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ودفـــــــعــــــــني
للذهاب.

طـلــبـوا مـني
في طــــهـــران
إجـــــــــــــــــــــراء
اخــتــبــار مع
الـــــــــفـــــــــريق
اإليــــــــــرانـي
وعــــــرضـــــوا
عـــــــــــــــــــــــلــي
االنـــضــــمـــام
لـــفــــريـــقـــهم.
فـــــكــــــرت في
الــــــــعــــــــرض
وكــــــــــيـف ان
"هــــــــــــــــــــــــذه
الـــــفـــــرصـــــة
ســتــتــيح لي
التواصل مع
بــــلــــدي األم

ومع والـدي" واخــتـرت الــسـبـاق مع
الـفـريق اإليـراني بـدالً من بـقـائي في
اسكتلندا واالستعداد للتأهل أللعاب

الكومنولث في اسكتلندا.
لم أشارك أبداً في حمالت الدفاع عن
ـرأة مـن قـبل لــكن الـوضع حـقــوق ا
في إيران دفعـني لذلك. بدأت أحتدث
عالنـيـة عن الــطـريـقـة الـتي تـتم بـهـا

تسابقات. معاملة النساء ا
كــان عــلـيــنــا ارتــداء احلــجـاب خالل
أداء الـتـدريبـات وكـان هـذا فـضـيـعا
بــســبـب احلــرارة الــشــديــدة. أخــذت
هــــواتف الـــنـــســـاء احملـــمـــولـــة دون
الــــرجــــال. قـــيـل لي أن هــــذا لـــكي ال
يــنــصــرف انــتــبــاهـــهن ويــنــشــغــلن

راسلة الشبان.
لـقـد حتـدثت ضـد التـمـيـيـز والـتـنـمر
الــذي تـتــعــرض له الـنــســاء لـكن لم

يتغير شيء. ولذا غادرت.
سافـرت من طهـران إلى تركـيا حيث
قـابلت عن طـريق الـصـدفـة رجالً كان
يــقــوم بــجــولــة عــلى دراجــتـه لــعـدة
أشهـر. وعرفت حلـظتـها أني سـأفعل

هذا األمر.
عـدت إلى اسـكـتــلـنـدا وبـعت جـمـيع
األشياء الصغيرة التي كنت أمتلكها
وســـافـــرت إلـى نـــيس في فـــرنـــســـا
وبــدأت رحــلــتـي حــول الــعــالم عــلى

الدراجة من هناك.

ــوت. كل مـــا أردتـه بـــعــد ذلـك هـــو ا
وأتــذكــر أنــني كــنت أتــصل بــهــاتف
خـدمـة الـوقـايـة من االنـتـحـار كل 20

دقيقة.
أتــذكــر أني عـنــدمــا بـلــغت احلــاديـة
والــعـــشــرين من عـــمــري طُــردت من
ـشـردين صـاحت مـكـتب مـســاعـدة ا
ـسـؤولة في وجـهي قـائـلةً ـوظفـة ا ا
إنـني سأبـقي دائـمًـا في احلـضيض.
كان هناك شيء في صوتـها وتعابير
وجـهـهـا عـنـدمـا قـالت ذلك جـعـلـني
ـكــنــني الــســمـاح أفــكــر وأقــول "ال 

باستمرار ذلك".
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كـنت أعـلم أنه يـتـوجب عـلي أن أقرر
وألزم نـفسي باالسـتمـرار في احلياة

وت. وعدم التفكير في ا
كــان انــتــشــال نــفــسي أحــد أصــعب
األشـيـاء الـتي يـجب عـلي فـعـلـهـا. لم
أحتول فجأة إلى امرأة خارقة لكني
زحفت إلخراج نفسي من حيث كنت.
الـتـحـقت بـالـكـلـيـة واشـتريـت دراجة
مــســـتـــعـــمــلـــة ألنـــهـــا كــانـت أســرع

وأرخص من احلافلة.
بدأت ركوب الدراجات مع نادٍ محلي
لــلــدراجـات. كــنت األنــثى الــوحــيـدة
وكــنت في الــبــدايــة أمــارس ركـوب
الـــــدراجـــــة لـــــوحـــــدي في اخلـــــلف.

واكبة. وتدريجيا بدأت في ا
أحـبـبت الـقـيـادة الـسـريـعـة لـلـدراجة
ألنـهـا كانت تـمـثل هـروبًـا كـبـيرًا لي
لــكن حـيــاتي أيــضًـا حتــســنت. كـنت
أركب الــدراجــة بــكــثـرة وفـي جـمــيع
األوقـــات. وألول مـــرة بـــدأت أشـــعـــر

باالنتماء.
عنـدما بـنيت حـلبـة ركوب الـدراجات
"فيـلـودروم" في غالسكـو السـتضـافة
دورة ألعـاب الكـومنـولث لعام 2014
ـشـاركــة من بـاب الــتـســلـيـة قــررت ا
فقط. لكنـه سمح لي أن أنافس ضمن

فريق السباق في غالسكو.
ــــفـــاجــــأة أنـي جتـــاوزت وكــــانـت ا
الـفـائزة بـسـبـاق ألعـاب الـكـومـنولث
ـيــدالــيـة االســكــتــلـنــديــة وأحــرزت ا

الذهبية في أول منافسة كبيرة لي.
أتــيــحت لـي الـفــرصــة لــلــذهــاب إلى
ا لم يكن رحـلة. ور إيران في تلك ا
ناسب بالنسبة لي هذا هو الوقت ا
لـكن وجـود عـائــلـة لي هـنـاك شـدني
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مــثـلت الــدراجـة االســكـتــلـنــديـة ذات
ـز األصــول اإليـرانــيــة إيـشــبل هــو
إيران في سباق الدراجات للسيدات
فردهـا حول الـعالم لكن وسافـرت 

بكرة كانت صعبة. حياتها ا
فـبـعـد أن طـردتـهـا والدتـهـا وهي في
سن الـ 16 وجدت نـفـسهـا بال مأوى
وتعاني من األفكار االنـتحارية. لكن
كـــمـــا تـــروي في كـــتـــابـــهـــا قـــصـــة
توقـعة بكـلب مشرد صداقتـها غيـر ا

غيرت كل شيء.
كـــــانت أول جتــــربــــة لـي مع ركــــوب
الـدراجـة في مــانـشـسـتـر حـيث كـان
أبي مـعتـاداً أن يـأخـذني مـعه لـشراء
كـيـس من الـبــطـاطــا يـزن 20 كـيــلـو
ديـنة كـان سعره غرامـا من وسط ا
أقل بــبـضــعـة بــنـســات. كـنت ال أزال
صغـيرة في الـسن وكـنت أجلس في
مـقـعـد صـغــيـر خـلـفه وخـلـفي كـيس

البطاطا.
كان والدي يدرس هناك عندما التقى
بـأمي ووقـع في حـبـهــا. كـان ذلك مع
بداية الـثورة اإليرانـية وبسبب ذلك
ـــالـــيــة ـــعـــونـــات ا أوقــفـت إيــران ا
ــبــتـعــثـ فـي مـحــاولـة لــطالبــهـا ا
لتـشـجيـعهم عـلى الـعودة. ومـنذ ذلك
احل أصـبحت الـدراجة جـزءا هاما
في حــيــاة والــدي وحــيـاتــنــا أيــضـا
للـبقـاء على قيـد احليـاة بعـد ان كنا
ــالــيـة ــعــونـات ا مــعــتـمــدين عــلى ا

اإليرانية.
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انـتقـلـنـا إلى اسـكتـلـنـدا عنـدمـا كان
عـمـري عـامــ حـتى يـتـمـكن والـدي
من الـــعــثـــور عــلى عـــمل لــكن زواج

والدي لم ينجح فانفصال.
ذات مـرة عــنــدمـا كــنت أزور والـدي
طــلب مــني أحــد مــعــارفه أن أجــلس
علـى ركبـتـيه ومرر يـده عـلى ساقي
كنت حينها في سن السابعة تقريبا.
انــتـــابــني شـــعــور مـــزعج بـــعــدهــا
وشـعـرت أنـني فتـاة سـيـئـة وأعـتـقد

أن ذلك كان بداية كرهي لنفسي.
زارني والدي مرة أخـرى بعد ذلك ثم
اختفى. اعتقدت أنه غادر بسببي. .
عـنــدمـا كـبــرنـا وشـقــيـقي في الـسن
ــصـاعب واجــهت أمي الـكــثــيـر من ا
ولم تـــســتـــطع حتــمل هـــذا الــوضع
وبــدأت بـــإلــقــاء الــلـــوم عــلى في كل

مشاكل األسرة.
توترت األمور بـيننا ووصـلت مرحلة
سـيـئـة ودفـعـني ذلك لالنـطـواء عـلى
نــفــسي ومع اقــتــراب عــيـد مــيالدي
السادس عشر كنت قلقًة للغاية ألني
أعلم أن أمي لن تـكون مـسؤولـة عني

بعد هذا التاريخ.
وكـمـا تـوقـعت بـعـد وقت قـصـيـر من
عيد ميالدي طردتني أمي من البيت
لألبــد. وأتـذكـر أنــهـا عــنـدمــا أغـلـقت
الــبـاب األمـامـي لـلـمــنـزل كــانت تـلك
واحـدة من أصـعـب حلـظـات حـيـاتي.
شي حلظـات الوقـوف على الـدرج وا
بخـطوات بـطيـئة إلى الـطريق وعدم

وجود خيار سوى االبتعاد.
في الــــنــــهــــايــــة وجــــدوا لي أســــرة
حاضنة لكن كل ما أردته هو العودة
ـــنــزل. لـــقـــد صـــلـــيت لـــكل إله إلـى ا

سمعت عنه حتى تعيدني عائلتي.
كنت عائـدة من عمـلي في أحد األيام
وفـــجــأة تـــوقــفـت ســيـــارة بــجــواري
وبــداخـلــهــا مـجــمــوعـة من الــرجـال
ســألــوا إن كــان بــإمــكــاني أن أريــهم
الـطـريق إلى الــبـحـيـرة طـلـبـوا مـني
الـــصــــعـــود مـــعــــهم قـــائــــلـــ إنـــهم
سيعيدونني إلى منزلي. ركبت معهم
السيارة لكنهم لم يعيدوني مباشرة

لقد أخذوني بعيدا واغتصبوني.
لم أخبر أحداً ألنـني اعتقدت أنه كان
خـطــأي اعـتـقـدت أنــني كـنت أعـاقب
ألنني "سـيئـة". لـقد تـعامـلت مع األمر
عن طريق نسيانه وعدم التفكير فيه.
ـرحـلـة عـلى تـقـبل تـعـودت في تـلـك ا
فكرة أن يـفعل النـاس كل ما يريدونه
مــعي. لـم يــكن لــدي شــعــور بــقــيــمـة
ذاتي لم أكن آكل بشكل صـحيح. لقد
كـرهت نـفـسي كـثـيـراً وكل مـا أردته

هو أن أموت.
عــاد أولــئـك الــرجــال لي مــرة اخــرى
ورفضت الـذهاب مـعهم في الـسيارة.
هـربت كـنت يـائـسـة لـلـغـاية وذهـبت
إلى صندوق الهاتف واتصلت بأمي.
توسلت إليها وبكيت وقلت لها إنني

سأفعل كل ما تريد.
ـكــنـني أن أكــون الـفـتـاة قـلـت لـهـا "
الـــتي تـــريــدني أن تـــكـــون" وأضــفت
"األشياء الـسيئـة حتدث". حكـيت لها
كل ما حـدث. لكـنها قـالت لي أنه كان

خطأي وأنني يجب علي أن أتغير.

قـابلـت لوسي فـي تركـيـا بـالـقرب من
بحر مرمرة رأيت كـلبة صغيرة ذات
ألـــوان فـــاحتـــة جتــري خـــلف دوالب
دراجــتـي اخلــلــفـي دفــعت دواســات
دراجــتي بــقـوة وحــاولت االبــتــعـاد
لكنها استمرت في مطاردتي. لم أكن
أخــطط لــلــتــوقف. كــنت في رحــلــتي
حـول العـالم مـاذا عـسانـي أفعل مع

كلب في الشارع?
حـاولت لــوسي الـتي بــدت مـشـوهـة
من عــلى بـعـد مــواكـبـتـي خـاجلـني
شـعـور عـنـدهـا وحـدثت نـفسـي "هذا

خطأ إيشبل" وعندها توقفت.
تمكنت لـوسي من اللحاق بي مددت
يدي إلـيها لـكنهـا توقـفت غير بـعيدة

مني.
ذهـــبت لـــلـــبـــحـث عن مـــكـــان قـــريب
ألنــصب فــيـه خــيــمــتي وأبــيت فــيه

فتبعتني.
كـــنـت أخــــطط فـي الـــيــــوم الــــتــــالي
إلعادتـها إلى قـريتـها لـكن مجـموعة

من الكالب هاجمتها.
رأيت كــيـف وقــفت في مــكــانــهــا ولم
تـدافع عن نـفـسـهـا عـنـدمـا هـاجـمـهـا
الكالب األربعة وذكرني ذلك بنفسي

عندما كان عمري  16عامًا.
ـا سـمح لـلـنـاس لـقـد كـنت هــكـذا  

بأن يؤذوني.
رميت دراجـتي وكـنت أصـرخ وامتأل

جـــســـمـي بـــقــــوة لم أكن أعــــرفـــهـــا
فتمكنت من ابعادهم عنها.

أخـــذت بــضـع خــطـــوات إلى الــوراء
وبـدأت بـالـبـكـاء عـلى لـوسي ولـكـني
في احلــقـــيــقــة كــنت أبــــــــــكي عــلى

نفسي. 
عــشـت حــيــاتي وأنــا أحــاول إبــعــاد
وحجب كل شيء إلى ان جاءت هذه

اللحظة إلدراك كل ما حدث.
أخذت عـلى عـاتقي مـهمـة نـقلـها إلى
بـر األمـان ألنـنـي عـرفت كـيف تـكـون

احلياة بدون أمان.
شعـرت بقوة عـجيبـة وبقـيمة ذاتي
وكـــأنــهـــا جــاءت مع هـــذه الــكـــلــبــة.
أصبحت وكأني شـخص مختلف. لم
أعد تلك الـضحية الـضعيـفة. وظللت
ـكــنـني حــمـايــة هـذه أفــكـر "كــيف 
الــكـلــبـة كــثــيـرًا بــيـنــمـا أخــفـقت في

حماية نفسي?"
عــرفت حـيــنــهـا أنــني يــجب أن أبـدأ
بـحب نـفـسي وعـلى الـرغم من أنـني
لـم أعـــرف كــــيف إال أنــــني طــــبـــقت
الــطـــريـــقـــة الـــتي أعــــــــــتـــني بـــهــا
بلوسي. وهي التأكد من أنها تعيش
آمـــنــة وتــتــمــتع بـــاحلــمــايــة وتــأكل

الطعام اجليد. 
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وفي الـنـهـايـة أصـبح األمـر تـلـقـائـيًـا
بالنسبة لي ألكون هكذا.

ـرة األولى الــتي أشـعـر كـانت هــذه ا
شـروط كان هذا فيهـا باحلب غـير ا

حتوال بالنسبة لي.
كــان األمـر كــمـا لــو أني اســتـيــقـظت
لـــلــتــو. لـــقــد صــدمت أن تـــلك كــانت
حـيــاتي. عـنــدهـا فـقط تــأكـدت أن مـا
حـقـقـته أمـر ال يـصدق ودفـعـني ذلك
بالـشعـور بالـفخـر.وعدت لـوسي بأن
أسـاعـد كل اآلخــرين في الـعـالم وأن
اســاعـد كل أصــدقـائــهـا.كــلب واحـد
كلب شارع واحد غيـر حياتي. يبدو
األمـر كـمــا لـو أنـهـا فـعــلت شـيـئًـا لم

يفعله أي إنسان. هي أنقذتني.
وقـد نـشــرت دار "بـرادت تـرافـيل" في
تـحدة كـتاب إشـبيل حتت مـلكـة ا ا
عــنـــوان "أنـــا ودراجـــتي والـــكـــلـــبــة
لــوسي". بــيــنـمــا نــشـرت دار "فــيــلـو
تحـدة الكتاب بريس" في الواليـات ا

حتت عنوان "إنقاذ لوسي".
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ــصــابــ أكـثــر من 5 واســتــمــر هــؤالء ا
شهور دون مـساعـدة من الصلـيب األحمر
ورغم ذلـك فــقــد قـــمت من خـالل اجلــهــود
سـاعـدتهم خـالل وبعـد اإلفراج الذاتـيـة 

عنهم .
{ وهل تسـليط الضوء على شخـصيات نسائية
معـينة كتوكل كرمان والـتى حصلت على جائزة

نوبل جاء ألهداف سياسية معينة ?
- هـذا صـحـيح الى حـد كـبـيـر فـرغم أنـنـا
نـية على تلك نفتـخر بأن حتـصل امرأة 
اجلائـزة إال أن مـنحـهـا تلـك اجلائـزة جاء
لــدورهــا فى إشــعــال الــثــورة الــيــمــنــيــة
ولــيـسـت ألنـهــا صـانــعــة سالم فــعـلى كل
ني في الـداخل واخلارج ان يـعمل على

استعادة السالم لليمن .
ـــرأة بــشــكل { وهل تـــعــامل احلــوثـــيــون مع ا

خاطئ أفسد هذا الدور ?
رأة الـيمـنيـة  اهانـتها ألول - لألسف ا
مـــرة فى تــاريخ الـــيــمن رغم أن تـــقــالــيــد
الشـعب اليـمني وعـاداته ترفض االعـتداء
ــرأة مـن أى طــرف بـــاي شــكل من عـــلى ا
األشكـال وهـذا مـا نديـنه ونـرفضه من أي
طــرف كـان وال نــنـسـى أن ذلك هـو ايــضـا
نـتيـجـة الستـمـرار محـاوالت حتـجيم دور
تعاقبـة لم يوجد بها راة فاحلكومـات ا ا
ـا امـرأة أو إثــنـ عـلـى أقـصى تـقــديـر 
جـــعل الـــصــراع الـــدائـــر األن فى الـــيــمن
صراع ذكوري أصبـحت النسـاء والشباب

واألطفال هم ضحاياه .
ــرأة فـى حـزب { مــا هــو الـدور الــذى تــؤديه ا

األمل العربي( الربيع سابقا)?
- نــحـن نــعــمل األن عــلى إعــادة تــنــظــيم
احلـزب فــرغم أن هــذا احلـزب أنــشئ عـام
2011 إال أنه يــعـــد االن أكــبــر األحــزاب
اليمنـية اجلديدة تنـظيما حـيث يوجد لنا
ركز ديرية وا األن مقرات على مستـوى ا
ونـعـمل األن عـلـى خـلق قـيـادات شـبـابـيـة
عـلى أرض الـواقع كـمـا نـعمـل علـى إعداد
قـيـادات نـسائـيـة فـاعـلـة تـصل الى مـراكز
صنع القرار ونحن االن فى طـريقنا لطرح
مـبـادرة الـسالم الـسـابـعـة والـتى تـتـناول
حـلـول سـيـاسيـة واقـتـصـاديـة وعـسـكـرية

شاكل اليمن . واجتماعية 
ـبـعوث  – ما هـى رؤيتك ألسـبـاب فشل ا
الدولي للسالم فى اليمن فى إيجاد حلول

سياسية لالزمة اليمنية ?
ـبــعـوث ـطــروحــة من قـبـل ا ــبــادرات ا ا
ي بـعيـدة عن الـواقع الـيـمني ألن أى األ
حـل البــد أن يـــراعي طـــبـــيــعـــة اجملـــتــمع
ي ال يــزال يـضع ولألسف فــإن احلل األ
حلوالً لألزمة بناء على حلول واليات عام
2011 و الــــتي ال تـــصـــلـح حـــالـــيـــا ألن

الظروف قد تغيرت تماما  .
{ وهل يــتــحــمل احلــوثــيــ مــســؤولــيــة فــشل

فاوضات لتبنيهم أجندة احلوثيون? ا

ـفـاوضـات - احلـوثـيـون مــشـاركـون فى ا
ـشـكـلـة أن كل طـرف يـخـون األخر ولـكن ا
ويــحـــاربه وحــتى يـــحــدث احلل البــد من
ــنــيـة داخــلــيــة فــاعـله اشــراف أطــراف 
وحتـديــد ألـيـات لـتـنـفــيـذ مـا يـتم االتـفـاق
عليه وكذلك حتديد ضمـانات ولقد طالبنا
ي بذلك ولكنه ال يتجاوب . بعوث األ ا

{ وما هى رؤيتك للدور العربي ?
- لالسف الدول العربية لم تقم حتى األن
بـــدور فــــاعل الحالل الـــسـالم في الـــيـــمن
وأتمـنى أن يـكون لـدول عربـية هـذا الدور
مثل مصر والـكويت واجلزائـر وأعتبر أن
الـدور الــعـربي هـو األهم ألن الــيـمن جـزء

من األمة العربية. 
ـســاعــدات من الـدول وفــيــمـا يــتـعــلق بــا
العربية لليـمن فالبد أن تكون هناك رقابة
على وصول هذا الدعم الى مستحقيه ألن
األحـوال لن تــســـــــــلم بـــــــدون مــتـابـعـة
وفى النهاية يتم االستيالء عليها من قبل
ســيــاســيــ دون وصــــــــولــهــا لــلـشــعب

اليمني .
{ وفــــى الــنــهـــــايــة مــا هـــــو تــقـيــيــمـك لـدور

األعالم ?
- لـألسف اإلعـالم دوره ســــلــــبي يــــعــــمل
تـصارعـة وال يسـتطيع خلدمـة األطراف ا
ـواطن الـيمـني أن يـعـبـر عن مـعـاناته و ا
قـضـايـاه احلـقــيـقـيـة عـبـر وسـائل اإلعالم

حتى اآلن .

حلــضــور والـدتــهم بل وإعــطــاء األطــفـال
هـــديـــة ســيـــارة صـــالـــون ومـــبـــلغ مـــالي
بــاعــتــبـــارهم جــزء من األســرة في بــادرة
حــسن الــنـــوايــا القــدامـــلــحل الـــقــضــيــة

األساسية محل النزاع.
{ بــــعـــد جنـــاحـك فى قـــضــــيـــة إطالق ســـراح
كن أن األطفـال اخملتـطـف مـاهـو الدور الـذى 
ـرأة اليمنية فى حل القـضايا السياسية تؤديه ا

واالجتماعية األخرى ?
راة اليمنية عمل الكثير ولكن - بامكان ا
ـــشــكـــلـــة هي فـي الـــقـــرار الــســـيـــاسي ا
ــتـعــمـد لـلــقـيــادات الـفــاعـلـة واإلقــصـاء ا
ــــؤثــــرة عــــلى أرض وذوات اخلــــبــــرة وا
الــواقـع وذلك مــحــلــيــا ودولــيــا فــأصــبح
ـرأة مـقـتـصـرا في مـعـظـمه عـلى تـمـثـيل ا
نتميات ألطراف الصراع وان كان نفس ا
ــسـمــيــات مـخــتـلــفـة وأيــضـا الــضـعف
unwonen واخللل الكبيـر لدى منظمة
في اليمن والتي ال نعلم حتى اآلن ما هي
مــعـايـيــر االخـتــيـار والـعــمل لـديــهـا فـهي
ـــرأة في اخملـــتـــصـــة في تـــفــــعـــيل دور ا
مجاالت السالم حتى اآلن  وهذه هي احد
اهـم اســـبـــاب اســـتـــمـــرار ضـــعف الـــدور
ـستوي احمللي والدولي النسائي على ا
وعـدم ظـهـور أعــمـال الـكـثـيـر من الـنـسـاء
الفـاعالت فقط النـهن ال ينـتمـ ألي طرف
ــتـلـكن الــقـدرة اليــصـال أعــمـالـهن او ال 
وخـبــراتـهن لـلــعـالم أو اجملـتـمـع الـيـمـني
فالكثـير من النـساء القيـاديات  في اليمن
ال يزال دورهن مغيبا تماما كال في مجال
خـبرتـهـا فكـمـا هـو احلال مع الـرجـال هو
ـشكلـة ليست ايضا مـا تعـانيه النـساء فا
ـرأة بل يــجب أن يـؤمن فـقط فـى وجـود ا
اإلنــســان بـالــعــمل الــذي يــقـوم بـه ولـديه
الـــقـــدرة عـــلى مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــامل مع

متغيراته باستمرار.
هم ايـضا ان نتـطرق إلى اسـتمرار ومن ا
بــعض األطــراف الــدولــيــة واحملــلــيــة في
محـاوالت نـسب  أي اجناز نـقـوم به نحن
الــنــســاء ألنــفــســهـم فــقط كــونــهم هم من
يستـطيـعون الـوصول لالعالم أو احملافل
احملــلـيــة و الـدولــيـة فــعـنــد قـيــامي بـدور
ـــفـــاوض والــوســـيط في أكـــبــر تـــبــادل ا
لـالســـرى فـي الـــيــــمن والــــذي كـــان احـــد

مــخـرجــات مــؤتـمــر جــنـيف 2 والـذي 
نية خالصة واجهتني فيه الكثير باياد 
من التـحديـات والصعـوبات مـنهـا أصابة
ـــرض  38من األســــرى فى  اجلـــنـــوب 
جــلــدي خـــطــيــر فــطـــلــبت مـــســاعــدة من
الــصــلــيب األحــمــر عــلى االقـل مــد هـؤالء
ـصـابـ بـاألدويـة إال أنـهم رفـضـوا ذلك ا

ايضا !? 
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فى ســابــقــة تــعــد األولى من نــوعــهــا فى
تـاريخ الـيـمن اسـتـطـاعت الـسـيـدة  لـيـلى
لــطف الـثــور الــنـاشــطـة احلــقـوقــيـة وفى
ـسـاعـد مـجـاالت الـسـالم واألمـ الـعـام ا
ــكـتب الــسـيــاسي حلـزب األمل لــرئـيس ا
الــعـربـي في الـيــمن ان تــنـهـي أحـد أكــبـر
قضـايا الصـراع التي شـغلت الـرأي العام
فـي الــيـــمن مـــنـــذ الـــعــام 2013  ب أل
طهـر وأل هذال واللـت تعـدان من أكبر ا
عائالت اليمن وتـنتميان الثـنت من اكبر
احملـافــظـات هـمـا مـأرب وتــعـز وذلك بـعـد
نـزاع دام قــرابـة اخلــمس سـنــوات بـشـأن
قطعة أرض فى محافظة احلديدة حتولت
الى صراع مـسـلح  ادى الى سقـوط قـتلى
و جـرحى حــتى تـفـاقـمـت الـقـضـيـة وادت
ـطـهـر في الي اخـتـطـاف طـفـلـ من  أل ا
الـعام 2014 ورغم اجلـهـود الـسـيـاسـية
من قبل كبار السياسي فى اليمن إلنهاء
تلك الـقضـية إال أن تـلك اجلهـود لم توفق
حــتى تـكــلـلـت جـهــود لـيــلى لـطف الــثـور
بـالــنـجـاح وعـن أسـرار جنـاحــهـا فى تـلك
القـضية واألوضـاع التى جتـتازهـا اليمن

كان للزمان معها هذا احلوار:
{ أوال نريـد أن نـعرف أسـبـاب جناح وسـاطتك
فى اطالق ســراح الـطــفــلــ والــتى كــانت أحـد
أسـبــاب انـدالع نـزاع مــسـلح بـ أل هـذال وأل
ـــطــهـــر رغم فـــشل الـــســـيــاســـيـــ وكل هــذه ا

الوجاهات  فى حل تلك القضية ?
ا فيهم - أرى أن فشل كبار السياسي 
الرئـيس اليـمـني عبـدالهـادي منـصور فى
ـقـام األول حل تــلك الـقــضـيـة راجـع فى ا
الى أن األطـــــراف الـــــتـى تـــــدخـــــلـت حلل
الـقـضيـة اسـتـخـدمت أسلـوبـاً خـاطـئاً فى
ـا أدى الى تــفـاقـمــهـا وعــنـدمـا حــلـهــا 
بدأت فى مـتابـعة تـلك القـضيـة والتوسط
فيـهـا منـذ أكـثر من 9 اشهـر كـنت مؤمـنة
باهـمية الـعمل الـذي اقوم به فـركزت على
ـــرأة ـــكن أن تــــقـــوم به ا الــــدور الـــذي 
الـيـمـنـيـة ومكـانـتـهـا الـتـاريـخـيـة فى هذه
احملافـظة وتـمسـكهـا بالـعادات والـتقـاليد
ــرأة األصــيــلـــة الــتى تـــؤمن بــأهــمـــيــة ا
فسعيت اوال  بالفـصل ب قضية األطفال
اخملتطف والتى تعد قضية حساسة عن
قـضيـة  الـنزاع عـلى األرض لـيقـيـني  بان
إعـادة األطفـال سـوف يـهـيئ األجواء حلل
الــقــضــيــة األكــبــر وأحـب هــنــا أن أتــقـدم
بـــخـــالص الـــشـــكـــر اجلـــزيل لالســـرتـــ
وخصوصا للشيخ ناجي هذال وكل أفراد
أســرتـه عـلـى مــبــادرته الــطــيــبــة بــإعـادة
األطفال الى اسـرتهم وقبـولهم وجتاوبهم
مع وســاطـتي في حـل الـقــضـيــة واكـرامـا
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-1-
قـد تـتـراكم مـفـردات كـثـيـرة لـتشـكّـل عالقـةً مـتـمـيـزة بـ انسـانٍ مـعـيّن

وحرفٍ من احلروف األبجدية..!!
-2-

ا جاء وقد ال يـكون لـذلك االنسان تـدّخل خاص في هـذا التـشكـيل وا
على رِسْله ومن دون قصد .

-3-
وب كاتب السطور وحرف (الكاف) توجد عالقة خاصة  :

فهو من (الكاظمية) مولداً ومسكناً .
كمـا أنه قام بـأعبـاء العالِـمِيـة الدينـية في (الـكرادة) الشـرقيـة حيث كان

امام وخطيب جامع وحسينية عباس التميمي عام  1969. 1979
وتـولى رئاسـة مـؤتمـر الكـوادر االسالمـية الـذي انعـقـد في طهـران عام
 1984وحضـره نحو (400) كادر عـراقي كان يـعيـشون في مـختلف

دول العالم .
ثم انه ح سكن لندن كانت احمللة التي يسكنها تسمى 

 (kingsbwry ) كنكزبري 
ولكثرة البيوت العراقية فيها اطلق عليها اسم (عراق بري) 

-4-
ـعــنى اخلـطب واحملــاضـرات والـدروس – ثم انّ الـكــفـاح والـكالم  –

والكتابة من أبرز معالم شخصيته 
لـقـد اجنـزنـا حـتى االن طـبـاعـة خـمـسـ جـزءاً  من (مـوسـوعـة الـعراق

عنيّة باالصالح والتنوير. اجلديد) ا
 وأحب انْ أقف قليال عند مفردة (الكرُه) و(الكراهة) فأقول :

ارسته اخلاطئة . ا أكرهُ فعله و أنا ال أكرهُ أحداً وا
والفرق ب األمرين كبير ..

-5-
والكاف اآلخر :

هو كاف الكتب  وما أدراك ما الكتب ..
واستطيع ان ادّعي انني من عشّاق الكتب  وليستُ من قرائها فقط .
وبسـبب هذا العـشق كانت لي مكـتبة نـفيسـة صادرها الطـاغوت ضمن

مصادرة بيتي بكل ما فيه ..
والكتاب هو صديقي األثير 

وسميري الذي ال أمله على االطالق  
تدفق بالعطاء الغامر . وهو النبع ا

وهو احلاجة الضرورية التي ال استغني عنها .
نزلة الروح من البدن  وهو عندي 

-6-
واذا كـان االجتــاه الـيـوم نـحـو الــكـتـاب االلـكـتـروني
ن يـزداد تـعـلقـا بـالـكـتـاب الـورقي الذي فـاني 
يــشــكـو  –هــذه األيـام  –من الــوحــشــة بـســبب
ن يسـمّون أنـفسهم الهـجر الذي يـعانـيه حتى 

!!.. ثقف با

ات احـتـرقت في زمن قـياسي.انـتـشرت احلـرائق في اكـثر االف الـدو
من محافظة.

دني حتـاول احـتواء رقـعـة النـار التي كل مـا عرفـنـاه ان فرق الـدفـاع ا
تشتعل بغموض شديد تعجز احلكومة عن كشفه. 

العـراق احـد افـضـل الـبـلدان الـتـي اثـبـتت ان هـنـاك ارواحـا شـيـطـانـية
تعبث بكل شيء.

قوى خـفية تـعرف اين تتـحرك ومتى تـتحرك دون ان تـخشى احدا.اذن
الشياط واجلان التي لن نراها ابدا فرضية واقعية في بالدي.

والـدلــيل عـلى كالمي ان كل هـذه الـفــوضى الـتي افـقـدت الـنـاس حـتى
حـبـهــا لـوطـنـهـا كل هــذه الـفـوضى تـنــتـهي بـضـحــايـا دون ان نـشـاهـد

شيطانا او جنيا القي القبض عليه.
ـسك شيطانا هذا يعني ان احلـكومة تؤمن ان ال احد بـاستطاعته ان 

ال يراه وهو مخلوق من نار.
وعـلى اسـاس هذه الـنـظـرية الـثـوريـة لن يكـون هـنـاك اي اختـراق لـعالم

الشياط التي تسرق وتقتل وحترق ببساطة  شديدة.
كما ان احلكومـة معذورة جدا في انهـا تقف عاجزة عن تـطبيق العدالة

 . ذنب بحق ا
اذن ال مشكلة هناك في كل ما يحصل.

سـؤولون على لتحـترق مـحاصيـلنا الـزراعية,ليسـرق النفط ,ليحـصل ا
امتيازاتهم...

لـيكـن ما يـكن فال احـد يعـرف طـرق الشـيـطان اجلـديد. وهـذا يـعني ان
ظهر.فلم يعد الشيطان او اجلني مظلما الشيطان ترقى في السلوك وا
وحديث قبـيـحـا مـخـيـفـا قـذرا بل صـار صـاحب امـتـيـاز وهـيـئـة جـذابة,

فارغ. 
الـشيـاط تـملك جـاذبـية خـاصة الـيوم.وعـليـنا ان
نــحــذر وســوســتــهم النــهم يــريــدون قــاعــدة من
ــزارع االتــبــاع واخلـــدم.ومع ذلك فـــان لــعـــنــة ا
احملــروقـة سـتــحل وتـضــرب جـمـيع مـن اسـتـغل

نفوذه ومنصبه
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منذ سنوات وسنوات ونحنُ نسمع أن أمريكا تريد أن تشن على إيران
حرباً ضروسـاً جتعل األخيرة تـرضخ لكل مطالب الـعم سام على كافة
الـصــعــد. وتــمـضي الــســنـوات وال يــتــحـقـق أي شيء من تــلك احلـرب

رتقبة .  ا
ــتـنــازعـ الشك أن احلــرب الـعــســكـريــة الــتي جتــعل كال الــطـرفــ ا

يستخدمان كـل ما يستطيعـان استخدامة بحـجة الدفاع على النفس –
وسـيدفع الـعـراق ثمـناً بـاهـظاً من جـراء تلـك احلرب إن وقـعت السامح
تنازع لكنني أخشى على الله . أنا لستُ مع أي طرف من الطرف ا
بـلـدي اجلمـيل  –الـعراق  – أن يـقع حتت تـأثـيرهـذه احلـرب وبـالـتالي
نـدفع نـحن الـفـقـراء أثـمـان أخـرى تـضـاف الى األثـمـان الـبـاهـظـة الـتي
ـاء والـكـهـربـاء والـبــطـالـة وتـدمـيـر الـبـنـيـة نـدفـعـهـا كل يــوم من نـقص ا
التحتية . كـشخص بسيط يتبـادر الى ذهني أن هذه احلرب هي مجرد
حرب بـاردة يُراد منـها ترويع الـطرف اآلخـر. وصلتُ الى قنـاعة مطـلقة
أن ايران سـتنتـصر ألنها لـيست كالـعراق أثنـاء الهجـوم الذي قامت به
أمـريـكـا نـيـابة عـن العـالم بـحـجـة تـدميـر األرهـاب في الـعـراق وبـالـتالي
دمـرت الــشــعب والــفــقــراء عــلى وجه اخلــصــوص وسـرقـت كل أمـوال

العراق .
 لـن تـخــسـر ايــران هــذه احلـرب ان وقــعت ألنــهـا
تعتمد على مصادر مختلفة تمكنها من الصمود
سـنـوات . سـتـمـضي الـسـنـوات وسـتـنـتهـي هذه
احلــرب الـبـاردة ولن تُـطـلق فـيــهـا أمـريـكـا طـلـقـة

واحدة ضد ايران.

uŠ»—∫ ليلى لطف الثور في حوار مع (الزمان)

إيشبل مع لوسي في تركيا
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