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حــــاوره /  محمد انعـــم

لدينا معلومات بأن )اإلصالح( اتخذ قبل األزمــة قرارًا سـريًا لتصفية الرئـيس

عبـــداهلل أحمد غانـــم: لـ»                     «:

الرئيس لن يسلم السلطة وسيفوض بعض صالحياته لنائبه
 كشف األستاذ عبداهلل أحمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية في 
المؤتمر الشعبي العام أن مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر 
قدم خارطة طريق أو آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية لقيادات المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب اللقاء المشترك، تتمثل في تفويض فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئىس الجمهورية 
نائبه ببعض صالحياته وفقًا للمادة )124( من الدستور لإلشراف على اإلعداد النتخابات رئاسية 
مبكرة تجري في نهاية العام الجاري والدخول في حوارات مع أحزاب اللقاء المشترك من أجل 

هذا الغرض.
وأوضح األستاذ عبداهلل غانم في حوار مع »الميثاق« أن الرئيس سيعود إلى اليمن، والتفويض 

الذي سيمنح لنائب الرئيس ال يعني تسليمًا للسلطة أو انتقااًل لها، وأن الرئيس
 علي عبداهلل صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية إلى حين

 انتخاب رئيس جديد...وهنا نص الحوار:

الرئيـــس ســيعود
 ليمارس مهــــامه

ومبررات المادة )116( 
انتفـت اآلن 
جمال بن عمر .. قدم
 آليـــة تنفيذية
والمؤتمر يؤيدها

االعتصامات املشؤومة
 بدايــة نهنئكم بمناســبة حلول شــهر رمضان 
المبارك ونتمنى أن تطلعونــا على آخر تطورات 
المشهد السياسي.. وهل يمكن لشعبنا اليمني 
أن يصوم شهر رمضان في ظل األمن واالستقرار؟

- بمناس��بة حلول ش��هر رمضان الكريم يس��رنا أن 
نتوجه بالتهنئ��ة إلى فخامة الرئي��س علي عبداهلل 
صالح وهو في مشفاه في الرياض متمنين له صومًا 
مقبواًل وش��فاًء عاجاًل وعودًة حمي��دة بإذن اهلل، كما 
نتوجه بالتهان��ي الى جماهير ش��عبنا اليمني بهذه 
المناس��بة الدينية العظيمة س��ائلين اهلل أن يعيده 
علينا باليُمن والخير والب��ركات، وفيما يتعلق بالرد 
على س��ؤالك نحن نتمن��ى أن ينعم ش��عبنا بأجواء 
مطمئن��ة وهادئة في هذا الش��هر الكري��م ولكن ال 
ننسى أن هناك من ينغص على شعبنا هذه الحياة 
الت��ي نتمناه��ا ل��ه ونرج��و أن يلهمه��م اهلل الصبر 
والهداية وان يكفوا عن ممارسة األذى الذي تعودوا 
على ممارس��ته من��ذ أن ب��دأت تل��ك االعتصامات 
المش��ؤومة وعل��ى األق��ل أن يكف��وا أذاه��م ع��ن 
المواطنين القاطنين في األحي��اء المجاورة لميدان 
جامعة صنعاء، هؤالء المواطنون اليائس��ون الذين 
أصابهم الضرر من طول ه��ذا االعتصام وأثر على 
حياته��م اليومية وأثر على حياة أبنائهم الدراس��ية 
وأث��ر عل��ى تجارته��م وأعماله��م حتى ضج��وا من 
الشكوى وخرجوا إلى الشوارع يعلنون شكواهم هلل 
أواًل وللمسؤولين ثانيًا ونرجو أن يكف هؤالء أذاهم 
عن هؤالء المواطنين البسطاء ويتركوهم يقضون 
ش��هر رمضان يصومون فيه هلل ويؤدون فرائضهم 

الدينية بدون أذى.
خارطة الطريق

 أســتاذ عبداهلل كان  األخ عبدربه منصور هادي 
نائب رئيــس الجمهورية نائب رئيــس المؤتمر 
األميــن العام اعلــن أن االطراف السياســية قد 
تتوصــل قريبــًا الى خارطــة طريق لحــل األزمة 

اليمنية.. ما هو الجديد بهذا الشأن؟
- هناك جديد مهم يتمثل في أن السيد جمال بن عمر 
مندوب األمين العام لألم��م المتحدة قدم لألطراف 
السياسية اليمنية مجموعة من األفكار ال نطلق عليها 
مبادرة ألنها ليست مس��تقلة عن المبادرة الخليجية 
وإنما هي تعتب��ر المب��ادرة الخليجية أرضي��ة لها.. 
هذه األفكار أبرزها أنها تقوم على تفادي السلبيات 
الموجودة ف��ي المبادرة الخليجية .. تلك الس��لبيات 
المتمثلة في التزمين غير العملي كأن تشكل حكومة 
الوحدة الوطنية خالل اسبوع وتقدم استقالة الرئيس 
خالل شهر وتجرى انتخابات لرئيس جديد خالل )60( 
يومًا .. هذه األفكار التي قدمها بن عمر تجاوزت هذه 
النقاط السلبية غير القابلة للتطبيق وجاءت بفكرة 
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع نهاية عام 2011م 
على أساس أن الرئيس علي عبداهلل صالح يفوض 
وفقًا للمادة )124( من الدستور نائبه باالشراف على 
اإلعداد لهذه االنتخابات الرئاسية المبكرة وبالدخول 

في ح��وارات من أجل هذا الغرض م��ع أحزاب اللقاء 
المش��ترك.. هذا ه��و المضمون األساس��ي لألفكار 
التي قدمها بن عمر ال��ى جانبها طبعًا مجموعة من 

األف��كار المتعلقة بإنتهاء ه��ذه األزمة 
نهائيًا والمتمثلة في أنه بعد االنتخابات 
المبكرة لرئاسة الجمهورية يجرى إعداد 
مش��روع دس��تور جديد يتم االستفتاء 
عليه ومن ثم يتم إجراء انتخابات نيابية 
ألعضاء مجلس الن��واب وكل ذلك في 
غضون س��نتين من انتخابات الرئاسة 

المبكرة.
 وهل تقبل المشترك هذه األفكار؟

- طرحت هذه األفكار على المش��ترك من قبل األخ 
جمال بن عمر، كما طرحت ف��ي لقاءات جمعت بين 
نائب الرئيس مع عدد محدود من االخوة قادة اللقاء 
المشترك، وهذه االتصاالت وفرت جوًا إيجابيًا يمكن 
من الحوار حول األف��كار المطروحة ، ولكن مع ذلك 
االخوان في المشترك اليزالون عند موقفهم بأن يتم 
أواًل نقل السلطة إلى نائب الرئيس وبعدها يجرى أي 
حوار، وهذا موقف حت��ى اآلن مرفوض.. األخ جمال 
بن عمر قال: إنه سيعود الى اليمن مرة خامسة بعد 
انتهاء ش��هر رمض��ان المبارك على أس��اس أن يتم 
خالل هذا الشهر الكريم استمرار االتصاالت وال اقول 
الحوارات اس��تمرار االتصاالت بين قي��ادة المؤتمر 

الشعبي العام وقيادات أحزاب اللقاء المشترك.
املؤتمر يرحب

 ما هو موقف المؤتمر من هذه االطروحات؟
- المؤتم��ر مبدئيًا يرحب بهذه األف��كار التي قدمها 
جمال بن عمر خاصة وأنه��ا تضمنت أيضًا أن يجري 
الحوار بين المؤتمر والمشترك مع إضافة ممثلين عن 
الحراك الجنوبي وعن الشباب وعن الحوثيين تحت 
رعاية ال��دول الخمس دائم��ة العضوية في مجلس 
األم��ن واالتح��اد األوروب��ي ودول مجل��س التعاون 

الخليجي.

ال حوار في الخارج
 الحوار هل سيكون في صنعاء أم في خارجها؟

- كانت هناك مقترحات أن يجري الحوار خارج اليمن 
ولكن المؤتمر مص��رّ على أن يج��ري الحوار داخل 
اليمن ألنه ال مبرر إلجراء حوارات بين أطراف وطنية 

في الخارج.
هل نســتطيع أن نقول إنها خارطة الطريق التي 

أعلن عنها نائب رئيس الجمهورية؟

- نعم هي بالضبط تمثل خارطة الطريق وربما تأخذ 
عنوانًا آخر وهو اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

الرئيس سيعود
 معنى ذلك أن الرئيس لن يعود بهذه الحالة؟

- ال الرئيس سيعود.. ال يوجد في األفكار التي قدمها 
بن عم��ر ما يتعلق بع��دم عودة الرئيس .. س��يعود 
الرئيس والتفويض الممنوح لنائب الرئيس.. ال يعني 
تسليمًا للسلطة أو انتقااًل للسلطة .. سيبقى الرئيس 
علي عبداهلل صالح هو الرئيس الشرعي للجمهورية 

اليمنية الى حين انتخاب رئيس جديد.
واحتمال هذا في نهاية 2011م؟

- االنتخاب��ات الرئاس��ية المبك��رة نعم ف��ي نهاية 
2011م.

 معنى ذلــك أن هذه األفــكار ســبق أن طرحها 
الرئيس قبل ستة أشهر ودعا فيها الى انتخابات 

مبكرة.
- بالضبط نعم.

 اســتاذ عبداهلل قادة  المشــترك تطــرح ضرورة 
االلتــزام بنص المادة )116( فيمــا يتعلق بنقل 

السلطة.. ما تعليقكم على ذلك؟
- تعليق��ي على ه��ذا الموضوع قب��ل أن ندخل في 
الش��رح الدس��توري له أود أن أقول المطالبة بنقل 
الس��لطة في هذه الظروف وفقًا للم��ادة )116( من 
الدستور هو محاولة الستثمار الجريمة التي حدثت 
في مس��جد النهدي��ن ي��وم 3 / 6 ألن ه��ذا الطرح 
يتغافل عن وقوع هذه الجريمة ويتناس��ى ما أثرته 
هذه الجريمة النكراء عل��ى حياة  رئيس الجمهورية 
وحياة زمالئه من قادة الدول��ة الذين يعالجون اآلن 
في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهم الشفاء 
العاجل والع��ودة القريبة بإذن اهلل، أم��ا من الناحية 
الدستورية فهم يستندون الى أن الرئيس في حالته 
المرضي��ة الحالية إنما هي عجز دائم عن ممارس��ة 
المهام وهو أمر غي��ر صحيح، فالرئي��س لم يصب 
بعجز دائم على الرغم من فداحة الجريمة وفداحة 
األثر ال��ذي خلفته اال أن الرئيس م��ن ألطاف اهلل لم 
يصب بعجز دائم عن ممارسة مهامه هو مجرد حروق 
يتعالج منها وعندما يش��فى منها بإذن اهلل سيعود 
ليمارس مهامه، وبالتالي انتفى المبرر الموجود في 
المادة )116( الت��ي تنص أنه في حال��ة خلو مقعد 
الرئاسة أو اإلصابة بعجز دائم يتم نقل السلطة الى 

نائب رئيس الجمهورية.. هذه المبررات الدستورية 
انتف��ت في الحال��ة الراهنة الت��ي أمامن��ا، وبالتالي 
ينتفي تطبيق المادة )116( من الدستور وهو األمر 
ال��ذي ننتقل مع��ه الى تطبي��ق المادة 
)124( من الدستور التي تجيز لرئيس 
الجمهورية أن يفوض نائبه ببعض من 

صالحياته.
 إذا كان حســب الترتيبــات التي تحدثتم 
عنها .. هل المؤتمر أعد نفســه النتخاب 

رئيس جمهورية؟
- المف��روض أن يك��ون المؤتمر إن لم 
يكن جاهزًا فيكون قادرًا على أن يحضر 
نفسه ويجهز أموره لكي يدخل في هذه االنتخابات 

الرئاسية المبكرة.
 اســتاذ عبداهلل كيف تقرأون المشهد العسكري 
اآلن هنــاك مواجهــات عنيفــة تجري فــي أبين 
ومتــورط بهــا الزندانــي وعلي محســن وحزب 
االصــالح إضافة الــى القاعــدة.. ما هــو موقف 
المؤتمر أمام مــا يجري؟ هل ســيقبل الحوار مع 

حزب يحمل السالح ضد الدستور والقانون؟
- المشهد الحالي بُنبئ بوجود مؤامرة ضخمة على 
الدولة اليمنية وعلى المؤتمر الش��عبي العام وعلى 
الرئيس علي عبداهلل صالح.. هذه المؤامرة الكبيرة 
تقوم بها عناصر مسلحة سواء من انشق عن الجيش 
أو من أفراد القاع��دة أو من الحوثيين أو من االخوان 
المسلمين الذين يربطون بين كل تلك الحلقات في 
مؤامرة شرسة يسندها جانب إعالمي يستخدم أسوأ 
ما يكون االعالم البذئ الذي وصل الى حد الغرائزية 
في التعامل مع الناس.. هذه المؤامرة نجد تجلياتها 
في أبين في زنجبار وجعار وش��قرة .. نجد تجلياتها 
في أرحب.. نجد تجلياتها ف��ي مأرب.. نجد تجلياتها 
في أزمة البترول والدي��زل.. نجد تجلياتها في أزمة 
الكهرباء.. نجد تجلياته��ا في مناٍح كثيرة من حياتنا 
االمر ال��ذي يجعل هذه األزم��ة ظرف��ًا ضاغطًا الى 

أقصى حد على النظام القائم من أجل أن يضع حدًا 
نهائيًا لها قريبًا بإذن اهلل.

ال نمل��ك ف��ي ه��ذه الحال��ة إال ان نقاوم ونس��تمد 
قدرتنا على المقاومة والصمود من ش��عبنا الصابر 
والمستبسل ومن رجال القوات المسلحة األشاوس 
الذين يذيقون أفراد المؤام��رة الهزائم تلو الهزائم 
ف��ي كٍل من أرحب وزنجب��ار وال مج��ال أمامنا إال أن 
نصمد ونقاوم برغم شراسة المؤامرة، وبرغم الدعم 

الخارجي ال��ذي تلقاه ه��ذه المؤامرة وه��ذا الدعم 
الخارج��ي دعم م��ادي ومعنوي وإعالم��ي، ولعلكم 
تش��اهدون »الجزيرة« وم��ا  تقوم به وه��و عنوان 
لألموال المدنس��ة التي تأتي من قطر لتمويل هذه 

المؤامرات.
اإلصالح والصوملة

 تقريبًا هناك شبهة في محاولة استهداف الحرس 
الجمهــوري توحي بأن هناك اســتهدافًا لتدمير 
البنية األساسية للجيش اليمني وبالذات الحرس؟
- حقيقة ما يالقيه قادة الح��رس الجمهوري وأفراد 
وجنود الحرس الجمهوري في المعسكرات المنتشرة 
هو تقريبًا نفس م��ا جرى للجي��ش الصومالي بعد 
انتهاء »س��ياد بري« أو في أواخر أيام »س��ياد بري« 
عندما كانت القبائل تقوم بمحاصرة المعس��كرات 
الواقعة ف��ي أراضيه��ا وتمنع عن الجن��ود التموين 
والغذاء والماء، وبهذه الطريق��ة يضطر الجنود بعد 
فترة من الحصار الى التسليم وبذلك يسهل للقبائل 
الحصول على الس��الح الثقيل في هذه المعسكرات 
وتصبح القبائل مس��لحة تس��ليحًا ثقياًل مثلها في 
ذلك مثل الجيش نفسه.وهو األمر عندما يتكرر في 
عدد من المحافظات والمعسكرات، فستنتهي هيبة 
الدولة وتنتهي قوة الجي��ش وتصبح البلد في حرب 
أهلية ال نهاية لها وهو ما تشهده الصومال منذ عام 
92م حتى هذه اللحظة والمراد مم��ا تقوم به هذه 
الجهات هو إيصال اليمن الى تلك الحالة الصومالية 
المؤس��فة، ولهذا األمر يتطلب من جماهير ش��عبنا 
أن ترفع مس��توى يقظتها وتماس��كها م��ع نظامنا 
السياس��ي لكي نفوّت على أولئك المتآمرين تنفيذ 

مؤامرتهم.
القرار السري

 اآلن هــل ثبت فعــاًل أن عناصر وحــزب االصالح 
يستخدمون أسلحة ثقيلة في أرحب وغيرها؟

- ليس ذلك فقط .. الخطورة في ما قام به االخوان 
المس��لمون هو ذلك القرار الس��ري الذي اتخذ قبل 
األزم��ة بالتخلص من الرئيس عل��ي عبداهلل صالح 
شخصيًا .. ذلك القرار الذي أتخذ في وقت من األوقات 
قبيل األزمة هو الذي نشهد اآلن تبعاته ومترتباته.

 وهل عندكم معلومات حول ذلك القرار اآلن؟
- نعم.

 هل من الممكن أن تعطونا مختصرًا منها؟
- ال.

 اســتاذ عبداهلل إذا كان حزب االصالح يستخدم 
السالح الثقيل لماذا ال يتم تطبيق القانون وحل 
الحزب هذا أو استخدام ســلطات الدولة باعتبار 

المؤتمر مسئول عن حماية الدستور والقانون؟
- دعن��ي أض��م صوت��ي الى صوت��ك ونوج��ه هذه 
األصوات ال��ى قيادة القوات المس��لحة وقيادة وزارة 
الداخلية واألمن المركزي ألنه لماذا ال يس��تخدمون 
القوة في الضرب بيد من حديد ضد أولئك المتآمرين.

االتصاالت مستمرة بين 
المؤتمر والمشترك خالل 

شهــر رمضـــان

 يتبنى تنظيم االخوان المس��لمين في العالم اس��تراتيجية واضحة 
لالستيالء على الحكم باستخدام العنف تحت غطاء ديني وفتاوى تبيح 
لعناصر التنظيم تصفية الخصوم السياس��يين، وهن��اك وقائع كثيرة 
تكشف عن هذا الطموح الجامح للوصول الى السلطة ال تختلف عن ما حدث في 
اليمن في الثالث من يونيو المنصرم، عندما تم استهداف الرئيس علي عبد اهلل 
صالح وكبار قيادات الدولة اثناء ادائهم لصالة جمعة رجب بمسجد دار الرئاسة، 
واذا ما عدنا الى الوراء قليال سنجد ذلك تكرار لما حدث في مصر الشقيقة عندما 
حاول التنظيم اغتيال الرئيس عبدالناصر عام 1954، والتى اعتقل على خلفيتها 
س��يد قطب ضمن آخرين، اال ان المحاولة فش��لت، ثم تكررت في العام 1981 
ونجحت في اغتيال الرئيس أنور السادات ولكنها فشلت في االستيالء على الحكم.
ويتحدث الكاتب السياس��ي عبد الرحيم عل��ى عن أعمال العن��ف التى قامت 
بها “الجماعة اإلس��المية المصرية”، وجناحها العس��كرى، فى تسعينات القرن 
الماضى، والتى بدأت باغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الش��عب 
في ع��ام 1992، وانتهت بحادث الدي��ر البحري ، الذي أعلن��ت الجماعة - قبله 
بقلي��ل- وقف العنف ف��ى يوليو1997, ويق��ول: “وبين التاريخين س��قط على 
أرض مصر مئات األنفس البريئة من مواطنين مسلمين وأقباط وسياح أجانب 
ورجال ش��رطة وجنود بس��طاء، وكان يقف على رأس الجناح العسكرى للجماعة 
طوال تلك الفترة، صديق طفولتي وصباي وزميل دراستي، حتى إنتهاء المرحلة 
الثانوية، الدكتور صفوت أحمد عبد الغني . هذا الش��اب الوديع الخجول، شديد 
األدب، ذو االبتس��امة الس��احرة األخاذة ، زاملته اثنى عش��ر عامًا من المرحلة 
االبتدائية إلى المرحلة الثانوية، كنت أش��د منه قسوة فى التعامل مع زمالئى، 
وأصلب منه عودا فى مواجه��ة أالعيب الصبية - خاصة ما يتعلق بمش��اجرات 
المراهقين - وكان رقيقا حنونًا ، ال يعرف العنف طريقا الى تصرفاته، حتى أنضم 
إلى الجماعة اإلس��المية فكان المتهم الثانى فى قضية أحداث أسيوط فى عام 
1981، والتى راح ضحيتها 180 جنديًا وضابطًا ومواطنًا قتلوا على الهوية تحت 

دعوى االستيالء على مديرية أمن أسيوط والزحف المقدس 
من هناك لالس��تيالء على كل المدن الت��ى تقع فى أيديهم، 
وصواًل إلى القاهرة، وهى الفكرة الساذجة -التى أجهضتها 
أجهزة األمن فى منبعها- التى كان مجلس ش��ورى الجماعة 
قد وضعها لالس��تيالء عل��ى الحكم فى مص��ر عقب قيامهم 
باغتيال الرئيس السادات، بعدها قام صفوت أحمد عبدالغني 

-بنفسه- بتنفيذ عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب”.
 ويتضح م��ن خالل تل��ك الوقائ��ع التاريخية المش��هودة 
والوثائق الس��رية التي تم تس��ريبها أن رغب��ة الوصول الى 
الحكم ل��دى تنظيم االخ��وان اقوى م��ن رغبة اقام��ة دولة 
اس��المية، اال انه يعتمد الدين غط��اًء لتحركاته وطموحاته 
لحشد تأييد الش��ارع االسالمي والعربي، مس��تغاًل ما وصل 
اليه العالم العربي واالس��المي من اوضاع متردية سياس��يا 
واقتصاديا.وعلى الجانب االخر تبدي قيادات التنظيم مرونة 

كبيرة في التعامل مع الغرب واس��تعدادا غير محدود للتجاوب 
مع اي متطلبات من ش��أنها الحص��ول على دعم يمكن التنظي��م من الوصول 
الى السلطة , تماما كما حدث في افغانستان عندما تحركت مجاميع كبيرة من 
العالم االسالمي لكسر شوكة النفوذ الشيوعي في افغانستان والقضاء على المد 
السوفيتي بدعم من الواليات المتحدة االمريكية مقابل وعود بايصال االخوان 
الى الس��لطة في العالم العربي، اال انها عادت وتخل��ت عنهم ونكثت وعودها، 

فكان ذلك سببا في تشكيل تنظيم جديد تحت مسمى القاعدة 
هدفه االول ضرب المصالح االمريكية في العالم.

وفي اليمن تلقى السفير االمريكي بصنعاء عرضا من حميد 
االحمر -حس��ب وثائق ويكيلكس- يبدي فيه استعداد حزبه 
الج��راء اي تعديالت في الح��زب وتكوينات��ه واهدافه مقابل 
ضمان الحصول على دعم امريكي اليصاله الى السلطة, واكد 
في اكثر من مناسبة ان حزب التجمع اليمني لالصالح سيكون 
حليفا قويا في محاربة االرهاب اذا م��ا تم ازاحة الرئيس علي 

عبداهلل صالح عن السلطة.
رفض هذا العرض ينطوي على خطورة بدأت تظهر مالمحها 
ف��ي تحريك مجاميع القاعدة لالس��تيالء عل��ى محافظة ابين 
القريبة من ميناء عدن االس��تراتيجي الذي شهدت سواحله 
الهجوم االعنف للقاعدة ف��ي اليمن على المصالح االمريكية 
والذي استهدف المدمرة كول, وقد يشهد المستقبل القريب 
عمليات انتقامية للقاعدة التي يديره��ا قادة تنظيم االخوان 
في اليمن وعلى رأس��هم عبدالمجيد الزنداني المطلوب دوليا على ذمة تمويل 
االرهاب وارتبط اس��م جامعته”االيمان” بعدد من االرهابيين الخطرين الذين 
تخرجوا منها ,ونفذوا عمليات ارهابية..مس��تقبل االس��تراتيجية االخوانية في 
اليمن ال يبدو مؤهاًل للنجاح، إذ انكش��فت خططهم سريعا بسبب حجم الكذب 
والمغالطات التي ارتكبوها، وكذا تناقض المواق��ف، االمر الذي ادى الى تزايد 

الرفض والمناهضة الش��عبية لتنظيم االخوان خصوصا بعد ان ارتبط بتنظيم 
القاعدة في تحالف استهدف مصالح الناس اكثر من استهداف النظام، وتسبب 
في تشريد أكثر من 60 ألف شخص نزحوا قسريًا من محافظة ابين الى المناطق 
المجاورة هربا من مسلحي القاعدة الذي فتحوا النار على الجميع واعلنوا عزمهم 

على اقامة امارة اسالمية في اليمن تنطلق من ابين.
وينظر المواط��ن اليمني بقلق كبير الى المس��تقبل بعد اع��الن عبدالمجيد 
الزنداني عن نيته النش��اء دولة الخالفة االس��المية مس��تندًا الى تلك العناصر 
المتطرفة التي تدير حروبًا ضارية في ابين والج��وف، وتدل مجريات العمليات 
العس��كرية على تلقي تلك العناصر المتطرفة تدريبا عالي��ا ودعما كبيرا جعلها 
تتمكن من الصمود امام ضربات الجيش لعدة اشهر رغم تلقيها ضربات موجعة 

افقدتها العديد من القيادات.
الموقف الشعبي الرافض لالفكار والتوجهات الخطيرة لهذا التنظيم المتطرف 
آخذ في التصاعد بسبب س��قوط اوراق التوت عن قيادات االخوان الذين اكدوا 
تطرفهم وافتقارهم الى المبادئ فضال عن استخدامهم للفتاوى بصورة انتهازية 
تبيح لهم تصفية الخصوم السياس��يين , وتعيد الى الذاكرة الجرائم الفظيعة 
التي ارتكبوها في الفترة االنتقالية 1990- 1993 وفق الفتاوى الدموية التي 
اباحت دماء قيادات الحزب االشتراكي في مرحلة الصراع على السلطة قبل اجراء 

االنتخابات النيابية االولى.
ويتخوف المراقبون من تحول اليمن الى بؤرة لالرهاب والفساد اذا ما استمر 
تنظي��م )االخوان\القاعدة( في القوة بس��بب الفوضى القائمة ف��ي البالد جراء 
اس��تهداف تدمير بنية الدولة وتش��تيت قوتها من خالل فتح جبهات عسكرية 
واقتصادية عديدة قد اليحتمل اليمن تداعياتها بسبب ضعف االقتصاد الوطني, 
وهو ما يفرض على الجوار االقليمي والمجتمع الدولي تحركا سريعا للحيلولة دون 
توسع هذا التحالف القاعدي االخواني الذي قد يس��بب ازمات مستمرة وحروب 

اهلية لن تقتصر آثارها على المجتمع اليمني كما اكدت التجارب السابقة.

استراتيجية اإلخوان للوصول إلى السلطة بالعنف

عبدالولي المذابي

املطالبة بنقل السلطة وفقًا للمادة 
)116( من الدســـتور محــــــاولة 
الستثمار جريمة مسجد النهدين

انتخابات رئاسية مبكرة 
واعداد دستور وانتخابات 

برملانية خالل سنتني

الهدف من االعتداءات 
على الحرس والجيش 

إيصال اليمن إىل الصوملة


