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رئيس الجمهورية يقترح.. بقية
واستغربوا أن تتضمن الوثيقة قضايا وتفصيالت تبعث 
على المخاوف ومنها استباق جمال بن عمر مخرجات الحوار 

ومحاولة فرض أجندته على جميع المكونات السياسية اليمنية 
في مؤتمر الحوار الوطني بتضمين وثيقته مهام وصالحيات 

لمجالس تشريعية محلية وحكومات في الوقت الذي لم تبت في 
ذلك المكونات اليمنية المتحاورة في مؤتمر الحوار.. اضافة الى 

منح الخبراء الدوليين صالحيات تعد من صميم الشأن اليمني 
واألحزاب اليمنية.

وناشدوا األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التنبه 
لخطورة الوثيقة المفخخة والتدخل النقاذ اليمن منها.

مفخخـات بن عمـر..!

واضاف ان هذا المقترح يستند الى اتفاق المتحاورين على 
دولة اتحادية جديدة مبنية على مجموعة مبادئ ويتضمن 

آلية لمعالجة مسألة عدد االقاليم وحدودها.
إال ان ردود الفعل األولية لهذا المقترح كشفت انه مجرد 
اجتهاد من المبعوث االممي ولم يأت تلبية لطلب المكونات 

المشاركة في الحوار حد ادعائه.
وكان لالمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني دورًا في الترويج 
للوثيقة.. من خالل وصف موقع مؤتمر الحوار الوطني وثيقة 
بنعمر بانها »مصفوفة« تعكس  القواسم المشتركة التي 
افرزتها عدة اسابيع من نقاشات االطراف المتحاورة واكبر 

قدر ممكن من التوافق بينهم -حسب زعم الموقع.
ة أولية ألبرز اتجاهات ما تضمنته الوثيقة  فيما يلي قراء

وذلك على النحو اآلتي :
1( على الرغم من تقديم المبعوث االممي جمال بن عمر لتلك 
الوثيقة إال ان ثمة حالة »اسقاط« تضمنتها الوثيقة تمثلت في 
التمويه بتوصل المكونات السياسية واالجتماعية المشاركة 
في مؤتمر الحوار الى هذه الوثيقة يعكس ذلك محتوى الوثيقة 
- وكأنها ملزمة- غير ان ذلك االسقاط يعكس رغبة جمال بن 
عمر في تمرير تلك الوثيقة باسم االحزاب والمكونات في حال 
الموافقة عليها بعد حالة االنسداد السياسي القائم.. وبشكل 
عام فان ايراد عبارة »توصلنا« لم يكن موفقًا، وكان يفترض 
 للمناقشة 

ً
عدم حشرها في هذا الموضع، واخضاعها أوال

واالثراء.
2( تعد الوثيقة في مجملها - مخرجات للحوار الوطني- غير 
انها في االساس لم تلد من رحم »مؤتمر الحوار الوطني« وانما 
تبناها كمقترح المبعوث االممي، وهو ما يعد اجهازًا لشرعية 
مؤتمر الحوار وافراغًا لنظامه الداخلي، وايضًا للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس االمن 
ومضامين بيانات مجلس االمن الصادرة عقب قيام المبعوث 
االممي نفسه بتقديم تقاريره بشأن التسوية السياسية ومدى 
التزام االطراف السياسية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.
 لمؤتمر الحوار الوطني 

ً
3( تعد الوثيقة في مجملها بديال

ومخرجاته من حيث توقيت تقديمها الزمني وكان يفترض ان 
تقدم قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة، على ان تضمن في المبادرة كحل للقضية الجنوبية 
ولشكل الدولة دون الحاجة لمؤتمر الحوار او على االقل كبديل 

للجنة المصغرة للقضية الجنوبية.
4( تقديم الوثيقة في هذا التوقيت وبما تضمنته يعكس 
 - الفشل الذريع للجنة القضية الجنوبية 

ً
- جملة وتفصيال

وهو ما يعطي مؤشرات اولية تذهب في اتجاه محاولة افشال 
مؤتمر الحوار حيث أن اجتهاد بن عمر في تقديم هذه 
الوثيقة سيفتح الباب على مصراعيه لتقديم رؤى مماثلة - 
وباجتهادات شخصية احيانًا- وهو ما سيسهم في تعكير 

اجواء مؤتمر الحوار اكثر من التعكير الحاصل.
 للمشكلة القائمة اآلن »عدد 

ً
5( لم تقدم الوثيقة حال

االقاليم« التي لم يتم التوافق حولها في لجنة الــ16 وانما سعت 
الى معالجة واقع االنسداد السياسي القائم ازاء شكل الدولة من 
خالل استنساخ فريق جديد وهيئات ومسميات مختلفة تحت 
مسمى اآللية التي يمكن من خاللها وفي نهاية المطاف الزام 
الفعاليات بالتوافق حول عدد االقاليم يعكس ذلك مضامين 

الوثيقة المتمثلة باآلتي:
- خالل فترة صياغة الدستور تؤسس هيئة وطنية تسمى 
»اآللية« تناط بها مسئولية دراسة مسألة تحديد كامل اراضي 
الدولة االتحادية في اقاليم عدة وتشكل اآللية بنفس النسب 
التي قرتها اللجنة الفنية لتمثيل المكونات في فريق القضية 
الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوصي اآللية عند 

نهاية عملها بعدد االقاليم وحدودها.
- تدرس اآللية بحسن نية االقتراحات المقدمة في اللجنة 
المصغرة لفريق القضية الجنوبية حول دولة اتحادية من 
خمسة اقاليم او ستة او اكثر ودولة اتحادية من اقليمين وأي 

اقتراح بديل يراعى المعايير.
- في حال فشل اآللية في التوافق على عدد االقاليم وحدودها 
تحسم اآللية المسألة عبر تصويت سري العضائها بموافقة 
اغلبية ثالثة ارباع االعضاء المطلوب تصويتهم على االقل 
واذا لم يوافق ثالثة ارباع االعضاء ووافق نصفهم على االقل 
ترفع اآللية المسألة الى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة 

لتقريب وجهات النظر المختلفة والزام الفعاليات بالتوافق.
6( نصت الوثيقة على ان الدولة اليمنية الجديدة اتحادية 
مؤلفة من اقاليم عدة تشكل من المحافظات الموجودة 
وغيرها - في اشارة الى الجزر- واتاحة الوثيقة الحق لسكان 
محافظتين او اكثر االندماج في اقليم عبر تصويت ممثليهم 
في المجالس المنتخبة للمحافظات  وتصبح المحافظات التي 

تندرج في اطار اقليم واليات، وهو االمر الذي يعكس عدم 
حل مسألة االقاليم مجددًا ويبعث على المخاوف من اندماج 
- في اقليم واحد وهو ما يتفق 

ً
المحافظات الجنوبية - مثال

.
ً
ورؤية االشتراكي بل يدعمها مستقبال

7( تحمل الوثيقة العديد من المتناقضات.. وعلى سبيل 
المثال اشارت الى ان الحل سيكون وفق مبادئ دولة الحق 
والقانون والمواطنة المتساوية إال ان الوثيقة منحت امتيازات 
عديدة البناء المحافظات الجنوبية - بخالف ابناء المحافظات 
الشمالية - التي لم تشر الوثيقة اليهم- االمر الذي يبعث على 
المخاوف من ان تلك االمتيازات تأتي ارضاًء للتيارات والمكونات 
السياسية وفي المقدمة الحزب االشتراكي والحراك الجنوبي 
سواء السلمي او المتطرف، للقبول بالوثيقة بعيدًا عن تحقيق 
مبدأ العدالة لجميع ابناء الشعب، وتعكس ذلك مضامين 

الوثيقة المتمثلة باآلتي :
- خالل الدورة االنتخابية االولى بعد تبني الدستور االتحادي 
يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل 
القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما 
فيها الجيش واالمن التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات 
يصدرها رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ويمثل الجنوب 
كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب 
معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة 
واالمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما 
يضمن الغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين ومن أجل 
معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين اولوية 
في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة 
المدنية والقوات المسلحة واالمن ويجب ان تحترم التعيينات 
متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهالت 

واليحق صرف اي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد الدورة االنتخابية االولى ينص الدستور االتحادي 
على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية خاصة حول قضايا 
 خاصًا يقوم على 

ً
تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب وتمثيال

معادلة المساحة والسكان وعدم امكان اجــراء تعديل في 
الدستور فيما يخص الجنوب او يغير شكل الدولة إال عبر 
ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب اضافة 
الى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة يحدده الدستور 

االتحادي.
8( اعطت الوثيقة الحق فقط البناء المحافظات الجنوبية 
 فيما يخص الجنوب 

ً
باجراء تعديل في الدستور مستقبال

او يغير شكل الدولة وذلك من خالل ضمان وموافقة اغلبية 
ممثلي الجنوب في مجلس النواب ولم تعط ذلك الحق البناء 
المحافظات الشمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو 
 اجراء تعديل يخص 

ً
اراد ابناء المحافظات الشمالية مستقبال

الشمال او يغير شكل الدولة؟
9( تشرع الوثيقة لالنفصال من خالل محاولة تثبيت مفهوم 
ان المفاوضات والحوارات تمت على اساس شمال وجنوب من 
خالل اعادة تعريف اللجنة المصغرة بالقضية الجنوبية بما 

يسمى بلجنة )8+8(.

حميد الحظاء

> لم يسبق ألي دولة في المنطقة أو في العالم ان خولت موظفًا أمميًا سلطة تقديم 
مقترحات بشأن رسم خارطة مستقبلها إال بالدنا، وبمباركة من بعض االحزاب 

والقوى السياسية، وممانعة ورفض البعض اآلخر..

فقد جاء في صفحة جمال بن عمر على موقع »الفيسبوك« انه وتلبية لطلب 
االطراف اليمنية المتحاورة وبعد اسابيع من النقاشات المكثفة لمجموعة واسعة 
من الرؤى واالقترحات قدم جمال بن عمر اقتراحًا يعكس أعلى درجة من التوافق 
في اللجنة المصغرة  لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ويسعى الى 

توفيق االختالف.. 

احتدام المواجهات بين الحوثيين والسلفيين بصعدة وعمــران
 كامل الخوداني 

في تغيير مفاجئ على االرض لمسار الحرب الدائره 
بين الحوثيين أنصار الله وبين السلفيين من جهة 
ومقاتلين جيش النصرة بقيادة حسين االحمر وخالل 
االسبوع الماضي استطاعت قوات أنصار الله التقدم 
بشكل ملحوظ سيطرت على إثره على منطقة خيوان 
مما ادى الى نزوح االهالي من عدة قرى لضراوة المعارك 
والمواجهات التي أدت الى تضرر منازلهم باالضافة الى 
تقدمها في جبهة حاشد بعد مواجهات شديدة مع 

مليشات أبناء االحمر.

 ومن خالل المتابعة لمجريات المعارك والمواجهات خالل االسبوع 
الماضي نجد انه في يوم 17-12 اندلعت مواجهات شديدة بين 
الطرفين في منطقة الجوف وكتاف استخدمت فيها االسلحة الثقيلة 
والخفيفة على االرض بالتزامن مع قصف شديد في منطقة دنان 
..حاشد ...باستخدام المدفعية والرشاشات الثقيلة..ودبابتين 
تشتركان في المعركة بحسب روايــة بعض الشهود يقابله نزوح 
للمواطنين الى منطقة عمران بعد ان خلفت المواجهات عشرات 
القتلى والجرحى فقط لمواجهات يوم واحد اضافة الى مايقارب حوالي 
 من الطرفين إضافة الى دمار وحرائق تطال بيوت االهلي في 

ً
50 قتيال

قرى الحمراء، السماسمة، ذو غلفان بسبب القصف العنيف، خيوان، 
حاشد.. في نفس الوقت الذي مازالت فيه الحشود واالمدادات تتوافد 
الى منطقة حاشد مع استمرار القصف بالقذائف والمدفعية من قبل 
مقاتلين أنصار الله مدفعية رجال االنصار ترد ..وتطلق زخــات من 

القذائف الكثيفة بإتجاه المعتدين.
في منطقة دماج مازالت االشتباكات والمواجهات مستمرة خصوصًا 

في منطقة المسادير لكنها مواجهات أخف من سابقاتها حيث انتقلت 
المواجهات والمعارك بشكل مكثف الى منطقة حاشد- خيوان، ومنطقة 
كتاف حدثت خالله التحامات قوية لليوم الرابع على التوالي وفي يوم 
18- 12 أدت المواجهات في منطقة خيوان الى قصف أربع قرى بينما 
 وعشرات الجرحى، بينما 

ً
خلفت المواجهات مايربو عن االربعين قتيال

تواصلت المعارك في منطقة كتاف لهذا اليوم ودون توقف تخللها 
قصف بالمدفعية الثقيلة والرشاشات واالر بي جي اضافة إلى استخدام 
صواريخ »لو« المحمولة دارت جميعها حول موقعين مهمين في منطقة 
كتاف يسعى الطرفان للسيطرة عليهما استمرت المواجهات حتى 
اليوم التالي 19- 12 اضافة لمواجهات ومعارك شديدة على اطراف 

دماج بينما تمكنت قوات حلف النصره التابعه ألبناء االحمر في منطقة 
كتاف من ضرب حصار شديد على مقاتلي قوات أنصار الله استطاعت 

الخالص منه نهاية اليوم بعد مواجهات شديدة.
اما في منطقة خيوان والتي يتقدم بها مقاتلو انصار الله فقد حاولت 
مليشيات أبناء االحمر الحيلولة دون تقدمهم باستخدام االسلحة 
الثقيلة والمدفعية بالقصف الشديد على خطوطهم االمامية لكن 
التقدم مازال مستمرًا بعد ان تقدمت المواجهات ماسمي بكتائب 
النخبة او مقاتلي النخبة وهو جناح تابع لمقاتلي أنصار الله وبواسطته 
تم االستيالء على خمسة مواقع كانت واقعة تحت سيطرة أبناء االحمر،  

بينما في كتاف تقدم السلفيون في احد المواقع المسمى ام الرياح 
 خالل االربعة 

ً
بعد ان خلفت المواجهات هناك مايقارب السبعين قتيال

والعشرين ساعة بينما استمر القصف العنيف والمعارك الضارية في 
أكثر من مكان في خيـــــوان ..وهجوم كبير يقوم به اتباع آل االحمر ومن 
معهم في محاولة إليقاف تقدم قوات أنصار الله باستخدام صواريخ 
الكاتيوشا، حيث تم الضرب بما يقارب االربعين صاروخًا خالل اليوم 
فقط على عدة مناطق متفرقة خصوصًا ان قوات انصار الله قد تجاوزت 
منطقة خيوان وقامت بقصف منطقة القصبة التابعة ألوالد األحمر، 
بينما صرح مصدر تابع لهم بالقول ان منطقة القصبة هي عبارة عن 
مزرعة وتقع على أطراف خيوان بالعقاود، وعلى اطراف المنطقة 
يقع أحد معسكرات الحوثي أدخلهم أشخاص في تلك المنطقة بعد 
تحالفهم معهم، وان القبائل امس صدت ست هجمات للحوثي على وادي 
 حوثيًا بينما االنباء تشير 

ً
خيوان، سقط خاللها اكثر من تسعين قتيال

الى تقدم لمقاتلي الحوثي في منطقة الخمري في اعنف المواجهات 
على االطالق، بينما المواجهات على أشدها حتى مساء االمس االحد 
في منطقة ابو جبارة كتاف بين السلفيين والحوثيين باالضافة الى 
محاولة انصار الله او مايسمى برجـــال النخبة )كتيبة الحسين( اقتحــام 
بعض التحصينات والمتارس على الخطوط األمامية في كتـــــــــاف 
من جهة أخرى توافدت العديد من قبائل حاشد لالجتماع مساء اليوم 
في المنطقة لتدارس الوضع والرد على مسلحي الحوثي، وقال مصدر 
بحاشد إن قبائل بني صريم وخارف وخمر وريدة والعديد من قبائل 
حاشد توافدت على المنطقة بأسلحتها الثقيلة والمتوسطة، لتنضم 

إلى القبائل بحاشد.
مازال الطرفان يحشدان المقاتلين ومازالت المواجهات مستمرة 
وبشكل أعنف من ذي قبل بعد تمددها وتوسعها في أكثر من منطقة 
مخلفة مئات القتلى والجرحى ومازال الصمت الرسمي مطبقًا وال أثر 
للجنة الرئاسية المكلفة بوقف القتال منذ عودتها االسبوع الماضي 
الى صعدة والى متى يستمر نزيف الدم اليمني والى متى تبقى الدولة 
غائبة عن هذه االحداث الدائرة التي أدت الى نزوح المواطنين وتدمير 

القرى.

محمد انعــــم 

ة المنتصرة للوحدة الَهبَّ

لقد وقف أهلنا في كل المحافظات وقفة الرجال االبطال وقت الشدائد.. وخرجوا ليؤكدوا 
للعالم  في يوم  الهبة أن مطالبهم الحقوقية التعنى زج البالد في الفوضى او اغراقها بدماء 
االبرياء وان الوحدة  اليمكن ان تمس بما جسدوه من حرص على عدم االعتداء على المباني 
الحكومية  بما فيها النقاط ومقار االجهزة االمنية.. بعد  مضي ايام  وايادي الجميع كانت على 
قلوبهم.. واعينهم وعقولهم تعيش حالة قلق غير مسبوق بعد تلك المقدمات الدامية التي 
شهدتها بعض المناطق في حضرموت أو غيرها ، بيد ان كل ذلك تبدد بفضل إدراك أهلنا 
في المحافظات الجنوبية بشاعة مخطط اعداء األمن واالستقرار والوحدة  والذين ارادوا 
تنفيذه عبر الطابور الخامس .. نعم لقد خرج ابناء الشعب  في  هبة عظيمة اسقطوا  فيها  
كل السيناريوهات التآمرية، وبعثوا بذلك  رسالة عظيمة للداخل والخارج ولمن ما يزال وهم 
االنفصال يعشعش ويبيض في رؤوسهم والذين فضحهم الزعيم علي عبدالله صالح  في 
آخر لقاء صحفي حيث  اكد ان ابناء المحافظات الجنوبية وحدويون وسيتصدون لالنفصاليين  
 لقد ترجم ابناء المحافظات الجنوبية تلك الحقائق  على 

ً
ويذودون عن الوحدة اليمنية.. فعال

الواقع ..فعلى الرغم من تورط قيادات في االشتراكي في التحريض على اعمال العنف كرد 
فعل على  حديث  الزعيم، غير ان ابناء الجنوب   اكدوا انهم سيظلون أصحاب مشروع  وطني 
عظيم وانهم يمضون  نحو بناء يمن جديد.. قائم على المواطنة المتساوية ..يمن يحمي الدم 

والعرض والحقوق لمواطنيه.
بالتأكيد لم يكن بمقدور  الشرذمة االنفصالية او القاعدة او المرتزقة ان يواجهوا  العقالء 
والحكماء والقيادات السياسية والشخصيات االجتماعية  من ابناء المحافظات الجنوبية .. 
خصوصًا وقد وجدوا انفسهم مجرد  عصابة قتل وتخريب امام  الشباب واالباء واالمهات 
والزوجات واالخوات الذين  استطاعوا أن يفوتوا الفرصة على من ارادوا احراق اليمن بعد ان 

توهموا انهم -بعد ان نجحوا  في احراق بعض المحالت التجارية- قادرون على ذلك  .
لقد كان  يوم الهبة استفتاء شعبيًا ضد  أصحاب المشاريع الصغيرة.. واصطفافًا وطنيًا 
عظيمًا اكد فيه الجميع  وقوفهم ودعمهم ومساندتهم لألخ عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية- الذي يقود سفينة الوطن  بشجاعة  االبطال  الى بر االمان .. مدركين ان من فشلوا 
في تنفيذ مؤامرة مجمع وزارة الدفاع  ال يمكن ان يسمح لهم  بتفخيخ الوضع في الجنوب بحزام 
ناسف عبر  يوم الهبة مستغلين استشهاد الشيخ سعد العليي  لتنفيذ مخططهم التآمري .. 
اد براميل التشطير    لذا من حق علي سالم  البيض ان يغضب ..من حق الطابور الخامس وُعبَّ
ان يصرخوا  ويبحثوا عن مبررات لتغطية فضيحتهم ، بعد ان كشف يوم الهبة خفايا 
اصرارهم على الهروب  من االنتخابات .. ولماذا يلهثون وراء  ما يسمونه فترة تأسيسية من 

خمس سنوات ..
فتحية ألهلنا في الجنوب ..الذين اسقطوا المؤامرة على الوحدة ومؤتمر الحوار الوطني 
والتسوية السياسية.. فبفضلكم نستطيع ان نقول اليوم   لقد نجح مؤتمر الحوار .. وبفضلكم 
ظهر اصحاب فك االرتباط  انهم ال شيء  في الشارع الجنوبي  وانهم مجرد متاجرين بالدماء 
وكل المقدسات ..وهم  نفسهم من مارسوا القتل باألمس ببطاقة الهوية المناطقية يكررون  

اليوم نفس  ساديتهم  وبنفس االساليب .

اســتــطــاع الــمــواطــنــون الــشــرفــاء مــن أبناء  
محافظات حضرموت وعــدن وشبوة ولحج 
والضالع وابين والمهرة أن يسقطوا رهان 
اعداء الشعب ، وان ينتصروا للوحدة اليمنية 
ومكاسب يمن الـ22 من مايو 1990م في ملحمة 

اسطورية جسدوها الجمعة بأروع الصور ..


