

147 

 

 ...هذا أنا

 

كان أو ممال نمدي نشرته فً الصفحة األدبٌة  1991وفً 

لصحٌفة "الجمهورٌة"، تناولت فٌه نصوصا  شعرٌة للشباب، 

ثم أشرفت على الملحك األدبً لصحٌفة "الجمهورٌة" العام 

تركت الملحك...  1994، وبعد حرب 1993/1994

وتتالت كتاباتً فً الملحك األدبً لصحٌفة "الجمهورٌة" 

حٌن كان مشرفا  علٌها عارؾ البروي، ثم عز الدٌن سعٌد 

حً، ثم سمٌر رشاد الٌوسفً، الذي على ٌدٌه أحمد األصب

تحول الملحك إلى صحٌفة "الثمافٌة"، لتستمر كتاباتً فً 

 صحٌفة "الثمافٌة".

درست فً رٌؾ تعز بمدرسة الصباح بالكدرة  1995عام 

ألواصل التدرٌس بمدرسة  1996لدس، ثم عدت عام 

 الفاروق ثم مدرسة ثانوٌة تعز الكبرى لرابة العمدٌن.

 2008طبعت كتابً "نمد الفكر األبوي"، وفً  2003فً 

كتابً "الهوٌات  2010كتابً "تحرٌر التحٌزات"، وعام 

، 2012الطاردة"، ثم "المذكرات السٌاسٌة فً الٌمن" عام 

، وكتاب "الذاكرة 2016وكتاب "مدارات نمدٌة" عام 

، وكتاب 2018والنسٌان... الوطنٌة الٌمنٌة الجامعة" عام 

، وكتاب 2019ت الوجود والحدود" فً "العروبة تحدٌا

، وكتاب "مكاشفات 2019"مطالعات وتؤمبلت" فً 

"جدل الوالع وصدى األمكنة"  و، 2020ومماربات" عام 

(، وكتاب "المذكرات السٌاسٌة فً الٌمن" 2021)ٌناٌر 

، وكتاب "السرد فً الٌمن ..من سلطة 2021-الطبعة الثانٌة

وكتاب  -2021ببٌة"المجاز إلى ؼواٌة التفاصٌل الؽرا
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، وكتاب "فً 2021"األحزاب والموى السٌاسٌة فً الٌمن"

 م.2021نمد التطبٌع .." 

لؤلسرة دور كبٌر فً التوجه الثمافً، فمد كان أخً أحمد 

ناجً النبهانً مثمفا  وكاتبا  ونالدا ، وكان الوالد لاربا ، ولدٌه 

بٌعً مكتبة فً البٌت، ومتابعا  نهما  للصحؾ ولئلذاعات... 

للصحؾ والمجبلت حٌن كنت صؽٌرا ، أتاح لً لراءة 

الصحؾ والمجبلت والمصص والكتب الثمافٌة من كشن 

 سبؤ.

هذا المحٌط مع االستعداد الداخلً، شكل اهتماماتً المعرفٌة 

 والنمدٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

 

 ...هذا أنا

 

 

 مهازل التارٌخ كثٌفة المأساوٌة

 

 مهازل التارٌخ تتكرر بمؤساوٌة كثٌفة، ألن مولع وموضع

 الجؽرافٌا هً من تنتج هذا التكرار.

المهزلة السوداء لٌست خارج معطؾ المؤساة، بل هً ُمولََّدة 

 لها، بصور شدٌدة الكارثٌة وأكثر لهرٌة.

ٌحدثنا المرحوم اللواء ٌحٌى مصلح مهدي  1969فً عام 

نوفمبر كً ٌصل إلى 5فً مذكراته أن نظام جمهورٌة 

ي على الٌمن، كان ال بد تمهٌد الملعب لتسٌد النظام السعود

له من أن ٌعمل على إسماط لواء صعدة لصالح الموات 

الملكٌة التً تتحرن وفما لرؼبات ومصالح النظام السعودي. 

خمر من مشٌخ سٌاسً ودٌنً وعسكري  ولد أدت لوى

وتجاري هذا الدور، فكان سموط صعدة إخضاعا للربٌس 

وصوال  ،عبد الرحمن اإلرٌانً كً ٌمبل بمداوالت مارس

، والتً ُعِرفت بالمصالحة 1970إلى تسوٌة واتفالٌة ماٌو 

الجمهورٌة الملكٌة. وتم وفما لتلن التسوٌة إزاحة المزاح، 

أي بٌت حمٌد الدٌن، وتعٌٌن بعض الملكٌٌن كؤحمد الشامً 

فً المجلس الجمهوري وعبد المدوس المصري وؼٌره فً 

ملكٌٌن نهابٌا بعد الحكومة، كمرحلة انتمالٌة تم بعدها إزاحة ال

ان تم الوثوق بموى خمر فً صٌاؼة نظام جمهوري لبلً، 



             

151 

 

 ...هذا أنا

 

أي صٌؽة لشرتها جمهورٌة ومحتواها "الدولة اإلسبلمٌة" 

التً وضع النظام السعودي أسسها وخطوطها فً اتفالٌة 

الطابؾ، التً ولع علٌها أركان المشٌخ المعبر عن ممررات 

 مإتمر خمر.

سٌاسً واإلخوان المسلمٌن ولوى خمر تتمثل بالمشٌخ ال

والعدٌد من الضباط والبعثٌٌن والبٌوتات التجارٌة. أي 

تحالؾ المبٌلة السٌاسٌة واإلسبلم السٌاسً والعسكر والتجار 

 والبعث.

البعث الذي اختار طرٌك االنحٌاز للموى المشٌخ نكاٌة 

بجمال عبد الناصر، من خبلل لرارات المإتمر المومً 

 م.1963 الذي عمد فً عدن عام

لكن المول سٌرا على بعض الكتاب بانحٌاز البعث لموى 

اإللطاع وشبه اإللطاع فً الٌمن نكاٌة بجمال عبد الناصر 

ٌحتاج إلى استمراء، فبنٌة حزب البعث العشابرٌة والبدوٌة، 

وأوهامه عن عروبة نمٌة من االختبلط باآلخر الؽربً، 

، ٌدفع إلى هذه والرحم النمً فً تنظٌرات زكً أرسوزي

 النتٌجة، فالممدمات البدوٌة ال تنتج سوى اصطفافات رجعٌة.

اعتاد النظام السعودي على إعادة ضبط النظام فً صنعاء 

من خبلل "صعدة" استنادا إلى المشٌخ السٌاسً والدٌنً 

 نوفمبر.5والضباط والتجار داخل نظام جمهورٌة 
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م 1969فً ما ذكرته سابما من سٌاق لسردٌة صعدة عام 

أعتمد أن الحركة الحوثٌة التً انطلمت من صعدة طٌلة 

الحروب الستة مع بدء األلفٌة الثالثة، ومن تؤوٌل اثنى 

 -عشري، ووالٌة الفمٌه من البطنٌن، للمذهب الزٌدي

استهدفت النظام الجمهوري من ناحٌة، والوجه العمبلنً 

 المعتزلً فً المذهب الزٌدي من ناحٌة أخرى. 

ركة الحوثٌة أن تحصد نتابجها فً االستٌبلء على ما كان للح

السلطة فً صنعاء والعدٌد من المحافظات الشمالٌة ما لم 

تجد العون من المشٌخ السٌاسً والدٌنً والعسكري 

 والتجاري داخل نظام رإوس الثعابٌن النوفمبرٌٌن!

إن الصراع فً جوهره بٌن الشعب الذي أنتج ثورة 

ٌو، وبٌن النظام السعودي ما22أكتوبر و14سبتمبر و26

الذي ٌرى فً هذه المحطات الثورٌة نمٌضا ونمضا له، 

معبرا عن تنالضه مع هذه المحطات الثورٌة والوحدوٌة من 

خبلل تحرٌكه لموى خمر ونظامهم السٌاسً الممثل 

نوفمبر وصورها العدٌدة، وباإلمامة التً ٌعاد 5بجمهورٌة 

الفمٌه والتسلٌم إنتاجها بمزٌج من اثنى عشرٌة ووالٌة 

بخرافة الولً المصطفى عرلٌا بما هو تكثٌؾ للعنصرٌة 

السٌاسٌة واالجتماعٌة، التً تلتمً مع النازٌة فً هاوٌة 

العرق، ومع الصهٌونٌة فً أوهام الخٌرٌة، وتتجاوزها فً 

ضٌك عرلها وأوهام خٌرٌتها المستلبة لئلنسان، كونها ال 

ال الشعب المختار سع لصٌاؼة شعب فً صورته اآلرٌة، وتت

فً صورته الٌهودٌة، وإنما اختزال الناس بالولً المصطفى 
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فً خٌرٌته "خٌار من خٌار" أي استمرار دابرة النفً 

العرلً فً ذروة سادٌتها العنصرٌة، كونها تجلٌا لئلله بما 

هو صورة تتجلى باالصطفاء للمابد فً جٌناته المحصورة 

 بالبطنٌن!

حٌى بن الحسٌن الذي ٌمثلة كانت الزٌدٌة فً الٌمن م

معتزلٌة فً  -هـ285-281استمدمته صراعات المبابل عام 

مذهبها الكبلمً، وحنفٌة فً فمهها السٌاسً، ومن معطفه 

 جاء الشًء ونمٌضه: المطرفٌة والجارودٌة.

إن الحوثٌة لم تستهدؾ الجمهورٌة والوحدة الٌمنٌة فحسب، 

ا وتحرٌفها له لكنها استهدفت المذهب الزٌدي، فً تجرٌفه

باتجاه فكر "والٌة الفمٌه" والوالء واالصطفاء فً الحكم 

والثروة. أي نمض لفكرة التعدد الذي ٌثري الوحدة فمها 

 وكبلما وجؽرافٌا ومواطنة.

جاءت المطرفٌة )نسبة لمطرؾ بن شهاب(، فلم تمل بحصر 

اإلمامة بالبطنٌن، وإنما فً األلدر واألفضل فً تحمٌك 

للناس. وهو لول على النمٌض منه ما لال به العدل والخٌر 

اإلمام عبد هللا بن حمزة، الذي مارس المتل والتفسٌك 

والتكفٌر لكل من لم ٌسلم باإلمامة فً البطنٌن. وهنا كانت 

المطرفٌة هً االمتداد لمدرسة الهادي ٌحٌى بن الحسٌن، 

الذي لم ٌمل باحتكار السلطة فً البطنٌن، ولم ٌفسك أو ٌكفر 

م ٌمل باإلمامة والوصٌة، فمد كان فكره متماثبل  مع من ل

المعتزلة، وكان ٌعٌن المضاة من الحنفٌة على الجهات 
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والنواحً التً تخضع لسلطته. ولهذا ٌرى البعض أن 

المطرفٌة هً األكثر التزاما بنهجه الكبلمً ومولفه من 

 الخلفاء.

 ترى الباحثة سلوى علً لاسم المإٌد، فً رسالتها الممدمة

لنٌل درجة الدكتوراه، أن مذهب اإلمام الهادي ٌحٌى بن 

الحسٌن تمٌز بـ: استمبلله بمذهبه فً األصول والفروع، 

ومخالفته زٌد بن علً، وسابر علماء عصره، انطبللا من 

 أفكار شٌخه أبً الماسم البلخً البؽدادي المعتزلً.

إن أساس اإلمامة فً الزٌدٌة هً الدعوة، وتثبت بالعمل 

 ختٌار. واال

تطورت اإلمامة الزٌدٌة فً الٌمن بحسب ممتضٌات السلطة 

وتدبٌر الملن، بمعنى أنها لم تكن فكرا جاهزا وإنما تدوٌنا  

لمسار تارٌخً فً الٌمن. ومن هنا كان التباٌن واالختبلؾ 

بٌن األبمة وأفكارهم، وهو ما ٌجعل رإٌة الدكتور عبد 

ولٌة لطعٌة، وإنما الكرٌم جدبان لئلمامة على أنها لٌست أص

مسؤلة اجتهادٌة، مما ٌعنً أنه ال ٌترتب على منكرها أن 

امتدادا  لهذه المدرسة التً تثبت اإلمامة -ٌكفرٌفسك أو 

بالعمل واالختٌار. وعلى هذا النهج كانت إمامة ٌحٌى بن 

حمزة فً المرن الثامن الهجري واإلمام عز الدٌن بن الحسن 

مام دمحم حمٌد الدٌن وٌحٌى فً المرن التاسع الهجري واإل

حمٌد الدٌن واإلمام أحمد ودمحم البدر، ٌحكمون وفك 
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ممتضٌات السٌاسة ال لطعٌات المذهب. وبحسب المطرفٌة 

 فإن "اإلمامة تموى".

بحسب الباحثة سلوى علً لاسم المإٌد فً بحثها سابك 

الذكر فإن المولؾ من فكر اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن 

ٌٌن: فالمطرفٌة ال ترى فً اإلمامة أصبل  من انمسم إلى رأ

األصول، كما لم ٌإمنوا بؤن هللا أوجب لؤلبمة مثل الذي 

أوجبه لؤلنبٌاء، فبل الخطاب المرآنً ٌإٌد هذا المول الذي 

تزعمه بعض الزٌدٌة، وال والع الممارسة السٌاسٌة المعاشة 

 لؤلبمة فً الٌمن ٌعززه. وٌؤتً على النمٌض من هذا المولؾ

ما سار علٌه األبمة: الماسم العٌانً وأحمد بن سلٌمان وعبد 

 هللا بن حمزة وآخرون.

فً بداٌة األلفٌة الثالثة كانت حركة حسٌن بن بدر الدٌن 

الحوثً فً صعدة، وشعاره المنسوخ عن الخمٌنٌة "الموت 

ألمرٌكا الموت إلسرابٌل"، ورفض "التبعٌة" لهما، حٌنها 

فٌها وسٌاسٌٌها فً الحركة الحوثٌة وجد علماء الزٌدٌة  ومثم

خروجا عن مبادئ الزٌدٌة وأصولها، وتوجها اثنى عشرٌا 

ٌفمد الزٌدٌة لربها من المذهب السنً، بل وٌستهدؾ 

ٌمنٌتهم، فاإلمامة فً الٌمن اكتسبت استمرارٌتها كنظام 

إلطاعً فً التارٌخ الٌمنً، دون أن ٌتبلشوا كؽٌرهم من 

ن اإلمامة لطعت كل صلة لها بؽٌر األنظمة المنافسة لهم كو

االنتماء للٌمن، لكن الحوثٌة تحدث فرزا خطٌرا تجاه هذه 

المٌزة مٌزة الصٌرورة كٌمنٌٌن ، لتجعل منهم أبناء هللا فً 

وأصدر علماء الزٌدٌة بٌانات نمد وتندٌد  -ممابل أبناء الٌمن
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شعاره وخطابه المنمول عن وضد حركة حسٌن الحوثً 

 الخمٌنٌة.

انتصرت الحركة الحوثٌة واستولت على السلطة فً حٌن 

العاصمة صنعاء والعدٌد من محافظات الجمهورٌة  سار 

علماء الزٌدٌة وسٌاسٌوها ومثمفوها  خلؾ راٌة الحوثً 

ورددوا صرخته، متهالكٌن على المؽانم، لكنهم عند المؽرم 

سرعان ما ٌصبح األخ عدوا  ألخٌه، وتلن من سنن 

حركة سٌاسٌة عند المؽنم ٌتزاحم الجمٌع، االجتماع. ففً كل 

وعند المؽرم تبمى الخرافة عزالء عارٌة من كل لشورها 

وأردٌتها، سواه العدم رداإها األخٌر، وإن كان ال شًء 

 ٌفنى وإنما ٌتحول من حال إلى حال...

الطبٌعة البشرٌة كما ٌرى المفكر علً الوردي فً كتابه 

آنؾ الذكر ال ٌمكن إصبلحها بالوعظ المجرد وحده، فهً 

كؽٌرها من ظواهر الكون تجري حسب نوامٌس معٌنة، وال 

ٌمكن التؤثٌر فً شًء لبل دراسة ما ُجبِل علٌه ذلن الشًء 

من صفات أصلٌة. ٌمول "كوبان": "لكً تسٌطر على 

ٌجب علٌن أوال أن تدرسها، فاإلنسان جزء ال  الطبٌعة،

علً الوردي:  -6ٌتجزأ من الطبٌعة المحٌطة به". ص

م، 1995، 2وعاظ السبلطٌن، دار كوفان، لندن، ط

 .56ص

حرن الوحٌد للجماعة الحوثٌة، ملٌس العامل العمابدي هو ال

فهنان عدٌد عوامل سٌاسٌة داخلٌا وإللٌمٌا ودولٌا خدمت 
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وٌبدو لً أن انكماشها لن ٌكون إال بتؽٌر  التمدد الحوثً،

البوصلة اإلللٌمٌة والدولٌة تجاه الحركة الحوثٌة. فالمول 

بؤنها حركة زمام أمرها فً إٌران ٌؽفل أن الوالٌات المتحدة 

وبرٌطانٌا والسعودٌة واإلمارات ولطر ذو نفوذ فً هندسة 

 الصراع الطابفً فً الٌمن.

بوابة للعبللات الخارجٌة ال ٌمكن أن تكون سلطنة ُعمان 

للحركة الحوثٌة دون أن تكون الوالٌات المتحدة والمملكة 

المتحدة وإسرابٌل والمملكة السعودٌة هم من أوجد ذلن 

الفضاء لتتحرن فٌه ومنه الحركة الحوثٌة مع المجتمع 

 الدولً. 

م بحسب ما تنمله 1258هـ/ 656ٌعلك الشرفً على أحداث 

المإٌد فً بحثها الممدم لنٌل درجة الباحثة سلوى علً لاسم 

الدكتوراه: "ولعبت ظروؾ المحط التً عاشتها المنطمة، 

وأموال السلطان، دورا  ربٌسٌا  فً انحراؾ الناس وتكالبهم 

على حرب اإلمام أحمد بن الحسٌن". وٌعلك الشرفً على 

أحداث تلن الفترة بموله: "وكان األؼلب على األشراؾ 

مٌل إلى الدنٌا وإلى الشهوات العاجلة، وؼٌرهم من المبابل ال

(، 60فمرة ٌمومون مع اإلمام ومرة مع السلطان" )ص

 والممصود بالسلطان آنذان سلطان بنً رسول...

 .2021-3-18-صنعاء
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 االلتتال باسم الدٌن والهوٌات الوهمٌة ال ٌبنً وطنا

 

ؾ حرب  الخطاب اإلعبلمً أللنعة الطابفٌة فً الٌمن ٌَوّصِ

نحو تسوٌة ٌرجونها بؤنها حرب من أجل الدٌن، التحرٌن 

هكذا نجدها فً تصرٌحات "والً ذمار" "دمحم البخٌتً" 

ولدى "سلطان" مؤرب. فالحرب لٌست فً الممام األول 

واألخٌر من أجل الثورة والجمهورٌة وسٌادة الوطن، وإنما 

من أجل الدٌن ثم ٌؤتً الوطن والثورة والجمهورٌة كحشو 

  وتفاصٌل عابرة.

ن ٌكون المتال من الجوهر هو "الحرب من أجل الدٌن" وحٌ

بٌن ثنابٌات تمابلٌة  "إسبلم/كفر"  صبح لتاالأجل الدٌن فإنه ٌ

بٌن "اإلسبلم الصحٌح" و "اإلسبلم التحرٌفً" مما ٌجعل 

باسم  األرضٌة المتالٌة مشتركة لدى األفرلاء المتخادمٌن

 الدٌن وما ٌلٌه عبلبك ترد فً خطابهم بعد كلمة "ثم".

أي أن الماعدة وداعش والجماعات السلفٌة واإلخوان 

 بـ "هللا" وخلؾ راٌة "هللا". ٌماتلون المسلمٌن والحوثٌٌن

الحرب باسم الدٌن تولٌد للعنصرٌات فً أشكالها المناطمٌة 

 .والجهوٌة والسبللٌة فـ"كل عنصرٌة تستولد أخرى"
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من "االصطفاء الرسالً" إلى "تعز حرة ال تهان" إلى 

"الجنوب العربً" وحامله السٌاسً "المجلس االنتمالً"، 

كتركٌب مزجً من "الجهة" و "السلفٌة" والسعً نحو عمد 

اتفالٌات مع الكٌان الصهٌونً، بما ٌعزز المول بؤن التطٌٌؾ 

رابٌل فً الٌمن ٌإدي إلى تبلشً الوطنٌة الٌمنٌة وتمكٌن إس

 فً المنطمة.

المجلس االنتمالً ٌماتل من أجل وهم سماه "الجنوب" تارة، 

و "الجنوب العربً" تارة أخرى. لكن السلفٌة أداة ربٌسٌة 

 فً التنظٌم المتالً للمجلس االنتمالً.

إنها أشكال متعددة من "ثمافة الفمر" التً ٌصفها الدكتور 

عالم" لـ"بٌٌر فٌصل دراج فً ممدمته لترجمة كتاب " بإس ال

بؤنها صناعة أٌدٌولوجٌة تدمٌرٌة تنتمل فٌه -بوردٌو" 

اللٌبرالٌة الجدٌدة من أٌدٌولوجٌة تدمٌرٌة إلى أخرى، كً ال 

ٌبمى من اإلنسان إالَّ ظله. والظبلل تؤتً وتذهب وال تؽٌر 

 شٌبا.

فما ٌحدث من هندسة للخارطة االجتماعٌة والجؽرافٌة هو 

 الفمر" الماتلة. إنتاج ألشد اشكال "ثمافة

من هنا نرى خطاب هذه األلنعة الطابفٌة تتماثل فً خطابها 

وبإس ثمافتها وتكرار لوالبها الصوتٌة، واستظهاراتها 

 الخطابٌة.
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استعرنا توصٌؾ فٌصل دراج فً ممدمته آنفة  إذا إنه انتمام

الذكر "انتمام من زمن سبك، ٌترن الوعً الفمٌر فً العراء، 

أن ٌؤكلوا بعضهم "فكل عنصرٌة تستولد حٌث على الفمراء 

أخرى"..."لكن بإس العالم" المنسوج من البطالة والفمر 

والعنؾ والعنصرٌة والمدرسة الخاببة وهراوات البولٌس، 

ٌنتج ألنعة بشرٌة متناظرة، ال فردٌات متمٌزة، ال تعرؾ 

ٌات فً و"الحوار" أو ما هو لرٌب منه. لذلن لن تكون اله

المتكا أبدا على "ثمافة الفمر" إالّ اختراعا "الوعً الفمٌر" 

تراجٌدٌا، ٌخترع الذات وما ٌواجها، منتهٌا إلى تنابذ، ٌجعل 

 الوالع ضٌما ومحاصرا، والعمل أكثر ضٌما وحصارا"

 

 :السعودٌة ومبادرة اكتمال العبودٌة وثمافة الفمر

أحالت السعودٌة طٌلة العشر السنوات المنصرمة الٌمن إلى 

جماعٌة عدٌدة، بواسطة أدواتها الطابفٌة العدٌدة فً ممابر 

 .تعز وصنعاء وعدن ومؤرب الخ

كان بإمكانها تفكٌن الٌمن وتوزٌعها بٌن أدواتها المحلٌة  

دون هذه الكلفة من الدمار، لكنها استهدفت تمزٌك الوطنٌة 

  .االجتماعٌة لبل أن تستهدؾ تمزٌك الجؽرافٌا

 .تنعم بالسبلم الدابم لمد أحالت الٌمن إلى ممبرة كً

وها هً الٌوم تعلن مبادرتها "للسبلم" بٌن "أمراء المبور" 

ولٌس ؼرٌبا أن ٌصحب هذه الحرب ضد المجتمع الٌمنً 

وإعبلن "مبادرة السبلم" تدمٌر التعلٌم والصحة والتنمٌة 

وإفمار المجتمع، بما فً ذلن إٌماؾ رواتب الموظفٌن 
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جتمع، بما فً ذلن إٌماؾ وتجوٌعهم لعدٌد سنٌن، وإفمار الم

رواتب الموظفٌن النازحٌن لتتضاعؾ مآسٌهم، نزوحا 

 !وجوعا

 .ثمافة الفمر" وسٌلة وؼاٌة من ؼاٌات هذه الحرب"

 

عودة المجتمعات إلى محلٌتها وانتماءاتها ما لبل وطنٌّتها 

الجامعة هدؾ من أهداؾ هذه الحرب. تسٌٌج المناطك 

لهوٌات الماتلة هدؾ والمرى والجهات والمذاهب بؤسوار ا

 .من أهداؾ هذه الحرب

 

أمراء الحرب المحلٌون ذراع السعودٌة فً الٌمن، والحدٌث 

عن تسوٌة بٌنهم مهزلة سوداء، فهم لٌسوا خصوما، إنهم 

ٌنجزون وظٌفة واحدة فً إفمار الشعب الٌمنً وتمزٌك 

 .وحدته الوطنٌة وسلب سٌادته

 

أسوار ممابرهم، لن ٌتحمك السبلم للٌمنٌٌن مالم ٌهدموا 

وٌبعثوا وطنٌتهم وٌحددوا عدوهم وفك استراتٌجٌة وطنٌة 

وحدوٌة تخرجهم من االرتهان لملٌشٌا السعودٌة فً الٌمن، 

استراتٌجٌة وطنٌة وحدوٌة ٌسمطون من خبللها كل ألنعة 

 .تراكم استثماراتها كلما اتسعت ممابر الٌمنٌٌنالتً  الطابفٌة،

 

 

 



 

161 

 

 ...هذا أنا

 

للجمهور فكرة متعالٌة لآللهة، هً من ٌنبغً إسماطها، إن 

 تحرٌر ذواتنا من تحٌزاتها الماتل:أردنا 

فً خمسٌنٌات مصر جمال عبد الناصر كانت مهن الطبمة 

الوسطى هً النموذج الذي ٌطمح إلٌها أفراد المجتمع، لذلن 

كانت األفبلم المصرٌة تردد الزمتها الطبمٌة "مهندس أد 

 ."الدنٌا

فً الٌمن ال زلنا بسبب ركود التحوالت االجتماعٌة 

 ."وااللتصادٌة نتداول مصطلحً "سٌد" و"شٌخ

سنجد صحفٌا بارزا فً حضوره ٌردد دوما أنه "ابن الشٌخ" 

سٌمول لنا إنه كلما التمى بالشاعر والمثمؾ أحمد لاسم دماج، 

ناداه الشٌخ أحمد لاسم بـ: "ٌا ابن الشٌخ... أنا الشٌخ وأنت 

 "ن الشٌخاب

وابن الشٌخ هذا كان أبوه من أعمدة نظام سلطة أحمد حسٌن 

الؽشمً والربٌس علً عبد هللا صالح، وطمس معالم مرحلة 

الربٌس الشهٌد إبراهٌم الحمدي، بما هو ربٌس لسلطة 

 !الشعب

عندما لتل أحمد حسٌن الؽشمً ٌذكر لنا األستاذ الشٌخ ٌحٌى 

ز الذي ورثهم منصور أبو اصبع العدٌد من مشاٌخ تع

عدٌد أشهر رباسة  أحمد الربٌس علً عبد هللا صالح بعد 

ً. من الشٌخ البحر فً ماوٌة إلى الشٌخ "لاسم شمحسٌن الؽ

 ."بجاش" فً "كدرة لدس

هذه الثنابٌة نجد الٌسارٌٌن حٌن  فً حالة متمدمة عن

ٌنتكسون نحو انتمابهم العابلً ٌتحدثون عن األب تاجر 

ٌله بكبٌر تجار تعز، "شهبندر التجار" التجزبة، فٌعٌدون تخ
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ومن كان أبوه فمٌها ٌكتب عمود الزواج والبٌع والشراء ٌتم 

 .إعادة تخٌله كبٌرا للمضاة

 

هذه االستٌهامات والتخٌبلت تعكس لٌس الركود االجتماعً 

وعودته إلى أزمنة ماضوٌة بدوٌة ولروٌة، لكنها تعكس 

الت الحداثة لم كذلن تجلً البداوة والترٌٌؾ؛ أي أن تحو

تتجاوز السطح، وأن لدرا بسٌطا من الرٌاح تجلً البداوة 

 .الكامنة فٌنا

 

إنها تخٌبلتنا عن أنفسنا المشدودة ألنساق اجتماعٌة تراتبٌة، 

ال تموم على المواطنة المنتجة، والوطن الوحدوي، وإنما 

على إرث المكانة االجتماعٌة الموروثة والعا أو تضخما 

 !متخٌبل

فً ذلن الناشطة الحمولٌة والنسوٌة التً تتحدث عن  ٌستوي

جدها "الماضً الشرعً" وتعٌد تخٌله كـ"نابب لحاكم لواء 

والمثمؾ الٌساري الذي  -تعز" فً أربعٌنٌات المرن العشرٌن

تتضخم لدٌه صورة أبٌه فً اربعٌنٌات المرن العشرٌن 

تعز" والشاعر الحداثً  فٌصبح شهبندر التجار" كبٌر تجار

بوه فمٌها، فؤعاد تخلٌمه فً الذاكرة لاضٌا فً ذي كان أال

منطمة عنس، والصحفً الذي تَنَمَل فً ألمابه بٌن الخوالنً 

واللوزي والهادي وفما لتحوالت السلطة ومرتكزها وحاملها 

 !، كذباب ٌتنمل أٌنما وجد منفعة لذارته ففٌها ربحه

ودة هذه االرتدادات المتبدٌة "من البداوة"  فً سٌاق ع

المجتمعات المحلٌة إلى أوهام المنطمة والمذهب والجهة، فً 
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 -مواجهة أوهام ممابلة تشكل خطرا علٌها، ومتخادمة معها

تصبح أكثر مراودة وحضورا فً المشهد االجتماعً الذي 

سمطت فٌه الدولة كمشروع حداثً، وانفلت العنؾ الفردي 

سب والجماعً من عماله، لٌس كنتاج تارٌخً اجتماعً فح

بل ومنتج ثمافً، ٌجد معززاته فً العنصرٌة االجتماعٌة 

والعرلٌة والمذهبٌة التً تعلً من النسب والنهب، محتمرة 

 .لئلنتاج والمهن

فً آن، هنا تكون الحرب حرفة للنهب والوهب البدوي 

ٌمؾ على  ة كمشروعٌحداثومصدرا للتحٌزات ما لبل 

 .اوسٌاسٌ اثوري اجتماعٌالتؽٌٌر من ال النمٌض

ثَبَّتت الحرب فً الٌمن كل أشكال السلطة التملٌدٌة، فً 

 :ثنابٌاتها األبوٌة

 إزاء الجوهر الواحد،اطٌر الجٌنٌة واالصطفاء الرسالً األس

  السٌد إزاء الموالً،

 والشٌخ إزاء الرعوي،

 وشٌخ الطرٌمة إزاء المرٌد،

 ، والخصخصة المتوحشة إزاء الفمٌر

 األنوثة، والخطاب الثمافً الذكوري إزاء

 والعرض إزاء األرض،

وتجار الحروب وأمراإها إزاء الفمراء ولود الجزر 

 المتحاربة فً ضفافها المتعددة الجهات المتحدة الؽاٌة،

 وترمٌز البلهاء وتسخٌؾ العمل،

 .والهوٌات المالبل وطنٌة إزاء الوطنٌة الجامعة...الخ



             

164 

 

 ...هذا أنا

 

وتتحول فً زمن االنتكاسات تتخلك رموز الثمافة المدٌمة 

 .إلى "فعل معاش" بحسب تعبٌر مٌشٌل فوكو

 

ٌبنً فالح عبد الجبار على خلدونٌة المفكر االجتماعً علً 

الوردي، أن ضعؾ الدولة وضعؾ الحواضر ٌجعل المٌم 

البدوٌة، لٌم الثؤر  والؽزو والعصبٌة الضٌمة تنتمل إلى 

الحواضر وتتحول إلى عناصر تماسن محلً. لطالما 

ء الحرب اللبنانٌة هذه الروح البدوٌة، والنهب استذكرنا أثنا

والؽزو والثؤر وخضوع كل جماعة لحامٌها الخاص؛ 

مٌلشٌاها، لطالما وجدنا فً استضعاؾ الدولة فٌما بعد 

وتناهبها واالتجار بها مظهرا آخر لهذه الروح. من ممدمة 

المنابع  -فً األحوال واألهوال -10عباس بٌضون ص

الطبعة  -فالح عبد الجبار -للعنؾ االجتماعٌة والثمافٌة

 .الفرات للنشر والتوزٌع-2008بٌروت -األولى

 

كان أبً لدٌه التزام عمابدي تجاه العمل والصبلة، كبلهما 

 .تعبد ممدس لدٌه

لم ٌتخل عن عمله وطموس صبلته ٌوما، أكان فً سفر أو 

 .مرض، وحٌن مات فجرا كان ساجدا فوق سجادته

  .متزامنةعمل أبً فً مهن عدٌدة و

فً الصٌؾ عمل فً األرض بمرٌته وفً الشتاء عمل مع 

أبٌه فً رصؾ شارع جولدمور بعدن، وفً أواخر 

ثبلثٌنٌات المرن العشرٌن عمل فً دكان جده بـ"سوق زرٌد 

بمدس"  وفً أواخر أربعٌنٌات المرن العشرٌن عمل فً 
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عدن طباخا وخبازا، ثم ارتحل نحو السعودٌة والخلٌج، 

خمسٌنٌات المرن العشرٌن "أسطى" معلم بناء، لٌعمل فً 

وكلما ادخر مبلؽا بحث عن حٌوٌّاته ٌتحسسها فً مصر 

 .ولبنان والبحرٌن

، ومع وهج سبتمبر كان فً مصر 26وحٌن لامت ثورة 

الثورة كتب مماال بالمحكٌة الٌمنٌة وأرسله إلحدى الصحؾ 

المصرٌة، لكن المخابرات المصرٌة ظنت الممال مشفرا 

لم ٌفهموا مفرداته، فاعتملوه وحٌن تبٌن لهم أن أبً حٌن 

سبتمبر أطلموا سراحه، 26كتب عن مشاعره تجاه ثورة 

لكنه بعدها لم ٌعد ٌفكر فً تكرار تجربة الكتابة مرة أخرى،  

سبتمبر. عمل فً  26عاد إلى صنعاء بعد  ثورة الناس  

العدٌد من المهن، وفً منتصؾ عمد السبعٌنٌات من المرن 

شرٌن التحك موظفا فً مشروع المٌاه بتعز ، وحٌن الع

 .تماعد كان ربٌسا لمسم المراء فً مشروع المٌاه

فً حمبة سبعٌنٌات إبراهٌم الحمدي كانت بدلته الزرلاء 

وعٌد العمال، وساعة الحمدي الذي أعطاه إٌاها فً أحد 

أعٌاد العمال رسما ونحتا النتماء الربٌس إبراهٌم الحمدي 

وللفبلح أبً ولصاحب المهن معلم البناء أبً، للعامل أبً 

والعامل فً مهنة ضرب الحمن أبً، ولارئ الصحؾ 

العربٌة، والمثابر على لراءة الصحؾ المحلٌة، ومدمن 

  .اإلذاعات العالمٌة

أبً الذي تعلم فً صفوؾ محو األمٌة ثم استمر فً محو 

 أمٌته الثمافٌة، حتى أن لؽته االنجلٌزٌة كانت تتفوق على

 لهذه اللؽة. العلمً تحصٌلً
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 .كانت مسٌرة حٌاته التزاما لوطنٌّته الكادحة وعروبته

لم ٌتؽٌب ٌوما عن عمله وعن أداء طموس صلواته، حتى 

مات على سجادته ذات فجر تبٌن فٌه الخٌط األبٌض من 

 .الخٌط األسود

    .كان تمدٌس العمل لدٌه ِدٌن ومصدر حٌاة فً آن
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 الوطنٌة الٌمنٌة

 منذ ثالثٌنٌات المرن العشرٌن

 

حددت الوطنٌة الٌمنٌة منذ ثبلثٌنٌات المرن العشرٌن 

 .أولوٌاتها بالتحرر من االستعمار واالستبداد

لم تكن الذاتٌة الٌمنٌة ولٌدة المرن الثامن عشر أو التاسع 

عشر كالعدٌد من بلدان المنطمة. لمد ترسخت الوطنٌة الٌمنٌة 

 .ود الممتدة إلى أربعة آالؾ لرن وربما أكثرفً العم

ال ٌوازي تارٌخ الوطنٌة المصرٌة فً المنطمة إال تارٌخ 

الوطنٌة الٌمنٌة، لهذا كانت مصر لاعدة العروبة، والٌمن 

 .ذخٌرتها واحتٌاطها

إننً أتحدث هنا عن "الذاتٌة الٌمنٌة" ال عن المواطنة 

فً المرن  والوطنٌة الحدٌثة، التً أخذت صٌؽة متطورة

 العشرٌن...

تنبه اإلخوان المسلمون إلى هذه المسؤلة فكانت مصر بذرة 

التؤسٌس لحركتهم والٌمن ذلن الرصٌد االحتٌاطً، الذي 

تستعٌد منه الحركة ممدراتها إن فمدت لدرتها فً مركز 

 !النشؤة

 

ؾ بوصلة الصراع من وجهتها ضد اإلمامة كل من ٌُحرِّ 

و على ممدرات الشعوب، فإنه واالستعمار كإمبرٌالٌة تسط

 .ٌخدم دٌمومة اإلمامة كنظام إلطاعً ودٌمومة االستعمار
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الصراع لٌس مذهبٌا، ولٌس صراعا مناطمٌا: ٌمن أسفل فً 

مواجهة ٌمن أعلى، سهل فً مواجهة هضبة، ساحل فً 

مواجهة الجبالٌة، جنوب فً مواجهة الشمال. وال صراع 

المٌت لٌوهمنا بؤن عرلً ٌستدعً األساطٌر من التارٌخ 

الصراع بٌن المحطانٌة السٌاسٌة والهاشمٌة السٌاسٌة، بٌن 

 .األلٌال والبطنٌن

الصراع فً خطه السوي والمثمر سٌاسً اجتماعً. صراع 

اإلنسان الباحث عن مواطنته ووطنه الواحد. إنه صراع 

طرفه األول وطن ومواطنة ومواطن، وطرفه النمٌض 

 .الواحد والمواطنة والمواطنالموى المناوبة للوطن 

كل من ٌصور الصراع بؤنه ضد "الهضبة" أو ضد 

"الشمال" أو ضد "الزٌدٌة" إنما ٌعزز من موالع ألنعة 

الطابفٌة وٌخدمها، وال أظن ذلن أمرا عفوٌا، بل أمرا دبر 

  .بلٌل. وإن انساق الكثٌرون مع أصحاب فكرة األلالٌم

ة، تعبر عن نفسها من فكرة األلالٌم هً ذاتها فكرة مناطمٌ

خبلل الضدٌة والمواجه مع الهضبة، وهم ذاتهم أصحاب 

فكرة النماء الدٌمؽرافً، والتحذٌر من التؽٌٌر الدٌمؽرافً فً 

المخا والتُربة. هم ذاتهم أصحاب "المخا حمنا، والحدٌدة 

 ."حمنا" بما ٌتكامل مع مزاعم خطاب "الجنوب" "البلٌمنً

ادم وإن بدت أنها تتنالض فإنها فً إن "الهوٌات الماتلة"  تتخ

 .الجوهر تعزز من كٌنونة بعضها

ؾ"مدٌح الحدود" داخل الوطن الواحد ال ٌتخلك منه سوى 

ألنعة الطابفٌة، التً ال ترى وطنا وال مواطنة وال مواطن، 

وإنما جنوبً/شمالً، عدنً/حضرمً، تعزي/صنعانً، 
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ى، زٌدي/ شافعً، هاشمً/لحطانً، ٌمن أسفل / ٌمن أعل

 .ناصبً / رافضً إلخ

الٌمنً الصاعد، والمنطلك من ٌمنٌة جامعة ٌرفض هذه 

المستنمعات، ٌرفض األلالٌم وٌنحاز للٌمن الواحد، وٌسعى 

لتحمٌك الفرٌضة الؽاببة: الدولة الٌمنٌة الواحدة والبسٌطة، 

 .بمركز لوي وسلطة محلٌة مطلمة فً شبونها الداخلٌة

فً حواره مع لناة  مر"لم ٌمل  المبعوث الدولً "بن ع

شٌبا مؽاٌرا للحمابك، فاإلخوان المسلمون  الجزٌرة المطرٌة

فً الٌمن فً ساحات تعز وعدن وصنعاء كانوا ٌرددون: 

نرٌد التحرر من الهضبة والتوحد مع عدن. ٌومها كانوا 

ٌتصورون عدن ولحج وشبوة وحضرموت وأبٌن والمهرة 

ن. لهذا رفعوا الخ، جؽرافٌة محكومة باإلخوان  المسلمٌ

شعار ومطلب "األلالٌم الستة" وكان  معهم "مإتمر" عبد 

ربه منصور هادي، أي مإتمر اإلخوان. فعبد ربه منصور 

هادي تم استمطابه لجماعة اإلخوان المسلمٌن منذ ما بعد 

ٌحدثنا علً ناصر دمحم فً مذكراته ، 1986ٌناٌر 13كارثة 

 !لً محسن"ذاكرة وطن" كٌؾ أصبح هادي ورلة فً ٌد ع

لم ٌردد اإلخوان المسلمون خطابهم المناطمً وٌلوحوا به 

اعتباطا، حٌن صرحوا ولوحوا بحركة  2006منذ انتخابات 

مماثلة لحركة "الفمٌه سعٌد"، "صاحب الدنوة"، بمساحتها 

 .المناطمٌة التً لم تتعد جؽرافٌا من العدٌن إلى سمارة

د مع ظلوا ٌرددون رؼبتهم باالتحا 2011وفً ساحات 

 !عدن واالنفصال عن الهضبة
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وإرادته الثورٌة سوى  مستحٌلةال ممكن ثوري ٌصنع 

وطنٌة جامعة متحررة من كل ألنعة الطابفٌة، بمشروع 

  .اجتماعً أساسه الوطن الواحد والمواطنة والمواطن

 .دون ذلن اصطفاؾ داخل األوهام الماتلة
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 الحكم فً تصور الزٌدٌة

 

اإلمام منَّا من أرخى علٌه ستره، وإنما اإلمام من شهر "لٌس 

 سٌفه" )زٌد بن علً(.

تمٌز الٌمنٌون على المستوى المذهبً بالتسامح، فٌما بٌنهم 

وفً موالفهم من معتنمً األدٌان األخرى. وفً ما ٌنمله لنا 

الدكتور أحمد لابد الصاٌدي فً كتابه "المادة التارٌخٌة فً 

دمشك،  –ٌمن"، الصادر عن دار الفكر كتابات نٌبور عن ال

م، سجل نٌبور انطباعه عن تسامح الٌمنٌٌن تجاه 1990

الفرق الدٌنٌة األخرى واألدٌان المختلفة. ولد "سجل 

انطباعه هذا عبر العدٌد من الممارنات، فالشٌعة والسنة فً 

كل من إٌران وتركٌا ال ٌطٌك بعضهم بعضا، وال ٌصلً 

مذهب اآلخر. أما الٌمنٌون فلم أتباع مذهب فً مساجد ال

ٌإثِّر اختبلؾ المذاهب فً عبللاتهم، ولٌس هذا وحسب، بل 

 إن الٌمنٌٌن ال ٌكرهون أتباع األدٌان األخرى".

اإلمامة فً الفكر الزٌدي مرتبطة بـ"السٌؾ"، أي الثورة 

والخروج على الحاكم الظالم كشرط لئلمامة. "ٌمارس 

الخالص متحررا  من  )اإلمام( االجتهاد فً نطاق النص

الوصاٌة المرجعٌة ألهل البٌت، وهو مولؾ إسبلمً صحٌح 

من حٌث المنهج والموضوع، ألن النص فً اإلسبلم طلٌك 
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من كل أنواع الوصاٌة والكهنوت، ال ٌعرؾ األسرة 

الحاكمة" على مستوى التفسٌر، كما ال ٌرحب بها على 

طة فً مستوى الحكم والسٌاسة" )عبد الجواد ٌاسٌن: السل

 (.96م، ص2000اإلسبلم، المركز الثمافً العربً، 

ال ٌختلؾ تصور الزٌدٌة للحكم عن التصور السنً فً 

التارٌخ العملً للصراع السٌاسً. فما ذكره الماوردي فً 

"األحكام السلطانٌة"، وهو توصٌؾ للتارٌخ السٌاسً ولٌس 

 تنظٌرا  للمثال، نجده لدى الزٌدٌة فً الٌمن. 

ماوردي آراء الفمهاء فً هذا الموضوع فسرد استعرض ال 

ما لالوه من أن اإلمامة تعمد للرجل الذي سبك منافسه بؤخذ 

البٌعة من الناس، أو أن تحسم اإلمامة بالمرعة بٌن 

المتنافسٌن، أو أن ٌتنازل أحدهما لآلخر طلبا للسبلمة 

وحسما  للفتنة، لٌختار أحدهما أو ؼٌرهما. كذلن لالت 

شبه كبلم الماوردي، إالَّ أنهم أضافوا األفضلٌة الزٌدٌة ما ٌ

من حٌث شروط اإلمامة من علم واجتهاد وشجاعة وسخاء، 

 14بؤربعة شروط ثم تكاثرت مع الزمن لتصبح  بدءواولد 

 شرطا .

لكن والع الصراع السٌاسً على السلطة فً الٌمن لم ٌكن 

ٌخضع لهذه المفاضبلت، وإنما إلى السٌؾ، الذي ٌردي 

لتٌبل  أو سجٌنا ، وهو األعم األؼلب، مع وجود خصمه 

استثناءات لبعض من دعا لنفسه باإلمامة ثم انسحب لؽٌره 

 ألنه رآه أعلم منه وأفضل.
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لم تكن إدارة شإون الرعٌة تخرج عما لاله ابن خلدون فً 

"ممدمته" عن السٌاسة العملٌة التً "ٌحمل علٌها أهل 

من مسلم وكافر، إالَّ  االجتماع هً لسابر الملون فً العالم

أن ملون المسلمٌن ٌجرون منها على ما تمتضٌه الشرٌعة 

اإلسبلمٌة بحسب جهدهم، فموانٌنها إذن مجتمعة من أحكام 

شرعٌة، وآداب خلمٌة، ولوانٌن فً االجتماع طبٌعٌة، 

وأشٌاء من مراعاة الشوكة والعصبٌة، ضرورٌة" )دمحم عابد 

م، 2005بلح، الجابري: فً نمد الحاجة إلى اإلص

 (.215ص

صحٌح أن المثال السٌاسً للزٌدٌة لام على شروط ٌجب أن 

تجتمع للداعً إلى نفسه باإلمامة، لكن الوالع التارٌخً 

للممارسة العملٌة فٌه تنوع، ابتداء من تصور اإلمام ٌحٌى 

هـ، وانتهاء باإلمام دمحم 285بن الحسٌن الذي بدأ حكمه منذ 

م إثر ثورة 1962سبتمبر  26 فً البدر الذي انتهى حكمه

أطاحت بنظامه. لم ٌشترط اإلمام ٌحٌى بن الحسٌن فً 

اإلمامة سوى الخروج على الحاكم الظالم وتحمٌك العدل 

والتوحٌد. وعلى ذلن جاءت المطرفٌة )نسبة لمطرؾ بن 

شهاب(، فلم تمل بحصر اإلمامة بالبطنٌن، وإنما فً األلدر 

للناس. وهو لول على واألفضل فً تحمٌك العدل والخٌر 

النمٌض منه ما لال به اإلمام عبد هللا بن حمزة، الذي مارس 

المتل والتفسٌك والتكفٌر لكل من لم ٌسلم باإلمامة فً 

البطنٌن. وهنا كانت المطرفٌة هً االمتداد لمدرسة الهادي 

ٌحٌى بن الحسٌن، الذي لم ٌمل باحتكار السلطة فً البطنٌن، 
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م ٌمل باإلمامة والوصٌة، فمد كان ولم ٌفسك أو ٌكفر من ل

فكره متماثبل  مع المعتزلة، وكان ٌعٌن المضاة من الحنفٌة 

على الجهات والنواحً التً تخضع لسلطته. ولهذا ٌرى 

البعض أن المطرفٌة هً األكثر التزاما بنهجه الكبلمً 

 ومولفه من الخلفاء.

ترى الباحثة سلوى علً لاسم المإٌد، فً رسالتها الممدمة 

لنٌل درجة الدكتوراه، أن مذهب اإلمام الهادي ٌحٌى بن 

الحسٌن تمٌز بـ: استمبلله بمذهبه فً األصول والفروع، 

ومخالفته زٌد بن علً، وسابر علماء عصره، انطبللا من 

 أفكار شٌخه أبً الماسم البلخً البؽدادي المعتزلً.

أساس اإلمامة فً الزٌدٌة هً الدعوة، وتثبت بالعمل إن 

 واالختٌار. 

تطورت اإلمامة الزٌدٌة فً الٌمن بحسب ممتضٌات السلطة 

وتدبٌر الملن، بمعنى أنها لم تكن فكرا جاهزا وإنما تدوٌنا  

لمسار تارٌخً فً الٌمن. ومن هنا كان التباٌن واالختبلؾ 

ٌة الدكتور عبد بٌن األبمة وأفكارهم، وهو ما ٌجعل رإ

الكرٌم جدبان لئلمامة على أنها لٌست أصولٌة لطعٌة، وإنما 

مسؤلة اجتهادٌة، مما ٌعنً أنه ال ٌترتب على منكرها أن 

ٌفسك أو ٌكفر، امتدادا  لهذه المدرسة التً تثبت اإلمامة 

بالعمل واالختٌار. وعلى هذا النهج كانت إمامة ٌحٌى بن 

واإلمام عز الدٌن بن الحسن حمزة فً المرن الثامن الهجري 

فً المرن التاسع الهجري واإلمام دمحم حمٌد الدٌن وٌحٌى 



 

175 

 

 ...هذا أنا

 

حمٌد الدٌن واإلمام أحمد ودمحم البدر، ٌحكمون وفك 

ممتضٌات السٌاسة ال لطعٌات المذهب. وبحسب المطرفٌة 

 فإن "اإلمامة تموى".

بحسب الباحثة سلوى علً لاسم المإٌد فً بحثها سابك 

مولؾ من فكر اإلمام الهادي ٌحٌى بن الحسٌن الذكر فإن ال

انمسم إلى رأٌٌن: فالمطرفٌة ال ترى فً اإلمامة أصبل  من 

األصول، كما لم ٌإمنوا بؤن هللا أوجب لؤلبمة مثل الذي 

أوجبه لؤلنبٌاء، فبل الخطاب المرآنً ٌإٌد هذا المول الذي 

تزعمه بعض الزٌدٌة، وال والع الممارسة السٌاسٌة المعاشة 

لؤلبمة فً الٌمن ٌعززه. وٌؤتً على النمٌض من هذا المولؾ 

ما سار علٌه األبمة: الماسم العٌانً وأحمد بن سلٌمان وعبد 

 هللا بن حمزة وآخرون.

ال تجتمع "الهاشمٌة السٌاسٌة" خلؾ لٌادة واحدة جامعة إالّ 

إذا كانت لٌادة لوٌة منتصرة. فحٌن تحارب اإلمام شرؾ 

أراد نمل والٌة العهد البنه عز الدٌن ثار الدٌن مع األتران، و

علٌه ابنه المطهر وتحالؾ مع األتران ضد أبٌه وإخوته، ثم 

عندما اجتمعت كلمة اإلمام شرؾ الدٌن مع ابنه المطهر 

استطاعوا طرد العثمانٌٌن من الٌمن. وحٌن عاد األتران 

مرة أخرى استعانوا بؤبناء وأحفاد شرؾ الدٌن فً إخضاع 

اربة اإلمام الماسم، وحٌن انتصر اإلمام الماسم الٌمن، ومح

وظهرت دعوته انضوى الجمٌع تحت راٌته، فكان خروج 

العثمانٌٌن للمرة الثانٌة من الٌمن. وفً بداٌة األلفٌة الثالثة 

كانت حركة حسٌن بن بدر الدٌن الحوثً فً صعدة، 
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وشعاره المنسوخ عن الخمٌنٌة "الموت ألمرٌكا الموت 

رفض التبعٌة لهما، حٌنها وجد علماء الزٌدٌة  إلسرابٌل"، و

ومثمفٌها وسٌاسٌٌها فً الحركة الحوثٌة خروجا عن مبادئ 

الزٌدٌة وأصولها، وتوجها اثنى عشرٌا ٌفمد الزٌدٌة لربها 

من المذهب السنً، وأصدروا بٌانات نمد وتندٌد ضد حركة 

 شعاره وخطابه المنمول عن الخمٌنٌة.وحسٌن الحوثً 

واستولت على السلطة فً  الحوثٌة رت الحركةحٌن انتص 

سار العاصمة صنعاء والعدٌد من محافظات الجمهورٌة  

ها  خلؾ راٌة الحوثً علماء الزٌدٌة وسٌاسٌوها ومثمفو

ورددوا صرخته، متهالكٌن على المؽانم، لكنهم عند المؽرم 

سرعان ما ٌصبح األخ عدوا  ألخٌه، وتلن من سنن 

سٌاسٌة عند المؽنم ٌتزاحم الجمٌع،  . ففً كل حركةاالجتماع

 ... ٌصبح األخ عدوا ألخٌهوعند المؽرم 

هً الكوفة مثال على الخروج والؽدر بها فً آن، حتى  فها

أمسى معنى البٌعة مرادفا  لمعنى الؽدر، وال ٌزال أهل 

العراق ٌمولون فً من ٌؽدر إنه "باٌع"، وسبب هذا الؽدر 

أهداؾ الواعظٌن وأهداؾ االجتماعً ناشا من التباعد بٌن 

الحٌاة الوالعٌة )علً الوردي: وعاظ السبلطٌن، دار كوفان، 

 (.56م، ص1995، 2لندن، ط

فالطبٌعة البشرٌة كما ٌرى المفكر علً الوردي فً كتابه 

آنؾ الذكر ال ٌمكن إصبلحها بالوعظ المجرد وحده، فهً 

كؽٌرها من ظواهر الكون تجري حسب نوامٌس معٌنة، وال 
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التؤثٌر فً شًء لبل دراسة ما ُجبِل علٌه ذلن الشًء ٌمكن 

من صفات أصلٌة. ٌمول "كوبان": "لكً تسٌطر على 

الطبٌعة، ٌجب علٌن أوال أن تدرسها، فاإلنسان جزء ال 

 (6ٌتجزأ من الطبٌعة المحٌطة به" )المرجع السابك، ص

لٌس العامل العمابدي هو الحرن الوحٌد للجماعة الحوثٌة، 

عوامل سٌاسٌة داخلٌا وإللٌمٌا ودولٌا خدمت فهنان عدٌد 

التمدد الحوثً، وٌبدو لً أن انكماشها لن ٌكون إال بتؽٌر 

البوصلة اإلللٌمٌة والدولٌة تجاه الحركة الحوثٌة. فالمول 

بؤنها حركة زمام أمرها فً إٌران ٌؽفل أن الوالٌات المتحدة 

ة وبرٌطانٌا والسعودٌة واإلمارات ولطر ذو نفوذ فً هندس

 الصراع الطابفً فً الٌمن.

م بحسب ما تنمله 1258هـ/ 656ٌعلك الشرفً على أحداث 

الباحثة سلوى علً لاسم المإٌد فً بحثها الممدم لنٌل درجة 

الدكتوراه: "ولعبت ظروؾ المحط التً عاشتها المنطمة، 

وأموال السلطان، دورا  ربٌسٌا  فً انحراؾ الناس وتكالبهم 

بن الحسٌن". وٌعلك الشرفً على على حرب اإلمام أحمد 

أحداث تلن الفترة بموله: "وكان األؼلب على األشراؾ 

وؼٌرهم من المبابل المٌل إلى الدنٌا وإلى الشهوات العاجلة، 

(، 60فمرة ٌمومون مع اإلمام ومرة مع السلطان" )ص

 والممصود بالسلطان آنذان سلطان بنً رسول...
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 طاهر شمسان وانتهازٌة المثمف 

 

 

حٌن كتبت فً ممدمة كتابً " األحزاب والموى السٌاسٌة فً 

الٌمن" عن المثمؾ الصامد والمثمؾ المنكسر والمثمؾ 

االنتهازي فإننً بذلن لم أكن أهرب إلى األمام من خبلل 

، بل كنت بذلن ومن خبلل الشخصٌة حٌلة محو الذاكرة

ومراجعاتً النمدٌة بعنوان " بعض وجع بعض  مكاشفاتً

بوح" أعترؾ بانكسار المثمؾ فً موالفً طٌلة عامً 

 .م2018-2019

 

والمكاشفة النمدٌة ال تعنً التطهر والتخفؾ من تبعات ذلن 

االنكسار فحسب ، بل اإللرار بذلن السموط، ذلن االنكسار 

ٌجة ومحاولة استعادة الطرٌك من تلن الهاوٌة التً كانت نت

لعوامل عدة منها أن اإلنسان ٌصبح مهزوما فً لحظة تراكم 

إنهاكه، وفً لحظة توهمه أنه سٌنتمم من لوى التسلط 

واالستبداد بذاتٌته، من خبلل االنحٌاز إلى لوى الكهنوت 

 .والخرافة  التً تستلب الروح والجسد، كٌنونتن وإبداعن

 

 حٌن ٌكتب طاهر شمسان، ومن مولعه النوعً فً لجان

اللجنة المركزٌة للحزب االشتراكً عن الحوثٌة، من منطلك 

التوصٌؾ المنحاز لها، بل واالنطبلق من مركزٌة سلطتها، 
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فإنه بذلن ال ٌطرح مولفا محاٌدا، بل إنه ٌصٌػ خطاب 

المثمؾ االنتهازي، الذي ٌصٌػ رإٌته لموى الؽلبة وموازٌن 

ة وعمل  الموى المحلٌة، والمدعومة ببوصلة الوالٌات المتحد

سسٌولوجً برٌطانً بالمنطمة، وإشراؾ سعودي، وتكامل 

 .أدوار وظٌفٌة إمارتٌة لطرٌة ُعمانٌة

 

ٌستشهد طاهر شمسان فً إحدى مماالته بمولؾ ورإٌة 

سلطان العزعزي، الذي ٌضع صور حسٌن الحوثً وعبد 

الملن الحوثً ومهدي المشاط فً لبلة دٌوان منزله وسٌارته 

االستناد إلى رإى أرباع المثمفٌن  ومحفظة نموده، وكؤن

ذوي ا للؽة المٌتة، ومطلك االنتهازٌٌن الذٌن أثروا وامتلكوا 

العمارات والسٌارات حٌن جاع الناس ٌموي من المولؾ 

 !الرخو  النتهازٌة المثمؾ

 

الحوثٌون ٌزنون أدوار المرتزلة بما ٌمثلونه فً موالعهم. 

ٌاسٌة أو تنظٌمٌة فحٌن ٌكون المثمؾ االنتهازي فً دابرة س

أو إعبلمٌة إلخ، لحزب ما فإن ثمنه ٌكون أعلى من مرتزق 

 .على باب هللا

 

ٌكون خطاب المثمؾ لوٌا حٌن تكون لدماه على أرضٌة 

الشعب، راسخة بالناس ووحدة الجؽرافٌا، ال باالنحٌاز 

 .أللنعة الطابفٌة
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الحوثٌون بكل وضوح ٌمكن توصٌفهم بؤن ماكٌنتهم أمرٌكٌة 

نٌة إسرابٌلٌة سعودٌة لطرٌة إمارتٌة ُعمانٌة، برٌطا

إٌرانً. هذه هً الحمٌمة فً جبلبها وسطوعها،  "البودي"و

لكن الفضابٌات وموالع التواصل االجتماعً والموالع 

 .الصحفٌة تضخ ما ٌستلب وعٌنا وٌحجب رإٌتنا

 

لد ٌتساءل الكثٌرون: من أٌن ٌستمد "دمحم ناجً أحمد" 

هو ممٌم بصنعاء، فً حٌن لٌادات شجاعة وجرأة الطرح، و

إخوانٌة وٌسارٌة ومإتمرٌة ال تجرإ على أن تمارب 

 !؟ءبصنعاأطروحاته، هو ممٌم 

 

كترونٌا ة ضده إجراء لمعٌا؟ ٌنشر كتبه الما لم تتخذ الحوثٌلِ 

وهو فً صنعاء، وورلٌا بنسخ تصل إلى عشرات النسخ 

ؤرب وربما الثبلثمابة نسخة،  فً حٌن أن معرض الكتاب بم

لم ٌتسع تسامحه لثبلث نسخ من كتاب "جدل الوالع وصدى 

األمكنة" وكتاب "المذكرات السٌاسٌة فً الٌمن" الطبعة 

  !الثانٌة، ولاموا بسحبها ومصادرتها من المعرض

 

بكل بساطة وجبلء ألول : سلطة الحوثٌٌن هً سلطة أمنٌة،  

وهً ترى إن إعدام المثمؾ من خبلل أدواتها فً الٌسار 

ٌل بإماتة خطابه، فخلك وتوسٌع دابرة الرٌبة والتشكٌن كف

بمصدالٌة المولؾ هو ما ترٌده. فً حٌن أن اتخاذ مولؾ 

لمعً كاالعتمال أو المتل ٌحٌى وٌوسع وٌعزز من مولؾ 

 .وخطاب المثمؾ النمدي
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كبل من الحركة الحوثٌة وجماعة اإلخوان المسلمٌن فً 

رهما، وإلى الٌوم ال الٌمن تنظٌمان أمنٌان فً نشؤتهما ومسا

زال العمل األمنً هو المسٌطر والمحرن لنهجهما 

 .وحركتهما وأفعالهما

 

حٌن ٌرٌد اإلخوان إعداما معنوٌا لمثمؾ شاعوا عنه بؤنه 

أمن لومً، ال أمن وطنً وسٌاسً فتلن تسمٌات ألجهزتهم 

 !الممعٌة

 

لمد تتلمذ الحوثٌون وجاءوا من معطؾ المعاهد العلمٌة 

اإلخوانٌة، أي أنهم تربوٌا وفلسفٌا جاءوا من معطؾ 

اإلخوان المسلمٌن. فالتشابه والتناظر ٌحٌل المارئ إلى وحدة 

فلسفة التربٌة ووحدة الوعً الحركً لكبل الجماعتٌن: 

اإلخوان والحوثٌون. فمنطلمات الخبلفة واإلمامة واحدة وإن 

تحواذ سلطة وثروة، ٌكون االس ا على اإلرث، بما هوتنازعت

باسم الوالٌة أو الخبلفة، باسم اصطفاء اآلل أو  علٌه

 " والوجاهات االجتماعٌة،لحوم العلماء المسمومة"اصطفاء 

 .كبلهما مرآة لمجتمع إلطاعً وشبه إلطاعً

 

أتذكر المرحوم إدرٌس الشرجبً حٌن تم جلبه وعدٌد دكاترة 

من ضمنهم الدكتور سامً عطا وكبار موظفٌن فً صنعاء 

ورة تثمٌفٌة" محتواها مبلزم حسٌن بدر الدٌن إلى" د

الحوثً، وخطابات عبد الملن الحوثً، كٌؾ بلػ به السموط 
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حٌن لم ٌكتؾ بتردٌد الصرخة بل لال بؤن حسٌن الحوثً 

 !تجاوز فً فعله جمال عبد الناصر

 

اختتمت الدورة فً ٌومها األول بالصرخة وكنت الؽرٌب 

عامة ال دورة من  المسجون بصمته، ألننً ظننتها ندوة

دورات استبلب العمل. هم واصلوا أسبوعهم وأنا ظللت 

منمطعا   مصدوما ومتساببل: كٌؾ ٌمكن أن تكون أستاذ 

 !فلسفة ومستلبا فً آن

 

 .إنها الحاجة من تستعبدنا إلى جوار عوامل أخرى

 

بعد فترة وجٌزة تُوفً إدرٌس الشرجبً، ثم بعٌد ذلن أصٌب 

  !ةطاهر شمسان بجلطة للبٌ

 

لٌس هنان ما ٌستحك أن نتنازل عن جوهر انحٌازنا 

إلنسانٌتنا، فالمنافع الضٌمة زابلة وال ٌبمى سوى "المٌوم 

   .الحً" بما هو إنسانٌة اإلنسان ولٌمه الكلٌة

 

  :استدران أخٌر

 أنا لست شجاعا، إننً أدفع نمٌضً كً ٌرٌحنً من فضاء

أراه بكل ألنعته ٌستلب كٌنونتً، لكن  محكوم بالملٌشٌا،

النمٌض ألذر وأألم من أن ٌرٌحنً من مكابدة دٌمومة 

 .االشتبان، فً والع ال ٌتٌح لدرا من عدالة الصراع

 لماذا ال أفر إلى تعز أو عدن أو مؤرب أو الخارج؟
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كل الخٌارات لٌست سوى تماثل أللنعة الطابفٌة، فإذا كان 

صنعاء ممامن، فمنها وإلٌها  نهاٌة طرٌك ابتبلبن فلتكن

وعلٌها سٌكون بزوغ الوطنٌة الوحدوٌة الٌمنٌة، إنها لاعدة 

 ...المشروع الوطنً الجامع

 

فً الممدمة التً كتبها الدكتور فٌصل دراج لترجمة كتاب 

ترجمة: رندة -منبوذو العالم -"بإس العالم "الجزء الثالث

سلطة ٌتحدث فٌها عن المثمؾ وال-2010-دار كنعان-بعث

"فالمثمؾ ٌنظر إلى السلطة بحثا عن تمٌز اجتماعً حمٌمً 

وسلطة وهمٌة، بٌنما تتخذ السلطة من المثمؾ جسرا إللؽاء 

الثمافة، أي أنها تلؽً المثمؾ وهً تعترؾ به، ذلن أن 

اعترافها به ٌُترَجم بتحمٌك مصالحه الشخصٌة، عوضا عن 

لثمافٌة. أن ٌُترِجم ذاته بتطوٌر وتحرٌر وإؼناء الحٌاة ا

والمماٌضة هنا واضحة ولوامها إلؽاء النمد وتزوٌر الحمابك، 

أي إضفاء فضابل متعددة على السلطة هً ؼرٌبة عنها. مما 

إن أمكن، وظٌفة وحٌدة للمثمؾ السلطوي،  ٌجعل الوالع،

وبالتؤكٌد، فإن ثمافة السلطة، أو الثمافة السلطوٌة، تختلؾ من 

 8ص.بلد إلى آخر، وفما لمدى تطوره" 
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 المصٌر الواجب والوحٌد ٌمن وحدوي

 

تمرٌر المصٌر بٌن المومٌات الكبرى حك ما لم ٌتعارض مع 

 .لٌنٌن انً، لكنه لٌس واجبا كما ٌراهالحك اإلنس

فما بالنا بمن ٌرى أن تمرٌر المصٌر داخل بنٌة الوطنٌة 

الٌمنٌة التً هً جزء من المومٌة العربٌة؛ أي جزء من 

هوٌة ولٌس هوٌة ناجزة، ما بالنا بمن ٌرٌد تذرٌر الوطنٌة 

الٌمنٌة إلى مكونات جهوٌة ومناطمٌة ومذهبٌة، من منطلك 

هادي: ألنعة ثمافٌة سماها لناع اإلخوان  عبده ربه منصور 

 .تمسٌم الٌمن على أسس ثمافٌة إلى ستة ألالٌم

ولصة األلالٌم الستة كما وضحها المبعوث الدولً السابك 

ٌمؾ   ، فً حوار له مع لناة الجزٌرة المطرٌة،بن عمر

خلفها اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن، ومإتمر هادي المإتمر 

 !الشعبً التابع لئلخوان

أنهم سٌفرون بحصتهم  توهم اإلخوان المسلمون فً الٌمن

من السلطة بفن االرتباط مع سلطة الربٌس علً عبد هللا 

 !"صالح، ثم بفن االرتباط مع ما سمونه "الهضبة

وعلى هذا السٌاق تؤتً سردٌة الجهوٌة التً تنطلك من 

تسمٌة دون مبلمح ٌسمونها "الجنوب" ٌحٌلونها إلى تجربة 

مافة لم ٌتجاوز عمرها ربع لرن، وبمحمول ووعً وث

السلطنات التً ستحٌل الجنوب إلى شرق وؼرب وشمال 

 !ووسط وجنوب
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لٌس ؼرٌبا أن ٌطرح عٌدروس الزبٌدي حكاٌة االعتراؾ 

بالكٌان العنصري االستٌطانً إسرابٌل إن استردوا "دولتهم" 

والدولة التً ٌرٌدون استردادها دون حاملها السٌاسً 

الٌمنً، واالجتماعً؛ أي دون مشروع الحزب االشتراكً 

ألن محتوى مشروع االشتراكً الوحدة الٌمنٌة. هنا ٌصبح 

 !مشروعهم مجرد الفتة للوصول إلى تذرٌر المشطور

ألن حاملها العنصري ال ٌجعلها فً أفضل حاالتها سوى 

 !ذراع للعنصرٌة اإلسرابٌلٌة فً المنطمة

العجٌب حٌن ٌتم تحشٌد المعرفة بطرٌمة كمٌة وبمموالت 

رٌة الجهوٌة لو أعطٌناها الولت تتنالض مع العنص

 !ولرأناها، أي تحشٌد المعرفة دون المعرفة كمولؾ والتزام

 

ٌعمل البعض على االستشهاد واالحتجاج بـ"بٌٌر بوردٌو" 

لنمض الوطنٌة الٌمنٌة الواحدة، والوصول إلى تؤسٌس 

الهوٌات الماتلة، بما هً هوٌات عنصرٌة ال تمبل سوى 

 !طحلبٌةالمزٌد من االنمسامات ال

النصؾ  بوردٌو الذي أشرؾ وأنجز مع عدٌد باحثٌن فً

مشروعه اإلنسانً  المرن العشرٌن تسعٌنٌاتاألول من 

"بإس العالم" الرافض إللصاء المهمشٌن سكان الضواحً، 

ضواحً المدن واألعراق واألوطان، والمهن، لٌإسس وطنا 

فرنسٌا للجمٌع، ٌشعر فٌه الفرنسً البارٌسً والجزابري 

لمؽربً وفرنسً الجزر والمهن المحتمرة بؤن له حما وا

ٌعاد استظهاره لدى العنصرٌٌن  ،كامبل بالمواطنة الفرنسٌة



             

186 

 

 ...هذا أنا

 

أصحاب الهوٌات الماتلة والمجزبة للوطن الواحد وتحشٌده 

 !وكؤنه ردٌفا للعنصرٌات وألنعة الطابفٌة فً الٌمن

حٌن ٌبدو أصحاب الهوٌات الماتلة أنهم نسبوٌِّون وٌمبلون 

تعدد الطرق فؤلنهم ٌرٌدون أن تتزحزح عن بصٌرتن ب

 .ورإٌتن لطرٌك الخبلص الوحٌد للٌمنٌٌن

لٌس هنان سوى طرٌك واحد للنهوض الٌمنً. ٌمن تنموي 

 ة ومواطن، دون ذلن سموط فً هاوٌةواحد، بمواطن

ألنعة الطابفٌة  لة، مناطمٌا وجهوٌا ومذهبٌا، إنهاالهوٌات المات

التً لطالما تلتهمنا إن سمطنا فً  المتعددة، تلن الهاوٌة

 !خدعها المضللة

وحدة الٌمن لٌست مسؤلة رأي ونسبٌة، إنها مصٌر، وهً 

 .لٌست طرٌك ضمن عدة طرق، إنها الطرٌك الوحٌد

التارٌخ ٌعلمنا لٌس كحكاٌات ماضوٌة فحسب بل كضرورة 

وحتمٌة معاصرة أن االحتراب إنهان لممدرات الٌمن 

 وج منه سوى باتفالٌات تدعمها الموةوالٌمنٌٌن ال ٌتم الخر

 .تعٌد لحمة الٌمن والٌمنٌٌن التً

 

هل فً خطاب الحركة الحوثٌة ما ٌعٌد لحمة الٌمنٌٌن 

 وجؽرافٌة الٌمن؟

هل فً خطاب المجلس االنتمالً الذي ٌتراسه عٌدروس 

 الزبٌدي ما ٌعٌد لحمة الجؽرافٌا ولحمة الوطنٌة الٌمنٌة؟

مٌن ببرؼماتٌته وانتهازٌته هل فً خطاب اإلخوان المسل

وتحركه وفك طرٌك تمكٌنه ما ٌعٌد لحمة الوطنٌة الٌمنٌة 

 والٌمنٌٌن؟
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إن أوجه ألنعة الطابفٌة ال تصنع وطنا ناهٌن عن وحدة 

 .جؽرافٌته وعبمرٌة إنسانه

 

على الٌسار أن ٌستعٌد مشروعه، مشروع الوطنٌة الٌمنٌة 

 ،وٌتشتتالوحدوٌة بمضمونه االجتماعً،  ال أن ٌضٌع 

 .تتناهبه ألنعة الطابفٌة

وعلى المتوحشٌن مخرجات اللٌبرالٌة الجدٌدة  أن ٌعوا ذلن، 

وإن لم ٌعوا فالتارٌخ لن ٌتولؾ لٌجادل ببلهتهم، بل 

 !سٌزٌحهم

 

لم ٌكن دمحم علً لممان وأحمد دمحم نعمان، من أصحاب 

مشروع الوطنٌة الٌمنٌة الوحدوٌة، لم ٌكن حزب األحرار 

للعدنٌٌن، وما تناسل منهم الحامل السٌاسً وحزب عدن 

للوطنٌة الٌمنٌة الواحدة، بل كان فكر عبد هللا باذٌب، وبندلٌة 

علً عبد المؽنً، سالم ربٌع علً وعبد الفتاح إسماعٌل، 

صالح مصلح  وإبراهٌم الحمدي...كانت اتفالٌة الوحدة عام 

م، وثبلثٌن نوفمبر 1979م، واتفالٌة الوحدة عام 1972

م، كان 1990م، ووحدة الثانً والعشرٌن من ماٌو 1989

الحامل الوحدوي للوطنٌة الٌمنٌة الجامعة هو الثانً 

 .والعشرٌن من ماٌو

لمد صدق الكاتب الصحفً "احمد الشرعبً" فً مذكراته 

التً ٌسردها على حلمات فً هذه األٌام، حٌن لال إن 

 اإلمامة تتؽول لتحمٌك مصالحها بالتوافك مع الجمٌع،
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واختراق الجمٌع ففً ذلن مصلحتها، فٌما حركة اإلخوان 

 !المسلمٌن فً الٌمن ترى مصلحتها فً معاداة الجمٌع

وإن أخطؤ "أحمد الشرعبً" فً مذكراته حٌن أحال تؤسٌس 

المعاهد العلمٌة إلى زمن الربٌس الحمدي، فالمعاهد تم 

م وإن استمر الحمدي فً 1973-1972تؤسٌسها فً عام 

تٌجٌة مواجهة ماركسٌة الجنوب والحزب تبنً استرا

ممتضٌات بالدٌممراطً الثوري بالمعاهد العلمٌة، أي 

 ! الصراع اإلٌدٌولوجً

وذلن ما وضحه المٌادي فً الحزب الدٌممراطً الثوري 

ٌحٌى منصور أبو اصبع، فً مذكراته عن عبد الوارث عبد 

الكرٌم والؽشمً، حٌن أورد لوال للؽشمً لاله له : أولفوا 

 .تطرؾ الماركسٌٌن لنولؾ تطرؾ الماضً ٌحٌى الفسٌل

 .إنها استراتٌجٌات مواجهة، ال خٌارات معتمدٌة 

 

الوحدة الٌمنٌة لٌست مسؤلة رأي إنها مصٌر. تنتكس لكنها 

تستعٌد وهجها ومنطلماتها كلما أثبتت الخٌارات األخرى 

 .بؤنها ضد المانون الطبٌعً لوحدة الٌمن الطبٌعً

 

"الضم واإللحاق" شعار الوحدة إالَّ ألنهم  ال ٌرفع طبلب

ٌعرفون مسبما أنه شعار حك وإن أرٌد به باطل. والباطل ال 

 .ٌلؽً الحك وال ٌنتمص منه

المسؤلة الٌمنٌة لٌست مزاجٌة، ممدرات الٌمن الطبٌعً تمول 

ذلن، أمطار وسٌول الٌمن تمول ذلن، رٌؾ الٌمن ٌمول ذلن، 



 

189 

 

 ...هذا أنا

 

جؽرافٌة الٌمن تمول  ،لٌمنمصٌر الٌمن ٌمول ذلن، ثروات ا

 ذلن فهل تفهمون؟

نحن هنا والٌمن وطننا الذي لم نؽادره، ولم نبحث عن 

جنسٌة أخرى بدٌلة عنه وله، لهذا تفكٌرنا أصٌل ألنه تفكٌر 

 !حٌاة وطرٌك وحٌد ولٌس ترفا ولهوا ولعبا

 !إننا ال نلعب النرد

إننا الٌمنٌون بما نحن متجذرٌن فً هذه األرض، نحن ال 

لعب النرد، باسترخاء ، صابت أو خابت، نحن نسلن طرٌما ن

نراه مصٌرٌا ومشدودٌن له بكل أعصابنا، وترونه لعبا 

ولهوا. نراه حٌاتنا الوحٌدة وترونه ضمن حٌوات وجنسٌات 

 !عدٌدة لكم

 .هذه أرضنا والتارٌخ ٌكتب من هنا

الوطنٌة الٌمنٌة الجامعة لٌست لعبة نرد بل خٌار حٌاة  اإنه

 .ا وحٌدا، ووجوب مصٌروطرٌم

لونا ما لم نمله، فلٌست المسؤلة صراعا شخصٌا، إن  ال تمّوِ

شخوصنا ذاببة فً وطننا الجامع، إنها مسالة وجود، مصٌر 

وطن، فما نموله واضح وجلً ال تؤتؤة وال ثؽثؽة فٌه، إنه 

لرآن مبٌن، تموله ألفاظنا وترسمه ألبلمنا وٌتشبث به 

 .لوال واهنا، وال تشخصنوا طرٌمناوجداننا، فبل تختلموا لنا 

أنا ٌمنً وحدوي، أفمً عروبً لومً إنسانً، والمصٌر 

الذي أراه للٌمن للخروج من هذا النفك الماتل: ٌمن وحدوي 

دٌممراطً تنموي، المواطن مدماكه وأساس انطبللته نحو 

 .أفمه العروبً وبعده اإلنسانً
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 :على الكاتب اإلصالحً نبٌل البكٌري تعمٌب

المصٌر  تعلٌك لـ"نبٌل البكٌري" على ممالً المعنون" فً

الواجب والوحٌد ٌمن وحدوي" ٌرد فٌه على ما طرحته من 

أن تمسٌم الٌمن إلى ستة ألالٌم هو مشروع التجمع الٌمنً 

لئلصبلح، نافٌا ذلن، وناسبا مشروع التمسٌم لستة ألالٌم 

 .لجمٌع األحزاب السٌاسٌة فً الٌمن

، 1993تفالٌة العهد واالتفاق فً عام لن أذهب لمنالشه ا

وإنما سؤتولؾ عند مإتمر الحوار الوطنً وما صرح به 

المبعوث الدولً فً الٌمن بن عمر فً لماء له مع لناة 

اإلخوان المسلمٌن "الجزٌرة" حٌن صرح بؤن تمسٌم الٌمن 

إلى ستة ألالٌم كان مطلب تجمع اإلصبلح والمإتمر الشعبً 

 .العام

وبما أن الربٌس علً عبد هللا صالح ظل فً كل تصرٌحاته 

ألنها كما ٌراها لٌست  وكلماته وخطبه رافضا لؤلللمة،

 ممكنة ال التصادٌا وال سٌاسٌا، فهذا ٌعنً أن الممصود

بالمإتمر الشعبً الموافك على األللمة هو مإتمر عبده ربه 

ٌن منصور هادي، أي المإتمر المظلة لنشاط اإلخوان المسلم

 .فً الٌمن طٌلة العمود المنصرمة

وبما أن عبده ربه منصور هادي تم استمطابه لصالح علً 

، 1986ٌناٌر 13محسن وحركة اإلخوان منذ ما بعد كارثه 

وصار أداة فً ٌد علً محسن كما ٌذكر لنا ذلن الربٌس 

علً ناصر دمحم فً مذكراته. "ذاكرة وطن" وكما ٌذكر لنا 

ع صحٌفة أخبار الٌوم ربما عام علً محسن فً حوار له م

من أنهم كانوا على اتفاق تام مع عبد ربه بما ٌتعلك  2012
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، أو ما سماه 1994بتؽٌٌر الربٌس منذ ما بعد حرب 

 .م2011بالتؽٌٌر  الذي تؤخر إلى عام 

 

عوضا عن أن مشروع التمسٌم إلى ألالٌم تم تمرٌره بعد 

اضً عضو العو علً عبد ربه باسم الشٌخ 2006انتخابات 

، وعضو مجلس شورى والهٌبة العلٌا للتجمع مجلس النواب

والمحسوب على علً محسن، ونشر فً  الٌمنً لئلصبلح،

 ... الصحؾ التابعة لعلً محسن وتجمع اإلصبلح

إن الخطاب المناطمً لتجمع اإلصبلح والتلوٌح بمواجهة 

"الهضبة" و"الزٌدٌة السٌاسٌة "لٌس من اختبللنا بل نجده 

ٌحات ومنشورات النابب اإلخوانً شولً الماضً، فً تصر

فً تصرٌحات  2006ونجدها لبل ذلن بعد انتخابات 

 .الناطك الرسمً لتجمع اإلصبلح دمحم لحطان

 ونجدها فً منشورات توكل كرمان وهً تتحدث عن

ٌتنا" ونجدها فً التعمٌمات "سنحانهم" و "مخابنا" و "ُحَدٌد

من ضرورة  2011رات بٌن كوادرهم التً تم بثها فً مسٌ

 !فن االرتباط مع الهضبة والتوحد مع عدن

جعل عدن  1994حٌنها توهم اإلخوان أن حصاد حرب 

ولحج وحضرموت وشبوة والمهرة وأبٌن وسمطرى إخوانٌة 

 !خالصة لهم

 المسلمٌن ونجدها فً بٌان للبرلمانً الذي خراجه لئلخوان

 "المعمري" حٌن حذر لبٌل فتوحات اإلخوان للتربة

والحجرٌة من "خطر" " التؽٌٌر الدٌمؽرافً" للمخا والتربة" 
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خطر سببه توطٌن أسر الجنود والضباط التابعٌن للعمٌد 

 ...طارق دمحم عبد هللا صالح

 

خٌار الحزب االشتراكً كما هو معلوم أن ٌكون الجنوب 

 .إللٌما واحدا والشمال إللٌمٌن

ال مستمل وخٌار الحزب االشتراكً بمحاذٌره ٌحتاج إلى مم

 .ٌفكن هذه الفخاخ التً سمط فٌها الحزب

وخٌار الوحدوي الناصري كما صرح به أمٌنه العام عبد هللا 

م فً لماء صحفً أنهم مع الدولة 2012نعمان فً عام 

المركزٌة البسٌطة، لكنهم نزوال عند رؼبة اآلخرٌن وافموا 

 ...على األللمة

 

الٌم هو مشروع إذا طرٌك تمسٌم الٌمن وأللمته إلى ستة أل

اإلخوان المسلمٌن فً الٌمن، وفك معاٌٌر ثمافٌة؛ أي معاٌٌر 

طابفٌة: مناطمٌة ومذهبٌة وجهوٌة...وهو الطرٌك الذي 

 .فرضه اإلخوان باسم عبده ربه منصور هادي

 

النمطة األخٌرة التً أعمب بها على اإلصبلحً نبٌل البكٌري 

شتات الذي هو زعمه أننً أُبرئ ساحة الحوثٌٌن من هذا ال

 .نعٌشه

وهذا لعمري ابتزاز لٌس لمٌبا فحسب لكنه محاولة تلوٌنٌة، 

ترٌد تسجٌل أهداؾ بمرمى مفتوح، مستؽلة مراجعاتً 

ركة الحوثٌة، فً النمدي التً لم أتولؾ فٌها عن نمد الح

تكابها كهاشمٌة سٌاسٌة على أوهام بعدها الطابفً وا
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كتبت عنها كنت لد  المرٌب االصطفاء. بل إننً باألمس

منشورا ٌتعلك بتصفٌة خٌار السٌاسة من خبلل اؼتٌال لادة 

البندلٌة،  ، كً ال ٌكون هنان من لؽة سوى لؽةحزب الحك

 ...ولؽة تطٌٌؾ الٌمن

التخادم بٌن الحوثٌٌن واإلخوان المسلمٌن لٌس فمط فً  إنّ 

تكرٌس ألنعة الطابفٌة المذهبٌة والمناطمٌة والجهوٌة بل وفً 

ء الناس فً بازار تحوٌلها إلى بنكنوت استثمار دما

 .واستثمارات فً الداخل والخارج

لمد كتبت عن الحركة الحوثٌة تفكٌكا لخطابها وعنصرٌتها 

ح من وأنا ممٌم بصنعاء، فً ولت ٌعجز حزب كاإلصبل

لمواجهة  تحرٌن لواه فً صنعاء وؼٌرها من المحافظات

لمحكومة ، بل إن لٌاداته فً الجؽرافٌات االخطاب الحوثً

بالحوثٌٌن تخاؾ من ظلها، ثم ٌؤتً من ٌمارس ابتزازه 

والمول بؤننً أؼض الطرؾ عن كارثة الحوثٌة وما جنته 

 !على الٌمن، من تطٌٌؾ وتشظ

 

ال ٌرعوي نبٌل البكٌري عن سرلة جهد فكري لمعاذ 

الممطري بخصوص ملكٌة فكرٌه لمركز دراسات باب 

ة الجزٌرة عن السطو المندب، كما ال ٌرعوي الملٌكً فً لنا

على توصٌفً الؼتٌال الربٌس إبراهٌم الحمدي وتسمٌتً 

لتلن الجرٌمة بـ" الؽداء األخٌر" لبل سنوات من إنتاجهم 

لفٌلمهم الوثابمً المعنون بـ" الؽداء األخٌر" فً تناؼم السطو 

 ...على ما هو خاص وتعمٌم كوارثهم بنسبتها إلى الجمٌع
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لمعرفة لدى كتاب اإلخوان ال ٌخفى على المارئ بإس ا

وتواضع بل وضعة لدراتهم المعرفٌة، كما ال ٌخفى على 

 .المارئ مدى سطحٌة عدة شؽلهم المعرفً

إنهم ال ٌنطلمون من التزام معرفً بحسب تعبٌر "بٌٌر 

بوردٌو" أو المثمؾ العضوي بحسب مصطلح جرامشً 

وإنما ٌنطلمون من فهلوة مكشوفة فحواها: "اللً تكسبُّه 

 !بُّه" مثمفو ملخصاتالع

شاركوا عهد  الربٌس علً عبد هللا صالح، وظنوا أنه ورلة 

فً ٌدهم كما ظن أنهم كرت استهلكه ورماه، ثم تجدهم 

ٌجٌدها إبلٌس  ٌتحدثون عن استبدادا العمود الماضٌة، بلؽة ال

حٌن تبرأ من أعمال الذٌن أؼواهم، ولال إنً بريء إنً 

 !أخاؾ هللا رب العالمٌن
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 ..عباس محمود العماد

المثمف الذي ٌفحم خصومه بسعة اطالعه ال بمنطك 

 الحمٌمة

 

ٌسرد األدٌب والكاتب الفذ عباس محمود العماد فً ممالة له 

عن كتٌب جمال عبد الناصر "فلسفة الثورة" فً توطبته 

للولوج إلى هذا الكتٌب نُبَذا عن "الثورة الفرنسٌة" و "الثورة 

" الثورة التركٌة" وٌتحدث عن  "تركٌا الفتاة" الصٌنٌة" و 

وتؤثرها بـ " إٌطالٌا الفتاة" من خبلل تؤثر "أحمد رضا" 

فٌلسوؾ "تركٌا الفتاة" بـ "ماتزٌنً"  و "أوجست كونت" 

أو ما ٌطلك  ،"ٌولٌو "انمبلب مصري23وهو ٌرى أن ثورة 

علٌه بـ "االنمبلب المصري األخٌر الذي لضى على حكم 

فلسفة  -7لضى على حكم أسرته بحذافٌرها" صفاروق ثم 

دار المعارؾ –عباس محمود العماد  -الثورة فً المٌزان

 .بمصر

 

ٌولٌو عند شعار " االتحاد 23ٌمؾ العماد فً فهمه لثورة 

والنظام والعمل" الذي رفعته الثورة فً بداٌاتها، وهو ٌرى 

أن شعار " االتحاد والنظام والعمل" هو النسخة المصرٌة 

لتً ال تلتبس بنسخة أخرى فً وجهتها وال فً تعبٌرها، ا

فلٌس فً مصر مبدأ ٌثور على مبدأ، وال عمٌدة تتمرد على 

عمٌدة، وال مصلحة لومٌة تنالضها مصلحة لومٌة، ولكنه 

شعار واحد لٌس فٌه من ٌثور وال من ٌثار علٌه، ألن 
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الوجهة واحدة متفك علٌها لن ٌنكرها حٌن ٌسلم بها فرٌك 

 .فلسفة الثورة فً المٌزان-8" صآخر.

ٌبلحظ أن مفهوم العماد للثورة موجه ضد أسرة فاروق 

ولٌس صراعا اجتماعٌا. إنه انمبلب مصري على فاروق 

وأسرته، ولٌس ثورة لتذوٌب الفوارق الطبمٌة، وال لجعل 

طبمة العمال لابدة لعملٌة التؽٌٌر فً مصر، كما هو موضح 

ً ستٌنٌات المرن العشرٌن فً خطابات جمال عبد الناصر ف

 .والمٌثاق الوطنً

إنه وفك العماد انمبلب تحت شعار " االتحاد والنظام 

والعمل" ولٌس ثورة وطنٌة اجتماعٌة تحت شعار " حرٌة 

اشتراكٌة وحدة" كما تبدت فً النصؾ الثانً من خمسٌنٌات 

 .المرن العشرٌن وعمد الستٌنٌات

ترفع شعار طبمة  العماد" ٌرى للثورة االجتماعٌة التً"

العمال بؤنها "ؼٌرة كاذبة" و "مذاهب هدامة" " هنان تلن 

الؽٌرة الكاذبة على الفمٌر باسم المذاهب الهدامة، وما هً 

فً حمٌمتها ؼٌر الدعاٌة األجنبٌة تتستر بالؽٌرة على الفمٌر 

وال ؼٌرة لها على احد من أبناء الببلد فمٌرهم وؼنٌهم على 

 .الثورة فً المٌزانفلسفة -10-9السواء" ص

ٌولٌو لٌست ثورة شعبٌة ولٌست تمردا عسكرٌا، بل "انمبلب 

مصري" على فاروق وأسرته. هكذا ٌراها العماد. وفً 

حدود ذلن ٌنتصر لها ثم ٌفارلها حٌن تبدأ مبلمحها 

 .االجتماعٌة تتراكم

فالؽٌرة على الفمراء لٌست سوى تستر ٌكمن خلفه دعاٌة 

 .أجنبٌة
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"مادٌة حٌوانٌة" وحضارة الؽرب "حضارة  الشٌوعٌة لدٌه

حسٌة" واالعتصام ٌكون من وجهة نظره " بعصمة شرٌفة 

تعمر نفوس المبلٌٌن وترتفع بها من ؼمار الذل واالستكانة 

 .فلسفة الثورة فً المٌزان-15أو ؼمار المنوط والحٌرة" ص

تضع  -صفحة15فلسفة الثورة فً المٌزان" ممالة من "

د" ذاته فً مٌزان توصٌفنا له وفك "عباس محمود العما

 ٌولٌو 23 بٌعة الصراع والحلول وفهمه لثورةرإٌته لط

 .م1952

إنه فً كتابه هذا ال ٌختلؾ عن رإٌة الٌمٌن فً مفهومه 

للؽرب واالشتراكٌة، ولهذا كان احتفاء االسبلمٌٌن واألنظمة 

الرجعٌة بكتابه " الشٌوعٌة أفٌون الشعوب" الذي كان ممررا 

من فً عمود مضت. فمد كان ممررا علٌنا حٌن كنُت فً الٌ

فً الصؾ األول اإلعدادي "السابع" فً العام الدراسً 

م، وهو الكتاب الذي انتزع فٌه العماد ممولة 1981-1982

ترددت فً كتابات كارل ماركس، ولد نملها ماركس عن 

سابمٌه، العبارة منزوعة من سٌاق متكامل داللٌا "الدٌن أنة 

ٌن" وفً هذا السٌاق الذي ٌتحدث عن الدٌن "أنة" المستضعف

و "صرخة" للمستضعفٌن" كان الحدٌث عن الدٌن "أفٌون 

 ."الشعوب

الدٌن الذي على صورة المستضعفٌن، والمعبر عن حاجاتهم 

وآالمهم، والدٌن صولجان الملن، وعكاز المستبدٌن. هللا 

ة الذي على صورتنا، والدٌن الذي على صورة الطؽاة والبؽا

 .والمستبدٌن
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فهم العماد للثورة الفرنسٌة ومبادبها فهم ٌتمٌز بالسمات 

األخبللٌة التً ال تمس جوهر الثورة ولواها، بل تنؤى عنها، 

هروبا من الحدٌث عن التنالضات الطبمٌة للثورة الفرنسٌة. 

فبل حدٌث عن "الٌعالبة" وال "الجٌروندٌٌن"، بل لفز على 

لبة أنفسهم. حتى ال ٌصبح امام التنالضات داخل بنٌة الٌعا

 .مواجهة فعلٌة مع مفهوم الثورة سٌاسٌا واجتماعٌا

ال تختلؾ رإٌة "عباس محمود العماد" للدٌن عن رإٌته 

للؽة. وهً رإٌة ٌمٌنٌة ترى اللؽة العربٌة متفولة بما ٌسمٌه 

"الحروؾ"  ومتفولة بٌولوجٌا بجهازها الصوتً الذي ٌشمل 

 .و ما سمٌه مخارج الحروؾكل إمكانٌات األصوات، أ

فً كتابه "اللؽة الشاعرة" ٌطلك على "األصوات" اسم 

"الحروؾ" والحرؾ كما نعلم مجموع أصوات، فهً لٌست 

 .توصٌفا علمٌا للصوت ووظابفه

وحدٌث "العماد" عن سمات داللٌة للحرؾ نجدها سمات 

ذولٌة مختلمة تماثل أصحاب اإلعجاز العلمً للمرآن. 

وهام أن اللؽة العربٌة لؽة "أهل الجنة" وتصب فً خدمة أ

أي أنها اللؽة المتفولة فً ذاتها، تماما كالعرق المتفوق. وفً 

ذلن تتماثل الشعوب فً أساطٌر التفوق للؽة والعرق 

 .والجؽرافٌا

تطور علم اللسانٌات صوتا ومعجما وداللة وعبلمات فً 

النصؾ الثانً من المرن العشرٌن، ولهذا فالعماد ابن 

 .وطه الموضوعٌة التً أنتجتهشر

كان لاربا موسوعٌا، ومحاججا ٌنتصر للمضٌة وضدها، 

  .طالما أن ذلن سٌسمط خصمه
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انتصر فً "عبمرٌاته" ألبً بكر وعمر وعثمان وعلً 

ومعاوٌة وأبً سفٌان بما ٌماثل رإٌة أهل السنة فً الترضً 

على الخلفاء األربعة. وهً وجهة نظر تجمع وال تلتفت 

ؾ، بمعنى أنها تجمع من خبلل محو االختبلؾ، فً لبلختبل

حٌن ان الجمع حٌن ٌنطلك من احترام التعدد واالختبلؾ هو 

 .ما ٌعزز تماسن العمل العربً، ال المحو واإلرجاء

لم ٌكن "العماد" فً كتابه "اللؽة الشاعرة" سوى صدى لهذا 

الصوت الذي ٌتردد فً أعماق الفكر السنً. كما كان فً 

لسفة الثورة فً المٌزان" صدى للصراع بٌن كتابه "ف

 .م، صدى لسمفها وافمها1919"المصر" وأحزاب ثورة "

كانت تناوالت العماد للؽة انطباعات ذولٌة، تعبر عن 

تحٌزاتها بتوهم تفوق اللؽة العربٌة فً ذاتها وبنٌتها. أي أن 

تناوالته لم تكن علما وإسهاما فً  اللسانٌات، صوتا ومعجما 

 .وعبلمات ودالالت

كل كاتب ابن شروطه الموضوعٌة التً أنتجته، وللة هم من 

أضافوا للفكر العالمً، وظلت أعمالهم كونٌة رؼم 

  .تارٌخٌتها

العماد كاتب عبمري فً سجاالته ومحام فً تناوالته للتارٌخ 

واللؽة، وأخبللً فً مفهومه للثورة. ونالد مإثر فً لؽته 

ٌشكل إضافة رابدة ضمن  حٌن ٌنمد الشعر الكبلسٌكً، بما

 بل وفً ذروة جماعة الدٌوان الرومانسٌة. 

 .لكنه لم ٌترن أثر كونٌا فً إنتاجه
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