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مشكلتنا أننا ال نملك قوى وقـــيادات سياسية ناضجة وقادرة على إدارة البالد

ح�����������وار

شهدت الساحة الوطنية العديد من المستجدات على كل األصعدة السياسية واألمنية حيث أنهى مؤتمر الحوار 
الوطني جلسته العامة األولى األربعاء الماضي ليبدأ  فعليا أعمال اللجان التسع المنبثقة عنه، وبرز وبقوة  ملف 

المغتربين اليمنيين في السعودية وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة، وكذا إقرار السلطات السعودية لقانون 
العمل الجديد الهادف لترحيل العمالة األجنبية من بالدها  بما فيها  أبناء الجالية اليمنية ، باإلضافة إلى المقترح 

المقدم لتقسيم اليمن إلى 5 أقاليم ضمن دولة اتحادية .. حول هذه المحاور ومحاور أخرى التقت مأرب برس 
بالسياسي المعارض / عبدالله سالم الحكيمي واستطلعت آراءه في مجمل القضايا الوطنية وأجرت  معه حوارا 

شفافا وخرجت بالحصيلة التالية

مقولة ان البديل 
للحوار هو احلرب 
هي أكرب  كذبة يف 

تارخينا المعارص

“القاعدة “ معول 
هدم تعتمد علهيا 

أمريكا يف تنفيذ 
نظرية الفوىض 

اخلالقة

مؤمتر احلوار 
حكمت عليه 
باالفشل قبل 

مولده، وأن كل ما 
يراد له أن خيرج به 

معد سلفا

	•لتكون•البداية•من•النهاية•...ما•قراءتك•للمشهد•	•
السيايس الحايل ومجمل أحداث الساحة اليمنية؟

املشهد السيايس الحايل بأحداثه وتطوراته ميكن أن 
يقرأ عىل أن اليمن متر مبرحلة مخاض عسري جدا ومؤمل 
جدا بني قوى حديثة تريد والدة جديدة ليمن جديد 
تريد وتستميت يف  تقليدية  حديث متطور وبني قوى 
بهدف  هي  كام  القدمية  البالية  الصيغة  عىل  اإلبقاء 
الحفاظ عىل مصالحها ومواقعها وامتيازاتها وتقاتل حتى 

ال يولد الجديد.
 وبني هاتني القوتني املتناقضتني تأيت القوى الدولية 
األوروبيون  وحلفاؤها  أمريكا  بالتحديد  وهي  الكربى 
لتلعب وترقص عىل الحبال املشدودة بني هاتني القوتني 
فهي نجحت يف الحفاظ عىل بنى النظام القديم ومراكز 
قوته وخاصة يف املؤسسة العسكرية واألمنية وقياداتها 
من أرسة عيل عبدالله صالح مبن فيهم اللواء عيل محسن 
األحمر باعتبارهم كانوا مرشوع استثامر سيايس أمرييك 
عىل مدى سنوات طويلة مضت وال تريد ان تفرط بهم 
إال بعد ان تضمن بديال لهم ومن أجل الحيلولة دون 
أمريكا”  راحت”اقصد  متوقعة  غري  مفاجآت  حدوث 
تستجلب قواتها العسكرية اىل داخل اليمن وتتمركز يف 

قواعد عسكرية برية وجوية وبحرية هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى مل تغفل عن مغازلة القوى الحديثة 
كالحاوي  لرتقص  جانبها  اىل  موقفها  استاملة  ومحاولة 
القديم وتحافظ  تبقي  ناحية  عىل حبال مشدودة من 
عليه وال تغلق الباب أمام الجديد وان كان نصيبه منها 
مجرد كالم معسول وبعض األماكن هنا وهناك يف الحوار 

وغريه من املناصب الثانوية.
لوضع  طريق  ال  أن  تجد  أمريكا  أن  واملؤسف 
اليمن  بإبقاء  إال  التطبيق  موضع  اليمن  يف  أجندتها 
مشتعال بالفوىض واالضطرابات والفنت ألن ذلك ما يربر 
لها تثبيت أقدامها سياسيا وعسكريا يف اليمن وليك ال 

أغوص يف التفاصيل.
ذلك  معاً..  والعدو  الصديق  تدعم  هنا  فأمريكا 
ال  بأننا  واعتقد  بالدنا  يف  الفارق  بعض  مع  يحدث  ما 
األمور  إدارة  يف  األسلوب  هذا  بان  نقول  ان  نستطيع 
افرتاض  عىل  الذي  القديم  تدبري  يف  ينجح  سوف 
وهياكل  بنى  هو  هنا  والقديم  تريده,  ال  أمريكا  ان 
تريده  ما  وإقامة  دراسية..الخ,  ومناهج  ومؤسسات 
نحو  عىل  جديدة  ومؤسسات  بنى  من  امريكا 
طبيعة  اىل  بالنظر  الظن  غالب  ان  إذ  وآمن  سلس 
األسلوب  هذا  ان  املعقدة  وتركيبته  اليمن  أوضاع 
بركان  تفجري  اىل  سيؤدي  العجيب  الغريب  األمرييك 
امتدادها. عىل  اليمن  داخل  والحروب   االضطرابات 

سياسية  وقيادات  قوى  منلك  ال  أننا  الرئيسية  املشكلة 
البالد وصوال  األمور يف  دفة  إدارة  وقادرة عىل  ناضجة 
بها اىل بر األمان ولهذا مل يبق أمامنا إال أن نقول)قلدش 

الله يا أمريكا(.
من 	• األمريكية  اإلدارة  ستحققه  ماالذي  برأيك 

هذا الشكل العبثي كام سميته مبعنى آخر ماهي 
املكاسب التي ستجنيها من تبنيها لهذا النوع من 

السياسة يف اليمن
أمريكا منهجها قائم عىل نظرية الهدم والبناء ومنه 
ومبقتىض  الخالقة  الفوىض  بنظرية  يسمى  ما  اشتقت 
املتخلفة  البلدان  أن  ترى  أمريكا  فإن  النظرية  هذه 
مؤسسة  العربية  الدول  وخاصة  الثالث  العامل  يف 

واجتامعية  وأمنية  وسياسية  ثقافية  منظومات  عىل 
وان  املعاش  الواقع  يف  جذور  لها  تقليدية  وعسكرية 
هناك صعوبة يف إحداث تغيري حدايث ملثل هذا الواقع 
وذلك لغياب القوى الحداثية القادرة عىل إحداث ذلك 
إىل  تتجه  الخالقة  الفوىض  نظرية  فإن  وبالتايل  التغيري 
شامل  وتدمري  عارمة  فوىض  عرب  القامئة  البنى  تدمري 
ليك تبنى املؤسسات الجديدة التي تريدها أمريكا عىل 
أفغانستان  يف  حدث  ما  ذلك  والخرائب  األطالل  تلك 
والعراق وما يحدث اآلن يف سوريا وما كان يراد له ان 
يحدث يف بعض دول الخليج أال ترى الدور الذي تقوم 
به ما تسمى)القاعدة( وكيف أصبحت بني غمضة عني 
السوفييتي  االتحاد  محل  حلت  دولية  قوة  والتفاتتها 

واملعسكر االشرتايك العاملي الذي كان قامئا؟ 
القاعدة هذه هي إحدى معاول الهدم الرئيسية التي 
تعتمد عليها أمريكا يف تنفيذ نظرية الفوىض الخالقة؟ 
هذا  مقاتلني يف  والرحل  بالبدو  يتنقلون  انهم  ترى  أال 
البلد او ذاك لكن الحظ بأن كل البلدان التي يقاتلون 
ومصالح  وامريكا  هم  يتفقون  كيف  الله  سبحان  فيها 
وأجندات امريكا وما ال يستطيع هذا املعول تحقيقه من 
هدم وتدمري أكملته القوة العسكرية املتدخلة مبارشة 
ألمريكا وحلف شامل األطليس فأمريكا هنا تريد خلخلة 
ماهو قائم وواقع يف سبيل والدة جديد ال يزال يف رحم 
أتم هذا عن طريق قوى داخلية محلية  الغيب سواء 
بإضافة  أو  العامل  أنحاء  من  تستقدم  دينيا  متطرفة  أو 
التدخل العسكري املبارش واقصد به هنا استخدام اآللة 
العسكرية قتاليا إلكامل أجندة التدمري والخلخلة متهيدا 

لعودة املخلص املنقذ املخبوء يف جيب أمريكا.
كيف تفرس وجود رعاة دوليني آخرين غري أمريكا 	•

مرشفني عىل الحوار أبرزهم دول مجلس التعاون 
عىل  مرشفون  أيضا  هم  السعودية،  وباألخص 

الحوار ماهي مكاسبهم؟
الرعاة اإلقليميون أدخلوا كرعاة لتزيني الصورة فقط 
لكن ابرز الرعاة اإلقليميني كانت أمريكا قد طلبت منهم 
ان ميتنعوا متاما عن التدخل يف إدارة امللف اليمني وان 
يرتكوا األمر لها لتتواله مع حلفائها األوروبني تحاشيا ألي 
من  الغربيون  أمريكا وحلفاؤها  بها  تعتقد  حساسيات 

تدخل هذه األطراف اإلقليمية الشقيقة.
	•انقسم•رجال•السياسة وأرباب الفكر واملثقفون 	•

اليمنيون بني متفائل بالحوار الوطني ومتشائم فإىل 
أي قسم تنتمي أنت؟ وعىل ماذا بنيت ) تفاؤلك 

– أو تشاؤم ك(؟
أشكال  من  شكل  هو  الوطني  الحوار  مؤمتر 
التعامل  يف  أمريكا  ملنهج  التدمريي  العبثي  األسلوب 
رصف  إىل  األوىل  بالدرجة  يهدف  وهو  مجتمعاتنا  مع 
الناس  وإلهاء  امليداين  الواقع  يف  يجري  ما  عن  األنظار 
املتعايل  وضجيجهم  والدعايئ  اإلعالمي  التوظيف  عرب 
تلك  له  تروج  ما  مع  كلية  يتناقض  عميل  واقع  عن 
نوع  هو  الحوار  هذا  فإن  وبالتايل  اإلعالمية  الوسائل 
اريد  وال  ورائها  من  الطائل  التي  العبثية  املالهاة  من 
واكتفي  الرؤية  لهذه  املربرة  التفاصيل  يف  اخوض  ان 
املسيطرة عىل  القديم  لقوى  بالقول كيف ميكن  فقط 
السلطة السياسية والعسكرية واالقتصادية والقبلية ان 
تلد لنا جديدا نريده الهي مؤهلة والهي تريد والذلك 
مؤمتر  بان  القول  وميكن  واجنداتها  عقلياتها  يف  داخل 
 الحوار هذا هو كالذي يأمتن الذئب عىل رعاية الغنم.

هذا رأيي ولو ثبت عكسه سأكون سعيدا.
شارف 	• والذي• الحوار• مؤمتر• مجريات• تقيم• كيف• •	

اللجان  فرق  لتبدأ  األوىل  العامة  جلسته  انتهاء  عىل 
التسع املشكلة حسب القضايا عملها يف امليدان؟

أو  لجان تسع  أو  اىل فرق  انقسم  الحوار سواء  مؤمتر 
تسعني سيان فإن كل ما يراد له ان يخرج به معد سلفا 
وقلنا هذا الكالم منذ ان يبدأ مؤمتر الحوار الوطني والواقع 
أن ذلك ليس كالما صادرا عنا بل هو ترصيحات للمخرجني 
الدوليني اقصد امريكا وحلفائها األوربيني الذين قالوا منذ 
امد طويل انهم قد اعدوا مشاريع ومسودات للقضايا التي 
ستعرض عىل املؤمتر وخاصة فيام يتعلق بالدستور الجديد 
وشكل الدولة إلخ، وكان مسؤولونا أو قادتنا يزعلون منا إذا 
قلنا ذلك ويرصحون ان كل يشء سيبدأ من األلف وينتهي 
لكننا  حسننا  وقلنا  انفسهم  املؤمترين  خالل  من  بالياء 
يقدموا  ان  البد  املؤمترين  ان  املؤمتر  وقائع  أثناء  سمعنا 
مداخالتهم ومقرتحاتهم مصاغة كنصوص دستورية قانونية 
وهو ما ال يتوفر لهم لكن عليهم أال يقلقوا فهناك بيوتات 
من  هي  املختلفة  الدولية  االستشارات  ومكاتب  الخربة 
ستزودهم بذلك ليطرحوها كمدخالت يف الحوار لنضغط 

عىل الزر بعد ذلك لتخرج لنا املدخالت جاهزة.
ولهذا تالحظ العبثية يف مناقشة قضايا كأزمة املياه التي 
بالعامل كله وليس بنا فقط تناقش بخفة وبدون  تعصف 
تخصص وبدون فهم وهي مسألة علمية تحتاج اىل بحوث 
لدراستها  متخصصة  هيدروليكية  جيولوجية  ودراسات 
ووضع الحلول لها ومن املفارقات العجيبة أن حجام كبريا 
من البحوث والدراسات املتخصصة التي أعدتها منظامت 
دولية يف هذا الشأن طوال األربعة عقود األخرية من الزمن 
موجودة يف أدراج املؤسسات الحكومية اليمنية هذا كمثال 
فقط وقس عليها سائر القضايا ثم هل سمعت أو علمت 
ان مؤمترا من هذا القبيل يستمر لستة أشهر قابل للتمديد 

أيضا!!؟ ال أدري ماهو الهدف من وراء هذا العبث.
حكم  قد  املؤمتر  هذا  بأن  جازما  اعتقادي  كان  ولهذا 
ما  عادة  كهذه  مؤمترات  ألن  مولده  قبل  بالفشل  عليه 
من  البلد  ينقل  شامل  تاريخي  تغيري  حدوث  عند  تأيت 
وضع ساقط اىل وضع ناهض وتأيت سلطة يف الحكم لديها 
الجديد  البديل  بناء  ويف  التغيري  يف  إرادة  ولديها  مرشوع 
األفضل وتجمع زعامء البلد الحقيقيني ليرثوا مرشوعها يف 
بالله  يل  قل  عندنا  لكن  الجديد  اىل  القديم  من  االنتقال 
عليك فيام عدا عيل عبدالله صالح من الذي تغري من قادة 
السلطة ورموزها؟ مل يتغري أحد ونحن نعلم ان القادر عىل 
التغيري هو من ميلك سلطة القرار فهل الذي ميلك سلطة 
القرار اليوم وميلك الرؤية واإلرادة عىل التغيري؟ وإذا كان 
كذلك فأين كان منذ ما يزيد عىل 3 عقود من الزمن ظل 

فيها مسيطرا عىل السلطة وأوصل البلد إىل حالة االنهيار.
	•البعض•يرى•أن•مؤمتر•الحوار•مرسحية•سياسية•تنفذ•	•

بينام نتائجه معدة مسبقا؟
إعداد  يف  بدأوا  قد  كانوا  الدوليني  الرعاة  ان  الواقع 
مسودات للنتائج التي سيخرج بها املؤمتر وذلك منذ وقت 
ومتخصصني  أكادمييني  من  عمل  فرق  خالل  من  مبكر 
مينيني عملوا تحت إرشاف سفارات الدول الراعية وخاصة 
فيام يتعلق مبسودة الدستور الجديد والتقسيامت اإلدارية 

لألقاليم الفيدرالية وكذا تقسيم الدوائر االنتخابية .
الدوائر  تقسيم  فإن  علمي  إىل  ماتنامى  وبحسب 
االنتخابية مثال يف إطار األقاليم الفيدرالية روعي تفصيلها 
عىل مقاسات شخصيات وقوى سياسية واجتامعية معينة 

 حاوره/ وليد الجبر 

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

عبدالله سالم غالب سعد الحكيمي
محل وتاريخ امليالد : اليمن- - تعز 

7/7/1950م .
درس االبتدائية واملتوسطة يف محافظة 
عدن-التواهي-أواخر الخمسينات وأكمل 

الثانوية يف محافظة تعز.
أوالً: األنشطة السياسية :-

انتسب للعمل الحزيب الرسي للتنظيم 
النارصي يف إبريل 1969م ويف عام 1978 

اختري عضو للجنة املركزية والقيادة 
التنفيذية للتنظيم النارصي)الطالئع 

الوحدوية اليمنية( اكتوبر م، ويف 1977 
عني أمينا عاما لجبهة 13يونيو للقوى 
الشعبية “النارصية” التي أسست بعد 
استشهاد الحمدي  ثم رئيس الدائرة 

السياسية وعضو األمانة العامة التحاد 
القوى الشعبية 1993-1991م ، واختري 
عضو اللجنة العليا لالنتخابات 1993م ) 

ممثالً للمعارضة، وهو عضو املعهد اليمني 
لتنمية الدميقراطية.

وشغل العديد من الوظائف أبرزهمدير 
مكتب رئيس جامعة صنعاء ورئيس 

السكرتارية الفنية ملجلس الجامعة عام 
1974-1973م مثالناطق الرسمي باسم 

مجلس القيادة 1977-1975م.
وعني أخصايئ أول يف الدائرة اإلعالمية 
مبكتب رئاسة الجمهورية يف عام  1975م، 
وهو أول رئيس تحرير لصحيفة )13يونيو(

األسبوعية 1977-1975م.
أنتخب عضوا يف  مجلس الشعب 

التأسييس 1977م، ثم عني   وكيالُ لوزارة 
اإلعالم والثقافة1978م فوزير مفوض 

بالسفارة اليمنية بنيودلهي 1983-1981م، 
ثم وزير مفوض قائم بأعامل السفارة 

اليمنية بالصومال 1987-1983 ، ثم وزير 
مفوض بوزارة الخارجية .

سرية ذاتية 

إقامة دولة فيدرالية عىل فكرة اإلقليمني ينسف مبدأ المواطنة المتاسوية وأقرب اىل الفصل العنرصي 


