اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :االنعكاسات السياسية لتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم
مقدمة الحلقة :خديجة بن قنة
ضيوف الحلقة:
 معين عبد الملك /عضو لجنة تشكيل األقاليم عبد الكريم السعدي /قيادي في الحراك الجنوبي محمد جميح /كاتب وصحفيتاريخ الحلقة2102/2/01 :
المحاور:
 اآللية المعتمدة في عملية التقسيم اإلداري ردود أفعال متباينة على التقسيم صيغة األقاليم الستة تطبيق االتفاق على أرض الواقعخديجة بن قنة :مشاهدينا أهالً بكم ،أقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أقر
تحويل البالد إلى دولة اتحادية تتكون هذه الدولة من ستة أقاليم أربعة منها في الشمال
وإقليمان في الجنوب.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :أوالً ما هي حجج المؤيدين لقرار اإلقليم أو
األقاليم الستة وأين تكمن مخاوف المعارضين لتطبيقه؟ وهل يمكن أن ينهي هذا القرار
مشكالت اليمن خاصة في الجنوب وفي صعدة؟
يقول مؤيدو قرار تقسيم اليمن إداريا ً إلى ستة أقاليم يقولون إنه يسعى إلى إيجاد حلول
لمشكالت سياسية واقتصادية مزمنة في البالد غير أن المعارضين للقرار خاصة من
الجنوبيين والحوث يين ال يرون ذلك بل ويعتبرون أن التقسيم المناطقي يحتاج إلى تعديالت
وسيبقى المستقبل السياسي في اليمن ينتظر أن يصل المؤيدون والمعارضون إلى صيغة

تضمن تنفيذ القرار بسالسة.
[تقرير مسجل]
حسام عيتاني :ما كان خياراً أصبح قراراً ،اليمن إذن دولة اتحادية بأقاليم ستة ،هذا ما
أقره رئيس البالد بعد نحو أسبوعين من اختتام مؤتمر الحوار الوطني ،آنذاك خرج
المؤتمر بعدة توصيات بعد مخاض وصف بالعسير والطويل ،فاليمن بعد الثورة غيره
قبلها ،فخخت البالد بمشكالت تركت وتراكمت خالل حقبة الرئيس علي عبد هللا صالح
وما إن خلع حتى أخذت هذه المشكالت باالنفجار معا ً وتباعا ً في المرحلة االنتقالية،
دعوات لالنفصال وتجدد للقتال بين الحوثيين والقبائل وتنمية غائبة وفوضى سالح
وقاعدة وسواها شكلت وتشكل تحديات كبرى على أي نظام حاكم في اليمن ،ولتفكيكها
تمهيداً لحلها كان البد من التوافق وهو ما حدث بتوقيع جميع األطراف المشاركة في
مؤتمر الحوار على وثيقته ومن ضمن بنودها خيار األقاليم الستة وتلك أربعة في الشمال
واثنان في الجنوب حضر موت وسبأ وعدن والجند وأزال وتهامة على أن الشيطان يظل
كامنا ً في التفاصيل فناشطو جنوب البالد كانوا يفضلون دولة اتحادية بإقليمين واحد في
الشمال وآخر في الجنوب ،تعدد األقاليم يضعف سيطرتهم على بعض المحافظات
الجنوبية حيث معظم احتياطات البالد من النفط عليه طالب بعضهم من دعاة االنفصال
بتقسيم اليمن إلى شطرين لفترة انتقالية على األقل قبل إجراء استفتاء على االنفصال،
ليست هذه المشكلة الوحيدة الحوثيون أيضا ً كانت لهم تحفظات كما كانت لهم مطالب
كانوا يفضلون ضم حج الساحلية والجوف الغنية بالنفط إلى إقليم أزال الذي يتكون من
صعدة وصنعاء وعمران وذمار واتهمهم خصومهم بأنهم يخوضون حروبا ً في عمران
وأرحب ومن قبلهما د ّماج في صعدة بهدف تغير صيغة األقاليم التي اعتمدت إلضافة ما
يريدون إليها ،لكن ما حدث أخيراً خالف مسعاهم فيما يبدو فالهدف هو الالمركزية ال
تفكيك الدولة إلى كيانات انفصالية والتمنية وعدالة توزيعها ال احتكارها بعد عقود شهدت
فيها اليمن كل شيء من التقسيم إلى الحروب مروراً بغياب التنمية وتأبيد التخلف.
[نهاية التقرير]
خديجة بن قنة :وموضوع حلقتنا هذا نناقشه اآلن مع الدكتور معين عبد الملك عضو
لجنة تشكيل األقاليم من صنعاء ،وينضم إلينا من عدن عبد الكريم السعدي القيادي في
الحراك الجنوبي ومن لندن الكاتب والصحفي محمد جميح نرحب بضيوفنا جميعاً ،وأبدأ
معك سيد معين بما أنك في اللجنة هل لك أن تطلعنا بداية عن اآللية المعتمدة في عملية

التقسيم اإلداري لليمن إلى ستة أقاليم كيف تمت هذه العملية؟
اآللية المعتمدة في عملية التقسيم اإلداري
معين عبد الملك :بداية ما تم اليوم هو خطوة متقدمة نحو حلول جذرية في النظام
السياسي والشراكة السيا سية وهي استكمال ،ما حدث اليوم هو استكمال لنقاش دار في
فريق القضية الجنوبية وفريق الستة عشر كان في نقاش معمق حول األقاليم خيار
اإلقليمين أو أربعة أقاليم أو خمسة وصوالً إلى خيار ستة أقاليم ،ستة أقاليم تم بناء هذه
الدراسة بناءاً على تجانس اجتماعي وجغرافي وترابط ،في طبعا ً كثير وضعوا خرائط
للتقسيم الجغرافي لهذه األقاليم بعضها كان يعبر عن وجهات نظر سياسية أكثر من
وجهات نظر تحمل التجانس الجغرافي بعضهم كان يفكر في موضوع المنافذ الثروة
وهذا يعني منطلق مختلف ،هذه الدراسات استمرت يمكن لشهرين ،في عندنا جزء
سياسي في موضوع تقسيم األقاليم وهو موضوع الدمج بين الشمال والجنوب كان من
الصعب أن نتعدى هذا الحاجز فعليا ً ألن هذا يرجع إلى إرادة شعبية بعد دورتين
انتخابيتين وهذا ما أقر في التقرير النهائي بحيث إنه في بعض المناطق بين الشمال
والجنوب عالقاتها البينية أقوى ما بين الجنوب والجنوب وما بين الشمال والشمال في
مثل على سبيل المثال البيضاء وأبين وتعز ولحج لكن تترك نتيجة حساسية الوضع
السياسي اآلن تركت إلى مرحلة مؤجلة وهذا الموضوع مفتوح بعد دورتين بحسب ما
ينظمه القانون االتحادي ،أيضا ً فيما يتعلق بالتقسيم اإلداري لألقاليم داخل األقاليم ترك
األمر مفتوحا ً ألنه في عندنا إشكالية في التقسيم اإلداري الذي بني على أسس سياسية
دوائر انتخابية مغلقة حكراً على بعض الشيوخ والنافذين فهذه األمور إنه في كثير اآلن
مظالم وفي رفض إنه يبقى الوضع على ما هو عليه لكن ليس األمر ولم نقر الموضوع
كما هو عليه هناك مرونة داخل األقاليم وهناك بعد دورتين يعني إذا كان هناك استفتاءات
شعبية سواء باالندماج أو الرغبة في االرتباط في المركز ،فإذن الموضوع ليس يعني
شيء نهائي وبات هو اآلن لكي نبدأ في مرحلة التقسيم اإلداري الجديد وتطبيق نظام
األقاليم مستقبالً.
خديجة بن قنة :طيب أستاذ عبد الكريم السعدي ما هي اعتراضاتكم على هذا التقسيم
اإلداري لليمن أنتم؟
عبد الكريم السعدي :بسم هللا الرحمن الرحيم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وأحييكم
بداية وأحيي برنامجكم وضيوفكم الكرام ،وطبعا ً اعتراضاتنا تنحصر في الحوار هو ما

عبر عنه شعب الجنوب في  01مارس من العام الماضي عندما خرجت المليونية
الجنوبية التي احتضنتها ساحة العروض في خور مكسر وأكد الجنوب في هذه المليونية
على رفضهم للحوار ،رفضهم للحوار بشكله وبآليته وبالطريقة التي يدار بها آنذاك،
وأعتقد أن اليوم رأيي أنا لن يبتعد كثيراً عن رأينا في ذلك اليوم فما بني على رفض في
البداية فهو مرفوض في النهاية ،وبالنسبة لما يسمى بمخرجات الحوار هذا أنا أرى أو
نحن في الجنوب نرى أن َمن أقامها أو َمن سعى إليها يعني سعى إلى يعني توتير
األجواء وخلق الفرقة فعندما يتحدثون عن إقليمين في الجنوب ،عندما يتحدث اإلخوة في
ال شمال عن إقليمين في الجنوب في الوقت اللي معروف بأن الجنوب موحد ولم يكن
مجزأ في يوم ما فأعتقد أن من وراء هذه الخطوة يهدف الذين أقاموا هذا الحوار أو هذا
القرار الذي اتخذوه إلى تمزيق الجنوب وإثارة المشاكل وزرع الفتن والقالقل ،مخرجات
الحوار لم تخدم اليمن بشكل عام أيضا ً فنحن نرى الرفض لها حتى على مستوى الشمال،
الشمال الذي..
ردود أفعال متباينة على التقسيم
خديجة بن قنة :لكنك استمعت إلى الدكتور معين عندما كان يقول إنه بعد دورتين يمكن
رفض هذا التقسيم اإلداري لماذا يعني ال تنتظرون وتبدون فيما بعد موقفا ً رافضا ً أو
مؤيداً؟
عبد الكريم السعدي :يا سيدتي يا سيدتي نحن ضحايا المماطلة نحن ضحايا الترحيالت،
ترحيل القضايا من وقت إلى آخر فلماذا المماطلة؟ إذا كانت هناك حلول صادقة فأكيد هي
موجودة اآلن في اللحظة هذه لماذا تؤجل؟ وإيش السر وما هي الحكمة؟ األخ الذي تكلم
قبلي الدكتور يقو ل أنه تقسيم إداري إحنا مش بحاجة إلى تقسيم إداري نحن بحاجة إلى
حل ،حل لقضايانا العالقة اليمن يعاني من قضايا ،وقضاياه واضحة وموجودة ال أحد
يستطيع أن ينكرها ،نحن في الجنوب لدينا قضية وطنية قضية جغرافيا قضية وطن ضاع
منا..
خديجة بن قنة :طيب واضح ،واضحة الفكرة خلينا نناقش هذه الفكرة مع محمد جميح ما
يحتاجه اليمن إذن هو حل القضايا بشكل نهائي وال يحتاج اليمن اليوم إلى تقسيم إداري
إلى ستة أقاليم قلت أم زادت عن ذلك المهم في النهاية هو حل المشاكل والقضايا الرئيسية
العالقة ما رأيك؟
محمد جميح :أنا دعيني في البداية أعلق على مسألة مليونية في ساحة العروض في عدن

هذه المليونيات مبالغ فيها هي تعبير استعاري ،ساحة العروض في عدن ال تتسع لمليون
شخص حتى نقول إن مليونية خرجت في ساحة العروض تطالب بمطالب أبناء الجنوب
الذي هو جنوب اليمن هذه نقطة ،النقطة الثانية الدكتور عبد الكريم واألخ عبد الكريم
يقول أن الذي أراد بهذا التقسيم اإلداري أو التقسيم إلى ستة أقاليم أراد إنشاء الفرقة وخلق
الفرقة َمن هو الذي يخلق الفرقة َمن هو الذي يطالب بفصل الشمال عن الجنوب
والجنوب عن الشمال َمن هو الذي من سنوات ويرفع راية االنفصال واستعادة الدولة
واالستقالل وطرد المحتلين وما إلى ذلكَ ،من هو الذي يسعى إلى تفرقة اليمنيين إذا كنا
بهذا التقسيم نسعى إلى الفرقة ،بقي أن أقول أنه يطالب بإيجاد حلول ،نحن نتمنى أن
يكون هو جزءاً من الحل وأن ال يكون جزءاً من المشكلة ،لكن الذي أفرزته السنوات
الماضية أن بعض الفرقاء المتطرفين الذين يضعون أو يطرحون رؤى متطرفة في
الحراك الجنوبي هم جزء من المشكلة لم يكونوا جزءاً من الحل ،وعندما أتى الناس
اليمنيون توافقوا على أن يدخلوا في ساحة الحوار في غرف الحوار وأن يضعوا أسلحتهم
جانبا ً ظل فريق متطرف في الحراك الجنوبي ينادي بما يسميه..
خديجة بن قنة :نعم أال تبدو مبرراتهم معقولة عندما يعني يتمسكون بصيغة تستعيد في
الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي أو ربما عندما يريدون منفذاً على
البحر أو منطقة الجوف البترولية؟
محمد جميح :هو الجنوب كله على ساحل البحر العربي هو منفذ كبير عدن على الساحل
العربي المكال على الساحل العربي بلحاف على الساحل العربي أكبر سواحل اليمن في
الجنوب وبالتالي المنافذ موجودة والبترول موجود والموارد والمصادر البشرية موجودة.
خديجة بن قنة :دكتور معين هل روعيت تمت يعني مراعاة هذه النقاط المتعلقة بالثروة
بالنفط بالمنافذ البحرية وما إلى ذلك في عملية التقسيم اإلداري هذه؟
معين عبد الملك :بداية أختي العزيزة دعيني أتكلم بس عن الحلول يعني إحنا وضعنا
حلول ألنه في شيء مهم الزم نتحدث عنه ،فما طرحه األخ عبد الكريم اآلن هام إحنا
اآلن تركنا الجنوب إقليمين ألنه ال نتكلم عن حدود إدارية تحمل يعني تحمل ال مركزية
سياسية هناك برلمانات ،نحن ال نتكلم عن أقاليم إدارية فقط نحن نتكلم الجنوب كما هو
إقليمين اآلن لماذا ال يشتركون في العملية السياسية؟ لماذا ال يكونوا في برلمانات األقاليم
مع غيرهم من القوى السياسية؟ ودعيني أوضح شيء معين إنه مطلب إنه يكون هناك
إقليمين في الجنوب مطلب كثير من قوى الحراك ضمن قوى الحراك ليست كلها داخل

الحوار الوطني بعضها من األحزاب األخرى من أحزاب ذات الهوية الجنوبية أيضا ً ال
يمكن أن نكون حكراً أن رأي َمن يريد للجنوب إقليما ً واحداً هو أن يكون الرأي السائد،
فإذن هناك فرصة للعودة إلى الشارع لديهم انتخابات وإذا فازوا بتيارات قوية في
المجالس المحلية واإلقليمية يتوحد اإلقليمين ويتحولوا إلى إقليم واحد ما عندنا مشكلة،
إذن في هناك حرية سياسية الموضوع ليس أقاليم إدارية فقط الموضوع متروك لهم
فليعودوا أنا..
خديجة بن قنة :معلش هذه نقطة مهمة خلينا ننقلها إلى عبد الكريم السعدي لماذا نعم..
أستاذ عبد الكريم السعدي استمعت إلى ما قاله اآلن الدكتور معين يعني في حلول وفي
إمكانيات أخرى يمكنكم االعتماد عليها.
عبد الكريم السعدي :الحلول التي يطرحها اإلخوان عندك ،حلول من وجهات نظرهم
هي حلول ولكن هي مشاكل من وجهة نظرنا نحنا ،نحنا نتكلم ألنها ليست مشكلتنا في
اإلقليمين فقط اإلخوة..
خديجة بن قنة :لماذا أنتم ستكونون عناصر فاعلة في العملية السياسية هناك برلمانات
هناك انتخابات برلمانات محلية يمكنكم أن تنشطوا ضمنها؟
عبد الكريم السعدي :اسمحي لي اسمحي لي نحنا ،نحنا يا سيدتي لم نكن مؤثرين أساسا ً
في الحوار نحنا لم نكن مؤثرين في الحوار نحنا حضرنا الحوار ،حضر َمن حضر من
الجنوبيين في الحوار وهو ال يمثل الجنوبيين وفوق هذا كله تم تقسيم الحاضرين وتم
إقصاء مؤتمر الشعب الجنوبي الذي حضر يمثل نفسه كمكون سياسي بقيادة المناضل
محمد علي أحمد واستنسخوا منه محاورين جدد واآلن يطالبون بخالف العمل السياسي
ما هو الضمان ما هو الضامن الذي يضمن أن ال تتكرر معنا نفس اللعبة ،نحن وصلنا
إلى مرحلة فقدان الثقة ،نحن اآلن في الجنوب ال نعاني مشكلة اإلقليمين نحن نعاني
مشكلة عظمى وكبرى هي مشكلة وطن سلب ،وطن يفترض أن األخوة في الشمال إذا
أرادوا حلوال يطرحوا حلوال منطقية معقولة ،وإذا أرادوا حوارا فليطرحوا حوارا له
شروط ،الحوار عادة يكون له شروط ،ال يوجد حوار هكذا ،الحوار الزم تكون له شروط
ومقومات الزم يكون أول شروط هذا الحوار تراضي األطراف ،ثاني شروط هذا الحوار
حرية األطراف في اختيار ممثليهم ،وأنوه المالحظة لألخ محمد أنا أقدر لألخ محمد وهذا
تقدير طيب منه وجهد طيب يشكر عليه ولكنه كان من العيب عليه أنه لم يسمع مطالب
أبناء الجنوب ،لم يسمع مطالبنا ولهذا هو اآلن يتغنى بمخرجات حوار ال تخدم الجنوب ..

خديجة بن قنة :طيب أستاذ سنتحدث عن الضمانات  ،نعم سنتحدث عن الضمانات لكن
بعد فاصل قصير ونناقش أيضا بعده هل يمكن أن ينهي قرار األقاليم الستة مشكالت
اليمن خاصة في الجنوب وفي صعدة ،مشاهدينا سنعود ال تذهبوا بعيدا.
[فاصل إعالني]
خديجة بن قنة :مشاهدينا أهال بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي تناقش االنعكاسات
السياسية لإلعالن عن توزيع األقاليم الستة في اليمن ضمن الدولة االتحادية ،نرحب
بضيوفنا من جديد وبالمشاهدين أيضا وأتحول إلى لندن واألستاذ محمد جميح ،أستاذ
جميح كنت تستمع إلى ما قاله عبد الكريم السعدي من أن أهل الجنوب لديهم مخاوف
ومخاوفهم قد تكون مبررة ألنه يقول أنه ال ضمانات حتى اآلن تضمن أن ال تتكرر كما
سماها اللعبة ضدهم ماذا تقول.
محمد جميح :يا أخت خديجة الحوار خرج بأن يكون للجنوبيين كضامن آني كضمانة
آنية داخل اليمن أن تكون لألخوة في الجنوب على الرغم من إن نسبة السكان  21بالمئة
لكن لهم نسبة  01بالمئة من المناصب القيادية في الدولة ولهم أيضا حق النقد
واالعتراض على أي قرار يرون أنه يجحف بمصالح الجنوب بالتحديد ،هذا موجود في
وثيقة من وثائق الحوار الوطني وهي وثيقة حلول القضية الجنوبية ،الحلول موجودة
والضمانات موجودة والجنوبيون مشاركون في مؤتمر الحوار بنصف أعضاء مؤتمر
الحوار على الرغم من أن نسبة السكان ال تتناسب مع هذا النص ،ولكن ومع أن الرئيس
من الجنوب ورئيس الوزراء من الجنوب ووزير الدفاع من الجنوب أنا في تصوري أنه
ليس هناك مخاوف في الجنوب إنما هناك صراع على السلطة في الجنوب ،هناك صراع
من أجل الوصول إلى السلطة في الجنوب وهناك استغالل السم الجنوب باسم بعض
القيادات التي أستهلكها الزمن وتريد أن تعود مرة أخرى باسم مظلومية الجنوب وهي ال
تسعى إلى االنفصال بحقيقتها إنما تسعى للوصول إلى السلطة ،لكنها ترى أنها لن
تستطيع الوصول إلى السلطة إال إذا ما فصلت الجنوب عن الشمال ،هناك اليوم مزايدة
باسم الجنوب ينبغي أن تقف من أجل مصلحة الجنوبيين أوال قبل غيرهم ومن أجل
مصلحة اليمن ،لم نعد نحتمل كثيرا من الخالفات دعونا نأتي إلى بلدنا لنلملمه وننطلق
بإخالص للمستقبل ،وثيقة الحوار الوطني من أكثر الضمانات ،إنها أعطت الجنوبيين
أكثر مما أعطته اتفاقية الوحدة ،أعطت الجنوبيين أكثر مما أعطته وثيقة العهد واالتفاق
التي أصيغت قبل حرب  .42ال يوجد شيء يمكن أن يخوف الجنوبيين من هذه الوثيقة أو
من نتائج الحوار إال انتهازية بعض السياسيين االنتهازيين في الجنوب لألسف الشديد.

صيغة األقاليم الستة
خديجة بن قنة :دكتور معين إذن إلى أي مدى إذن يمكن أن تشكل هذه الصيغة صيغة
األقاليم الستة حال نهائيا لمشكلة اليمن السياسية واالقتصادية وغيرها يعني هل سيستعيد
اليمن سعادته في ظل الدولة االتحادية لهذه الصيغة.
معين عبد الملك :إن شاء هللا ،ما وضعناه ليس حال فقط للقضية الجنوبية هو حل
إلشكالية اليمن التي امتدت لعقود ،إشكالية المركزية ،إشكالية الدولة الراعية التي تعودت
على السيطرة على أطراف اليمن والعيش من عائدات الضرائب وغيرها من العائدات،
الشعب اليمني بأكمله متفق مع هذه القاعدة ومع الالمركزية وقد ضاق ذرعا بذلك لكن
عندنا إشكالية مراكز النفوذ التي ترفض أن تتخلى عن هذا النمط ،نمط الدولة الريعية
السيطرة على المناصب في كل مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية ،لكن أبناء الشعب
المزارعين في ذمار في المحويط في جبال اليمن ،اليمن شعب جبار وصلب استطاع أن
ينحت جباال لكن عندنا إشكالية من تركز السلطة في يد مجموعه من النافذين ،هذه
اإلشكالية حلت ،نحن وضعنا وثيقة فيها حل للقضية الجنوبية ألنه هناك اعتراف أن
القضية الجنوبية قضية سياسية وحقوقية وكال الشقين تم وضع حلول لهما ،بالنسبة
لمشاكل اليمن من تهامة إلى مارد إلى الجنوب إلى الشمال وضعت هذه الحلول ،بعض
القوى السياسية اآلن ترفض هذه الحلول ألنها تنظر بمنظور تقاسم الثروة ونحن ال
نتحدث عن تقاسم الثروة ،نتحدث عن تقسيم عائدات الثروة وشتان بين األمرين ،يعني
لألسف بعض القوى السياسية تشوه ما توصلنا إليه داخل مؤتمر الحوار وفي لجنة
األقاليم ،هناك أسس علمية كثيرة استندنا إليها ،كيفية تحويل السلطة من مستوى األموال
أو العائدات المالية عبر هيئات مستقلة وشفافة من المستوى األعلى إلى ليس المستوى
اإلقليمي فقط بل إلى مستوى الواليات ،لم يحدث هناك تناحر داخل األقاليم ،لم نعط
المركزية األخرى أيضا لإلقليم على ما تحته من الواليات أو من الوحدات اإلدارية أومن
المقاطعات ،هناك يعني راجعنا أفضل النظم في العالم في تطبيق الالمركزية واألقاليم
والدول االتحادية فإذن..
خديجة بن قنة :واضح أنكم استلهمتم من تجارب أخرى ،لكن يعني باختصار هل ترى
إمكانية..
معين عبد الملك :في تجربة..
خديجة بن قنة :نعم أي تجربة ،أي تجربة تتحدث عنها؟

معين عبد الملك :هناك تجارب عديدة بعضها كانت فيها ..في تجارب كثيرة من الدول
الالمركزية مثل أميركا الالتينية ،البرازيل ،األرجنتين ،هناك تدفق واضح لكل
المستويات بحيث ال يحدث تنازع داخل األقاليم.
خديجة بن قنة :نعم قد تختلف من ناحية التعقيدات في حجم التعقيدات.
معين عبد الملك :من ناحية التعقيدات ويلجئوا إلى إثارة..
تطبيق االتفاق على أرض الواقع
خديجة بن قنة :معلش ،سؤال ألنه الوقت فعال يزاحمنا لكن في ثوا ٍن مدى تطبيق االتفاق
على أرض الواقع في ظل االعتراضات التي يشهدها باختصار لو سمحت.
معين عبد الملك :أعتقد أنه في هناك بعض التعقيدات من بعض القوى السياسية لكن مع
المضي قدما في التجربة سيفهم الكثير من اليمنيين معنى النظام الحالي ألنه اآلن فوجئ
الناس بهذه التطورات بشكل سريع وهناك قوى سياسية تعرقل إيصال هذه المفاهيم إلى
قواعد الشعب ،تلجأ إلى أكثر إلى تخويف الشعب..
خديجة بن قنة :نعم وصلت الفكرة في أقل من دقيقة بالنسبة لضيفينا اآلخرين أستاذ عبد
الكريم السعدي تتوقع تطبيق هذا االتفاق في ظل اعتراضاتكم؟
عبد الكريم السعدي :أرى أن االتفاق لن يطبق وهو واضح إنه يتعثر أمام الكل والكل
مطلع على تعثره ،المخرجات تتعثر لم تطبق على الواقع ألسباب عدة والشواهد أيضا
عدة فما زال الدم يسفك في حضرموت وما زالت المجازر في الضالع وباألمس حصلت
اقتحامات في ساحة المنصورة في عدن .داس الجنود على صور الشهداء أبناء الجنوب
الشهداء ،وفي الشمال أيضا هناك خالف وهناك نفوذ قبلي لن يسمح بتطبيق مثل هذه
واإلخوان ما زالوا في الشمال..
خديجة بن قنة :االتفاق لم يطبق ،نعم محمد جميح في ثوا ٍن هل تعتقد أن هذه الصيغة
ستطبق على أرض الواقع بسهولة؟
محمد جميح :أنا أعتقد أن الحكم على نظام األقاليم بأنه متعثر وهو ال يزال في اليوم
األول هذا حكم مسبق ال أتصور أنه دقيق ،االتفاق بإذن هللا سينجح والمرتبطون
بالخارج سواء الخارج اإليراني في صعدة أو الخارج اإليراني في عدن هم الذين
سيفشلون بإذن هللا.

خديجة بن قنة :أشكرك جزيل الشكر محمد جميح الكاتب والصحفي اليمني من لندن،
وأشكر أيضا الدكتور معين عبد الملك عضو لجنة تشكيل األقاليم كنت معنا من صنعاء،
ونشكر أيضا األستاذ عبد الكريم السعدي القيادي في الحراك الجنوبي كنت معنا من
عدن ،نشكر ضيوفنا ونشكركم أنتم أيضا مشاهدينا لمتابعتكم حلقتنا هذه من برنامج ما
وراء الخبر نلتقي إذن ب إذن هللا في قراءة جديدة لما وراء خبر جديد لكم منا أطيب المنى
وإلى اللقاء.

