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يف كلمته املهمة بالندوة العلمية بجامعة عدن:

الرئيس: ماضون يف االنتخابات وسنواجه املشاريع الصغرية بكل قوة
¿ ح��م��ل��ت ال��ك��ل��م��ة 
التاريخية المهمة التي 
ألقاها فخامة األخ علي 
ع��ب��داهلل صالح رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
ح��ق��ائ��ق وم��ع��ل��وم��ات 
مسيرة  ع��ن  يخية  ر تا
الوحدة وما اعتورها من 
الحروب  مواقف لتجار 
الذين وقفوا ضد هذا 
ال��م��ن��ج��ز وال��م��ك��س��ب 
ال��وط��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م.. 
والي���زال���ون يحلمون 
من خالل تهديداتهم 
بالخروج إل��ى الشارع 
وتبني مشاريع تآمرية 
استعمارية الستهداف 
كل المنجزات الوطنية.. 
وألهمية الكلمة تعيد 
»ال��م��ي��ث��اق« نشرها 

تعميمًا للفائدة..

 افتتح فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية 

رئي�س املوؤمتر ال�صعبي العام- الثنني املا�صي الندوة 

العلمية التي نظمتها جامعة عدن حتت �صعار »اليمن اأوًل » 

حول »الأبعاد ال�صيا�صية والقانونية لال�صتحقاق الد�صتوري 

لدولة الوحدة«.

ويف الندوة التي ُبدئت باآي من الذكر احلكيم األقى فخامة 

رئي�س اجلمهورية كلمة �صلط فيها الأ�صواء على العديد 

من الق�صايا الوطنية ويف مقدمتها كل ما يت�صل باملراحل 

التاريخية التي �صبقت حتقيق الــوحــدة يف الــــ22 من 

مايو1990م وكل مايهم الوطن واملواطن..

وقــال فخامته: »اأنــا �صعيد حل�صور هذه الندوة التي 

تنظمها جامعة عدن«.. مثمناً 

لرئي�س اجلامعة وعمداء 

الكليات جهودهم يف الإعداد 

والتجهيز للندوة.

�ــــصــــاف: »تكت�صب  واأ

هذه الندوة اأهمية كبرية 

خا�صة يف ظــل املتغريات 

على ال�صاحة، وانعقادها 

يف جــامــعــة عـــدن يكت�صب 

اأهمية كبرية، حيث �صيقدم 

امل�صاركون روؤاهـــم حول 

م�صرية الوحدة املباركة 

وال�صتحقاق الد�صتوري 

ليمني  ا �صعبنا  ء  بـــنـــا لأ

العظيم اإزاء النتخابات 

النيابية«.

بناء  وهناأ فخامته كل اأ

الوطن على كل ما حتقق 

من اإجنازات على ال�صعيد 

الــدميــقــراطــي واعــتــرهــا 

ثــمــرة مــن ثــمــار ن�صالت 

�صعبنا وت�صحياته املتوا�صلة.

واأ�ــصــار فخامته اإىل انــه هــذه الندوة فر�صة للمناق�صة 

ب�صفافية ومب�صوؤولية عالية.. وقال: »نحن مع الت�صالح 

والت�صامح، وقد اأعلنا هذا يف وقت مبكر ُبعيد اإعادة حتقيق 

الوحدة اليمنية املباركة واإعــالن اجلمهورية اليمنية يف 

الـ22 من مايو 1990م، وقلنا حينها لنغلق ملفات املا�صي 

ال�صطرية، لأننا اأمام حدث كبري ورائع وهو اإعادة وحدة 

الوطن، اإذن تغلق ملفات املا�صي بكل م�صاوئه اأياً كان بني 

�صطري اليمن حينئذ واأعلنا اإغالق هذا امللف وكافة امللفات 

ال�صطرية �صواء اأكانت يف �صمال الوطن اأو يف جنوبه مل�صلحة 

وطنية عليا، لكي ل نظل م�صدودين للما�صي ونتذكر ماآ�صيه 

واآلمه«.

واأ�صاف فخامة الرئي�س: »اأمــام هذا الإجنــاز العظيم 

والتاريخي يجب اأن نغلق هذه امللفات ونبداأ �صفحة جديدة 

بعد الـ22 من مايو، اإل اأن الطبع غلب التطبع فهم ل يزالون 

ي�صتجرون املا�صي وي�صتفزون م�صاعر ال�صعب ويدفعوننا 

للرجوع اإىل امللفات، رغم اأننا ل نريد اأن نفتح اأي ملف، 

فدعونا ندفنها ومند اأيدينا للت�صالح والت�صامح ،وهذه من 

�صيم الكرام عندما جند رجاًل �صادقني خمل�صني لهذا الوطن 

مرتفعني عن ال�صغائر متجاوزين عنها«.

ــاز التاريخي  ــام الإجن وا�صتطرد فخامته بالقول: »اأم

العظيم وهو اإعادة حتقيق وحدة الوطن دعونا نرتفع عن 

كل املاآ�صي، ودعونا كل الذين جرحهم املا�صي وقتل اآباوؤهم 

واإخوانهم وقلنا لهم اأمام هذا الإجناز العظيم ادفنوا هذا 

املا�صي، ل جنل�س م�صدودين اإليه، ننظر اإىل امل�صتقبل باأمل 

وتفاوؤل وبتاآٍخ ومبحبة ومبودة ول نظل نتحدث عن املا�صي.

واأ�صار اإىل اأن امل�صكلة لدى بع�س النا�س عدم ا�صتيعاب 

املتغريات اجلديدة والبقاء على ثقافة ماقبل الثورة اليمنية 

اخلالدة )�صبتمر واأكتوبر( وظلوا ي�صتقون ثقافتهم من نف�س 

املدر�صة«.

وقال يف هذا ال�صدد: »هناك متغريات اأمام هذا اجليل من 

خالل هذه الإجنــازات العظيمة، ومنها هذا البنيان الذي 

يتخرج منه اأجيال وباحثون وعلماء ينظرون اإىل امل�صتقبل 

ول نريد اأن نذكرهم مباآ�صي املا�صي على الإطــالق، لكن 

هناك من يعمل على الجنرار ملثل هذا املا�صي البغي�س، 

بالرغم اأن الوحدة جبت ما قبلها، ولكن دعونا نتحدث عن 

احلرية والدميقراطية عن التداول ال�صلمي لل�صلطة ونتحاور 

ونتفاهم لغلق ملفات املا�صي وكيف ننظر اإىل امل�صتقبل ونبني 

ميناً حديثاً متطورًا.

وقال فخامة الرئي�س: »وبالرغم من كل هذه ال�صوائب 

والتحديات لكننا حققنا اجنازات عظيمة يف خمتلف امل�صارات 

الدميقراطية والتنموية والبنية التحتية وامل�صار الثقايف، 

حققنا كل هذا رغم التحديات وال�صوائب التي واجهتنا 

باإرادة �صعبنا وقوته واإ�صراره و�صالبته.. م�صريًا اإىل اأهمية 

انعقاد هذه الندوة حول ال�صتحقاق الدميقراطي وم�صرية 

الــوحــدة، باعتبار ان الوحدة كانت �صعار كل اليمنيني 

مبختلف فعالياتهم، وبالذات من عدن، حيث كان �صوت 

الوحدة فيها مرفوعاً اأكرث من اأي مكان اآخر.

واأ�صاف: »عدن احت�صنت الكثري من القوى ال�صيا�صية 

وتــرعــرعــوا فيها وخططوا ونا�صلوا مــن عــدن لتفجري 

الثورة اليمنية )�صبتمر واأكتوبر(، كما نا�صلوا من اجل 

اإعادة حتقيق الوحدة اليمنية، وطالبونا يف �صمال الوطن 

بوحدة فورية بعد ال�صراعات بني ال�صطرين وبعد حربني، 

حيث كان ال�صمال يريد فر�س الوحدة بالقوة يف ظل وجود 

عنا�صر كانت يف �صف النظام ال�صيا�صي يف �صمال الوطن 

وكانت ترفع �صعارات تنادي بالنق�صا�س على النظام يف 

جنوب الوطن بالقوة وا�صتلمت املال واأرادت ان تنق�س على 

النظام املوجود يف جنوب الوطن وجرت ال�صمال اإىل حرب 

�صد جنوب الوطن وهي عنا�صر معروفة كانت من جنوب 

الوطن وقريبة من م�صادر �صنع القرار يف �صمال الوطن 

وهم الذين يتباكون اليوم ويهددون بالنزول اإىل ال�صوارع، 

هم يعرفون من الذي جر اجلانب الإعالمي الأمني غري الأمني 

)عبد الفتاح اإ�صماعيل( من اإذاعة �صنعاء يف عام72م وحتى 

عام 79م وهم الآن يف اخلــارج، ول اأحد يلومهم لأنهم مل 

يعودوا ي�صتوعبون، واإمنا نقول هذا من باب الذكرى لن 

الذكرى تنفع املوؤمنني«.

وتابع: »جرونا اإىل وحدة فورية من خالل هذه ال�صعارات 

الأمــني غري الأمــني واجلبهة الالقومية، وكانوا �صعلة يف 

الإعالم جرت اليمن اإىل حرب وت�صاحلنا واأوقفنا احلرب 

ــه وبــداأ يعد  وبداأنا �صفحة جديدة، اجلنوب رتب اأوراق

لفر�س الوحدة بالقوة ورفع �صعار الوحدة بالقوة، الوحدة 

الفورية.. وفر�صت حرب 79م وبعدها ذهبنا اإىل الكويت 

وهناك من الرفاق من هو الآن موجود معنا يف القاعة، 

ذهبنا �صوياً وقلنا يف الكويت يا اإخوان اأعطونا فر�صة نرتب 

�أو�شاعنا، لكنهم �أ�شرو� على وحدة فورية بدون �أي �شرط، 

وهذه حقيقة تاريخية«.

وم�صى فخامته قائاًل: »نحن من خالل هذا احلديث ل 

نتجن على احد، واتفقنا على وحدة فورية وان ت�صتاأنف 

جلان الوحدة اأعمالها وخالل اأربعة اأ�صهر يتم اإعالن الوحدة 

الفورية الندماجية ل كونفيدرالية ول فيدرالية، فيما كان 

الطرح �صمال الوطن مع الكونفيدرالية اأو الفيدرالية، بينما 

هم اأ�صروا على وحدة اندماجية خالل اأربعة اأ�صهر ت�صتاأنف 

جلان الوحدة اأعمالها وينعقد املجل�س اليمني الأعلى القيادة 

ال�صيا�صية برئا�صة الخ عبد الفتاح اإ�صماعيل والرئي�س علي 

عبداهلل �صالح لت�صطلع مب�صوؤولياتها عما اأجنزته جلان 

الوحدة خالل اأربعة اأ�صهر من اجل اإعالن قيام اجلمهورية 

اليمنية وبهذا ال�صم )اجلمهورية اليمنية( وفقاً لتفاقية 

طرابل�س التي األغت ما ي�صمى بجمهورية اليمن الدميقراطية 

واجلمهورية العربية اليمنية وتقام دولة با�صم اجلمهورية 

اليمنية وكان هذا حاًل من العقيد معمر القذايف«.

وقال فخامة الرئي�س: »كان ال�صمال م�صرًا على كلمة 

العربية واجلنوب م�صرًا على كلمة الدميقراطية، فقال 

العقيد معمر القذايف اأنتم اأ�صل العرب ول حتتاجون اإىل مثل 

هذه الكلمات فلتكن اجلمهورية اليمنية، وكان التفاق على 

انعقاد املجل�س اليمني الأعلى بعدن وكان هذا يف عام 1981م 

بعد رحيل عبد الفتاح اإ�صماعيل وجميئ علي نا�صر حممد اإىل 

ال�صلطة، ولكنا فوجئنا مبن يقول اإذا انعقد هذا املجل�س يف 

عدن هناك موؤامرة على القيادة �صيقتلونكم مع عبدالفتاح، 

اأما اإذا انعقد يف ال�صمال ف�صتقتلكم الرجعية يف ال�صمال، 

وحينها ت�صاءلنا اأين جنتمع وتدخلت بع�س الو�صاطات من 

القيادات يف جنوب الوطن واقرتحوا اأن جنتمع على ظهر 

�صفينة يف البحر، وقالوا �صي�صربونكم يف البحر، وكان هناك 

حل اآخر ان جنتمع على منت طائرة يف اجلو«.. موؤكدًا ان 

هذه حقيقة تاريخية والرفاق يف احلزب مازالوا على قيد 

احلياة عندما قالوا انتم م�صتهدفون ولن ميكنوكم من حتقيق 

هذا املنجز الوحدوي، وبهذا ف�صل هذا امل�صروع ورحل عبد 

الفتاح اإ�صماعيل عن ال�صلطة وجاءت �صلطة جديدة وحوار 

من جديد اأ�صفر عن زيارتي لعدن يف عام 1981م يف حني كانت 

اجلبهة الوطنية يف �صمال الوطن ت�صفك الدماء يف كل مكان«.

وا�صت�صهد فخامته بقوله: »عندما كنت متوجهاً اإىل عدن 

اعرت�صني اجلي�س يف منطقة يرمي وطلب مني عدم الذهاب 

بالقول ل تذهب اإىل عدن فهناك دماء ت�صفك يف دمت يف الر�صمة 

يف ال�صعر يف جنب ول داعي للذهاب، وكان ردي عليهم بل 

�صاأذهب واأ�صع اأمامهم خيارًا بوقف اأعمال اجلبهة و�صفك 

الدماء من اجل فر�س الوحدة بالقوة من خالل اجلبهة 

الوطنية يف �صمال الوطن وبالتايل تاأتي الوحدة الفورية 

والوحدة الندماجية من خالل اأداة احلزب ال�صرتاكي 

اليمني املتمثلة يف اجلبهة الوطنية يف �صمال الوطن، اإل اأين 

قلت للجنود �صاأذهب اإىل عدن واطلب ال�صالم ونحقق الوحدة 

وتوقف احلرب، وذهبت اإىل عدن يف الوقت الذي كانت الدماء 

ت�صفك يف جنب والر�صمة ويف العود ورميــه ويف و�صاب 

واحلبي�صية ومري�س ويف اأكرث من مكان، وقلنا اأتينا اإىل رفاقنا 

لنقول لهم ل نريد ان ت�صفك الدماء وان تتم الوحدة بالقوة 

ودعونا نتفاهم حول الوحدة ونوقف احلرب، واتفقنا مع 

بع�س رفاقنا يف احلزب علي اإيقاف العمليات وا�صتعرا�س ما 

اأجنزته جلان الوحدة، ومتخ�س كل هذا احلوار عن اإن�صاء 

املجل�س اليمني الأعلى برئا�صة رئي�صي ال�صطرين واتفقنا 

على احلوار«.

واأردف فخامته قائاًل: »وتوا�صل احلوار حول ا�صتعادة 

ــوار الطر�صان(، ينزل م�صروع  الــوحــدة اإل انــه كــان )ح

من ال�صمال اإىل اجلنوب حول اآلية معينة تقراأه القيادة يف 

اجلنوب ويوافقون عليه اإل ان الوفد من ال�صمال يرتاجع عن 

امل�صروع لعتقاده انه طاملا وافقوا عليه يف اجلنوب فهناك 

�صيء، يف حني اأنهم يف اجلنوب يقولون هذا امل�صروع اأتى من 

لديكم ونحن موافقون عليه، اإل ان الوفد من ال�صمال ي�صر 

على الرتاجع ومناق�صة امل�صروع لعتقاده باأن هناك حيلة، 

ويف ذات ال�صعيد يطلع م�صروع من جنوب الوطن اإىل �صماله 

ويتم قراءته واملوافقة عليه اإل ان وفد اجلنوب يرتاجع عن 

امل�صروع لنف�س التهيوؤات، املهم كانت مفاو�صات يف ظل انعدام 

الثقة، وكل طرف ياأتي للطرف الآخر وتزداد ال�صكوك، لكن 

بتبدد هذا ال�صك يبداأ الوئام والتفاهم والتنازل من الطرفني«.

واأ�صاف: »لقد اأطلت احلديث عليكم لكني وجدت فر�صة 

انعقاد هذه الندوة عن الدميقراطية وم�صرية الوحدة، 

واأقول ا�صتمررنا يف احلوار اإىل اأن جاءت تلك الوجبة اخلبيثة 

وهي اأ�صواأ نكبة يف تاريخ �صعبنا واملتمثلة يف جمزرة 13 

يناير التي لن يغفرها لهم التاريخ على الإطالق، لكن نحن 

طوينا �صفحة املا�صي يف 22 مايو 90م بالرغم من اأننا جنهل 

اأ�صباب ذلك اخلالف الدموي هل كان من اجل التنمية ب�صتى 

جوانبها القت�صادية والتنموية والثقافية، اأم كان خالفاً على 

كر�صي ال�صلطة، واأقول اإنها اأ�صواأ وجبة ُيـّتم فيها الأطفال 

ورملت الن�صاء ب�صبب ال�صراع على كر�صي ال�صلطة، وياليت 

كان هناك ثروة يف جنوب الوطن يت�صارعون عليها، لكن مل 

يكن هناك �صيء، وكله �صراع على طواحني الهواء، ومثلت 

هذه املجزرة وجبة من اأ�صواأ الوجبات جرتنا اإىل اأ�صياء 

كثرية، وعملنا يف ال�صمال على امت�صا�صها حتى ل تنعك�س 

على ال�صراع بني ال�صطرين لن اأي �صراع يف �صمال الوطن 

يلقي بظالله على جنوب الوطن وكــل �صراع يف جنوب 

الوطن يلقي بظالله على �صمال الوطن ويحدث بعدها �صراع 

�صطري« .

وتابع: »عملنا على امت�صا�س هذا الغ�صب والنفعال 

وهداأنا الأمور كي ل ننجر يف �صراع �صطري وا�صتمر احلال 

وا�صتمرت جلان الوحدة يف ن�صاطها ما بني كر وفر، كل طرف 

يوجه ر�صالة لالآخر وهكذا، وقد اأر�صلنا الخ يحيى العر�صي 

مب�صروع اإىل القيادة يف عدن الــذي كان على راأ�صها علي 

�صامل البي�س كاأمني عام للحزب وكان هناك الرئي�س حيدر 

العطا�س رئي�س هيئة رئا�صة جمل�س ال�صعب الأعلى ولكن 

بحكم معرفتنا باأن احلزب هو القائد واحلاكم، لذا فاإن الأمني 

العام هو الرجل الأول يف البلد، حينها قال يل حيدر العطا�س 

�صتدفع ثمن الوحدة مادام رف�صت توقع معي ووقعت مع 

علي �صامل البي�س تف�صل وتفاهم مع علي �صامل، اأر�صلت 

العر�صي مب�صروع كونفيدرايل وفيدرايل ووحدة اندماجية 

وقلت له اطرحها خيارات للرفاق يف عدن، وعند عودته 

قال اأنهم مقتنعون بالوحدة الندماجية، وهو ما يدعونا 

للت�صاوؤل اليوم عن اأ�صباب هذه الردة عن الوحدة، يف حني 

اإنهم من طلب وحدة فورية واندماجية واليوم يطالبون 

بالكونفدرالية ومل يكتفوا بذلك بل اأ�صبح لديهم اليوم لغة ما 

ي�صمى باجلنوب العربي، يرفعون هذا ال�صعار ول يعرتفون 

حتى باأنهم مينيون، و�صعار اجلنوب العربي كان �صعارهم 

اأيام ال�صتعمار«.

وقــال فخامة الرئي�س: »قــد نفهم اأن يقولوا فيدرالية 

اأو كونفدرالية لكن ما ل نفهمه انهم كحزب قومي عروبي 

تربيته تربية قومية وحدوية بغ�س النظر عن ال�صراعات 

داخله اأو مع �صمال الوطن ان يرتد عن الوحدة، لقد اتفقنا 

على كل �صيء يف عدن على العملة الوطنية والن�صيد الوطني 

وعلى القيادة ال�صيا�صية واتفقنا على كل الهيئات، واتفقنا 

على �صرعة اإعالن الوحدة و�صارعنا باإعالنها حتى ل نعطي 

فر�صة للقوى املعادية للوطن ان تف�صل م�صروع الوحدة، 

وفاجاأنا العامل باإعالن اجلمهورية اليمنية يف الـــ22 من 

مايو 1990م، وكانت الأ�صهر الأوىل من الوحدة اأ�صهر 

ع�صل ومن اأجمل الأيام وكان هناك فرحة وزخم رائع لدى 

كل اليمنيني وجاءت لنا م�صكلة حرب اخلليج وذهبت هذه 

امل�صكلة، وقالوا كل ال�صبب يف حرب اخلليج علي عبداهلل 

�صالح يف حني اأنهم خرجوا باملظاهرات وامل�صريات ورددوا 

�صعارات، واأ�صاءوا اإىل دول اجلوار وهم الذين رفعوا �صعار 

)وامعت�صماه( ولي�س علي عبداهلل �صالح، وقالوا بدًل من ان 

تقول الن�صاء وامعت�صماه نقول نحن وا�صداماه،.. هوؤلء 

رفاقنا يف احلزب مازالوا اأحياء يرزقون وكنت اأمتنى ان 

يح�صروا ويردوا على كالمي وميكنهم عقد ندوة اخرى يف 

هذا املكان ليفندوا كل ما قلته«.

واأ�صاف: »لقد دفعنا ثمن هذا التاآمر يف �صيف 94م 6000 

�صهيد و )13( األف جريح ناهيك عن املمتلكات والآليات 

التي دمرت وهي من ثروة ال�صعب و�صميناها حرب الردة 

والنف�صال، ناموا وقلنا خاليا نائمة حتت الرماد وبداأوا 

بال�صتعال من جديد، واحد من النم�صا وثاين من اأملانيا 

واأخر من لندن مثلهم مثل بع�س، احدهم ارتد عن الوحدة 

قريبا وكان �صفريا ول داعي لذكر ا�صمه وخالفنا معه اإننا 

اأرغمناه على ت�صليم بيت حيدر العطا�س لأننا قلنا تاأميم 

املمتلكات لي�س من �صلوكيات الوحدة ولي�س ملن انت�صر 

احلــق يف �صلب الآخــريــن فهذه حقوق مكت�صبة وحقوق 

النا�س تعود لأهلها مهما اختلفنا ومهما ت�صارعنا فلي�س من 

ثقافتنا ول من �صلوكياتنا م�صادرة وتاأميم حقوق الآخرين، 

وهذا ال�صخ�س اأقنعناه 

حيدر  منزل  بت�صليم 

العطا�س احــد رمــوز 

القيادات النف�صالية 

ــد  البيت وارت ف�صلم 

عن الوحدة، وهو الآن 

على كلمة �ــصــواء مع 

حيدر العطا�س«.

مــة  فــخــا ف  د ر اأ و

اجلمهورية:  رئي�س 

»مثل هــذه املــفــردات 

ــا لــلــمــوؤرخــني  ــه ــرك اأت

لتوثيقها وتثبيتها يف 

دبياتنا حتى بع�س  اأ

ــــردات ل يجب  املــــف

ن�صرها و ل يجوز ن�صر 

اإل مــا يجوز ن�صره، 

خا�صة مــا يوفق ول 

يــفــرق، فــهــذه لي�صت 

اأول نــدوة ولن تكون 

اآخر ندوة، لكن هناك 

ندوات اأخرى �صتقام ومنها ندوة يف 13 يناير القادم حول 

هذا الأمــر ل ل�صيء واإمنــا لتوثيقها وحتى ي�صتفيد منها 

ال�صباب هنا يف جامعة عدن بحثاً ودرا�صة، لن هناك الكثري 

من ال�صباب وطالب اجلامعات ل يعون ماذا حدث يف 13 

يناير وقبله وبعده اأو ما ح�صل يف عام 1990م وما قبله«.

وتابع قــائــاًل: »طبيعتنا نحن اليمانيني مت�صاحمون 

وطيبون نت�صامح ونتنا�صى مهما كان اجلرح حتى لو فقد 

الواحد منا اأباه اأو اأخاه وهذا ما يجب ان يكون الأمر عليه 

اليوم، ومن هنا من جامعة عدن ومن خالل هذه الندوة اأدعو 

جمــددًا اإىل الت�صالح والت�صامح واإغــالق امللفات والرتفع 

عن ال�صغائر ونكر بكر اليمن املوحد ل نظل اقزاماً ول 

نتحول اإىل م�صطري قرى وعزل بل نكر بكر اليمن ال�صيا�صي 

والجتماعي والثقايف النا�س ينظرون اإىل اأهل اليمن نظرة 

اإكبار و�صعب اأ�صيل وتاريخي، والعرب يوؤكدون يف كل 

املوؤمترات انه من لي�س له اأ�صول مينية لي�س بعربي، فنحن 

اأ�صل العرب وعلينا الن�صغال بنظرة العرب الينا ولي�س 

مب�صاريع �صغرية التي يريد اأ�صحابها تقزمي اليمن، ومثل 

هذه امل�صاريع �صنواجهها بتحًدّ وبكل ما اأوتينا، من قوة 

ومعنا كل اأبناء �صعبنا اليمني العظيم من اأق�صى ال�صمال اإىل 

اأق�صى اجلنوب ومن اأق�صى ال�صرق اإىل اأق�صى الغرب، لن 

الوحدة املباركة اجناز تاريخي، ول ميكن ان ن�صمح بعودة 

ال�صتعمار من جديد ونتحول اإىل عمالء لال�صتعمار يف عدن اأو 

حلج اأو اأبني، ول يجوز ان نوؤجر وطننا للم�صتعمر، لكنهم 

يحلمون بالعودة على ظهر دبابة ويعيدون ت�صطري اليمن مع 

ان هذا اأبعد عليهم من عني ال�صم�س«..

وقال فخامته: »ومن هنا اأي�صاً اأجدد التاأكيد على اأهمية 

امل�صارحة وامل�صاحلة والت�صامح من اجل وحدة اليمن 

واإغــالق ملفات املا�صي، واإذا ما التزموا فنحن �صنلتزم 

ونتحمل م�صوؤولية كالمنا«.. داعياً كافة القوى ال�صيا�صية 

وبالذات اأحزاب اللقاء امل�صرتك اإىل التحاور.

وقال: »تعالوا اإىل احلوار والتفاهم وال�صراكة لجناز هذا 

ال�صتحقاق الد�صتوري املتمثل بالنتخابات النيابية، ومن 

هنا اأعر�س على اأحزاب اللقاء امل�صرتك باأن ت�صكل اللجنة 

العليا لالنتخابات من 4ـ  5 بحيث تكون الرئا�صة لهم اإذا كانوا 

اأربعة واملوؤمتر وحلفاوؤه خم�صة اأو للموؤمتر وحلفاوؤه اأربعة 

والرئا�صة له ولهم خم�صة، وكذا ت�صكيل حكومة وحدة وطنية 

لت�صيري النتخابات النيابية وت�صتمر بعدها بغ�س النظر عن 

نتائج النتخابات، لأنهم يقولون ان اليمن له خ�صو�صيات 

ال�صلطة وهو ما ينطبق عليهم املثل القائل )اأ�صتي حلم من 

كب�صي واأ�صتي كب�صي مي�صي(.. نريد انتخابات دميقراطية 

واإذا كانت يف �صاحلي فهي دميقراطية وهذا راأي ال�صعب 

وان كانت �صدي اأقول ل اليمن له خ�صو�صية ويجب ان 

نكون �صركاء نت�صارك بال�صلطة، مع اأننا اخرتنا النهج 

الدميقراطي والتعددية ال�صيا�صية وهو طلب رفاقنا يف 

احلزب ال�صرتاكي، يف حني انه كان لدينا اتفاق طرابل�س 

ويت�صمن اإن�صاء تنظيم �صيا�صي موحد لكنهم رف�صوا وكانت 

نظرتهم بعيدة من خالل وجــود النا�صريني وحلفائهم، 

واجلبهة الوطنية قالوا نحققها وحدة اندماجية وتعددية 

�صيا�صية وننق�س على الغنيمة لكنها الآن مل تركب ل تعددية 

�صيا�صية ولنهج دميقراطي، تعالوا نتقا�صم ال�صلطة لكن 

لي�س عر قطع الطرق واإقالق ال�صكينة العامة اأو التحالف 

مع الإرهاب وعنا�صر تنظيم القاعدة، لنها اإذا جاءت من 

تنظيم القاعدة قال ممتاز واإذا قطع الطريق يف احلبيلني قال 

ممتاز، فلي�س هناك م�صوؤولية واإمنا مكايدة وهذه ثقافتهم 

تربوا عليها كل واحد يلطم الثاين وهذا ما ح�صل«.. 

متمنياً للندوة التوفيق والنجاح وللذين مل يح�صروا هذه 

الندوة امل�صاركة يف ندوة اأخرى وطرح ما يريدونه يف اإطار 

الد�صتور والقانون والوحدة واحلرية والدميقراطية.۹

من لم يستوعب املتغريات اليزال مشدودًا لثقافة ما قبل الثورة
الذين جروا اليمن للحروب الشطرية يهددون اليوم بالنزول للشارع

خوَّفونا من الوحدة واقرتحوا التوقيع على سفينة أو طائرة فاخرتنا عدن

13 يناير أسوأ نكبة لشعبنا 
ولن يغفرها التاريخ

قال لي العطاس ستدفع 
ثمن الوحدة ألنك رفضت 

التوقيع معي

العقيد القذايف هو من 
اقرتح تسمية دولة الوحدة 

»الجمهورية اليمنية«

اعرتضني الجيش يف يريم الثنائي 
من الذهاب إىل عدن فصممت


