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 هذا أنا...

 

  

 

 

 

 

 هذا أنا

 بعض بوح وموالف ووجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمحم ناجً أحمد
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 هذا أنا...

 

 

 توطئة الطبعة الثانٌة:

هذه هي الطبعة الثانية من كتابي "هذا أنا.." ولد أضفت 

إليها أربع حلمات، تتناول حكايتي مع مدينة تعز، وجوهها 

الشعبية، حكايتي مع االنتخابات وحواريها، وثمافتها 

البرلمانية والرباسية والمحلية وبعض الشخصيات السياسية، 

كما أضفت إل  هذه الطبعة حكاية  اإلسبلم السياسي 

وحروب السيوؾ والمصاحؾ، في حاضرنا اليوم، وزمن 

 الطابفية باعتباره زمنيا إسرابيليا...
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 هذا أنا...

 

 

  :الطبعة األولى توطئة

لؾ الهذا الكتاب عنوان" هذا أنا.. بعض بوح ومواخترت 

ووجع" ليس لتؤكيد الذاتية في صراعها واشتباكها الدابم مع 

ب يرسم كل سلطة تسحك أنويَّتنا فحسب، بل هو ايضا كتا

، تناولت بعضا تضاريس ومبلمح ما يربو عل  خمسة عمود

منها، في طواؾ وسعي ومراوحة ألحداث وموالؾ، أعتمد 

اشتبكت في مواجهة ومكاشفة مع عديد سلطات تمهر أنها 

 فينا ذواتنا منذ نشؤتها األول .
 

لم أتبع في بوحي وبعض ذاكرتي التصاعد الزمني والحلمات 

تُّ زمام التداعيات لَ الزمنية المتعالبة بشكل تسلسلي ، بل أفْ 

لتتحرن في سعيها بين الصفا والمروة وفي طوافها، تتنام  

همرى بحثا عن تفاصيل وأحداث مرت حينا ثم تعود الم

أثرا دارسا، فتكون العودة لها عودة ولحظات زمنية تركت 

 لما ترن أثره المحفور في تكويني.

انيتها هنا تصبح الذات بتضاريسها ومبلمح وجهها وجوّ 

للتاريخ العام واالجتماع والسياسة للذات الناطمة وخارطة 

 والمعرفة.

ود إل  الماضي بمدر ما في تداعيات الذاكرة نحن ال نع

 نواجه طبماته المتحكمة في اآلن.

 

البوح في هذا الكتاب شكل من أشكال المماومة لما يسلبنا 

كينونتنا، تحرير لؤلنا من دوابر المهر وثمافتها، في األسرة 
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 هذا أنا...

 

والعابلة والمرية والعشيرة والمبيلة والمنطمة والجهة 

اميرا إخضاع والحزب والعمل والفضاء العام المتحكم به بك

 المجتمع والفرد.

 شبكة السلطة بمختلؾ تمظهراتها التي تحيلنا إل  أشياء.

 

في هذا الكتاب كنت أصرخ في مواجهة عصا مدير 

المدرسة؛ التي حفرت معالمها في ذاكرتي بما هو اعمك من 

رسم بصمتها عل  ظهري، أنعتك من لبضة دابرة الجبلدين 

ي بؤلسنتهم وعصيهم، ثم والحزبيين، وهم يسوطونن األمنيين

هاوية أدمنا التلفت  بما هم -ا لصورتهم المتوحشةيأكر معرِّ 

، فكانت الحكاية طوق نجاة كي ال ؾ منهاالحذر والخو

تلن الصورة -تلتهمنا تلن الهاوية من طول تلفتنا نحوها

والفعل الذي ظنوه مستورا بالؽرؾ الحزبية المظلمة 

 المؽلمة. األمنية والزنزانات

 

مع إدانة الحزبي بشكل مطلك، إنما أدين ذلن الحزبي  لست

الذي أصبح من طول نظره بهاوية المخبر صورة مماثلة 

 له، من حيث العدوانية التي يمارسها ضد اآلخرين.

أجد الهجوم عل  الحزبية والحزبين دون تخصيص يخدم 

الموى الرجعية، فالحزبية تجتمع عل  برنامج للتؽيير، 

ستؽبلل واجتثاثه، أكان استؽبلال طبميا أو وتسع  إلزالة اال

عنوي، هكذا يفترض مؼيره من أشكال االستؽبلل المادي وال

بالنموذج الحزبي أن يكون، نميضا لكل أشكال التحيزات 

 المالبل وطنية.
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 هذا أنا...

 

الحزبية خطوة متمدمة كبديل ومؽاير للعبللات العصبوية 

تؽي البدوية، لكنها حين ال تكون مؽايرا للوالع الذي تب

االستمطابات العابلية والعشابرية تؽييره، وحين تُْبن  عل  

والمروية ال العبللة النضالية فإنها تصبح ضمن النسك 

 ة.واالمتسلط، ونسخة تستخدم الحداثة في تعزيز البد

  

"هذا أنا.." طواؾ وتداعيات تمزج في لصة التكوين بين 

 فتكون.الذاتي والموضوعي، حكاية تمول للحياة كوني 

 الحكي مماومة للموت وفعل متحرن نحو أفك دون جدران.

ألم تماوم "شهرزاد" الموت بالحكي، ألم تروض الوحش 

 األبوي والذكوري المتسلط وتمهره بالحكي؟!

الحكي هنا ليس فعل مماومة فمط بل فعل إلدام وهدم للؽرؾ 

الحكابية المستورة، التي تؽري الجبلدين بمواصلة تشوهاتهم 

 وتلذذهم بآالم الممهورين.

فعل مماومة وحركة لؤلمام عن طريك الحكي، لد تجد في 

لادم الزمن ساردا يمبض من أثر الرسول ليصنع من 

 عي بالؽراببي.تفاصيلها ؼواية يتداخل فيها الوال

ليهم ليصنعوا إلههم، أي تخليك حكاية للناس الذين يمدمون حِ 

 كينونة من الرؼبات.يحيل السديم إل   ا  ذواتهم لتكون إله

الحكاية وعي بؤثر الرسول، استمرار لؤلمل، وعون للناس 

كي ال يلتهمهم شتات الحاضر وسؤمه والخوؾ من المستمبل 

 المجهول.

 الحكي أمل بمدينة دون أسوار. تؤثيث للزمان والمكان.
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 هذا أنا...

 

 ،تتوهج الحكاية مع كل حدث تصمله باستعادته وتكراره

 دة شؤن.لها في كل عو ها يكونبتخلمات

تتوهج الحكاية مع كل حدث تصمله بالتكرار وتنطك به 

األمكنة، كلوح محفوظ ال يؽادر صؽيرة وال كبيرة إالَّ 

 وأصبح عبلمة مسطورة فيه.
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 هذا أنا...

 

 

 بعض بوح وذاكرة

 

1 

أول إدران لي بمحيطي الخارجي كان معرفة اسم أبي 

حين كان "ناجي" كنت في ؼرفة أمي وهي تنادي أبي 

خارجا ومماببل للطالة "النافذة" الوحيدة باتجاه الشمال متجها 

نحو المدينة بتعز ، وكنا نسمي التوجه نحو السوق بالمدينة، 

 ."ناجي ابيتنا سفح جبل الماهرة : "واا

يومها عرفت اسم أبي بؤنه "ناجي" كان ذلن في سن ربما 

سم، الرابعة من العمر، وكم شعرت بحميمية تجاه هذا اال

ألن أمي نطمته بمحبة عالية. ومن يومها كان أحب شيء لي 

أن أنادي أبي :"ناجي" لكن ذلن كان يزعجه، كان يرى ذلن 

من للة االحترام، نزلت عند رؼبته ألناديه بؤبي، لكنني 

ظللت أناديه "ناجي" حين أتحدث عنه مع بناته وأوالده. 

فاء، ذلن كنت أرى أن مناداته باسمه هو ذروة المحبة والو

أن اسم "ناجي" ممزوج بصوت أمي في لحظة تخلك 

 .إدراكي

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

 .لحظة حميمية نادرة وصادلة عبرت عنها أمي

في ذلن اليوم وجدت أمي تمول ألبي بؤنها ستسجلني في 

ا ها، كانت ولتهلو مانع لكنه ترن أمر تسجيلي المدرسة، وه

 تخيط الكوافي وتبيعها وتوفر منها ما يعينها في لادم 
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 هذا أنا...

 

 األيام، لهذا كان أبي يتراخ  عن بعض األمور لتتحملها أمي 

 .لرضا واجب السداد عليه، وكان يفي بالسداد

 .إل  اليوم تمترن الكوافي بتخيلي ألمي

 

أعتمد أنني التحمت بالمدرسة في الصؾ األول االبتدابي 

م. 1972ية سن الخامسة، في عام حين كان عمري بدا

وكان عل  أختي جميلة التي تكبرني بسنة ونصؾ أو سنتين 

إل  مدرسة ناصر االبتدابية، في شارع  تصحبنيأن 

 .سبتمبر26

كان مدير مدرسة ناصر االبتدابية حينها "أحمد ذياب" من 

المإسسين لحركة اإلخوان المسلمين في اليمن. عرفت ذلن 

  .خ حركة اإلخوان في اليمنمن لراءاتي عن تاري

م هي سنوات التكوين والتحرن 1973-1969كانت أعوام 

نوفمبر، وهذا يعني أن تؤسيس 5كؤداة لسلطة جمهورية 

حركة اإلخوان واستخدامها أيديولوجية لمناهضة اليسار 

لوميين وماركسيين كان في عهد الربيس عبد الرحمن 

في سياق تعليم  اإلرياني، ومن هنا كانت بذرة أخونة اليمن

وهابي وتؤسيس المعهد العلمي هو فترة رباسة عبد الرحمن 

اإلرياني، عل  العكس مما يموله كتاب الطليعة الشعبية حين 

يوجهون األنظار نحو مرحلة الربيس إبراهيم الحمدي، 

متجاهلين عن عمد وعن فجور خصومة أن العام األول من 

نوفمبر، 5رية مرحلة الربيس الحمدي كان امتدادا لجمهو

وتدرجا للفكان عنها، في الجيش وفي اإلدارة، وفي تؤسيس 
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 هذا أنا...

 

أداة تنظيمية تستثمر طالات الشعب لتنجز تحوالتها السياسية 

 .والتنموية والوحدوية

لمد كان إبراهيم الحمدي هو الجدلي المبدع في استمراء 

الوالع ومتطلبات التحول فيما كان رفاله في الحزب 

نظرية تتعبد نصوصا لاصرة في الديممراطي حالة 

 .الترجمة، ومحدودية المعرفة الكلية للنصوص ذاتها

ما يموله سلطان أحمد زيد في مذكراته بؤنه لرأ كتاب "أصل 

العابلة" الذي أهداه له الكاتب الصحفي "أحمد الشرعبي" 

يعطي داللة ومنظورا واضحا عن لادة فصابل اليسار، 

ترة تالية تعرفوا عل  خطاب الذين التحموا باليسار ثم في ف

 !اليسار

ا ذكره سلطان مّ واصل لي مع أحمد الشرعبي سؤلته عفي ت

أحمد زيد، فؤجابني لمد أهديته كتابين: "أصل العابلة" و "ما 

عمد السبعينيات كان منتصؾ العمل". أحمد الشرعبي في 

وليسا كهبل، وهذا يعني أن شبابية المعرفة  عاما15سنه 

كهولة لادة اليسار، فكيؾ إذا أخذنا لول  كانت متمدمة عل 

أحمد الشرعبي بؤنه لم ينتم لليسار وال للحزب الديممراطي 

الثوري كما يورد ذلن "يحي  منصور أبو اصبع" في 

مذكراته، من أن "احمد الشرعبي" كان من أوابل من 

التحموا بالحزب الديممراطي الثوري اليمني، وبسبب اعتماله 

العشرين والتعذيب الذي عاناه ؼير  في سبعينيات المرن

 .مولفه وأصبح للما للسلطة تجلد به رفاله السابمين
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 هذا أنا...

 

يتميز "أحمد الشرعبي" في شعره ومماالته بفيض من الشعر 

الخبلق، وذاتية خبللة تبدو جلية لمن يرى الخيط األبيض 

 .في سديم الظبلم

 

كلما َدرْسُت في مدرسة ناصر االبتدابية أول ابتدابي، وكنت 

نجحت يعيدني أبي لمرتين؛ أي نجحت ثم أعادني ثم نجحت 

وأعادني، في أول ابتدابي، وإل  الصؾ الثالث االبتدابي وأنا 

في مدرسة ناصر. في "الراحة" نبادل مدير المدرسة ؼواية 

المطاردة مع عصاته، كانت إنسانية "احمد ذياب" تحرص 

لشارع عل  أن يمطع بنا من بوابة المدرسة المتاخمة ل

الممابل والمريب من ممبرة وادي المدام، ثم يعود إل  

المدرسة لنجده ثاني يوم وفي رأسه عصابة من شاش، 

وكانت الروايات تتعدد، منها أن المتظاهرين لذفوا به من 

مكتبه في الجهة الؽربية من المدرسة إل  جولة شارع 

سبتمبر جوار استديو "جاود" وصيدلية أو مخزن 26

ودكان خالي "إسماعيل عبد هللا نعمان" وفي ذلن "العطاب" 

المكان من أواخر خمسينيات المرن العشرين كانت مكتبة 

"سعيد حسن فارع" "إبليس" الذي لٌتل أثناء فراره من سجن 

حجة، بعد محاولته اؼتيال اإلمام "أحمد" وتم التبليػ به من 

الشيخ الفاشك، وربما ضعفا وجبنا من الشيخ عبد هللا بن 

سين األحمر الذي كان في اإللامة الجبرية ، واتصل به ح

سعيد "إبليس" واتصل بالفاشك وؼيره من مشايخ الزرانيك 

 !فبلؽوا به
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 هذا أنا...

 

أسس سعيد حسن فارع "إبليس" مكتبة في تعز وأخرى في 

صنعاء وثالثة في الحديدة، كوسيلة لعمله الوطني المتحرن 

 .من أجل إنجاز التؽيير الثوري نحو الجمهورية

زامله أبي في السعودية حين كان سعيد إبليس عامبل في 

شركة أرامكو، وكان أبي أسط  "معلم بناء" كان سعيد 

إبليس حريصا عل  التصاله بالعمال اليمنيين، وفي تلن 

المرحلة تعرؾ أبي عل  سعيد الحكيمي، الذي ظل يوده 

ويتواصل معه حت  حين أصبح وكيبل لمجلس الشورى 

ما يحكيه أبي عن سعيد إبليس أنه حين ومجلس النواب، وم

التماه بتعز في الخمسينيات، سؤل أبي هل لدين مال، وظن 

أبي أن سعيد إبليس يريد أن يعطيه، فمال له أبي نعم لدي، 

وتفاجؤ أبي بطلب سعيد من أبي أن يمرضه، حينها كان أبي 

ال يتوفر له مال فما كان منه إالّ أن رفض، اختار أن يمدم 

بل عل  أن يعترؾ بعدم لدرته عل  إلراض سعيد نفسه بخي

 .حسن فارع إبليس.

 

حين أستعيد من ذاكرتي صورة مدير مدرسة "ناصر" 

"أحمد ذياب" وكنا نسميه "أحمد ذباب" وظل اسم أحمد 

 -ذباب لصيما لوعينا ولم أعرؾ االسم الحميمي إالَّ متؤخرا

حين أستعيد صورته من ذاكرتي أشعر بإنسانيته عالية 

لخوؾ عل  األطفال، وحين سؤلت عنه في تسعينيات المرن ا

العشرين وجدته أمينا شرعيا وعالبل لحارة السلخانة بتعز، 

كان شخصا آخر ؼير "احمد ذباب" الذي تشكل في ذاكرة 

طفولتي، وكنا نستمتع بمبلحمته لنا بعصاته في الراحة كي 
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 هذا أنا...

 

د ندخل الفصول، ولم نكن ندخل الفصول إالّ بعد أن نكون ل

لعبنا معه تلن المطاردة اليومية، كانت متعة ومؽامرة 

 .طفولتنا

 

التحمت أخواتي اللواتي يكبرنني بالسن منيرة وتمية وجميلة 

بمدرسة الزهراء وكنا يسبمنني في الصفوؾ، كانت أمي 

حريصة عل  التعليم ألوالدها بنين وبنات، وكان الوالد يتكا 

بالتعليم، استثمارا  عل  حرصها فيتراخ  علما منه بإيمانها

ووجودا. ربما كل أوالدها هي من بادرت لتسجيلهم من 

مالها الذي كانت تجمعه من خياطها للكوافي ثم بعد ذلن 

 .بسنة يموم الوالد بتسديد ما عليه لها

 

في مدرسة ناصر االبتدابية عاصرت مظاهرات انطلمت 

م، ومن بينها استمبال أو مظاهرة 1974-1972طيلة أعوام 

تفابية بعودة أيوب طارش، ال أدري حينها هل كانت من اح

السعودية، لكن أيوب تخلك كفنان في عهد الربيس إبراهيم 

الحمدي. كل الهامش أصبح متنا في عهد الربيس إبراهيم 

الحمدي، الفبلحون والعمال والجنود، وصؽار التجار، 

والحرفيون، الناصريون المدن، الخ. المدن تخلمت شامخة 

ة مع أمل التحديث في عهد الربيس إبراهيم الحمدي. ومعانم

لهذا كانت مدينة صنعاء وتعز والحديدة هي أكثر المدن 

  !حزنا وصراخا في وجه لتلته

لمد كان زعيما للمدنية باستكمال الخطة الثبلثية والشروع 

في الخطة الخمسية، بِعيد الشجرة وعيد والعمال وعيد 
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 هذا أنا...

 

مها أعيادا ونهوضا وتحركا المعلم، لمد كانت المدن كل أيا

  .نحو التنمية

لم أجد ألسام الشرطة يخافون من الرشوة إالَّ في تلن 

السنوات الثبلث اليتيمات من عهد جمهوريتنا السبتمبرية، 

سمعت ذلن من أبي، لمد كان عسكري لسم الشرطة يخاؾ 

  .من التلبس بالرشوة

 

هد انتملت في الصؾ الرابع االبتدابي إل  مدرسة "الع

الجديد" باألشرفية، داخل جامع األشرفية، هنان كانوا 

يعرضون علينا بعض األفبلم العلمية عل  جدار الفصل، 

وكنت عل  معرفة وخبرة في مشاهدة األفبلم الهندية 

والمصرية واإليطالية الخ في سينما بلميس التي عمل بها 

والدي إل  جوار عمله في مشروع المياه بتعز. أتذكر طلبا 

علم الفصل من التبلميذ: من يعرؾ منكم أن يؽني هندي؟ لم

فبادرت عل  المول أنا. ثم ؼنيت لتهوى عصاته عل  

جسدي! لم أعد أتذكر من هو ذلن المعلم لكنني أتذكر 

 !خديعته وعصاته

 

وفي الصؾ الخامس انتملت للدراسة إل  مدرسة ناصر في  

هنان المستشف  العسكري بحارة المستشف  الجمهوري، كان 

مجمعا طبيا بُني منذ منتصؾ خمسينيات المرن العشرين، 

ضم المستشف  العسكري ومستشف  الصين وما نسميه اليوم 

 . بالمستشف  الجمهوري
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ال زلت أتذكر جدران المدرسة وبمايا الحمن والعبلجات  

وبمايا المؽذيات، حينها كان مدير المدرسة دمحم عبد الكريم 

لكنه دون مبلمح وال رابحة، ال المجاهد، إنسانا تربويا 

 .تستطيع أن تصفه بؤيديولوجية ما

أتذكر منه عصاته التي ولعت عل  ظهري حينها كنت في 

الصؾ الخامس أو السادس االبتدابي،  ألنني أثناء إلمابه 

لكلمة رددت وكررت بعده بشؽب الطفولة ما لاله، فما كان 

لم ينمح منه إالَّ أن هوى بعصاته الخيزران عل  ظهري، 

أثر عصاته إل  اليوم في ذاكرتي، رؼم أنه وديعا شكبل أو 

بمعن  أدق دون رابحة ومبلمح و يفتمد إلنسانية "أحمد 

ذياب" "ذباب" الذي كنّا نستمتع بتحدي عصاته في لعبة 

 .المطاردة كل راحة للمدرسة

 

ال زلت أتعجب ممن تؤذى في عهد الربيس إبراهيم الحمدي 

الثعابين لماذا يكتنزون حمدا متراكما  وعمل مع نظام رإوس

عليه، رؼم التحالهم بمجمع نفايات الفساد، وال زلت ؼير 

لادر عل  تفهم بعض لادة اليسار الذين اعتملوا في تلن 

المرحلة وهم يعلمون أن جهاز دمحم خميس كان جهازا 

سعوديا تآمر عل  الربيس الحمدي وكان يصفه بالطفل 

بد الجليل عثمان األكحلي أحد بحسب رواية لالها لنا ع

معتملي الحزب الديممراطي الثوري حينذان، أن ضباط 

 -خميس كانوا يمولون لهم إنكم تضحكون عل  هذا الطفل

واستمر بعد اؼتياله جهازا سعوديا بل وبؤيديولوجية إخوانية 

 !وهابية
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كم هو عظيم اليسار المصري حين فهم بوعي جدلي خبلفه 

الناصر، بل لال بعضهم كؽالي مع الربيس جمال عبد 

شكري: لمد حلمت بجناحي العروبة: سبلمة موس  وجمال 

 .عبد الناصر

فيما لادة فصابل اليسار في اليمن ظلوا داخل أطر وعيهم 

  !البدابي والبدوي والثؤري

نصيحتي لمن ينتمون للربيس علي عبد هللا صالح: فكروا 

، كان إبراهيم واكتبوا بؤفك أوسع، بفضاء المحبة واالكتمال

الحمدي كماال فاخترتم نمصان رإوس الثعابين، بما في ذلن 

الربيس علي عبد هللا صالح، الذي توهم أنه سيجد مشروعه 

نوفمبر. جمهورية 5في تحالفه وتماهيه مع جمهورية 

نوفمبر التي ضالت بحسن العمري ال يمكن أن تتسع 5

دي، لربيس حضوره كان من مخرجات الربيس إبراهيم الحم

ليس كتيس للضباط فحسب  وإنما كربيس للجمهورية 

 ....العربية اليمنية ثم الجمهورية اليمنية

وللبوح أن يستكمل الحكاية كلما وجد ضرورته وحتميته   

 .في االشتبان المنتج
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ولدت في حارة الماهرة بوادي المدام، في سفح جبل الماهرة، 

ربيع الثاني 19كان ذلن في صباح يوم األربعاء 

م، وأخي جميل ناجي الذي 26/7/1967هـ/الموافك 1387

ولد مساء  -كان من يرانا معا في طفولتنا يحسبنا توأما

جماد الثاني 20السبت ، الساعة الثانية والنصؾ ، 

 .م14/9/1968هـ/ الموافك 1388

التحك أخي جميل بعدي بعام في مدرسة ناصر االبتدابية، 

يا وكان ضعيفا، من أراد االنتمام مني كنت لويا ومتينا بدن

لمبارزة حدثت في طفولتنا المدرسية يجد في أخي هدفا 

سهبل للمضاء. وكثيرا ما كان يتعرض للضرب من األطفال 

 .الذين كانوا يظنونه أنا

كان شميا لكنه لم يكن لويا في المعارن اليومية التي كنا 

 .نعيشها عديد مرات في اليوم

ية سبعينيات المرن العشرين كان الطفل إذا في مدينة تعز بدا

مرض بحكة جلدية تموم األمهات بؤخذه إل  لبر الشبزي، 

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

جوار "الحول" الذي كان يسم  آنذان "حول الشامر" وكنا 

حول "في طفولتنا منخرطين بؤندية الحواري نذهب إل  

في المباريات بين أندية حواري مدينة  للمشاركة "الشامر

تعز، نادي النهضة في حارة المستشف  الجمهوري، وكان 
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لدينا ناد في حارة الماهرة، كنت ربيسه، اسمه "نادي الفكر" 

وهنان نادي التعاون تؤسس بعد ذلن، ربما في بداية 

الثمانينيات. وناد آخر في الضبوعة، وناد في عمبة 

 .ضواء الخسبتمر اسمه نادي األ26

عندما أصبت في طفولتي بمرض جلدي أخذتني أمي إل  

لبر الولي "الشبزي" كانت "الوالية" لدى الوعي الجمعي 

 -للناس متجاوزة للجدران البينية العالية التي ألامتها األديان

ألؼتسل في الماء الذي يجري جوار لبره. وكذلن لؽسل 

في المكان الذي ثيابي. لبر الشبزي إن لم تخني الذاكرة كان 

بني فيه في ثمانينات المرن العشرين "معهد خديجة" معهد 

علمي، ولسم شرطة. وكؤن اإلخوان المسلمين بتعز ورثوا 

لبر "الشبزي" ودالالته في الوعي االجتماعي بإزاحته 

وإحبلل وعي بديل، بني عل  ذات المكان، في تداول للمكان 

لشعبية إل  الداللة ومؽايرة لؤلثر. من داللته في الثمافة ا

 ."السياسية لعصر "الصحوة اإلسبلمية

 

كان أبي يؽادر المنزل في الساعة السابعة صباحا، بعد أن 

نتناول "المراع" الصبوح يتجه نحو المدينة في طريمه إل  

عمله في مشروع المياه، يتولؾ في بوفية "الشميري" جوار 

 السوق المركزي، ليشرب "للص" شاهي حليب، ويمتني

صحيفة الشرق األوسط ثم بعد ذلن صحيفة الحياة واعتمد 

صحيفة المدس صدرت بعد ذلن، ويؤخذ صحيفة الجمهورية، 

يمرأ في تلن الصحؾ عناوينها في الصفحة األول  وتفاصيل 

األخبار في الصفحة التي تليها ثم يتجه من طريك عمبة 
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 هذا أنا...

 

شارع جمال نحو عمله. كان يعود من عمله الصباحي في 

المياه والمسابي في سينماء بلميس الساعة الحادية مشروع 

عشرة ليبل، يعمل في مشروع المياه، ثم يعود ظهرا ليبدأ 

عمله في سينما بلميس المصل ، ليعود إل  البيت ليبل، 

يشرب "بوري مداعة" ويستمع لئلذاعات العالمية، لينام بعد 

ذلن، مكررا ذلن الدوام الشاق، إضافة إل  عمله في ضرب 

حمن، كان معلم بناء دليك في بنابه وإن كان بطيبا في ال

 .اإلنجاز

يبدو أن إعالة سبع بنات وثبلثة أوالد جعلت أبي ينمي لديه 

ذكاء اجتماعيا في مراكمة المودة والصحبة االجتماعية، كان 

يفر من االشتبان بالمشاكل، وبالتالي يفر من أي التزام 

بالتحديد. لكنه كان سياسي رؼم مشاعره المومية والناصرية 

صديك الجميع، فليس لديه متسع من الولت يجرفه عن 

ساعات عمله الطويلة التي ال يجد فيها فابضا ألي التزام. 

لهذا كان حذرا من أي تبعات تولعه في المشاكل االجتماعية 

 .أو السياسية

يبدو لي أن أخي أحمد ناجي ورث من أبيه هذا الذكاء، 

واالجتماعية، وعدم االنجرار في  مسطرة الحياة السياسية

 .تبعاتها وضريبتها

أمي شجاعة وممدامة وال تؤبه لحسابات المسطرة عكس أبي 

ذكي وحذر، منه ورث أخي  أحمد، ومن أمي ورثُت وإن 

كنت عل  سعة فهم وإدران لذكاء أبي لكنني اخترت إلدام 

أمي، وربما ليس اختيارا، وإنما إرثا تشربته منذ شكلت 

 .ي رحمهاجنينا ف
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أمي كانت اجتماعية، تنخرط في مشاكل محيطنا في الحارة، 

وتنحاز للزوجات ضد أزواجهن، وبالتالي تتحمل عداء 

األزواج ضدها. كل نساء الحارة كنّا يحرصنا أن تكون أمي 

حاضرة ولت مخاضهن، وربما تمضي ساعات طويلة 

 .مشجعة لهن كي يولدن أطفالهن بشكل طبيعي

 .تحسب حسابا لما سيترتب عل  لراراتها كانت مؽامرة وال

، كان منزل هاشم 1978أكتوبر15أتذكر بعد فشل حركة  

علي عابد مرالبا ولبيل ان يتم تفتيشه، كانت زوجته لد 

أودعت لدى أمي مسدسا أو أكثر ومبلؽا من الدوالرات، 

وأمي أخذت الوديعة، وبعد معرفة أبي للموضوع بفترة 

م تنته إالَّ بعد إعادة تلن ليست لصيرة كانت مشكلة ل

 .الوديعة

في طفولتي تؤثرت بصريا بمكتبة هاشم علي عابد في 

منزله، مكتبة فخمة ومكتب في ؼرفة كؤنها ؼار نبوة يعتزل 

فيها مستلهما أفكارا مهمة ومصيرية، كذا كنت أتخيله... 

 .كان ولتها ربيسا لتحرير صحيفة مارب

ناصري في اليمن، هو أحد الميادات المإسسة للتنظيم ال

وشارن وحضر عديد دورات تثميفية وتنظيمية في تنظيم 

الطليعة العربية  بمصر، أواخر ستينيات المرن العشرين، 

 .وكان أمين سر فرع اليمن

كان مستؤجرا لمنزل بسيط في جولة وادي المدام، مبلصما 

للممبرة، مبلمحه حينذان كانت تشي بزمن جمال عبد 

مع شبه في مبلمح الوجه لجمال، الناصر، صموت وعميك 

هكذا كان يبدو لي، بعد ذلن وجدته يدير السياسة 
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 هذا أنا...

 

بـ"المخافسة" ربما هذه الطريمة تشكلت بفعل زمن الممع 

وتجريم العمل السياسي والحزبي، لكنها ظلت الطريمة التي 

 . ُجبِل عليها جيل المإسسين ومن ترب  عليهم

ية، لطالما منحتنا كانت أما ثان -زوجته رحمة هللا تؽشاها

طيبتها وطعامها. أتذكر في إحدى األيام كان البنتها "كفاح" 

أصبح مراسبل لمناة الجزيرة في الواليات -وابنها "مراد"

سيكل أبو ثبلث عجبلت، كانوا نحافا  -المتحدة بواشنطن

ويصؽرونني في السن، وكنت سمينا ومتينا، ما إن جلسُت 

ه الواصلة بين الكرسي عل  السَّْيَكل حت  انكسرت لصبت

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

  .الممزوج بترديدها لعبارة "ما شاء هللا" جعلني أطمبن

أول مرة في طفولتي استمعت لصوت أيوب طارش مع أمي 

، كانت تدندن مع صوت وإيماع أيوب في أؼنيته التي تبثها 

دق الماع دله" كانت أمي  اإلذاعة آنذان، ربما كانت "أؼنية

تترنم مع صوت علي اآلنسي أكثر من صوت أيوب، وكنت 

في تلن المرحلة من الطفولة أستثمل صوت اآلنسي ، حين 

كبرت في السن وجدت صوت اآلنسي والحانه بحاجة 

بالنسبة للمتلمي إل  سن نضوج أكبر، عل  عكس الصوت 

 .بة الريؾالريفي أليوب وإيماعه المتكرر، الذي يماثل رتا

بل إن بساطة الصوت واللحن لدى أيوب من وجهة نظري 

جنت كثيرا عل  الثراء الداللي والتصويري والحسي لشعر 

 .عبد هللا عبد الوهاب الفضول

عبمرية الفضول من وجهة نظري امتصاص جمالي لؤلمكنة 

والثمافة اليمنية المدينية التي تشكل فيها. عاش طفولته في 
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يمة، ودرس فيها مزامبل للماضي دمحم مدينة صنعاء المد

إسماعيل العمراني، ثم عاش في عدن إبان الحران السياسي 

والنمابي والتحرري خمسينيات المرن العشرين، ثم عاش في 

مدينة تعز ومدينة التربة، ومن هذه األمكنة وجمالياتها 

كثمافة تتضمن التعدد الوحدوي كانت شعرية الفضول 

لرتابة إيماع وصوت أيوب طارش،  المتوهجة والمتجاوزة 

  .وفضابه الريفي

في طفولته؛ أي الفضول، حين كان أبوه عبد الوهاب نعمان 

في اإللامة الجبرية بصنعاء بسبب اشتراكه ودوره الربيسي 

م التي أريد منها استمبلل لواء 1922في التخطيط لحركة 

" لتكون تعز، ابتداء من لضاء "إب" وصوال إل  "زبيد

سلطنة محمية باالستعمار البريطاني في عدن. ويبدو أن 

الحاكم البريطاني في عدن أبدى موافمته األولية وحين تمت 

العودة إل  الحكومة البريطانية كان رأيها أن تعز ليست ذات 

أهمية في االستراتيجية االستعمارية لبريطانيا في المنطمة. 

دم وجود دعم خارجي لهذا كانت نتيجة الحركة الفشل، لع

وألن المساوى وأحمد الباشا "أحمد المتوكل" أحد أحفاد 

اإلمام الماسم، وكان عين أعيان تعز، وفي بيته تم التخطيط 

للحركة، ويبدو أن المساوى كان من كتب الخطة، لكنهم في 

ذات الولت تواصلوا مع اإلمام يحي  واألمير علي الوزير 

عل  مشايخ عديدين من  فكانت النتيجة أن أُلمي المبض

الحجرية وإب وحبيش والعدين، وتحمل الشيخ عبد الوهاب 

نعمان تبعات تلن الحركة، فالتواصل مع اإلنجليز عن 

 .طريك سلطان لحج يبدو أنه من لام به
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م سؤل أحمد الشامي، 1948فبراير 17بعد فشل حركة 

صاحب "رياح التؽيير" الشيخ عبد الوهاب عن موضوع 

اإلنجليز لكن الشيخ ولد كان بينه وبين التواصل مع 

استدعابه لئلعدام بضع لحظات ألسم بعدم التواصل مع 

اإلنجليز، وبعد مصالحة أحمد الشامي وعودته لحضيرة 

الدولة المتوكلية أراه اإلمام أحمد مخطط االنمبلب 

ومراسبلت عبد الوهاب مع سلطان لحج واإلنجليز، ولد كان 

 .في خزانتهاإلمام احمد محتفظا بها 

حين حّرض بعض الممربين من اإلمام يحي  عل  السيد 

احمد المتوكل ، وهو بالمناسبة جد األستاذة أمل الباشا، 

ربيسة منتدى الشمابك، وعل  الماضي المساوى، وهو جد 

الماضي "احمد المساوى" أحد ركابز الحوثيين في إب وتعز 

مإامرة" وطالبوا بضرورة معالبتهما الشتراكهما في "ال –

كان رد اإلمام يحي  " وال يَُضآرَّ كاتب وال شهيد" فاإلمام 

يحي  اعتبر "أحمد المتوكل" و "المساوى" شهودا عل  

المإامرة لتواصلهما معه، وإببلؼه واألمير علي الوزير 

 بتفاصيل وخطة االنمبلب.

ويبدو أن دور "أحمد الباشا" تكرر مع ابنه "دمحم الباشا" في 

م، فمد كان موكبل له وؼيره  اؼتيال 1948حركة شباط 

سيؾ اإلسبلم أحمد في تعز، ولم يتم التنفيذ، بل كانت 

تحركات سيؾ اإلسبلم أحمد من تعز مرورا بالحديدة 

ة" عل  علم بتفاصيل ما رتبته الحركة  ووصوال إل  "َحجَّ

 !بخصوصه
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 هذا أنا...

 

 

3 

 

أحد األصدلاء الذين أعتز بهم علك برسالة عل  الخاص 

كتبته بعنوان "بعض بوح  بعض ذاكرة" بموله  بخصوص ما

 "....تن"أرى أن الولت والظرؾ ؼير مناسبين لنشر سير

ال أرى ولتا محددا للكتابة عن سردية حياتنا، يمرن 

الكثيرون بين كتابة السيرة وخريؾ العمر، وحين يجدون 

كتابة فيها مماربات من سيرة ذاتية يكتبها صاحبها في عمر 

مسة والخمسين من عمره وهو سن الشباب لم يتجاوز الخا

 .تكون رإيتهم أن ولتها لم يحن بعد -في العمل اإلبداعي

صحيح أنني أنطلك من مدخل السيرة الذاتية لكنني بجدل ما 

ألرأ الوجوه واألمكنة واألحداث، الذاكرة والذكريات بما هي 

أمكنة تمتص تاريخ من عبروا أو موالؾ ورإى واشتباكات 

في اللحظة الماضوية بمدر ما تحلل نسما وحمبل ال تتموضع 

 .مهيمنا في حياتنا اآلن واألمس والؽد

نحن نعيش في زمن الحرب وااللتتال بين عديد أوهام 

جؽرافية ودينية وعرلية، تجعل المول بؤن "الولت لم يحن" 

وكؤنه إعدام للمول، فاإلرجاء هنا ال يملن بذخا من الولت 

المتل جوعا ومرضا وببارود وال سعة لبلسترخاء. زمن 

ألنعة الطابفية العمياء، الذي يجعل فسحة الحياة مجرد صدفة 

ولََدرا ضبيبل ينفلت من حتميات األلدار المميتة، هنا يكون 

 .اإلرجاء إماتة للمول
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 هذا أنا...

 

م وأنا ناجح إل  الصؾ الخامس، وأتحدث 1978جاء عام 

 .م1978اكتوبر 15تحديدا عن حركة 

تمت في صنعاء وتعز والحديدة وإب مع االعتماالت التي 

الخ، خاؾ أبي من تفتيش بيتنا، ولام بتجميع كل الكتب التي 

تخص أخي أحمد ناجي ليضعها في "جواني" ومن ثم 

إحرالها في "المافي" حمنا وحك بيت المرحوم "دمحم سالم 

المدسي" في تلن اللحظة شعرت بحميمية تجاه الكتب، فممت 

لكتب وأشرطة أؼاني ألخفيها في بحمل شنطة ثياب مليبة با

جرؾ داخل جبل الماهرة. وبعد انتهاء المذبحة حرلا لمكتبة 

أحمد ناجي، بميت تلن الشنطة التي بدأت المراءة من 

محتوياتها، كانت تنوعا أيديولوجيا، من كتب للعماد 

وعبمرياته وعبد المنعم النمر في محاكماتهم للشيوعية إل  

هللا الريماوي  وعصمت سيؾ كتب لنديم البيطار وعبد 

الدولة وميشيل عفلك ، إل  رسابل حسن البنا ومؤثوراته 

ومعالم سيد لطب وهداه وظبلله. إل  "ما العمل" وخطوة 

إل  األمام خطوتان إل  الخلؾ" للينين، إل  كتب عن تاريخ 

الفلسفة، والنمد األدبي لدمحم مندور ومصطف  مندور وعبد 

ريخ وعصور األدب وفنونه لشولي المادر المط، ومجلدات تا

ضيؾ الخ، ومكتبة ؼنابية ألم كلثوم وحليم وفريد وفيروز 

 .الخ

ذلن التنوع األيديولوجي واألدبي كنت ألرأه وبعضه لم أكن 

 أفهمه لكنني كنت مستمرا في لراءته.

بعض تلن الكتب أعدت لراءاتها وأنا في ثالث ثانوي عام  

فوجدتها مساجبلت  مثل نظرية الثورة العربية، 1986
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 هذا أنا...

 

بسيطة، وبعملية المدعي العام، في حين أن دفاع عصمت 

سيؾ الدولة عن جمال عبد الناصر في كتابيه "مشكبلت 

الديممراطية في مصر" و "هل كان عبد الناصر ديكتاتوريا" 

 .م1986أعجبتني حين أعدت لراءتها في عام 

ي في مدرسة الشعب َدَرسُت الصؾ األول اإلعدادي والثان 

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

الثالث اإلعدادي وإل  الثاني الثانوي في مدرسة الفاروق 

، ومع افتتاح ثانوية تعز الكبرى 1986-1983لؤلعوام 

 صؾ الثالث الثانوي للعام الدراسيالتحمت بها في ال

 .م1986-1987

تزاملت مع الماص دمحم أحمد عثمان في الصؾ األول 

االعدادي ثم في الثالث االعدادي وأول ثانوي وثاني ثانوي. 

أعتمد أن أول لصة كتبها في صحيفة الجمهورية كانت وهو 

في المرحلة الثانوية. منه الترضت ثبلثة كتب حين كنا في 

ية أول ثانوي أو ثاني تمريبا، وكان أحدها "المبادئ األول

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

لذلن الكتاب. طمعت بالكتب وأردت االستحواذ عليها، 

وألنها لم تكن ملكه وربما لم يمرأها حينها  فمد أصر عل  

 .استعادتها فؤعدتها

كنت لاربا نهما طيلة ثمانينات المرن العشرين، وأعتمد أن 

لمدرسي كانت تصل لعشر ساعات لراءاتي خارج الممرر ا

 .ساعات وأنا في المرحلة الثانوية

في مرحلة الدراسة االبتدابية سبعينيات المرن العشرين كان 

بيعي للصحؾ والمجبلت، ثم عودتي إل  مكتبة الوعي 
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 هذا أنا...

 

الثوري وؼالبا إل  الكشن التابع لهم " كشن سبؤ" وكان لبلها 

هاتين ملكا لـ"لاسم المدسي" صاحب "مكتبة الطليعة" من 

المكتبتين وفي كشن سبؤ كنت آخذ المجبلت والصحؾ 

صباحا ألبيعها ثم أعود عل  الرابعة عصرا أللرأ بعض 

الكتب أو المصص والروايات والصحؾ... ومع عمد 

الثمانينيات كنت في كل إجازة صيفية أعمل "شالي" عامبل 

باليومية، لماء أجر يومي كان حينذان خمسين رياال، 

ل إجازة صيفية أعمل، ومع كل خميس واستمريت في ك

أستلم ثبلثمابة لاير، ليكون منها مبلؽا لشراء كتب، ومبلؽا 

يتم توفيره لشراء الدفاتر والزي المدرسي، ويكون منها 

  .عشاء دسما في مساء الخميس بعد االنصراؾ من العمل

ال زلت أتذكر عملي مع المماول العريمي، كان صديما ألبي 

ويسكن في حي المؽربة، ربما اسمه "عبده سعيد" ابنه كان 

 -زميلي في الصؾ السادس االبتدابي، وكنا نذاكر معا

أخذني للعمل معه في بيت "فضل اإلرياني" وإريانيين 

آخرين، وفي مدرسة ناصر ومدرسة ثانوية تعز حين كانتا 

إلنشاء، وفي فندق ذي يزن ببير باشا، وفي عصيفرة، ليد ا

  .إلخ

لم أعد أتذكر بدلة  1983في اإلجازة الصيفية ربما عام 

كنت في صنعاء، في بيت أخي أحمد ناجي باألكمة الؽربية، 

وهنان وجدت عبده دمحم الجندي وزوجته نجيبة األصبحي، 

ان فابمة الجمال حينها، كان مميما في بيت أحمد ناجي ، ك

اإلعداد لتنظيم الجندي ومإتمره العام الذي عمد حينها في 

ذلن البيت، أيامها التميت بحسن العديني هنان، وأستطيع 
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 هذا أنا...

 

المول إن خبلفه مع عبده دمحم الجندي لم يكن ألسباب مالية 

فمط، بمعن  لم يكن تنازعا محضا عل  المال، كان هنان 

 ...التباس بخصوصيات أسرية

ناجي حريصين عل  التخلص من كان الجندي واحمد 

وجودي، فمد كانا يظنا أنني مرسل من التنظيم الناصري، أو 

من يسميهم بناصريي لدس، وأيامها كنت أتردد عل  البيت 

الذي يسكن فيه عبد هللا نعمان مع شباب من لريتنا بصنعاء، 

 !وأنام في بيت أحمد ناجي وكل طرؾ يحسبني عل  اآلخر

ي وعبده دمحم الجندي التخلص مني المهم أستطاع أحمد ناج

بحجة اإللامة مع عابلتيهما، في بيت بعيد عن منزل أحمد 

ناجي الذي تم فيه عمد مإتمر تنظيم الجندي، الذي سماه 

بمإتمر االنماذ أو تنظيم اإلنماذ، وردد أيامها أن التنظيم 

الناصري تخل  عن االشتراكية واستبدلها بالعدالة 

، في مزايدة 1977الخامس عام  االجتماعية في مإتمره

شعاراتية، فمد كان تنظيم الجندي كما ذكرت في كتابي 

"جدل الوالع وصدى األمكنة" وكتاب "األحزاب والموى 

السياسية في اليمن" عل  لسان "عبد هللا سبلم الحكيمي" 

لفيؾ من مجموعات أمنية وناصريين لم يكونوا من ليادات 

  عبد هللا سبلم الحكيمي الصؾ األول. لكنني استدركت عل

وجود ليادات مإسسة في التنظيم مثل عبداللطيؾ الشرجبي، 

وليادات من الصؾ الثاني مثل أحمد سبلم الممطري وعبد 

الؽني كليب وشباب مثل حسن العديني وحمود الصوفي 

 .ومفيد عبده سيؾ وأحمد ناجي وإدريس الشرجبي
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 هذا أنا...

 

وتحشيد  بل إن تنظيم الجندي كان تحركه بتوجيه وتمويل

من السلطة الستمطاب العديد من طبلب الجامعة ومدارس 

الثانوية. أذكر أنني التميت بعادل العميبي في بيت أحمد 

م، وكان دمحم يحي  الصبري ونجيب 1985ناجي ربما عام 

الباشا ولاسم الصبري وعبده سعيد الشرجبي، وعشرات 

ي الشباب في تعز وصنعاء، انضم جلهم إل  التنظيم الناصر

من الشباب الذين استمطبهم عبده دمحم  -1990مع عام 

 .الجندي حين كانوا في المرحلة الثانوية وما لبل الجامعة

اختلؾ حسن العديني وحمود الصوفي مع الجندي وكان فيما 

كتبوه في الصحؾ بعض حمابك ذلن الخبلؾ، ولدر من 

 .التكتم المتخادم بينهم

اجي ولام باختطافه ثم اختلؾ الجندي بعد ذلن مع أحمد ن

ومحاولة دفنه حيا في إحدى ممابر صنعاء، ومن تلن الحادثة 

كتب أحمد ناجي لصيدته التي نشرها له يومها فإاد عبد 

المادر في الصفحة األدبية لصحيفة الثورة، مما جاء فيها 

 .""وعبد الليل يؽتال الشهيد ويعد مشنمة للجديد

من األمن كان تنظيم الجندي يعمل بتمويل وإشراؾ 

الوطني، وكان األمن الوطني يدخل ضمن سلطات وإشراؾ 

لابد الفرلة األول  مدرع "علي محسن" فمد كان تفريخ 

األحزاب، وكذلن التعيينات في عضوية اللجنة الدابمة 

للمإتمر الشعبي العام من ضمن نفوذ علي محسن، لهذا كنا 

م بؤن علي محسن 2011نرى الجندي يردد طيلة أحداث 

به، لكنه ال يستطيع خيانة "للص الشاي" الذي شربه صاح

 !مع الربيس علي عبدهللا صالح
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 هذا أنا...

 

لم تكن صحبة بل مسخا لذات كان يمكن لها أن تكون 

حاضرة في الفكر لو أخلص وجهه للمعرفة والفكر، فمد كان 

يتميز بسعة المراءة واالطبلع والمدرة المذهلة عل  الحفظ، 

كانية تحوله إل  مثمؾ منتج ولعل ملكة الحفظ لديه لتلت إم

 .ال مستظهر لما يمرأه

خارج  في هذه المرحلة وما زلت إل  اآلنكنت 

باستثناء فترة لصيرة بداية تسعينيات المرن  - االستمطابات

العشرين التزمت فيها للتنظيم الوحدوي الناصري، وتلن 

وإن كنت أميل عاطفيا إل   -مرحلة تحتاج إل  ممال منفصل

اصري الذي سماه الجندي بتنظيم لََدس، وبسبب التنظيم الن

نومي في بيت أحمد ناجي الذي كان في البدء ممرا لئلعداد 

لمإتمر الجندي، وبسبب ذهابي إل  البيت الذي يميم فيه عبد 

هللا نعمان لريبا من الجامعة المديمة كنت محل حذر واتهام 

 .الطرفين. وتعرضت ألذى نفسي شديد المسوة من الطرفين

هو االن أمين عام للتنظيم -تذكر يومها أن عبد هللا نعمان أ

وضعني داخل حلمة يبدو انه رتبها مع  -الوحدوي الناصري

شباب المرية الذين يدرسون في جامعة صنعاء، وكان يومها 

مسبوال عنهم تنظيميا، وجدتني وإذا بي داخل حلمة جبلدين، 

تعرؾ  ظلوا فترة نصؾ ساعة تمريبا يسوطونني بؤلسنة ال

م، ووجدتني 1983الرحمة وال اللين، ربما كان ذلن عام 

، وحين أفمت لم أجد أحدا منهم فانصرفت. مثل  أؼمي عليَّ

هذه الدابرة من الجبلدين  تكررت معي حين كنت معتمبل في 

 11و 10و 9بسبب انتفاضة  1992اعتمالي الثاني عام 

ديسمبر التي تفجرت في شوارع تعز وصنعاء وذمار 
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 هذا أنا...

 

ديدة. في أحد أيام التحميك معي كانوا يؤخذونني من والح

التي ال تتسع إالّ لمعتمل واحد، متر في  -الزنزانة االنفرادية

مترين، والتي نمت فيها عل  الببلط دون فرش أو لحاؾ 

وشهر  1992طيلة أسابيع شديدة البرودة من شهر ديسمبر

تحميك لرابة الساعة الثانية أو الثالثة مساء لل -1993يناير 

 -وعند إعادتي ذات يوم فمد ظلوا يحممون معي ألسابيع

وجدتهم ولبل أن أصل إل  الزنزانة لد وضعوني داخل حلمة 

حاملين مسدساتهم وخناجرهم بإشراؾ ضابط أصبح بعد 

ذلن دكتورا في جامعة تعز ضمن استراتيجيتهم لعسكرة 

الجامعات التي نشطت في التسعينيات، أظن اسمه منصور 

أؼمي عليَّ وتركوني في األرض، وبعدها أخذني  -نيالنخبل

 .الحارس ورماني في الزنزانة

لطالما تولفت في عديد كتابات لي أمام حالة التماثل بين 

الحزبيين وجبلوزة األمن الوطني/السياسي، كانت طرلهم 

ووسابلهم وسياطهم تتشابه وتتماثل حد التماهي والتوحد، بما 

أن طول وديمومة النظر في يذكرني بما لاله نتشه من 

 .الهاوية تجعل الهاوية تلتهمنا أو نصبح نحن الهاوية

أثناء عمد مإتمر الجندي كنت أنام مع عابلة أحمد ناجي 

وعابلة الجندي في بيت واسع استؤجره الجندي ليميم فيه بعد 

  .انعماد مإتمره

أتذكر مولفا مإلما ترن أخدودا في نفسي، كنت في ديوان 

يت أحمد ناجي، وكان الجندي يتناول المات، فجؤة المميل بب

وجدت أحمد ناجي يعطيني ثمانمابة لاير، اعتبروني لمت 

بمهمة حين ألمت مع عابلتيهما أثناء عمد مإتمرهم، وأنا 
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 هذا أنا...

 

تفاجؤت، لكن طريمة منحي المبلػ كانت مذلة، عل  طريمة 

مدرسة بافلوؾ تم رمي المبلػ عل  األرض ورلة ورلة 

ر، وعلي التماطها، تولفت فجؤة مع ألم، والمبلػ وبشكل متناث

كبير ولتها وأنا في صنعاء وأحتاج ، كان الجندي يرالب 

المشهد مع ابتسامة ولإم منتظرا رد فعلي، فممت بالتماط 

 .المبلػ بؤصابع لدمي
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 هذا أنا...
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-يبدو ان ما لاله بيير بورديو في كتابه المشترن مع جان

اإلنتاج..." من أن تصوراتنا هي التي  "إعادة -كلود باسرون

تعيد تشكيل العالم وليس العالم من يٌشكل تصوراتنا المؽايرة 

 ...صحيح إل  حد كبير -لحميمة الوالع بكل نسبيته

لم نكن نمرأ الوالع كنا منؽمسين في تصوراتنا عن العالم، 

التصورات التي أنتجتها السلطة والمعارضة في حالة تماثل، 

  .لذي يعيد إنتاج أشكال متعددة من التسلط والمهربوعيهما ا

لهذا نعيش إل  اليوم في ظل سنوات الحرب واألزمة الممتدة 

إل  عمود مضت دون مشروع وطني يحررنا من أشكال 

المهر التي تنتجها المإسسات المتعددة وتجعلنا داخل سجن 

من األنماط المكررة التي تعيد إنتاج أشباهها ونظابرها، 

 .جابة لهذه األشكال، بل وإعادة إنتاجهااالست

هكذا كانت األحزاب اليمنية ومازالت آلية من آليات إنتاج 

 .المهر ال مماومته

آلية لتصنيع الكادر المطواع ال الفرد المبدع، لتوسيع سياج 

وتكاثر المطيع ال إسماط وهدم السياج، وتحريره من داخل 

دة بتعدد أشكال ذلن السجن الكبير بعدسات مرالبته المتعد

 .السلطة

للت الفرد المبدع ال المثمؾ المنشك الذي من وجهة نظري 

وإن بدا مماببل ورافضا لسلطة الحزب ولطيعه أراه يحمل 

 .جينات سلطة الحزب ولو في صيؽة المفرد
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 هذا أنا...

 

تحتكر األسرة والعابلة والمدرسة واألندية واألحزاب 

. لهذا ال والمإسسات والدولة أشكاال متعددة للعنؾ المادي

نجد تخلما لمشروع وطني، مشروع مواطنة ووطن للجميع، 

وإنما توازنات ومحاصصات للسلطة وأدوات المهر بكل 

  .رموزها  والثروة لكل بحسب أدوات العنؾ التي يحتكرها

 

سبك أن كتبت عن ذكرياتي ما بعد حصولي عل  الثانوية 

العامة، لكن ال ضير من العودة إل  بعض المحطات 

 .تكمال بعض تفاصيلهاالس

حصلت عل  الثانوية العامة  المسم العلمي للعام الدراسي 

م، وصعدت إل  صنعاء للتسجيل في الكلية 1986-1987

، لكنني رؼم بنيتي الرياضية والتداريب 1987الحربية عام 

السويدية التي كنت أداوم عل  ممارستها بما ال يمل عن 

نت في نادي الفكر عشرين أو واحد وعشرين تدريبا حين ك

ونادي التعاون ونادي الميثاق الذي كان فرعا لنادي األحرار 

التابع لئلخوان المسلمين دون أن نعرؾ ذلن، وحين عرفنا 

"كنسلت" النادي باالتفاق مع المسبول المالي رضوان 

شاهر، الذي درس الهندسة المعمارية بعد ذلن في أوروبا 

في للنادي دون مسبولية الشرلية. كنت حينها المسبول الثما

فعلية، وحين كنسلناه عدنا إل  نادينا العريك "نادي الفكر 

الرياضي والثمافي" الذي كنت ربيسه، كان ذلن في عام 

 .تمريبا1984

المهم بالنسبة للكلية الحربية لم ألبث فيها أكثر من أربع 

وعشرين ساعة، ثم ؼادرتها مع إشرالة الصباح فلم تكن 
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 هذا أنا...

 

سكرية تتبلءم مع تكويني، وحسنا فعلت، االنضباطية الع

فالعديد من زمبلبي الذين انخرطوا في تلن الدفعة ماتوا أو 

بترت لهم أعضاء بسبب انفجار لؽم فيهم أثناء تدريبهم 

م...كنت لُبَيل 1994العملي، وبعضهم لتل في حرب 

الدخول في الكلية الحربية مميما في بيت األخ أمين دمحم علي 

كن الجامعي لدكاترة جامعة صنعاء، أبوه ثابت مشرؾ الس

دمحم علي  معلم بناء فنان ونادر، كان وسيما في مبلمحه 

سمحا في سلوكه، عملت معه عامل بناء حين كنت في 

الصؾ السادس االبتدابي، وال زلت أحن إل  ذكراه، كان 

سبلما وجماال في آن... وذات صباح لمت بالتمشي شمال 

أعلم أنه من ضمن محيط الفرلة السكن الجامعي، ولم أكن 

األول  مدرع. لمحني أحد الجنود وأعتمد أنه من شرعب او 

المخبلؾ، وظل يمترب مني مهروال أو ماشيا دون أن أفهم 

ؼرضه، حت  أمسكني ولام بتسليمي لمابد أركان الفرلة 

الذي أمر بوضعي في زنزانة تمع تحت األرض، وفيها عديد 

، كان الحمام بكل مخلفاته يمع مساجين من الجنود لتؤديبهم

فوق الزنزانة وتنساب مخلفات الؽابط والبول إذا انسد 

مجرى المخلفات إل  داخل الزنزانة. أرسلت مع أحد الجنود 

المفرج عنهم برلم تلفون أخي أحمد ناجي ليخبره بما أنا 

فيه، حت  كانت الساعة الثانية عشرة ليبل ليفرج عني 

بيس تحرير صحيفة المنار التي بوساطة علي عباس باشا، ر

كان يعمل فيها أخي أحمد. وبعد إطبلق سراحي تركني أخي 

في الشارع ألدبر سكني، فذهبت إل  المنزل الذي يميم فيه 
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 هذا أنا...

 

األخ أمين دمحم علي ثابت مشرؾ السكن الجامعي لدكاترة 

 .الجامعة، ألعاني طيلة الليل وحت  الصباح من تسمم شديد

ي وهو بالمناسبة جارنا في تعز، بين في منزل أمين دمحم عل

  .بيت عابلتي وعابلته مسافة متر

، أو ربما بعد عودتي من سوريا 1987في ذلن العام أي 

م وجدت الصديك عز الدين سعيد أحمد، حينها 1989عام 

لم يكن صديمي وليس بيننا معرفة، كان يدرس علوم سياسية 

جاء إل  والتصاد في جامعة صنعاء، كلية التجارة، ولد 

أمين دمحم علي يرجوه التوسط له عند دكاترة كليته كي 

ينجحوه في بعض المواد التي رسب بها. بعد سنوات ربما 

أواخر تسعينيات المرن العشرين سؤلت أمين دمحم علي عن 

 زيارة عز الدين فؤخبرني أنه توسط له في مواد عديدة

 .ومستويات دراسية عدة

خلفية لدى عز الدين بما يتعلك من هنا نفهم عدم وجود أي 

  .بالعلوم السياسية وااللتصاد

لمد كانت دراسته فهلوة وترفيع بوساطات دون معرفة وعلم، 

  .وهكذا استمر في صعود سلم االنتهازية نحو المناصب

حين حصلت عل  عضوية اتحاد  1990عام  تعرفت عليه

فرع، األدباء والكتاب اليمنيين، وكان حينها ناببا لربيس ال

ولد تم ضمي للجنة الثمافية التي لم تكن سوى عز الدين وأنا 

عبد الموي سالم العريمي، وعمليا كنت من  والصديك العزيز

، 1997-1991يموم بإدارة الفعاليات الثمافية طيلة األعوام 

ثم بعد ذلن واصل عمل اللجنة الثمافية الصديك العزيز 

 .الماص والروابي دمحم عبد الوكيل جازم
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 هذا أنا...

 

كان عز الدين سعيد أحمد الذي تؽير اسمه فيما بعد ليصبح 

"عزالدين األصبحي" لاصا ولديه مجموعتان لصصيتان 

"خطوات في الليل" ألرب للرداءة، و"وجوه وأمكنة"  

العنوان مستنسخ وليس من ابداعه، لكن نصوصها كانت 

جيدة، ولديه نصوص لصصية ربما صدرت في مجموعة 

من بينها نص لصصي بديع بعنوان  -ال ادري-لصصية ثالثة

"نجوم خضر" أتذكر فيها كيؾ أن العمداء في بلد المليون 

عميد صادروا نجوم السماء ليضعونها عل  أكتفاهم. وأعتمد 

أن عز الدين صادر عديد نجوم ليضعها نياشين تزين 

ريوس" أو وسيرته. ليس فمط شهادة حصوله عل  "بكال

وإنما حت  في نشاطه  "ليسانس" علوم سياسية والتصاد،

كان يصادر  1994الحمولي الذي تؤسس منذ ما بعد حرب 

 .فيه ما تنجزه دكاكين المجتمع المدني المنافسة لدكانه

طيلة أعوام النصؾ األول من تسعينيات المرن العشرين 

حريصا في كل لماء عل  أن -ميه كان "عز" هكذا كنا نس

سلبي بصيؽة سيناريو عن عبد الحبيب  بورتريه يختلك

سالم، ومن تلن الحكايات تكون لدي حاجز ضد عبد الحبيب 

سالم. بالتؤكيد لم يكن عبد الحبيب ذلن المثمؾ المناوئ 

للسلطة لكنه كان يتميز بذاتية مضيبة لشخصيته، ولدرة عل  

سبب تلن الذاتية المضيبة التؤثير في ليادات المعارضة، وب

ح الربيسان علي عبد هللا صالح ربيس تصالفما أن 

حمر ربيس مجلس الجمهورية والشيخ عبد هللا بن حسين األ

إالَّ وراح ضحية ذلن الوبام صاحب ممال -النواب

"الديممراطية كلمة مرة" الذي كان ينشره في صحيفة 
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 هذا أنا...

 

"صوت العمال" لُتِل عبد الحبيب، وهنا هدأت كراهية 

انملبت ضؽينته إل  وؼيرة وضؽينة عز الدين واطمؤنت، ف

بكاء وتباكي، وسع  إلنجاز كتاب لعبد الحبيب يحتوي عل  

بعض مماالته باسم " الديممراطية كلمة مرة" ثالث الثبلثة 

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

جرأته وشجاعته وإلدامه كان وفيا لعز الدين فلم يحظ منه 

ا فعل مع صاحبه عبد بسيناريوهات مشوهة لحميمته كم

الحبيب سالم . كل الثبلثة حظوا برعاية من األستاذ دمحم عبد 

الرحمن المجاهد، الذي كان ينحاز لكل لدرة وموهبة واعدة 

ويوفر لها كل أسباب النمو والنجاح. لكن نجاح عز الدين 

الذي يفتمد للمدرة والمعرفة بني عل  إزاحة ومصادرة 

 .لدرات اآلخرين

ورلة يكسب فيها، ولو كانت ورلة إعادة  هو يلعب بكل

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

طباعته باسم دار نشر كانت مرخصة باسمه من مكتب 

حين 1994الثمافة بتعز اسمها "دار الحادي" وبعد حرب 

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

لم يلتفت لذلن  -ة تهجيي لبلسمأو "هارتس" ال أدري دل

الدار الذي كانت مكاسبه ممارنة بمركز المعلومات  مجرد 

 .مبلليم

 ...لمد كان "هجاص" كما يمول المصريون

مركز الحموق والمعلومات تؤسس برعاية علي اآلنسي مدير 

مكتب الرباسة، وعبد الكريم اإلرياني وزير الخارجية حينا 

 ا في ذلن إعداد عز الدينحينا آخر، بم وربيس الوزراء



 

41 

 

 هذا أنا...

 

وبعد تلن الدورات عاد متفهما  بدورات أليمت له في ألمانيا،

كان فهمه للعمليات الفدابية  مشاعر وآالم اإلسرابيليين!، بل

بها شابات مثل سناء محيدلي وؼيرها بتمديم تفسير  التي لام

أخبللي هو في جوهره ومصادراته للمضية الفلسطينية 

ين يحيل البطولة إل  انتحار ليمي أو تفسير ال اخبللي ح

 !نتيجة انحبلل أخبللي

 

بعد تركي للكلية الحربية في اليوم الثاني من التحالي بها 

عدت إل  تعز، ومنها إل  لرية حلمان عزلة لدس لتؤدية 

-1987واجب خدمة التدريس اإللزامية للعام الدراسي 

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

مربيا للصؾ األول االبتدابي وأشرؾ عل  النشاط الثمافي 

الذي  الكشافة والفريك الرياضي للمدرسة، وأدرب فريك

 .حمك انتصارات عل  العديد من مدارس عزلة لدس

في مدرسة ناصر حلمان توهمت أنني أعيش فضاء الحرية 

دون سمؾ أو خوؾ من سلطة، لمنت تبلميذي أناشيد عن 

ر الحرية واالشتراكية والوحدة للتبلميذ الحرية، موسمت شعا

كل حصة سادسة، وترنمت معهم أؼنية لفنانة ليبية كانت 

تمول كلماتها "الحرية عليها نعيش عليها نموت" ورلصنا 

معا عل  صوت جورج وسوؾ وأؼانيه الطربية. وؼذيت 

الكشافة والفريك الرياضي والمسرح المدرسي بميم وروح 

 .العروبة

ن العليا؛ وكانت تنمسم إل  حلمان السفل  في لرية حلما 

ركسية، والعليا وحلمان العليا، السفل  يؽلب عل  انتمابهم الما
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 هذا أنا...

 

كنت في عصر كل يوم  -الناصرية يؽلب عل  انتمابهم

أذهب إل  جبل جربان أللرأ في الكتب التي اصطحبتها 

معي، وفي فضاء ذلن الجبل داخل ديمة حراسة المات لرأت 

تب، وما إن انته  العام الدراسي في بداية الكثير من الك

رمضان، وكانت عودتي إل  تعز كان جبلوزة األمن 

المسراخ الوطني بانتظاري في نمطة نجد لَُسيم ما بين 

وما إن أوصلني سابك سيارة الصالون لهم  إالَّ  والضباب،

وأخذوني إل  زنزانة األمن الوطني بحارة المستشف  

لصدر بمدينة تعز. وهنان الجمهوري أعل  مستشف  ا

لضيت شهر رمضان بؤكمله، حمموا معي عديد مرات، 

أعتمد كان الذي يؤخذني إل  المحمك مخبر اسمه "أحمد 

 1992جياش" صار في ما بعد حين تم اعتمالي عام 

ضابطا، كان يصطحبني إل  المحمك عبد الموي المخبلفي 

 .إن لم تخني الذاكرة

د بسعي حثيث لام به أحمد تم إطبلق سراحي في أيام العي

ناجي متوسبل بعبد الحميد سلطان صاحب العبللات األمنية 

بؤجهزة األمن واالستخبارات، وبعد تصويري لدى المصور 

العبسي في المستشف  الجمهوري أربعة في ستة، ال ادري 

ربما عشرين صورة، وكتابتي اللتزام بعدم الممارسة 

حزبيا، وكانوا  السياسية والحزبية رؼم أنني لم أكن

مصممين أنني عضو في التنظيم الناصري، ربما ألن 

الوعي المروي للناصري أراد أن يكسب من جذوة نشاطي 

 !دون أن ينبهني لما يحميني ويجعلني حذرا
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 هذا أنا...

 

التي في يوم العيد أو إحدى أيام العيد أخرجوني من الزنزانة 

من فرن األمن الوطني،  كانت صؽيرة في الجهة الؽربية

روا فيها عددا كبيرا، كان فيها لاتل األستاذ علي حسن وحش

لابلت أحمد  -المعلم، ولد حكيت عنه في سرديات سابمة

اآلنسي برفمة أخي أحمد ناجي، فكان اول تعليك له عند 

دخولنا عليه :الكبير خرج والصؽير عاده دخل التنظيم 

الناصري! ثم طلب مني أن أزوره يوما من كل أسبوع 

بؤنني سؤلتحك بالجامعة بصنعاء، مع التزامي  لكنني تعللت

 .باالبتعاد عن السياسة. فَِهَم أنني ال أريد أن أكون تابعا لهم

م سافرت إل  صنعاء وطلبت من احمد 1988في عام 

ناجي أن يبحث لي عن وظيفة فكان أن حصل لي هو و عبد 

بعد ذلن في عهد الحوثيين أصبح –الحميد سلطان الصبري 

، وصار عضوا في مجلس الشورى ، توفي لبل لمبه المهدي

عل  توصية من ؼالب الممش ربيس -مدة رحمة هللا تؽشاه

جهاز األمن الوطني أللتحك بوظيفة في شركة الخطوط 

ذهبت إل   -الجوية اليمنية ذات الرواتب والمزايا العالية

مكتب اليمنية في الحصبة ذات الواجهة الزجاجية، وطلبت 

لمدير التنفيذي : دمحم عبد السبلم الدخول إل  مكتب ا

منصور، لابلتني سكرتيرته، وكانت تلبس زي المضيفات ، 

شميز أبيض ويلك أزرق وفوطة زرلاء إل  تحت الركبة، 

وبدال من الكوفية حجاب، كانت جميلة جماال هامسا حفر 

مبلمحه في مخيلتي كل هذه العمود، أدخلتني إل  المدير دمحم 

سؤلني بعد أن لرأ الطلب المكتوب عبد السبلم منصور، و

 مني من أين أنت؟ 
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 هذا أنا...

 

  .للت من تعز

 لال من أين من تعز؟ 

 للت من لدس؟

نظر إليَّ مبتسما ابتسامة لالت أكثر من الكبلم. وأحال طلبي 

موجها المدير الفني باتخاذ البلزم للتوظيؾ، وفي اليوم 

 الثاني كانت المعاملة محالة إل  مدير شبون الموظفين، وفي

اليوم الثالث كانت محالة إل  الموظؾ المختص الذي طلب 

مني استكمال وثابك ملفي من استمارة شهادة ثالث ثانوي 

وشهادة التدريس اإللزامي التي  وصورة لبطالتي الشخصية

تعوض عن أداء الخدمة العسكرية، إالَّ أنني كنت طيلة 

الثبلث أيام في صراع مع ذاتي، كيؾ ألبل وظيفة بتوصية 

 ن ربيس جهاز لمعي؟م

كنت في اليوم الثالث لد حسمت ترددي، طلبت من الموظؾ 

المختص أن يعطيني الورلة التي عليها التوجيهات بتوظيفي 

ألطلع عليها، فؤعطاني إياها وتفاجؤ أنني لمت بتمزيمها إل  

لطع صؽيرة جدا، فمام بؤخذي إل  مدير شبون الموظفين 

 !فملت لهم ال أريد الوظيفة

عبد السبلم منصور، المدير التنفيذي لشركة الخطوط  دمحم

اليمنية، الشاعر والباحث المعروؾ كان في ستينيات المرن 

العشرين من المدافعين عن الجمهورية في حصار السبعين 

يوما، هو خريج كلية الشرطة مع زميله جار هللا عمر، 

وكانا أثناء حصار السبعين يوما في المطار بالجراؾ، 

الموت بشجاعة واستبسال، ترجمة لـ"شعار وواجها 

الجمهورية أو الموت" الذي تم رفعه منذ مإتمر حرض. 
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 هذا أنا...

 

وكان من كوادر حركة الموميين العرب ومن مإسسي 

الحزب الديممراطي الثوري اليمني، الذي عمد مإتمره 

التؤسيسي في لرية حارات باألعبوس. ويبدو أن النظام في 

يجية اعتمال العديد من لادة الثمانينيات لد انتهج استرات

فصابل اليسار ثم بعد إطبللهم يتم تعيينهم في مإسسات 

 !وشركات إيرادية، تهجينا لهم بسيؾ معاوية تارة وبذهبه

خرجت مؽادرا مبن  شركة الخطوط اليمنية في الحصبة، 

وألميت المصاصات في الهواء، ومع تطايرها شعرت 

تعز، ألعود إل  باستعادتي لذاتي. ثم توجهت صوب فرزة 

بيتنا في وادي المدام حارة الماهرة، وبعد فترة من الزمن أي 

كان اتصال خالي لابد عبد هللا نعمان بتلفون  1989في عام 

بيتنا، وطلب مني أن ألطع جواز سفر وتذكرة فمد حصل لي 

بت إل  دمشك في سوريا عل  منحة دراسية في سوريا. ذه

د، ولد لابلني دمحم سيؾ ممع ألتفاجؤ بعدم وجود منحة وال

ناجي الذي تحول اسمه في الزمن الحوثي زمن االنتماءات 

الوهمية إل  دمحم سيؾ الحسني، ولابلني عبد الملن 

المخبلفي. كان لماإهم سبا ألخي أحمد ناجي الذي باعهم 

لصالح عبده الجندي حسب لولهم. استفزتني الممابلة فملت 

م نسبية، فرق في الموضع لعبد الملن أعتمد أن المسافة بينك

، ا تحدد مسار الخصومة والضدية بينناال في الميمة. وهن

فطلب مني دمحم سيؾ ناجي العودة للدراسة في اليمن فهي 

أفضل من سوريا، ألنهم حت  لو حصلوا لي عل  ممعد 

. لكن خالي لابد المفلحي بحث لي  دراسي فمن سينفك عليَّ

للدراسة في بني ؼازي والبن أخيه طه المفلحي عل  مماعد 
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 هذا أنا...

 

بليبيا، وحين ذهبنا وجدنا المماعد معهد بيطرة، فمررت بعد 

عدة أشهر أن ألطع تذكرة طبلبية مخفضة من بني ؼازي 

إل  اليمن مع ترانزيت لدمشك، وفعبل سافرت إل  دمشك 

 .وبيمت فترة لليلة ثم عدت إل  صنعاء

د في دمشك ل في بني ؼازي بليبيا كانت ليادة الناصريين

ن مع اللجان الثورية في ليبيا، وحددوا حذرتنا من المتعاوني

 يتألتم عبد هللا الدهمشي ونصر الزخمي. هنانيومها اثنين: 

بـ"نصر الزخمي" كان يدرس حموق،  هللا الدهمشي وبعبد 

وكان دمث األخبلق وذكيا سياسيا، وحين علم بعزمي أن 

به، لكن أعود إل  اليمن أعطاني رسالة ألعطيها أحد ألار

األخوة الناصريين في دمشك ارتابوا في األمر فسلمتهم 

الرسالة وبعد أن أخذوها أعادوها في اليوم الثاني ومن شدة 

 !خوفي من ريبتهم لمت بإحرالها أمامهم

ملزم بتمديم شديد اعتذاري وأسفي لنصر الزخمي عل  

إتبلفي لرسالته، لكنني لم التمه منذ أن ودعته في بني ؼازي 

 !م1989ام من ع

 

حين زرت عبد الملن المخبلفي في سكنه بالمزة جبل 

بدمشك وكان يومها "الشيبة"  هاشم علي عابد هنان 

وجدته  -وللحديث عن ألماب الشيبة والطويل ولفة لادمة

يسكن لصرا، حينها الحظ عبد الؽني ثابت مبلمحي 

لال لي : شوؾ ه المستنكرة من هذا النضال الناعم والمرفَّ 

لملن مناضل من أصحاب اليالات البيضاء أنا وأنت عبد ا

 !مناضلين من أصحاب اليالات الزرلاء
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 هذا أنا...

 

 

5 

 

يكثر تداول لمب "الشيبة" في التنظيم الناصري في اليمن، 

 .ويؤخذ داللة الكبير في الممام؛ أي المابد

كان اللمب في الثمانينيات يطلك حكرا عل  األستاذ هاشم 

 .فُِهَم أنه الممصود علي عابد، فإذا ليل "الشيبة"

لكن في تسعينيات المرن العشرين بدأ يطلك لمب "الشيبة" 

عل  أكثر من واحد من ليادات التنظيم، في تواز مع تراجع 

السلطة الروحية لهاشم علي عابد بل وتراجع تؤثيره 

 .التوجيهي لمسار التنظيم وصناعة لادته

سنمت كان هاشم علي عابد صانعا للميادات الشابة التي ت

أكتوبر 15زمام التنظيم طيلة العمود التي تلت حركة 

م. من معطفه جاء عبد الملن المخبلفي، الذي انتم  1978

، وعمل هاشم 1976للتنظيم عل  يد مفيد عبده سيؾ عام 

بل  1977عل  ترفيعه من التنظيم الؽطاء إل  األصل عام 

وتصعيده إل  ليادة فرع تعز بحسب رواية مفيد عبده سيؾ، 

وإن كان عبد الملن المخبلفي يرجع تاريخ التزامه للتنظيم 

م. وأنا أرجح رواية مفيد كونه كان أبرز 1974إل  عام 

الميادات الشبابية في منتصؾ سبعينيات المرن العشرين. 

ومن معطؾ هاشم جاء عبد هللا نعمان األمين العام الحالي 

 .للتنظيم
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 هذا أنا...

 

"الطويل" الذي أصبح هنان أكثر من "شيبة" ونافسه باللمب 

بدء عل  األستاذ عبد الؽني ثابت األمين في الكان يطلك 

العام األسبك، وكانت داللة "الطويل" هي ذات الداللة التي 

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

  .في التنظيم

تداول هذين اللمبين داخل التنظيم يعطي داللة عل  سمات 

عيتها، فهي تحيل عل  "الكبير" والكبير صناعة الميادة ومرج

تاريخ ال صناعة ديممراطية. إن إيحاءاتها األبوية واضحة، 

بما تعكسه من سلب واستبلب للجمع المتماهي مع األب/ 

 .المابد

والتنظيم الناصري في هذه السمات ليس بعيدا في طبيعة 

 .تفكيره عن أحزاب اإلسبلم السياسي شيعية أو سنية

ية تإمن بممولة "احمد بن حنبل" "العميدة تسليم، ومن فالسن

تمنطك فمد تزندق" أو شيعية ترى اإلمامة دينا واصطفاء 

والتسليم لآلل واحتكار الحكم في البطنين عميدة إل  يوم 

الدين، ال يصح الدين وال تستميم الحياة وال تعتدل شوكة 

 .العدل إالَّ به

ليس سوى مإشر عل  التفكير خارج عباءة وإرادة المابد 

"حالة َجنَِديّة" فإذا أطلك "المابد" عل  عضو في التنظيم بؤنه 

"مزاجي" فذلن يعني انه "حالة جندية" نسبة إل  عبده دمحم 

 .الجندي

تحول لمب عبده دمحم الجندي إل  وصفة طبية للحاالت 

المرضية سياسيا، وكل إمكانية للتفكير الفردي يتم لمعه بهذا 

 .التوصيؾ
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 هذا أنا...

 

من ليبيا وسوريا إل  صنعاء  1989عودتي عام  عند

التحمت بكلية الشريعة والمانون وحضرت بعضا من 

المحاضرات لكن المدرة المادية لم تساعدني عل  االستمرار 

فتركت الكلية وعدت إل  تعز أللتحك بكلية التربية لسم اللؽة 

متنعت عن تناول ، ومن ذلن اليوم ا1990العربية عام 

طيلة ثمانينيات المرن العشرين،  كنت أتعاطاهالمات الذي 

امتنعت عنه حت  أتخفؾ من تكاليفه المادية وأتفرغ لتكاليؾ 

 .الدراسة

كانت الوحدة اليمنية سموا نحو العل ، في ذلن اليوم 

ارتفعت جباه اليمنيين إل  السماء، صارت  1990مايو 22

 .السماء أفما من اآلمال

المرن العشرين تؽادر وفي ذلن األفك كانت تسعينيات 

مرحلة لتإسس ألخرى، كانت الوحدة وشرطها الديممراطي، 

لكن الديممراطية ال تمنح، لهذا كنا طبلب كلية التربية بتعز 

ننحت وننتزع سمؾ حريتنا بإصدار النشرات  1990عام 

والصحؾ الطبلبية، ونحرن المسيرات والمظاهرات ضد 

بلب من ممارسة حمهم اللوابح الجامعية التي تميد وتمنع الط

في تؤسيس االتحادات الطبلبية والجمعيات واألندية 

 .والمنتديات

بطلب من عبد هللا  1990التزمت للتنظيم الوحدوي عام 

نعمان، حين أرسل لي أحد كوادره الثمات طالبا مني الدخول 

في التنظيم، رفضت في البداية لكن بعد أيام كان اإللحاح 

 .بيت عبد هللا نعمان فمبلت، وأديت اليمين في
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 هذا أنا...

 

تؤدية اليمين عند الدخول في األحزاب والتنظيمات السياسية 

عادة متوارثة من زمن العمل السري، لكن في العمل العلني 

يصبح عبلمة عل  ممارسة السياسة بآليات وطريمة تفكير لم 

 تستطع مؽادرة الؽرؾ المؽلمة!

" كنت أصدرنا في الكلية صحيفة طبلبية اسميناها "البديل

عنا عل  اتفاق مع أريدها ان تكون صوتا جامعا لليسار، وولّ 

المطاع الطبلبي للحزب االشتراكي، أن اكون ربيسا للتحرير 

ويكون مدير التحرير نجيب الورافي من الحزب وسكرتير 

التحرير أروى أحمد سيؾ من الحزب، ويتحدد محتوى 

ية الصحيفة بؤؼلبية أصوات هيبة التحرير، وتكون ميزان

الصحيفة عل  الحزب والتنظيم بالتناصؾ. لكن سكرتير 

 منظمة الحزب االشتراكي األستاذ العزيز علي دمحم لاسم

كان رأيه أن هذا االتفاق سيكون لصالح التنظيم،  المفلحي

كان رأيه أن ربيس التحرير لديه من المدرة واالستطاعة 

ية الثمافية ما يجعل الصحيفة تعبيرا عن استراتيجية ناصر

وبالتالي ستصب استمطابا لصالح التنظيم، وانته  االتفاق ، 

ليتم تعديل هيبة التحرير لصحيفة البديل بكادر من التنظيم. 

كان مدير التحرير عبد اللطيؾ الحكيمي وسكرتير التحرير 

 ..عبد السبلم المفلحي

د كان علي دمحم لاسم كان زميبل ألبي في مشروع المياه، فم

يعرفه يجده سمحا هادبا ومحاورا،  ، ومنمدير إدارة

وشخصية استمطابية وحركية. كنت حين أذهب إل  المسراخ 

نان وأدود وصبر الموادم في فعاليات دْ أو مشرعة وحَ 

أجد علي دمحم لاسم متحركا  1993-1990للتنظيم عام 
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 هذا أنا...

 

ومستمطبا ومإثر ليس في صفوؾ الناس المستملين بل 

تلن المديريات تتؤثر وجدت العديد من كوادر التنظيم في 

بذلن الحضور والفاعلية المميزة لعلي دمحم لاسم، وكان 

بية داخل اطخلك لدرا من تخفيؾ ملكاته االستمنماشي معه ي

 .صفوؾ التنظيم

ومع انتخابات الجمعيات العلمية للكليات كان التنظيم يتواجد 

في جمعيات األلسام العلمية، ويكتسح تجمع اإلصبلح 

م سْ اإلسبلمية واللؽة العربية، ويكون لِ  جمعيات التربية

  .األحياء مناصفة بيننا وبينهم

حين أصدر طبلب التجمع اليمني اإلصبلح في لسم األحياء 

نشرة باسم المسم بادرت إلصدار "ملحك األحياء" مع 

 .الزميل "علي مؽرم" عضو جمعية األحياء

كانت العديد من النشرات تصدر باسم المطاع الطبلبي 

ظيم أو الجمعيات التي فيها حضور للتنظيم، وكانت للتن

كتاباتي باسمي وبؤسماء مستعارة إذا كانت النشرة تتبع لسم 

 .الخ الرياضيات أو األحياء أو الكيمياء والفيزياء

، "عبد هللا دمحم سعيد" يبدو أن األخ األستاذ عبد هللا سعيد

وكان حينها معيدا، هو من يشرؾ ويوجه النشاط الطبلبي 

لئلصبلح، وحين كان يمرأ بعض المماالت كان يعلك مبتسما 

هذه المماالت التي تكتب بؤسماء مستعارة تحمل أسلوبن 

الكتابي والمعرفي. الدكتور عبد هللا سعيد أحد الميادات 

 .اإلخوانية التي تتميز بسعة معرفة واطبلع وذكاء تنظيمي

 حين اشتد الخناق عليَّ واردت أن 1997أتذكر في عام 

أخفؾ من وطؤته التربت من اإلصبلح، وكان األخ األستاذ 
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 هذا أنا...

 

أحمد عز الدين من الميادات الطبلبية في كلية التربية، ثم 

زميبل لي في التدريس بثانوية تعز، مدرسا للتربية 

اإلسبلمية، اصطحبني عدة مرات إل  سمر في المعهد 

العلمي جوار مكتب التربية والتعليم بتعز، وفي إحدى 

كانوا يرددون فيه نشيد "والناصري باندلدق  السمرات

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

إل  ذلن السمر ووجدت أن استمرار الصراع معهم أهون 

 .من التسليم لمحتوى تفكيرهم

حين علم الدكتور عبدهللا سعيد استنكر ما فعلوه وكان رأيه 

عضوا في  لو أنهم نظموني في اإلصبلح عل  أن اظل

  !التنظيم الناصري فذلن أهم

من هنا نفهم أن المحاصصات التي تمت بعد انتمال السلطة 

لم تكن  ي، وتماسم المكاتب التنفيذيةلعبدربه منصور هاد

محاصصات حميمية، لمد كانوا يتحاصصون مع كوادرهم 

 !المنتدبين في أحزاب اليسار

 كنت إضافة إل  نشاطي اإلعبلمي والثمافي مراسبل

لصحيفة الوحدوي وأنجزت العديد من المصص الصحفية 

عن مكتب التربية والتعليم بتعز والفساد في كلية التربية 

وعن الخدمة المدنية، وأؼطي فعاليات سياسية وثمافية 

عديدة، أتحرن دون أي دعم مالي من الصحيفة، بل إن 

الصحيفة برباسة عبد الملن المخبلفي حين اشتد أذى عمادة 

ة ضدي ووصل ذلن إل  فصلي من الكلية فصبل نهابيا الكلي

بسبب مشاركتي في ليادة المسيرات الطبلبية في انتفاضة 

، وبسبب أعمالي ولصصي م1992ديسمبر  11و10و9



 

53 

 

 هذا أنا...

 

ولفت هيبة التحرير مع خصومي حين – الصحفية للوحدوي

نشرت ردا يسيء لي ويدينني بالشؽب في انتفاضة 

د الملن المخبلفي من . ذلن كان مولؾ عب1992ديسمبر

اعتمالي  بسبب تلن االنتفاضة، التميته حين كان ربيسا 

للدابرة اإلعبلمية في اللجنة العليا لبلنتخابات، وبادرني 

 !بالمول مالن أنت واألمن السياسي في صراع دابم

 !وكؤنها مسؤلة شخصية

وبموازاة ذلن كنت عضوا في اللجنة الثمافية التحاد األدباء، 

الصفحة األدبية لصحيفة الجمهورية التي أشرفت  وأكتب في

م،بدعم من ربيس التحرير دمحم عبد 1993عليها عام 

الرحمن المجاهد وعل  كره من مدير التحرير المدير العام 

 ...للمإسسة علي ناجي الرعوي

أصدرت بيانا مولعا من العديد من الطبلب  1991في عام 

في التنظيم نطالب فيه بؤن تكون ليادة المطاع الطبلبي 

باالنتخاب وليس بالتعين، وولؾ معي الطبيب دمحم عبد هللا 

العميبي وعادل العميبي وعبد الوهاب الحسامي الملمب بـ" 

ل  الطويل". كنت أعرؾ أن طبيعة الصراع داخل التنظيم ع

الميادة يؤخذ أشكاله المناطمية فاستثمرت تلن التباينات كي 

  .يكون الحل هو الديممراطية ومنها االنتخابات

أحدث البيان فزعا لدى ليادة المكتب التنفيذي الذي كان أمين 

لعبد هللا نعمان  نجيب عبد المادر، لكن الفاعلية المياديةسره 

عبد الرحيم  ، لماء مع. طلبوني وحضرتكانت هي األبرز

 ، لم يكن نماشا وإنما إمبلء فالبيانالمسني وعبد هللا نعمان

وراءه رؼبات مناطمية، ضحكت ولم أنظر  بحسب تلميحاتهم
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 هذا أنا...

 

لعبد هللا نعمان، للت أفهم تلن النزعات لكن الحل هو 

الديممراطية، عدم نظري إليه أثناء حديثي استفزه وجعله 

أن ضحن وظل  يصرخ، وكان رد فعل عبد الرحيم المسني

كلما تذكر المولؾ يضحن، عبد الرحيم مضيء بروح أهل 

األشواق، لكنه ابن المدرسة التنظيمية من حيث االلتزام 

 .والتسليم

استجابوا ولكن إل  منتصؾ الطريك، فحين انتهت 

االنتخابات داخل المطاع الطبلبي للتنظيم بانتخابي عل  

ر في آلية المسم األدبي، وبالتالي فإن استمرار السي

االنتخابات ستكون نتيجتها صعودي في ليادة المطاع 

الطبلبي وليس كوادرهم المطواعة، عملوا عل  توزيع 

المهام بالتعيين داخل المستوى الميادي المنتخب للمطاع 

الطبلبي، وهنا كان رفضي وكانت استمالتي األول  من 

ما تم التنظيم التي سلمتها لعبد هللا نعمان، وكان تبريره أن 

، وضرب لي مثبل كان تصرفا شخصيا من اسماعيل الخلي

يصدق بموله: إذا للت إلسماعيل الخلي هذا جدار، فإنه ال 

 !إالَّ إذا صدم الجدار برأسه

، ألن ما صحيحا هذا التصرؾ شخصيتبريره بؤن لم يكن  

التنظيم. رفضت أن يتم  ةفي لياد هدااعتمتم تم من تعيينات 

تعييني مسبوال ثمافيا وإعبلميا، وكان رأيي أن توزيع المهام 

في المستوى الميادي ينبؽي أن يتبع نفس آلية االنتخاب التي 

 .صعد منها المستوى الميادي
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 هذا أنا...

 

 

  6 

 

المناطمية  الوعي الجماعي في اليمن المتمثل بالعصبويات

والجهوية والمذهبية والعشابرية والمبلية أكثر شيوعا من 

الوعي الطبمي، لهذا نجد الناس يتعصبون لعصبوياتهم وإن 

كانوا ينتمون لليسار أكثر من مما يتعصبون ألبناء طبمتهم، 

بل إن االنتماء الطابفي هو مزيج من عصبية عشابرية 

 .بولبلية ومناطمية ملتبسة ومتلبسة بالمذه

فتجذر األبوية في المجتمع  له حاضنته ليس في التاريخ 

وإنما في األزمنة الثمافية المتعددة في المكان الواحد. وتكون 

فيه األَنَويَّة، أي الذاتية ؼريبة ومستهجنة، فـ"الذبب ال يؤكل 

 .من الؽنم إالَّ الماصية"

تمجد ثمافتنا االجتماعية بما فيها الدينية من األبوية، 

زها بؤرضية عمابدية، وتمرن بين األَنَويَّة ورفض وتعز

 .إبليس السجود

 

كان النصؾ األول من تسعينيات المرن العشرين صراعا 

بين ماض متشبث بطريمة تفكيره وآليات عمله وممارساته 

وأشكال سلطاته وبين زمن جديد يريد أن يتخلك منطلما من 

إل   أمله الوحدوي الذي أصبح حميمة سياسية ، ويحتاج

الكثير من الجهد والعمل لتحويله إل  والع يومي وتنموي 

 .وثمافي



             

56 

 

 هذا أنا...

 

لم يكن الزمن الماضي متجسدا في الموى السياسية الحاكمة 

فحسب بل كانت أحزاب المعارضة صورة مماثلة في 

إدارتها لبنيتها التنظيمية وفي خطابها وفي عبللتها مع من 

 .هو خارج بنيتها الحزبية

 

راكي اليمني إل  الوحدة حامبل سمات جاء الحزب االشت

الحزب الحاكم لجمهورية اليمن الديممراطية، والحزب 

المعارض "حزب الوحدة الشعبية" في الجمهورية العربية 

 .اليمنية

كان الحزب االشتراكي الوحيد الذي أعاد النظر في مسلماته 

الفكرية والسياسية، نمدا لخطاب وتاريخ مض ، لكن بهرولة 

 .عينين نحو الرأسمالية المنتصرة والتصاد السوقمؽمضة ال

ظل أعل  سمؾ يناضل الحزب من اجله هو أن تكون 

مصادر التشريع تتسع لما هو ديني وما هو وضعي، في 

إطار التسليم بؤن الشريعة اإلسبلمية المصدر الربيسي 

للتشريع، فيما الطرؾ اآلخر لم يتزحزح ليد أنملة عن 

مإتمر خمر، ثم أعاد إنتاجها في مطالبه التي رفعها منذ 

في تعز وصنعاء،  1969مإتمر الشباب الذي عمد عام 

وكان أول عمل سياسي علني لشباب اإلخوان المسلمين في 

اليمن. وعل  مستوى االلتصاد كان واضحا توجه الحزب 

برامجيا نحو التصاد السوق، وفيما يتعلك بالنمابات واالتحاد 

إسسات المجتمع المدني ممثلة والجمعيات فمد ترن الحزب م

بالنمابات تواجه انمراضها وإفراؼها من مضامينها وصوال 

 .إل  تصييرها منابر في خدمة الموى الماضوية
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 هذا أنا...

 

كان خطاب لادة الحزب االشتراكي مع النمابات في عدن 

سوؾ  1989نوفمبر 30بعد التوليع عل  اتفالية الوحدة في 

ن االستحمالات التي نطلع إل  صنعاء وعليكم أن تدافعوا ع

تراكمت لكم. فحوى الخطاب :عل  العمال والفبلحين أن 

يواجهوا تحديات الصراع بؤنفسهم دون دولة ضامنة 

لحمولهم. هنا أصبح الحزب االشتراكي في تحوالته ليس 

حزبا للعمال والفبلحين وإنما مجموعة نخبوية تبحث عن 

 في التمثيل داخل مراكز لوى السلطة.نصيبها 

ن  أن الصراع مع الموى الرجعية المتشبثة بمنهج بمع

االستحواذ عل  السلطة كان بالتخلي عن العمال والفبلحين 

 .ال االستناد إليهم والتعبير والدفاع عن مكتسباتهم

كانت النمابات واالتحادات تتسرب من الحزب بل حت  الموة 

العسكرية واألمنية والسياسية اؼتياال وشراء للوالءات دون 

ن يتمدم الحزب خطوة إل  األمام من خبلل اجتراح عبللة ا

منتجة وكتلة ملتحمة من النمابات والباحثين والحران 

 .االجتماعي

كان مشلوال يتلم  الضربات العديدة ويمابلها باالعتكاؾ 

والخطابات البكابية، ال العمل المماوم والمجترح ألشكال 

 .عديدة ومتنوعة من المواجهات

 

كانت مظاهرات "األحد الدامي" واحدة من تلن الحراكات 

االجتماعية التي فجرها طبلب الثانوية العامة، بعد تخرجهم  

وجدوا أنفسهم في الرصيؾ دون خدمة تدريس إلزامية 
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 هذا أنا...

 

ودون خدمة دفاع وطني ودون السماح لهم بااللتحاق 

 .للدراسة في الجامعة

تؽطية ونشرُت  1991انفجرت مظاهرات الطبلب عام 

صحفية ومماببلت مع طبلب وموظفي مكتب التربية ومكتب 

الدفاع، ليؤتي يوم األحد االنفجار ولد استبمت صحيفة 

 الوحدوي ذلن الحدث أو تزامنت معه في صدورها 

وهو العمل الذي لمت بإنجاز  بما نشيت "األحد الدامي"

 .مفرداته

لدعم ثم كان الؽبلء الذي كان نتيجة السير في سياسة رفع ا

 .بشكل متدرج، كإصبلح يمع كاهله عل  لوت الناس

م في تعز 1992ديسمبر12و11و10و9ثم كانت انتفاضة 

وذمار وصنعاء والحديدة، ظل الشارع متفجرا عديد أيام ولم 

سكر خالد يتم لهره إالَّ بنزول أذرع الفرلة األول ، أي مع

تلن المسيرات بالرصاص الحي،  إل  شوارع تعز، وضرب

راح ضحيتها عشرات المتل  والجرح ، أؼلبهم تم والتي 

اختيارهم باستمصاد من فبة المهمشين ترهيبا لجموع 

وما هو أكبر منها  12/7المتظاهرين، كان رشاشات 

يصوب ذخيرته عل  رأس العديد من المهمشين الذين تم 

 !لنصهم بمصدية

انتفاضة ديسمبر انخرط فيها طبلب الجامعة والعاطلين عن 

ي الجوالت وسابمي "الدبابات" الباصات الصؽيرة، العمل ف

أبناء المدن الذين لتتحول بعد ساعات إل  انتفاضة كل 

 ...سياسة رفع الدعم عن لوتهمتحملوا أعباء 
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 هذا أنا...

 

كان الحزب االشتراكي يشاهد ويرالب الحران االجتماعي 

دون أن يلتحم به، ودون أن يستثمره إلنجاز تحوالت 

ة، نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، سياسية والتصادية وثمافي

بل كان يلتمط حركة الشارع ليعزز من تخوفات الموى 

الرجعية ليجلس معها ، وليعزز من مولفه التفاوضي 

 .المحصور بمحاصصات السلطة

 

انخرط الناصريون وتحديدا لطاعهم الطبلبي بموة في تلن 

المظاهرات. وتم اعتمال ستة أؼلبهم من ليادة المطاع 

لطبلبي: دمحم ناجي أحمد ، شكيب الشرجبي، علي مؽرم ، ا

 .طه المفلحي، عبد الخالك الحمادي، عبد السبلم المدسي

كنت أول المعتملين ثم بعد أسبوعين جاإا بالبمية. كانت 

المسيرات واالنتفاضة مرصودة لدى الجهات األمنية 

بالفيديو، عند التحميك واجهوني ببعض هتافاتي التي كنت 

ا، وكانت جميعها ضد سياسة اإلفمار مع رفض ألي أردده

شعارات ذات مدلوالت طابفية بؤلنعتها المناطمية، تلن التي 

كانت الجهات األمنية تبثها عمدا لتحرؾ االنتفاضة عن 

خطابها المطلبي، ولتجعل منها مظاهرات ضد سنحان، فمد 

كانت عناصرهم المدسوسة تردد "ال سنحاني بعد اليوم" لكن 

المظاهرات الطبلبية التي خرجت من مبن  كلية وعي 

كانت تسكت  الجمهوري التربية في الثبليا وجوار المصر

 .مثل تلن الشعارات

اختبؤت أليام من مطاردات األمن السياسي في دار األستاذ 

دمحم دمحم المجاهد عضو ليادة فرع التنظيم وعضو اللجنة 
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 هذا أنا...

 

بتعز،  المركزية، كان يومها مدير عام مكتب السياحة

وزميلي في اتحاد األدباء فرع تعز، فمد كان المسبول المالي 

لفرع االتحاد لعديد دورات انتخابية.  وبعد ايام أرسلت ليادة 

الفرع تطلب منه تسليمي بعد تهديد وصلهم بضرورة 

إيصالي إل  البحث الجنابي ومن البحث تم نملي ليبل إل  

 .رمبن  األمن السياسي في الحصب جوار المرو

األسابيع األول  من االعتمال تعرضت فيه لمتل يومي. 

يتركونني دون نوم ودون فراش أو لحاؾ أتدثر به من برد 

شهر ديسمبر ويناير. وتحميمات يومية في الهزيع األخير من 

الليل، مع علي السعيدي نابب مدير جهاز األمن السياسي، 

عل   وهو المدير الفعلي، فمدير الجهاز كان دكتور محسوب

الحزب االشتراكي، لكن وضعه كان كالحزب يشاهد دون 

 .حدثسلطة فيما يحدث أو التؤثير فيما أن تكون له 

كانت هذه هي المرة الثانية التي ألتمي فيها بعلي السعيد، فمد 

في المبن  الذي يمع 1988كانت األول  عند اعتمالي عام 

ما أعل  مستشف  الصدر بحارة المستشف  الجمهوري، وعند

تعرؾ عليَّ الضابط "أحمد جياش" الذي كان يصطحبني من 

م ليصعد بي إل  الدور الثاني الذي 1988الزنزانة في عام 

ليحمك معي ضابط أظن اسمه "عبد الموي المخبلفي" 

أخبرهم بؤنه سبك أن تم اعتمالي في أواخر الثمانينات، 

 في التعذيب النفسي، وجعل السجين ليضاعفوا من أساليبهم

 .ن أي شكل من أشكال المماومةدو

كان الحزب االشتراكي مستسلما لمآالته، في ؼيبوبة شاملة، 

ليس في بنيته التنظيمية فحسب وإنما في هبلمية رإاه التي 
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 هذا أنا...

 

لم تحدد نهجها ومعالم طريمها، ال في تصوراته للعدالة 

االجتماعية، وال في تديين الدولة، وال في كيفية االنتمال من 

 .صات إل  سلطة الشعب كمإسساتسلطة المحاص

استمر التعذيب داخل الزنزانة وفي تحميمات آخر الليل 

بؤشكال نفسية عديدة بما فيها استخدم لؽة العنؾ والضرب. 

كان الؽرض من ذلن دفعي لبلنتحار، بل لاموا برسمي 

ببورتريه جاء به احد المتعاونين معهم من الطبلب، كان 

نزانات المعتملين. رسموني يسمح له بالتحرن بحرية بين ز

وأنا بالرديؾ الذي اعتدت وضعه عل  كتفي وصدري، 

وذخيرة مسدس تطلك عل  صدري، ثم في اليوم الثاني يؤتي 

إل  فتحة الزنزانة التي وضعوني بها بمطعة زجاج كي 

 !ألطع وريدي بها

 استخدم علي السعيدي وعبد هللا الميسي ومنصور النخبلني

أسوأ وألذر األساليب في التحميك، وفي جعلي في حالة 

خوؾ وللك وتشتت ذهني طيلة فترة االعتمال. وفي أحد 

الليالي وبعد عودتي من التحميك ربما الساعة الثالثة ليبل 

رتبوا لي حلمة إعدام. تحلموا حولي لبل وصولي إل  

الزنزانة بؤمتار، واشهروا مسدساتهم وخناجرهم و 

، وبعد فترة "ُصمول"  صع مت من المشهد واؼمي عليَّ

صحوت ليؤخذني الحارس ويرمي بي في الزنزانة ألتمدد 

في الببلط الذي أصابني بالتهابات في مفاصل اليدين 

 .والركبتين والمدمين
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 هذا أنا...

 

في بداية تسعينيات المرن العشرين تعرفت عل  الصديك 

عبد هللا الدهمشي بممر التنظيم بشارع جمال ممابل مكتب 

 م.1989كنت لد التميته في ليبيا عام .تربية والتعليم بتعزال

تابعة للفرع :عبد  التحرير لنشرة التحالؾ كنا في هيبة 

الوهاب الحسامي وعادل العميبي وأنا، فطلبت من األخ عبد 

هللا الدهمشي بعض كتاباته لنشرها في المجلة، أعطاني عديد 

  الطريك نصوص شعرية، تموسك بالتفعيلة معان ملماة عل

إذا استخدمنا لؽة الجاحظ؛ أي موسمة المشاعر والدالالت 

السياسية والعاطفية التي تحدث استجابة وتوافما مع المتلمي 

عادل  تلن النصوص ينتحلها بعموميته. تفاجؤت بؤن أحد

. سؤلت الدهمشي أليس هذا نصن؟ ابتسم ولم باسمه العميبي

  .ينؾ. ولم اكن بحاجة للتؤكيد او النفي

مشكلة ؼالبية ليادات التنظيم الناصري ومن التدى وسار 

عل  دربهم من الشباب هو ؼلبة الشفاهية، وانعدام المدرة 

 .عل  التفكير من خبلل الكتابة

سنجد عبد هللا نعمان وعبد الملن المخبلفي  وسلطان 

العتواني ، يمتلكون مهارة الخطابة واألداء الشفهي، طبعا 

ؽة، وهذا واضح بشكل فالع حين دون التزام بمواعد الل

يحاضر عبد الملن المخبلفي، في حين ان دراسة الحموق 

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

عبد الملن المخبلفي يتحول المرفوع إل  مجرور 

 .والمنصوب إل  مرفوع الخ

سمة الشفاهية ليست طريمة تفكير فحسب بل نمط حياة، 

هيمنة ألنساق ماضوية ترفع الفتة الحداثة وبناء وهي تعكس 
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 هذا أنا...

 

الدولة المدنية الحديثة وبآليات ونمط تفكير ونهج حياة 

 .ماضوي وتسلطي

بيان ثان بيان  كنت لد كتبت عديد مماالت بصيؽة بيان اول

"التحالؾ" الصادرة عن فرع التنظيم   ثالث الخ، في نشرة

ا المشترن بداية تسعينيات المرن العشرين، تناولت فيه

 ،الوطني لدى لوى اليسار، والوحدة اليمنية كؤمل تحمك

يحتاج إل  عمل لتصبح الوحدة اليمنية أمبل وعمبل. مبن  و

ظل أجوفا، األمل  ةومعن . وكيؾ أن مضمون الوحدة اليمني

حين يتحول إل  رطانة صوتية وشعاراتية دون عمل 

لة لعلي وحدوي ثمافيا وسياسيا والتصاديا. كنت متؤثرا بمما

عبد الرزاق باذيب نشره ربما عمب تحميك الوحدة بعنوان 

"وبعد ان تحمك األمل يبم  التساإل ما العمل" وكان باذيب 

 ."في عنوانه يعيد تساإل لينين "ما العمل
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 هذا أنا...

 

 

7 

 

عن طفولتي التي ال أدركها أخبرتني أمي أنها ذهبت بي إل  

زوج صاحبتها "هند"، أبو "نبيل  نعمان السروري

نسيت اسمه وعادل  السروري" بعض إخوانه  أحدهم طبيب

ووليد تآخينا معهم بالرضاعة. سؤلت أمي نعمان السروري 

أن ينجم لي مستمبلي، وكان صوفيا ال تفارله مسبحته، فمال 

لها "إن ابنن هذا سيكون له شؤن، لكنه سيكون مخذوال" مثل 

ربو الطالع يرددونها وشبيهاتها، لكن هذه العبارات كان لا

لوله بؤنني سؤُْخَذل هو ما أثر عل  مساري في الحياة، وإذا 

 .بي أتعرض لسلسة من الخذالن

ْسُت إلزامي في العام الدراسي  في نشاطي وجذوتي حين َدرَّ

انته  العام الدراسي ألجدني معتمبل في  1987/1988

مل وجدت جهاز األمن الوطني، وحين خرجت من المعت

ناصريو لدس يعتبرون اعتمالي مسؤلة تخصني، وال دخل 

لهم، كنت احتاج إل  إسناد معنوي لكنني وجدت الخذالن، 

، 1992وتكرر األمر معي باعتمالي في ديسمبر من عام 

التميت عبد الملن المخبلفي في اللجنة العليا لبلنتخابات 

 .وردد عل  مسمعي  كبلما يعزز من هذا الخذالن

هنا ال أتحدث عن نبوءة نعمان السروري بؤنها اطلعت أنا 

عل  الؽيب لكنني أتحدث عنها من منح  اجتماعي، وهو 

 .تؤثير بعض النبوءات عل  مسارن الحياتي
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 هذا أنا...

 

كان االسترشاد بكبلم المنجمين والمتصوفة ولراء الطالع 

ثمافة عصور مضت، استمرت كوعي جماعي  في اليمن 

 .إل  سبعينيات المرن العشرين

ربما كان لهذه النبوءة تؤثيرها في نفسي، فؤمي أخبرتني بها 

لوله ألمي "َسيُْخَذل" ي سن طفولتي أيضا، وبالتالي كان ف

في تكويني، ليس خذالن اآلخرين فحسب بل أراني  تؤثيره

كنت من الخاذلين لنفسي، الخذالن لما ينفعني بالمعن  

الضيك. وكؤنني كنت أسير عل  هدى تلن النبوءة 

 .لسروريةا

يمول الدكتور علي الوردي في كتابه "لمحات من تاريخ 

بخصوص نصيحة المنجمين  -الجزء األول -العراق الحديث

للشاه عباس الصفوي بؤنه يجب أن يتخل  عن العرش لمدة 

لصيرة ألن النجوم تشير إل  أن خطرا شديدا سيحيك 

 : بصاحب العرش خبلل تلن المدة

تنجيمية عل  الرؼم من طبيعتها يبدو أن هذه النبوءة ال "

صية الشاه إذ هي الخرافي لها أثر ؼير لليل في تكوين شخ

نفسيا لويا جعلته واثما من نفسه ومن انه  أنتجت فيه إيحاء

سينال مجدا عظيما حسب ما تنبؤ به المنجمون.  يجب أال 

ننس  في هذا الصدد أن كثيرا من األمور التي نعدها من 

في -الػ األهميةبها، لد يكون تؤثير بالخرافات، ونستهين 

 الفرد والمجتمع.".

تعرفت عل  األخ الصديك دمحم عبد  بداية التسعينياتفي 

الوكيل جازم، كان لد لرأ لي في الصفحة األدبية لصحيفة 

الجمهورية، وربما شارن معنا في مظاهرة طبلبية عام 
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 هذا أنا...

 

ية من أجل المطالبة بمستحماتنا المالية التي كانت كل 1991

كنت من دعا وحرض الطبلب التربية تمنحها للطبلب، 

عليها. تحركنا من كلية التربية باتجاه مبن  المحافظة، وفي 

مبن  الكلية حاول ضابط األمن السياسي في الكلية دمحم 

البداي أن يمنعنا لكن اندفاعي الذي كان دون سمؾ يعيك 

وشاركني الطبلب في  ممارسته لحك جعلني أدفعه بيديّ 

لن، وخرجنا من بوابة الكلية بعد فتحنا ابوابها التي تم ذ

إؼبللها لمنعنا من المظاهرة، واتجهنا في الشارع نحو مبن  

المحافظة، ومن حماس الطبلب حين وجدوا بوابة المحافظة 

مؽلمة لمنعنا من الدخول كادوا أن يخلعوا األبواب. ال لوة 

اإلنسان كموة الجمع حين تصير يدا كلية، مجسدة نموذج 

 .األعل 

خرج محسن اليوسفي محافظ محافظة تعز ليسمعنا، وطلب 

تشكيل لجنة من الطبلب اخترتهم بنفسي وحرصت عل  أن 

يكون بعض طبلب من التجمع اليمني لئلصبلح في اللجنة 

رؼم عدم مشاركتهم في تلن المظاهرة باستثناء بضعة 

 .منعهم

معة الدكتور لابلنا المحافظ، واتصل من مكتبه بمدير الجا

عبد العزيز الممالح، فمد كانت كلية التربية بتعز تتبع جامعة 

صنعاء. أعطاني المحافظ التلفون ألتحدث مع الدكتور عبد 

العزيز الممالح، الذي خاطبني بمودة، ووعدنا بؤن يعمل عل  

 .صرؾ مستحماتنا المالية

أعطاني الصديك دمحم عبد الوكيل جازم عددا من نصوصه 

المصيرة، كتبُت عن بعضها في الصفحة األدبية  المصصية
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 هذا أنا...

 

لصحيفة الجمهورية ، ومن تلن النصوص التي ال زالت 

نسخها موجودة لدي حت  اليوم لصة بعنوان "الجدار" 

-10-17منشورة في صحيفة الثورة ربما، بتاريخ 

-15012وفي صحيفة "صوت اليمن" بتاريخ 1991

ذهني، ومن  م. بعض فمراتها وجملها ظلت عالمة في1991

ذلن لوله "...الظبلم يدخل في جسد الليل، والليل يدخل في 

جسد السواد... السواد يدخل في جسد الظبلم ... وهكذا 

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

 ."الجدار... حت  علت رابحة العرق والدم

ونص آخر منشور في صحيفة المستمبل بعنوان ثبلث  

: مدينة الشمس ، خيوط، آلهة المشوهين" لصص لصيرة 

. وؼيرهن من المصص 1991يونيو 16منشورة بتاريخ 

م وكتبت عن بعضها 1991المصيرة التي نشرها في عام 

 .حينذان

 

م 1992عندما كنت معتمبل في األمن السياسي ديسمبر 

كتبت نصا يموسك مشاعري ومولفي، بعنوان " سبلم 

ين الذين أفرج عنهم، ليسلمه وويل" وأرسلته مع أحد المعتمل

إل  يد األخ "عبد اللطيؾ الحكيمي" مدير تحرير صحيفة 

منها البديل التي كنت ربيس تحريرها، فمام بطباعتها ونسخ 

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

 : فيها

  سبلم لطفل الشوارع 

  لمن أرلصته الرصاص
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 هذا أنا...

 

 فكان يؽازلها بين كر وفر

 .إذا عانمته أسلمت روحه نفسها للحضورحت  

 لكل المدابن أهدي سبلمي

 ولبحا لكل المبابل دوما تعربد فينا

 وتمهر حما صنعناه يوما بؤجسادنا الطاهرة

 "...ويوما نسجناه أنشودة ثابرة

ثم نشرها في صحيفة المستمبل األخ والصديك علي الممري 

 .الذي كان حينها يعمل فيها

ماصر، وربما هو إرث تداولناه من ال شن ان الوعي ال

اليسار الطفولي، الذي يرى المبيلة كبل مصمتا ولبيحا، 

طفولية اليسار التي ال تستطيع أن ترى وتعي الفوارق 

 !الطبمية داخل المبيلة، فيتناولها باإلجمال بانها لبح مطلك

خرجت من معتمل األمن السياسي ألجد عمادة كلية التربية 

دير جامعة صنعاء أبو بكر المربي ومذكرة من نابب م

-12-19بإحالتي لمجلس تؤديب، المذكرة تاريخها يعود إل  

م، أي وأنا ال زلت معتمبل وهم يصيؽون مذكراتهم 1992

 !لعمابي داخل السجن الكبير

رفضت المثول إل  مجلس التؤديب ألن الخصم ال يمكن ان 

يكون حكما، ووفما لمحتوى ومضمون مذكرة االتهامات 

محمود داإود عميد الكلية مإتمر، وعبد الملن الحسامي ف

للتجمع اليمني لئلصبلح بتعز  يوكيل الكلية المسبول التنظيم

هم لجنة مجلس التؤديب! وهم في صيؽة االتهامات مدعون 

 !وشهود وحكام
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 هذا أنا...

 

احتوت مذكرة االتهام ما نشرته في صحيفة الوحدوي في 

الصحفية  م، أي المصة1992-11-16( بتاريخ 89عددها)

اد داخل التي نشرتها في صحيفة الوحدوي بعنوان " الفس

 : المذكرة من اتهامات أسوار الكلية" ومما جاء في 

وليادتي  مادة الكلية بالرشوة والمحسوبية،اتهامي لع

الطبلب للشؽب  -وتحريضي حسب منطوق المذكرة

واالعتصام في الكلية أثناء حوادث الشؽب وبصورة 

الوكيل واألخ عميد كلية العلوم واالخ  واضحة أمام األخ

ضابط امن الكلية. ولد ألحمت المذكرة اسم عميد كلية العلوم 

عبد اللطيؾ حيدر رؼم حديثه معي بؤنه لم يشهد عل  ما 

 .أوردوه في مذكرة االتهام

ومن التهم التي أوردتها المذكرة " استمراره في التحريض 

ات سياسية بدون إذن ضد عمادة الكلية وليامه بتعليك منشور

 ."الكلية

ثم كان لرار مجلس التؤديب المشكل بمرار من نابب مدير 

جامعة صنعاء الدكتور أبو بكر المربي "فصل الطالب دمحم 

ناجي أحمد سعيد من الجامعة فصبل نهابيا، وإعبلن المرار 

-25الصادر بالعموبة التؤديبية داخل الكلية، بؽية االعتبار. 

 ."م2-1993

عيين مجلس التؤديب بمرار من نابب مدير جامعة كان ت

صنعاء، فمد كان مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز الممالح 

يتوارى خلؾ هذه المفازات، فإذا كان في األمر عودة 

 .للجامعة كان المرار صادرا منه
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 هذا أنا...

 

ثم كانت مسيرة نضالي من أجل إلؽاء لرار الفصل، 

ت المإتمر العام فصعدت إل  صنعاء للمشاركة في انتخابا

م، ولد أوص  1993التحاد األدباء المنعمد بداية عام 

بضرورة  والكتاب اليمنيين ألدباءتحاد االمإتمر العام ال

إعادتي إل  كليتي، ووجهت األمانة العامة باسم أمينها العام 

زين السماؾ مذكرات إل  مدير جامعة صنعاء وإل  مجلس 

دراسة، وإلؽاء النواب بخصوص إعادتي إل  كراسي ال

المرار الجابر بحمي بسبب مشاركتي بانتفاضة ديسمبر 

م. تكللت تلن الجهود بؤمر شفهي من الدكتور عبد 1992

العزيز الممالح لعميد كلية التربية الدكتور دمحم داإود بإعادتي 

 .وكان ذلن
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 هذا أنا...

 

 

8 

 

لو لم أكن عروبيا بالمعن  المومي الخترت طريمها كونها 

 .الوحيد لكينونة المنطمة العربيةالطريك 

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

لكنني أجدها في مجتمعاتنا الشفاهية أكثر لدرة داللية لما 

أريد إيصاله لدى المتلمي، وأكثر لدرة عاطفيا عل  خلك 

 .االستجابة الفاعلة لمولي

ريك جمال لم أرد المول بؤنني لو لم أكن ناصريا الخترت ط

عبد الناصر كونه المارئ االستراتيجي لكينونة هذه األمة، 

والمتؤمل الجدلي للعبللة التي تنتج وال تطمس دوابر الوطنية 

والعروبة واآلسيوي إفريمية وأهمية استثمار الدابرة 

ما كمشاعر تتمثل في الدين اإلسبلمية ليس كجؽرافية وإن

لكبرى من المعيب ألن السرديات ا-في نهوض األمم وأهميته

لها أن تشخصن وتختزل بذات وإن كانت بالدور التاريخي 

 ...لجمال عبد الناصر

 

عنصرا من عناصر تكوين  -وهي كذلن-لو كانت الخرافة

األمم لتشبثنا بها فكيؾ بالدين وهو عنصر اجتماعي كان في 

 .سياله التاريخي عنصر تخليك لهذه األمة
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 هذا أنا...

 

 بن عبد هللا فهو لرآن بلسان دمحمالنبي بنص المرآن الذي تبله 

عربي مبين. وبحمابك التاريخ فإن األمة العربية وهي تتخلك 

اجتماعيا انطلمت من جؽرافية البون فيها بين المسحولين 

والمؤل من لريش كبير. وبفعل الحاجة ولوانينها فإن تحول 

المبابل العربية من بداوتها إل  صناعة االمبراطورية من 

فك حتميات تلن المرحلة فمد كان اإلسبلم خبلل التوسع و

 .إيديولوجيتها الناهضة

 

حين بدأ عبد الفتاح إسماعيل في وعيه أن ينطلك لتؤسيس 

الحزب الطليعي لم يكن أمامه سوى استنساخ خطاب جمال 

عبد الناصر في الستينيات وهو يتجه لتؤسيس "الطليعة 

المومية أن العربية" بل ولبلها حين أراد األحرار في الجبهة 

يصيؽوا ميثالهم لم يجدوا من هدى ينير لهم البعد االجتماعي 

 .للتحرر سوى الميثاق الوطني للجمهورية العربية المتحدة

استنسخ عبد الفتاح ما لاله جمال عبد الناصر عن ضرورة 

"التنظيم الطليعي" وبالتؤكيد لكليهما استمراء لئلرث اليساري 

كان يمتص ويستمرئ والعه  الثوري، لكن جمال عبد الناصر

ع، وال يردد محفو ظات، وإنما ومتطلبات المرحلة وال يُسِمّ

تطور المنطمة ووسابل وأساليب  ممتضياتتتخلك رإيته من 

 .ذلن التطور

 

ليس ؼريبا أن يبدو اإلمام أحمد والممالن الهاشمية ألزاما 

 -أمام مشروع النهوض العربي الذي لاده جمال عبدالناصر

ال أتحدث عن اإلمام أحمد كشخص وإنما كرمزية لمرحلة 
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 هذا أنا...

 

اإللطاع وشبه اإللطاع، وإن أراد هو وابنه أن يواكبوا 

 العصر لكن ممتضيات التطور ال تكون عل  أرضية البطنين

 .وعمابد الوالء والتسليم وتلن مسؤلة فارلة

المسؤلة ليست كراهية تنطلك من أرضية عرلية أو مذهبية، 

جهوية، ينبؽي لراءة اإلمامة في سيالها دون أوهام تعزز 

  .نظابرها

اإلمامة تاريخ ونمدها ينبؽي أن يكون في سياق نمدنا لتاريخ 

نصري اإللطاع وشبه اإللطاع في اليمن، ال من منطلك ع

 !يراهم ؼير يمنيين

وحين نمرأ تاريخ اإلمامة في هذا السياق فإننا سنعيد للعمل 

مساره التطوري كنتاج الستمرابنا الحتياجات وتحديات 

التطور، ال أن نعيد إنتاج التخلؾ وأشكال الطابفية بحجة أننا 

 .ننمض الطابفية

 

كان جمال عبد الناصر في لحظته الزمنية هو الجدلي الذي 

خلك من استمرابه وجود أمة ال تطمس الوطنية بل تراها يت

 .ذخيرتها ومدماكها

هذا الجدلي الذي بدأ متؤففا في بداية الخمسينيات من ليادة 

ميكانيكي لخلية شيوعية كان خالد محي الدين عضوا فيها، 

وانته  في الستينيات إل  المول بؤن طبمة الفبلحين والعمال 

ماعية، دونهما  ال تنجز الحرية هما ركيزة التحوالت االجت

السياسية واالجتماعية تخليك األمة في إطار أو طريك 

 .الوحدة، ابتداء من الحرية بوجهيها السياسي واالجتماعي
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 هذا أنا...

 

الذي لاده  1994م والنفير لحرب 1993عودة إل  عام 

األستاذ عبد المجيد الزنداني وعبد هللا صعتر وعبد الرحمن 

في تحركاتهم وخطاباتهم في المدارس  العماد ودمحم اليدومي،

 .والجامعات والمساجد والميادين العامة

سؤلت يومها الصديك العزيز عبد الرليب الؽانمي، الذي كان 

م في 1993زميلنا في "الجماعة األدبية" التي أسسناها عام 

كلية التربية واآلداب، وكان يومها يدرس علم اجتماع، وهو 

الذين يتطورون بوعيهم بما يجعلهم من اإلسبلميين الجدليين 

يصلون لحمابك هذه األمة، أي الحمابك االجتماعية ال 

الميتافيزيمية. ومن يعرؾ عبد الرليب منذ مراهمته 

لنطك اإلخوانية التي كانت تلتزم بتعطيش الجيم وا

، وعبد الرليب  الدارس في علم االجتماع يجد بالفصح 

 .في سيالاتها الناميةفارلا ومفارلة في استمراء الشخصية 

، ما الذي 1994سؤلت عبد الرليب الؽانمي أثناء حرب 

يجعل اإلخوان المسلمين في اليمن يخوضون حربا هم 

 ولودها أو وسيلتها لبلستحواذ السلطوي؟

فؤجابني بؤن اإلخوان ليسوا وسيلة، فلهم استراتيجيتهم، هم 

أنهم يخوضون الحرب بمشاعر الناس، وباندفاع الناس، أي 

ال يخوضون الحرب تنظيميا سوى بنسبة لد ال تتجاوز 

% من بنيتهم التنظيمية، إنهم يمودون وال يمادون، 5الـ

وستكون النتيجة لصالحهم مزيدا من تكديس السبلح وتوسعا 

  .في المحافظات الجنوبية

وانتهت الحرب لتكون المحافظات الجنوبية فيدا لئلخوان 

 .يةالمسلمين من حيث األيديولوج
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 هذا أنا...

 

توسعت معاهد المعلمين ووجدت المعاهد العلمية موطؤ 

لدمها، أصبح شباب اإلخوان العمابديون هم من يديرون 

العملية التعليمية سواء في المعاهد كتعليم مواز أو مدارس 

التربية والتعليم، في سياق أخونة المحافظات الجنوبية، وتم 

لئلصبلح  لهم ذلن، من هنا كان تفهم ودعوة التجمع اليمني

لحك تمرير المصير للجنوب وفن االرتباط، الذي صرح به 

رموز اإلخوان السياسية والعسكرية والمدنية. في أحداث 

صرح علي محسن وتوكل كرمان وشولي الماضي  2011

بحك الجنوب أن ينفصل لو أراد، وسيتعاملون معه كدولة 

 شميمة كما يتعاملون مع مصر، أظهر لادة اإلخوان المسلمين

من أبناء المحافظات الجنوبية نزعات وتصريحات تحدثت 

عن خصوصية المضية الجنوبية في سياق إمكانية فن 

االرتباط . يومها كانت مصر دمحم مرسي، وكانت 

المحافظات الجنوبية بحسب وهمهم إخوانية، أي أنهم 

يعترفون بتمرير مصير وفن ارتباط لصالح هيمنة اإلخوان 

ت الجنوبية؛ أي تمزيك الدولة في المسلمين في المحافظا

سياق هيمنة تنظيم اإلخوان مركزيا، بما يعني البلمركزية 

 .اإلخوانية إداريا وعميدة التسليم مركزيا

 

وفما للخطاب الديني فإن اإلخوان المسلمين لد ركنوا إل  

الذين ظلموا طيلة عمود كانوا فيها ركيزة من ركابز لوى 

آن ونهيه "وال تركنوا إل  خمر، وهو ما يتعارض مع المر

الذين ظلموا فتمسكم النار" ووفما لتصريحات ربيس التجمع 

في حواره  2011اليمني لئلصبلح "دمحم اليدومي" في عام 
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 هذا أنا...

 

مع الصحفي "أحمد منصور" في لناة "الجزيرة" في رده 

عل  تصريحات الربيس علي عبد هللا صالح، حين لال بؤنه 

ليمن كرتا، وانتهت استخدم اإلخوان المسلمين في ا

صبلحيتهم ،لمد كانوا كرتا استخدمناه ورميناه "كرت 

محروق" فكان رد دمحم اليدومي : لمد أثبتت األحداث من 

 !الذي كان كرتا ومن منا استخدم اآلخر

في خطاب يعكس الوعي الذي يدار به الدولة من لبل 

 !مؽامرين ، الوطن لديهم ليس سوى كروت لبلستثمار

التجمع اليمني لئلصبلح الربيس علي عبد  وصفت ليادات

وصوال إل  ذروة  2006هللا صالح بشكل متدرج منذ 

بؤن حمبته ظالمة ومستبدة وعابلية  2011المطيعة عام 

وناهبة للثروات وفاسدة في إدارتها للمال والسلطة، 

متجاهلين عن عمد وطمس ودون مراجعة نمدية لمسارهم 

تخدامهم لها ككرت وشراكتهم لتلن المرحلة، بل واس

للوصول إل  ؼاياتهم التمكينية، فمد كانوا مدمان ذلن العهد 

 .والذراع األمني والتربوي والعسكري له

 

وبُعَْيد انتخابات مجلس النواب، وما ترتب  1993في عام 

عليها من استمواء بالسلطة والنفوذ وشراء الذمم أدى إل  

الحزب نتيجة مختلة بين شركاء الوحدة، مما أزاح ب

االشتراكي ليكون نصيبه في تلن االنتخابات عمليا ضمن 

الخمسين ممعدا أو بضع وخمسين ممعدا من ثبلثمابة وممعد، 

مع إمكانية استمرار تجريؾ ذلن العدد بالشراء وتبديل 

 .الوالءات
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 هذا أنا...

 

كان الحزب يواجه استراتيجية الواليات المتحدة في تصفية 

كانت تدور في فلن  موروث وبمايا الدول االشتراكية التي

االتحاد السوفيتي، وحين سمط الرأس أصبح معالجة 

األطراؾ نزهة ال أكثر. لهذا كان مولؾ الواليات المتحدة 

حاسما في االنحياز للضم واإللحاق ال  1994من حرب 

 .تخليك وحدة يمنية جوهرها المواطنة والوطن والمواطن

 لهذا فشلت كل محاوالت مشيخات الخليج السعودية

واإلمارات في تؽيير وحرؾ استراتيجية المضاء عل  

ارتباطات يوتوبية آن لها أن تتبلش  في زمن انتصار 

 .الرأسمالية

في سياق االستراتيجية الكلية للواليات المتحدة تحرن 

اإلخوان المسلمين في اليمن، وكان لؤلستاذ الزنداني خطبه 

 في الجامعات والمدارس والمعسكرات، والداعية إل 

التخلص من بمايا المنظومة االشتراكية التي سمط رأسها ولم 

 .يبك سوى متعلماتها في اليمن

في لاعة الزبيري بكلية التربية بتعز  ايومها كنُت حاضر

حين ألم  الزنداني محاضرته عل  جمع ؼفير من الطبلب 

أكثرهم كانوا من كوادر وطلبة  التجمع اليمني لئلصبلح 

 .بكلية التربية

ت خطاب النفير للحرب وللت لؤلستاذ عبد المجيد اعترض

الزنداني  هذا خطاب يدعو إل  التتال اليمنيين في ولت نحن 

بحاجة إل  من يدعو اليمنيين إل  السبلم وتنفيذ اتفالية 

 .ووثيمة العهد واالتفاق المولعة في األردن
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 هذا أنا...

 

كان اعتراضي في تلن اللحظة وفي سياق اتفاق شركاء 

عة مزدحمة بكوادر اإلصبلح عمبل ، وفي لا1994حرب 

فدابيا اندفعت له دون حسابات كعادتي، ودون تفكير 

 .بالعوالب

وكانت العوالب سريعة، سواء في مولؾ طبلب اإلصبلح 

في الكلية الذين كادوا أن يفتكوا بي أو أثناء عودتي من تلن 

المحاضرة مساء حين التماني ثبلثة أشخاص، اثناء عود تي 

ية في المصر ومروري سيرا عل  األلدام في من كلية الترب

طريمي جوار مشروع المياه بتعز، وهنان ربما الساعة 

السابعة أو السادسة والنصؾ مساء مد أحدهم يده لمصافحتي 

فمددت وإذا بي مميد اليدين بحركة مدربة، لليدين واألمعاء 

عل  الدفاع  وؼير لادر ،بما جعلني مشلول الحركة والمدرة

 !عن النفس

حين اعترضت عل  األستاذ عبد المجيد الزنداني دعوته 

ونفيره للحرب كان رده بلوازم وجمل يستخدمونها دوما 

للتؤثير عل  مولفن وزحزحة مشاعرن، مثل لوله بعد 

انتهابه من الرد " أظن ولدي الحبيب لد التنع بكبلمي" 

وحينها لم يكن أمامي سوى الصمت واالبتسام الممزوج 

د فعل كوادر اإلخوان لو للت ال لم ألتنع، بالخوؾ من ر

 !وكذلن عدم التناعي بفهلوة رده

ني فمد سبك أن استمعت له الم يكن ؼريبا عني فهلوة الزند

خر ثمانينيات المرن العشرين، امحاضرة في منتزه تعز أو

م، حين كان يحاضر عن كيفية إدخاله ألحد 1988ربما عام 

المستشرلين في اإلسبلم، وكان حينها "المهتدي" أو 
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 هذا أنا...

 

"المسلماني" باحث أمريكي، زعم الزنداني أنه استمر معه 

ثبلثة أيام بلياليها حت  ألنعه باإلسبلم ونطك بالشهادتين، 

" جذرها المستم  من لصص المرآن  ولحكاية " الثبلثة أيام

حين كنت بجوار الصديك العزيز المرحوم دمحم بن دمحم  -

المجاهد الذي طلب منه أن يسمع تجربة االهتداء من 

المستشرق، وكانت المفاجؤة أن ذلن المستشرق يجيد اللؽة 

العربية، وحين تحدث عن عبللته باإلسبلم عاد إل  أكثر من 

ن الشرق ومن هنان التنع باإلسبلم عمد حين درس فيها أديا

 !وليس لبل ثبلثة أيام حسوما

بعيدا عن حكاية االلتناع لبل عشر سنوات، كون أديان 

الشرق كانت ضمن رسالته للماجستير، وبعيدا عن االشتؽال 

االستخباراتي األمريكي في توظيؾ األديان لمواجهة 

المنظومة االشتراكية، فمد كنت أستمع لذلن المستشرق 

ني، وكان نظري يتنمل بين اولوله المنالض لمزاعم الزند

سمعي للمستشرق ومشاهدة مبلمح الزنداني، كانت عضبلت 

وجهه تترالص خوفا من افتضاح كذبه، لكن الجمهور كان 

مؽيبا، ألن المصدق والمإمن ال  يتؤمل وال يفكر وال يمارن 

 !وال يمابل وال يحلل
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 هذا أنا...

 

 

9 

 

العمل السياسي في اليمن هو عمل سجالي ديدنه وؼايته إفحام 

الخصم ال وضع الموالؾ واألفكار للتشريح واالختبار 

والتلميح، ليس في العمل السجالي ؼاية للوصول إل  ثالث 

مرفوع وال جدل منتج لحميمة نسبية مؽايرة للثنابية السجالية. 

خصم ولهذا فالصراع الذي كان يدار بالسيؾ ليمطؾ ال

 .ؼريمه بالسيؾ انتمل إل  الصراع األيديولوجي بالملم

الملم في العمل السجالي ال يبحث عن الحميمة إنما يعمل عل  

استمبلكها مسبما، ويرى في اآلخر شيطانا وجحيما ينبؽي 

إفحامه. وجذر اإلفحام هو جعل الخصم فحما دون طالة أو 

  .إمكانية حياة

النسك التفكيري، كنسك جميعنا تخلمنا من هذا الفضاء و

اجتماعي يعكس صراعا وليس إذابة وتعايشا أو إدارة 

للصراع سلميا. بمعن  الصراع في إطار التعايش. بما يماثل 

الحمابك الفيزيابية التي تتصارع فيه مكونات الذرة في إطار 

ذري يحفظ كينونتها وال يدفع بانفجارها النووي المميت 

 .للحياة

لوردي" في كتابه "في النفس ينمل الدكتور "علي ا

والمجتمع" عن "ديل كارينجي" لول األخير عن األنوية من 

حيث تؤثيرها في الجدل الذي يمع بين اثنين :" إن حب 

الظهور في معظم األحيان هو الدافع األول للمجادلة. فؤنت 
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 هذا أنا...

 

توّد أن تعرض سعة اطبلعن وحسن تنميبن في الموضوع 

الرجل اآلخر الذي  المطروح للجدل. وبمثل هذا يحس

تجادله فإذا لهرته بمنطمن السليم وفزت عليه فإنه لن يعتبر 

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

وبهذا تكون لد اشتريت خصومته دون نفع يصيبن من 

 ."الشراء

األَنويّة كما يراها الدكتور علي الوردي ال يمتصر تؤثيرها 

بل تشمل بتؤثيرها مختلؾ نشاطات عل  الجدل فمط، 

 اإلنسان في حياته االجتماعية.

هنان مراكمة لعديد طبمات من الظلم الذي حفر معالمه 

داخل ذواتنا: الظلم المناطمي، الظلم المذهبي، الظلم 

االجتماعي، الظلم االلتصادي، والظلم الشخصي، ويمكن أن 

لمظالم من أنواع ا نظيؾ إل  ما ذكره الدكتور علي الوردي

بسماته الشخصية. ففي التنظيمات ذات الميادة  الظلم الحزبي

المروية يصبح الظلم الشخصي والتنظيمي وجهين لشيء 

 .واحد

 

كان  1983بداية عمد ثمانينيات المرن العشرين، ربما عام 

لي حوار، أو بمعن  أصح سجال مع عبد هللا نعمان في 

هذه األبوية  صنعاء، كنت حريصا كدفاع عن الذات أن أهدم

التي يسلم لها الطبلب في إطارهم المروي زمام أمرهم، 

فالمابد لديهم هو كلي المعرفة، لهذا سؤلته يومها كرد فعل 

عل  حلمة الجلد التي رتبها لي في أيام سبمت : ما معن  

تربت يدان، في الحديث "فاظفر بذات الدين تربت يدان" 
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 هذا أنا...

 

تحدث عن الظفر كان جوابه لاصرا عن داللة النص الذي ي

والفوز بما هو أعل ، أي الؽاية المثل  ليميا إنسانيا، ولفهم 

ذلن كان يحتاج إل  أن ينطلك من المستوى اللؽوي إل  

المستوى المجازي، لكنه كان ألصر من مستوى اللؽة ناهين 

عن دالالت المجاز. للت لشيعته آنذان تفسير صاحبكم 

انطبللا من داللة ساذج، ولدمت لهم فهمي لـ"تربت يدان" 

اللؽة ووصوال إل  داللته التوليدية مجازيا، ؼاب عن ذهني 

أن المريد يرى شيخه ممدسا وكلي المعرفة، وأن الخدش في 

كماله جريمة ال تؽتفر، كانت النتيجة عكس ما كنت أرجوه 

من إسماط لدسية المابد لمستوى طبلبي، وربما لفرع التنظيم 

ه موزعة بين الجميع، ازداد كي تكون هالت -بصنعاء آنذان

توحش المريدين وعدوانيتهم ضدي، لكنني استمريت بالعبث 

بهذه اآللهة التي نصنعها بمصور وعينا من لش، وحين 

 .نزيل لشرتها نجدها حشوا ألبسناه تصوراتنا عن الكمال

بالتؤكيد لم أجد لابدا في التنظيم الناصري لديه من الصدق 

لية التي ال تثور عل  النسك واالندفاع والفاعلية النضا

االجتماعي المهيمن بل تثور من خبلله كما وجدت ذلن في 

عبد هللا نعمان. لم يخؾ بطش السلطة في الثمانينيات، 

واستطاع أن يحافظ عل  ديمومة واستمرارية كينونة التنظيم 

الناصري في عمد وسنوات خوؾ يفر فيها المرء من 

 ...أخيه

وفي عمد التسعينيات كان اندفاع عبد هللا نعمان الستعادة 

تخليك التنظيم من انكماشه في المرحلة السرية إل  فضاء 

العلنية دون مثبطات واحترازات العمل السري من سمات 
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 هذا أنا...

 

عبد هللا نعمان، لكن مع هيمنة العمل السري والمروي في 

يا خبللا الحركة مستعينا بدم  من الثمات، ال تنتج فعبل تنظيم

بة تعجز أن تكون بشجاعة ومبادرة وإنما كابنات مستل

 .كاإلبداع النسبي لمابدها

جد سياسيا حركيا يخوض م لم أ1992في انتفاضة ديسمبر 

ويلتحك في معمعة تلن االنتفاضة كما هو شؤن عبد هللا 

  .نعمان

في اليوم األول من االنتفاضة وبعد أن كنُت في الصؾ 

بلب ولابدا لها ، وكان بجواري الماص األول من مسيرة الط

دمحم عبد الوكيل جازم، عرفت ذلن منه فيما بعد، أعتمد أنني 

التميت به ثاني أو ثالث يوم من االنتفاضة وأخبرته أن األمن 

 يطاردني العتمالي، ال أدري بالضبط مت  أخبرته بذلن،

لكن من اليوم الثاني كانت مطاردة األمن السياسي لي في 

والكلية، ففي الحارة وجدتهم يسؤلون عن دمحم ناجي  الحارة

أحمد وصادؾ أنني المسبول فؤجبتهم ليس موجودا، التميتهم 

، ثم أسلمت لدمي ة حارة الماهرة جوار بيت علي لعشةبداي

 .للفرار

زرت وزمبلبي 1992ديسمبر 11وبعد ظهيرة    

الجرح ، في المستشف  زمبلبنا من المستشفيات لتفمد 

والمستشف  الجمهوري مستعينا بزمبلء في العسكري 

التنظيم يعملون في المطاع الصحي، وفّروا لي ظروؾ 

الزيارة والحماية والسرية. ثم انتهت رحلتي التي كانت سيرا 

عل  األلدام في كل جؽرافية تعز من جنوبها في المستشف  

العسكري إل  شمالها في عصيفرة والضربة، حين انته  بي 
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 هذا أنا...

 

عبد هللا نعمان ألتناول الؽداء في مساء يوم  المطاؾ في بيت

م، وفي اليوم الثاني كان عبد هللا نعمان 1992ديسمبر11

 .ملتحما بالمظاهرات ال مجرد مرالب

لو أن لهذا المناضل الحركي أفما فكريا مإسسيا لصنع 

بتنظيمه تحوالت نوعية، لكن الشجاعة والصدق دون فكر 

كة يدور في تكرار يوازي تلن الشجاعة يجعل أفك الحر

 .يحافظ عل  الذات التنظيمية لكنه ال ينملها إل  موالع متمدمة

الترضت من مكتبة عبد هللا نعمان بداية عمد التسعينيات 

ُكتب حسن حنفي وؼيرها، ويبدو أن ما أنتجه حسن حنفي 

بكل ما يشي به من أزمة التفكير داخل أوهام "اليسار 

م الناصري، الذي ال اإلسبلمي" هي إحدى أزمات التنظي

يستطيع الخروج من عباءة اإلسبلم الحركي، فتارة يرى 

نفسه يسارا إسبلميا، وتارة حركة اجتهاد في إطار اإلسبلم، 

وفي كل ذلن هو يعبر عن أزمة فكرية تجعل فضاء حركته 

عل  ندرة شجاعته واندفاعه ثورا هابجا يدور داخل حلمة 

 !مفرؼة

 

م 1993ناؾ الدراسة شكلنا عام في الكلية بعد عودتي الستب

"الجماعة األدبية" كان فيها الماص دمحم عبد الوكيل والشاعر 

أحمد الزكري، وعادل ياسر وسلوى المدسي وبشرى 

الممطري والفنانة التشكيلة فوزية الحدا، وعادل عبد الوهاب 

زعيل في الترجمة، ابن عم عسكر زعيل صنيعة علي 

ن لسم علم االجتماع، محسن ، وعبد الرليب الؽانمي م

وفخرية المدسي أخت سلوى المدسي ماتت ؼرلا في البحر، 
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 هذا أنا...

 

الخ. أصدرنا بيان التؤسيس الذي كتبته ونشرته في الصفحة 

األدبية بصحيفة الجمهورية التي كنت أشرؾ عل  صفحتها. 

كان دمحم عبد الرحمن المجاهد ربيس تحرير الصحيفة 

مومي الذي ينحاز وربيس مجلس اإلدارة نموذجا للمثمؾ ال

لكل إمكانية ثمافية، ويمد ظله لرعاية الشباب المبدع، في 

حين كان علي ناجي الرعوي، المدير العام ومدير التحرير 

نموذجا للمخبر األمين والممثل والمبادر لممع كل نزق 

إبداعي للشباب. ناهين عن لمعه لهم إن كانوا مرتبطين 

ونجاح إداري  ، مع مثابرة في عملهبؤحزاب المعارضة

ومتابعة لكل تفاصيل مإسسة الجمهورية، فمد تمرس في 

 العديد من إدارات المإسسة...

كان لرار تعييني مشرفا عل  الصفحة األدبية لصحيفة 

الجمهورية من لبل األستاذ دمحم عبد الرحمن المجاهد مزعجا 

للمدير العام مدير التحرير علي ناجي الرعوي، فما كان منه 

وجه رسام الكاريكاتير ومخرج الصحيفة عارؾ إالَّ أن 

البدوي رحمة هللا تؽشاه لتطفيشي ومنعي من مراجعة 

الصفحة األدبية في بروفاتها، فانسحبت من اإلشراؾ عل  

الصفحة بعد أشهر، تاركا اإلشراؾ عليها للزميل الشاعر 

أحمد الزكري. وحين حاولت العودة إليها وجدت مولؾ 

ا كان منه إالّ أن عين الشاعر الرعوي لم يتزحزح، فم

 .البروي رحمة هللا تؽشاه مشرفا عل  الملحك

عارؾ البدوي أخو عادل البدوي زميلنا في الدراسة 

بمدرسة الفاروق، كان عادل البدوي طويبل ولوي البنية 

يخافه الجميع في مدرسة الفاروق، إالّ أنني واجهته يوما 
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 هذا أنا...

 

تعامل مع اآلخرين، يوتفاجؤت بؤنه لم يرد علّي بالعنؾ كما 

التفت لي باحترام ال زلت إل  هذه اللحظة ؼير لادر عل  

 .!فهم تمديره لي

كان هنان توجه للتطبيع  1993في تلن المرحلة من عام 

مع إسرابيل، وكان لدي ممال ضد التطبيع منعه من النشر 

علي ناجي الرعوي، لكن األستاذ دمحم عبد الرحمن المجاهد، 

صبلبة مولفه وإنسانيته أصر عل  نشره،  المومي النادر في

فمد كانت حجته أنه ال يوجد لرار رسمي وتوجيه رسمي 

بالتطبيع، وبالتالي فإن فرض التطبيع وحجب المماالت ضد 

 .التطبيع دون توجيه رسمي معلن للدولة ؼير ملزم له

عة األدبية بيان التؤسيس المنشور في اأصدرنا في الجم

الجمهورية، وهو البيان الذي كتبته  الصفحة األدبية لصحيفة

وكان طاؼيا عليه تجربتي السياسية التي عانيت فيها من 

خذالن السياسي لي، فكان بيان إدانة لذلن الخذالن الذي 

يسلمن للسياؾ كي يمطؾ رأسن لتجد نفسن بعد ذلن ولد 

 "!أصبحت إرثا له في عمود "الخالدون

أصدرنا "مجلة رإى" باسم الجماعة األدبية، وكنت ربيس 

تحريرها، وأصدرنا منها ربما ثبلثة أو أربعة أعداد، وكان 

طباعتها يعتمد عل  تكاتؾ رفاق لي في التنظيم الناصري 

كانوا يمومون بصفها ونسخها لعشرات النسخ، ولم يكن 

ا تعاونهم معي امتثاال اللتزام تنظيمي وإنما ارتباطا شخصي

بي، ويبدو أن عبللتي الشخصية مع عشرات الكوادر في 

التنظيمي الناصري لد ساعدني عل  إنجاز العديد من 

األفكار، وكانوا يدعمونني ويمفون مع مشاريعي دون خوؾ 
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 هذا أنا...

 

مما سوؾ يترتب ضدهم من موالؾ ضدية للتنظيم رسميا، 

ولكي أكون منصفا فمد كان التنظيم الناصري حريصا عل  

خل التنظيم وخارجه في آن. فالتنظيم لم يكن أن أكون دا

عل  استعداد لتحمل كلفة ما يسمونه "مزاجيتي" وهم بحاجة 

إل  االستفادة من تؤثيري عل  بنابية العديد من كوادر 

التنظيم الشابة. التنظيم بمدر ما يريد الحركة هو متمسن 

 .بالثبات التنظيمي والفكري
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 هذا أنا...

 

 

 01 

 

 المؤتمرات العامة التحاد األدباء حكاٌتً مع

 

حصلُت عل  عضوية اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين  عام 

، ولد ساعدني في نيل العضوية األستاذ دمحم بن دمحم 1990

كان له بعد  المجاهد، المسبول المالي لفرع االتحاد بتعز،

ذلن كتابه الشهير "تعز ؼصن نضير في دوحة التاريخ 

 العربي".  

كان التحاد األدباء فرع تعز دور  1992اعتملت عام حين 

في المطالبة واالعتصام في مبن  النيابة من أجل إخراجي 

  .من معتمل األمن السياسي

لعز الدين سعيد أحمد نابب ربيس االتحاد بتعز منالب 

إنسانية شريطة أالّ تضع نفسن منافسا له في ما يراه من 

خرين يثير حسده، ، أو طموحاته، ونجاح اآلاحتكاراته

كان أحد  األدباء والكتاب اليمنيين تحادويحرن ضؽينته، وا

ح للهيبة اإلدارية أو ن االحتكارات. أكان ذلن في الترشتل

للمجلس التنفيذي لبلتحاد، وبعد ذلن في المجال الحمولي 

 .ودكاكين المجتمع المدني

المإتمر العام التحاد األدباء والكتاب اليمنيين الذي عمد بعد 

م بصنعاء، وكنت أحد 1993الوحدة كان في بداية عام 

أعضابه مندوبا منتخبا عن فرع تعز. تفاجؤ عز الدين 

لنجاحي مندوبا رؼم سعيه إلسماطي، أخبرني بذلن الصديك 
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 هذا أنا...

 

فرع تعز،  االتحاد دمحم الصانع وكان عضوا في مإتمر

د دمت من مولؾ عز الدين ألنه كان يبدي مشاعر وانص

تلن المشاعر الذي   ويتصرؾ بباطنية، عل  النميض من

 يظهرها.

م 1993كانت عضوية االتحاد لبل انتخابات المإتمر العام 

منح من الفروع، ثم تم تعديل النظام األساسي لتكون تُ 

العضوية حما للمجلس التنفيذي، وكان عز الدين حريصا 

نح العضوية بما يديم سيطرته عل  فرع تعز. صحيح عل  م

كان الماضي دمحم عميل اإلرياني ربيسا للفرع، لكنه كان أشبه 

بربيس فخري يدعم نشاط االتحاد وينفك إلصدار مجلة 

الفرع وبرنامجه الثمافي، إضافة إل  مكانته التي تساعد في 

 .دعم السلطة المحلية لفرع االتحاد

 

التحاد األدباء والكتاب، وألميت كلمات عمد المإتمر العام 

باسم ربيس الجمهورية وناببه، وبعد البرنامج الخطابي بدأ 

تشكيل اللجان، وتم انتخابي في لجنة الفرز مع األخ األستاذ 

حينها عبد الكريم لاسم، كان ولتها يعد رسالة الماجستير عن 

حركات اإلسبلم السياسي . وهو باحث نادر وإنسان مضيء 

 .صوفية وطريك أهل األشواقبال

كانت رسالته للماجستير عن حركة اإلخوان المسلمين في 

اليمن، ورسالة الدكتوراه فيما بعد عن "إخوان الصفا" 

 .رسالة تعكس المدرة واإلبداع

تم انتخاب عبد الكريم لاسم، الدكتور حاليا، واألستاذ عدنان 

اب في أبو شادي وأنا وآخرين في لجنة الفرز، كان االنتخ
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 هذا أنا...

 

مركز الدراسات والبحوث، والفرز في ممر االتحاد جوار 

الجامعة المديمة، تم أخذ صندوق االلتراع في سيارة مع 

عدنان أبو شادي ونحن في سيارة، حينها لم أكن حريصا 

 .عل  التدليك لعدم الظن بوجود نية للتبلعب باألصوات

نذان لكن بالتؤكيد لم يكن اليسار الذي كان يمود االتحاد آ

نزيها، لمد كان يشتؽل بعملية االستحواذ عل  المنابر، 

  .واالتحاد منبره منذ التؤسيس

 هل كان هنان إمكانية للتزوير؟

الول نعم هنان إمكانية وربما فعل، فمد حرص عدنان أبو  

شادي عل  االّ نكون بصحبة الصندوق أثناء نمله إل  ممر 

 .االتحاد

صويت مّر ضمن نتيجة م يبدو أن الت1993في انتخابات 

م ومع تمدد المإتمر 1997متولعه، لكن في انتخابات 

 الشعبي وضمه لبلتحاد والنمابات، كان بدء صعود المإتمر

إل  المجلس التنفيذي واألمانة العامة بعدد كبير  الشعبي

استمر في تنامي سيطرته حت  المإتمر العام الذي عمد في 

والعمل التنظيمي ، مستخدما المال 2010عام عدن ربما 

 .واألمني لبلستحواذ المطلك عل  االتحاد

م كنت 1997في انتخابات المإتمر العام لبلتحاد عام 

مندوبا عن فرع تعز، وتم انتخابي عضوا في لجنة الفرز، 

والباحث وراء  كان األستاذ عبد الودود سيؾ الشاعر والنالد

، وتمت االنتخابات في مركز الدراسات تزكيتي فيها

لبحوث، وهنان كان الفرز، إالَّ أنني تفاجؤت لبل عملية وا
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 هذا أنا...

 

الفرز بضابط أألمن السياسي في مركز الدراسات يمول لي 

 !صعدوا من أردتم واعملوا النتيجة التي تريدونها

رفضت ذلن فتنبه عدنان أبو شادي وعبد الكريم لاسم وأحمد 

عبد الحميد أبو اصبع وأخذوا الضابط جانبا بعد أن وجدوني 

لن ألبل التزوير بالنتيجة، لكن عدنان أبو شادي رتب 

لطريمة الفرز، فمام بتوزيع أسماء المرشحين بورق بحيث 

ينشؽل كل عضو في لجنة الفرز بعدد من األسماء 

المرشحة، فبل يستطيع التؤكد من صحة لراءة أوراق 

االلتراع. وفي منتصؾ عملية الفرز شعرت بؤن هنان 

ة اسمه ود سيؾ وال يتم لراءعبد الود أوراق التراع فيها اسم

، فطلبت إعادة الفرز بحجة االطمبنان عل  عدد فيها

األصوات التي حصل عليها أخي احمد ناجي، وهو محل 

توافمهم، لكنني لو للت بؤنني أريد عد األصوات التي حصل 

عليه عبد الودود فسيكون الرفض، تمت أعادة لراءة 

عبد الودود لم يتم األوراق والحظت عددا من أصوات 

يت األمر بانتظار استكمال عملية الفرز، احتسابها، فؤسرّ 

فكانت النتيجة نجاح عبد الودود سيؾ ببضعة واربعين 

صوتا، فجاءني يسؤل عن عملية الفرز هل كانت دليمة، 

فوفما لحساباته كان يفترض أن يحصل عل  أكثر من ستين 

صوات عديدة صوتا، والحميمة أن حساباته صحيحة فهنان أ

لم يتم احتسابها له. لكنني وجدته ناجحا ولهذا لم يكن هنان 

 .داع للطعن بالنتيجة
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 هذا أنا...

 

فيما يتعلك بانتخابات اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين الذي 

فمد كانت نتيجته محسومة الستحواذ 2010عمد في عدن 

المإتمر الشعبي العام عل  انتخابات الفروع، فدمحم الؽربي 

ي هندس انتخابات الفروع بما يإدي إل  سيطرة عمران الذ

المإتمر الشعبي جعل انتخابات المإتمر العام بعدن صراعا 

م، ولهذا بدا 1994داخل مكونات المنتصرين في حرب 

 !الصراع وكؤنه بين األمن السياسي واألمن المومي

البار عبد هللا حسين أشرؾ دمحم الؽربي عمران والدكتور 

اتحاد األدباء بتعز، وكانوا يريدون االنتخاب عل  انتخابات 

بطريمة التزكية لعبد هللا أمير ربيسا للفرع، بما يخالؾ 

النظام األساسي، وألنني كنت في عضوية رباسة مإتمر 

 االتحاد مع األستاذ دمحم عبد الرحمن المجاهد وسعاد العبسي

فمد اعرضت لينتهي االجتماع بتمزيك عبد هللا  وزيد الؽابري

مير لوثابك وكشوفات أعضاء الجمعية العمومية لبلتحاد، أ

ولم تتخذ األمانة العامة مولفا ضد عبد هللا أمير، بل تم إعادة 

االنتخابات بعد مدة من الزمن لينجح عبد هللا أمير ولكن هذه 

  .المرة وفما للنظام الداخلي وليس التزكية

د الؽربي كان يتم التبلعب بعدد المندوبين لكل فرع، فإذا وج

رع تعز أو ؼيره من الفروع فعمران أن عدد المندوبين في 

ليس في صالح ؼلبة المإتمر الشعبي يتم تخفيض عدد 

لمندوبين لصالح المإتمر الشعبي إذا كان عدد اوالمندوبين، 

عام يتم رفع النسبة، بما يخالؾ النظام األساسي الذي ينص ال

 ...عل  مندوب لكل عشرة أعضاء
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 هذا أنا...

 

مر العام لبلتحاد الذي عمد بعدن، وكان لدينا حضرت المإت

للتؽيير، ومفهوم  ام المتوكل وعدد من األدباء تصوروابتس

التؽيير لدى ابتسام كان محوره أن تكون هي أمين عام 

 !االتحاد

حينها اطلعت وهي عل  لابمة أعضاء المإتمر العام لؤلدباء 

 فنصحتها بعدم الترشح لعدم إمكانية فوزها. وفي أيام

المإتمر نادتني سماح الشؽدري إل  مكتبها  وترجتني 

واستحلفتني باهلل أن انتخب هدى أببلن فاستحيت ووعدتها 

  .بؤنني سؤنتخب هدى

كان لهدى أببلن عدد من األدباء الذين لم يكونوا أعضاء في 

المإتمر العام لكنهم حضروا لدعم انتخابها، كسلطان 

دري وؼيرهم. العزعزي ورياض السامعي، وسماح الشؽ

كانت أموال االتحاد تستخدم في خوض االنتخابات لصالح 

 .هدى أببلن. فتم انتخابها باإلجماع

يبدو أنه أثناء ترجي سماح الشؽدري لي بؤن أنتخب هدى 

أببلن شاهدني شولي شفيك وأخبر ابتسام المتوكل، وهي 

 !رأت ذلن خيانة لها

لهدى أببلن تها اتهمتني ابتسام المتوكل بؤنني خنتها وبع

ام في سنوات أعلم أن مآالت ابتس كنأ موتؤلمت حينها، ل

كون خوضا في دماء اليمنيين ببلفتة تالحرب التي نعيشها س

الجبهة الثمافية لمواجهة العدوان، وهي جبهة حرب، فلم تكن 

ابتسام  مجرد مثمؾ يصرح أو يعبر عن مولؾ ضد 

اع مشيخات الخليج، لمد كانت ومازالت تخوض في الصر

ها ويديها بدماء اليمنيين، اليمني اليمني ، ملطخة وجه
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 هذا أنا...

 

في الميدان العسكري  ومساندة لجبهات المتال متحركة

 !واإلعبلمي والثمافي

إن صفحات وجوهنا خارطة ألعمالنا، لهذا نجدها تضيء 

حين نحسن االنحياز للناس، وتصبح بؽيضة حين تكون 

  ...معيشتنا مؽموسة بدمابهم ومستثمرة لنزيفهم

إن مولؾ المثمؾ ينبؽي أن يكون مع الوطنية اليمنية 

الجامعة، ال مع الطابفية بؤلنعتها المتعددة، بحجة الولوؾ 

ضد العدوان. فاستراتيجية العدوان الفعلية هي أن نكون 

طابفيين، ولمد كانت ومازالت ابتسام المتوكل طابفية 

 !بامتياز، حين أصبحت ناطما جبهويا لطابفية ضد طابفية
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 هذا أنا...

 

 

11 

 

من عنوان هذه الحلمات فإنها بعض بوح ال كل الحكاية، 

 .فاكتمال المول نمصان

العديد من األصدلاء يطلبون المزيد من البوح، لكن الكتابة 

لدّي استمرار لكتابة متصلة وعضوية، بينها خيط جيني 

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

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

 .أنه بحث في الذاكرة والفكر في آن

أعلم أن الكتابة هي مراكمة وتوسيع للرإية، وهي كذلن 

مراكمة الحتمانات  العصبويات التي لمت بتفكيكها، في 

 .مكاشفة أردتها أن تكون عالية االشتبان

ليس هنان مكاشفة مطلمة طالما هنان تحيزات مضمرة 

تر" المول، لكنني بمدر ما أطلمت العنان للسان فكري أن "تفل

 .يتحدث ويتؤمل

عاطفيا هنان أصدلاء وألرباء ووجوه وأمكنة وأحداث أحمل 

لها مشاعر محبة ومودة، لكن الكتابة حك لؤلجيال فهي 

البالية ونحن الزابلون كؤجساد نبتت هنا ثم مرت في طريك 

 .تحوالت الضوء

واتساع دوابرها، فنسبيتها في  المطلك هو تدفك الحميمة

حركتها المستمرة ومنظوراتها المتعددة، وكثافة لؽتها 

 .وتجليات لولها
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 هذا أنا...

 

نحن زابلون لكن ديمومة المول هي البالية، الكينونة ضوء، 

 .والمادة طالة متدفمة، ال تسكن إالّ كتجسدات في جريانها

 ؛لمةالحكاية هي الدابمة التي ال تفن ، لذلن األديان تمجد الك

ألنها المبتدأ الذي يحدد كينونة الخبر، إنها الطالة الخبللة 

 .التي ال تنفذ كلماتها

 

ومع االستفتاء عل  الدستور استطاع التجمع  1991في عام 

اليمني لئلصبلح وبتواطإ المإتمر الشعبي العام، الذي لم 

يكن مجرد مظلة لئلخوان فحسب بل تنظيمهم العلني، 

أن يحمك نجاحا الشمالية المحافظات  والسلطات المحلية في

ملموسا في مماطعة االستفتاء عل  الدستور. كانت صناديك 

  !االستفتاء في تعز تخلو تمريبا من الناس

نجحوا في خلك حابط صد، حابط خوؾ يمنع الناس من 

الذهاب لمول نعم للدستور، لمد جعلوا التصويت بنعم 

   .للدستور تصويتا ضد حكم هللا وشريعته

 

في محاضرة األستاذ عبد المجيد الزنداني التي ألماها عام 

في لاعة الزبيري بكلية التربية بتعز، في سياق  1993

نشاط لادة التجمع اليمني لئلصبلح ونفيرهم كان اعتراضي 

 .عل  الزنداني هذا التسعير للحرب

انتهت المحاضرة وعند الخروج من لاعة الزبيري التّؾ 

حولي عشرات اإلصبلحيين، في دوابر عديدة وجدتني داخل 

لبضتها، كانت تلن الدوابر ممارسة تنظيمية  تدربوا عليها، 

ذكرتني بدابرة اإلعدام في معتمل األمن السياسي عام 
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، وبالحلمة المدورة التي رتبها ضدي عبد هللا نعمان 1992

 !م1983ذات جلد بسياط المول في صنعاء عام 

ليس هنان ؼرابة في المماثلة فاألمن السياسي ذراع أمني 

لتجمع اإلصبلح، وتجمع اإلصبلح في بنيته تنظيم أمني في 

 .األساس

ما إن وضعت لدمي خارج لاعة الزبيري إالَّ ووجدتني 

أسيرا داخل تلن الدوابر الملتفة بخنالها، هي ممارسة 

م في 1990ا عليها، ففي كل نماش معهم منذ عام اعتادو

ساحة الكلية جوار المصر الجمهوري وهم ال ينالشونن 

 .كؤفراد بل كعصبة تنظيمية

زميلي في لسم اللؽة  -لال أحدهم ويدع  أمين الصرمي

كنّا نظن أن فين لدرا من اإليمان نراهن عليه كي -العربية

لكنن  -ميدتهمما هم فيه هو الحك بحسب ع-تصل إل  الحك 

 ...اليوم أثبت لنا انعدام اإليمان فين

االعتراض عل  خطاب وخطبة الزنداني كفر، وبعد عن 

 !اإليمان

هكذا نشؤ فتية اإلخوان المسلمين، ضمن عميدة التسليم 

والوالء والبراء، وتمديس لحوم العلماء، فلحومهم مسمومة، 

 !ومن تناولها فحكمه الطرد من رحمة هللا وملكوته

أنا ارتكبت من وجهة نظرهم إثما مبينا في االختبلؾ مع و

شيخهم. فممولة ابن عساكر "لحوم العلماء مسمومة" كانت 

، رؼم أنها ممولة لسنتهم وكؤنها أصح الصحاحتتردد عل  أ

 .لمإرخ ال حديث آحاد ظني ال تبن  عليه عميدة
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فإذا كان حديث اآلحاد ظني الداللة فإن عبارة ابن عساكر 

ربية اإلخوانية نص لطعي االمتثال واإليمان والتسليم في الت

 .بمداسة الشيخ، وأنه ال ينطك عن الهوى

 

حين كنت في   1983/1984سؤعود بذاكرتي إل  عام 

الصؾ الثالث اإلعدادي أو في صؾ أول ثانوي، كان 

اإلخوان المسلمون لد أسسوا في حارة وادي المدام نادي 

"الفكر" أن نكون وهم ناديا  "الميثاق" وطلبوا منا في نادي

واحدا. لم نكن نعلم أنهم فرع من نادي األحرار التابع 

لئلخوان المسلمين في تعزز انضممنا معهم في نادي 

الميثاق، وكانت المسبولية الثمافية للنادي لي والمسبول 

المالي رضوان شاهر، أي هذه حصة نادي الفكر الرياضي 

الي المهام من حصتهم والثمافي، وكان رباسة النادي وب

:أحمد عبد هللا دمحم سيؾ وأحمد ؼالب المدسي ونبيل شمهان. 

في تلن المرحلة كان الصديك عبد الرليب الؽانمي مع 

اإلخوان وزميبل في الدراسة ألخي جميل ناجي الذي 

، فمد تخلؾ في بعض يصؽرني بعام، وفي الدراسة بعامين

ان متؤثرا بخاله . يبدو ان عبد الرليب كالسنوات الدراسية

الشيخ دمحم حسن دماج، أحد المادة المإسسين لحركة اإلخوان 

في محافظة إب. لكن دراسة عبد الرليب الؽانمي لعلم 

االجتماع جعلته يبتعد عن  اإلخوان كونهم بحسب لوله 

"تنظيمات عمابدية مسكونة بهوس جهادي ومتكبة عل  

نخراطهم تؤويلها "وأعدوا لهم..."" ذلن كان تفسيره ال

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

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

وفي الرحبلت يتم  استضافنا عبد الرليب الؽانمي في لريته،

 .ترديد مؤثورات لحسن البنا

 

الثمافية حين وجدتني مجرد الفتة في النادي وأن المسبولية 

يمررها أحمد ؼالب المدسي كان اتفالي مع رضوان شاهر 

المسبول المالي عل  "كنسلة النادي" لمنا بتوزيع الجرامات 

وكانت باللون األحمر وهي لون نادينا "الفكر" وتوزيع ما 

 .بحوزته من مال عل  أعضاء الناي

 

تعرضت نتيجة ذلن إل  السب والشروع بالضرب، وكانت 

التي ألماها نبيل شمهان في مسجد الحارة  خطبة الجمعة

"مسجد عمر بن الخطاب" تتناول ما وصفوه بالعلماني 

 ...المومي دمحم ناجي

بضعة أسمار حضرناها في نادي األحرار كؤعضاء في 

نادي الميثاق، وكان "شولي الماضي" وبصوته الجهوري 

والمكبرات الصوتية التي تزيده ضخامة وبيانا يردد في 

بتلن األسمار بكابياته عن عبد الفتاح إسماعيل كلماته 

تل في عهد "الكافر" و"الطاؼية" "جمال اإلخواني الذي لُ 

عبد الناصر" ويردؾ ذلن بتكفير وسب عبد الفتاح إسماعيل 

 !الشيوعي
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األصل التربوي الذي نشؤ فيه وعليه شولي الماضي هو 

نجد  ثمافة التكفير للمختلؾ، وتنزيه وتمديس المإتلؾ. لهذا

لشرة التسامح  سرعان ما تذروها األحداث في المنعطفات 

الحاسمة والمفصلية، ليبدو جليا شولي التكفيري في السياسة 

 !وفي العميدة
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 هذا أنا...
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م حين كنت أطرق ابواب المنظمات وأحمل 1993عام 

رسابل اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين من أجل إعادتي إل  

الجامعية، كان مولؾ التنظيم الناصري من مماعد الدراسة 

خبلل أمينه العام عبد الؽني ثابت هو أن أتمبل وأستسلم 

لمرار الفصل، ويتم توظيفي داخل ممر اللجنة المركزية، 

  .ضمن عديد موظفين تابعين لميادات أبوية

لم أرؼب بذلن وشعرت بالتؤفؾ أن تكون ذنبا داخل بنية 

رها وفي إدارتها األبوية للعمل تنظيمية أراها مؤزومة في فك

 .السياسي والتنظيمي

مع األخذ باالعتبار أن فترة أمانة عبد الؽني ثابت للتنظيم 

كانت فترة انتشار وتوسع، لكنه توسع برإى وبرنامج 

ساخها من بمايا أدبيات المإتمر الخامس نوآليات عمل تم است

م في 1977لتنظيم الطبلبع الوحدوية اليمنية " المنعمد عام 

مدينة الُحديدة. توسع بفعل العاطفة دون فكر مواز يوجه 

 .وينظم كتلة المشاعر لتصبح فعبل ماديا

ذهبت لممابلة الدكتور عبد العزيز الممالح، الذي وجه 

الدكتور فضل أبو ؼانم بالنظر في موضوع فصلي من 

الجامعة، لكن رد فعل أبو ؼانم كان االنفعال وإلماء خطبة 

أنني أستحك الفصل والحرمان النهابي من عن وطنيته، و

 !الدراسة
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وبعد انتهاء العام الدراسي كانت العودة بتوجيه شفهي من 

الدكتور عبد العزيز الممالح إل  الدكتور محمود داإود الذي 

صادفت زيارته للدكتور الممالح وجودي في مركز 

 .الدراسات

عدت ألستؤنؾ دراسة المستوى الثالث للعام الدراسي 

، مزامبل ألخي جميل ناجي، ولنتخرج معا 1993/1994

، أنا بتمدير جيد جيدا، وهو حصل عل  تمدير 1995عام 

مرتفع جعله الثالث عل  الدفعة، وإن كان بمدراته المإسسة 

عل  سعة حفظه يستحك أن يكون األول، لكنه ليس متحزبا، 

بل متدينا كخيار شخصي، يرفض أن يكون في إطار 

عد عن كل أشكال الظهور أو التؤثير عل  جماعة، بل ويبت

لناعات الناس، تََديُّن تحس بنوره ، يبتعد عن أن يكون لدوة 

االستحواذ  ، يكفيه أن ينير للبه لذاته. كانتستمطب اآلخرين

 افي جميع التخصصات احتكار والثاني عل  مرتبة األول

لطلبة تجمع اإلصبلح والمإتمر الشعبي العام، ليس  احزبي

اءة وإنما محاصصة سياسية لتعيينهم معيدين في عن كف

 .الجامعة

رؼم كل التحديات واإلعالات تخرجت ضمن عشرين طالبا 

حصلوا عل  مرتبة جيد جدا من مجموع اربعمابة طالب، 

وهي نتيجة أراها اجتراحا للمستحيل إزاء حالة التشتت 

 .واإلنهان، وإزاء العدوانية التي تحيط بي، وتعدد اهتماماتي

 

في رحلتي الستعادة ممعدي الدراسي التميت بصنعاء باألخ 

الدكتور حاليا، كنت لد تعرفت عليه عام -توفيك الممطري
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 هذا أنا...

 

كان يحضر للدراسات العليا حينها، ولد أولفوا  -1990

منحته المالية، لكنه لاوم، ولد توهمت أن محيطه العابلي 

ه، ساعده عل  استكمال دراسته العليا للماجستير والدكتورا

لكنه في تعميب له وضح فيه كيؾ واجه لرار فصله من 

الجامعة، وسوؾ أضيؾ تعميبه حين أعد هذه الحلمات في 

كتاب. وبالممابل التميت بهاشم العزعزي الذي كان يعمل 

موظفا في جامعة صنعاء، لكن شعوري نحوه أنه صناعة 

هشة لسلطة هشة. صناعة مناضل بمماييس ومعايير السلطة 

وشعوري هنا ليس مجرد عدم استلطاؾ وإنما الحاكمة. 

استمراء لحيثيات ومآالت، أوصلته ليكون وكيبل لمحافظة 

، وهي 2011الحديدة، ضمن محاصصات ما بعد 

محاصصات في أؼلبها ال تخرج عن إطار العناصر ذات 

الوالء لـ"رإوس الثعابين" أي ذات الوالء لمراكز الموى في 

 .السلطة

تحدثت عن مجلة "نشرة"  في حلمة سابمة كنت لد

"التحالؾ"، التي اصدرها فرع التنظيم بتعز بداية 

التسعينيات، ولد عمب األخ عبد هللا الدهمشي بؤنه هو 

صاحب فكرة النشرة، لكن الذي أعرفه أن ممترح المجلة تم 

تمديمه للمكتب التنفيذ للتنظيم الناصري  باسم األخ عبد 

نا ثبلثتنا عبد الوهاب الوهاب الحسامي، وعادل العميبي، وك

وعادل وأنا نمثل هيبة التحرير، فعبد هللا الدهمشي كان 

ممصيا من لبل ليادة الخارج، ومن عبد الملن المخبلفي 

الذي خاطب ليادة فرع التنظيم بالحذر منه واستبعاده. وهكذا 

، ويمرب يمصي ويخصي كل لدرة مبدعة كان التنظيم
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 هذا أنا...

 

المالكين الحصريين  األذناب واألتباع ففي ذلن يستمرون

 !لدكاكين النضال

 

 :عودة لعبد الحبٌب سالم ممبل

كان عبد الحبيب سالم ممبل نجم الصحافة في النصؾ األول 

من تسعينيات المرن العشرين، يمتلن أسلوبا كتابيا يتلماه 

المراء بشؽؾ، فعبارات الرفض، وسمؾ الشجاعة الكتابية 

المراء، مع مساندة  الجريبة كانت تراكم له رأسمال كبير من

من بيت هايل سعيد أنعم بدت واضحة في حمبلته االنتخابية 

ونجاحه إل  مجلس النواب. وتواصله المستمر مع لادة 

العمل السياسي في الحزب االشتراكي والتنظيم الناصري 

 .بتعز. مع ولوؾ شطر من المإتمر الشعبي مإيدا له

للربيس علي كتب الدكتور نديم الشرعي ذات مرة أنه كان 

عبد هللا صالح لماء في تعز في المصر الجمهوري بعدد من 

، 1994األكاديميين والصحفيين، ربما كان ذلن في عام 

وصادؾ ان كان مكان جلوس عبد الحبيب سالم جوار أحذية 

الضيوؾ، فما كان من الربيس إالَّ أن علّك لاببل: نعمل عل  

 .حذيةرفعكم لكنكم تؤبون إالَّ تكونوا جوار األ

  

ومن السيناريوهات التي تعبر عن ضؽينة وحسد عز الدين 

سعيد احمد "عزالدين األصبحي" لعبد الحبيب إيراده لحكاية 

حرص عبد الحبيب عل  أن يرافك عبد هللا نعمان وعلي دمحم 

لاسم سيرا عل  األلدام في مدينة تعز عديد مرات، فبحسب 

الحبيب هو  التفسير البوليسي لعز الدين كان حرص عبد
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إيصال رسالة لجمهور االشتراكي والناصري حين يرونه 

 .مع لادتهم أنه محل رض  الحزبين

بالتؤكيد لمد كان عبد الحبيب مضيبا بذاته، لهذا كان اؼتياله، 

فالتافهون والمرتهنون كليا هم من يستمرون صعودا في سلم 

ه االنتهازية، ألنهم أموات في ضمابرهم. وعبد الحبيب بذاتيت

وأناه أراد الحياة بصيؽة توفيمية تستمرئ صراع موازين 

الموى وتَْنفَذ منها وبها؛ أي تخليك الذات واألَنَويّة من هامش 

 .صراع لوى السلطة

في ذات المنح  كان طريك عبد هللا سعد، المراهنة عل   

الموى الثالثة "اتحاد الموى الشعبية" وصحيفة "الشورى" 

حرية ال تتخلك من ألبية شديدة وتلن أوهام المثمؾ، فال

السطوة، وإنما تتخلك من وميض وَضوء الناس. لهذا كانت 

النتيجة اؼتيال عبد الحبيب سالم ممبل وعبد هللا سعد، 

واستمرار بماء عز الدين سعيد أحمد، كنموذج لمن باع 

إمكانية الضوء داخله لهيمنة عتمة السلطة، ليصبح عضوا 

لمكافحة الفساد، ثم وزيرا لحموق  في الهيبة العليا الحكومية

 .اإلنسان ثم سفيرا لليمن في دولة المؽرب

بكل تكثيؾ واختصار كان عبد الحبيب صوت الحرية في 

سياق هامش السلطة وتنالضاتها، لهذا عندما تتصالح مراكز 

 .الموى يكون الضحية المثمؾ/الصحفي

مما كتبه فيصل دراج في ممدمته لكتاب "بإس العالم" 

 :"يير بورديولـ"ب

فالمثمؾ ينظر إل  السلطة بحثا عن تميز اجتماعي حميمي "

وسلطة وهمية، بينما تتخذ السلطة من المثمؾ جسرا إللؽاء 
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الثمافة، أي أنها تلؽي المثمؾ وهي تعترؾ به، ذلن أن 

اعترافها به يُتَْرَجم بتحميك مصالحه الشخصية، عوضا عن 

حياة الثمافية، أي يترِجم ذاته بتطوير وتحرير وإؼناء ال

إضفاء فضابل متعددة عل  السلطة هي ؼريبة عنها، مما 

يجعل الوالع، إن أمكن، وظيفة وحيدة للمثمؾ السلطوي، 

وبالتؤكيد، فإن ثمافة السلطة، او الثمافة السلطوية، تختلؾ من 

 ".بلد إل  آخر، وفما لمدى تطور

 

أو لم يكن عبد الحبيب سالم ممبل نموذجا للمثمؾ العضوي 

الملتزم للمعرفة وإنما نموذجا للمثمؾ الذي يتحرن ضمن 

هامش السلطة وتنالضاتها، ولهذا حين تؤتلؾ مراكز لوى 

السلطة تمرر التخلص من هامش تنالضاتها فيكون الضحية 

 .الصحفي الذي اندفع معبرا عن ذلن الهامش

لم يكن عبد الحبيب ذلن المثمؾ الثوري، لكنه كان معبرا 

لحظات تنالضات السلطة، وعند ابتبلفها يتم عن لحظة من 

 .االستؽناء عن الصحفي وتصفيته

تلن كانت مؤساة عبد الحبيب وتراجيدية التخلص من عبد هللا 

 .سعد الشجاع والجريء

السلطة ال يتسع صدرها لمن في عمولهم وللوبهم جذوة 

الرفض، وتكون ذواتهم مزهرة، لكنها تستثمر التافهين ممن 

 .يمومة الحياةيبحثون عن د

 

ذاكرتي" بالمول إن المآالت  أختتم "بعض بوحي وبعض

التي وصلنا لها كانت نتيجة منطمية لسلسلة من االنهيارات، 
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كنا أمام رؼبة في النهوض، دون لدرة ودون  2011ومع 

تنظيم، وكانت لوى السلطة جاهزة لتتماسم الدولة، وتفكن 

لنجد أنفسنا أما  الجؽرافيا وتسمط مكتسبات الثورة اليمنية،

  .إحياء ظواهر اجتماعية لما لبل الدولة الوطنية

ُسِحمَت آمال الموى الشعبية المنتجة، ووصل الشباب 

إل  الكفر بـ"الثورة" بما هي في   2011المشارن بانتفاضة 

نتابجها تحلل للدولة وتفكن للجؽرافيا ونهوض للطابفية، 

ينة الحرب أو وإفمار للمجتمع، وتجهيل، وموت مجاني بماك

 .بالجوع واألمراض

تسلطت لوى ما لبل الوطنية بؤلنعتها الطابفية المتعددة، 

مذهبيا وجهويا ومناطميا، وعرليا، ووصل الناس بخوفهم 

وجوعهم وتجهيلهم إل  عجز شامل وكامل يجعلهم ؼير 

لادرين عل  الخروج من معتمبلت الطابفيين الذين تماسموا 

 .اد الناسالجؽرافيا والثروة واستعب

أحالت "السلطات الطابفية" األرض والناس إل  "جزر عبيد 

 .مفككة" بالخوؾ والجوع والمرض والجهل

كانت لوى النظام سبالة بثورتها المضادة، في ممابل عجز 

لوى الثورة وانعدام جاهزيتها إلحداث التؽيير الثوري. لمد 

كانت لوى الثورة المضادة هي الجاهزة لسحك ما تراكم 

 منية ببعديها االجتماعي والسياسي.لة عمود الثورة اليطي

كانت معالم هذا االنحطاط واضحة في إبراز ال فتة تطالب 

بتؽيير رأس النظام، والذود عن ركابز النظام دستوريا 

 .وسياسيا والتصاديا واجتماعيا وثمافيا
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وعمل إعبلم مشيخات الخليج ماكينة حرب موازية في 

سلط الضوء عل  ظواهر اجتماعية خدمة هذا االنهيار، و

إحياء لها، من سرلات ولتل وثؤر، وؼسل العار، والتضييك 

ومصادرة حريات الناس، وتكريس لوّهابية العادات 

والمعتمدات، وتحويل السلطة إل  كاميرا لمرالبة سلون 

الناس وتجمعاتهم . اهتمام مفرط باألنساب، وجرابم التعذيب 

ن ليم الماع االجتماعي، والمتل، وصناعة نجوم يعكسو

 يل واإلعبلمثتموال وتمديمهم عل  أنهم نجوم، للشعر والفن

يل السياس، ونجوم البث المباشر حلة والتوالمماوم

 .والفيديوهات في موالع التواصل االجتماعي

بح مجتمعا للفمراء، وثمافة تم محو الطبمة الوسط  لنص

سنوات وطبمة من أمراء الحرب الذين استثمروا  الفمر،

الحرب برعاية دولية وإلليمية ومن مطبخ واحد يدير ويوجه 

 !الجميع، وإن بدوا أعداء لكنهم يتماتلون بالناس

 

 تعمٌب للدكتور توفٌك الممطري:

 أخي العزيز سبلم هللا علين."

وأن ربما  ةيفيد بمطع منحتي الماليورد في هذا المنشور ما  

محيطي العابلي ساهم في استكمال دراستي العليا للماجستير 

ية تهم المارئ زاواه وأود هنا أن اوضح األمر من والدكتور

من حيث عبللة ذلن بالفساد األكاديمي واللإم التنظيمي الذي 

عانيت منه. واألمر عل  النحو التالي :هو أني التحمت 

، وكنت األول عل  سةالهندبجامعه صنعاء كمعيد في كلية 
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 ةتياز امتحان تحريري وشفوي ومفاضلالمتمدمين بعد اج

ومبدأ المساواة  األكاديميةالمإهل، تم ذلن وفك المواعد 

ت ست سنوات معيدا، وكان يفترض أن لالدستوري، وظل

بتعث للدراسة العليا بعد سنتين او ثبلث عل  أكثر تمدير، ا

أنا ألدم المعيدين  ولحسن الحظ كان هنان دعم للمسم الذي

فيه من لبل االتحاد األوروبي، عل  أساس برنامج تدريبي، 

واستطاع منسك المشروع عميد الكلية الدكتور الفاضل عل  

األشول الناع الجهة المانحة تمويل برنامج دراسات عليا 

ماجستير ودكتوراه، وألن التمويل المالي محدود سيتم 

معه مانشستر وجامعه الموافمة عل  إشراؾ مشترن بين جا

صنعاء، عل  أن يمضي الطالب فترة في اليمن ستة أشهر 

في الماجستير وعام في الدكتوراه، وبعد إكمال الممررات 

الدراسية في جامعه مانشستر عدت لليمن لجمع بيانات بحث 

الماجستير وكتابة االطروحة وأنجزت سبعين في المابة من 

ا الستكمال كتابة البحث، وكان علي أن أعود لبريطاني

االطروحة بإشراؾ مشرفي هنان، وبحسب طلبه إال أن 

مشرفي الداخلي وكان إخوانيا مصريا رفض ذلن وتوافك 

معه عميد الكلية الذي كان مإتمريا وعل  خبلؾ مع منسك 

المشروع، فرفضوا عودتي وطلبوا مني أن ألدم األطروحة 

اعد خبلل شهر لمنالشتها في جامعه صنعاء خبلفا للمو

االكاديمية، التي تمضي بؤن أنالش الرسالة في جامعه 

مانشستر فهي من ستمنحني درجة الماجستير، وكان بمابي 

في صنعاء يعني أن يتم إسماطي من برنامج الدراسة العليا، 

وحينها سؤفمد المنحة المالية من الجهة المانحة، ولد تكرم 
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ي من الموافمة يومها نابب العميد الدكتور عبد الرليب الشيبان

عل  سفري، وكان ينمصني ليمة التذكرة، ورؼم علم ليادة 

التنظيم بذلن وحساسية األمر ولم أطلبهم مساعدتي في توفير 

األعزاء  بطلب ذلن منهم   األخوةتذكرة سفر، وتطوع أحد 

دون علمي، لكنهم تعللوا بعدم وجود امكانيات، وعندما علم 

بذلن المرحوم احمد طربوش استلؾ تكاليؾ سفري وجاءني 

للبيت طالبا سفري دون تؤخير جزاه هللا خيرا، المهم بعد 

وصولي لبريطانيا والنجاح في الماجستير طلعوا لي من 

كلية دون مبرر، وتم إلؽابه جامعة صنعاء لرار فصل من ال

فيما بعد، المهم أنني اكملت السنة لبل األخيرة واألخيرة في 

الدكتوراه دون منحه مالية من جامعه صنعاء بعد انتهاء 

ميزانيه المشروع وبحسب االتفاق أن تستكمل التمويل 

جامعه صنعاء فمط منحه لئلعاشة اما الرسوم فكانت 

ن اشتؽل في الجامعة ت خبلل سنتيلوظل مدفوعة سلفا،

وخارجها لتوفير نفمات دراستي أما أسرتي فميرة ال تمدر 

عل  توفير ذلن، والحمد هلل أكملت دراستي العليا وعدت 

للعمل في الجامعة، رؼم انه كان بممدوري ومعروض عليَّ 

العمل في الجامعة التي تخرجت منها، وهي من الوى 

 ."لوجياالجامعات االوروبية في الهندسة والتكنو
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 الَجْرنَعً

 

في النصؾ الثاني من سبعينيات المرن العشرين كان 

"الَجْرنَعي" شابا يمود سيكله الناري "الموتور" والهوابي " 

البيدل" في شوارع تعز المزفلتة بكل رشالة وبحركات 

 بهلواني متمكن.

ذات عديد سنوات كنت اراه متوجها في الشارع المإدي إل  

سبتمبر، نزوال من بيته الكابن 26وشارع  مدرسة ناصر

يمود سيكله الناري "الُمتور" وهو ممدد  -بحارة الجمهوري

عل  ظهره في الكرسي، والسكان يتجه بكل سبلسة متحكما 

 بالمنعطفات بمديمه.

 كان "الَجْرنَعي" أشهر شريب للخمر في تعز.

وهو األشهر في لصات الشعر. يبتكر العديد منها، والتي 

ض أن تسم  باسمه؛ أي المَصَّات الَجْرنَعيات" وهي يفتر

لَصَّات عديدات، منها ما يذكرن بالخوذة التي يلبسها جنود 

الرومان في األفبلم اإليطالية التي كنا نشاهدها في سبعينيات 

 المرن العشرين.
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"الجرنعي" هو حكاية تعز من الداخل، تلن الحكاية التي ال 

 من لراهم، وتظل محجوبة عنهم.يلتمطها الريفيون المادمون 

وهج "الجرنعي" ذوى لليبل مع تسعينيات المرن العشرين، 

مع كل هيمنة وتمدد لئلسبلم السياسي كانت تعز الداخلية 

تذوي، ويذوي معها منظوراتها وحكايتها وتسامحها 

التعددي، كؤهم ملمح في بنية المدينة. مع التسعينيات كانت 

المعروؾ والنهي عن المنكر، تعز تتريؾ، وجماعة األمر ب

 جماعات الِحْسبَة" تتمكن من نبض المدينة.

لم يعد " الجرنعي" ذلن المتمرد والمنفلت والمتميز  في 

مسلكه وبصمته هو وجه المدينة، بل اصبحت المدينة تبن 

من ثمل اإلسبلم السياسي، الذي طوى المدينة بالعديد من 

 الحجب.

ورة ومسورة بالعديد من صارت المدينة أنث   محجبة وممه

 المحرمات، وجماعات الحسبة.

في سبعينيات المرن العشرين كنت ترى المدينة زاحفة نحو 

المرى، حت  أنن تخال لرية "بني علي" في أشروح لََدْس 

 "بني بيرة" من كثرة لصع البيرة المرمية في الوادي.

"الجرنعي" طيلة عمود حياته المبتدبة بشبابه سبعينيات 

العشرين ال تجده إالَّ مخمورا محبا للناس. وإن انزعج  المرن

منه بعض المحافظين اشتكوا به إل  أمه العجوز، التي كانت 
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تسارع ألخذه من أذنه، وإيداعه في ؼرفته بحارة الجمهوري 

 شرلا، وأنت متجه إل  العُرضي.

شديد المحبة واالستجابة ألمه، مطواعا لها حد الطفولة، 

يدها عل  أذنه، تلن األصابع التي تتعامل باكيا بين أصابع 

 معه كطفل يحبو في ظبلل أمومتها.

 مت  مات "الجرنعي"؟

ال أدري، لكن موته الحميمي كان مع زحؾ اإلسبلم السياسي 

 ومصادرته لكل فضاء المحبة والتسامح والتعدد المديني. 

يتماثل اإلسبلم السياسي مع الترييؾ، بل إن أهم وجه ريفي 

استؽبللي لجهد المرأة، فيعطي لها لدرا من هامش وإن كان 

الملبس والحركة كي تنتج ضمن شروط العبودية 

واالسترلاق، فإنه في المدينة ؼابب، فوظيفتها المتعة، إنها 

جسد يجب أن يصان ويحجب ضمن ملكية الذكور 

 المستملكين.

 مت  مات "الجرنعي"؟

وتسعينيات ال أدري، ظللت أراه طيلة سبعينيات وثمانينيات 

 المرن العشرين.

 ليل لي بؤنه كان جنديا في الجيش. 
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"الجرنعي" هو أحد مبلمح تعز المدينة، أحد أهم منظوراتها. 

وحاراته الداخلية، التي تؽش  عيون الريفيون عن مشاهدتها 

 ومعرفتها.

 إن تحدثت عن مدينة تعز، فهو أحد أهم منظوراتها.

تتحدث عن "الَجْرنَعي" إن تحدثت عن تعز المدينة فعلين أن 

 وإالّ فإنن ال تعرؾ المدينة.

حين أصدرنا في "الجماعة األدبية" التي تؤسست بداية عام 

م ديوانا شعريا، سميناه "ندى" وكتب فيه دمحم عبد 1993

الوكيل جاز وسلوى المدسي وعادل ياسر ودمحم ناجي أحمد 

وأحمد الزكري وآخرون. كان لي نص فيه عن صوفية 

 لجرنعي" عن الوصل والمطع...خمرة "ا

ظلت شخصية وحكاية وتفاصيل "الجرنعي" اليومية، تلن 

التي صاحبتني طيلة عمود تطرق بوابة الذاكرة لدي، بل هي 

 الحاضر المستدام في شربه وجنون حيواته.

لم تكن الخمرة تفارله صباح مساء، حين أذهب إل  المدرسة 

كله الناري أو أصادفه في الطريك مخمورا، وحين يسوق سي

البيدل مددا عل  ظهره ومتحكما بالسكان بمدميه، ومرددا 

ومستبدال بعض  -أؼنية أيوب "من يبايعني بملبي أنا بياع"

يكون كذلن مخمورا، وحين  -كلماتها بمفردات أيروسية

أذهب مساء الستبلم ستة صروؾ من الكدم من العُْرضي، 

 وأمر جوار ؼرفته أجده مخمورا.
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بين خمرة الجرنعي وللبه وفردانيته التي جعلته ما العبللة 

 َمْعلَما مهما في مدينة تعز؟

تلن الوداعة مع الناس وطاعته الطفولية ألمه حين تجره من 

 أذنه أو يده لتعيده إل  ؼرفته. 

لديما لالت العرب: "ما يشرب عملي ال أشربه" هكذا 

ن موسمها أدونيس في كتابه "الكتاب..." لكّن "الجرنعي" كا

 يشرب الخمرة دون أن تشربه.

أستطيع المول: إن "الجرنعي" وإن أخذ استراحته، لكنه ثاو 

 فينا، يتخلك في رؼباتنا وتصوراتنا عن المدينة.

 ما اسم الجرنعي؟

اشتهر بلمبه، و "جرانع" لرية من عزلة "جرانع" في 

مديرية "ماوية" ويحكي الصديك  "جمال الشيخ" عن هذه 

لرية في عزلة "جرانع" ومنها أطلك االسم  المرية بؤنها أكبر

عل  كل العزلة، ولد سكنها يهود يمنيون، ولهم منازل في 

حارة سميت حارة اليهود، وألصحاب "جرانع" حكايات، 

ويتمتعون بالذكاء والمدرة عل  اإللناع، وعزة النفس، للما 

 توجد في لرية أخرى.

" من "عزلة "جرانع" في ماوية يشرؾ عليها جبل "الشرؾ

الجهة الجنوبية وفي الجهة األخرى من الجبل تمع لرية 

"ذراح" وهي أيضا سكنها اليهود، علما أن الجبل فيه موالع 

 أثرية ومدافن وبرن للماء وطريك للخيل". 



             

116 

 

 هذا أنا...

 

 يمابل شخصية "الجرنعي" في حارة الجمهوري،

 ..شخصية "ُؼلَْيس" في باب موس 

يفا عن شخصية يُعَمِّب األستاذ المهندس أحمد هزاع، مض

 ""ُؼلَْيس

ُؼلَْيس" كان كبير في السن، وكان يسكر ولكن ال تظهر "

  ..عليه تصرفات خاطبة او مؽايرة

ؼليس" كان سابك ماهر لكل أنواع المركبات سيارات "

  لبلبات،

  .لم يتزوج في حياته

كان كريم شهما يُعَشي مجموعات من الناس، ويمؾ مع 

  .المظلوم

 ".. لوكندة الروضةكان يسكن في "

ذو كاريزمية لوية، أنيك يلبس ارل  الفوط "الدنمالة" أو 

  ""الحرير

ال ادري بمية التفاصيل عن حياة ؼليس من اي منطمة وكيؾ 

  عاش بمية حياته

 ".٣٨ ال  ٥٧أنا عايشته من 



 

117 

 

 هذا أنا...

 

" صفات مشتركة فكبلهما لم يكن يس" و "الجرنعيلَ بين "ؼُ 

مإذيا وكبلهما اهتم بشكله الخارجي، "ؼليس" بملبسه 

و"الجرنعي" بمصات شعره، إالَّ أن شهرة "الجرنعي" 

وحضوره طيلة عمود عديدة جعلته سردية بارزة في مدينة 

 ...تعز

 هل كان اسمه "دمحم الجرنعي"؟

 ربما!
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 جبل الماهرة

 أألحمرتعز الجبل 

 

"الجبل األحمر" هو االسم البصري الذي أطلمه نجيب 

محفوظ عل  للعة الماهرة، حين زار مدينة تعز ستينيات 

 المرن العشرين.

هو في التاريخ  "للعة تعز" الذي تخل  عن اسمه للمدينة 

 الرسولية "ُعَدْينة" فصار اسمها مدينة تعز.

رة في الجبل األحمر في منظوره البصري هو جبل الماه

 مبناه ومعناه.

الجبل الذي يَلُمُّ مكونات المدينة داخل ذراعيه الممتدين من 

الشرق إل  شمال المدينة، ومن ؼربها إل  شمالها، ليكون 

باب موس  والباب الكبير ملتم  السور الحامي للمدينة من 

 الؽزاة. 
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هي مدينة يحفها من أبوابها األربعة: باب الكبير وباب 

أهل األشواق من  -داجر وباب النصرموس  وباب الم

 المادرية والشاذلية في اليمن. 

مدينة وادي المحبة ولباب الُمْعتَبيَّة وعبد الهادي السودي 

واألشرفية والمظفر والمتوكل، المدينة التي أطلمت عل  

مخلولة وادي المدام "مخلولة الوحدة" سميت بمخلولة الوحدة 

العديد من أبناء حارة في سبعينيات المرن العشرين؛ ألن 

وادي المدام الذي سكنوا بالمرب من المخلولة كانوا من أبناء 

المحافظات الجنوبية، وتحديدا المادمين من "أبين" أواخر 

الستينيات وبداية السبعينيات، وسكنوا في حارة وادي المدام، 

 وليطلك اسم "الوحدة" عل  تلن المخلولة.

تا، إنه في كل منحنياته جبل الماهرة ليس شكبل هرميا مصم

وتضاريسه يحكي لصصا وحيوات، في كهوفه وجرفه التي 

تطل عل  المدينة وعل  َصبِر، وعل  الحوبان والمخبلؾ 

 وشرعب والمخا.

في تضاريسه يحتفظ بمصص للعشاق، والمتبركين بالشيخ 

"دمحم" ولصص جنود الملعة الذين لطالما نهبوا بعض ماعز 

حكايات علي حمود ومدفعه  أو شياه للرعاة . ويحمل

 الرمضاني، وحكايات الرهابن والمعتملين في لرون عديدة.

يَحكي تاريخ الرهابن والمعتملين في زمن األتران أنهم كانوا 

يسومون الرهابن شديد المعاناة والتعذيب، وأن المساجين 

-ذات يوم لل فيه جنود الملعة بسبب احتفال أو مناسبة ما
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ذي كان يسومهم سوء العذاب وبعض لاموا برمي األؼا ال

الجنود إل  "بركة" جبل الماهرة، وهي "ُسد" يخزن مياه 

األمطار، التي تكفي الملعة لسنة كاملة، وتمع هذه البركة في 

الجهة الجنوبية سفح الملعة، وحين عاد المابد التركي من 

الَجنَد، ووجد الرهابن لد تمردوا، وفر بعضهم، لام باعتمال 

هم، ثم وضعهم داخل "شواالت" ورم  بهم من بمي من

باتجاه شمال الملعة، باتجاه "تربة علي بابا" التي أظن بؤنها 

 الحارة التي نسميها اليوم "حارة الماهرة"

في ؼربه جرؾ "كهؾ صؽير"  للشيخ دمحم "شيخ الجن"، 

د" شيخ  وينطك اسمه لدى أبناء المدينة المديمة "الشيخ ُحمَّ

ة ؼرب للعة الماهرة، مطبل من عل الجن، وممامه في ضاح

 عل  وادي المحبة والمعتبية وعبد الهادي السودي.

في طفولتنا كنا نصعد الجبل كي نحصل عل  البخور والناد 

والعطور المسكوبة عل  ذلن الجرؾ، ليس هنان ضريح، 

لكن يمال أن شيخ الجن دمحم دخل إل  الجبل واختف  فيه من 

ثرهم من النساء واألطفال ذلن الجرؾ، فؤصبح الناس وأك

يتبركون ويلتمسون الشفاء من األمراض من ذلن المكان 

 الذي أصبح مماما للشيخ دمحم.

عديد سنوات كنت أستذكر دروسي في ذلن الممام، سواء في 

المرحلة االبتدابية أو االعدادية أو الثانوية. أّما إذا ذاكرت 

  أن دروسي في كهؾ مطل عل  المدينة فما كنت ألدر عل

أستعيد بصري الذي يذهب نحو باب الكبير والشنيني 
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 هذا أنا...

 

والسمسرة وحارة إسحاق والظاهرية والمظفر والمركزي 

والشماسي وحوض األشراؾ وُعَصْيِفَرة، إلخ،  ويستعصي 

 عليَّ استعادته.

أّما إن كان مكان المذاكرة في كهوفه الشرلية فؤجدني ولد 

ُمَجلِّيَة وحارة سحت في حارة المؽربة وممام الشبزي، وال

السواني والجمهوري والجحملية العليا والسفل  وثُعَبات 

 مدينة الملون الرسوليين و"بركة أَْلَمر" إلخ.

"جبل الماهرة" ليس منظورا بصريا مصمتا، إنه بناء يحتوي 

عل  لصص الرعيان والراعيات واألطفال الذين كانوا 

 يتسلمون الجبل صعودا نحو هللا.

حكاية صياد التي تختطؾ طفبل كؤضحية يظل جبل الماهرة و

معلما في ضاحة الجبل، عل  شجر التين الشوكي، تلن 

 الشجرة التي تكاثرت كمزرعة كبيرة في لمة الجبل.

كذبة ابريل في تعز مان كان لها أن تكون محبوكة، ومكتملة 

في سردها إالَّ ببوح ذلن الجبل، فمنه مبتدأ الحكاية صعودا 

 فكن عراها.نحو ذروتها ثم ت

كنت أنزل من بيتنا الكابن سفح الجبل من جهته الشمالية، 

فوق حارة وادي المدام، باتجاه باب الكبير، فؤتفاجؤ بالناس 

يهرعون مسرعين صعودا نحو جبل الماهرة، كل واحد 

أبريل من كل سنة، يكفي أن يطلك مبني للمجهول أن صيادا 

إل  الجبل  َعلَّمَت طفبل عرض الضاحة، فيتسارع الناس
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علهم يشاهدون تلن األضحية. وحين أرى جمع الناس 

يتسابمون إل  الجبل كنت أهرول معهم ناسيا أنني لبل دلابك 

كنت في سفحه، وأنه ال حميمة والعية لما يرددونه، لكن 

الناس يصعدون دون تولؾ، والناس مع الحميمة المتخيلة 

 والؽراببية في حبكتها وشخوصها وحدثها وبطلها. 

الحميمة هي الوعي الجمعي الصاعد إل  لمة الجبل علَّه يرى 

 أساطيره رأي العين.

في تعز المدينة لم تختفي أشكال العصبويات البدوية، لكنها 

من الحارة انتماءها العصبوي، لهذا كانت تكثر  اتخذت

المبارزات باأليدي والمطاوي، وهي مبارزات دامية تراكم 

 الثارات وتضاعفها.

ة الجحملية وحارة المصل  وحارة الجمهوري إلخ، بين حار

وكانت سينما بلميس وعرضي الكدم ميدانا للعديد من تلن 

 المعارن.

 عبد الهادي السودي وبركة ألمر، وبركة جابر 

، مدينة تعز هي بركة عصيفرة جنوبا، وبركة أْلَمر فوق 

 المجلية، وبركة أحمد جابر في حارة المؽربة.

ينة المكان بعد عصر كل يوم في حارة مدينة تعز هي طمؤن

عبد الهادي السودي والُمْعتَبِيَّة واألشرفية والظاهرية، وهي 

الحواري التي تشكل حزاما سفح جبل الماهرة، من وادي 

 المحبة ؼربا إل  حارة الماهرة والمؽربة شرلا.
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بعد ذلن تبدأ حواري تعز العديدات من حارة وادي المدام 

المظفر والنَُسْيِريَة  وحارة الجمهوري وحارة إسحاق وحارة 

والجحملية العليا والسفل  والنمطة الرابع، وحوض األشراؾ 

 والشماسي وشعب الدب  إلخ.

لـ"بَِرن " مدينة تعز حكاياتها، فبركة أْلَمر وبركة أحمد جابر 

عهن كان شدة حركة ة المجلية وبركة ُعَصْيِفَرة جميوبرك

كان تفسير ذلن عند األمهات الماء تجذب األطفال نحوهن، و

أن جنية تلهؾ األطفال إل  داخل البركة، وعديد مرات في 

طفولتي تعرضُت لذلن الجذب ؛ تجارب الموت ؼرلا في 

 تلن البَِرن.

تماما كما تعرضت عديد مرات الختطاؾ صياد في للعة 

الماهرة، حين كنت أُتَيِّن، أي ألطؾ ثمار التين الشوكي من 

ماهرة ، وعديد خياطات لرأسي تحولت إل  عل  سور للعة ال

وشم مصاحب لي، كخارطة ترسم أو تضع أثافيها في 

 جمجمتي، كطلل لم ينمحِ مع الزمن.

تعز "الريك" و"علي زلمة" الذي كنّا نستؤجر منه السياكل 

البيدل طيلة اليوم، وفي آخر اليوم بعد ؼروب الشمس نعود 

مرات، حاملين إليه مثملين بالكثير من الحوادث والمؽا

سياكله ولد أصبحت مفككة إل  أجزاء، تحكي لصة يومنا 

 الضاج والمزدحم بمصص ومؽامرات الطفولة. 

لتعز "السراجية" ومدرسة "األتابكية" وآثار بني رسول، 

وللعة الصيرة، ولباب ومآذن وأضرحة وممامات األولياء 
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والسواق ذات التاريخ الناطك بجمالياته، وامتصاص التنوع 

لمديني سمة نجدها في المدن العربية الكبيرة كالماهرة ا

 ودمشك.

يعَمِّب األخ الصديك األستاذ أحمد أبو طالب عل  هذه الحلمة 

بموله "روعة سرد وتفاصيل رابية أعادتني اللحظة إل  زمن 

 كل شيء كان فيها مضاء ومشرع باتجاه األفك.

" موازية لملعة الماهرة وهنان أخي العزيز "للعة السراجية

باتجاه الؽرب منها، ومطلة عل  األشرفية الجامع، وعل  

ضريح الولي الصوفي، صاحب المنالب عبد الهادي 

السودي ومدرسة المعتبية ذات المعمار الفريد والنادر، 

تضاهي األشرفية وتشرؾ باتجاه الجنوب عل  مدرسة 

لبور بني األتابن )تسم  بالدارجة التابكية( ومدرستهم و

رسول، عمر بن علي رسول ومن يليه من الملون في لرية 

المدرسة، في خاصرة جبل وللعة "هزيم" ممابل للعة "دار 

 الصيرة" التي بُني عليها مبن  األمن السياسي.

 لن كل التحايا."  

فالمدينة بكل حاراتها "حافاتها" لابمة عل  امتصاص 

الكل تصهرهم المادمين إليها، ليس فيها أصيل وؼريب، 

 الحارة، وإالّ فهي ليست حارة وإنما لرية/ عشيرة...
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الحارة في كل اليمن تُْبن  عل  عبللات مدينية، ولهذا 

فالحديث عن تميز حارة ما في تلن الحواري جهل بطبيعة 

 تكوين الحارة، أي حارة كانت وفي أي محافظة...

حيلها االحتفاء المتضخم بحارة ما دون بمية حواري المدينة ي

 إل  لبيلة ولرية في الوعي العصبوي.

في الحارة تذوب الفوارق بين المادمين إليها، ويصبحون 

 سكان حافة واحدة، ال بيوتات  وأفخاذ وعشابر...

يستوي في ذلن حارة في مدينة عدن أو حارة في مدينة تعز 

 أو في صنعاء.

 في الحارة تتبلش  ثنابية األصيل والدخيل.
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15 

 

 :والرئاسٌة والمحلٌات  النٌابٌة نتااباتحكاٌتً مع اال

م ارتؤى 1993بعد خروجي من معتمل األمن السياسي عام 

بعض المياديين في التنظيم الوحدوي الناصري اختياري 

ضمن حصة التنظيم في اللجان األساسية لؤلشراؾ عل  

العملية االنتخابية، وكان توزيعي في الدابرة التي ترشح فيها 

الشيخ صادق الضباب، ومركزها الضباب، كانت صفة 

الشيخ صادق الضباب ظاهرا عل  أنه مستمل، مع دعم 

مطلك من الحزب االشتراكي، وفي الجوهر كان مرشح 

 .تحالؾ رإوس الثعابين

تفاجؤت عند صولي إل  الضباب أن الشيخ صادق الضباب 

 الذي يصوم يوم االثنين من كل أسبوع وربما يومين، أن في

سجنه من رعيته مميدين بالحديد، ألنهم لصروا في حموق 

 !الشيخ في األراضي التي يشركونها منه

حينها كان توجه الحزب االشتراكي لعديد مشايخ يستهدؾ 

اختراق بنية المشيخ المبلي، متوهما أنه بذلن سينجح في 

خلك ندية تجعل الثنابية بين مكونات الحكم 

  .تين المتحدتين أن تستمرالشمالي/الجنوبي، وبين الدول
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لكن ما حدث هو أن الحزب االشتراكي ولع فيما ولع به 

حزب البعث في ستينيات المرن العشرين وسبعينياته، إذ 

اتجه حزب البعث  منذ مإتمره المومي الذي عمد في عدن 

م نحو التماهي مع لوى المشيخ المبلي والديني 1963عام 

كانت النتيجة أن والمضاة والضباط في مإتمر خمر، ف

التهمت المبيلة السياسية حزب البعث العربي االشتراكي، 

وحولته إل  الفتة سياسية، مفرغ من الموى الشعبية المنتجة، 

أصبح حزب البعث واجهة مشيخية يتصدرها الشيخ مجاهد 

أبو شوارب، الذراع اليُمن  للشيخ عبد هللا بن حسين 

ين بؽداد والرياض األحمر، ومداهنة تتراوح هنا وهنان، ب

من الشيخ سنان أبو لحوم وإخوانه لادة جل معسكرات 

الجيش في الجمهورية العربية اليمنية، ومن هنا كانت عروة 

التحالؾ بين حزب البعث والمبيلة السياسية واإلخوان 

 .المسلمين، ثم ما سمي بعد ذلن بالتجمع اليمني لئلصبلح

االشتراكي ليدعم  في هذا المنحن  وهذا الدرب اندفع الحزب

م العديد من المشايخ، الذين داهنوه 1993في انتخابات 

لكنهم كانوا فعليا وسلوكيا لوى استؽبلل وظلم اجتماعي، 

توهم الحزب أن بممدوره فن الرابطة العضوية بين لوى 

الظلم االجتماعي ولوى الظلم السياسي، متجاهبل أن الدولة 

 !ليست سوى ضامن لهيمنة تلن الطبمات

م التميت 1993حين خرجُت من معتمل األمن السياسي عام 

بالدكتور نديم الشرعي، كان حينها وكيبل لكلية التربية بتعز، 

كانت نصيحته لي أن أتحرن بين الطبلب مبديا لدرا من 
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ل واإلرادة، أن أكون المناضل المنتصر. التزمت إالتفا

 النصيحة فالدكتور نديم لم يكن مجرد مدرس لعلم النفس

التربوي فحسب بل كان يتميز بثمافة يستمدها من التجريب 

والمبلحظة، والمدرة عل  االستنباط للعموميات من تلن 

 .التفاصيل الحسية التي يبلحظها باهتمام

ربما لم يكن مثمفا نظريا، فلم ألمس منه طيلة سنوات 

معرفتي به أن نالشني بدراسة ما، سوى أنه نبهني ذات يوم 

م تمثل 1993ابيلية كانت يومها عام إل  دراسة إسر

استراتيجية إسرابيلية لتطييؾ المنطمة، ولد نشرنا تلن 

الدراسة وترجمناها في "مجلة رإى" الصادرة عن الجماعة 

  .األدبية

ذات النصيحة  ربما كانت السبالة وجدتها من الدكتور عبد 

اللطيؾ حيدر ، عميد كلية العلوم حينها، كان عبد اللطيؾ 

أكثر التزاما ومولفا من نديم الشرعي، لكن نديم حيدر 

الشرعي كان في مختبر الحياة مستمربا... العجيب أن 

لعبداللطيؾ حيدر لاض كان من عصبة علي محسن، وفي 

كان عضوا في اللجنة العليا  2006انتخابات عام 

لبلنتخابات، وربما ذلن ساعده عل  أن يصبح وزيرا للتربية 

 .وليع عل  التسوية في الرياضوالتعليم  ، بعد الت

لم أكن أعلم أن ذلن االنتشاء والزهو المفعم بصورة 

المناضل سوؾ يتحول إل  سجن مستدام، وأن المعتمل لد 

التهمني، وأن المخبر الذي يطاردني بؤذاه سيستمر 
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بمصادرتي في ما تبم  من سنوات الدراسة وفي سنوات 

 .مناضلوعمَدي التدريس، إالَّ بعد ذهاب سكرة ال

ذهبت إل  المركز الربيسي في الضباب، وكنا ثبلثة ربيس 

اللجنة وعضوين، أنا وثان من محافظة صنعاء، ربما من 

عمران، كان ودودا يعمل في التلفزيون، شعرت نحوه بؤلفة، 

فيما ربيس اللجنة كان من تعز، من حارة الضبوعة العليا، 

خفية فمد كان  لم أطمبن له، تعامل معي بمدر من العدوانية ال

يعلم بؤنني لريب عهد بمعتمل األمن السياسي. كان يترأس 

اللجنة األصلية من حصة اتحاد الموى الشعبية إن لم تخني 

 .الذاكرة

انتهت االنتخابات وفي المساء بدأ الفرز، لم يكن هنان 

تنافس، كان مرشح المإتمر الشيخ أحمد علي جامل، وبيت 

لي عبد هللا صالح والشيخ جامل مإتمريون كمزيج لسلطة ع

 .عبد هللا بن حسين األحمر وعلي محسن

في اليوم األول ساهمت في عملية الفرز صباح اليوم الثاني 

من االلتراع، وكنت أفرز بوعي مهزوز وؼير متماسن، 

اضطراب واضح في سرعتي وأنا ألرأ البطالات، تعكس 

حالة الخوؾ أو المطاردة األمنية لي، خاصة أن ضابطين 

أحدهما كان مرافك لصادق الضباب بلباس مدني، وواضح 

من سنه أنه لديم في الجيش  والثاني شاب،  بلباس الشرطة 

مروا عل  اللجان يسؤلوا عني، وحين وجداني اكتفوا 

بالتعرؾ عل  وجهي وهز رأسيهما ثم ؼادروا، ساعتها 
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 هذا أنا...

 

ازداد اضطرابي، وطلبت من بعض الزمبلء هنان أن 

ما إل  تعز، تاركا رسالة لربيس اللجنة ينملوني بسيارة له

وعضو اللجنة بؤنني سافرت إل  تعز ألسباب تعللت بؤنها 

أسرية. لم تنته عملية الفرز بعد لكنني فررت من ظبلل 

 ...الخوؾ

لم أحصل عل  ما تبم  لي من مستحمات اللجنة األصلية، 

فما تبم  بحوزة ربيس اللجنة صادره، وما تبم  في اللجنة 

لبلنتخابات بصنعاء كتبت توكيبل فيها لؤلخ دمحم يحي   العليا

الصبري، زميلي منذ الدراسة اإلعدادية والثانوية، وابن 

حارتي وادي المدام، فمد كان يسكن في بيت ابن عمه 

 .وصهره عبد الحميد سلطان الصبري

دمحم يحي  الصبري كان محترفا للسياسية لذلن روضها 

 .ت مني من كثير نواحواستثمرها، فيما السياسة نال

أتذكر بداية التسعينيات بعد ان تم الحوار بين ليادة تعز 

ممثلة بنجيب عبد المادر وعبد هللا نعمان وعبد الرحيم 

المسني، وبناء عل  ذلن تم ضم دمحم يحي  الصبري للتنظيم 

الوحدوي الناصري، فلم يكن التحاله بالتنظيم كما زعم في 

في منتصؾ  -لناة السعيدة -لماء له بإحدى الفضابيات

ثمانينيات المرن العشرين، ففي تلن السنة كان عضوا في 

تنظيم عبده دمحم الجندي، وضمن الخبليا التي يشرؾ عليها 

مسبول فرع تنظيم الَجنَِدي بتعز "عبد الحميد سلطان 

الصبري" أيامها كان لمبه  "السببي"، ثم  صار لمبه 
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 هذا أنا...

 

حوثية، وتوفي رحمة "المهدي" حين أصبحت الفتة السلطة 

الشورى من لِبَل ه، وهو ُمعَين عضوا في مجلس هللا تؽشا

 !سلطة الحوثيين

في لدس تنافسية بين الحزب  1993كانت انتخابات عام 

االشتراكي ومرشحه علي عبدهللا مؽلس وبين مرشح التنظيم 

الوحدوي الناصري سلطان حزام العتواني، وكان المإتمر 

ن  أدق داعما لمرشح التنظيم الشعبي محايدا، أو بمع

الوحدوي، فمد كان مرشح المإتمر الشعبي العام، المناضل 

في حركة الموميين والحزب الديممراطي الثوري "أحمد عبد 

 المادر" الملمب بـ"األخرم" وكان عمليا مع مرشح التنظيم

عل  صناديك الفرز كانوا  ةالوحدوي، بل إن مندوبيه للمرالب

من كوادر التنظيم، لم يحصل "أحمد عبد المادر" سوى عل  

عشرات األصوات، لكن دعمه لوجستيا لمرشح التنظيم 

الوحدوي تمثل بمنحه كل مندوبيه في صناديك االلتراع 

 .والفرز

تعرفت عل  األخ الرفيك "أحمد عبد المادر" في تعز 

الماهرة، حين كان يزور ثمانينيات المرن العشرين، حارة 

ألاربه المبلصمين لبيتنا، لكن عبللتي به تموت ثمافيا عام 

حين كنت أإدي خدمة التدريس اإللزامي  1987/1988

 .بمدرسة ناصر حلمان لدس
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 هذا أنا...

 

س فيه ويعطيني  كان يزورني في الصؾ الذي كنت أَُدّرِ

عددا من الكتب الدراسات والمجبلت الصادرة عن االتحاد 

 .مد كان نافذة من نوافذ ثمافتي اليساريةالسوفيتي، ل

أتذكر أن األستاذ الفنان واألديب عبد الفتاح عبد الولي حين 

وجد لي ذات منشور أتحدث عن أحمد عبد المادر، لال لي: 

هذا هو من استمطبني لحركة الموميين العرب في ستينيات 

 ...المرن العشرين، هو وعلي عبدالرحمن

م للتجمع اليمني لئلصبلح 1993 لم يكن في انتخابات عام

"اإلخوان المسلمين" حضور، بل كانوا بذات انكماشهم الذي 

 .1988ظهروا فيه في انتخابات مجلس الشورى عام

وتلن انتخابات بحاجة إل  ولفة معلوماتية واستمرابية، فمد 

كان التنافس فيها داخل بنية التنظيم الناصري، بين شابؾ 

ا بموة ضجيجه وسفهه، وبين حسان الذي فرض نفسه مرشح

دمحم حمود  شمسان، المناضل والضابط المشارن في 

الصمود ضد حصار السبعين يوما، بل والمرشح لميادة 

سبلح المدفعية لوال حنكة تنظيمية للحركيين والحزب 

الديممراطي الثوري داخل الموات المسلحة واألمن، الذي 

 ...جبران ل الترشيح يذهب إل  علي مثن جع

ي تلن االنتخابات كان الضابط لريب عهد بالتخرج أبو ف

بكر الحمادي وهجا من النشاط الذي ال ينطفا، يتحرن في 

دعم مرشح التنظيم متناسيا بؤنه ضابط ينتمي للموات 

نوفمبر الممعي، وذلن 5المسلحة، في ظل نظام جمهورية 



 

133 

 

 هذا أنا...

 

من لصور وعي التنظيم الناصري الذي لم يستطع مؽادرة 

ي ليكون بسعة وحذر واتساع دابرة التحديات وعيه المرو

 .وتعميداتها

م، حين التحمت 1987تعرفت عل  أبو بكر الحمادي عام 

بالكلية الحربية، ونجحت باختبارات المبول مع مجموعة من 

الناصريين منهم طه لاسم عون، ونبيل أحمد دمحم، نبيل لُتِل 

م، وطه لاسم  عون "طه عون" عاش ألنه 1994في حرب 

نسحب من تلن الحرب ليس كمولؾ وإنما لحسابات مشابهة ا

لحساباته حين انسحب من مواجهة جيش تجمع اإلصبلح 

بعد اؼتيال عدنان الحمادي واجتياح الشمايتين والمعافر 

 !والمواسط

وذات المولؾ اتخذه الضابط محمود دمحم نعمان، الذي التحك 

ي بيته، ظل ف 1994بعدنا بسنة بالكلية الحربية، ففي حرب 

وبعد اؼتيال عدنان الحمادي كان مولفه السلبي معززا لتمدد 

 !جيش اإلخوان المسلمين

الؽريب وال ؼريب إالَّ الشيطان أنه بينما يتم اؼتيال أبو بكر 

م، وبعد تفكين وإعادة هيكلة 1988الحمادي بعد انتخابات 

لم ينعم طه لاسم عون ومحمود دمحم نعمان بالحياة  35اللواء 

، بل إنهما في ظل سنوات الحرب زوجوا األوالد و فحسب

امتلكوا البيوت، في حين أن سنوات ما لبل الحرب كانوا 

 !يعانون من العوز فالراتب ال يفي بسد الحاجات األساسية
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 هذا أنا...

 

رحم هللا الشهيد أبو بكر الحمادي، فمد كان وهجا ال ينطفا، 

 .شعلة ال تهمد حركة واستمطابا وكارزمية نادرة

وم األول والساعات األول  التي التحمت بها بالكلية منذ الي

الحربية تواصل معي، لكنني خيبت تولعه، فما إن بدأ فجر 

اليوم التالي إالَّ وحملت تي التي كانت تسم  بالشنطة 

الديبلوماسية حينها، واتجهت مؽادرا نحو بوابة الكلية 

  .الحربية

دمحم حمود التنافس االنتخابي بين مرشح التنظيم الناصري 

شمسان، والمحامي شابؾ حسان داخل التنظيم انته  لصالح 

شابؾ حسان فرضا منه بموة ضجيجه و"شولحته" لو 

 .تجاوزوه واختاروا دمحم حمود شمسان

انسحب دمحم حمو شمسان حياء، وبما تميز به من سمات  

الكرم وإيثار اآلخرين، لكن الناصريين في لدس ما كانوا 

سان، وفي ممدمتهم الميادي في تنظيم متحمسين مع شابؾ ح

"الداخل" المحامي عبد هللا نعمان، الذي كان حينها يتدرب 

 !في مكتب شابؾ حسان المحامي

فكانت النتيجة لصالح المرشح علي دمحم عبد هللا مؽلس 

كمرشح للماركسيين ولسلطة الجمهورية العربية اليمنية في 

 .آن
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 هذا أنا...

 

كنت مسبوال إعبلميا  م1997في االنتخابات النيابية عام  

وثمافيا في الحملة االنتخابية لدابرة "ُعزلة لدس" دعما مني 

للمشرح للمجلس النيابي "سلطان حزام العتواني" لم يكن 

سلطان في الثمانينيات وما لبلها يعرؾ بلمبه، وإنما باسمه 

الثنابي "سلطان حزام"  لكننا صرنا في زمن األلماب فيه 

انتكاسات لن تتولؾ عند المسيدة،  مهمة، بل تعبير عن زمن

من حسنيين وحسينيين، صرنا نمرأ أسماءهم الناصرية 

 !ممرونة بؤلمابهم الهاشمية

بدأت األلماب تزحؾ مع زمن المحاصصات والتوافمات  

االنتخابية، وصوال إل  زمن الخرافات واألساطير، زمن 

 .األحساب واألنساب

والهجرة تكون من لمد توهموا أن بإرة األحساب واألنساب 

الشمال نحو الجنوب، مع أن التاريخ يمدم لنا هجرات هي 

مزيج وحدوي باتجاهات متمابلة ومختلطة. ليس هنان بإرة 

تنطلك منها الهجرة سوى الحاجة، سوى الجوع أو الخوؾ 

   .أو الحروب

في هذه االنتخابات التي طفت فيها بسيارة وشعارات    

س، داعيا النتخاب مرشح وأشعار وأفكار في كل لرى لد

التنظيم الناصري، رؼم أنني لم أكن حينها عضوا في 

التنظيم بل مستميبل عنه بموة اإللالة التي راكمتها سلوكياتهم 

 !نحوي
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 هذا أنا...

 

كانت هذه االنتخابات تنافسية بين التنظيم الوحدوي 

الناصري والتجمع اليمني لئلصبلح، فالمإتمر استمراء مني 

تنظيم الناصري من خبلل توجه للمشهد كان مع مرشح ال

 .كوادره النتخاب سلطان حزام العتواني

في تلن االنتخابات وفي عصريتها كنت في المركز)ألؾ( 

وفي الرابعة عصرا تفاجؤت باألخ عبد هللا نعمان يطلب مني 

إدخال سبلح آلي إل  المركز كضمان لعدم التبلعب في 

ا يستدع  الفرز، لم أفهم الؽرض من ذلن، لم يكن هنان م

 !التلويح باستخدام السبلح

المإتمر الشعبي أو بمعن  أدق سلطة الربيس علي عبد هللا 

صالح ليست ضد مرشحهم حينها، ومنافسهم هو تجمع 

 اإلصبلح، فلماذا التلويح بالسبلح؟

واألعجب أن الثمة بيني وبين عبد هللا نعمان ليست بتلن 

ح ناري إل  الدرجة التي تجعله يكلفني بمهمة إدخال سبل

مركز الفرز الربيسي، وأنا ابن المدينة الذي ال يعرؾ كيؾ 

 !يركب لشطة اآللي، وال كيؾ يعشمه

 لم آخذ طلبه بمحمل الجد وتجاهلته...

انتهت النتيجة بفوز مرشح التنظيم الوحدوي الناصري في 

 .تلن الدابرة
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 هذا أنا...

 

أتذكر أنني عند مشاهدتي في المهرجانات االنتخابية توافد 

ومشاركاتهن الكثيفة في مهرجانات تلن االنتخابات  النساء

 : أنني للت

ها هي لدس بترابها واشجارها، نسابها وأطفالها ، تبابها 

 .وهضابها وشبيبتها ورجاالتها يهتفون :لدس ناصرية

للتنظيم توثيك بالفيديو لذلن المهرجان الذي أليم بحوبان 

 .لدس
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 هذا أنا...

 

 

16 

 

شخصيات عديدة طيلة الدورات السياسية ل موالؾالتحولت 

م وعام 1993االنتخابية لمجلس النواب، ففي انتخابات عام 

كان الطبيب عبد هللا الحامدي ودمحم حمود شمسان،  1997

كانوا حينها  -وهو أحد الميادات التاريخية للتنظيم الناصري

مع مرشح التنظيم سلطان العتواني، والذي ظل يمثل الدابرة 

سنة من 30العمود السابمة؛ أي ما يمارب االنتخابية طيلة 

 .م2021-1993عام 

كان طبيب األمراض الجلدية عبد هللا الحامدي في انتخابات 

مسبوال عل  الحملة االنتخابية للتنظيم في لدس، بما  1997

في ذلن كتابة الشعارات الموجزة للهتيفة، ففي المهرجان 

نما كنت ألدم االنتخابي الذي أليم بمرية "األشروح لدس" وبي

برنامج االحتفال ناولني ورلة كتب فيها عديد شعارات كي 

أرددها بين فمرات االحتفال، وألنها شعارات تحتاج إل  

أراجوز فمد اعتذرت الميام بترديدها، فؤخذها مني وناولها 

البن عمه الذي أجاد بحركاته وصوته تحميس الجمهور. 

في األمانة  حينها كان الطبيب عبد هللا الحامدي عضوا

تحولت  2003العامة للتنظيم الوحدوي، ومع انتخابات عام 

الموالؾ والخيارات، أصبح عبد هللا الحامدي في المإتمر 

الشعبي، كذلن دمحم حمود شمسان، إالّ أن دمحم حمود في تلن 
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 هذا أنا...

 

االنتخابات كان ألرب للحياد فيما الحامدي تحرن الستمطاب 

مع مرشح المإتمر الشعبي  العديد من كوادر التنظيم ليكونوا

العام عبد الحبيب مؽلس، كان مصدر للك لميادة التنظيم في 

 .تلن االنتخابات

ففي ذات مساء طلب عبد هللا نعمان من ابن عمه وذراعه  

في المهمات التي ال تحتاج إل  عمل وإنما إل  اندفاع 

ومؽامرة المرحوم عبد الكريم عبده دمحم ، وعبد السبلم 

مفلحي وآخرين أن يذهبوا ليكمنوا في الطريك إسماعيل ال

المإدية إل  بيت عبد الوالي الخرساني مسبول التنظيم في 

لدس، فالمعلومات التي تنتمل في المرى بسرعة البرق أن 

عبد هللا الحامدي التم  في تلن الساعات بعبد الوالي وألنعه 

 .بتؽيير مولفه لصالح المإتمر الشعبي

ى تسريب وتضليل ولخلك الشن لم تكن المعلومات سو

 !والريبة داخل بنية التنظيم، بل والتشكين برأسه في المنطمة

عندما تحرن الشباب بمعية عبد الكريم عبده دمحم أخذوني 

معهم، ولم أكن عل  دراية بطبيعة المهمة، وظلوا في 

الطريك حت  شاهدوا سيارة عبد الوالي الخرساني تتجه إل  

ين ليواجهوا عبد الوالي، الذي شعر منزله، خرجوا من الكم

بجرح وطعنة مإلمة تستهدؾ مصداليته، ال أدري حين 

شاهدني معهم كان عتبه شديدا، وكتم ألمه في نفسه، حت  

وجدني في المهرجان االنتخابي في لرية األشروح، وبسبب 

ضؽط المهرجان وصعود الكثيرين إل  منصة االحتفال 
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 هذا أنا...

 

لحفل، وعدم وجود لجنة وإلحاحهم بالمشاركة في فمرات ا

تنظيمية تتيح للمنصة لدرا من التنظيم، وكان مصور 

المهرجان عبد الكريم عبده دمحم لد دفعني بخشونة، واعتذر 

بعد ذلن عن تصرفه، لكن نظرات عبد الوالي ولؽة عينيه 

وابتسامته كانت تمول ذق مما ذلته أنا من كمينكم مساء 

 !البارحة

كان دمحم حمود  2006حليات عام مع انتخابات الرباسة والم

شمسان والحامدي يتحركون في إطار انتخاب علي عبد هللا 

صالح للرباسة، فنجح علي عبد هللا صالح بدابرة لدس بنسبة 

كبيرة ممارنة بمنافسه فيصل بن شمبلن، وحصد اإلخوان 

المسلمين في الدابرة عددا من المماعد في المجالس المحلية، 

خبلل تملية أوراق بعض الممترعين من بل إن التزوير من 

لبل المندوبين في بعض اللجان كان بتوافك بين مندوبي 

 .المإتمر وتجمع اإلصبلح

كان المإتمر الشعبي منمسما عل  نفسه، مما أدى إل  انمسام 

أجهزة السلطة األمنية، فاألمن المومي في جهة واألمن 

بجاش السياسي في الجهة الممابلة، بل إن عبد الوهاب 

مرشح المإتمر الشعبي للمجالس المحلية في مركز الكدرة 

سمط في تلن االنتخابات ليفوز بها عبد الحكيم أنعم عن 

تجمع اإلصبلح، والسبب انمسام المإتمر ما بين مإتمر علي 

عبد هللا صالح ومإتمر تجمع اإلصبلح، وانعكس ذلن في 

صراع رأسي وأفمي داخل مكونات النظام، وانعكاساته 

داخل األسرة الواحدة، فالشيخ عبد الوهاب بجاش كانت 
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 هذا أنا...

 

نمابضه تبدأ من ابن أخيه مراد لاسم بجاش كانعكاس 

لصراع األمن المومي واألمن السياسي، أي صراع رإوس 

 !الثعابين

ترشح  2006في تلن االنتخابان الرباسية والمحليات عام 

عن -عبد هللا نعمان المحامي والميادي في التنظيم الناصري 

المحافظة في المحليات عن الدابرة التي تضم لدس وبني 

يوسؾ لكنه سمط أمام منافسه دمحم حمود شمسان الذي فاز 

 ...في تلن االنتخابات

هنان عوامل عديدة تجمعت إلسماط عبد هللا نعمان في تلن 

االنتخابات، فالمركز )أ( مركز ثمل المشايخ، كذلن ليادات 

بنجاح عبد هللا نعمان، رؼم أن اإلصبلح ما كانوا يرؼبون 

"اللماء المشترن" يجمعهم، وعدد من الرفاق في دابرة لدس 

كعادتهم في العديد من االنتخابات يمفون مع مرشح المإتمر، 

وما حدث لعبدالوالي الخرساني من تشكين في انتخابات 

جعل أداءه ليس بالحماس الذي كان عليه في  2003

 م.1997  وانتخابات1993انتخابات

عبد هللا نعمان شخصية استمطابية بمدر ما يجمع حوله 

مريدين يصطؾ جمهور آخر ضده، وهذه من خصابص 

الشخصيات االستمطابية، كان المإتمر واإلصبلح عمليا ضد 

نجاح عبد هللا نعمان...كذلن انفبلت تشكيكه ببعض الكوادر 

لم  2003داخل التنظيم أو خارجه دون حيثيات، ففي عام 

ما صنعه بعبد الوالي وحكاية الكمين الذي أوردت يكتؾ ب
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حكايته سابما، بل إن عبد هللا الحامدي نشر إشاعات عن 

تواصل معي، وبناء عل  ذلن كلّؾ عبد هللا نعمان بعض 

المراهمين ليرالبونني في المركز)ج(،كانت طريمة مبلحمتهم 

لي مإذية وؼبية وفجة، وتنم عن جهل ليادي ووالء لروي، 

ن بجبلفة التكليؾ، ولوال أنني كنت متطوعا مع يشعرون

التنظيم وفك ما هو مشترن لكنت انملبت ضد مرشحهم في 

للمجلس النيابي، لكنني كنت أعي أن تصرؾ عبد هللا نعمان 

كان استجابة لعديد شبان ألماها عبد هللا الحامدي بإدران 

بولوع أصاحبه السابمين في شراكها، لمد كان الحامدي ذا 

أمنية ويجيد وضع أصحابه السابمين في كمابنه، وهذا  عملية

الحس األمني، معلوماتيا بما يتعلك بتكوين التنظيم وآليات 

حركته، أو باستمصابه المجتمعي عل  مستوى الدابرة، 

وطبيعة العبللة التي تجمع مكونات اللماء المشترن، يجعله 

 كل ذلن وؼيره -تنظيميا متجاوزا ومتمدما عليهم بخطوات

راكم التنالضات ضد عبد هللا نعمان، ولوال فهمي لطبيعة 

المشهد، وما تتميز به الشخصيات من مثالب وإيجابيات 

لسمطت في تلن التنالضات، التي تناول من الذات، وتحيلها 

 ...إل  حالة انفعالية تسمط ضد خياراتها 

يبدو أنه  تم االتفاق داخل اللجنة العليا لبلنتخابات وبصورة 

لانونية عل  إسماط بعض األسماء من كشوفات ؼير 

الممترعين، وتفاجؤت بإسماط اسمي وحمي في االلتراع، 

وحين تحدثت مع سلطان العتواني، لال لي نحن اتفمنا عل  

 !إسماط بعض األسماء لكن يبدو أنهم خالفوا االتفاق
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م تم إلزام 1999في االنتخابات الرباسية الصورية عام 

عل  صناديك االلتراع، كان توافد المدرسين لئلشراؾ 

الناخبين لليبل، وكان يفترض وفما للمانون إؼبلق الصناديك 

في السادسة أو السابعة مساء إالَّ أن توجيها جاء لتمديد 

الولت إل  الثامنة وعدم تشميع الصناديك، بالنسبة لي أؼلمت 

صندولي في ولته المانوني، لم يكن هنان ممترعين في 

تم التمديد وفما للمانون  لكن بمية الصناديك تم الساحة حت  ي

تعببتها بؤوراق االلتراع نيابة عن المتؽيبين، أسهم في ذلن 

كوادر اإلصبلح والمإتمر وجميع المدرسين المشرفين عل  

تلن االنتخابات التي كانت تنافسية صورية بين المرشح 

 !الرباسي علي عبد هللا صالح ونجيب لحطان الشعبي

ميع المدرسين المشرفين عل  تلن االنتخابات وفي بل إن ج

ممدمتهم كوادر تجمع اإلصبلح الترعوا وصوتوا للمشرح 

علي عبد هللا صالح، وامتنعُت أنا رافضا نصيحة األستاذ 

اإلخواني أحمد عز الدين بؤن أبلل إبهامي بالحبر كي 

  !يتوهموا أنني الترعت

 

 :رحلة التدرٌس

سة الصباح بكدرة لدس، تم توزيعي للتدريس في مدر

 1995وللحميمة فمد تم تشكيل لجنة توظيؾ للخريجين عام 

من المإتمر الشعبي وتجمع اإلصبلح، ولد ولؾ عبد الحميد 

سلطان عضو لجنة التوظيؾ حينها معي، وعمل عل  
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توزيعي في مديرية مشرعة وحدنان، لكنني طلبت نملي إل  

 .مدرسة الصباح في لدس

إل  لدس، ألدرس في مدرسة الصباح سافرت من المدينة 

، وكان شيخ المنطمة عبد الوهاب 1995بالكدرة، عام 

بجاش هو المسبول االجتماعي واألمني في منطمة النباهنة 

كونه شيخ المنطمة، وكانت مرالبته لي فيها نعومة ولدر من 

االنتباه، مع مودة سببها عبللته الحميمية بوالدي، لهذا ما إن 

سكن المدرسين حت  عرض علّي أن  حطيت رحالي في

أسكن في داره المديم، فلديه ديوان مستمل، ويمكنني السكن 

فيه، لكن الطبيب المرحوم عبد الرليب الزبيري كان لد 

حذرني من تلن النعومة التي تهدؾ إل  جعل الضحية 

ضمن إطار المرالبة واالحتواء، فرفضت واعتذرت مفضبل 

 .المدرسةالسكن في بيت المدرسين جوار 

انتملت إل  المدينة بعد جهد ومذكرات من  1996مع عام 

األمانة العامة التحاد األدباء، التحمت بالتدريس في مدرسة 

الفاروق، لكنني لم استمر فيها سوى أسابيع، ووجدت البديل 

الذي يريد أن ينتمل إل  مدرسة الفاروق، فانتملت بدال عنه 

ان كان تدريسي منذ إل  مدرسة ثانوية تعز الكبرى، وهن

حين تم تعييني مستشارا في  2012إل  عام  1996عام 

مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، ولبلها كان لد تم تعييني 

إالّ  2009مستشارا في مكتب التربية بمديرية الماهرة عام 

أن انتخابات اتحاد األدباء فرع تعز وما أسفرت عنه من 

تخابه بالتصويت العلني أي رؼبة عبد هللا أمير بؤن يتم ان
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بالتزكية بما يخالؾ البلبحة الداخلية لبلتحاد، وبسبب ولوفي 

ضد تلن المخالفة، ومن مولعي عضوا في رباسة مإتمر 

اتحاد األدباء فرع تعز، فترتب عل  ذلن إعادة االنتخاب في 

فرع االتحاد وفما لنصوص البلبحة والنظام األساسي، وألن 

ومها وكيبل لمحافظة تعز فمد عمل عل  عبد هللا أمير كان ي

إلؽاء لرار تعييني مستشارا لمكتب التربية بمديرية الماهرة، 

حين صدر لي لرار  2012ألعود للتدريس حت  عام 

 !مستشار لمكتب التربية في المحافظة

في ثانوية تعز لمت بتدريس صفي ثاني ثانوي وثالث 

ي، وتكوين ثانوي، إضافة إل  إشرافي عل  النشاط الثماف

م، ومن المفارلات أنني 1996جماعة أدبية ابتداء من عام 

رؼم ما بذلته من جهد ونشاط  فما إن انته  العام الدراسي 

حت  سلم لي مدير المدرسة المرحوم عبد الجليل جازم 

  .استؽناء، طالبا مني مراجعة مكتب التوجيه

ن كان عبد الجليل جازم مديرا لثانوية تعز الكبرى بدال ع

دمحم سعيد صالح، لكن عبد الجليل الناصري طيلة سبعينيات 

المرن العشرين كان في الثمانينيات والتسعينيات واأللفية 

الثالثة لد أصبح عضوا في المإتمر الشعبي، كـ"دمحم سعيد 

صالح" الذي بدأ ناصريا ثم التحك بالمإتمر الشعبي، فذلن 

لطة الربيس شرط للمديرة، لكن دمحم سعيد كان لريبا من س

علي عبد هللا صالح فيما عبد الجليل لريب من سلطة 

اإلخوان المسلمين في المإتمر الشعبي، فاالستؽناء كان بناء 

عل  طلب وكيل المدرسة كمال الشيباني، المشرؾ 
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والمرالب اإلخواني عل  المدرسة، فمد كان يمر كل صباح 

ن التبلميذ عل  طابور المدرسة أثناء تؤدية تحية العلم طالبا م

عدم الولوؾ لوثن الجمهورية، أصبح كمال الشيباني مديرا 

لثانوية تعز في هذه السنوات التي تعيشها تعز كمطاع خاص 

لتجمع اإلصبلح، وال أدري هل ما  زال الولوؾ لتحية العلم 

  !وثنية ومنكر يتطلب منه إزالته، أم أنه يمارس التمية

ريا وإخوانيا  فمد بالرؼم من الممع األمني المركب مإتم

استمريت في التدريس في ثانوية تعز واإلشراؾ عل  

النشاط الثمافي، والشؽل مع الطبلب لتطوير مهاراتهم 

المصصية والشعرية والممالية واإلعبلمية، ومن تلن 

المدرسة وذلن النشاط الثمافي كان وهج وليد جحزر في 

باته، إذاعة المدرسة وتمديمه لؤلخبار الرياضية، بل وكتا

ومن ذلن النشاط كانت إبداعات عمار السوابي ونجيب 

لحطان، كان نجيب مجيدا في اإللماء، وأظنه بدأ تجربته 

األدبية بنص مستعار من أخيه أديب لحطان. ومن المبدعين 

في ذلن النشاط الثمافي والجماعة األدبية الطبلبية كذلن 

 ماجد المذحجي وفيصل الذبحاني وصادق الوصابي ودمحم

عبد هللا الحكيمي ودمحم الوصابي وذو يزن علي نعمان 

ونجاح الشامي ونادية المنصوب ولميس األصبحي ومالن 

وأحمد عبد الرحمن وصدام الكمالي ومروان الحميري 

وأحمد شولي أحمد، وهاشم الجمال إلخ، في كل عام ما ال 

يمل عن عشرة طبلب من ثانوية تعز، ومن المدارس 

أحمد عبد الرحمن  ...بدعات والمبدعيناألخرى عدد من الم
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كان متميزا في النشاط الثمافي وفي الشراكة التعليمية في 

صفيه ثاني ثانوي وثالث ثانوي، كان يموم بتحليل 

النصوص، مع ممدمة عن النص والشاعر، ثم بعد ذلن يؤتي 

دوري وبمية الطبلب لتناول مكونات تلن المفردات 

 التعليمية.

كانت مدارس تعز  2012وإل   1996في كل عام منذ 

وفي ممدمتها ثانوية تعز تزهر وتضيء بالعديد من المبدعين 

والمبدعات، الذين حفروا حضورهم في سماء الصحافة 

 والكتابة األدبية والممالية. 

استمريت في تؤدية وظيفتي التعليمية والتربوية في ثانوية 

ضمن شروط وليود رإوس  2012-1996تعز طيلة 

 .ين، الذين تظلهم مظلة الربيس علي عبد هللا صالحالثعاب

فإذا تحدثت في الصفوؾ الدراسية عن شاعر أو لصة 

 .لصيدة فعلي االنتباه إل  أن كبلمي مرصود

كنت كعادتي ألدم كل لصيدة بمصتها، وأربط األزمنة، 

محاوال في تحليل النص أن أعلم الطبلب مهارة النمد وتنمية 

ا يتعلك ببناء النص أو لصته. فحين الوعي النمدي، سواء بم

لرأنا لصيدة "أبو تمام" السيؾ أصدق أنباء من الكتب، عدنا 

إل  لصة عمورية، وإل  أسطورة وضع المعتصم لكؤس 

الخمرة وعدم شربه لها إالّ بعد عودته من عمورية ونجدته 

للمرأة التي صرخت "وامعتصماه" وبعد أن بينا عدم إمكانية 

لكحول بعد سفر أشهر ذهابا ثم أشهر إيابا، العودة إل  كؤس ا
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فالكحول سيتبخر، ثم أحلنا الصراع إل  دوافعه الحميمة ال 

الدينية وال االستجابة لصرخة امرأة يبعد صوتها عن بؽداد 

مسيرة أشهر، في ولت نحيب نساء بؽداد ال ينمطع بسبب 

اعتداءات جنود المعتصم الذين استمدمهم من لبابل األتران، 

ر لبناء مدينة سامراء من أجل التخفيؾ من آالم واضط

البؽداديين، وجدت اليوم الثاني تنبيها من مدرس المرآن 

الكريم، اإلخواني السلفي "عبد البديع التركي" الذي كان 

طالبا مني  -نموذجا في تطويع الدين للمصالح الشخصية

 !عدم الخوض في المسلمات التاريخية
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 محسن والدعوة لسلطنة تعزٌة مستملة عبد الرحٌم

 

لرأت العديد من الحلمات التي يكتبها  عبد الرحيم محسن 

عن الناصريين الذين يسميهم " المجموعة الناصرية التعزية 

 ."المخابراتية المصرية

في البدء ينبؽي علينا أن نوضح أن أبه  مولؾ تحرري في 

ي من المرن المنطمة العربية تم إنجازه طيلة النصؾ الثان

 .العشرين كان إنجازا للمخابرات المصرية

ثانيا: ينبؽي الفصل بين الوظيفة التحررية للمخابرات 

المصرية في اليمن وليبيا والعراق وسوريا والمؽرب 

العربي وبين جهاز أمن الدولة، والذين يخلطون عن عمد 

يعرفون خطل ذلن الخلط للوصول إل  استنتاج يستهدؾ 

 ...لمصر عبد الناصر الدور التحرري

ثالثا : لم يتم استهداؾ التيار المومي الناصري وتمزيمه إالّ 

ألن مشروعه العروبي يرى وجود األمة بتمسكها الوحدوي، 

 ...وبمركزية المضية الفلسطينية داخل ذلن المشروع
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م 2000صديمي العزيز عبد الرحيم محسن كان بداية عام 

ان الصهيوني، ومن هنا ال من الداعين إل  التطبيع مع الكي

أستطيع فهم مشروعه "التعزي" ومصطلحاته عن 

"االستعمار" "االحتبلل العسمبلي" إالّ في سياق المشروع 

التطييفي لليمن؛ وهو مشروع صهيوني بامتياز، ومن ذلن 

المشروع التعزي الذي يتجلبب به صديمي عبد الرحيم 

 ...محسن

ب عبد الرحيم محسن بالتؤكيد فإن مما يعزز من هشاشة خطا

ببلهة من يزعمون انتماء ألفك العروبة، وهم في أضيك 

رإى وعصبوية بلهاء تستند للسفاهة وانحطاط الطرح، 

متوهمة أنها تنتمي ألفك الحياة، فيما هي تعزز من 

االنتماءات الضيمة والمتخلفة، بل هي تعزز من خطاب عبد 

 !الرحيم محسن الميت في ذاته

الرحيم محسن من انتمابية مخلة ينطلك صديمي عبد 

بالموضوعية، ويستدعي معلومات حميمية ليخلطها بكم كثير 

من األكاذيب، كل ذلن ليصل إل  هدفه االستراتيجي : 

إسماط الفكر الوحدوي، ليعزز فكره المروي باسم المشروع 

 !التعزي، وما يسميه  باالحتبلل العسمبلي

أي تمديم االستنتاج  "كي ال ننطلك إل  المؽالطة بطرح "ثانيا

علينا أن نسؤل لماذا تم تصفية  عل  الحيثيات كممدمات،
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المشروع الوطني التنموي الذي تبناه إبراهيم الحمدي، ثم 

 :علينا أن نسؤل

لماذا تم اصطياد تنظيم الطبلبع الوحدوية اليمنية بعد اؼتيال 

 الحمدي؟

أن يستدعي لذاكرته المشروع  "عبد الرحيم محسن"وعل  

األمريكي في تصفية الموة العسكرية للحزب االشتراكي 

 -كونه امتدادا لبلتحاد السوفيتي 1994اليمني في حرب 

الذي تم إسماطه بمطرلة عل  رأسه، من خبلل استنزافه 

لذلن تم  -بالعديد من الحروب ومنها حرب الفضاء أو النجوم،

 ر بعد سموط الرأس؟إسماط ذراعه في البحر األحم

هنان العديد من المعلومات المؽلوطة التي يضخها عبد 

الرحيم محسن في سلسلة مماالته، منها لوله أن عبده دمحم 

الجندي اختطؾ ياسين عيده سعيد ودفنه إل  رلبته ألنه 

سرب معلومات عن تنظيم الجندي، وذلن ليس صحيحا، 

نعاء هو فمن تم اختطافه ودفنه إل  رلبته في ضواحي ص

أحمد ناجي النبهاني وليس ياسين عبده سعيد الذي استمرت 

 ...مودته مع الجندي إل  هزيعه األخير

دورا في انتهان إنسانية  ولوله التزييفي أن لدمحم شاهر

في معتملها باألمن الوطني،  1982"زهرة الفاتش" عام 

وخلطه بدور معمول لدمحم شاهر باستمطاب عديد صحفيين 

النظام في تسعينيات المرن العشرين واأللفية  شباب لخدمة
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الثالثة. هنا يخلط عبد الرحيم بين األكاذيب المتخيلة والولابع 

 !الممكنة

بمستوى  1978لم يكن عبد هللا عبد المادر األؼبري عام 

 ...ليادي يتيح له أن يضلل عيس  دمحم سيؾ

 ...اصطياد عيس  وتنظيمه تم بكوادر عسكرية وليس مدنية

در عسكرية استمرت ضمن محاصصات النظام طيلة كوا

 ...عمدي التسعينات واأللفية الثانية

 :تساءلت

ما الذي جعل عبد الرحيم محسن يولي أهمية لعبد هللا عبد 

المادر األؼبري رؼم هامشيته التنظيمية، ويلتفت لحمود 

الصوفي ورشاد العليمي، وهما من الهامش التنظيمي ال 

عديني وهو ربيب عيس  وإن لم يكن المتن، ويؽفل حسن ال

 متنا؟

لم يكن صاحبي عبد هللا الدهمشي جزءا من استراتيجية 

األمن الوطني، صحيح أن عبد العزيز المخبلفي في توجهه 

لليبيا واللجان الثورية كان ضمن توجه األمن الوطني في 

اليمن، مثله مثل عبد الحميد سلطان، لكن عبد هللا الدهمشي 

لتوجه العروبي للمذافي ولم يكن أجيرا ومدفوعا كان مإمنا با

من جهاز األمن الوطني كما يزعم عبد الرحيم محسن، 

وبسبب ذلن الفهم العدواني والبوليسي عان  صاحبي 
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الدهمشي في وظيفته  بمركز الدراسات الكثير من الممع 

 ... والتسلط واألذى النفسي والمادي

ولوياتنا الموجهة التحيزات الشخصية هي جزء  من تحديد أ

 .ضمن هدؾ أراه يخدم المشروع التطييفي في اليمن

االنتمابية بالتدليل عل  عناصر تم استمطابها لجهاز األمن 

الوطني/ السياسي، هذا يمكن استخدامه مع كل األحزاب 

وهي طريمة سيبة بل نهج للسياسي المميء الذي يريد أن 

المعلومات الصحيحة يكتب التاريخ بانتمابية، ومزج بين 

  ..واألكاذيب المظللة

لراءة إبراهيم الحمدي كمشروع في فترة رباسته بؤنه 

مشروع عسمبلي تصب في خدمة التطييؾ المذهبي 

 ...والمناطمي

محاكمة الحمدي في الستينيات إلسماط مشروعه في 

 !السبعينيات ليس سوى خدمة لمشروع التطييؾ في اليمن
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 بعض وجع...

 

1 

عاما ، بعرق جبيني، منذ  55عشت حياتي كلها طيلة 

 سنين. 5طفولتي األول  حين كان عمري ال يتجاوز الـ

عملت في بيع الزعمة واللبان والبيض واآليسكريم المثلج، 

ا  باليومية، حين كان أجر وبيع الصحؾ والمجبلت، وشالي

 رياال  في اليوم. الشالي خمسين

ْست الخدمة اإللزامية بع د الثانوية العامة عام َدرَّ

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

الحجرية، وعند انتهابي من خدمة التدريس كان مخبرو 

األمن الوطني بانتظار صيدهم في نجد لسيم، عند عودتي 

س، ثم أودعوني معتمل األمن الوطني بحارة دَ لَ عزلة من 

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

ة عضهة الؽربية من الشارع كفاصل من بوزنزانات في الج

 أمتار بين الفرن وبين الزنزانات الصؽيرة في شرله.

، رافضا  وظيفة في طيران 1989سافرت سوريا عام 

اليمنية، طالما أن تلن الوظيفة ستكون شراء لكرامتي 

 وكينونتي.
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 لم أحصل في سوريا عل  ممعد دراسي، بعد طول انتظار،

فالمناضلون مشؽلون بهذيانهم اليومي الذي يدر لهم سكنا  

ومعيشة مريحة، لم يكن من اهتماماتهم بناء مستمبل علمي 

للشباب، وإنما هلوسات دكاكين تدر دخبل  وتإمن استثمارا  

 لهم!

حصلت عل  ممعد ومنحة دراسية في ليبيا، لكن التخصص 

، كان طب بيطرة، لم يرلني التخصص، وعدت إل  تعز

. 1990لسم اللؽة العربية، عام  -أللتحك بكلية التربية 

 كانت يومها تتبع جامعة صنعاء.

، 1991شاركت في انتفاضة ومسيرة األحد الدامي عام 

وؼطيتها صحفيا ، بمصة صحفية نشرت بعنوان "األحد 

الدامي"، وترافك نشر الموضوع في صحيفة "الوحدوي"، 

 مع ذروة تلن االنتفاضة الطبلبية.

الذي يؽطي ُكنُت يومها أجمع بين الصحفي المناضل، 

من مصروفه، ويسير عل  لدميه مسافات تحركاته ونشاطه 

طويلة إلنجاز عمله الصحفي النضالي، وكنت إل  جانب 

طا  حركيا  وتنظيميا  في حشد الطبلب النتزاع يذلن نش

حمولهم، وأنجز صحفا  طبلبية كنت ربيسا  لتحريرها، وكنت 

اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين، وأعد وأنفذ عضوا  في 

برنامجه الثمافي، بدعم وتشجيع حينها من عز الدين سعيد 

رحمة -أحمد، نابب ربيس فرع االتحاد، ودمحم عميل اإلرياني 
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، ودمحم بن دمحم المجاهد المسبول ربيس الفرع -هللا تؽشاه

 .المال لبلتحاد.

ضد التجويع  ، اشتركت في انتفاضة1992ديسمبر  11في 

والجرعات االلتصادية، التي بدأت في تدرجها منذ عام 

. كنت لابدا  طبلبيا  بما يتعلك بالمسيرات التي اندفعت 1991

من كلية التربية واآلداب، ثم تم اعتمالي بعد أسبوع من تلن 

 االنتفاضة.

كان المحممون والجبلدون من ألذر كابنات اإلخوان 

المسلمين: علي السعيدي، وعبدهللا الميسي، األول كان ناببا  

لجهاز األمن السياسي، والربيس الفعلي، والثاني كان 

 متمرسا  في ساديته!

باألمس كتبُت منشورا  عن الثابت االنتهازي، والمتحول في 

ة العمود الماضية أربعة األنساب، عن صديك اتخذ لنفسه طيل

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

 لوهم المبيلة والعرق والجؽرافيا كجبل في الجوؾ.

رد عليَّ من تحسس البطحة في رأسه خبلل الثواني األول  

برسابله عل  التلفون، ُدِهشت لهذه المتابعة السريعة لما 

أنني لم ألترب من اسمه،  أنشره، وكانت دهشتي أكثر،

لكنني أردت سمة عامة لنموذج االنتهازية واالعتياش في 

اليمن، أولبن الذين يراكمون أرباحهم، ولو بتسليع 

ضمابرهم، فالمولؾ بالنسبة لهم ليس أكثر من ليمة مضافة 

 إل  شرههم الدابم!
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ابتدأني بموله إنه يعرؾ عني الكثير، ولو نبش فسيسمطني 

ردي عليه وبيمين دابم: إنني شديد السطوع أرضا ! وكان 

والوضوح، إل  درجة أنهم يعمون من شدة سطوعي 

 ووضوحي، وعدم مخاتلتي.

ثم أخبرني في سياق تهديده أن أحد الضباط من أصدلابه لال 

وال أدري هل يمصد األمن الوطني في -له بؤن جهاز األمن 

حين  -الثمانينيات، أو األمن السياسي في عمد التسعينيات

اعتملني جندني للنيل واالنتمام من أصحابي، يمصد النيل من 

اليسار، وعل  هذا يتم تفسير كل كتاباتي عل  أنها تنفيذ 

 لتكليؾ!

للت له في أي اعتمال كان )التجنيد(؟ في األول أو الثاني أو 

 الثالث؟

أردت من سإالي أن يضبط بوصلة لصته، لم يجب ألنه 

 ين ينال من مصداليتن!ليس معنيا  بمنطك لصته ح

وإن  ليس ؼريبا عل  من هو بهذا الوعي وخساسة التفكير

أن يإسس مجلسا عابليا في زمن  تجلبب بمشرة الحداثة

االنهيار، يجتمع دوريا لينالش ويضع التصورات والرإى 

 إزاء األؼيار!

المخبر ال يستطيع أن يران إالَّ بمنظاره وصورته، 

واإللطاعي وشبه اإللطاعي ال يران إالَّ وفك مرجعيته 

الميمية، فؤنت عند األول منتمم من المجتمع ومجند ضد 
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اليسار، مع أن كتاباتي النمدية ليست محصورة في اليسار 

فمط، بل تشمل كل خطاب سياسي أو أدبي أو تاريخي. 

يران إالَّ وفك مرجعيته الميمية، فؤنت عنده والثاني ال 

 منحط، وهذا توصيؾ طبمي بامتياز!

أن صاحبي متحول  -بل ليس في األمر عجب-العجيب 

األنساب كان لد عرض علي أن أعمل ذبابا  إلكترونيا ، 

ضمن الجيش اإللكتروني الذي تموله لََطر، بممابل مادي 

منشورات يومية ألؾ لاير يمني شهريا ، ممابل كتابة  200

في "تويتر" و"فيسبون"، تتعلك بالمهرة وسمطرى وؼيرها 

من أحداث المحافظات الجنوبية، مع التركيز عل  طلب 

 صدالات من أبناء المحافظات الجنوبية!

وحين رفضت، لم يستطع تفسير ذلن إالَّ عل  صورته 

وتسليع ضميره، وهو أنني أعمل مع اإلمارات بعرض 

 ومبلػ أكبر!

ارس محممو األمن السياسي أثناء تحميمهم معي أعنؾ لمد م

تعذيب نفسي، وشتم أخواتي، ورتبوا لتصفية جسدية تمثيلية 

في أحد األيام، عند إعادتي من التحميك لرب الفجر، بعد 

 11تحميك استمر لثبلثة أسابيع، يستمر كل يوم منذ الساعة 

 ليبل  وحت  الفجر.

زنزانة، وضعوني داخل في ذلن اليوم، ولبل إدخالي إل  ال

حلمة من جنودهم ومخبريهم، تشبه تماما  حلمات اإلخوان 

المسلمين حين ينالشونن في الجامعة بمضية سياسية أو 
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فكرية، فيتحلمون حولن بدوابر عديدة، الستنزافن وإرهالن 

وإنهاكن. لكن حلمة مخبريهم وجنودهم في األمن السياسي 

ا سمطت أرضا ، كانت بمسدسات وجنابي وخناجر، حينه

، وبعد ولت حين صحوت أعادوني إل   وأؼمي عليَّ

الزنزانة التي ظللت أسابيع فيها أنام عل  الببلط، دون 

فراش أو ؼطاء، في شهر ديسمبر شديد البرودة، ثم بعد 

شهر تمريبا  سمحوا بدخول الفراش والؽطاء الذي جاءت به 

روعا  والدتي من البيت، بعد أن جعلوها هي وأبي يبكيان 

 وخوفا !

لال علي السعيدي ألبي: أيش يمع لن؟ فمال له أبي إنني 

والده، رد علي السعيدي بتهديد: ال لل بؤنه ليس ابنن، فاندفع 

 الوالد بالبكاء، لاببل : إنه ابني!

، كان الفضاء العام في 1993بعد خروجي من المعتمل عام 

إالَّ الجامعة التي فصلت منها، ولم أعد الستكمال دراستي 

بعد عام، وفي الوظيفة بعد تخرجي والتحالي بالتدريس؛ 

كان الفضاء العام سجنا  أشد وطؤة من المعتمل الصؽير 

)الزنزانة(. كان الفضاء العام كاميرا مرالبة يومية 

تحاصرني وتحصي أنفاسي، كانوا يرالبون كل لفظ ونشاط 

 وحركة وزاوية ألجؤ إليها للمراءة!

بة ضمابرهم، وال التوبة وإنصاؾ من إنهم ال يريدون محاس

ظلموهم، بل االستمرار في لبحهم حت  النزع األخير من 

 جفاؾ روحهم، فسوط الجبلد أصبح هويتهم ومتعتهم!
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تم اعتمالي في الفرلة األول  مدرع،  1988مبلحظة: في 

بصنعاء، وأصبت بتسمم، بسبب تلوث الطعام والزنزانة، فمد 

ام اآلدمية تسيح داخلها!كانت تحت األرض، ومخلفات ا  لَحمَّ
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 ولي وطٌن آليُت أال أبيعَهُ 

 وأال أرى ؼيري له الدهَر مالكا

 عهدُت به شرَخ الشباِب ونعمة  

 كنعمِة لوٍم أصبُحوا في ظبلِلكا

 )ابن الرومي(

العديد من المثمفين والسياسيين المعارضين لسلطة رإوس 

الماضية، كانوا في لحظات التعب الثعابين طيلة العمود 

يفرون من رأس ثعبان ليتلمفهم رأس ثعبان آخر، وكلها 

رإوس ثعابين تتكامل كسلطة واحدة استمرت ألكثر من 

ثبلثة عمود تجمعها المصالح، والمبضة األمنية لؤلوضاع، 

 وفك تمسيم للسلطة والثروة.

كان دور اإلخوان المسلمين هو خلك تضييك وتكفير 

دفع بالعديد من المثمفين ليسمطوا ؼنيمة سهلة في وترهيب 

أحضان المإتمر الشعبي العام، أو جهاز األمن الوطني/ 

السياسي، كبلهما المإتمر وجهاز األمن الوطني/ السياسي 
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وسيلتان ومظلتان لنشاط اإلخوان المسلمين في اليمن، طيلة 

 العمود المنصرمة.

لحوثية، من واكتساح صنعاء، مثلت الحركة ا 2014منذ 

خبلل نشاطها وفاعليتها العلنية في المحافظات، منذ أحداث 

، طوق نجاة ظن العديدون أنها حركة ثورية، فكان 2011

أن التهمت العديد من اليساريين، بحجة أنها حركة أسمطت 

مراكز الموى، وؼاب عن الكثيرين أنها حركة تخلمت من 

ة هي عبر داخل معطؾ النظام، ال من خارجه، ومن جؽرافي

عمود الثورة السبتمبرية، ظلت السعودية بمرارها وعملتها 

 النمدية ومشيبتها، المهيمن الفعلي والرسمي فيها!

وكؤن المثمؾ في هزيعه األخير بحاجة إل  لشرة ثورية 

خارجية كي يسمط في رؼباته االنتهازية، فمثلت له الحركة 

ي انتهازية الحوثية تلن البلفتة، وذلن الوهم الثوري، ليوار

 كامنة فيه!

، ومع الضابمة المعيشية، كانت 2018نعم منذ بداية عام 

كتاباتي في صحيفة "ال" ومردودها المالي البسيط ال يفي 

باحتياجات أسرة ومتطلباتها، وبخاصة مع انمطاع الراتب، 

فكان أن لبلت الكتابة في يوميات صحيفة "الثورة" بصنعاء، 

مع ما يعط  لي من الهيبة  وكان ممابل اإلنتاج الفكري

اإلعبلمية لـ"حركة أنصار هللا" الحوثية ابتداء من عام 

، يؽطي احتياجاتي في حد الكفاؾ، خصوصا  مع 2018
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تولؾ مولع "العربي" عن نشر كتاباتي، وكؤن التوليت كان 

 ممصودا  من مولع "العربي"!

مع مبلحظة أن جل المثمفين بصنعاء يستلمون مبالػ من 

اإلعبلمية للحركة الحوثية )الهيبة اإلعبلمية ألنصار الهيبة 

هللا(، لهذا تجدون كتاباتهم في المنطمة الرمادية، منطمة 

األعراؾ، ال المعرفة! ومن ال يستلم من الحركة الحوثية 

يتماض  دعما  لطريا  من خبلل توكل كرمان، وما تمثله من 

ض وسيط في تهجين المثمفين وتحويلهم إل  ذباب، والبع

 جزء من الذباب اإللكتروني لجيش لطر اإلعبلمي!

 تتعدد السحب، لكن خراجها حين تسمط واحد!

كان التواطإ بالنسبة لي يتمثل بؤن أؼض الطرؾ عن 

التفكير بطبيعة هذه الحركة، وأهدافها، وأن أضلل نفسي بؤن 

 ألدم خطابي اليساري والمومي، وألبسه لبوس هذه الحركة!

الذات، أن تخدع ذاتن بؤن هذه هنان نوع من تضليل 

الحركة التي جوهرها يموم عل  الوالية للعرق والسبللة، 

ووهم الوصية؛ الحركة التي تمدم نفسها عل  أنها اصطفاء 

إلهي للحكم دون الناس جميعا ؛ الحركة التي جعلت أعظم 

 -العترةنبي خلك أمة المساواة بين الناس، فحولته إل  نبي 

 وكؤن الثورة ارتداد ماضوي!بؤنها حركة ثورية، 

نعم، لمد خدعت نفسي وضللتها بانؽماسي في مواجهة 

وكشؾ وتعرية لبح العدوان والدور السعودي االمبريالي في 
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اليمن والمنطمة، وألبست هذه الحركة ثوبا  مماوما  وثوريا  

لوميا  ويساريا ، بينما هي مإسسة عل  ألنعة الطابفية 

ر الوعي، بل تعزز في حركة المتعددة، وتتكامل مع لصو

 اإلخوان المسلمين سموطها في ليعان المناطمية والمذهبية!

أن يماوم المثمؾ الدور األمريكي/ الصهيوني/ السعودي من 

خبلل حركة يجدها األمريكان والسعوديون حركة "فتية"، 

تنجز لهم ما لم ينجزه اإلخوان المسلمون طيلة عمود 

 لخديعة، وذلن هو االنكسار!ماضية، في اليمن، فتلن هي ا

ال شن أن حركة اإلخوان أنجزت للؽرب عل  المستوى 

العربي العديد من إعالات النهوض العربي، لكنني هنا 

أتحدث عن الدور الوظيفي لحركات اإلسبلم السياسي في 

 اليمن.

نعم، أعترؾ أن ممابل اإلنتاج الفكري كان وسيلة تطويع، 

 ويع؟لكن إل  أي مدى كان هذا التط

لم يكن انتماال  لخطاب الوالية، وال لترديد صرخة االستبلب 

للوعي، وال لترديد محتوى مبلزم خطابها ومحتواها ونصها 

وفحواها أكثر رجعية وارتدادا  في تاريخ الفكر باليمن، 

كونها ارتدادا  موؼبل  في سلفيته، ولعل الممارنة بين رإية 

هومه لشكل أحمد عبدالرحمن شرؾ الدين وتصوره ومف

وبناء الدولة، وبين رإيتهم كسلطة لهر في صنعاء لبناء 

الدولة، تعكس المسافة بين الؽاية المبطنة، واالستخدام 

 الخادع لؤلشخاص والرإى.
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 لهذا تكون النتيجة إعداما  جسديا  أو إعداما  معنويا  أو كليهما!

 2018في العديد من محاضراتي في صنعاء طيلة سنوات 

كانت تنتهي بالصرخة ممن هم جواري ومن  وما بعدها،

الجمهور، كنت الؽريب في صمته، والمنبوذ من جمهور 

يرى في عدم ترديدن الصرخة البلهاء في ظاهرها 

 والمتصهينة في جوهرها، نفالا !

، دعيت إل  ملتم  ثمافي، هكذا 2020وذات يوم من عام 

، في ليل لي، لكنني تفاجؤت بؤنها دورة تثميفية لمدة أسبوع

رسابل حسين بدر الدين الحوثي. حضر الدورة العديد من 

بعضهم أن الوزراء والمثمفين ودكاترة الجامعة؛ والعجيب 

هو المعد لتلن المبلزم شبه وبتخصص الفلسفة! والمحاضر 

 أمي!

حضرت اليوم األول، وكنُت الؽريب؛ يرددون الصرخة في 

 ختام المحاضرة، وأنا صامت في ذهول!

دعوتي واإللحاح عل  حضوري، فؤمتنع بؤدب، ثم يكررون 

 وحين ال يجدي الحياء أرفض بشكل صريح!

حين يبدأ المثمؾ بإيجاد شكل من المواءمة بين تطلعاته 

وفكر الكهنوت السبللي، فإنه بالنتيجة يتشيؤ، يتحول إل  

 سلعة بيد الكهنوت ال أكثر.

حاولت أال أكون سلعة بشكل مطلك، وأظنني نجحت نسبيا  

 الحفاظ عل  جذوة المعرفة والمولؾ داخلي.ب
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ما كتبته عن خطابات عبدالملن الحوثي، كان تجسيدا  

لهزيمة المثمؾ، وإن عملُت إحبلال  لخطابي الحداثي بديبل  

لخطابه المإسس عل  الوالية، وهذا لعمري أسوأ أنواع 

 التزييؾ!

ذلن لم يكن سوى األلل في جهدي الفكري، لكن أن صحيح 

 ال تحسب بنسبها الكلية، وإنما بؤثرها!األمور 

في بعض بوحي ووجعي هنا، فإنني ال أتنصل من جهودي 

في التفكير النمدي للتاريخ السياسي اليمني، ومن ذلن 

تناوالتي لتاريخ األبمة السياسي في اليمن، لناعتي أن هذا 

تاريخ عضوي وليس طاربا  في التاريخ اليمني الوسيط، 

من تاريخ اإللطاع وشبه اإللطاع، بل وهو جزء بكل سماته 

 يتعاضد مع سلطة المجتمع وتكوينه المبيلي.

هنا لم أكن أمارس مخاتلة مع الذات، وإنما ألرأ تاريخا  

يمنيا ، وأرؼب بمصالحة يمنية تحتوي كل مكونات المجتمع 

اليمني، وفك منطلمات جمهورية ديممراطية حداثية، فمن 

يعطي للحركة الحوثية عمما   يستهدؾ بنية المجتمع اليمني،

في التاريخ وفي المستمبل، في حين أنها حركة سياسية 

تخلمت في بيبة جؽرافية، السعودية هي المسيطرة عل  

لرارها، وفي ظل نظام سياسي لرإوس الثعابين، صنعتهم 

 الواليات المتحدة األمريكية بوكالة إلليمية سعودية!
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الخامس والسادس واألول عندما أرجع بذاكرتي إل  الصؾ 

اإلعدادي )السابع(، أستعيد رؼبتي بتؤليؾ كتاب بعنوان 

"ناصرية اإلسبلم"، وكنت في تلن السن من الطفولة لد 

 كتبت العديد من الصفحات بما يصل إل  حيز دفتر.

هل الوعي التوفيمي مرتبط بطفولة عمرية؟ تجد الحل 

اليسار برومانسية ووجدان جامع بين اإلسبلم الحركي و

 العلماني؟

هنان علمانية ملحدة، وعلمانية متدينة، ويبدو أن هذا التوفيك 

منذ طفولتي المتوسطة والمتؤخرة، هو ما جعلني علمانيا  

متدينا ، أو كما يرى البعض أتجه نحو "تلفيك جامع هلل 

 وماركس وجمال عبدالناصر".

باعتمادي أن التوفيمية بمدر ما هي حالة طفولية، وتوجه 

جداني في الجمع بين المتنالضات، وجعلها في تساكن و

وتعايش ال احتراب، لها دواعيها الموضوعية، سواء 

 بالولابع أو األذهان.

األنساق االلتصادية واالجتماعية والسياسية في اليمن تجعل 

 الثمافة مرآة لها، ولهذا ال تُحدث تؽييرا  فيها، وإنما تخادما .
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مؽايرا  وال متجاوزا  لطبيعة  والع األحزاب اليسارية ليس

الولابع واألذهان، بل منسجم معها ومستسلم لها؛ أي أن 

 المدرة عل  التؽيير لهذا الوالع ليست سوى ادعاء.

نجد الرفيك/ الشيخ يستمطب مزارعيه، وينظمهم بخبليا 

ومستويات حزبية، لكن العبللة بين الرفيك الشيخ واألجير 

، باستثناء أن الفبلح األجير بالفبلحة، هي ذاتها لم تتؽير

 صار "الرفيك األجير"!

يردد اليساريون مصطلح النمد والنمد الذاتي، لكننا عند 

فحصه في والع الممارسة، نراه لدى الموميين مجرد عبارة 

جوفاء، ال تنصرؾ لنمد جوهر العبللات االجتماعية 

 والتنظيمية!

ت يتحول المصطلح إل  فمرة يجب البدء بها في لماءا

المستوى التنظيمي، فمرة في لماء حزبي، ال عبللة لها بنمد 

ممارسة ووعي العضو الحزبي داخل المجتمع، وال بنمد 

حالة االستبلب، وانسياق المطيع لمياداته الحزبية وألنساله 

 االجتماعية.

كما سنجدها لدى الماركسي، فوض  دابخة ال تستبين ما 

بيعة العبللات تريد، وال تحدث مؽايرة أو معارضة لط

االجتماعية، في األسرة، في المعيشة، في اإلنتاج، في 

 الميراث، في تراتبية المجتمع، التصادا  وسياسة وفكرا !
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سنجد اليساري يمارس كل حيل االستؽبلل عل  مستوى 

الورث، أو العيش عل  حساب عرق "شركابه" في األرض، 

يين الفابيين، وال يمبل أن يعيد التفكير، ولو بطريمة االشتراك

في عبللته بالمستؤجرين لؤلرض، أو التفكير بإعادة صياؼة 

 لطبيعة وجوهر هذه "الشراكة" المستؽَلَّة!

في طفولتي ارتسمت صورة الربيس إبراهيم الحمدي في 

ذاكرتي بوهج وحركة المدينة، شبابيا ، وتجاريا ، وتعاونيا ، 

 وأعيادا  للعمال والشجرة!

الربيس الشهيد إبراهيم الحمدي، كان لهذا حين تم اؼتيال 

أكثر الناس حزنا  وفمدا ، هي المدن وسكانها، والريفيون 

 البداوة! -نسبيا  -الذين ؼادرت من أرواحهم وعبلبمهم 

ما الذي كان عليه إبراهيم الحمدي طيلة الستينيات عند 

احتدام الصراع في أحداث مارس وأؼسطس؟ وما هي 

 ؟1972-1969ومين الثوريين في أفعاله وموالفه تجاه المما

الناس ال يمفون عند هذه التساإالت، ومن لديه إجابات تظل 

مرويات دون معالم، ودون إثبات لجرم مشهود، ودون 

ولوؾ جاد في البحث عن أفعال المماومين الثوريين 

ومنظمة الفبلحين وعنفهم، بمعن  المنظور الكلي للصراع 

ن أحادية مضللة، يظل ؼاببا ، ونستمر في مشاهدته م

 ومإدلجة حاجبة ألية مماربة وتصور للحميمة.
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في الثمانينيات كان الفضاء االجتماعي بؤدوات ووسابل 

المإسسات التعليمية والشبابية... الخ، مفتوحا  رسميا  وعنوة 

لحركة اإلخوان المسلمين. ُضِرَب اليسار بمطرلة أجهزة 

ري يزحزح الممع عل  رأسه، لم يتح له فرصة إلنجاز فك

األزمنة الثمافية الماضوية، وال هو سع  بمراجعاته نحو 

ذلن، من أجل التفكير في خطابه، ومدى ارتباطه بالوالع 

اليومي. لهذا كان الوالع اليومي مختطفا  في الولوج إليه 

لتوجه َمثَّل صولجان نظام "رإوس الثعابين". في اإلذاعة 

ة وعمالها، في المدرسية، في النادي الرياضي، في الحار

المضاء، في األمن، في الجيش ومحاضراته وشروط المبول 

 فيه، في الجامعة... الخ.

هل فكر اإلخوان المسلمون أن ينتمدوا مسار حركتهم طيلة 

العمود الماضية، مولفهم من األؼنية، والموسيم ، والفن 

التشكيلي، واألنشطة الشبابية لطالبات وطبلب المدارس 

 فبلت العامة، والسينمان... الخ؟والجامعة، والح

ليس هنان مراجعات، وإنما مؽالطات بؤثر رجعي، كؤن تجد 

بعضهم يتحدث عن استماعه وإعجابه بفيروز وأيوب، وأم 

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

هنا وهنان... الخ. لكن ذلن يدخل في باب المؽالطات 

 رجعي! والنظر إل  تاريخ رجعي بؤثر

هل فكروا في إنجاز عدالة انتمالية عل  مستوى االعتراؾ 

والبوح بما ارتكبوه من جرابم في المناطك الوسط ، من 
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لتل وإخفاء لسري، وتشريد وتفكين لؤلسر... الخ، ولو 

 بموازاة حديثهم عن موالؾ وسلون خصومهم؟

ال شيء من ذلن. وأعتمد أن كل الحركة السياسية في اليمن 

  فكرة المراجعات لتاريخها وولابعها، عل  أنها تنظر إل

ستتخذ سبلحا  للنيل منها. والحميمة أن اليسار واليمين يرى 

 في الذاكرة وبوحها عدوا  مملما  يجب شطبه بممحاة النسيان!

أستحضر من ذاكرتي الضجيج الخطابي لشولي الماضي في 

تمديمه لفعاليات "َسَمر" )نادي األحرار(، في النصؾ األول 

من الثمانينيات بمدينة تعز، سواء في مولفه من الفن أو 

اليسار، وهي موالؾ رجعية وُعْنفيَّة كجزء من نسك حركة 

ت اإلخوان حينها، وكيؾ أصبح في أيامنا يُحدثنا بوعظيا

 منشوراته عن تنويره وتنوره!

ولعلَّ ؼياب المكاشفات والمراجعات النمدية هو ما يجعلنا 

ممارسة في لؽة الكبلم ولؽة ونعيد إنتاج عنفنا كتصور 

 البندلية!
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 عن معاناة الكتابة فً التارٌخ السٌاسً وللك النمد

 

أنا باحث مستمل، ولست عضوا  في التنظيم الوحدوي 

وألؾ بمسافة موضوعية تجاه النصوص الناصري، 

والتاريخ والشخصيات، منطلما  بالذاتي من أرضية 

 موضوعية ال من رؼبات وتهويمات.

ما طرحه  في كتابي "جدل الوالع وصدى األمكنة" نملت

وما  األخ عبدهللا سبلم الحكيمي وما طرحه علي الضالعي

طرحه دمحم سعيد ظافر وما طرحته لجنة االستمصاء في 

تمريرها، وما أعرفه عن لرب ومعايشة ممتدة لعمود عديدة، 

ومن استمراء ما كتبه اآلخرون سواء عبده دمحم الجندي أو 

حسن العديني، مما نشروه في الصحافة عن التنظيم 

الناصري، بل إنني نشرت في صفحتي تعميبات علي 

ما هي بكل تشنجاتها وتهمها وتهويماتها الضالعي ك

وادعاءاتها وتضخماتها وتخيبلتها، ثم انتهيت إل  خاتمة، 

بعد ذلن أرسل لي األخ علي عبدهللا سعيد الضالعي برد 

رؼم ، في الكتاب هتنشرفثالث هو تكرار وسب وكيل للتهم، 

االستمصاء والتعميبات كانت لد أخذت حمها، واستكملت  أن
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مة، ولوال أن السب واالتهامات التي تضمنها ممالي بالخات

التعميب الثالث لعلي الضالعي تتعلك بآخرين ال بي، لكنت 

 دون حرج.بالفيس بون نشرته بصفحتي 

المنشور في  من يرى في ممالي "التذييل.." أو "الخاتمة"

كتابي جدل الوالع وكتابي "األحزاب والموى السياسية في 

تعصبا  أو انحيازا ، فليبين ذلن من متن حلماتي  اليمن"

العديدة وصوال  إل  الخاتمة، فكل حكم يحتاج إل  تفصيل 

 وحيثيات، ال إرسال األلوال عل  عواهنها!

 من السهل تخطبة الجميع، فذلن ما يريده البعض!

لم أدخل في ردود شخصية، وال أصدرت أحكاما  دون 

ء واستنباط وممارنة معلومات ومعايشة وتحليل واستمرا

وممابلة وموازنة، ولهذا علينا أن نتبصر في ألوالنا 

 وأحكامنا!

تناولي للتنظيم الناصري ومإتمراته وممرراتها وعبللته 

بالحمدي سواء بمراءتي النمدية لكتابين نشرهما دمحم سعيد 

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

لحركة السياسية والحزبية في اليمن، من اهتماماتي بتاريخ ا

في سياق ممارباتي للعمل السياسي وتكونه طيلة أربعة 

 لرون.

كتبت عن تاريخ الحزب االشتراكي ورموزه، وعن تاريخ 

اإلخوان المسلمين، وعن اإلسبلم السياسي الزيدي، وعن 
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الحركة الحوثية، وعن المإتمر الشعبي ولوى خمر، وكل 

ي ومكاشفات جذرية، يحاول أن طرؾ أتناوله بوعي نمد

يختزل جهدي الفكري بدوافع شخصية أو أيديولوجية، أو 

بإحالته إل  أنها مناكفات، ويشخصن المسؤلة بؤنها مناكفات 

 وتضليل. أيديولوجيةأو حسد وؼيرة أو 

تعميبات بعض كوادر الحزب االشتراكي أكثر نضجا  من  

تن النمدية، تعميبات اآلخرين، فاالشتراكي يختلؾ مع لراء

ألنن كما يتصور لم تعِط حيزا  لمراجعاته النمدية التي بدأت 

مع أول لجنة لكتابة التاريخ تشكلت من فيصل عبداللطيؾ 

الشعبي وعبدالفتاح إسماعيل وآخرين. ولد كانت تجربة 

نمدية مهمة احتواها كتاب صدر أواخر الستينيات، إالَّ أن 

االنمبلب عليها وذمها هذه التجربة لم تدم، وسرعان ما تم 

سيرا  وراء اجتهادات ومنظور نايؾ حواتمة، ثم كان 

للحزب تجربة تمييمية وتصورات ومراجعات بعد أحداث 

، لكن المآسي وكوارث التاريخ كانت تعيد 1986يناير  13

 إنتاج نفسها.

واإلخواني )اإلصبلحي( ينظر لما أكتبه عن مساره وتاريخه 

 وجي واالنتمام الشخصي.من زاوية التعصب األيديول

وبعض كوادر التنظيم الناصري ولياداته ينظرون لمراءتي 

النمدية ومماالتي البحثية عن نشؤتهم ومآالتهم، من زاوية 

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

يتمترس بها البعض علّه يسدل ستارا  عل  خطاياه وجناياته 
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اريخي. مع تمديري العالي لمبلحظات واستثماراته لمسار ت

وتعليمات جادة وفاحصة ومثمرة يكتبها بعض الناصريين 

 ممن اتسعت رإيتهم وضالت مساحة عصبوياتهم.

كان البعص يتمن  لو أتجهُ نحو الردود واالنفعاالت 

المشخصنة، وحين استمررت بمنح  كتاباتي وؼايتي 

عواهنه؛ بؤن التوثيمية والنمدية كان حكم البعض يرسل عل  

الكتابة عن التنظيم الناصري ولياداته وشخصياته تعبير عن 

صراع بين عبدهللا سبلم الحكيمي وعبدالملن المخبلفي! مع 

أن ممالي "التذييل" كان استكماال  لتاريخ التنظيم، وذلن 

بالكتابة عن حركة عبده دمحم الجندي التي بدأها في 

كان عبدهللا ، وسماها "حركة اإلنماذ"، و1982/1983

سبلم وعلي الضالعي وعبدالرحيم المسني ودمحم سيؾ ناجي، 

نماذج الستمصاءاتي، ولد وجهت أسبلتي إل  عديد من 

له في المرحلة السرية في  تْ ليادات التنظيم التي التزمَ 

الستينيات وما بعدها، فمنهم من استجاب، وبعضهم أجاب 

سابد  بجزبيات ثم اعتذر، وبعضهم توارى بصمته كمولؾ

ودابم لميادات التنظيم، التي ترى أن الماضي ينبؽي أن 

 يواريه النسيان!

أردت استكمال ما معي من معلومات ومماالت وسجاالت 

جرت في الصحافة بين حسن العديني وعبده دمحم الجندي لبل 

 سنوات.
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ولو تمعن البعض وبذل جهدا  لرابيا  لوجد المساحة التي 

من المساحة التي أعطيت أفردت لعلي الضالعي أكثر 

لعبدهللا سبلم بثبلثة أضعاؾ، علما  أن المسؤلة البحثية كانت 

استمصابية، والترجيح أو االختبلؾ لمت به في الخاتمة 

كاستخبلص من تحليل واستمراء من عديد آراء، بما في ذلن 

تمرير لجنة علي سيؾ/ عبدالعزيز سلطان طاهر المنصوب، 

وأعضاء في اللجنة المركزية ولد أكد لي عديد ناصريين 

للتنظيم، ما ذهبت إليه في لراءتي النمدية عن مسار 

الناصريين، بما في ذلن تمرير علي سيؾ حسن وعبدالعزيز 

 سلطان طاهر المنصوب.

كل باحث يريد أن يكتب عن تاريخ التنظيم الناصري، 

يصطدم بحابط الصمت وتؽييب الوثابك. وحين نكتب يكون 

ولة تسفيه الكتابة والحكم عليها بؤنها رد الفعل هو محا

تضليل ومصادرة، فؤين هي وثابمكم وحمابمكم وسردياتكم 

 لنتنالش حولها؟

 عن عيس  دمحم فباستثناء ما كتبه عبدهللا األؼبري في كتابه

، وما كتبه دمحم سعيد ظافر في كتابيه، وما كتبه عبده سيؾ

الصحؾ،  دمحم الجندي وحسن العديني من سجاالت ثنابية في

وما كتبه حسن العديني من ذكريات ومنشورات في صفحته 

عل  "فيسبون"، وما كتبته من مماالت بحثية عن تلن الكتب 

وعن الناصرية... فإن الباحث ال يجد سوى يباب وصمت 

 مريب!
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 توضٌح استدراكً:

كان لي تجربة تنظيمية في الوحدوي الناصري مع بداية عام 

 رة لدمت استمالتي.، لكنني بعد ذلن بفت1990

بالنسبة للفكر المومي أنا بدأت طفولتي وشبابي عل  أدبياته 

 ومفكريه مع تنوع ماركسي وديني.

البيبة األسرية والمراببية ومعرفتي بالناصريين منذ طفولتي 

في السبعينيات، جعلتني عل  اطبلع دليك ومعايش لمسارهم 

 التنظيمي والشخصي.

التنظيم سوى سنة ونصؾ أو سنتين لم تطل فترة تحزبي في 

تمريبا ، لكنني كنت لريبا  من لياداتهم وشبابهم سواء في 

الثمانينيات أو ما بعدها، فالنسك الحزبي في اليمن هو في 

 جوهره نسك عابلي لروي لبابلي.

، كنت 1992، وإل  انتفاضة ديسمبر 1990/1991وفي 

يا  وتنظيما  ، فاختلفت فكري ليادة المطاع الطبلبي للتنظيمف

مع ليادتهم سواء في األمانة العامة أو في فرع تعز، فمدمت 

استمالتي وتفرؼت للجنة الثمافية التحاد األدباء والكتاب 

، 1990اليمنيين بتعز، والذي كانت عضويتي فيه منذ عام 

وكنت عضوا  في لجنته الثمافية، وأشرفت عل  برنامجه 

في المإتمرات  ةبيمندوالثمافي لعديد سنوات، وكنت أحد 

العامة لبلتحاد منذ مإتمره العام المنعمد في صنعاء سنة 

 .2010وإل  آخر مإتمر عام عمد في عدن ربما  1993



             

178 

 

 هذا أنا...

 

في تصوري أن سبب انفعالية اليسار بشكله المومي 

والماركسي عند نمد بنيته الفكرية والتنظيمية، من خبلل 

ية لعبللة الوعي بنسمه الداخلي وكذلن من خارجه، في ثناب

الداخل والخارج التي تعطي النالد والباحث المدرة عل  

اإلنجاز والتؤثير، هو الفاعلية النمدية التي تهدم أوهام الزهو 

 وخرافة التميز!

لكن اليمين أيضا  سواء كفكر أو بنية تنظيمية ليس ؼريبا  وال 

محجوبا  وال مسكوتا  عنه في كتاباتي النمدية، بل يتصدرها 

الكم وجذرية الصراع مع زمنه الماضوي من حيث 

 واالستبدادي، كسلطة في المجتمع والعابلة والدولة والملكية!

نشؤتي في بيبة ناصرية جعلتني لريبا  من الناصريين من 

حيث المعرفة التنظيمية ومعرفة لياداتهم وأساليب عملهم 

وكوادرهم، سواء في اليمن طيلة عمود عديدة؛ من طفولتي 

سبعينيات المرن العشرين وإل  اليوم، وكذلن منذ بداية 

معرفتي بميادتهم في سوريا ما عرؾ بـ"ليادة الخارج" حين 

، ولد تم اعتمالي بداية عام 1989ذهبت للدراسة عام 

في األمن الوطني بتعز، بعد أن أنهيت سنة التدريس  1988

اإللزامي، بسبب حماسي واندفاعي المومي خبلل تؤديتي 

(، وفي بداية 1987/1988اإللزامي )خدمة التدريس 

التسعينيات كنت متصدرا  للنشاط الناصري في الجامعة 

إعبلميا  وثمافيا ، ومسإوال  عن المطاع الطبلبي في األلسام 

األدبية، وعضوا  في اللجنة الثمافية لفرع التنظيم، وربيس 

تحرير صحيفة "البديل" التابعة للمطاع الطبلبي، وكانت في 
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حيفة مشتركة لبلشتراكيين والناصريين، ومدير بدايتها ص

 تحريرها نجيب الورافي عن االشتراكيين.

وكنت مدير تحرير مجلة "التحالؾ" الصادرة عن فرع 

التنظيم بتعز، بداية التسعينيات، وهي تشير في عنوانها إل  

-9تحالؾ لوى الشعب العامل، وفي ديسمبر بسبب انتفاضة 

وصنعاء، تم اعتمالي في  ، في تعز1992ديسمبر  10-11

األمن السياسي بتعز، ألنني كنت ألود انتفاضة الطبلب، 

، وفصلت من الجامعة 1993وبعد االعتمال خرجت عام 

فصبل  نهابيا  بسبب مشاركتي بميادة تلن االنتفاضة، وبسبب 

نشاطي اإلعبلمي والثمافي داخل كلية التربية، وكان لطبلب 

م اللؽة العربية دور في التجمع اليمني لئلصبلح في لس

طالبا  منهم ضدي،  خمسونتكييؾ محضر الفصل، فمد شهد 

بتوجيه من وكيل كلية التربية آنذان الدكتور عبدالملن 

الحسامي، الذي كان المسإول التنظيمي للتجمع اليمني 

 لئلصبلح في تعز.

لكن مولؾ ليادة اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين في محنتي 

عودتي إل  الكلية لمواصلة دراستي بعد تلن، أسهم في 

 عام دراسي. ضياع

وحينها أصررت عل  استمالتي من التنظيم ألتفرغ 

 الهتماماتي النمدية والفكرية واألدبية.

أعتمد أن هذه الثنابية في كوني عل  التصاق بمحتوى 

التنظيم وشكله، فكره وتنظيمه وشخصياته، وفي كوني 
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ملتزما  لمفاهيم ليادته وال لثمافتهم خارج التنظيم، أي لست 

وال لمساوبهم التنظيمية؛ كل ذلن جعل خطابي النمدي 

 نحوهم مإثرا .
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 المماومة من االل الحكً ذلن ما ٌاافونه

 

، ومع تواصلي مع 2020-2017في األعياد السبتمبرية 

  ثورةالصديك العزيز حسن زيد، للت له لماذا تزاحمون 

 باالحتفال طابفي يتجسد سبتمبر بخطاب 26

 م؟2014سبتمبر21بـ

سبتمبر ثورة اليمنيين كل اليمنيين، انخرط في صنعها 26

الهاشميون والمضاة والتجار والفبلحون ،أبناء الحرفيين 

والمهمشين، الخ، كان الجميع بحاجة إل  ثورة عظم  بحجم 

ا سبتمبر ليبعثوا من رماد الفمر والجهل والمرض، لهذ26

اجتمع عبد السبلم صبرة وعبد الؽني مطهر وعلي عبد 

المؽني ودمحم مطهر زيد ودمحم صالح اللوزي والشراعي 

 والمإيد ويحي  المتوكل والزعيم السبلل والجابفي وجزيبلن

  .الخ

سبتمبر ثورة لحطانية ضد الهاشمية، لمد 26لم تكن ثورة 

والجهل كانت ثورة اليمنيين ثورة ضد حكم المهر واإلذالل 

 .والمرض

اليمن التي صهرت األبمة منذ مجيبهم إليها ليصبحوا 

يمنيين. أو بحسب تفسير سلطان أحمد عمر في كتابه " 

نظرة في تطور المجتمع اليمني" فإن ما جعل اإلمامة تستمر 
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في تاريخ اليمن هو أنهم تيمننوا، وانتموا لهذه األرض 

 .وتاريخها

من وجهة نظري ليس لهذا فإن صراع الوطنية اليمنية 

صراع هوية إنه صراع اجتماعي ضد نظام الطاعي وشبه 

إلطاعي، صراع ضد المهر واستعباد الناس أكان ذلن باسم 

المسيدة أوالمشيخة أو رإوس المال. أو تحالؾ المشيخ 

السياسي والديني والتجاري والعسكري والموى اإللليمية 

 .والدولية

سبتمبر وإيماد شعلتها 26تبن  "حسن زيد" في خطاباته بعيد 

ما كتبته في ممدمة كتابي " الذاكرة والنسيان" الوطنية 

م، وظل يتبن  2018الذي طبع في يناير  اليمنية الجامعة"

ذلن طيلة األعياد السبتمبرية وإيماد شعلتها حت  تم اؼتياله، 

وكؤنهم ضالوا بخطابه الجامع للوطنية اليمنية، وضالوا 

للخروج من مضيك الهويات  بمسار الطريك السياسي

الماتلة. طريك الحوار مع الممكن السياسي، كي ال يكون من 

طريك جبري ووحيد سوى البندلية وسيلة الهويات الماتلة 

 .ولؽتها الوحيدة

لم يكن اعتباطا اؼتيال كل لادة ومإسسي حزب الحك، فذلن 

من متطلبات التمكين لتسيد لؽة الطابفية بؤوجهها المذهبية 

 .هوية والمناطميةوالج

سبتمبر للت لحسن زيد في تواصلي 26في آخر عيد لثورة 

سبتمبر 26معه بالفيس بون: لماذا ال تكتفون باالحتفال بعيد 

 وإيماد شعلتها؟
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لماذا تحاولون نمضها باالحتفاء بعيد طابفي وتمزيمي 

سبتمبر" بموازاة 21لليمنيين، تضعون خنجر الطابفية "

 كل اليمنيين؟شعلة الحياة لليمنيين 

فؤجابني: أنا ممتنع برإيتن وتصورن ومولفن، لكن من يمنع 

دمحم الممالح ودمحم علي الحوثي فهم المشرفون ، من يرسمون 

 .الخطاب ومن يحددون مفردات الطريك

للت له: "لطالما كنت صوتا للحمة اليمنية رؼم خصوصيتن 

 التي التزمت بها...تخفؾ من مولع الصمر، رؼم تفهمي لما

يدفعن أن تكون صمرا، لكن البطولة أن نستعيد لحمتنا، 

وأنت ألدر عل  السير في هذا الطريك اليمني الجامع" 

فؤجابني " بعدن وعل  يدن. هل هنان حمابم في الطرؾ 

 اآلخر؟ هل هنان متفهم؟

نحن حريصون عل  المحافظة عل  التوازن السياسي في 

 "إطار وحدة وطنية، لكن هل هنان أمل؟

له: "ليس مهما أن يوجد صدى لصوتنا في الطرؾ للت 

اآلخر، المهم أن تمضي في هذا الطريك، طريك الذاتية 

اليمنية الجامعة بؤفمها العروبي، ومن ؼوى سيعود ليجد أن 

 .الطريك الوحيد هو اليمنية الوحدوية الجامعة

حين ينكسر أمراء الحروب سيبحثون عن بصيص ضوء 

 ".حيد وطنيتنا الوحدوية الجامعةيدلهم عل  طريك الحياة الو

أجابني " لم أؼادرها ولن أؼادرها، عندما أكتب أنطلك من 

 ."مولؾ وطني وليس فبوي أو جهوي

 

 



             

184 

 

 هذا أنا...

 

 

  6 

 

 لٌس ذبابافً موالع التواصل االجتماعً المناع 

إنه المستنمع الذي تتالك فٌه  فحسب اكترونٌال

 المسوخ

 

العزعزي" ولناعهم لطان عن "دمحم علي اللوزي" وصبيه "س

 :"جينات لؽتهم "ياسمين محمودالذي يشي ب

كتب دمحم علي اللوزي وربيبه في مستنمع اللؽة الميتة 

وارتهان الروح والجسد "سلطان العزعزي" مماال يردون 

فيه عل  ممالي المعنون "عن طاهر شمسان وانتهازية 

المثمؾ" يتناولونني بالعديد من الضؽابن، كؤن يصفونني بـ 

هذا الشخص الذي لم يجد أمامه شخصا ليصارعه اصطرع "

مع لدميه، وبعد أن تميؤته ممرات األحزاب وضالت بثمل 

أنفاسه حيطان المنازل واألهل، بعد أن خلؾ روابح الخيانة 

في كل الطرق والمنعطفات التي عبرها..." ولم يكتفوا بذلن 

ت بل إن اللؽة المناطمية كمستنمع يشي بخطاب هذه الكابنا

تنفلت لتصفني بمولها :"بعد أن فشلت مناوراته وصوالته في 

أزلة تعز ولد تحولت مدينتها إل  وكر لخيوط وأشباح 

عنكبوت الدمار، جاء إل  صنعاء المدينة التي اتسع صدرها 

لجميع اليمنيين، جاء إل  صنعاء ليحد مخالبه وأنيابه 

ه في ويؽرس أظافره كيفما اتفك، باحثا عن ما يمكن الظفر ب
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والبم الدس ... أراد ان يعض كل ما حوله بدأ بيديه ثم 

بؤلدامه ثم بكل ما يصادفه... هذا المتبلد الذي ال يتولؾ عن 

ليه... مع مضػ اآلخرين أحياء كلما نمص فتات ما يلم  ع

أحمد ناجي أحمد الذي هو أول من -تمديرنا ألستاذ المحبة

 ."ناجيعان  وال يزال من سلون هذا الماصر دمحم 

 

جينات اللؽة ال يحجبها أن تتوارى خلؾ اسم مزيؾ، أكان 

أنثويا أم ذكوريا، وإن كان اعتياد هذه الكابنات عل  اتخاذ 

أسماء إناث له مدلوله في الوالع االجتماعي، ليس ككبت 

جنسي فحسب وإنما ألن األنوثة هي صوت هللا، لهذا يتم 

للؽة تحجب وتواري خلفها ألنعة الطابفية  ااستخدامها لناع

التي تصؾ جؽرافية بـ "وكر لخيوط وأشباح عنكبوت 

الدمار" وجؽرافية أخرى بؤنها " المدينة التي اتسع صدرها 

 !"لجميع اليمنيين

 للؽة تعكس وتحمل األطر المؽلمة ونميضهاهي جينات ا

األفك اإلنساني المطلك في نسبيته وتجدده، هي وعينا 

دي واالجتماعي، إنها تمول بكل وضوح : خلؾ هذا الفر

المناع واالستعارة ذباب لطالما عمل مع أنظمة الممع، وحين 

صرنا في زمن الفضاء السيبراني حلموا ذبابا في موابد 

 .أمراء الحرب ودويبلت محطات البنزين

 

يصفني دمحم علي اللوزي، مدير تحري صحيفة الميثاق، 

، والمشرؾ عل  لفضابية اإليمانوصحيفة الثورة ثم ربيسا 

بـ" العفاشي" وهذا توصيؾ طبمي  صحيفة "أخبار اليوم" 
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خرج من مطبخ بيت األحمر، حين تنازعوا مع الربيس علي 

عبد هللا صالح حول وراثة الحكم، فما كان منهم بعد عديد 

عمود توافموا فيه أن يكون منتسبا إل  بيت األحمر إالَّ أن 

: هذا ليس من بيت األحمر، إنه  2006 لالوا بعد انتخابات

عفاشي. في توصيؾ طبمي احتماري لؤلصول. واندفع 

إعبلم تجمع اإلصبلح ليروج لهذا النبذ الطبمي، كون بيت 

األحمر مكون ليادي في اإلصبلح، وكونه تنظيم طبمي 

يإمن بمنازل الناس ومراتبهم، وأصولهم، ويرى أن الحل 

طفاإه باإلحسان إل  في معالجة الصراع الطبمي هو إ

 !الطبمات الممهورة

وانساق علي عبد هللا صالح في وعيه الذي ينتمي لشروطه 

الموضوعية، فمال نعم أن ليس من بيت األحمر، انا جدي 

"عفاش" مختلما حصنا باسم عفاش وتاريخا يضع فيه عفاش 

 .في أعل  الهرم االجتماعي الذي لطالما عان  منه

علي عبد هللا صالح وأخيه دمحم علي لم يكن اعتباطا انتماء 

سبتمبر، في حين التحك 26عبد هللا صالح لصفوؾ ثورة 

علي محسن وبيت الماضي ودمحم اسماعيل أبو حورية مشيخ 

سنحان إل  صفوؾ الملكية. لمد التحك كل بشروط تكوينه 

 .ومصلحته االجتماعية

أما المول بؤنني "عفاشي" فإن العمود الماضية واضحة 

في توصيؾ مولعي كمثمؾ وكتربوي وفي توصيؾ وجلية 

اختياراتي السياسية، وفي تموضعي النمدي الذي جعلني 

طريدا ومستهدفا من كل دوابر الممع ليس فمط في سلطة 

 النظام برإوسها المتعددة ولواها المتحالفة، بل داخل سلطة
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العابلة والحزب والوظيفة والفضاء العام المتحكم به من 

. كل دوابر الممع كنت باشتبان لموى الحاكمةسلطة مراكز ا

معها وأدفع ضريبة ذلن من استمراري ومعيشتي، إنها 

 ...دوابر إنهان

ممن تضرروا  النبهاني أما المول بؤن أخي أحمد ناجي أحمد

وال زالوا من "سلوكي" فليس هنان سلون هنان رإية 

ومولؾ أعبر عنه وعنها كتابيا، ابتداء مما كتبته عن كتاب 

أحمد ناجي في كتابي "نمد الفكر األبوي" وانتهاء بما وثمته 

حين تناولت تاريخ التنظيم الناصري في كتابي "جدل الوالع 

وصدى األمكنة" وكتابي "األحزاب والموى السياسية في 

 وصوال إل  بوحي في هذا الكتاب. ."اليمنية

نعيش في مجتمع شروط تطوره وإنتاجه يعيد التخلؾ، لهذا 

  !مع عصبوياتنا متوهمين أننا نتنفس حريتنا وذواتنا نتواطؤ

 .إننا بذلن نعيد أنتاج عبوديتنا داخل المطيع
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 طواف حول سٌرة لم تكتمل

 

سنوات. كان  5حين كان عمري  دراستي بدأت بالمعبلمة

الفميه إنسانا  ودودا  وعثيرا  من وصاب، لرأت عنده 

 المصحؾ والكتابة عل  اللوح. كنا نمحو ما نكتبه بالمطاط

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

ونعود لكتابة آيات أخرى... ال شن أن شخصية الفميه كانت 

 ذاتها. وفي السنة "المعبلمة" تّابمحببة للتعليم في الكُ 

التحمت بالدراسة في الصؾ األول االبتدابي بمدرسة ناصر 

سبتمبر بمدينة تعز، كان  26االبتدابية، والكابنة في شارع 

، وفي تلن السنة كانت المظاهرات 1973 /1972ذلن عام

في آخر عهد الربيس الماضي عبدالرحمن اإلرياني، تترن 

، كذلن كان للوهج الشعبي تجاريا  أثرها في ذهني كطفل

وزراعيا  وتعاونيا ، واألنشطة المدرسية في عهد الربيس 

إبراهيم الحمدي، من مسرح وحركة كشفية ورياضية 

 وتعليمية، أثرها في طفولتي.

أكتوبر الناصرية، أتذكر  15، بعد فشل حركة 1978في 

 المداهمات للمنازل بحثا  عن الناصريين من ألاربي، يومها
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المعارؾ  العديد منلوالد مكتبة كبيرة كانت تحتوي أحرق ا

السياسية واألدبية والتاريخية، أحرلها في "المافي"؛ التنور 

"جواني"  10حمنا وحك الجيران. كانت المكتبة أكثر من 

كتب وأشرطة كاسيت تحتوي عل  نجوم الؽناء العربي... 

ها في استطعت أخذ شنطة مبلبس كانت مليبة بالكتب وإخفاء

ود"؛ كهؾ صؽير في الجبل، دون معرفة والدي، ومن "حُ 

، 1979تلن الكتب بدأت مسيرتي مع المراءة منذ عام 

يومها كنت في الصؾ الخامس االبتدابي، ألن الوالد جعلني 

 أعيد دراسة الصؾ األول ابتدابي سنتين.

في الصفين األول اإلعدادي والثاني اإلعدادي منذ عام 

درست في مدرسة الشعب بتعز، وكان ، 1983إل   1981

في الواجهة الؽربية  الروسي لمجسم الممر الصناعي

تؤثيره البصري حول أهمية العلم وعظمة االتحاد  للمدرسة 

 السوفيتي حينها.

أعود لشنطة الكتب التي لرأتها، فمد شملت كتبا  لسيد لطب 

" "، وكتبا  للينين "ما العملاالجتماعية في اإلسبلم "العدالة

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

الحركة المومية، ولنديم البيطار عن االنمبلب الثوري، وكتبا  

لدمحم مندور في النمد األدبي، وكتبا  في تاريخ الفلسفة، وكتبا  

لميشيل عفلك، ونظرية الثورة العربية لعصمت سيؾ 

 الدولة... الخ.
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األيديولوجيات واألدب والتاريخ  كانت كتبا  متنوعة في

والفن... ذلن األساس ظللت أتزود منه. وفي المرحلتين 

ية والثانوية كنت أعمل في اإلجازة الصيفية، داإلعدا

وأشتري كتبا ، وأتابع لراءة الصحؾ والمجبلت، واألفبلم 

 السينمابية.

( التحمت في 1983/1984في الصؾ الثالث اإلعدادي )

كنت أشارن في اإلذاعة المدرسية طيلة مدرسة الفاروق، و

التحمت  1986. وفي العام 1985وإل   1983األعوام 

بمدرسة ثانوية تعز الكبرى، كان اسمها في أول عام افتتحت 

 فيه مجمع ناصر، ثم تؽير اسمها.

، بمدرسة ناصر حلمان 1987/1988درست إلزاميا  عام 

في  لدس، وكنت مشرفا  عل  النشاط الثمافي والرياضي

المدرسة، إضافة إل  تدريسي مربيا  للصؾ األول االبتدابي، 

وفي تلن السنة كانت لراءاتي تتسع أكثر لساعات ما بعد 

 الظهيرة.

، ليتم اعتمالي في جهاز 1988ثم عدت إل  مدينة تعز، عام 

األمن الوطني بتعز، بسبب نشاطي الثمافي بمدرسة ناصر 

فرت إل  دمشك حلمان لدس. بعد خروجي من المعتمل سا

سوريا علّي ألتحك بمسم الفلسفة، فلم أوفك، فذهبت إل  ليبيا 

الذي حصلت عليه كان  الدراسيبنؽازي، لكن الممعد 

، ومنها إل  بيطرة، فلم أستسػ ذلن، وعدت إل  دمشك
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نت دابم المراءة في مكتبة األسد، صنعاء... في سوريا ك

 إضافة إل  ما اشتريته من سوريا من الكتب.

، بكلية الشريعة والمانون، 1989تحمت بصنعاء عام ال

، لكنني بعد ثبلثة أشهر لم أجد نفسي في ذلن التخصص

، فتركت الكلية ألعود إل  تعز، وألتحك وألسباب المعيشة

 .1990بكلية التربية لسم اللؽة العربية عام 

وفي كلية التربية كان لنشاطي الطبلبي والسياسي تؤثيره، 

لتحرير صحيفة "البديل"، وهي صحيفة فمد كنت ربيسا  

طبلبية معارضة، وكنت عضوا  في اتحاد األدباء والكتاب 

، وأشرفت عل  1991أو  1990اليمنيين بتعز، منذ عام 

 النشاط الثمافي التحاد األدباء فرع تعز.

، بسبب 1993بعد خروجي من معتمل األمن السياسي عام 

، تفرؼت 1992ديسمبر  11و 10و 9مشاركتي بانتفاضة 

، 1993للنشاط الثمافي، واعتزلت االنتماء الحزبي منذ عام 

لتؤسيس الجماعة األدبية، التي كان فيها العديد من الشبان 

والشابات المهتمين والمهتمات باألدب شعرا  وسردا  وفنا  

تشكيليا  وترجمة، وكنت ربيسا  لمجلة "رإى" الصادرة عن 

 الجماعة األدبية.

مانينيات كنت الث، ففي 1990الصحؾ عام  بدأت الكتابة في

أكتب خواطر ومحاوالت ممالية، لكنني لم أبدأ النشر إال منذ 

، في صحيفة "الوحدوي" التي كنت مراسبل  لها 1990عام 
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بتعز، وأنجزت لهم الكثير من المصص والتحميمات 

 والتؽطيات الصحفية.

كان أو ممال نمدي نشرته في الصفحة األدبية  1991وفي 

لصحيفة "الجمهورية"، تناولت فيه نصوصا  شعرية للشباب، 

ثم أشرفت عل  الملحك األدبي لصحيفة "الجمهورية" العام 

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

وتتالت كتاباتي في الملحك األدبي لصحيفة "الجمهورية" 

حين كان مشرفا  عليها عارؾ البروي، ثم عز الدين سعيد 

حي، ثم سمير رشاد اليوسفي، الذي عل  يديه أحمد األصب

تحول الملحك إل  صحيفة "الثمافية"، لتستمر كتاباتي في 

 صحيفة "الثمافية".

درست في ريؾ تعز بمدرسة الصباح بالكدرة  1995عام 

ألواصل التدريس بمدرسة  1996لدس، ثم عدت عام 

 الفاروق ثم مدرسة ثانوية تعز الكبرى لرابة العمدين.

 2008طبعت كتابي "نمد الفكر األبوي"، وفي  2003في 

كتابي "الهويات  2010كتابي "تحرير التحيزات"، وعام 

، 2012الطاردة"، ثم "المذكرات السياسية في اليمن" عام 

، وكتاب "الذاكرة 2016وكتاب "مدارات نمدية" عام 

، وكتاب 2018والنسيان... الوطنية اليمنية الجامعة" عام 

، وكتاب 2019ت الوجود والحدود" في "العروبة تحديا

، وكتاب "مكاشفات 2019"مطالعات وتؤمبلت" في 

"جدل الوالع وصدى األمكنة"  و، 2020ومماربات" عام 
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(، وكتاب "المذكرات السياسية في اليمن" 2021)يناير 

، وكتاب "السرد في اليمن ..من سلطة 2021-الطبعة الثانية

وكتاب  -2021الؽراببية"المجاز إل  ؼواية التفاصيل 

، وكتاب "في 2021"األحزاب والموى السياسية في اليمن"

 م.2021نمد التطبيع .." 

لؤلسرة دور كبير في التوجه الثمافي، فمد كان أخي أحمد 

ناجي النبهاني مثمفا  وكاتبا  ونالدا ، وكان الوالد لاربا ، ولديه 

ت... بيعي مكتبة في البيت، ومتابعا  نهما  للصحؾ ولئلذاعا

للصحؾ والمجبلت حين كنت صؽيرا ، أتاح لي لراءة 

الصحؾ والمجبلت والمصص والكتب الثمافية من كشن 

 سبؤ.

هذا المحيط مع االستعداد الداخلي، شكل اهتماماتي المعرفية 

 والنمدية.
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 مهازل التارٌخ كثٌفة المأساوٌة

 

وموضع مهازل التاريخ تتكرر بمؤساوية كثيفة، ألن مولع 

 الجؽرافيا هي من تنتج هذا التكرار.

عطؾ المؤساة، بل هي ُمولََّدة المهزلة السوداء ليست خارج م

 ، بصور شديدة الكارثية وأكثر لهرية.منها

يحدثنا المرحوم اللواء يحي  مصلح مهدي  1969في عام 

نوفمبر كي يصل إل  5في مذكراته أن نظام جمهورية 

السعودي عل  اليمن، كان ال بد تمهيد الملعب لتسيد النظام 

له من أن يعمل عل  إسماط لواء صعدة لصالح الموات 

الملكية التي تتحرن وفما لرؼبات ومصالح النظام السعودي. 

خمر من مشيخ سياسي وديني وعسكري  ولد أدت لوى

وتجاري هذا الدور، فكان سموط صعدة إخضاعا للربيس 

وصوال  ،عبد الرحمن اإلرياني كي يمبل بمداوالت مارس

، والتي ُعِرفت بالمصالحة 1970إل  تسوية واتفالية مايو 

الجمهورية الملكية. وتم وفما لتلن التسوية إزاحة المزاح، 

تعيين بعض الملكيين كؤحمد الشامي أي بيت حميد الدين، و

في المجلس الجمهوري وعبد المدوس المصري وؼيره في 

الحكومة، كمرحلة انتمالية تم بعدها إزاحة الملكيين نهابيا بعد 

ان تم الوثوق بموى خمر في صياؼة نظام جمهوري لبلي، 
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أي صيؽة لشرتها جمهورية ومحتواها "الدولة اإلسبلمية" 

لسعودي أسسها وخطوطها في اتفالية التي وضع النظام ا

الطابؾ، التي ولع عليها أركان المشيخ المعبر عن ممررات 

 مإتمر خمر.

ولوى خمر تتمثل بالمشيخ السياسي واإلخوان المسلمين 

والعديد من الضباط والبعثيين والبيوتات التجارية. أي 

تحالؾ المبيلة السياسية واإلسبلم السياسي والعسكر والتجار 

 عث.والب

البعث الذي اختار طريك االنحياز للموى المشيخ نكاية 

بجمال عبد الناصر، من خبلل لرارات المإتمر المومي 

 م.1963الذي عمد في عدن عام 

لكن المول سيرا عل  بعض الكتاب بانحياز البعث لموى 

اإللطاع وشبه اإللطاع في اليمن نكاية بجمال عبد الناصر 

حزب البعث العشابرية والبدوية، يحتاج إل  استمراء، فبنية 

وأوهامه عن عروبة نمية من االختبلط باآلخر الؽربي، 

والرحم النمي في تنظيرات زكي أرسوزي، يدفع إل  هذه 

 النتيجة، فالممدمات البدوية ال تنتج سوى اصطفافات رجعية.

اعتاد النظام السعودي عل  إعادة ضبط النظام في صنعاء 

إل  المشيخ السياسي والديني  من خبلل "صعدة" استنادا

 نوفمبر.5والضباط والتجار داخل نظام جمهورية 
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م 1969في ما ذكرته سابما من سياق لسردية صعدة عام 

أعتمد أن الحركة الحوثية التي انطلمت من صعدة طيلة 

الحروب الستة مع بدء األلفية الثالثة، ومن تؤويل اثن  

 -هب الزيديعشري، ووالية الفميه من البطنين، للمذ

استهدفت النظام الجمهوري من ناحية، والوجه العمبلني 

 المعتزلي في المذهب الزيدي من ناحية أخرى. 

ما كان للحركة الحوثية أن تحصد نتابجها في االستيبلء عل  

السلطة في صنعاء والعديد من المحافظات الشمالية ما لم 

تجد العون من المشيخ السياسي والديني والعسكري 

 التجاري داخل نظام رإوس الثعابين النوفمبريين!و

إن الصراع في جوهره بين الشعب الذي أنتج ثورة 

مايو، وبين النظام السعودي 22أكتوبر و14سبتمبر و26

الذي يرى في هذه المحطات الثورية نميضا ونمضا له، 

معبرا عن تنالضه مع هذه المحطات الثورية والوحدوية من 

ر ونظامهم السياسي الممثل خبلل تحريكه لموى خم

نوفمبر وصورها العديدة، وباإلمامة التي يعاد 5بجمهورية 

إنتاجها بمزيج من اثن  عشرية ووالية الفميه والتسليم 

بخرافة الولي المصطف  عرليا بما هو تكثيؾ للعنصرية 

السياسية واالجتماعية، التي تلتمي مع النازية في هاوية 

وهام الخيرية، وتتجاوزها في العرق، ومع الصهيونية في أ

ضيك عرلها وأوهام خيريتها المستلبة لئلنسان، كونها ال 

سع لصياؼة شعب في صورته اآلرية، وال الشعب المختار تت

في صورته اليهودية، وإنما اختزال الناس بالولي المصطف  
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في خيريته "خيار من خيار" أي استمرار دابرة النفي 

عنصرية، كونها تجليا لئلله بما العرلي في ذروة ساديتها ال

هو صورة تتجل  باالصطفاء للمابد في جيناته المحصورة 

 بالبطنين!

حي  بن الحسين الذي يبكانت الزيدية في اليمن ممثلة 

معتزلية في  -هـ285-281استمدمته صراعات المبابل عام 

مذهبها الكبلمي، وحنفية في فمهها السياسي، ومن معطفه 

 : المطرفية والجارودية.جاء الشيء ونميضه

إن الحوثية لم تستهدؾ الجمهورية والوحدة اليمنية فحسب، 

لكنها استهدفت المذهب الزيدي، في تجريفها وتحريفها له 

باتجاه فكر "والية الفميه" والوالء واالصطفاء في الحكم 

والثروة. أي نمض لفكرة التعدد الذي يثري الوحدة فمها 

 وكبلما وجؽرافيا ومواطنة.

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

اإلمامة بالبطنين، وإنما في األلدر واألفضل في تحميك 

العدل والخير للناس. وهو لول عل  النميض منه ما لال به 

اإلمام عبد هللا بن حمزة، الذي مارس المتل والتفسيك 

نت والتكفير لكل من لم يسلم باإلمامة في البطنين. وهنا كا

المطرفية هي االمتداد لمدرسة الهادي يحي  بن الحسين، 

الذي لم يمل باحتكار السلطة في البطنين، ولم يفسك أو يكفر 

من لم يمل باإلمامة والوصية، فمد كان فكره متماثبل  مع 

المعتزلة، وكان يعين المضاة من الحنفية عل  الجهات 
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ن والنواحي التي تخضع لسلطته. ولهذا يرى البعض أ

المطرفية هي األكثر التزاما بنهجه الكبلمي ومولفه من 

 الخلفاء.

ترى الباحثة سلوى علي لاسم المإيد، في رسالتها الممدمة 

لنيل درجة الدكتوراه، أن مذهب اإلمام الهادي يحي  بن 

الحسين تميز بـ: استمبلله بمذهبه في األصول والفروع، 

انطبللا من ومخالفته زيد بن علي، وسابر علماء عصره، 

 أفكار شيخه أبي الماسم البلخي البؽدادي المعتزلي.

إن أساس اإلمامة في الزيدية هي الدعوة، وتثبت بالعمل 

 واالختيار. 

تطورت اإلمامة الزيدية في اليمن بحسب ممتضيات السلطة 

وتدبير الملن، بمعن  أنها لم تكن فكرا جاهزا وإنما تدوينا  

هنا كان التباين واالختبلؾ  لمسار تاريخي في اليمن. ومن

بين األبمة وأفكارهم، وهو ما يجعل رإية الدكتور عبد 

الكريم جدبان لئلمامة عل  أنها ليست أصولية لطعية، وإنما 

مسؤلة اجتهادية، مما يعني أنه ال يترتب عل  منكرها أن 

امتدادا  لهذه المدرسة التي تثبت اإلمامة -يكفريفسك أو 

عل  هذا النهج كانت إمامة يحي  بن بالعمل واالختيار. و

حمزة في المرن الثامن الهجري واإلمام عز الدين بن الحسن 

في المرن التاسع الهجري واإلمام دمحم حميد الدين ويحي  

حميد الدين واإلمام أحمد ودمحم البدر، يحكمون وفك 
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ممتضيات السياسة ال لطعيات المذهب. وبحسب المطرفية 

 فإن "اإلمامة تموى".

بحسب الباحثة سلوى علي لاسم المإيد في بحثها سابك 

الذكر فإن المولؾ من فكر اإلمام الهادي يحي  بن الحسين 

انمسم إل  رأيين: فالمطرفية ال ترى في اإلمامة أصبل  من 

األصول، كما لم يإمنوا بؤن هللا أوجب لؤلبمة مثل الذي 

ل الذي أوجبه لؤلنبياء، فبل الخطاب المرآني يإيد هذا المو

تزعمه بعض الزيدية، وال والع الممارسة السياسية المعاشة 

لؤلبمة في اليمن يعززه. ويؤتي عل  النميض من هذا المولؾ 

ما سار عليه األبمة: الماسم العياني وأحمد بن سليمان وعبد 

 هللا بن حمزة وآخرون.

في بداية األلفية الثالثة كانت حركة حسين بن بدر الدين 

عدة، وشعاره المنسوخ عن الخمينية "الموت الحوثي في ص

ألمريكا الموت إلسرابيل"، ورفض "التبعية" لهما، حينها 

وجد علماء الزيدية  ومثمفيها وسياسييها في الحركة الحوثية 

خروجا عن مبادئ الزيدية وأصولها، وتوجها اثن  عشريا 

يفمد الزيدية لربها من المذهب السني، بل ويستهدؾ 

مامة في اليمن اكتسبت استمراريتها كنظام يمنيتهم، فاإل

إلطاعي في التاريخ اليمني، دون أن يتبلشوا كؽيرهم من 

األنظمة المنافسة لهم كون اإلمامة لطعت كل صلة لها بؽير 

االنتماء لليمن، لكن الحوثية تحدث فرزا خطيرا تجاه هذه 

الميزة ميزة الصيرورة كيمنيين ، لتجعل منهم أبناء هللا في 

وأصدر علماء الزيدية بيانات نمد وتنديد  -ابل أبناء اليمنمم
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شعاره وخطابه المنمول عن وضد حركة حسين الحوثي 

 الخمينية.

حين انتصرت الحركة الحوثية واستولت عل  السلطة في 

العاصمة صنعاء والعديد من محافظات الجمهورية  سار 

علماء الزيدية وسياسيوها ومثمفوها  خلؾ راية الحوثي 

ورددوا صرخته، متهالكين عل  المؽانم، لكنهم عند المؽرم 

سرعان ما يصبح األخ عدوا  ألخيه، وتلن من سنن 

االجتماع. ففي كل حركة سياسية عند المؽنم يتزاحم الجميع، 

وعند المؽرم تبم  الخرافة عزالء عارية من كل لشورها 

وأرديتها، سواه العدم رداإها األخير، وإن كان ال شيء 

   وإنما يتحول من حال إل  حال...يفن

الطبيعة البشرية كما يرى المفكر علي الوردي في كتابه 

آنؾ الذكر ال يمكن إصبلحها بالوعظ المجرد وحده، فهي 

كؽيرها من ظواهر الكون تجري حسب نواميس معينة، وال 

يمكن التؤثير في شيء لبل دراسة ما ُجبِل عليه ذلن الشيء 

"كوبان": "لكي تسيطر عل  من صفات أصلية. يمول 

الطبيعة، يجب علين أوال أن تدرسها، فاإلنسان جزء ال 

علي الوردي:  -6يتجزأ من الطبيعة المحيطة به". ص

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

 .56ص

حرن الوحيد للجماعة الحوثية، مليس العامل العمابدي هو ال

ليميا ودوليا خدمت فهنان عديد عوامل سياسية داخليا وإل
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التمدد الحوثي، ويبدو لي أن انكماشها لن يكون إال بتؽير 

البوصلة اإللليمية والدولية تجاه الحركة الحوثية. فالمول 

بؤنها حركة زمام أمرها في إيران يؽفل أن الواليات المتحدة 

وبريطانيا والسعودية واإلمارات ولطر ذو نفوذ في هندسة 

 من.الصراع الطابفي في الي

ال يمكن أن تكون سلطنة ُعمان بوابة للعبللات الخارجية 

للحركة الحوثية دون أن تكون الواليات المتحدة والمملكة 

المتحدة وإسرابيل والمملكة السعودية هم من أوجد ذلن 

الفضاء لتتحرن فيه ومنه الحركة الحوثية مع المجتمع 

 الدولي. 

ما تنمله  م بحسب1258هـ/ 656يعلك الشرفي عل  أحداث 

الباحثة سلوى علي لاسم المإيد في بحثها الممدم لنيل درجة 

الدكتوراه: "ولعبت ظروؾ المحط التي عاشتها المنطمة، 

وأموال السلطان، دورا  ربيسيا  في انحراؾ الناس وتكالبهم 

عل  حرب اإلمام أحمد بن الحسين". ويعلك الشرفي عل  

عل  األشراؾ أحداث تلن الفترة بموله: "وكان األؼلب 

وؼيرهم من المبابل الميل إل  الدنيا وإل  الشهوات العاجلة، 

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

 والممصود بالسلطان آنذان سلطان بني رسول...

 .2021-3-18-صنعاء
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 حاضر اإلسالم السٌاسً فً الٌمن

 

اإلسبلم السياسي في اليمن كان خبلل العمود الماضية جزءا 

السلطة من سلطة مراكز الموى الحاكمة، ويحظ  برعاية 

لهافي مواجهة اليسار المومي  ولوجيأيديالسياسية، كذراع 

 .والماركسي

وكان له ِمدارسه ومعاهده ومراكز تحفيظ المرآن كتعليم 

ودوليا، إضافة إل  مواز ، وميزانيات مهولة محليا وإلليميا 

سيطرتهم عل  التعليم العام، والجيش واألمن وبعض 

 .المإسسات والوزارات

توهم أكبر أحزاب اإلسبلم 2011فبراير 11مع أحداث 

السياسي في اليمن" جماعة اإلخوان المسلمين، المسم  

بتجمع اإلصبلح" أنهم سوؾ يحصلون عل  سلطة أوسع 

 ."ظامبإسماط ما سموه حينها " إسماط الن

لم يستوعب اإلخوان المسلمون " تجمع اإلصبلح" أن إسماط 

النظام يعني فيما يعنيه سموط الدولة الضامنة لسلطتهم، 

 .وبالتالي سموطهم

كان حضور اإلخوان في اليمن طيلة عمد الثمانينيات  لويا 

في الشطر الشمالي من اليمن ثم مع تحميك الوحدة اليمنية، 
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ها وضد دستورها تمددت سلطتهم في والتي ولفوا ضد اتفاليت

 .المحافظات الجنوبية كما هو في الشمال

لكن إسماط الحزب االشتراكي من معادلة السلطة في 

ومن ثم الدعوة إل  اجتثاثه من خبلل  1993انتخابات 

اؼتيال العديد من لياداته المدنية والعسكرية، وصوال إل  

الزنداني وعبد النفير للحرب الذي تزعمه شيوخ االصبلح 

الرحمن العماد وعبد هللا صعتر واليدومي الخ، انتملت 

التنالضات إل  داخل بنية مراكز الموى المنتصرة في حرب 

، لتبدأ العبللة بين مكونات الموى المنتصرة باالنتمال 1994

إل   1994-1990من التكامل وتوزيع األدوار طيلة 

ذاكية بالتراح ثم المت 1997التنافس الهادئ في انتخابات 

استمبللية الربيس علي عبد هللا صالح، بل واعتباره مرشحا 

وصوال إل  الصراع  1999لتجمع اإلصبلح في انتخابات

، وألن ذلن المسار 2006االنتخابي الساخن في انتخابات 

ولعبته االنتخابية عمل عل  تمليص متدرج لسلطة تجمع 

يذية والمضابية اإلصبلح ونفوذه في السلطة التشريعية والتنف

فكان الترتيب لبلستمواء بالشارع خيارا طرح كتلويح 

عل  لسان النطاق الرسمي  2006تهديدي بعد انتخابات 

لئلصبلح دمحم لحطان، ولتكون أحداث تونس ومصر محركة 

في اليمن، ليهتبلها تجمع  2011فبراير 11ألحداث 

اإلصبلح مع دعم لطري وخليجي وتلويح برض  أمريكي، 

استخدام الشارع وتوظيؾ االحتمانات المناطمية  فكان

والجهوية والمذهبية، ضد الهضبة والزيدية، ورفع 
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الشعارات التي تدعوا إل  اتحاد تعز مع عدن وفن االرتباط 

بصنعاء، ثم تفكين الموات المسلحة واألمن وضرب لوتها 

الصاروخية والدفاع الجوي بحجة أن الجيش عابلي، واألمن 

عوة إل  نظام ألاليم في ظل إسماط المركز عابلي، والد

الضعيؾ والهش، كل ذلن أحال األلاليم المحتمنة بثمافة 

طابفية والمدجنة بالسبلج إل  دويبلت عل  اسس ثمافية، أي 

مذهبية ومناطمية وجهوية، وعل  أسس التصادية تميز بين 

الجؽرافيات النفطية والجؽرافيات الفميرة والمزدحمة 

 .بالسكان

ت الدولة وتفككت الجؽرافيا باحتراب أهلي تحت سمط

الفتات والنعة الطابفية المتعددة، وبدال من أن تتسع سلطة 

تجمع اإلصبلح فمد تملصت من اليمن الكبير إل  بضعة 

مبات من الكيلو مترات في تعز ومؤرب وبعض من شبوة 

 .وحضرموت

وأخذت السلفية الجهادية من عدن والضالع وأبين ومدينة 

ربة مرتكزا لها؛ لتربية الناشبة وبناء معاهد ومعسكرات الت

تعليمية وتربوية تصنع ألؽاما ومفخخات من البشر  لمادم 

 !اليمن

للمجلس االنتمالي في  أيديولوجيةأصبحت السلفية الجهادية 

عدن وأبين والضالع، واإلخوان في تعز ومؤرب وشبوة 

وحضرموت وسمطرى، والحركة الحوثية  في صنعاء 

مار وإب  والحديدة وحجة والمحويت وعمران، وأجزاء وذ
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من تعز مع اشتباكات وتداخبلت جؽرافية احترابية بين 

مكونات اإلسبلم السياسي المدجج بالمال والسبلح وعميدة 

الوالء والبراء، هو في المحصلة يستنزؾ مكونات اإلسبلم 

السياسي، لكنه في جوهره استنزاؾ لئلخوان المسلمين في 

، وهو في المجمل استنزاؾ حاضر اليمن ومستمبله اليمن

بجعله حمل صراع واستمطاب داخل مكونات اإلسبلم 

 ...السياسي وحروبه الدينية

فالمتاخمات الجؽرافية بين الحركة الحوثية واإلخوان 

المسلمين والسلفية الجهادية تعزز من الصراع المستدام 

لاء في الذي ينهن ويستنزؾ تجمع اإلصبلح وبمية األفر

اإلسبلم السياسي وعل  حساب مستمبل األجيال اليمنية 

 ...الشابة

في المحصلة ما حدث طيلة عشر سنوات كان في جوهره 

انكماش لحركة اإلخوان تجمع اإلصبلح في اليمن، ليس فمط 

بسبب عدابه مع نظرابه في اإلسبلم السياسي، وإنما لتراكم 

مومي والماركسي. إرث تاريخه اإللصابي واجتثاثه لليسار ال

وبسبب سياسة االجتثاث التي انتهجها مع حليفه الربيس 

 .السابك علي عبد هللا صالح وتنظيم المإتمر الشعبي

بالمحصلة تجمع اإلصبلح ينكمش من سعة اليمن الكبير إل  

 !حدود إمارات صؽيرة متباعدة
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  :الشارع فً تعز

د منذ اللحظة األول  التي انطلك فيها ضجيج "ثورة ض

الفساد" في تعز كان جوابي عل  سإال صديك عزيز 

 سؤلني: ما الذي يحدث في تعز :

 للت له :

الشارع في تعز هو شارع تجمع اإلصبلح وحين يتحرن 

باسم إسماط النظام أو إسماط الفساد فهذا يعني أن هنان 

 ترتيبات وتسويات إلليمية وعل  اإلصبلح إن يسوي ملعبه.

حين أرادوا إخراج أبو العباس من تعز أثاروا موضوع 

جرابم المتل والماعدة وحين أرادوا التمدد إل  التربة 

والمواسط والمعافر أثاروا موضوع األحزمة األمنية 

ومشروع إماراتي وحين أرادوا استكمال السيطرة عل  

 المكاتب التنفيذية بتعز أثاروا موضوع الفساد...

"تجمع بتعز فهنان مشروع ينفذه حين يتحرن الشارع 

وهو يشير إل  تسوية إلليمية بين المتصارعين  "اإلصبلح

 محليا...

 اليوم لناة الجزيرة تؽطي مسيرة تعز ضد الفساد.

وتابعت حديث عبد الوهاب المحبشي ودمحم البخيتي في لناة 

 الجزيرة...

 يبدو من حديثهم أن هنان تسوية مع السعودية...
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مبلمح منذ البداية ولذلن طبيعي أن تكون ليس للحرب 

 تسويات ملعب وليس تسويات لوطن.

 هي تسوية فمط؛ أي خارطة طريك لمرحلة لادمة، مشكلتنا

أو أزمتنا أننا نتوهم خروجا من مضيمنا وضابمتنا ونحن 

 لسنا طرفا في موازين الصراع...

 ناالمعلب لهم وحدهم ونحن شباكهم الذي يسددون ضده، لكن

دون فريك منّظم ودون خطة ودون حارس، بل إننا ال شبان 

نعي مولعنا... نحن عبيد موزعون بين خرافاتهم 

 وأساطيرهم، نحن فيدهم، ناسا وجؽرافية...

 

منذ اللحظة األول  التي انطلمت فيها لعبة " مواجهة الفساد" 

كان جوابي :ما يحدث في تعز استكماال لمشروع  في تعز،

ذي بدأ بإزاحة نظرابهم في المعتمد؛ أي السيطرة اإلخوانية ال

اس، إالّ أن النظير العمدي اصدق في بالسلفيين بميادة أبي الع

 السياسة، فهو يرى السياسة مرآة لمعتمده...

حدد أسبابه بسببين، المعتمد  بتعز حين واجه السلفي الحوثيين

فخصومه روافض، والسبب الثاني العامل االلتصادي، بل 

فيما تجمع اإلصبلح ظل يلعب  ماثبل للمعتمد.كان االلتصاد م

عل  عوامل، كحماية العرض، وتعز في مواجهة الهضبة 

المجوس... كان اإلصبلح يلعب في مربع السياسة  ومواجهة

 اإللليمية والدولية...
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أنجز السلفيون بميادة أبي العباس إزاحة للحوثيين من حارة 

ومن الجمهوري والمجلية والعرضي وجزء من صالة، 

 ة...رَ فِ يْ صَ عُ 

لحوثيين من عمك تعز وأطرافها لإزاحة  "35اللواء "وأنجز 

 وريفها...

هي التخلص من العميد عدنان  ثم كانت المرحلة الثانية

وهنا كان دور  "35اللواء"الحمادي، وإعادة هيكلة 

المخترلين للواء من شخصيات عسكرية ومدنية والمحسوبة 

 لئلخوان إنجاز المرحلة الثانيةلاتبل، فمد حمموا -عل  اليسار

 من مخطط السيطرة...

أي السيطرة المطلمة  ما نحن فيه االن هو المرحلة الثالثة؛

عل  تعز المحاصرة بالجوع والطوق العسكري في داخلها، 

 وعل  ضواحيها.

اإلخوان المسلمون في تعز بحاجة إل  المإلفة للوبهم  لم يعد

أنجزوا لهم مهمات في من المإتمريين و اليساريين الذين 

 المرحلتين السابمتين.

التسوية المادمة بين لوى وجؽرافيات يمثلها ألنعة الطابفية 

والجهوية، وعل  هذا األساس يتحرن  والمناطمية المذهبية

تنظيم اإلخوان المسلمين وتنظيمهم الخاص وجيشهم 

ومعسكراتهم؛ إنهم ينظفون ملعبهم من الحشابش الؽيرية 
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 هذا أنا...

 

المسيطرة  بين ألنعة الطابفية المادمة فالتسويةالمضرة بهم. 

 .عل  الثروة والسلطة

ال  ،أي أن عليهم أن يدخلوا التسوية بوجههم ولوتهم الحميمية

 بالمستؤجرين في المرحلتين السابمتين...

التفتوا إل  تحول بعض أدواتهم المرحلية إل  أوراق 

 ...وكروت مستهلكة

لطري، بإيماع يتم فيه تمديم لناة الجزيرة  /دويتو إسرابيلي

 بؤنها مناضلة، ومراسليها بؤنهم جيفارا!

 لم يتركوا حيزا للحميمة...

سيطرو عل  كل هامش للفهم، أحداث مكررة وسيل صور 

 ال تعطين لحظة اللتماط وعين المسلوب!

الملعب ليس فيه سوى فريك أمريكي، لم  1989منذ عام 

ؤنزلت الواليات المتحدة أذرعها يعد هنان خصم حميمي، ف

 الهشة كي تتمرن عل  تسديد األهداؾ في شبان ببل حارس.

تيون والعمانيون العبين امارهنا أصبح المطريون واإل

 ."الدبل كات"يتفننون في 

زمن إسرابيلي ما كان له أن يكون بجحا لوال الحمبة 

 م وإل  اليوم...1970السعودية الممتدة من 
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 هذا أنا...

 

نية ليس هنان خصيم، إنهم الناشبون في المضية اليم

المطريون واإلماراتيون والعمانيون، امتداد الحمبة السعودية، 

 -ومشيخات التطبيع منذ بداية تسعينيات المرن العشرين

 !ينفذون مناوراتهم بؤريحية مطلمة

 

 :حرب السٌوف والنصوص

منذ اللحظات األول  لمرض النبي الذي تُوفي عل  إثره، 

النصوص: فمن لابل إن النبي ول  أبا بكر بدأت معركة 

عل  الصبلة كرمزية لتوليته اإلمامة السياسة، ومن لال بل 

خرج يتوكؤ عل  علي بن أبي طالب ليزيح أبا بكر عن 

إمامة الصبلة. ومن لابل بؤن النبي أراد أن يكتب كتابا لؤلمة 

لن تظل بعده أبدا، في إشارة إل  الوصية، لكن عمر بن 

 .ل لهم إنه يهجر، يكفينا كتاب هللاالخطاب لا

 !وكؤن عمر أعاق تتميم واكتمال الرسالة

ثم كان الصراع في سميفة بني ساعدة بين األنصار الذي 

يرون نصيبهم بـ"الرسالة"، فمد ذهب الناس بالؽنابم، بعد فتح 

مكة وحنين، وعادوا هم بالرسول، الذي لال لهم :...لو سلن 

-واديا لسلكت وادي األنصار... الناس واديا وسلن األنصار

 ...والمهاجرين الذين يرون أنفسهم البذرة األول  لئلسبلم

لم تكن خبلفة أبي بكر وعمر خبلفة وفك النظرية المرشية، 

فما كانوا من أعمدتها وال من بيوتاتها المتؽلبة، أضؾ إل  
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 هذا أنا...

 

ذلن لول عمر حين اختار الستة للشورى واختيار واحد 

مة : لو كان سالم مول  أبي حذيفة حيا منهم ليلي أمر األ

 ...لوليته

ومع ممتل عثمان بن عفان بدأ الصراع داخل من تبم  من 

أهل الشورى الذين اختارهم عمر. فمد مات عبد الرحمن بن 

عوؾ، ولم يبك سوى علي بن أبي طالب والزبير وطلحة 

وسعد بن أبي ولاص. وعبد هللا بن عمر كان حكما وليس له 

شيء. فكان الصراع بين علي بن أبي طالب من من األمر 

جهة والزبير وطلحة، من جهة أخرى، واختار سعد بن أبي 

 .ولاص االعتزال

فما كان من الزبير بن العوام وطلحة إال أن جعلوا من 

عابشة زوج النبي لابدة لمعركتهم ضد صهر النبي وابن 

 .عمه. وهنا كان لؤلحاديث والحكايات دورها في الصراع

 .ه صراع السيوؾ والنصوص في آنإن

 .وهي نصوص تحمل جينات وثمافة ووعي المجتمع

ابتداء من خبلفة أبي بكر وعمر اللذين يريان النبوة إرثا 

لؤلمة، فاألنبياء ال يورثون دينارا وال درهما، ومرورا 

بمعركة الجمل بين ضفتي علي بن أبي طالب صهر النبي 

أحب نساء النبي، من  وابن عمه وبين عابشة بنت أبي بكر،

كان يصفها بـ"الحميراء" ويرى شيعتها بؤن نصؾ الدين 
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 هذا أنا...

 

منها، عمبل بما يرووه منسوبا للنبي :خذوا نصؾ دينكم من 

  .شةبعا

هنا كانت النصوص المضادة تستدعي وعيا جمعيا يملل من 

كينونة المرأة عمبل ودينا، فـ"أمر األمة ال يليه النساء..." 

صلح أمرها النساء...""وليس سوى العجم "إن أمر األمة ال ي

واليمن من أّمر النساء..." في سياق احتماري للعجم واليمن، 

فالعمل البدوي يرى في التطور الحضاري للعجم واليمن 

 !وتوليتهم للنساء  منمصة

إنه ال يفلح لوم تدبر أمرهم امرأة" "يخرج بعدي لوم  "

 ."ترأسهم امرأة ال يفلحون أبدا

الصراع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن وصوال إل  

أبي سفيان، أي بين الوالية "الوصية" كـ"ثمرة للشجرة 

المريشية" وبين النظرية المرشية التي تحتكر اإلمامة في 

 ."لريش، فتمول بنصية " اإلمامة في لريش

هنا استمرت ثنابية الوصية والمرشية سمة للحروب التي 

معركة "ِصفِّين" ومرورا أخذت مناحي عديدة ابتداء من 

بعام الحسم الذي سيطر فيه معاوية عل  الحكم بعد اؼتيال 

الخوارج لعلي بن أبي طالب، فسمي ذلن العام بعام السنة 

 ...والجماعة

لم يتولؾ الصراع عل  السلطة رافعا المصاحؾ فوق 

 .السيوؾ
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 هذا أنا...

 

فالدين وتؤويله ظل هو الحامل األيديولوجي الذي يستند عليه 

نة والجماعة والشيعة بكل فرلها والخوارج، بل أهل الس

 .والمعتزلة والصوفية الخ

إالّ أن فكر الخوارج بفرلهم األزارلة والصفرية واإلباضية 

رأوا أن اإلمامة ليست واجبة وال نصا، وبالتالي فهي ليست 

لرشية وال وصية وإنما حما لؤلمة. وكانت اإلباضية هي 

   ...ية السياسةأكثر فرق الخوارج إنتاجا في نظر

هو صراع عل  السلطة والثروة كان فيه السيؾ والخطاب 

يتكامبلن في إعطاء المدسية والحك لطرؾ وتفسيك الخصم 

أو وصفه بانه منافك أو تكفيره. صراع استحواذ عل  الدنيا 

يصل في خياله إل  نفي الخصم من جنة اآلخرة، والتخليد 

 ...في جحيمها

ا تم توظيفها في الصراع، كل حكايات تستولد بعضها بعض

 ...بحسب مولعه في تلن الضفاؾ

حت  أن الحكايات الحوارية والسجالية والمنالشات كانت 

تختلك ثنابية سجالية، لكننا عند تحليل تلن الحكايات وظيفيا 

سنجدها تتكون بنيويا من ذات البإر الوظيفية، يبدأ الطرؾ 

يستنطك  الذي اختلك الحكاية بعرض حجته ونصوصه، ثم

الخصم بخطاب واهن، ال يلبث أن يجعله يتلعثم أو يسلم أو 

 .يعلن بؤنه مكابر، أو يتوارى خجبل أو أو الخ
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 هذا أنا...

 

حين دخل دمحم عبد هللا عبد المطلب)ص( مكة، جاء في 

د اذهب خطبته بباب الكعبة :" ... يا معشر لريش، إن هللا ل

آدم وآدم ّظمها باآلباء، الناس من عنكم نخوة الجاهلية وتَعَ 

 : من تُراب، ثم تبل هذه اآلية

ن َذَكٍر َوأُنثَٰ  َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوب ا ." يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْمنَاُكم ّمِ

َ َعِليٌم  ِ أَتْمَاُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ َولَبَابَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ

 " َخبِيرٌ 

أجل الوحدة التعارفية، من أجل  التعدد واالختبلؾ من 

 ...االندماج للمتعدد

 !الوحدوي هو األتم ، هو األكرم ، هو األفضل 

 .ما أعظمن أيها اإلنسان الدمحمي

 ...كلكم من آدم وآدم من تراب

 ...هذه هي الرسالة الدمحمية، فمن تاه عنه جوهرها فليع

المرشية نميض لحميمة  الوصية لآلل واألهل والعصبوية

رسالته، التي كانت خاتمة تدرج اإلنسان نحو توله المطلك 

 ...من كل الدوابر الضيمة

 ...إنها رسالة اكتمال مفككة كل للعصبويات

ابتداء من العصبوية لؤلنا، وليس انتهاء بعصبوياتنا 

وتحيزاتنا العابلية والعشابرية، بؤشكالها البدوية المتعددة، 
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 هذا أنا...

 

ل ألصحابه موجها لهم، حين وجدهم تلن التي لا

 .يستصرخون لبابلهم :دعوها فإنها منتنة

 !الرسالة الدمحمية هي اكتمال تحررنا من كل الظبلميات

 ...الدمحميون هم اإلنسانيون

 .لكل أجل كتاب

وهذا يعني أن نفهم كل إنتاج معرفي وفك نسمه االجتماعي 

 ...وسياله التاريخي

 

 :الدولةالحوثٌون من الحركة إلى 

كل حركة سياسية تضفي عل  مإسسها من معاني الكمال ما 

يجعله كلي المعرفة، رؼم أن تحليل محتوى ما ينسب إلي 

أولبن المإسسيين، أو من يُعاد تمديمهم تاريخيا عل  أنهم 

مإسسون يٌْظِهر أن الخطاب المنسوب إل  آباء تلن 

لرون الحركات السياسية والعمابدية هو نص تم بناإه خبلل 

 عديدة، بما يشمل عصر المإسس وعصور الحمة عليه.

في "نهج الببلؼة" نجد في خطب منسوبة لعلي بن أبي 

طالب ومن ذلن رسالته إل  األشتر النخعي ما يحيل إل  

تصور للحكم ال ينتمي للمرن األول الهجري وإنما إل  لرون 

تالية كالرابع الهجري، أي زمن الشريؾ الرضي، الجامع 

 ل ومحتوى "نهج الببلؼة". لرساب
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 هذا أنا...

 

كذلن نجد ذات الشيء مع "رسابل إخوان الصفا وخبلن 

الوفا" التي تنسب لمإلفها اإلمام اإلسماعيلي "أحمد بن عبد 

هللا بن دمحم بن إسماعيل" ففي متن هذه الرسابل من العلوم 

والفلسفة والفلن واألدب والشعر، إلخ، ما يحيل في محتواه 

 المرن الثالث الهجري.إل  لرون تالية عل  

كبل الكتابين "نهج الببلؼة" و "رسابل إخوان الصفا وخبلن 

الوفا" ينطلمان من إيمان مطلك بؤن اإلمام مستودع العلم 

والحكمة، والحابز عل  العلم اللدني، والعابر في رإيته 

 ومعرفته لؤلزمنة.

السمة الثانية التي يبلحظها المارئ في الحركات السياسية، 

 -أكانت ذات أيديولوجية دينية أو أيديولوجية دنيوية سواء

هو أن رجاالت الحركة الذين رفعوا مداميكها ينتهي دورهم 

باإلبعاد أو المتل حين تتحول الحركة إل  نظام مهيمن عل  

 الدولة.

فهذا أبو جعفر المنصور يستدرج أبا مسلم الخرساني إل  

ووضع مدامين  المصر ثم يموم بمتله، وأبو مسلم هو من مهد

الدولة العباسية، وأسمط الدولة األموية في العرالين 

 وخراسان.

وذات األمر صنعه المهدي "عبد هللا بن أحمد بن الحسن بن  

عبد هللا بن دمحم بن إسماعيل" إمام اإلسماعلية في المؽرب، 

فمع انتمال المهدي من مركز الحركة في "سلمية" بالشام إل  

له داعيته "أبو عبد هللا الشيعي"  المؽرب، وبعد أن مكن
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 هذا أنا...

 

وأخوه "أبو العباس" األمر هنان، ،اخضع له المبابل وسلم له 

سلطان المؽرب، دبر "المهدي" الؼتيالهما عند خروجهما 

من لصره، وكلؾ من يرميهما بالسهام، مستؽفرا ألبي عبد 

هللا الشيعي، لسابمته وجهوده، والعنا ألبي العباس، كون 

 نبها أن المهدي يخطط للتخلص منهما. الثاني كان مت

ويبدو لي أن مسؤلة الشن في هوية "المهدي" كان يتم 

توظيفها في الصراع عل  السلطة، فمع موت اإلمام الحسين 

بن أحمد ، وليام أخيه دمحم بن أحمد بدور في الدعوة 

اإلسماعيلية، وانتمال إمامة الحركة اإلسماعيلية إل  المهدي 

دعاة في العراق واليمن والبحرين بتؽير عبد هللا شعر ال

أسلوب الخطاب وفكره، فكان شكهم بؤن "الباب" استول  

عل  اإلمامة، ومن هنا كان تمرد المرامطة وزحفهم عل  

"سلمية" للمبض عل  اإلمام، الذي كان لد فر، محددا وجهته 

إل  اليمن، ومضمرا جهته الحميمية إل  المؽرب، وكان 

فيروز" ممن ولؾ مع "علي بن الفضل" رسوله إل  اليمن "

في تمرده عل  ضد إمام اإلسماعيلية، واعترؾ المنصور 

في اليمن، ابن  بن حوشب بها، فكان الصراع بين الطرفين

 حوشب وابن الفضل.

في اليمن كان عبده دمحم المخبلفي من نمل حركة اإلخوان 

المسلمين من فكرة وأفراد مرتبطين بجماعة اإلخوان 

ن بمصر إل  تنظيم، ومع تحول جماعة اإلخوان في المسلمي

اليمن إل  شرين أيديولوجي لجمهورية خمسة نوفمبر، مع 

التوجه نحو المصالحة "الملكية/ الجمهورية" التسوية 
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 هذا أنا...

 

السعودية األول ، حت  تم اؼتيال عبده دمحم المخبلفي في 

ليتبوأ العابدون من صفوؾ  -نميل سمارة، بحادث سير

تنظيم اإلخوان المسلمين في اليمن، ويخلو  الملكية مفاصل

 وجه التنظيم للشيخ عبد هللا بن حسين األحمر!

وكذلن كان شؤن "الهاشمية السياسية" التي أخذت أشكاال 

متنوعة، بدأ ببيت الوزير الذين رعتهم بريطانيا منذ 

خمسينيات المرن العشرين، وصنعوا عل  يديها، كهاشمية 

السياسي والفكري من حركة سياسية مماربة في نهجها 

اإلخوان المسلمين، ووصوال إل  الهاشمية السياسية التي 

رعتها الواليات المتحدة منذ بداية ثمانينيات المرن العشرين، 

بسمات شيعية أخذت تتماه  مع النهج الخميني والفكر 

"االثن  عشري"، مفارلة للفكر الزيدي بمضايا تتعلك 

 هادية.باألصول وليس مجرد فروع اجت

كان في تصوري لـ"يحي  المتوكل" دوره األساسي في 

تحول الفكرة إل  تنظيم، وكان للدكتور أحمد عبد الرحمن 

شرؾ الدين إسهامه الفكري في الثمانينيات والتسعينيات في 

المزج بين التنظيم "جمعية آل البيت" والتؤصيل الفكري، 

ية أحدث لطيعة مع تصوراته التسعين 2012وإن كان في 

 ممدما تصورا مدنيا للدولة.

وكان لعبد الكريم جدبان محاولته في تطوير االجتهاد داخل 

الفكر الزيدي ومن ممكنات فرق الزيدية كالمطرفية، التي ال 

 ترى الحكم  شرطا وال حكرا بالبطنين.
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 هذا أنا...

 

وأراد صالح الصماد أن يسلن طريما سياسيا يموم عل  ثنابية 

لية السلطة التنفيذية كإدارة الوالء للفكرة كمعتمد واستمبل

 لشبون الناس.

وأراد حسن زيد أن يكون للهاشمية السياسية حضورها 

الوازن، مع لناعة بالتعدد والشراكة السياسية في الحكم، 

وتسليم بموازين الموى المإثرة إلليميا، ففي لناعته التي عبر 

عنها في العديد من منشوراته وكلماته أن السعودية هي 

لليمن، عل  أن تكون العبللة معها مبنية عل  األلرب 

الشراكة كل وفما لموضعه الجؽرافي، والسكاني، وممدراته  

 االلتصادية، واختبلفه الثمافي. 

 

 :أذرع الوالٌات المتحدة فً الٌمن

ما يسميه المفكر "هادي العلوي بـ"اللماحية العربية" 

الرافضة للتسلط والمهر، هو في حميمته منظور جزبي 

لخاصية من خصابص "العمل البدوي"؛ فالبدوي يرفض 

التسلط، ويرى أن الخضوع للدولة لهر وذل، لهذا نجد 

المبابلية البدوية في عموم المنطمة العربية، بل سمة عامة 

للبدوية أنّا كانت، يرفضون االستمرار ويزدرون االستمرار 

 .والزراعة واإلنتاج المهني، بما في ذلن استكانة لسلطان
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 هذا أنا...

 

كانت فرق الخوارج انعكاسا لسمات "العمل البدوي" فهم 

حين بايعوا علي بن أبي طالب عل  أن يكون المابد، بايعوا 

أميرا ال وصيا وال إماما يخضعون له، بل أميرا يميلونه مت  

ما وجدوا أنه خالؾ شروط بيعتهم، لم يبايعوه بيعة مطلمة 

مامة تستعبدهم، ناهين عن لهرهم بنظرية الوصية واإل

المنصوص عليها من هللا كما تزعم فرق الشيعة، بل بايعوه 

بشرط أن يكون معبرا عن لماحيتهم، ورفضا لنموذج عثمان 

بن عفان في الخبلفة؛ أي أن يكون علي بن أبي طالب  

خادما لهم، ال مهيمنا عليهم بذاته وبآله، مسلما لهم ال 

ال  مستسلمين له، رافضين لهيمنة دنيوية جسدها عثمان،

 !مستبدلين ذلن بهيمنة إمامية دنيا ودين

من هنا نجد فرلة "األزارلة" هي الجناح اللماحي للخوارج، 

األكثر تعبيرا عن اللماحية العربية،  -بكل سماتها البدوية

تثور ضد أمير اختارته، ثم حين تراه خرج عن شروطها 

 .سرعان ما تنحيه، ولو كان في ذلن لتله

من فرق اإلسبلم السياسي بؤمير لم تعبث فرلة سياسية 

 ."بايعته كما صنعت "الخوارج

وفي تسميتهم بالخوارج تحيز للموى المضادة لهم، فهم في  

جوهرهم كانوا تعبيرا عن اللماحية العربية الرافضة لهيمنة 

األرض والسماء، أي أنهم جوهر الرساالت التي تدعوا إل  

لمهر. إنهم تحرير اإلنسان فردا وجماعات من كل أنواع ا

فضاء البادية، بكل شحها وضيك إنتاجها ووعيها، لكنهم 
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 هذا أنا...

 

باتساع الصحراء الرافضة للتملن، فالعشب والماء ملن 

 .للجميع

بل إنهم في ثنابية الذكورة واألنوثة كانوا متمدمين فطريا 

عل  اآلخرين، فهم لم يخصوا الذكورة بالميادة، لذلن وجدنا 

  ...ا لادةعديد نساء في فرق الخوارج كنّ 

ولم ينحِن الحجاج خوفا إالّ المرأة شبيب الخارجي، وفي 

 :ذلن لال الشاعر عمران بن حطان هاجبا للحجاج

 أسد علّي وفي الحروب نعامة

 ربداء تجفل من صفير الصافر

 هبلّ برزت إل  ؼزالة في الوؼ 

 بل كان للبن في جناحي طابر

     

من لماحية  مع الزمن تم ترويض "الخوارج" أي إخراجهم

التمرد إل  ضيك االستكانة والتمية، التمية فعل سياسي؛ إنها 

 .مكر للوصول إل  االستحواذ والتمكن والتمكين السياسي

ومن ذلن كانت فرلة "اإلباضية" أي اإليمان بـ"اللماحية 

العربية" نظريا، واالستكانة لهيمنة المتسلطين عمليا، طالما 

ؼير متوفرة، وهنا التماإهم أن المدرة عل  اجتثاث التسلط 

 .مع المعتزلة، أي مع المنطك العملي
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 هذا أنا...

 

في لراءتي لحركات اإلسبلم السياسي لديما وحديثا لم أجد 

فرلة رفعت شعار "المصحؾ والسيؾ" األيديولجيا 

والمسدس، إالَّ وكانت السلطة وشرهها ونهمها هي الؽاية 

دوية؛ لمشروعها، مع استثناء لفرق الخوارج في مرحلتها الب

أي األزارلة والصفرية، لكن اإلباضية كانت لد التربت من 

السياسة أكثر من لربها من اللماحية العربية، أي أصبحت 

 .جزءا من اإلنتاج الريعي وابتعدت عن بداوتها

ما صنعته الزيدية في اليمن منذ أواخر المرن الثالث 

الهجري في صنعته اإلسماعيلية في المؽرب في ذات 

  .التوليت

إالَّ أن أبمة الزيدية في اليمن تيمننوا، وأصبحوا جزءا من 

سمات اإللطاع والمبابلية في اليمن، بعد أن كانوا من بني 

الخمس؛ أي الفبات المهمشة التي يجب حمايتها ألنها ال 

تحمل السبلح، بل ممنوع عنها حمل السبلح. مثل الجزارين 

الدواشنة والحدادين والمزينيين والمشامين واألخدام و

 .واليهود، إلخ

في اعتمادي أن األبمة في لحظات ضعفهم كانوا ينحازون 

لبني الخمس المستضعفين، وفي أزمنة لوتهم كانوا ينحازون 

 !للموى االجتماعية المتؽلبة عل  المستعضفين

األبمة اإلسماعيليون في المؽرب العربي من المهدي عبد 

ل  المنصور إسماعيل، هللا بن الحسين إل  المابم بؤمر هللا إ

إل  المعز لدين هللا ظلوا ؼرباء عن المؽرب العربي، لذلن 
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 هذا أنا...

 

نملوا ملكهم إل  مصر، وهنان كان األيوبيون الذي لدموا 

 !لنصرتهم ضد الفرنجة لهم بالمرصاد

فمد جاء األيوبيون لنصرة الفاطميين بمصر، ثم لم يلبثوا أن 

 !من والشامأصبحوا الموة التي تجتث وجودهم في مصر والي

من هنا كان تحرن صبلح الدين األيوبي في مصر إل  

اليمن، ففي تحركه إل  اليمن منح  مذهبي، أي التخلص من 

مخزونهم واحتياطهم البشري والمذهبي، وكذلن فتح نافذة 

للنجاة من تحرن نور الدين محمود في الشام نحو مصر، 

عربي وكذلن فإن اليمن بمضيمه في البحر األحمر وبحره ال

مهما في مواجهة الفرنجة، فمصر لها بوابتان،  -استراتيجيا

شرلا الشام وجنوبا اليمن، وإن أُْلِفلَْت البوابتان تبلشت 

 !مصر

استراتيجية مصر مرتبطة بموضعها ومولعها، جؽرافيا 

وسياسيا، لهذا ال يحيد عنها في مراحل السيادة ال ملون 

لوسيطة، وال مصر المديمة وال حكام وسبلطين عصورها ا

لابد حركات التحرر الوطني، والمترجم للمومية العربية 

 .كوحدة سياسية جمال عبد الناصر

تلن لوانين الجؽرافيا وعبمرية المكان ؛إنها ليست خرافة 

مناطمية لكنها حتميات وجودية، وليست عواطؾ فابضة 

 !لكنها ضرورات حياتية
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 هذا أنا...

 

عجز اإلسماعيليون أن يصبحوا جزءا من المؽرب العربي 

ومصر، لكن اإلمامة الزيدية في اليمن امتصتهم اليمن، 

فؤصبحوا يمنيين في سياق الهيمنة اإللطاعية التي تشمل 

هرميتها السادة والمضاة والمشيخ المبلي، وضمن تمابلية 

 .تلتمي وتتماطع بين السادة والمشيخة المبلية

اكتوبر 14م،و 1962سبتمبر 26ليمنية :إن الثورة ا

،هي ثورة 1990مايو 22، والوحدة اليمنية 1963

المواطنة، ثورة إزالة الفوارق الطبمية والمناطمية والجهوية 

والمذهبية بين اليمنيين، أن يصبح الجميع مواطنين، ال 

بيوتات وال مناطك وال جهات وال مذاهب، هذه هي الثورة 

يا، دون ذلن انحراؾ عن أهداؾ اليمنية ومماصدها العل

 .الثورة اليمنية

المارئ في استراتيجية المملكة المتحدة والواليات المتحدة 

سيجد أنهم يعتمدون في تنفيذ استراتيجياتهم االستعمارية 

عل  المخبر الؽير أيديولوجي، من هنا يكون استخدامهم 

واأليديولوجي الهاشمي ورلة وكرتا  لؤليديولوجي اإلخواني

إن سمح الولت برميه تم إلماإه وحرله، في حين أن 

 .يديولوجيلبل  أااعتمادهم الدابم والمطلك عل  المخبر 

عل  سبيل المثال سنجد كل نماذج الهاشمية السياسية 

المإدلجة تم التخلص منها بعد أن أنجزت ما عليها في سياق 

في المنطمة؛ تم اؼتيال الدكتور أحمد االستراتيجية األمريكية 

شرؾ الدين ومرتض  المحطوري والنسخة العلمانية من 
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 هذا أنا...

 

الهاشمية السياسية ممثلة بالدكتور دمحم عبد الملن المتوكل، 

وتم اؼتيال عمبلنية الدكتور عبدالكريم جدبان، واؼتيال 

ثورية عمياء جسدها عبد الكريم الخيواني، وأخيرا اؼتيال 

 .فك مع الزيدية السياسية باؼتيال حسن زيدممكنات التوا

هنان عديد نسخ مما أطلمت عليها مصطلح "الهاشمية 

السياسية" وهذا مصطلح تداوله اآلخرون عني دون أن 

إالَّ أن نسخة  -ينسبوه لي، بَِسطو منهم مع اإلصرار

"الحوثية" من وجهة نظري ليست عمابدية، إن الحوثية 

أيديولوجي، من هنا يتم  ذراع استخباراتي أمريكي ؼير

التخلص من الهاشمية السياسية المإدلجة، والرهان عل  

المخبر "الحوثي" ألنه صنيعة أمريكية من حيث الممدمات 

 !والؽايات
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 هذا أنا...

 

 :عبٌد الوالٌة ومهزلة العمل الطائفً

 هي "صرخة" أمريكا:  

 "الموت" لؤلوطان 

 والثورات

 هذا زمان الطابفية

 لببلهة والواليةمزرعة الخرافة وا

 واللعان العنصري

 

عندما يتحدث عبيد الوالية عن الوطنية، فإن ذلن يندرج فيما 

ُعِرؾ من كبلم النبوة األول  :"إذا لم تستح فاصنع ما 

 شبت".

الحوثية كنتاج للهاشمية السياسية  في اليمن ُصنِعت سعوديا، 

سبتمبر لطاع 26فمد ظلت صعدة لعمود عديدة بعد ثورة 

مستمل، يتم تحريكه سعوديا إلخضاع المرار في العاصمة 

 صنعاء.

وفي سياق التوجه لتسوية مارس ومايو  1969في عام 

، المعروفة بالمصالحة "الملكية الجمهورية" تم 1970

 إسماط صعدة لتمبل صنعاء بالشروط السعودية للتسوية.
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 هذا أنا...

 

كانت "الهاشمية السياسية "في اليمن أداة النظام السعودي 

راعه في تركيع النظام الجمهوري، لبل أن يتم اختطاؾ وذ

"جماعة اإلخوان المسلمين" في اليمن ووهبنتها، بعد اؼتيال 

مرالبها العام عبده دمحم المخبلفي، في نميل سمارة عام 

،ومن ثم وإعادة توظيفها بالمطلك وفما للمصالح 1969

السعودية /الؽربية، بعد أن كانوا أفرادا يتحركون وفما 

لعبللاتهم بالشيخ عبد هللا بن حسين األحمر كعبد الملن 

الطيب وعبد المجيد الزنداني أو عبللة عبده دمحم المخبلفي 

بوزير التربية والتعليم لاسم ؼالب، الناصري ذو الميول 

 الدينية. 

عل  الموالين والمسلمين للحوثية أالَّ يرطنوا بلؽة الوطنية 

ة ووحدة الشعب والنظام الجمهوري ، والديممراطي

واألرض، فمن كان في منطلماته النظرية يرى الشعب عوام 

ومحبين وآل وأهل بيت النبوة، وأن الدين هو محبتهم 

والتسليم لهم، ويرى عامة الشعب ال كرامة لها، واألرض 

فإن  -ليست وطنا وإنما إرث لعرق اختاره هللا دون العالمين

بلب العمل، حديثه عن سيادة ووطن يصبح من مهازل است

 والردة بالناس إل  عصور األساطير!

في تراتبية استعبادية يمبع الشعب فيها في محاذات األلدام 

وتمبيل الركب، وأن األصل هو التسليم والخضوع والمحبة 

للمصطف  في عرله، فجوع الناس وأكلهم ألوراق الشجر 

ومخلفات الممامة، وتشردهم في المساكن والعراء لعدم 

لدرتهم عل  تسليم اإليجارات وجنون ارتفاعها، بسبب عدم 
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 هذا أنا...

 

سليم الرواتب، ضمن سياسة إفمار المجتمع، فالمهم لدى ت

الهاشمية السياسية وذراعها الحوثية هو المحبة والتسليم 

المطلك لهم، فمن كان هذا دينه فعن أي وطنية ووطن 

يتحدث، وذاتية الناس مسلوبة منهم، وعزتهم منزوعة 

 بالتجويع، وكل سبل الحياة األلل من كريمة معدومة!

 خدمات صحية وال رواتب وال خدمات أساسية، ال تعليم وال

وال حد أدن  للمعيشة، تم سحك المواطن، فعن أي وطنية 

 ووطن تتحدثون؟

لم تبموا جامع ليميا للناس، ألنهم كذوات فردية مسحولين 

بالجوع واألمراض والتشرد في السكن، فيما اآلل يتطاولون 

لم تبك  في البنيان ومراكمة الثروات وتوسع السلطات التي

مسافة بين سلطة تشريعية وتنفيذية ولضابية، لمد أزلتم كل 

عمل مإسسي راكمته الثورة والوحدة اليمنية، فالوطن 

والثورة وهللا هو المحبة والتسليم المطلك لخرافة العرق 

 المختار، والجينات المنتخبة إلهيا!      

 أنتم و "صرختكم و"لعنتكم" معا 

 من لبلة امريكا

 ن تتسعودون تتمطرلونتتؤسرلو 
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 هذا أنا...

 

 

 االلتتال باسم الدٌن والهوٌات الوهمٌة ال ٌبنً وطنا

 

ؾ حرب  الخطاب اإلعبلمي أللنعة الطابفية في اليمن يَوّصِ

التحرين نحو تسوية يرجونها بؤنها حرب من أجل الدين، 

هكذا نجدها في تصريحات "والي ذمار" "دمحم البخيتي" 

في الممام األول  ولدى "سلطان" مؤرب. فالحرب ليست

واألخير من أجل الثورة والجمهورية وسيادة الوطن، وإنما 

من أجل الدين ثم يؤتي الوطن والثورة والجمهورية كحشو 

 وتفاصيل عابرة. 

ن يكون المتال من الجوهر هو "الحرب من أجل الدين" وحي

"إسبلم/كفر"   بين ثنابيات تمابلية صبح لتاالأجل الدين فإنه ي

بين "اإلسبلم الصحيح" و "اإلسبلم التحريفي" مما يجعل 

األرضية المتالية مشتركة لدى األفرلاء المتخادمين باسم 

 الدين وما يليه عبلبك ترد في خطابهم بعد كلمة "ثم".

أي أن الماعدة وداعش والجماعات السلفية واإلخوان 

 راية "هللا". بـ "هللا" وخلؾ يماتلون المسلمين والحوثيين

الحرب باسم الدين توليد للعنصريات في أشكالها المناطمية 

 والجهوية والسبللية فـ"كل عنصرية تستولد أخرى".
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 هذا أنا...

 

من "االصطفاء الرسالي" إل  "تعز حرة ال تهان" إل  

"الجنوب العربي" وحامله السياسي "المجلس االنتمالي"، 

حو عمد كتركيب مزجي من "الجهة" و "السلفية" والسعي ن

اتفاليات مع الكيان الصهيوني، بما يعزز المول بؤن التطييؾ 

في اليمن يإدي إل  تبلشي الوطنية اليمنية وتمكين إسرابيل 

 في المنطمة.

المجلس االنتمالي يماتل من أجل وهم سماه "الجنوب" تارة، 

و "الجنوب العربي" تارة أخرى. لكن السلفية أداة ربيسية 

 للمجلس االنتمالي.في التنظيم المتالي 

إنها أشكال متعددة من "ثمافة الفمر" التي يصفها الدكتور 

فيصل دراج في ممدمته لترجمة كتاب " بإس العالم" لـ"بيير 

بؤنها صناعة أيديولوجية تدميرية تنتمل فيه -بورديو" 

الليبرالية الجديدة من أيديولوجية تدميرية إل  أخرى، كي ال 

له. والظبلل تؤتي وتذهب وال تؽير يبم  من اإلنسان إالَّ ظ

 شيبا.

فما يحدث من هندسة للخارطة االجتماعية والجؽرافية هو 

 إنتاج ألشد اشكال "ثمافة الفمر" الماتلة.

من هنا نرى خطاب هذه األلنعة الطابفية تتماثل في خطابها 

وبإس ثمافتها وتكرار لوالبها الصوتية، واستظهاراتها 

 الخطابية.
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 هذا أنا...

 

استعرنا توصيؾ فيصل دراج في ممدمته آنفة  اإذ إنه انتمام

الذكر "انتمام من زمن سبك، يترن الوعي الفمير في العراء، 

حيث عل  الفمراء أن يؤكلوا بعضهم "فكل عنصرية تستولد 

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

والعنؾ والعنصرية والمدرسة الخاببة وهراوات البوليس، 

نعة بشرية متناظرة، ال فرديات متميزة، ال تعرؾ ينتج أل

يات في و"الحوار" أو ما هو لريب منه. لذلن لن تكون اله

"الوعي الفمير" المتكا أبدا عل  "ثمافة الفمر" إالّ اختراعا 

تراجيديا، يخترع الذات وما يواجها، منتهيا إل  تنابذ، يجعل 

 "الوالع ضيما ومحاصرا، والعمل أكثر ضيما وحصارا

 

 :السعودٌة ومبادرة اكتمال العبودٌة وثمافة الفمر

أحالت السعودية طيلة العشر السنوات المنصرمة اليمن إل  

ممابر جماعية عديدة، بواسطة أدواتها الطابفية العديدة في 

 .تعز وصنعاء وعدن ومؤرب الخ

كان بإمكانها تفكين اليمن وتوزيعها بين أدواتها المحلية  

من الدمار، لكنها استهدفت تمزيك الوطنية دون هذه الكلفة 

  .االجتماعية لبل أن تستهدؾ تمزيك الجؽرافيا

 .لمد أحالت اليمن إل  ممبرة كي تنعم بالسبلم الدابم

وها هي اليوم تعلن مبادرتها "للسبلم" بين "أمراء المبور" 

وليس ؼريبا أن يصحب هذه الحرب ضد المجتمع اليمني 

وإعبلن "مبادرة السبلم" تدمير التعليم والصحة والتنمية 

وإفمار المجتمع، بما في ذلن إيماؾ رواتب الموظفين 
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 وتجويعهم لعديد سنين، وإفمار المجتمع، بما في ذلن إيماؾ

رواتب الموظفين النازحين لتتضاعؾ مآسيهم، نزوحا 

 !وجوعا

 .ثمافة الفمر" وسيلة وؼاية من ؼايات هذه الحرب"

 

عودة المجتمعات إل  محليتها وانتماءاتها ما لبل وطنيّتها 

الجامعة هدؾ من أهداؾ هذه الحرب. تسييج المناطك 

والمرى والجهات والمذاهب بؤسوار الهويات الماتلة هدؾ 

 .أهداؾ هذه الحربمن 

 

أمراء الحرب المحليون ذراع السعودية في اليمن، والحديث 

عن تسوية بينهم مهزلة سوداء، فهم ليسوا خصوما، إنهم 

ينجزون وظيفة واحدة في إفمار الشعب اليمني وتمزيك 

 .وحدته الوطنية وسلب سيادته

 

لن يتحمك السبلم لليمنيين مالم يهدموا أسوار ممابرهم، 

وطنيتهم ويحددوا عدوهم وفك استراتيجية وطنية  ويبعثوا

وحدوية تخرجهم من االرتهان لمليشيا السعودية في اليمن، 

استراتيجية وطنية وحدوية يسمطون من خبللها كل ألنعة 

 .تراكم استثماراتها كلما اتسعت ممابر اليمنيينالتي  الطابفية،
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 هذا أنا...

 

طها، إن للجمهور فكرة متعالٌة لآللهة، هً من ٌنبغً إسما

 :ةتحرٌر ذواتنا من تحٌزاتها الماتلأردنا 

في خمسينيات مصر جمال عبد الناصر كانت مهن الطبمة 

الوسط  هي النموذج الذي يطمح إليها أفراد المجتمع، لذلن 

كانت األفبلم المصرية تردد الزمتها الطبمية "مهندس أد 

 ."الدنيا

ة في اليمن ال زلنا بسبب ركود التحوالت االجتماعي

 ."وااللتصادية نتداول مصطلحي "سيد" و"شيخ

سنجد صحفيا بارزا في حضوره يردد دوما أنه "ابن الشيخ" 

سيمول لنا إنه كلما التم  بالشاعر والمثمؾ أحمد لاسم دماج، 

ناداه الشيخ أحمد لاسم بـ: "يا ابن الشيخ... أنا الشيخ وأنت 

 "ابن الشيخ

نظام سلطة أحمد حسين وابن الشيخ هذا كان أبوه من أعمدة 

الؽشمي والربيس علي عبد هللا صالح، وطمس معالم مرحلة 

الربيس الشهيد إبراهيم الحمدي، بما هو ربيس لسلطة 

 !الشعب

عندما لتل أحمد حسين الؽشمي يذكر لنا األستاذ الشيخ يحي  

منصور أبو اصبع العديد من مشايخ تعز الذي ورثهم 

عديد أشهر رباسة  أحمد الربيس علي عبد هللا صالح بعد 

ي. من الشيخ البحر في ماوية إل  الشيخ "لاسم شمحسين الؽ

 ."بجاش" في "كدرة لدس

هذه الثنابية نجد اليساريين حين  في حالة متمدمة عن

ينتكسون نحو انتمابهم العابلي يتحدثون عن األب تاجر 

التجزبة، فيعيدون تخيله بكبير تجار تعز، "شهبندر التجار" 
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ن أبوه فميها يكتب عمود الزواج والبيع والشراء يتم ومن كا

 .إعادة تخيله كبيرا للمضاة

 

هذه االستيهامات والتخيبلت تعكس ليس الركود االجتماعي 

وعودته إل  أزمنة ماضوية بدوية ولروية، لكنها تعكس 

كذلن تجلي البداوة والترييؾ؛ أي أن تحوالت الحداثة لم 

ا من الرياح تجلي البداوة تتجاوز السطح، وأن لدرا بسيط

 .الكامنة فينا

 

إنها تخيبلتنا عن أنفسنا المشدودة ألنساق اجتماعية تراتبية، 

ال تموم عل  المواطنة المنتجة، والوطن الوحدوي، وإنما 

عل  إرث المكانة االجتماعية الموروثة والعا أو تضخما 

 !متخيبل

تتحدث عن يستوي في ذلن الناشطة الحمولية والنسوية التي 

جدها "الماضي الشرعي" وتعيد تخيله كـ"نابب لحاكم لواء 

والمثمؾ اليساري الذي  -تعز" في أربعينيات المرن العشرين

تتضخم لديه صورة أبيه في اربعينيات المرن العشرين 

تعز" والشاعر الحداثي  فيصبح شهبندر التجار" كبير تجار

كرة لاضيا في بوه فميها، فؤعاد تخليمه في الذاالذي كان أ

منطمة عنس، والصحفي الذي تَنَمَل في ألمابه بين الخوالني 

واللوزي والهادي وفما لتحوالت السلطة ومرتكزها وحاملها 

 !، كذباب يتنمل أينما وجد منفعة لذارته ففيها ربحه

هذه االرتدادات المتبدية "من البداوة"  في سياق عودة 

والمذهب والجهة، في  المجتمعات المحلية إل  أوهام المنطمة
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 -مواجهة أوهام ممابلة تشكل خطرا عليها، ومتخادمة معها

تصبح أكثر مراودة وحضورا في المشهد االجتماعي الذي 

سمطت فيه الدولة كمشروع حداثي، وانفلت العنؾ الفردي 

والجماعي من عماله، ليس كنتاج تاريخي اجتماعي فحسب 

رية االجتماعية بل ومنتج ثمافي، يجد معززاته في العنص

والعرلية والمذهبية التي تعلي من النسب والنهب، محتمرة 

 .لئلنتاج والمهن

في آن، هنا تكون الحرب حرفة للنهب والوهب البدوي 

يمؾ عل   ة كمشروعيحداثومصدرا للتحيزات ما لبل 

 .اوسياسي اثوري اجتماعيالتؽيير من ال النميض

ة التمليدية، في ثَبَّتت الحرب في اليمن كل أشكال السلط

 :ثنابياتها األبوية

 إزاء الجوهر الواحد،اطير الجينية واالصطفاء الرسالي األس

  السيد إزاء الموالي،

 والشيخ إزاء الرعوي،

 وشيخ الطريمة إزاء المريد،

 ، والخصخصة المتوحشة إزاء الفمير

 والخطاب الثمافي الذكوري إزاء األنوثة،

 والعرض إزاء األرض،

الحروب وأمراإها إزاء الفمراء ولود الجزر وتجار 

 المتحاربة في ضفافها المتعددة الجهات المتحدة الؽاية،

 وترميز البلهاء وتسخيؾ العمل،

 .والهويات المالبل وطنية إزاء الوطنية الجامعة...الخ
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 هذا أنا...

 

في زمن االنتكاسات تتخلك رموز الثمافة المديمة وتتحول 

 .فوكوإل  "فعل معاش" بحسب تعبير ميشيل 

 

يبني فالح عبد الجبار عل  خلدونية المفكر االجتماعي علي 

الوردي، أن ضعؾ الدولة وضعؾ الحواضر يجعل الميم 

البدوية، ليم الثؤر  والؽزو والعصبية الضيمة تنتمل إل  

الحواضر وتتحول إل  عناصر تماسن محلي. لطالما 

لنهب استذكرنا أثناء الحرب اللبنانية هذه الروح البدوية، وا

والؽزو والثؤر وخضوع كل جماعة لحاميها الخاص؛ 

ميلشياها، لطالما وجدنا في استضعاؾ الدولة فيما بعد 

وتناهبها واالتجار بها مظهرا آخر لهذه الروح. من ممدمة 

المنابع  -في األحوال واألهوال -10عباس بيضون ص

الطبعة  -فالح عبد الجبار -االجتماعية والثمافية للعنؾ

 .الفرات للنشر والتوزيع-2008بيروت -األول 

 

كان أبي لديه التزام عمابدي تجاه العمل والصبلة، كبلهما 

 .تعبد ممدس لديه

لم يتخل عن عمله وطموس صبلته يوما، أكان في سفر أو 

 .مرض، وحين مات فجرا كان ساجدا فوق سجادته

  .عمل أبي في مهن عديدة ومتزامنة

وفي الشتاء عمل مع في الصيؾ عمل في األرض بمريته 

أبيه في رصؾ شارع جولدمور بعدن، وفي أواخر 

ثبلثينيات المرن العشرين عمل في دكان جده بـ"سوق زريد 

بمدس"  وفي أواخر أربعينيات المرن العشرين عمل في 
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 هذا أنا...

 

عدن طباخا وخبازا، ثم ارتحل نحو السعودية والخليج، 

، ليعمل في خمسينيات المرن العشرين "أسط " معلم بناء

وكلما ادخر مبلؽا بحث عن حيويّاته يتحسسها في مصر 

 .ولبنان والبحرين

، ومع وهج سبتمبر كان في مصر 26وحين لامت ثورة 

الثورة كتب مماال بالمحكية اليمنية وأرسله إلحدى الصحؾ 

المصرية، لكن المخابرات المصرية ظنت الممال مشفرا 

حين لم يفهموا مفرداته، فاعتملوه وحين تبين لهم أن أبي 

سبتمبر أطلموا سراحه، 26كتب عن مشاعره تجاه ثورة 

مرة أخرى،   لكنه بعدها لم يعد يفكر في تكرار تجربة الكتابة

سبتمبر. عمل في  26عاد إل  صنعاء بعد  ثورة الناس  

العديد من المهن، وفي منتصؾ عمد السبعينيات من المرن 

العشرين التحك موظفا في مشروع المياه بتعز ، وحين 

 .تماعد كان ربيسا لمسم المراء في مشروع المياه

في حمبة سبعينيات إبراهيم الحمدي كانت بدلته الزرلاء 

وعيد العمال، وساعة الحمدي الذي أعطاه إياها في أحد 

أعياد العمال رسما ونحتا النتماء الربيس إبراهيم الحمدي 

للعامل أبي وللفبلح أبي ولصاحب المهن معلم البناء أبي، 

والعامل في مهنة ضرب الحمن أبي، ولارئ الصحؾ 

العربية، والمثابر عل  لراءة الصحؾ المحلية، ومدمن 

  .ت العالميةاإلذاعا

أبي الذي تعلم في صفوؾ محو األمية ثم استمر في محو 

أميته الثمافية، حت  أن لؽته االنجليزية كانت تتفوق عل  

 لهذه اللؽة. العلمي تحصيلي
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 .كانت مسيرة حياته التزاما لوطنيّته الكادحة وعروبته

لم يتؽيب يوما عن عمله وعن أداء طموس صلواته، حت  

ذات فجر تبين فيه الخيط األبيض من مات عل  سجادته 

 .الخيط األسود

    .كان تمديس العمل لديه ِدين ومصدر حياة في آن
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 هذا أنا...

 

 

 الوطنٌة الٌمنٌة

 منذ ثالثٌنٌات المرن العشرٌن

 

حددت الوطنية اليمنية منذ ثبلثينيات المرن العشرين 

 .أولوياتها بالتحرر من االستعمار واالستبداد

تكن الذاتية اليمنية وليدة المرن الثامن عشر أو التاسع لم 

عشر كالعديد من بلدان المنطمة. لمد ترسخت الوطنية اليمنية 

 .في العمود الممتدة إل  أربعة آالؾ لرن وربما أكثر

ال يوازي تاريخ الوطنية المصرية في المنطمة إال تاريخ 

واليمن الوطنية اليمنية، لهذا كانت مصر لاعدة العروبة، 

 .ذخيرتها واحتياطها

إنني أتحدث هنا عن "الذاتية اليمنية" ال عن المواطنة 

والوطنية الحديثة، التي أخذت صيؽة متطورة في المرن 

 العشرين...

تنبه اإلخوان المسلمون إل  هذه المسؤلة فكانت مصر بذرة 

التؤسيس لحركتهم واليمن ذلن الرصيد االحتياطي، الذي 

ة ممدراتها إن فمدت لدرتها في مركز تستعيد منه الحرك

 !النشؤة

 

ؾ بوصلة الصراع من وجهتها ضد اإلمامة كل من يُحرِّ 

واالستعمار كإمبريالية تسطو عل  ممدرات الشعوب، فإنه 

 .يخدم ديمومة اإلمامة كنظام إلطاعي وديمومة االستعمار
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الصراع ليس مذهبيا، وليس صراعا مناطميا: يمن أسفل في 

أعل ، سهل في مواجهة هضبة، ساحل في  مواجهة يمن

 اوال صراع ،الجبالية، جنوب في مواجهة الشمالمواجهة 

يستدعي األساطير من التاريخ الميت ليوهمنا بؤن  اعرلي

الصراع بين المحطانية السياسية والهاشمية السياسية، بين 

 .األليال والبطنين

الصراع في خطه السوي والمثمر سياسي اجتماعي. صراع 

اإلنسان الباحث عن مواطنته ووطنه الواحد. إنه صراع 

طرفه األول وطن ومواطنة ومواطن، وطرفه النميض 

 .الموى المناوبة للوطن الواحد والمواطنة والمواطن

كل من يصور الصراع بؤنه ضد "الهضبة" أو ضد 

"الشمال" أو ضد "الزيدية" إنما يعزز من موالع ألنعة 

أظن ذلن أمرا عفويا، بل أمرا دبر الطابفية ويخدمها، وال 

  .بليل. وإن انساق الكثيرون مع أصحاب فكرة األلاليم

فكرة األلاليم هي ذاتها فكرة مناطمية، تعبر عن نفسها من 

خبلل الضدية والمواجه مع الهضبة، وهم ذاتهم أصحاب 

فكرة النماء الديمؽرافي، والتحذير من التؽيير الديمؽرافي في 

. هم ذاتهم أصحاب "المخا حمنا، والحديدة المخا والتُربة

 ."حمنا" بما يتكامل مع مزاعم خطاب "الجنوب" "البليمني

إن "الهويات الماتلة"  تتخادم وإن بدت أنها تتنالض فإنها في 

 .الجوهر تعزز من كينونة بعضها

ؾ"مديح الحدود" داخل الوطن الواحد ال يتخلك منه سوى 

وطنا وال مواطنة وال مواطن، ألنعة الطابفية، التي ال ترى 

وإنما جنوبي/شمالي، عدني/حضرمي، تعزي/صنعاني، 
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زيدي/ شافعي، هاشمي/لحطاني، يمن أسفل / يمن أعل ، 

 .ناصبي / رافضي إلخ

اليمني الصاعد، والمنطلك من يمنية جامعة يرفض هذه 

المستنمعات، يرفض األلاليم وينحاز لليمن الواحد، ويسع  

ؽاببة: الدولة اليمنية الواحدة والبسيطة، لتحميك الفريضة ال

 .بمركز لوي وسلطة محلية مطلمة في شبونها الداخلية

في حواره مع لناة  لم يمل  المبعوث الدولي "بن عمر"

شيبا مؽايرا للحمابك، فاإلخوان المسلمون  الجزيرة المطرية

في اليمن في ساحات تعز وعدن وصنعاء كانوا يرددون: 

لهضبة والتوحد مع عدن. يومها كانوا نريد التحرر من ا

يتصورون عدن ولحج وشبوة وحضرموت وأبين والمهرة 

الخ، جؽرافية محكومة باإلخوان  المسلمين. لهذا رفعوا 

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

ربه منصور هادي، أي مإتمر اإلخوان. فعبد ربه منصور 

خوان المسلمين منذ ما بعد هادي تم استمطابه لجماعة اإل

يحدثنا علي ناصر دمحم في مذكراته ، 1986يناير 13كارثة 

 !"ذاكرة وطن" كيؾ أصبح هادي ورلة في يد علي محسن

لم يردد اإلخوان المسلمون خطابهم المناطمي ويلوحوا به 

اعتباطا، حين صرحوا ولوحوا بحركة  2006منذ انتخابات 

صاحب الدنوة"، بمساحتها مماثلة لحركة "الفميه سعيد"، "

 .المناطمية التي لم تتعد جؽرافيا من العدين إل  سمارة

ظلوا يرددون رؼبتهم باالتحاد مع  2011وفي ساحات 

 !عدن واالنفصال عن الهضبة
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 هذا أنا...

 

وإرادته الثورية سوى  مستحيلةال ممكن ثوري يصنع 

وطنية جامعة متحررة من كل ألنعة الطابفية، بمشروع 

  .لوطن الواحد والمواطنة والمواطناجتماعي أساسه ا

 .دون ذلن اصطفاؾ داخل األوهام الماتلة
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 هذا أنا...

 

 

 الحكم فً تصور الزٌدٌة

 

"ليس اإلمام منَّا من أرخ  عليه ستره، وإنما اإلمام من شهر 

 سيفه" )زيد بن علي(.

تميز اليمنيون عل  المستوى المذهبي بالتسامح، فيما بينهم 

وفي موالفهم من معتنمي األديان األخرى. وفي ما ينمله لنا 

الدكتور أحمد لابد الصايدي في كتابه "المادة التاريخية في 

دمشك،  –كتابات نيبور عن اليمن"، الصادر عن دار الفكر 

نيين تجاه م، سجل نيبور انطباعه عن تسامح اليم1990

الفرق الدينية األخرى واألديان المختلفة. ولد "سجل 

انطباعه هذا عبر العديد من الممارنات، فالشيعة والسنة في 

كل من إيران وتركيا ال يطيك بعضهم بعضا، وال يصلي 

أتباع مذهب في مساجد المذهب اآلخر. أما اليمنيون فلم 

وحسب، بل  يإثِّر اختبلؾ المذاهب في عبللاتهم، وليس هذا

 إن اليمنيين ال يكرهون أتباع األديان األخرى".

اإلمامة في الفكر الزيدي مرتبطة بـ"السيؾ"، أي الثورة 

والخروج عل  الحاكم الظالم كشرط لئلمامة. "يمارس 

)اإلمام( االجتهاد في نطاق النص الخالص متحررا  من 

الوصاية المرجعية ألهل البيت، وهو مولؾ إسبلمي صحيح 

حيث المنهج والموضوع، ألن النص في اإلسبلم طليك من 
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 هذا أنا...

 

من كل أنواع الوصاية والكهنوت، ال يعرؾ األسرة 

الحاكمة" عل  مستوى التفسير، كما ال يرحب بها عل  

مستوى الحكم والسياسة" )عبد الجواد ياسين: السلطة في 

 (.96م، ص2000اإلسبلم، المركز الثمافي العربي، 

للحكم عن التصور السني في  ال يختلؾ تصور الزيدية

التاريخ العملي للصراع السياسي. فما ذكره الماوردي في 

"األحكام السلطانية"، وهو توصيؾ للتاريخ السياسي وليس 

 تنظيرا  للمثال، نجده لدى الزيدية في اليمن. 

استعرض الماوردي آراء الفمهاء في هذا الموضوع فسرد  

ل الذي سبك منافسه بؤخذ ما لالوه من أن اإلمامة تعمد للرج

البيعة من الناس، أو أن تحسم اإلمامة بالمرعة بين 

المتنافسين، أو أن يتنازل أحدهما لآلخر طلبا للسبلمة 

وحسما  للفتنة، ليختار أحدهما أو ؼيرهما. كذلن لالت 

الزيدية ما يشبه كبلم الماوردي، إالَّ أنهم أضافوا األفضلية 

واجتهاد وشجاعة وسخاء،  من حيث شروط اإلمامة من علم

 14بؤربعة شروط ثم تكاثرت مع الزمن لتصبح  اإوبدولد 

 شرطا .

لكن والع الصراع السياسي عل  السلطة في اليمن لم يكن 

يخضع لهذه المفاضبلت، وإنما إل  السيؾ، الذي يردي 

خصمه لتيبل  أو سجينا ، وهو األعم األؼلب، مع وجود 

باإلمامة ثم انسحب لؽيره استثناءات لبعض من دعا لنفسه 

 ألنه رآه أعلم منه وأفضل.
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 هذا أنا...

 

لم تكن إدارة شإون الرعية تخرج عما لاله ابن خلدون في 

"ممدمته" عن السياسة العملية التي "يحمل عليها أهل 

االجتماع هي لسابر الملون في العالم من مسلم وكافر، إالَّ 

أن ملون المسلمين يجرون منها عل  ما تمتضيه الشريعة 

اإلسبلمية بحسب جهدهم، فموانينها إذن مجتمعة من أحكام 

شرعية، وآداب خلمية، ولوانين في االجتماع طبيعية، 

وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية، ضرورية" )دمحم عابد 

م، 2005الجابري: في نمد الحاجة إل  اإلصبلح، 

 (.215ص

صحيح أن المثال السياسي للزيدية لام عل  شروط يجب أن 

تمع للداعي إل  نفسه باإلمامة، لكن الوالع التاريخي تج

للممارسة العملية فيه تنوع، ابتداء من تصور اإلمام يحي  

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

م إثر ثورة 1962سبتمبر  26 في البدر الذي انته  حكمه

ي أطاحت بنظامه. لم يشترط اإلمام يحي  بن الحسين ف

اإلمامة سوى الخروج عل  الحاكم الظالم وتحميك العدل 

والتوحيد. وعل  ذلن جاءت المطرفية )نسبة لمطرؾ بن 

شهاب(، فلم تمل بحصر اإلمامة بالبطنين، وإنما في األلدر 

واألفضل في تحميك العدل والخير للناس. وهو لول عل  

رس النميض منه ما لال به اإلمام عبد هللا بن حمزة، الذي ما

المتل والتفسيك والتكفير لكل من لم يسلم باإلمامة في 

البطنين. وهنا كانت المطرفية هي االمتداد لمدرسة الهادي 

يحي  بن الحسين، الذي لم يمل باحتكار السلطة في البطنين، 
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 هذا أنا...

 

ولم يفسك أو يكفر من لم يمل باإلمامة والوصية، فمد كان 

ضاة من الحنفية فكره متماثبل  مع المعتزلة، وكان يعين الم

عل  الجهات والنواحي التي تخضع لسلطته. ولهذا يرى 

البعض أن المطرفية هي األكثر التزاما بنهجه الكبلمي 

 ومولفه من الخلفاء.

ترى الباحثة سلوى علي لاسم المإيد، في رسالتها الممدمة 

لنيل درجة الدكتوراه، أن مذهب اإلمام الهادي يحي  بن 

بلله بمذهبه في األصول والفروع، الحسين تميز بـ: استم

ومخالفته زيد بن علي، وسابر علماء عصره، انطبللا من 

 أفكار شيخه أبي الماسم البلخي البؽدادي المعتزلي.

إن أساس اإلمامة في الزيدية هي الدعوة، وتثبت بالعمل 

 واالختيار. 

تطورت اإلمامة الزيدية في اليمن بحسب ممتضيات السلطة 

وتدبير الملن، بمعن  أنها لم تكن فكرا جاهزا وإنما تدوينا  

لمسار تاريخي في اليمن. ومن هنا كان التباين واالختبلؾ 

بين األبمة وأفكارهم، وهو ما يجعل رإية الدكتور عبد 

ية، وإنما الكريم جدبان لئلمامة عل  أنها ليست أصولية لطع

مسؤلة اجتهادية، مما يعني أنه ال يترتب عل  منكرها أن 

يفسك أو يكفر، امتدادا  لهذه المدرسة التي تثبت اإلمامة 

بالعمل واالختيار. وعل  هذا النهج كانت إمامة يحي  بن 

حمزة في المرن الثامن الهجري واإلمام عز الدين بن الحسن 

 حميد الدين ويحي  في المرن التاسع الهجري واإلمام دمحم
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 هذا أنا...

 

حميد الدين واإلمام أحمد ودمحم البدر، يحكمون وفك 

ممتضيات السياسة ال لطعيات المذهب. وبحسب المطرفية 

 فإن "اإلمامة تموى".

بحسب الباحثة سلوى علي لاسم المإيد في بحثها سابك 

الذكر فإن المولؾ من فكر اإلمام الهادي يحي  بن الحسين 

لمطرفية ال ترى في اإلمامة أصبل  من انمسم إل  رأيين: فا

األصول، كما لم يإمنوا بؤن هللا أوجب لؤلبمة مثل الذي 

أوجبه لؤلنبياء، فبل الخطاب المرآني يإيد هذا المول الذي 

تزعمه بعض الزيدية، وال والع الممارسة السياسية المعاشة 

لؤلبمة في اليمن يعززه. ويؤتي عل  النميض من هذا المولؾ 

عليه األبمة: الماسم العياني وأحمد بن سليمان وعبد  ما سار

 هللا بن حمزة وآخرون.

ال تجتمع "الهاشمية السياسية" خلؾ ليادة واحدة جامعة إالّ 

إذا كانت ليادة لوية منتصرة. فحين تحارب اإلمام شرؾ 

الدين مع األتران، وأراد نمل والية العهد البنه عز الدين ثار 

الؾ مع األتران ضد أبيه وإخوته، ثم عليه ابنه المطهر وتح

عندما اجتمعت كلمة اإلمام شرؾ الدين مع ابنه المطهر 

استطاعوا طرد العثمانيين من اليمن. وحين عاد األتران 

مرة أخرى استعانوا بؤبناء وأحفاد شرؾ الدين في إخضاع 

اليمن، ومحاربة اإلمام الماسم، وحين انتصر اإلمام الماسم 

وى الجميع تحت رايته، فكان خروج وظهرت دعوته انض

العثمانيين للمرة الثانية من اليمن. وفي بداية األلفية الثالثة 

كانت حركة حسين بن بدر الدين الحوثي في صعدة، 
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 هذا أنا...

 

وشعاره المنسوخ عن الخمينية "الموت ألمريكا الموت 

إلسرابيل"، ورفض التبعية لهما، حينها وجد علماء الزيدية  

ا في الحركة الحوثية خروجا عن مبادئ ومثمفيها وسياسييه

الزيدية وأصولها، وتوجها اثن  عشريا يفمد الزيدية لربها 

من المذهب السني، وأصدروا بيانات نمد وتنديد ضد حركة 

 شعاره وخطابه المنمول عن الخمينية.وحسين الحوثي 

واستولت عل  السلطة في  الحوثية حين انتصرت الحركة 

سار د من محافظات الجمهورية  العاصمة صنعاء والعدي

ها  خلؾ راية الحوثي علماء الزيدية وسياسيوها ومثمفو

ورددوا صرخته، متهالكين عل  المؽانم، لكنهم عند المؽرم 

سرعان ما يصبح األخ عدوا  ألخيه، وتلن من سنن 

. ففي كل حركة سياسية عند المؽنم يتزاحم الجميع، االجتماع

 ... ألخيه يصبح األخ عدواوعند المؽرم 

هي الكوفة مثال عل  الخروج والؽدر بها في آن، حت   فها

أمس  معن  البيعة مرادفا  لمعن  الؽدر، وال يزال أهل 

العراق يمولون في من يؽدر إنه "بايع"، وسبب هذا الؽدر 

االجتماعي ناشا من التباعد بين أهداؾ الواعظين وأهداؾ 

طين، دار كوفان، الحياة الوالعية )علي الوردي: وعاظ السبل

 (.56م، ص1995، 2لندن، ط

فالطبيعة البشرية كما يرى المفكر علي الوردي في كتابه 

آنؾ الذكر ال يمكن إصبلحها بالوعظ المجرد وحده، فهي 

كؽيرها من ظواهر الكون تجري حسب نواميس معينة، وال 
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 هذا أنا...

 

يمكن التؤثير في شيء لبل دراسة ما ُجبِل عليه ذلن الشيء 

ية. يمول "كوبان": "لكي تسيطر عل  من صفات أصل

الطبيعة، يجب علين أوال أن تدرسها، فاإلنسان جزء ال 

 (6يتجزأ من الطبيعة المحيطة به" )المرجع السابك، ص

حرن الوحيد للجماعة الحوثية، مليس العامل العمابدي هو ال

فهنان عديد عوامل سياسية داخليا وإلليميا ودوليا خدمت 

ويبدو لي أن انكماشها لن يكون إال بتؽير التمدد الحوثي، 

البوصلة اإللليمية والدولية تجاه الحركة الحوثية. فالمول 

بؤنها حركة زمام أمرها في إيران يؽفل أن الواليات المتحدة 

وبريطانيا والسعودية واإلمارات ولطر ذو نفوذ في هندسة 

 الصراع الطابفي في اليمن.

م بحسب ما تنمله 1258هـ/ 656يعلك الشرفي عل  أحداث 

الباحثة سلوى علي لاسم المإيد في بحثها الممدم لنيل درجة 

الدكتوراه: "ولعبت ظروؾ المحط التي عاشتها المنطمة، 

وأموال السلطان، دورا  ربيسيا  في انحراؾ الناس وتكالبهم 

عل  حرب اإلمام أحمد بن الحسين". ويعلك الشرفي عل  

ان األؼلب عل  األشراؾ أحداث تلن الفترة بموله: "وك

وؼيرهم من المبابل الميل إل  الدنيا وإل  الشهوات العاجلة، 

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

 والممصود بالسلطان آنذان سلطان بني رسول...
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 هذا أنا...

 

 

 طاهر شمسان وانتهازٌة المثمف 

 

حين كتبت في ممدمة كتابي " األحزاب والموى السياسية في 

من" عن المثمؾ الصامد والمثمؾ المنكسر والمثمؾ الي

االنتهازي فإنني بذلن لم أكن أهرب إل  األمام من خبلل 

، بل كنت بذلن ومن خبلل الشخصية حيلة محو الذاكرة

مكاشفاتي ومراجعاتي النمدية بعنوان " بعض وجع بعض 

بوح" أعترؾ بانكسار المثمؾ في موالفي طيلة عامي 

 .م2018-2019

 

اشفة النمدية ال تعني التطهر والتخفؾ من تبعات ذلن والمك

االنكسار فحسب ، بل اإللرار بذلن السموط، ذلن االنكسار 

ومحاولة استعادة الطريك من تلن الهاوية التي كانت نتيجة 

لعوامل عدة منها أن اإلنسان يصبح مهزوما في لحظة تراكم 

 إنهاكه، وفي لحظة توهمه أنه سينتمم من لوى التسلط

  لوى الكهنوت واالستبداد بذاتيته، من خبلل االنحياز إل

 .الروح والجسد، كينونتن وإبداعن نلبوالخرافة  التي تس

 

حين يكتب طاهر شمسان، ومن مولعه النوعي في لجان 

اللجنة المركزية للحزب االشتراكي عن الحوثية، من منطلك 

التوصيؾ المنحاز لها، بل واالنطبلق من مركزية سلطتها، 

فإنه بذلن ال يطرح مولفا محايدا، بل إنه يصيػ خطاب 
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 هذا أنا...

 

المثمؾ االنتهازي، الذي يصيػ رإيته لموى الؽلبة وموازين 

موى المحلية، والمدعومة ببوصلة الواليات المتحدة وعمل  ال

سسيولوجي بريطاني بالمنطمة، وإشراؾ سعودي، وتكامل 

 .أدوار وظيفية إمارتية لطرية ُعمانية

 

يستشهد طاهر شمسان في إحدى مماالته بمولؾ ورإية 

سلطان العزعزي، الذي يضع صور حسين الحوثي وعبد 

ي لبلة ديوان منزله وسيارته الملن الحوثي ومهدي المشاط ف

ومحفظة نموده، وكؤن االستناد إل  رإى أرباع المثمفين 

ذوي ا للؽة الميتة، ومطلك االنتهازيين الذين أثروا وامتلكوا 

العمارات والسيارات حين جاع الناس يموي من المولؾ 

 !الرخو  النتهازية المثمؾ

 

والعهم. الحوثيون يزنون أدوار المرتزلة بما يمثلونه في م

فحين يكون المثمؾ االنتهازي في دابرة سياسية أو تنظيمية 

أو إعبلمية إلخ، لحزب ما فإن ثمنه يكون أعل  من مرتزق 

 .عل  باب هللا

 

يكون خطاب المثمؾ لويا حين تكون لدماه عل  أرضية 

الشعب، راسخة بالناس ووحدة الجؽرافيا، ال باالنحياز 

 .أللنعة الطابفية

 

الحوثيون بكل وضوح يمكن توصيفهم بؤن ماكينتهم أمريكية 

بريطانية إسرابيلية سعودية لطرية إمارتية ُعمانية، 
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 هذا أنا...

 

إيراني. هذه هي الحميمة في جبلبها وسطوعها،  "البودي"و

لكن الفضابيات وموالع التواصل االجتماعي والموالع 

 .الصحفية تضخ ما يستلب وعينا ويحجب رإيتنا

 

ثيرون: من أين يستمد "دمحم ناجي أحمد" لد يتساءل الك

شجاعة وجرأة الطرح، وهو مميم بصنعاء، في حين ليادات 

إخوانية ويسارية ومإتمرية ال تجرإ عل  أن تمارب 

 !؟ءبصنعاأطروحاته، هو مميم 

 

كترونيا ة ضده إجراء لمعيا؟ ينشر كتبه الما لم تتخذ الحوثيلِ 

ات النسخ وهو في صنعاء، وورليا بنسخ تصل إل  عشر

وربما الثبلثمابة نسخة،  في حين أن معرض الكتاب بمؤرب 

لم يتسع تسامحه لثبلث نسخ من كتاب "جدل الوالع وصدى 

األمكنة" وكتاب "المذكرات السياسية في اليمن" الطبعة 

  !الثانية، ولاموا بسحبها ومصادرتها من المعرض

 

نية، بكل بساطة وجبلء ألول : سلطة الحوثيين هي سلطة أم 

وهي ترى إن إعدام المثمؾ من خبلل أدواتها في اليسار 

كفيل بإماتة خطابه، فخلك وتوسيع دابرة الريبة والتشكين 

بمصدالية المولؾ هو ما تريده. في حين أن اتخاذ مولؾ 

لمعي كاالعتمال أو المتل يحي  ويوسع ويعزز من مولؾ 

 .وخطاب المثمؾ النمدي

اإلخوان المسلمين في  كبل من الحركة الحوثية وجماعة

اليمن تنظيمان أمنيان في نشؤتهما ومسارهما، وإل  اليوم ال 



 

253 
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زال العمل األمني هو المسيطر والمحرن لنهجهما 

 .وحركتهما وأفعالهما

 

حين يريد اإلخوان إعداما معنويا لمثمؾ شاعوا عنه بؤنه 

أمن لومي، ال أمن وطني وسياسي فتلن تسميات ألجهزتهم 

 !الممعية

 

د تتلمذ الحوثيون وجاءوا من معطؾ المعاهد العلمية لم

اإلخوانية، أي أنهم تربويا وفلسفيا جاءوا من معطؾ 

اإلخوان المسلمين. فالتشابه والتناظر يحيل المارئ إل  وحدة 

فلسفة التربية ووحدة الوعي الحركي لكبل الجماعتين: 

 اإلخوان والحوثيون. فمنطلمات الخبلفة واإلمامة واحدة وإن

سلطة وثروة، يكون االستحواذ  ا عل  اإلرث، بما هوتنازعت

باسم الوالية أو الخبلفة، باسم اصطفاء اآلل أو  عليه

 " والوجاهات االجتماعية،لحوم العلماء المسمومة"اصطفاء 

 .كبلهما مرآة لمجتمع إلطاعي وشبه إلطاعي

 

أتذكر المرحوم إدريس الشرجبي حين تم جلبه وعديد دكاترة 

هم الدكتور سامي عطا وكبار موظفين في صنعاء من ضمن

إل " دورة تثميفية" محتواها مبلزم حسين بدر الدين 

الحوثي، وخطابات عبد الملن الحوثي، كيؾ بلػ به السموط 

حين لم يكتؾ بترديد الصرخة بل لال بؤن حسين الحوثي 

 !تجاوز في فعله جمال عبد الناصر
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 هذا أنا...

 

رخة وكنت الؽريب اختتمت الدورة في يومها األول بالص

المسجون بصمته، ألنني ظننتها ندوة عامة ال دورة من 

دورات استبلب العمل. هم واصلوا أسبوعهم وأنا ظللت 

منمطعا   مصدوما ومتساببل: كيؾ يمكن أن تكون أستاذ 

 !فلسفة ومستلبا في آن

 

 .إنها الحاجة من تستعبدنا إل  جوار عوامل أخرى

 

الشرجبي، ثم بعيد ذلن أصيب  بعد فترة وجيزة تُوفي إدريس

  !طاهر شمسان بجلطة للبية

 

عن جوهر  من أجله ليس هنان ما يستحك أن نتنازل

انحيازنا إلنسانيتنا، فالمنافع الضيمة زابلة وال يبم  سوى 

   ."الميوم الحي" بما هو إنسانية اإلنسان وليمه الكلية

 

  :استدران أاٌر

 يريحني من فضاءأنا لست شجاعا، إنني أدفع نميضي كي 

أراه بكل ألنعته يستلب كينونتي، لكن  محكوم بالمليشيا،

النميض ألذر وأألم من أن يريحني من مكابدة ديمومة 

 .االشتبان، في والع ال يتيح لدرا من عدالة الصراع

 لماذا ال أفر إل  تعز أو عدن أو مؤرب أو الخارج؟

ذا كان كل الخيارات ليست سوى تماثل أللنعة الطابفية، فإ

نهاية طريك ابتبلبن فلتكن صنعاء ممامن، فمنها وإليها 
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وعليها سيكون بزوغ الوطنية الوحدوية اليمنية، إنها لاعدة 

 ...المشروع الوطني الجامع

 

في الممدمة التي كتبها الدكتور فيصل دراج لترجمة كتاب 

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

يتحدث فيها عن المثمؾ والسلطة -2010-ندار كنعا-بعث

"فالمثمؾ ينظر إل  السلطة بحثا عن تميز اجتماعي حميمي 

وسلطة وهمية، بينما تتخذ السلطة من المثمؾ جسرا إللؽاء 

الثمافة، أي أنها تلؽي المثمؾ وهي تعترؾ به، ذلن أن 

اعترافها به يُترَجم بتحميك مصالحه الشخصية، عوضا عن 

ه بتطوير وتحرير وإؼناء الحياة الثمافية. أن يُترِجم ذات

والممايضة هنا واضحة ولوامها إلؽاء النمد وتزوير الحمابك، 

أي إضفاء فضابل متعددة عل  السلطة هي ؼريبة عنها. مما 

إن أمكن، وظيفة وحيدة للمثمؾ السلطوي،  يجعل الوالع،

 وبالتؤكيد، فإن ثمافة السلطة، أو الثمافة السلطوية، تختلؾ من

 8بلد إل  آخر، وفما لمدى تطوره" ص.
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 هذا أنا...

 

 

 المصٌر الواجب والوحٌد ٌمن وحدوي

 

 

تمرير المصير بين الموميات الكبرى حك ما لم يتعارض مع 

 .لينين اني، لكنه ليس واجبا كما يراهالحك اإلنس

فما بالنا بمن يرى أن تمرير المصير داخل بنية الوطنية 

اليمنية التي هي جزء من المومية العربية؛ أي جزء من 

هوية وليس هوية ناجزة، ما بالنا بمن يريد تذرير الوطنية 

اليمنية إل  مكونات جهوية ومناطمية ومذهبية، من منطلك 

هادي: ألنعة ثمافية سماها لناع اإلخوان  عبده ربه منصور 

 .تمسيم اليمن عل  أسس ثمافية إل  ستة ألاليم

ولصة األلاليم الستة كما وضحها المبعوث الدولي السابك 

يمؾ   ، في حوار له مع لناة الجزيرة المطرية،بن عمر

ن في اليمن، ومإتمر هادي المإتمر وخلفها اإلخوان المسلم

 !الشعبي التابع لئلخوان

أنهم سيفرون بحصتهم  توهم اإلخوان المسلمون في اليمن

من السلطة بفن االرتباط مع سلطة الربيس علي عبد هللا 

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

وعل  هذا السياق تؤتي سردية الجهوية التي تنطلك من 

تسمية دون مبلمح يسمونها "الجنوب" يحيلونها إل  تجربة 

مافة لم يتجاوز عمرها ربع لرن، وبمحمول ووعي وث

السلطنات التي ستحيل الجنوب إل  شرق وؼرب وشمال 

 !ووسط وجنوب
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 هذا أنا...

 

ليس ؼريبا أن يطرح عيدروس الزبيدي حكاية االعتراؾ 

بالكيان العنصري االستيطاني إسرابيل إن استردوا "دولتهم" 

والدولة التي يريدون استردادها دون حاملها السياسي 

اليمني، واالجتماعي؛ أي دون مشروع الحزب االشتراكي 

ألن محتوى مشروع االشتراكي الوحدة اليمنية. هنا يصبح 

 !مشروعهم مجرد الفتة للوصول إل  تذرير المشطور

ألن حاملها العنصري ال يجعلها في أفضل حاالتها سوى 

 !ذراع للعنصرية اإلسرابيلية في المنطمة

العجيب حين يتم تحشيد المعرفة بطريمة كمية وبمموالت 

العنصرية الجهوية لو أعطيناها الولت تتنالض مع 

 !ولرأناها، أي تحشيد المعرفة دون المعرفة كمولؾ والتزام

 

يعمل البعض عل  االستشهاد واالحتجاج بـ"بيير بورديو" 

لنمض الوطنية اليمنية الواحدة، والوصول إل  تؤسيس 

الهويات الماتلة، بما هي هويات عنصرية ال تمبل سوى 

 !ات الطحلبيةالمزيد من االنمسام

النصؾ  بورديو الذي أشرؾ وأنجز مع عديد باحثين في

مشروعه اإلنساني  المرن العشرين تسعينياتاألول من 

"بإس العالم" الرافض إللصاء المهمشين سكان الضواحي، 

ضواحي المدن واألعراق واألوطان، والمهن، ليإسس وطنا 

ري فرنسيا للجميع، يشعر فيه الفرنسي الباريسي والجزاب

والمؽربي وفرنسي الجزر والمهن المحتمرة بؤن له حما 

يعاد استظهاره لدى العنصريين  ،كامبل بالمواطنة الفرنسية
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 هذا أنا...

 

للوطن الواحد وتحشيده أصحاب الهويات الماتلة والمجزبة 

 !للعنصريات وألنعة الطابفية في اليمن وكؤنه رديؾ

ون حين يبدو أصحاب الهويات الماتلة أنهم نسبويِّون ويمبل

بتعدد الطرق فؤلنهم يريدون أن تتزحزح عن بصيرتن 

 .ورإيتن لطريك الخبلص الوحيد لليمنيين

ليس هنان سوى طريك واحد للنهوض اليمني. يمن تنموي 

 ة ومواطن، دون ذلن سموط في هاويةواحد، بمواطن

ألنعة الطابفية  لة، مناطميا وجهويا ومذهبيا، إنهاالهويات المات

اوية التي لطالما تلتهمنا إن سمطنا في المتعددة، تلن اله

 !خدعها المضللة

وحدة اليمن ليست مسؤلة رأي ونسبية، إنها مصير، وهي 

 .ليست طريك ضمن عدة طرق، إنها الطريك الوحيد

التاريخ يعلمنا ليس كحكايات ماضوية فحسب بل كضرورة 

وحتمية معاصرة أن االحتراب إنهان لممدرات اليمن 

 الخروج منه سوى باتفاليات تدعمها الموةواليمنيين ال يتم 

 .تعيد لحمة اليمن واليمنيين التي

 

هل في خطاب الحركة الحوثية ما يعيد لحمة اليمنيين 

 وجؽرافية اليمن؟

هل في خطاب المجلس االنتمالي الذي يتراسه عيدروس 

 الزبيدي ما يعيد لحمة الجؽرافيا ولحمة الوطنية اليمنية؟

لمسلمين ببرؼماتيته وانتهازيته هل في خطاب اإلخوان ا

وتحركه وفك طريك تمكينه ما يعيد لحمة الوطنية اليمنية 

 واليمنيين؟
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 هذا أنا...

 

إن أوجه ألنعة الطابفية ال تصنع وطنا ناهين عن وحدة 

 .جؽرافيته وعبمرية إنسانه

 

عل  اليسار أن يستعيد مشروعه، مشروع الوطنية اليمنية 

 ،ضيع ويتشتتالوحدوية بمضمونه االجتماعي،  ال أن ي

 .تتناهبه ألنعة الطابفية

وعل  المتوحشين مخرجات الليبرالية الجديدة  أن يعوا ذلن، 

وإن لم يعوا فالتاريخ لن يتولؾ ليجادل ببلهتهم، بل 

 !سيزيحهم

 

لم يكن دمحم علي لممان وأحمد دمحم نعمان، من أصحاب 

مشروع الوطنية اليمنية الوحدوية، لم يكن حزب األحرار 

دن للعدنيين، وما تناسل منهم الحامل السياسي وحزب ع

للوطنية اليمنية الواحدة، بل كان فكر عبد هللا باذيب، وبندلية 

علي عبد المؽني، سالم ربيع علي وعبد الفتاح إسماعيل، 

صالح مصلح  وإبراهيم الحمدي...كانت اتفالية الوحدة عام 

م، وثبلثين نوفمبر 1979م، واتفالية الوحدة عام 1972

م، كان 1990م، ووحدة الثاني والعشرين من مايو 1989

الحامل الوحدوي للوطنية اليمنية الجامعة هو الثاني 

 .والعشرين من مايو

لمد صدق الكاتب الصحفي "احمد الشرعبي" في مذكراته 

التي يسردها عل  حلمات في هذه األيام، حين لال إن 

يع، اإلمامة تتؽول لتحميك مصالحها بالتوافك مع الجم
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واختراق الجميع ففي ذلن مصلحتها، فيما حركة اإلخوان 

 !المسلمين في اليمن ترى مصلحتها في معاداة الجميع

وإن أخطؤ "أحمد الشرعبي" في مذكراته حين أحال تؤسيس 

المعاهد العلمية إل  زمن الربيس الحمدي، فالمعاهد تم 

م وإن استمر الحمدي في 1973-1972تؤسيسها في عام 

تراتيجية مواجهة ماركسية الجنوب والحزب تبني اس

ممتضيات بالديممراطي الثوري بالمعاهد العلمية، أي 

 ! الصراع اإليديولوجي

وذلن ما وضحه الميادي في الحزب الديممراطي الثوري 

يحي  منصور أبو اصبع، في مذكراته عن عبد الوارث عبد 

وا الكريم والؽشمي، حين أورد لوال للؽشمي لاله له : أولف

 .تطرؾ الماركسيين لنولؾ تطرؾ الماضي يحي  الفسيل

 .إنها استراتيجيات مواجهة، ال خيارات معتمدية 

 

الوحدة اليمنية ليست مسؤلة رأي إنها مصير. تنتكس لكنها 

تستعيد وهجها ومنطلماتها كلما أثبتت الخيارات األخرى 

 .بؤنها ضد المانون الطبيعي لوحدة اليمن الطبيعي

 

بلب "الضم واإللحاق" شعار الوحدة إالَّ ألنهم ال يرفع ط

يعرفون مسبما أنه شعار حك وإن أريد به باطل. والباطل ال 

 .يلؽي الحك وال ينتمص منه

المسؤلة اليمنية ليست مزاجية، ممدرات اليمن الطبيعي تمول 

ذلن، أمطار وسيول اليمن تمول ذلن، ريؾ اليمن يمول ذلن، 
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 هذا أنا...

 

جؽرافية اليمن تمول  ،ثروات اليمنمصير اليمن يمول ذلن، 

 ذلن فهل تفهمون؟

نحن هنا واليمن وطننا الذي لم نؽادره، ولم نبحث عن 

جنسية أخرى بديلة عنه وله، لهذا تفكيرنا أصيل ألنه تفكير 

 !حياة وطريك وحيد وليس ترفا ولهوا ولعبا

 !إننا ال نلعب النرد

نحن ال إننا اليمنيون بما نحن متجذرين في هذه األرض، 

نلعب النرد، باسترخاء ، صابت أو خابت، نحن نسلن طريما 

نراه مصيريا ومشدودين له بكل أعصابنا، وترونه لعبا 

ولهوا. نراه حياتنا الوحيدة وترونه ضمن حيوات وجنسيات 

 !عديدة لكم

 .هذه أرضنا والتاريخ يكتب من هنا

اة الوطنية اليمنية الجامعة ليست لعبة نرد بل خيار حي اإنه

 .وطريما وحيدا، ووجوب مصير

لونا ما لم نمله، فليست المسؤلة صراعا شخصيا، إن  ال تمّوِ

شخوصنا ذاببة في وطننا الجامع، إنها مسالة وجود، مصير 

وطن، فما نموله واضح وجلي ال تؤتؤة وال ثؽثؽة فيه، إنه 

لرآن مبين، تموله ألفاظنا وترسمه ألبلمنا ويتشبث به 

 .موا لنا لوال واهنا، وال تشخصنوا طريمناوجداننا، فبل تختل

أنا يمني وحدوي، أفمي عروبي لومي إنساني، والمصير 

الذي أراه لليمن للخروج من هذا النفك الماتل: يمن وحدوي 

ديممراطي تنموي، المواطن مدماكه وأساس انطبللته نحو 

 .أفمه العروبي وبعده اإلنساني
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 هذا أنا...

 

 :كٌريعلى الكاتب اإلصالحً نبٌل الب تعمٌب

المصير  في تعليك لـ"نبيل البكيري" عل  ممالي المعنون"

الواجب والوحيد يمن وحدوي" يرد فيه عل  ما طرحته من 

أن تمسيم اليمن إل  ستة ألاليم هو مشروع التجمع اليمني 

لئلصبلح، نافيا ذلن، وناسبا مشروع التمسيم لستة ألاليم 

 .لجميع األحزاب السياسية في اليمن

، 1993منالشه اتفالية العهد واالتفاق في عام لن أذهب ل

وإنما سؤتولؾ عند مإتمر الحوار الوطني وما صرح به 

المبعوث الدولي في اليمن بن عمر في لماء له مع لناة 

اإلخوان المسلمين "الجزيرة" حين صرح بؤن تمسيم اليمن 

إل  ستة ألاليم كان مطلب تجمع اإلصبلح والمإتمر الشعبي 

 .العام

أن الربيس علي عبد هللا صالح ظل في كل تصريحاته  وبما

ألنها كما يراها ليست  وكلماته وخطبه رافضا لؤلللمة،

 ممكنة ال التصاديا وال سياسيا، فهذا يعني أن الممصود

بالمإتمر الشعبي الموافك عل  األللمة هو مإتمر عبده ربه 

منصور هادي، أي المإتمر المظلة لنشاط اإلخوان المسلمين 

 .ي اليمن طيلة العمود المنصرمةف

وبما أن عبده ربه منصور هادي تم استمطابه لصالح علي 

، 1986يناير 13محسن وحركة اإلخوان منذ ما بعد كارثه 

وصار أداة في يد علي محسن كما يذكر لنا ذلن الربيس 

علي ناصر دمحم في مذكراته. "ذاكرة وطن" وكما يذكر لنا 

يفة أخبار اليوم ربما عام علي محسن في حوار له مع صح

من أنهم كانوا عل  اتفاق تام مع عبد ربه بما يتعلك  2012
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 هذا أنا...

 

، أو ما سماه 1994بتؽيير الربيس منذ ما بعد حرب 

 .م2011بالتؽيير  الذي تؤخر إل  عام 

 

عوضا عن أن مشروع التمسيم إل  ألاليم تم تمريره بعد 

العواضي عضو  علي عبد ربه باسم الشيخ 2006انتخابات 

، وعضو مجلس شورى والهيبة العليا للتجمع مجلس النواب

والمحسوب عل  علي محسن، ونشر في  اليمني لئلصبلح،

 ... الصحؾ التابعة لعلي محسن وتجمع اإلصبلح

إن الخطاب المناطمي لتجمع اإلصبلح والتلويح بمواجهة 

"الهضبة" و"الزيدية السياسية "ليس من اختبللنا بل نجده 

ي تصريحات ومنشورات النابب اإلخواني شولي الماضي، ف

في تصريحات  2006ونجدها لبل ذلن بعد انتخابات 

 .الناطك الرسمي لتجمع اإلصبلح دمحم لحطان

 ونجدها في منشورات توكل كرمان وهي تتحدث عن

يتنا" ونجدها في التعميمات "سنحانهم" و "مخابنا" و "ُحَديد

من ضرورة  2011ي مسيرات بين كوادرهم التي تم بثها ف

 !فن االرتباط مع الهضبة والتوحد مع عدن

جعل عدن  1994حينها توهم اإلخوان أن حصاد حرب 

ولحج وحضرموت وشبوة والمهرة وأبين وسمطرى إخوانية 

 !خالصة لهم

 المسلمين ونجدها في بيان للبرلماني الذي خراجه لئلخوان

لتربة "المعمري" حين حذر لبيل فتوحات اإلخوان ل

والحجرية من "خطر" " التؽيير الديمؽرافي" للمخا والتربة" 
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خطر سببه توطين أسر الجنود والضباط التابعين للعميد 

 ...طارق دمحم عبد هللا صالح

 

خيار الحزب االشتراكي كما هو معلوم أن يكون الجنوب 

 .إلليما واحدا والشمال إلليمين

ل  ممال مستمل وخيار الحزب االشتراكي بمحاذيره يحتاج إ

 .يفكن هذه الفخاخ التي سمط فيها الحزب

وخيار الوحدوي الناصري كما صرح به أمينه العام عبد هللا 

م في لماء صحفي أنهم مع الدولة 2012نعمان في عام 

المركزية البسيطة، لكنهم نزوال عند رؼبة اآلخرين وافموا 

 ...عل  األللمة

 

تة ألاليم هو مشروع إذا طريك تمسيم اليمن وأللمته إل  س

اإلخوان المسلمين في اليمن، وفك معايير ثمافية؛ أي معايير 

طابفية: مناطمية ومذهبية وجهوية...وهو الطريك الذي 

 .فرضه اإلخوان باسم عبده ربه منصور هادي

 

النمطة األخيرة التي أعمب بها عل  اإلصبلحي نبيل البكيري 

هذا الشتات الذي هو زعمه أنني أُبرئ ساحة الحوثيين من 

 .نعيشه

وهذا لعمري ابتزاز ليس لميبا فحسب لكنه محاولة تلوينية، 

تريد تسجيل أهداؾ بمرم  مفتوح، مستؽلة مراجعاتي 

ركة الحوثية، في النمدي التي لم أتولؾ فيها عن نمد الح

تكابها كهاشمية سياسية عل  أوهام بعدها الطابفي وا
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نت لد كتبت عنها ك المريب االصطفاء. بل إنني باألمس

منشورا يتعلك بتصفية خيار السياسة من خبلل اؼتيال لادة 

البندلية،  ، كي ال يكون هنان من لؽة سوى لؽةحزب الحك

 ...ولؽة تطييؾ اليمن

التخادم بين الحوثيين واإلخوان المسلمين ليس فمط في  إنّ 

تكريس ألنعة الطابفية المذهبية والمناطمية والجهوية بل وفي 

ار دماء الناس في بازار تحويلها إل  بنكنوت استثم

 .واستثمارات في الداخل والخارج

لمد كتبت عن الحركة الحوثية تفكيكا لخطابها وعنصريتها 

 عنح وأنا مميم بصنعاء، في ولت يعجز حزب كاإلصبل

لمواجهة  تحرين لواه في صنعاء وؼيرها من المحافظات

فيات المحكومة ، بل إن لياداته في الجؽراالخطاب الحوثي

بالحوثيين تخاؾ من ظلها، ثم يؤتي من يمارس ابتزازه 

والمول بؤنني أؼض الطرؾ عن كارثة الحوثية وما جنته 

 !عل  اليمن، من تطييؾ وتشظ

 

ال يرعوي نبيل البكيري عن سرلة جهد فكري لمعاذ 

الممطري بخصوص ملكية فكريه لمركز دراسات باب 

في لناة الجزيرة عن السطو المندب، كما ال يرعوي المليكي 

عل  توصيفي الؼتيال الربيس إبراهيم الحمدي وتسميتي 

لتلن الجريمة بـ" الؽداء األخير" لبل سنوات من إنتاجهم 

لفيلمهم الوثابمي المعنون بـ" الؽداء األخير" في تناؼم السطو 

 ...عل  ما هو خاص وتعميم كوارثهم بنسبتها إل  الجميع
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بإس المعرفة لدى كتاب اإلخوان  ال يخف  عل  المارئ

وتواضع بل وضعة لدراتهم المعرفية، كما ال يخف  عل  

 .المارئ مدى سطحية عدة شؽلهم المعرفي

إنهم ال ينطلمون من التزام معرفي بحسب تعبير "بيير 

بورديو" أو المثمؾ العضوي بحسب مصطلح جرامشي 

ه وإنما ينطلمون من فهلوة مكشوفة فحواها: "اللي تكسبُّ 

 !العبُّه" مثمفو ملخصات

شاركوا عهد  الربيس علي عبد هللا صالح، وظنوا أنه ورلة 

في يدهم كما ظن أنهم كرت استهلكه ورماه، ثم تجدهم 

يجيدها إبليس  يتحدثون عن استبدادا العمود الماضية، بلؽة ال

حين تبرأ من أعمال الذين أؼواهم، ولال إني بريء إني 

 !أخاؾ هللا رب العالمين
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 زمن الطائفٌة زمن إسرائٌلً

 المستوطنات هً إسرائٌل

 

في كتابه "رأيت رام هللا" والصادر بطبعته األول  عن دار 

، وطبعته الرابعة عن المركز الثمافي 1997الهبلل عام 

يمول "مريد البرؼوثي :" إذا سمعت  -م2011العربي عام 

المستوطنات" فاضحن من خطيب عل  منبر كلمة "تفكين 

 .واضحن كما تشتهي

إنها ليست لبلعا من الليجو أو الميكانو التي يلهو بها  

األطفال. إنها إسرابيل ذاتها. إنها إسرابيل الفكرة 

واأليديولوجيا والجؽرافيا والحيلة والذريعة. إنها المكان 

 .الذي لنا ولد جعلوه لهم

ميعاد اليهودي المستوطنات هي كتابهم. شكلهم األول. هي ال

عل  هذه األرض. هي ؼيابنا. المستوطنات هي التيه 

 .37الفلسطيني ذاته." ص

إذا لم يترتب عل  هذا الصمود والنهوض لبلنتماء 

الفلسطيني  خطوة نحو تفكين جزبي للمستوطنات فإن ما 

حدث سيتحول من نصر إل  هزيمة سياسية؛ أي تفكين 

ية مواجهة ماكينة المتل العبللة النضالية التي تولّدت من حتم

 .والتمدد الصهيوني

لمد تم لضم حي "الشيخ جراح" منذ عمود، وما حدث في 

المواجهة األخيرة كان استكماال لسياسة المضم التي بدأت 

في أحياء المدس إبان السلطان العثماني عبد الحميد، والتي 
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تم خبللها استنبات عشرات المستوطنات في المدس وطبرية 

وحيفا وعسمبلن، إلخ. تلن المستوطنات التي تمت وعكا 

بصفمة بين الوكالة اليهودية وكبار اإللطاعيين في الشام 

 ."والوالي العثماني لـ"لدس شريؾ

انكماش األذرع الثمافية واإلعبلمية خبلل أيام الصمود ليس 

سوى انحناء أمام وعي تخلك من عودة الصراع الوجودي 

اره الصحيح، لكن جهرهم مع الكيان الصهيوني إل  مس

سيكون مع تحويل النصر إل  هزيمة سياسية، حينها 

 .سيعودون بصلؾ أكبر، ووجوه دون حياء

لم يكن الحديث عن جرابم طابفية األطراؾ بؤنها لتلت أكثر 

بعشرات المرات بحسب تعبير "توكل كرمان" في منشور 

إالّ محاولة ولحة لتجميل وجه  -لها عل  صفحتها في الفيس

الطابفية المركزية في المنطمة. تمديم طابفية األطراؾ 

والهوامش عل  أنها أشد لبحا من طابفية الكيان الصهيوني، 

كزمن إسرابيلي مولِّد لكل العنصريات التي اتسعت كدوابر 

 .م2003الماء منذ احتبلل العراق عام 

فمع سموط العراق تحت سنابن مجنزرات الواليات المتحدة 

المسلمون في اليمن فرحا، من خبلل لسان هلل اإلخوان 

حالهم "صحيفة الصحوة" وكتب صحافيوها يومبذ مماالت 

وتؽطية احتفابية، تنضح فرحا وتهليبل بذلن النصر 

األمريكي، وكان يوم اعتمال "صدام حسين" كرنفاال لهم، 

وفي ذات السياق كانت "الهاشمية السياسية" في اليمن 

العربية، وبدء زمن الطوابؾ مبتهجة بزوال زمن المومية 



 

269 

 

 هذا أنا...

 

والطابفية، وصار مصطلح المومية "لومجية" عل  لسان 

 !أحزاب اإلسبلم السياسي

منشور "توكل كرمان" الذي نشرته بعد صمت وتراخ عن 

التعبير المتضامن مع المضية الفلسطينية، وضدا لمضم ما 

تبم  من حي "الشيخ جراح" كان محاولة لتبيبة العنصرية 

 !، واعتبارها أخؾ وطؤة من طابفية األطراؾالصهيونية

المماثلة في منشور "توكل كرمان" بين الحركة الحوثية 

والصهيونية تحمل رسالة واضحة، مفادها: إن الكيان 

الصهيوني نبت من هذه األرض الفلسطينية، وليس ذراعا 

امبريالية تم تجميعها من األساطير وشتات الخرافات، 

وظيفيا استعماريا استيطانيا  لتصبح الصهيونية كيانا

 .عنصريا في خدمة الؽرب

فلتات لسان المرتزلة جلية في لول "بلهاء نوبل" بؤن مولفها 

مع الحك الفلسطيني يجعلها تخسر مصالح عديدة. هنا نمؾ 

إزاء لؽة المال السياسي، كم يخسر وكم يكسب من هذا 

 !المولؾ أو ذان

ال يستطيعون  أسوأ ما في المدن المحتلة أن ابناءها"

 السخرية منها. من يستطيع أن يسخر من مدينة المدس؟

 اآلن ال تصلنا المكاتب عل  عناويننا فيها؟

 .أخذوا عناويننا بيوتنا وُؼبار أدراجنا

 .أخذوا ازدحامها وأبوابها وحاراتها

أخذوا حت  ذلن المبؽ  السري الذي كان يثير خياالتنا 

ياته البدينات كتماثيل المراهمة في حارة باب ُحّطة، بؽان

 .الهند
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أخذوا مستشف  الُمّطلَع، وجبل الطور الذي سكن فيه خالي 

 .عطا وحي الشيخ جّراح الذي سكنّا فيه ذات يوم

أخذوا تثاإب التبلميذ فوق مكاتبهم وَملَلَُهم من الحصة 

 .األخيرة يوم الثبلثاء

أخذوا خط  جدتي في طريمها لزيارة الحجة حفيظة وابنتها 

جة رشيدة. أخذوا َصبلتَهما وؼرفتهما الفميرة في "البلد الح

المديمة" أخذوا الحصيرة التي كانتا تلعبان عليها البرجيس 

والباصرة. أخذوا ذلن الدكان الذي كنت أسافر إليه خصيصا 

 ...من رام هللا لشراء حذاء من الجلد الممتاز

  .اآلن لن أرى لدس السماء ولن أرى لدَس ِحبال الؽسيل

-172ن إسرابيل متذرعة بالسماء احتلت األرض." صأل

الطبعة الرابعة  -مريد البرؼوثي -رأيت رام هللا -173

 .م2011

لمد أحالت إسرابيل البلدان العربية إل  ريؾ للدولة العبرية، 

بل وطابفيات سياسية، فما كان يراه "مريد البرؼوثي" في 

العشرين كتابه هذا مخططا إسرابيليا في تسعينيات المرن 

 .أصبح والعا جؽرافيا ومجتمعيا

اندفاع فلسطين في طرلات مستمبلها الطبيعي أعيك بفعل "

فاعل، كؤن إسرابيل تريد أن تجعل الجماعة الفلسطينية كلها 

ريفا إسرابيليا. بل إنها تخطط لرد المدن العربية كلها إل  

 .. رأيت رام هللا176ريؾ مإبد للدولة العبرية."ص

ين في اليمن خبلل زمن المواجهة لسياسة خطاب المطبع

كان ملتويا،  -المضم اإلسرابيلية في األسابيع الماضية

يتوارى خلؾ ألنعة النؤي بالنفس، والحديث عن أوجاع 
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اليمن "أين اليمن، لضيتي اليمن، الحوثيون لتلوا أكثر مما 

لتل اإلسرابيليون بعشرات األضعاؾ، إيران عدونا 

 ."، إيران من تمتلنا وليس إسرابيلالوجودي وليس إسرابيل

هذا الخطاب الذي يخلط بين صراع حدود ومصالح مع 

إيران وصراع وجودي مع إسرابيل، هو خطاب صهيوني 

بامتياز، ويخلط بين صراع مشاريع محلية تسلطية، تستمد 

لوتها من اإللليم وخططه وبين صراع وجودي مع كيان تم 

اطير والخرافات تجميعه من أشتات الجؽرافيات واألس

 .ليكون ذراعا استيطانيا وظيفيا لخدمة الؽرب

م المضية الفلسطينية بؤنها عادلة حين تكون  التسطيح الذي يُمَّدِ

مجرد مماضاة بكابية مع من احتل أرضن وبيتن، أن تشكو 

 .عليه، أو تصرخ أعزال : أخذوا بيتي، أخذوا أرضي

يسر لدين فتلن أّما أن تواجه ماكينة المتل الصهيونية بالمت

من وجهة نظر المتؤسرلين حمالة تضر بالمضية، كما يردد 

السطحيون إن أحسنا الظن، والمتؤسرلون إن وصفنا فحو 

 .خطابهم ومماصدهم

 نعم،

إن أردت طمس الحمابك الوجودية فابدأ حكايتن من "ثانيا" 

  .كما يمول مريد البرؼوثي

الذي يتحدثون عن لضية يمنية بمعزل عن  والمطبعون

المضايا العربية واإلنسانية، يبدإون من ثانيا، و"ثانيا" تلن 

التي فرضها الكيان الصهيوني من والع سياسة المضم، 

وكلما هضم ممضوما انتمل المطبعون إل  زحزحة مكانية 

لخطابهم، ليبدإوا دوما حكايتهم من" ثانيا" طمسا للحميمة 
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ي أن هنان فلسطين تم احتبللها وزرع فيها كيان األول ، وه

صهيوني استيطاني عنصري، ال تتولؾ أساطيره 

ومجنزراته عن التمدد داخل حكاياتنا ودمابنا وأرضنا، 

 .وطامسا لذاكرتنا

 

 الطائفٌون الجدد وارافة استعادة وطن:

عواطفهم الجهوية و مع أوهامهم ينساق االنفصاليون

 ...الماتلةالضيمة، بل مع هوياتهم 

تاريخيا في البدء كان المجتمع الوحدوي، وكانت مجتمعات 

 وانيتها وبدواتها النهابة الوهابة.التوحش تنتمي لحي

انتمال اإلنسان من توحشه االنفصالي إل  إنسانيته الوحدوية 

كان بانتمابه للمجتمعات الجؽرافية واإلنسانية المتسعة 

 ...للحياة

شة تتوهم أن بمدرتها ان تعيش في اليمن هنان كابنات متوح

 !مدنا عابرة للشركات كاإلمارات ولطر

يتوهم المتوحشون البل إنسانيون أن بممدورهم أن يكونوا 

 !كيانات وظيفية مرفهة في خدمة الؽرب

ذلن مستحيل في الجؽرافيات الطبيعية، وممكن في 

 !جؽرافيات الترانزيت

 

؛ أي بما  "بكإذا أردت طمس الحما "ابدأ حكايتن بـ"ثانيا"

 تفرضه الموى العنصرية عل  األرض.
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لينمضوا من  1994نفصاليون بالحديث عن حرب بدأ اال

ن من ومن مايو" وهاهم اليوم يبدإ 22خبللها وحدة الـ"

ليطمسوا حميمة  ،"ثانيا" وحدة الثاني والعشرين من مايو

نضال الوطنية اليمنية من أجل التحرر والوحدة ومشروعها 

 .االجتماعي

ينتمون عبارات لهذا الكاتب ويسلخون انفعاال عاطفيا آلخر،  

بطريمة حاطب ليل يثؽثؽون عن " المدينة الفاضلة" التي 

 !"التهمها "الشمال

والبعض من الرماديين  يرى االنفصال والوحدة ليمتين 

 !عابرتين وأن اليمن هو الجوهر

إذا كانت اليمن جوهرا فإن الوحدة تعبيرها السياسي، 

ميضها االنفصال الذي يطل برأسه في مراحل الوهن ون

 .والضعؾ

اليمن الوحدوي كخطوة في سياق الوحدة العربية هو أفك 

 ...الحياة والطريك الوحيد
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