
ضبط وثائق مهمة بحوزة أحد اليمن توقع وثيقة مشروع الدعم االنتخابي
عناصر القاعدة بأبني

¿  وقعت اللجنة العليا لالنتخابات واال�ستفتاء 
والربنامج االمنائي لللالأمم املتحدة ومفو�سية 

االحتاد االأوروبي ال�سبت يف �سنعاء وثيقة م�سروع 

الدعم االنتخابي الذي تبلغ تكلفته االجمالية نحو 

ثالثة ماليني دوالر.

وتق�سي االتللفللاقلليللة بتخ�سي�ص الللربنللامللج 

واملفو�سية قرابة ثالثة ماليني دوالر لدعم اأن�سطة 

م�سروع الدعم االنتخابي، املتمثلة يف تعزيز 

قدرات اللجنة العليا لالنتخابات يف عملية التوعية 

االنتخابية، ودعم االأطر القانونية والتنظيمية، 

ودعم عملية حتديث �سجل الناخبني، اىل جانب 

تثقيف الناخبني واملراقبة املحلية ودعم زيادة 

م�ساركة املراأة يف العملية االنتخابية.

 وقع الوثيقة عن جانب بالدنا اللجنة العليا 

لالنتخابات واال�ستفتاء خالد عبدالوهاب ال�سريف 

ونائب وزير التخطيط والتعاون الدويل املهند�ص 

ه�سام �سرف عبداهلل، فيما وقعها عن جانب الربنامج 

االإمنائي لالأمم املتحدة املمثل املقيم براتيبا مهتا، 

وعن املفو�سية رئي�ص بعثة االحتاد االأوروبي يف 

بالدنا ال�سفري ميكليه �سري فونيه ور�سو.

من جهتها اأ�سادت مفو�سية االحتاد االأوروبي 

والللربنللامللج االمنللائللي بلللدور اللجنة يف تعزيز 

العمليات االنتخابية واخلطوات التي قطعتها بالدنا 

فيما يخ�ص تعزيز وتر�سيخ النهج الدميقراطي.. 

مللوؤكللديللن حللر�للص الللربنللامللج واملفو�سية على 

موا�سلة تقدمي الدعم مل�ساعدة بالدنا يف العمليات 

االنتخابية.۹

¿ �سبطت االأجهزة االأمنية مبحافظة اأبني 
االإرهابي هاين علي حممد الرثيا اأحد عنا�سر 

تنظيم القاعدة وذلك يف مديرية مودية ال�سبت 

وبحوزته وثللائللق ومعلومات مهمة تتعلق 

بخطط اإرهابية �سينفذها التنظيم مبحافظة اأبني 

ومعلومات عن جرائم ا�ستهداف قيادات اأمنية 

باملحافظة باالإ�سافة اإىل وثائق اأخرى �ست�سكل 

عوناً لالأجهزة االأمنية يف �سبط عدد من عنا�سر 

تنظيم القاعدة.

واأو�سح مركز االإعللالم االأمني اأن االأجهزة 

االأمنية �سرعت بالتحقيق مع عن�سر من تنظيم 

القاعدة الذي �سبطته يف منطقة اأجميزة اأثناء 

للعنا�سر  بعملية مت�سيط ومالحقة  قيامها 

االإرهابية مبديرية مودية.۹

الدكتور بن حبتور لـ»امليثاق«:

آن األوان لتعرية القابعني يف املربع الرمادي
¿  دعا الدكتور عبدالعزبز بن حبتور عضو اللجنة الدائمة رئيس جامعة عدن إلى نقد المظاهر السلبية 
وعدم السماح لمن يستغل نفوذه وسلطته وماله ووجاهته إليذاء المواطنين أو  تجاوز مصالحهم وحقوقهم.
وقال في حوار مع »الميثاق«: إن الوطن يواجه أربعة تحديات، بيد ان التحدي االقتصادي هو األخطر، أما 

الواهمون بعودة  الماضي المظلم سواًء من بقايا اإلمامة أو ما يسمى بالحراك فهم يلهثون وراء سراب.
ووصف المروجين للكراهية بالفاشلين وبالجرثومة الخطرة التي يجب التصدي لها حيث وأن السموم التي 
تنفثها هي من األيديولوجية االشتراكية والتي ال هدف لها إاّل تدمير الذات اليمنية، مبينًا أن العناصر الخارجة 
على القانون هي الحاضنة لإلرهابيين. وطالب بن حبتور األحزاب والتنظيمات السياسية المتحاورة أن يرتقوا 
إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن.. مؤكدًا أن إعالن المؤتمر قبوله للتحاور مع المعارضة واحد 
لواحد خطوة شجاعة تحسب له. وأكد رئيس جامعة عدن أن المؤتمر الشعبي حاضر بالمحافظات الجنوبية 

بالنهضة التي تشهدها تلك المحافظات في مختلف المجاالت.
ودعا إلى تعرية القابعين في المربعات الرمادية.. فإلى نص الحوار:

۹ كيف كانت االأو�ساع التي عا�ستها اليمن اإبان العهد االإمامي واال�ستعمار الربيطاين؟
- احلديث حول فرتة ما قبل ثورتي 26�سبتمرب و14اأكتوبر هو حديث ميتد الأكرث 

من 48 عاماً .. وبطبيعة احلال االأو�ساع ال�سيا�سية كانت معروفة وخا�سة يف ال�سطر 

ال�سمايل من الوطن.. كان هناك نظام كهنوتي ثيوقراطي هو م�سدر الت�سريع وم�سدر 

التنفيذ وكان ميثل- تقريباً- الكل يف اإدارة �سوؤون البالد.. وكانت لالإمام مقولة 

م�سهورة عندما يعني اأحدًا يقول: »نحن الدهر من رفعناه ارتفع ومن و�سعناه 

ات�سع«.. هذا دليل على تلك الروح املتغطر�سة لدى النظام الكهنوتي االإمامي 

الذي كان يرفع َمْن اأراد ويذل من ي�ساء وبعيدًا عن املعايري الثقافية واالن�سانية 

واالجتماعية للكثري من االأتباع الذين كانوا ميثلونه.. كانت االأو�ساع االقت�سادية 

�سيئة جدًا.. وكانت العالقات ما قبل الراأ�سمالية.. عبارة عن نظام اإقطاعي �سديد 

التعقيد مرتبط اىل حد كبري بالنظام االإقت�سادي حتى ما قبل مرحلة االإقطاع.. كانت 

تتداخل يف نظامه ال�سيا�سي واالقت�سادي مرحلة العبودية، باالإ�سافة اىل مرحلة 

االإقطاع وتلك مرحلة جدًا متخلفة واالأمم قد جتاوزت ذلك النظام منذ اأكرث من 

ثالثمائة عام يف العامل كله.. هذا ما كان قائماً يف ال�سطر ال�سمايل من الوطن، اأما 

ال�سطر اجلنوبي للوطن فقد كان النظام اال�ستعماري معروفاً..نظاماً ليربالياً ركز 

كثريًا على مدينة عدن واىل حدٍّ ما على مدينة املكال دون االلتفات اىل بقية اأجزاء 

الوطن بينما اقت�سر تركيزهم حتديدًا على عدن واملكال الأ�سباب تتعلق مب�سالح 

ا�سرتاتيجية وع�سكرية وحتى تنموية تخدم م�ساحلهم يف تاأمني الكثري من م�سادر 

الطاقة التي كانت ال�سغل ال�ساغل للربيطانيني.. وكللان ملوقع عدن اجلغرايف 

اال�سرتاتيجي بطبيعة احلال تاأثريه ال�سيا�سي.. ومعروف عن النظام اال�ستعماري 

اأنه ترك لليربالية ال�سيا�سية والثقافية م�ساحة وا�سعة، لكن مع �سيطرة حمكمة 

على ال�سرط ال�سيا�سي وحينها ح�سل تنوير يف عدن فظهرت االحزاب ال�سيا�سية 

كما ظهرت ال�سحف واملجالت وظهرت طبقة مثقفة متعلمة �ساهمت اىل حد كبري يف 

تنوير املجتمع بفكرة احلرية واالنعتاق من اال�ستعمار الربيطاين.. لكن عدا هاتني 

النقطتني مل ي�ستفد اليمن اجلنوبي اآنذاك ب�سيء، بل بالعك�ص ترك القبائل تت�سارع 

فيما بينها متكئني على الفل�سفة القائمة ل�سيا�سة امل�ستعمر اآنذاك عماًل مببداأ �سيا�سة 

»فرق ت�سد«.. هذا الذي كان �سائدًا يف ال�سطر اجلنوبي من الوطن.. تلك االأو�ساع 

كانت عبارة عن مقدمات طبيعية لوجود الثورتني.. وللطالئع التي راأت باأن ياأتي 

يوم االنعتاق من النظام الكهنوتي يف ال�سطر ال�سمايل من الوطن والنظام اال�ستعماري 

يف ال�سطر اجلنوبي.. ف�سكلت املقدمات الطبيعية يف وحدة اأهداف ثورتي �سبتمرب 

واكتوبر املجيدتني.

فتحت مجاالت واسعة
۹ ما التحّول التاريخي الذي اأحدثته ثورة 26�سبتمرب؟

ت االدارة وتغري منط الدولة ومنط العالقات  - التحول بالتاأكيد كبري..تغريرّ

ال�سيا�سية واالقت�سادية واأُتيحت منذ اللحظة االوىل لطالئع الثوار يف اأن تاأخذ حقها 

يف العمل والفعل والتاأثري كما فتحت جماالت وا�سعة للتاأهيل خارج حدود ما كان 

ي�سمى بال�سطر ال�سمايل من الوطن.. ابتعثت البعثات يف املجاالت الدرا�سية املختلفة 

مبا فيها اي�ساً الدرا�سات الع�سكرية يف كل من م�سر والعراق و�سوريا واي�ساً االحتاد 

ال�سوفييتي اآنذاك.. تلك مقدمة ال�ستنها�ص طاقات املجتمع الالحقة، على الرغم من 

وجود املعوقات الكبرية التي اأعاقت عملية منو التطور لكنها فتحت االآفاق الوا�سعة 

لهذا التطور املن�سود يف ال�سطر اجلنوبي من الوطن، لكن لالأ�سف دخل يف �سراعات 

كبرية منها ال�سراع الذي دار بني جبهة التحرير واجلبهة القومية قبل اال�ستقالل 

1967م..كان هناك �سراع وحرب اأهلية دموية يدور بني احلزبني اللذين خا�سا 

ن�سااًل وا�سعاً من اأجل طرد اال�ستعمار الربيطاين وتلك حقائق التاريخ.. يوؤ�سفنا اأن 

نقول انت�سار تيار حترري على تيار حترري اآخر اأي انت�سار اجلبهة القومية على 

جبهة التحرير وهذا اأ�سعف كثريًا من النف�ص التطوري الالحق ب�سبب انفراداجلبهة 

القومية بال�سلطة وا�ستبعاد بقية القوى الوطنية االأخرى يف ال�ساحة.

مساندة نضالية
۹ كيف تر�سخت واحدية الثورة من خالل التعاون امل�سرتك �سواء يف الدفاع عن �سبتمرب 

اأو اكتوبر؟

- ال�سك اأنه منذ االإعالن عن االهداف ال�ستة لقيام ثورة �سبتمرب التحق املنا�سلون 

يف ال�سطر اجلنوبي من الوطن يف الدفاع عن الثورة وقدم ال�سعب اليمني كافة اأ�سكال 

الدعم املادي واملعنوي من اأجل �سمود الثورة يف وجه فلول امللكيني وعمد املنا�سلون 

من �سمال الوطن وجنوبه ويف مالحم بطولية نادرة يف فك احل�سار عن �سنعاء من 

قبل امللكيني واإف�سال خمططاتهم باإعادة امللكية، كما �سكلت 

�سنعاء وتعز الثورة عامل دعم وم�ساندة ن�سالية للثوار 

يف جنوب الوطن ومدهم باالأ�سلحة ملواجهة اال�ستعمار 

وحترير ال�سطر اجلنوبي من الوطن من احلكم اال�ستعماري 

الربيطاين اآنذاك واختلطت دماء اليمنيني من ال�سطرين يف 

عملية التحرير الوطني �سد امل�ستعمر حتى جالء اآخر جندي 

بريطاين من عدن وكانت ق�سية الوحدة اليمنية منذ اللحظة 

االوىل هم كل املنا�سلني والقادة ال�سيا�سيني الذين تبوءوا 

مراكز قيادية يف ال�سطرين وكان الهدف الرئي�سي يف كل 

ال�سعارات التي يرفعونها وت�سمنتها اأهداف الثورتني هو 

حتقيق الوحدة اليمنية حيث اجتهد املجتهدون من �سمال 

الوطن وجنوبه على حد �سواء من اأجل الو�سول اىل مرحلة 

الوحدة اليمنية، حيث ن�سبت حروب من اأجلها و�سقط 

�سهداء من اأجل هذا اليوم يوم الوحدة اليمنية الذي نعي�ص 

اليوم يف ظاللها بعد خما�ص و�سراع طويل نتيجة تباين يف 

وجهات النظر من اأجل الو�سول اىل هذا اليوم التاريخي العظيم.

أحالم املصالح
۹ ملاذا ظهرت اال�سوات الن�ساز التي تطالب باالنف�سال وعودة عهد االإمامة؟ وكيف 

ميكن مواجهة هذه الدعوة؟ وما هي مهمتكم كاأكادمييني؟

- طبعاً كل ق�سية حتدث اأو م�سكلة �سواًء اأكانت كبرية اأو �سغرية يبقى لها 

ذيولها، وتلك االأ�سوات االرتدادية لل�سقوط املدوي للنظام االإمامي وهناك تيار 

مازال يتم�سك باأن م�ساحله مرتبطة بالعهدين االإمامي واال�ستعماري، ولذلك هم 

يحلمون يف اأن يعيدوا عجلة التاريخ اىل الوراء ويبحثون يف الت�ساري�ص املتعرجة، 

واأي�ساً امل�سكالت الطبيعية التي حتدث بني احلني واالآخللر نتيجة امل�ساعب 

املو�سوعية التي تقف عائقاً اأمام التطور املو�سوعي واحلركة التطويرية على 

م�ستوى كل القطاعات يف املجال الثقايف واالجتماعي واي�ساً االقت�سادي وعمليات 

التنمية ب�سكل عام.. لذلك تلك اال�سوات املري�سة تبحث لها يف مثل هذه الظروف 

ويف مثل هذه امل�ساعب عن مكان وتبحث لها عن تعبريات ومواقف ت�ستغلها بني 

حني واآخر من اأجل العودة اىل تلك املراحل املظلمة ال�سابقة التي قد لفظها �سعبنا 

واأنهاها دون رجعة، وبالتايل االمر بالن�سبة الأولئك اجلري خلف ال�سراب الذي ال 

يحقق �سيئاً منه على االطالق.

> اإذًاَ ما هو املطلوب من احلوار الوطني ال�سامل االآن؟
- االإعالن عن جلنة احلوار هي خطوة �سجاعة من ِقبل املوؤمتر ال�سعبي العام ومن 

قيادته ال�سيا�سية ممثلة بفخامة االخ علي عبداهلل �سالح رئى�ص اجلمهورية رئي�ص 

املوؤمتر ال�سعبي العام عندما يوافق على اإجراء حوار واحد لواحد وحتت مظلة 

ال�سرعية والثوابت الوطنية رغم اأن لديه تفوي�ساً كامالً ح�سل عليه من قبل �سعبنا يف 

االنتخابات االخرية حيث نال ما يقارب 80% من اأ�سوات 

الناخبني.. والأن هناك حتديات كبرية تواجه �سعبنا.. 

نتيجة االأو�ساع التي نعي�سها جميعاً.. انربى املوؤمتر 

ال�سعبي العام ليعلن ب�سجاعة اأن لديه اال�ستعداد الإجراء 

احلوار مع كل اأطراف العملية ال�سيا�سية املوؤمنة بد�ستور 

اجلمهورية اليمنية املقتنعة بوحدة الوطن وتوجهات 

الدولة.. هذا االأمر بحق يح�سب اإيجاباً للموؤمتر ال�سعبي 

العام ولرئي�ص املوؤمتر ال�سعبي العام، ويف احلقيقة 

املطلوب هنا اأن ترتفع كل القوى ال�سيا�سية املتحاورة 

اىل م�ستوى التحديات التي تقف اأمللام الوطن .. نحن 

لدينا اأربعة حتديات اأ�سا�سية.. التحدي االأول: الت�سدي 

لفكرة العودة بالنظام والو�سع اىل ما قبل 26�سبتمرب 

مثل ظاهرة احلوثية، والتحدي الثاين هو ظهور بع�ص 

اال�سوات الن�ساز التي حتاول اأن تعيدنا اىل ما قبل 22مايو 

1990م، واأي�ساً حتدي اإرهاب تنظيم القاعدة الذي يهدد 

كيان و�سالمة الوطن برمته على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، والتحدي الرابع: 

وهو االأخطر يف تقديري وهو التحدي االقت�سادي.. ومعروف كم هي االيرادات 

التي نح�سل عليها من �سادرات النفط والغاز يف كل من �سبوة وح�سرموت ومارب، 

ومع ذلك فهناك فارق وبون �سا�سع بني االحتياج امللح للتنمية وبني االإيراد الذي 

ياأتي من هذه امل�سادر.. هذا التحدي يف احلقيقة يلزمنا باأن نركز كثريًا على كيفية 

التعامل والتعاطي معه مب�سوؤولية لتجاوز كل هذه التحديات.. علينا اأن ندرك باأنه 

مهما جاءت من و�سفات اإذا مل تكن هناك و�سفات وطنية نابعة من اإرادة وتاريخ 

وحا�سر ال�سعب اليمني املوحد �ستكون و�سفات يف احلقيقة غري قابلة للتحقيق 

واي�ساً �ستف�سل ف�ساًل ذريعاً اأمام احتياجات التنمية واحتياجات الوطن .. احتياجات 

ا�ستقراره .. احتياجات مثمرة يف خمتلف اال�سعدة.

شيء معيب
۹ ما ردكم على من يدعون الو�ساية على اأبناء املحافظات اجلنوبية؟

- يف احلقيقة هذا معيب يف حق من يدعي انه ميثل جزءًا من الوطن، هذا الوطن ملك 

لكل اأبنائه وال�سعب اليمني يرف�ص هذه الو�ساية اأكانت و�ساية اأجنبية اأو و�ساية 

حملية.. فمن ميثل هذا ال�سعب يف احلقيقة يف هذا اجلزء من الوطن هو من يحتكم 

لد�ستور الوطن ويحتكم ل�سناديق االقرتاع..لي�ص هناك جمال ملن يحتكر متثيل هذا 

الوطن لفئة ومنطقة وفريق من الفرقاء ال�سيا�سيني.. نحن ذاكرتنا مازالت حية.. 

ذاكرة املواطنني اليمنيني حية، فالكثري ممن يدعون متثيلهم للمحافظات اجلنوبية 

هم َمْن �سنعوا ماآ�سيه خالل الفرتات املا�سية.. ولو اأن اأولئك يحرتمون انف�سهم ملا 

ظهروا لنا بني حني واآخر يف ال�سحف اأو املجالت اأو القنوات الف�سائية اأو االإذاعية 

وهم يتحدثون بتبجح عن هذا املا�سي الذي دمروا فيه ثقافتنا وهويتنا اال�سالمية 

والعروبية ودمروا كل ما يت�سل بن�سيج االأمة يف التالحم 

والتكافل االجتماعي..هم خلقوا امل�سكالت ومل ي�ستطيعوا 

بعد اخلروج منها، لذلك فالذي يراهن مراهنات على اأ�سا�ص 

خاطئ هدفه ال�سجيج ال اأكرث.. وكل تاريخهم اعتمد على 

املراهنات اخلاطئة، لذلك هم خارج دائرة الفعل والتاأثري.. 

هم االآن يعي�سون يف فنادق اخلم�سة جنوم وال�سبعة جنوم 

يف اخلارج.. ولالأ�سف اأعداوؤهم باالأم�ص هم اأولياء نعمتهم 

اليوم.. فلذلك �سعبنا اليمني ال يحرتم ولن يحرتم من يتاجر 

بحقوقه املكت�سبة وم�ساكله وم�ساعبه املو�سوعية.

العودة إىل األصل
۹ كيف ميكن للجامعة واملوؤ�س�سات العلمية والثقافية اأن ترد 
على الدعوات التي تروج للكراهية وتكري�س ثقافة العداء بني 

اأبناء ال�سعب الواحد؟

- ثقافة الكراهية هي ثقافة ممقوتة لن جند لها مرجعية 

ال يف املوروث الثقايف ل�سعبنا وال يف ديننا اال�سالمي احلنيف 

وال يف تراثنا العروبي وال يف هويتنا اليمنية .. اإنها ثقافة دخيلة على �سعبنا وهي 

م�ستوردة وال مكان لها اال يف نفو�ص املر�سى الذين يحملون ال�سغينة والكراهية يف 

قلوبهم ويعملون على نقلها اىل النا�ص وخا�سة �سريحة ال�سباب الذين مل يعي�سوا 

املرحلة املظلمة ومل يتعلموا يف معرتك احلياة الكثري من الدرو�ص والتجارب.. ولذلك 

ي�سهل كثريًا ا�سطيادهم وحتويلهم اىل مادة اأو فريق اأو �سوت اأو تيار يجهل هذه 

اجلرثومة.. جرثومة الكراهية التي هي اأخطر بكثري من اأية جرثومة موجودة يف 

املختربات التي تتعامل مع هذا املر�ص.. لذلك علينا اأن نعود اىل اال�سل يف املو�سوع.. 

اىل الت�سامح والرتاحم الذي اأر�ساه ديننا اال�سالمي احلنيف.. الت�سامح بيننا 

كمواطنني.. نحن لي�ص اأعراقاً بل نحن من عرق واحد.. نحن لي�ص ديانات بل نوؤمن 

بدين واحد.. اإذًا هويتنا العربية وديننا اال�سالمي هو االأ�سا�ص، واإذا عرفنا هذين 

امل�سدرين �سنجد اأن تلك الفئة التي تنفث �سمومها �ستنتهي الأنه لي�ص لها مكان بيننا 

.. طبعاً ثقافة الكراهية كانت مبنية على مبداأ ال�سراع الطبقي القائم اآنذاك يف تفكري 

وفل�سفة اجلبهة القومية واحلزب اال�سرتاكي اليمني.. تلك التيارات -لالأ�سف- 

كانت م�سيطرة �سيطرة حمكمة يف ال�سطر اجلنوبي من الوطن.. كانت مبثابة م�سنع 

ينتج تلك االأفكار املدمرة وتنقل اىل املواطنني الب�سطاء الذين اأحياناً ما تنطوي 

عليهم تلك االأالعيب.. فلذلك نحن يف اجلامعة اأو يف الرتبية والتعليم معنيون كثريًا 

مبناق�سة تلك الظاهرة مع اأبنائنا الطالب.. ومناق�ستها فيما بيننا كباحثني والتعامل 

معها ب�سكل وا�سح ومبا�سر كي ال نغرق بعد ذلك ونتحول اىل اأ�سبه باأعراق متناحرة 

ومتقاتلة يف حروب اأهلية وقبلية ويجرى القتل على الهوية ويحقد بع�سنا على 

بع�ص وبالتايل ال ن�سل اال اىل تدمري الذات من خالل هذه اجلرثومة- كما اأ�سلفت - 

وهي �سالح العاجزين..

 يف احلقيقة لو اأن اجلميع ين�سغل بامل�ساعب والتحديات ب�سكل مبا�سر من اأجل 

العمل على حلها ملا وجدوا فر�سة ومت�سعاً من الوقت للخو�ص يف ذلك االمر امل�سني.. 

والعودة لتعاليم اال�سالم احلنيف �ستجنبنا كثريًا من تلك االمرا�ص.. والعودة 

اي�ساً اىل تاريخنا العروبي اال�سيل.. باال�سافة اىل ذلك نحن معنيون بنقد كل 

املظاهر ال�سلبية وعدم ال�سماح ملن ي�ستغل نفوذه و�سلطته وماله ووجاهته يف اإيذاء 

املواطنني اأو جتاوز م�ساحلهم وحقوقهم.

يجب مقاومتهم
 ۹ ما تعليقكم عن ال�سامتني جتاه ممار�سة اخلارجني على القانون واأعوانهم اخلونة 

يف اخلارج؟

- يقولون اإن ال�ساكت عن احلق �سيطان اأخر�ص.. اأنا اأعتقد اأنهم فئة من الذين 

مازالوا يعي�سون يف هذه احلالة من اللون الرمادي ومل ي�ستطيعوا بعد اخلروج من 

هذا اللون.. اعتقادًا منهم اأن اأولئك الذين يزجمرون باأ�سواتهم الكريهة ويروجون 

لثقافة االنف�سال والكراهية واالإدعاء بالو�ساية غري مدركني اأنه ال ميكن ان يعودوا 

اىل ر�سدهم و�سوابهم وبالتايل �ست�سري االأمور يف جمراها الطبيعي اىل زوالهم..لكن 

اأقول كراأي �سخ�سي يجب مقاومة هذه الثقافة اخلاطئة وعدم ال�سكوت عنها 

وتعرية ال�سخ�سيات واالآراء واالأفكار وحتى االأحزاب التي تتبنى هذه االطروحات 

املقيتة.. الأن بداية احلرب- كما يقولون - كلمة وبداية احلروب كلها وا�ستعالها 

مقالة وَمن م�ست�سغر ال�سرر يندلع اللهب.. وندرك جميعاً الويالت املرتتبة على 

ذلك، لذلك علينا من البداية مقاومة هذا االمر وعمل ما ميكن عمله من اجل احلفاظ 

على �سيادتنا الوطنية وخدمة ملواطنينا و�سعبنا وان�سجاماً مع حفظ اأرواح النا�ص 

التي حررّم اهلل قتلها اال باحلق، فمن يحمل هذه البذور القذرة وامل�سينة.. يربر لنف�سه 

اأن يقوم باأعمال م�سينة مثل القتل بالبطاقة ال�سخ�سية واالق�ساء واالبعاد ملجرد 

الهوية اجلهوية واجلغرافية وتخريب االقت�ساد واإعاقة عملية التنمية، وهذا اأمر 

يتنافى مع ديننا وتقاليدنا وثقافتنا.

التنمية شاهدة
۹ هل املوؤمتر ال�سعبي العام يوؤدي دوره يف املحافظات اجلنوبية؟

- اأعتقد اأن املوؤمتر ال�سعبي موجود ولي�ص اأدل على ذلك ما �سهدته وت�سهده 

املحافظات اجلنوبية وال�سرقية من عملية تنمية وعمران وخالل فرتة وجيزة مل 

حتقق يف عهد الت�سطري �سابقاً، وهو رمبا ُيطلب منه اأعمال اأكرث مما هو اأقنع واألزم 

نف�سه بها يف امليثاق الوطني.. املوؤمتر ال�سعبي العام تنظيم ي�سم حتت لوائه كل 

الوطنيني االأحرار يف اليمن.. وهو ذو هوية ا�سالمية ، عروبية، وطنية وين�سجم 

مع تاريخ ون�ساالت اليمنيني الذين �سحوا خالل امل�سرية الطويلة من عمر الثورة 

واي�ساً موا�سلته مل�سرية البناء يف عهد الوحدة.. املوؤمتر ال�سعبي العام لي�ص حزباً 

ة املوؤمنة اإمياناً كاماًل  عقائدياً تع�سبياً واإمنا تنظيم �سامل يجمع كل القوى اخلريرّ

بق�سية الوطن املوحد وق�سية الت�سامح الكبري الذي يقوم به وهو تيار هائل من 

الطاقات ال�سبابية ولديه اخلربات املرتاكمة واملهمة يف الوطن..بل اأجزم بتجربته 

القائمة انه ي�ستوعب اأف�سل اخلللربات يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية.. وبالتايل فهذا التيار العارم من االأع�ساء واالن�سار هم الذين يحملون 

هذه الق�سية يف عقولهم وقلوبهم ، وبطبيعة احلال انطالقاً من كونه تيارًا وا�سعاً 

وكبريًا ي�سهل على البع�ص نقده وكذا الت�سكيك يف قدراته وحتى يف والئه.. لكنني 

اأقول ومن خالل خربتي املتوا�سلة مع املوؤمتر منذ يوم الوحدة.. عندما اأُتيح لنا 

االلتحاق باملوؤمتر ال�سعبي العام بعد قيام اجلمهورية اليمنية املباركة.. اأ�سعر اأنني 

اأعمل مع اأف�سل القدرات والكفاءات يف امليادين املذكورة اآنفاً مب�سداقية اأهدافه 

وواقعية براجمه ال�سيا�سية واالقت�سادية.. الخ.

مراجعة الحسابات
۹ ما املطلوب من اأبناء اليمن ملواجهة االرهاب واالرهابيني؟
- االرهللاب يف احلقيقة هو اآفللة دولية والعامل ي�سكو 

منه ويحاربه.. فهو ظاهرة دخيلة على �سعبنا، مبعنى 

لي�ص له عالقة بديننا اال�سالمي احلنيف، الأن اأولئك الذين 

يقومون بعملية القتل للنا�ص االآمنني ب�سكل جماعي من 

خالل املتفجرات النا�سفة التي ي�سعونها يف الطرقات 

لي�سوا من بني الب�سر وهللم يف حالة قطيعة مع الدين 

اال�سالمي احلنيف.. فاالرهاب ال ين�سط اال حينما يجد 

بيئة حتت�سنه حيث تلتقي فيها امل�سالح، فاحلراك اأو 

العنا�سر اخلارجة على القانون لالأ�سف هم البيئة الن�سطة 

واحلا�سنة احلقيقية لهذا االرهاب، وبالتايل من يدفع ثمن 

اأعمال االرهاب هم املواطنون الب�سطاء الذين يحتاجون 

اىل �سيارة اال�سعاف والللوحللدة ال�سحية.. يحتاجون 

اىل التموين من املوؤ�س�سات لكن احلركات الفو�سوية 

واله�ستريية التي تعبث باملمتلكات العامة واخلا�سة من 

اقة هم اأولئك  قبل بع�ص اخلارجني عن القانون الذين يتاجرون ب�سعارات كاذبة وبررّ

الذين يوفرون البيئة واحلماية لن�ساط االرهابيني.. فلذلك جند اأنه يف اأية منطقة 

يوجد فيها ن�ساط للعنا�سر اخلارجة على القانون يوجد االرهاب.. واأقول الآبائي 

واخواين واأبنائي الذين مازالوا يعتقدون اأنهم يقومون بعمل مفيد من خالل ما ي�سمى 

باحلراك اإن هذا عمل خاطئ .. عمل مدمر خارج نطاق القانون والد�ستور.. اليخدم 

املواطن وال اليمن، وال االن�سان، فلذلك عليهم فعاًل اأن يراجعوا ح�ساباتهم.. انهم 

جماميع ممزقة ال يجمعهم �سوى ال�سراع فيما بينهم على مواقع النفوذ الوهمية 

التي يعتقدون انهم �سيجنونها من خالل ما يقرتفونه من اأعمال اإجرامية.. فلذلك اأنا 

اأن�سح اأبنائي الطالب حتديدًا الذين - اأحياناً- ينجرون مع ما ي�سمى باحلراك.. باأن 

تعاطفهم مع اأولئك املخربني ومهما رفعوا من �سعارات براقة م�سر وخاطئ ويعاقب 

عليه القانون، وعليهم بداًل عن ذلك االلتفات اىل درو�سهم فنجاحهم هو ال�سمانة 

الوحيدة لبناء م�ستقبلهم ومن اأجل التطور التنموي والدميقراطي.۹

الوصفات غري الوطنية ملعالجة 
مشاكلنا مصريها الفشل

الوحدة قضية كل املناضلني يف الساحة اليمنية
االرتداديون من بقايا اإلمامة وأعوان 

االستعمار يلهثون وراء سراب
أدعياء الوصاية على  املحافظات

الجنوبية هم مصدر 
كل املآسي

على املتحاورين أن 
يرتفعوا إىل مستوى 

التحديات التي 
تواجه الوطن

بث سموم 
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