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الوحدة هي من صُنْع أبناء اليمن 
علي عبداهلل صالحومن إنجازاتهم املشرقة

 رئيس املؤتمر الشعبي العام

كانت البداية مع الدكتور عبدالقادر المغلس والذي 
أكد ان االنقالب السياسي والعسكري الذي نفذه اللقاء 
المشترك وشركاؤه للوصول الى السلطة أعاق العملية 

الديمقراطية وأدى الى )عسكرة( العمل السياسي.
وقال: لألسف الشديد برزت على هامش الفوضى 
التي شهدها الوطن العام الماضي مواقف لم نكن 
نتوقعها تجاه قضايا مصيرية وسيادية.. فالوحدة 
قدر ومصير اليمنيين، إننا اآلن نتابع مشاهد السقوط 
الذريع لبعض االحزاب والشخصيات السياسية التي 
تقامر بالوحدة اليمنية وتريد اخضاعها لحساب الربح 

والخسارة.
واضاف  المغلس: والمطلوب لتجسيد ثقافة التسامح 
من كل اليمنيين، جعل مصلحة الوطن فوق كل 
االعتبارات الحزبية والشخصية، وابتعاد المشترك 
وشركائه عن تنفيذ ما تبقى من المشروع االنقالبي 
التدميري والتخلي عن التجريح والكذب والتقول على 
اآلخرين، فقد اصبحت ظاهرة الكذب اليوم متسيدة 
الخطاب االعالمي، ولألسف وأضرت كثيرا بمصداقية 
تجربة االعللالم اليمني بصفة عامة.. وعلى حملة 
االقالم  مراجعة اسلوب اشتغالهم الراهن في صياغة 

خطابهم االعالمي.

نجحتم بامتياز
ويرى الدكتور المغلس انه يجب على اليمنيين 
االتجاه الى مؤتمر الحوار الوطني بقلوب وعقول 
منفتحة وان نحمل معنا الى هذا االحتشاد الوطني 
السلطة  ملف  وليس  لللوطللن  ا ملف  االستثنائي 
والثروة والخالفات الحزبية والسياسية والمناكفات 

الشخصية..
 وأقول للمشترك وحلفائه لقد نجحتم بامتياز في 
تنفيذ مخططكم االنقالبي للوصول الى السلطة 
بعيدًا عن االسلوب الحضاري الديمقراطي.. ونتمنى 
أالَّ تغامروا وتنقلبوا بنفس االسلوب ضد الوحدة 
اليمنية التي حققها شعبنا عام 1990م، وإْن فعلتم 
ذلك فلن يغفر لكم التأريخ هذا الطيش والعبث 
والعدمية في التفكير.. وعليكم ان تفكروا بالمستقبل 
واالستفادة واالتعاظ من دروس الماضي ومآسيه..
وعن االنجازات التي تحققت للشعب وبالدنا في ظل 
الوحدة اليمنية المباركة قال المغلس: لقد حققت 
الوحدة اليمنية خالل عشرين عامًا ما لم نحققه منذ 
انتصار ثورتي سبتمبر واكتوبر.. فإعادة تحقيقها في 
22 مايو1990م صنعت يمنًا جديدًا بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى. وانتشرت في هذا العهد المبارك 
تنمية شاملة في المدينة والريف وفي السهل والجبل، 

وال ينكر ذلك إال جاحد أعمى الحقد بصره وبصيرته 
عن رؤية الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في كبد 

السماء.
تنكر خطير

من جانبه يرى الدكتور محمود البكاري ان االحتفال 
بالعيد الوطني للوحدة اليمنية او ما يمكن ان نسميه 
بعيد األعياد يأتي هذا العام في ظل تطورات خطيرة 
يمر بها الوطن، ويجب ان نتحلى بالشجاعة األدبية 

لنقول بأنها من صنعنا نحن اليمنيين أنفسنا ولم 
تأتِ من مصدر أخر، واْن وُجد هذا المصدر فإن دوره 
استثنائي.. وهنا البد من االقتباس من خطاب فخامة 
األخ الرئيس عبدربه منصور هادي قوله: إن من العيب 
علينا نحن اليمنيين- وبعد خمسين عامًا من قيام 
الثورة- ونحن ال نزال نتقاتل، صحيح نحن ومنذ قيام 
الثورة لم نخض أي حرب مع أي عدو خارجي ولكننا 

نخوض حربًا متعددة األوجه واألشكال مع بعضنا ..
وأضاف : وقد كانت إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
عام 1990م أهم تحول للخروج من مأزق الصراع 
السياسي الصريح والمستتر، إال أن ماحدث هو 

الثار السياسي بقناع  استمرار ثقافة 
لسياسية،  ا لتعددية  ا و لديمقراطية  ا
ولللذلللك حللدث نللوع مللن االنللفللصللام في 

الشخصية الوطنية بين األقوال واألفعال 
أثر على طبيعة العالقة الشرطية بين 
الوحدة والديمقراطية ولذلك أصبح كل 

مللللن طرف يبحث عن ذاته ويختفي خلف واحدة 
هذه المكونات ولم نجد طرفًا اكتملت لديه الرؤية 
لكيفية أن تكون الوحدة في 
ظل الديمقراطية والعكس، 
لثوابت  خطير  تنكر  وهللو 
وطنية كبرى أدى إلى ما نحن 
عليه من تناحر وصراع مرير 
وغير مبرر، وفي ذلك إساءة 
لقيمة إنسانية كبرى وهي 
الديمقراطية القائمة على 
الحق في التعدد واالختالف 
والتي استطاعت أن تخرج 
ًا  تعقيد شللد  أ ت  مجتمعا
وتنافرًا من حالة الصراع 
إلى حالة الوفاق.. فلماذا لم 
تنجح في القيام بهذا الدور 

وهذه الوظيفة الحيوية 
فللي بللالدنللا.. الشللك أن 
اإلجابة تكمن في غياب 

العقالنية لدى  لللرؤيللة  ا
األحللزاب السياسية والتي 
لمجتمع  ا طليعة  تشكل 
أو كما هو مفترض حيث 
وباختصار شديد التللدرك 
حللدود ومفهوم المصلحة 
الخاصة أو الحزبية بالقياس 
مع المصلحة العامة، وتبعًا 
لذلك فان عالقة التحالفات 
الحزبية قائمة على تكتيكات ومشاريع آنية وجزئية 
وربما شخصانية، وما يسمى بالقاعدة الجماهيرية 
لألحزاب مغيبة تمامًا عن اتخاذ القرار ويتجسد ذلك 
في خطاب سياسي إعالمي حزبي يقوم على آليات 
التعبئة والتنفير أكثر من كونه أداة للتوعية والتفكير، 
وشيئًا فشيئًا بدا اقتران مكسب الوحدة بالديمقراطية 
غير ذي جدوى بفعل التأثير السلبي على الناس وذلك 
لصالح تنمية نزعات انفصالية ومشاريع سياسية 
صغيرة تخدم أعداء الوطن وتصور على أنها آلية 
مثلى لحل المشاكل وبصورة تحمل قدرًا كبيرًا من 

االستخفاف واالستغفال للناس .

 وأملللل الللدكللتللور الللبللكللاري أن 
ء  أخطا من  السياسية  لقوى  ا تستفيد 
الماضي وان تبرهن على مدى جديتها وتفاعلها 
مع قضايا الوطن من خالل مؤتمر الحوار الوطني 
الذي ال نريده أن يكون ساحة للمناورات السياسية 
وإنما فرصة حقيقية ليكّفر كل طرف عن سيئاته 
بحق الوطن بالعودة إلى جادة الصواب والتعامل بروح 

وطنية مسئولة مهما كانت التضحيات،.
وعلى العكس من يريد أن يكسب الساحة 
ويدخل في ذاكرة التاريخ فعليه أن يحرص 

على أن يكون له السبق في التضحية.. 
وما يبعث على األمل والتفاؤل ما بدأت 
تتزين بة شوارعنا من لوحات توعوية 
بأهمية الحوار الوطني أهمها وما لفت 

انتباهي على سبيل المثال عبارة »ان 
القضية الجنوبية التعني االنفصال 

ولكن الحق في المواطنة 
المتساوية« وهذا نتاج أولي للجنة 

التواصل بشأن الحوار الوطني يوحي بوجود قناعة 
مشتركة لدى الجميع بأهمية الحوار الوطني للحفاظ 
على مكاسب الوطن وفي مقدمتها وأهمها على 
اإلطالق الوحدة والديمقراطية.. والوطن أواًل وأخيرًا 

يتسع للجميع..

الحوار تحت مظلة الوحدة
إلى ذلك يرى الدكتور عبداهلل الحامدي- نائب وزير 
التربية والتعليم- أن اليمن بحكمة اليمنيين وحكمة 
قاداتها- سواًء الزعيم الوحدوي علي عبداهلل صالح أو 
فخامة األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية- 
لعبوا دورًا كبيرًا في إخراج اليمن من المنزلق الخطير 

الذي كانت تتجه اليه.
وأضللاف: واليوم الحمد هلل تمكنت بالدنا من 
الخروج من ذلك النفق المسمى بالربيع العربي 
الى آفاق جديدة أكثر رحابة، واألمور تسير نحو 
االنفراج الكامل إن شاء اهلل، نحو الحوار الوطني 
والحفاظ على الوحدة اليمنية التي تمثل رمز 

الشموخ لكل اليمنيين.
وقلللال الللحللامللدي: على قلليللادات 
األحلللزاب وجميع أبللنللاء الوطن 
أن يؤمنوا بللأن الديمقراطية 
ضة  ر لمعا ا و لسلطة  ا هللي 
عللدوًا  ليست  السلطة  وأن 
للمعارضة وال المعارضة عدو 
للسلطة، والتجربة الجديدة التي 
يعيشها اليمنيون خير دليل على 
أن السلطة والمعارضة يحكمون 
معًا فللي إطللار حكومة واحللدة 
هي حكومة الوفاق الوطني، 
يشوا  يتعا ن  أ تللمللنللى  أ و

بلللنلللاء ويعرفوا أن 

هذا الوطن ال يمكن أن يتم من طرف واحد.. إن كانت 
المعارضة تريد أن تستولي على السلطة فسوف تكون 
نظامًا شموليًا والعكس كذلك، وال يمكن أن تكون 
نظامًا ديمقراطيًا إال بالمشاركة الكاملة لكل االطراف.
 ويجب على القوى السياسية أن تستوعب بعضها 
البعض وأن تتخلى عن ثقافة اإلقصاء والشمولية وقد 
اتضح للجميع خالل عام ونصف أنه ال يمكن ألي طرف 

أن يلغي اآلخر.
لذا يجب أن نؤمن بالحوار وأن نجتمع لنتحاور تحت 
مظلة الوحدة وأن يكون سقف الوحدة هو الخط األحمر 
الذي يجب عدم تجاوزه أو المزايدة عليه وما دون ذلك 

يبقى الحوار مفتوحًا ومطروحًا لألخذ والرد..

أبوراس يشيد بقدرة المؤتمريين 
على مواصلة اإلنجازات

كتب: يحيى نوري

> حيا الشيخ صادق أمين ابللوراس- 
االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام- العيد الوطني الثاني والعشرين 
لقيام الجمهورية اليمنية في اللل22من مايو 

1990م.
وقال في تصريح أدلى به للل»الميثاق« من 
مقر استشفائه بالعاصمة االمريكية واشنطن: 
ان اطاللة هذه المناسبة الوطنية الغالية تأتي 
في ظل ظروف عصيبة تعيشها بالدنا وفي ظل 
تداعيات األزمة وارتداداتها الخطيرة التي كادت 
تعصف بحاضر ومستقبل الوطن وانجازاته 
العظيمة في الثورة والوحدة والديمقراطية 

والتعددية.
وأضاف: ان المسئولية الوطنية وما تفرضه 
على مختلف القوى السياسية الحية والفاعلة 
التفاعل مع هذه المناسبة الوطنية بأعلى 
درجات المسئولية وان يشحذ الجميع هممهم 
باتجاه القضاء على كافة المعاناة والمصاعب 
التي يواجهها شعبنا جراء األزمة من خالل الحوار 
المسئول الذي يضع المصلحة الوطنية العليا 

فوق كل االعتبارات.
وثمن االمين العام المساعد الجهود التي 
يبذلها األخ عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
االمين العام- في سبيل تحريك عجلة الحوار 
الوطني وما نتج عن هذه الجهود من خطوات 
فاعلة باتجاه السير نحو الحوار الوطني 

الشامل.
مجددًا في الوقت ذاته 
التأكيد على ان المؤتمر 
الشعبي الللعللام- وهللو 
يلتزم دومًا بمسئولياته 
الوطنية- سيبذل قصارى 
جهده في سبيل انجاح 
الحوار على أسس وقواعد 
سليمة تفضي الى نتائج 
لوطن  ا تخدم  بية  يجا ا
وتللعللزز مللن المكاسب 

الوطنية.
وقللللال ابللللللوراس: ان 
العام  المؤتمر الشعبي 
الللذي جُللِبللل دوملللًا على 
ادارة حلللوارات مسئولة 
وعللبللر مللحللطللات مهمة 
للمسيرة الوطنية ومنذ 
قيامه في العام 1982م 
لن يألو جهدًا في إثللراء 
الحوار المزمع في اطار 
من رؤيته الوطنية الثاقبة 

المستوعبة تمامًا طبيعة المعطيات والتحديات 
الجمة التي تواجه بالدنا وتهدد كيانها واستقاللها 
وانجازاتها التاريخية التي كان له كتنظيم 
سياسي الدور الكبير في تحقيقها انتصارًا لشعبنا 
وتطلعاته من أجل بلوغ المستقبل األفضل وفتح 
فضاءات عظيمة لمسيرته التنموية واالقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
مشيدًا بعظمة االصطفاف والتوحد الوطني 

والتنظيمي الللذي جسده الوسط المؤتمري 
العريض وما اجترحوه من مواقف ميدانية ثابتة 
الى جانب القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر 
برئاسة الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
مللعللبّللرًا عللن أمللللله الكبير فللي ان يواصل 
المؤتمريون زخمهم وتفاعلهم المعهود انتصارًا 
لوطنهم وتطوير وتحديث حياتهم التنظيمية 
بما يتفق مع التحوالت والمتغيرات التي تشهدها 

الساحة الوطنية والحياة الحزبية عمومًا.
معربًا عن ثقته بللأن يشهد العمل 
المؤتمري خالل الفترة القادمة زخمًا 
وألقًا يرتقي إلى مستوى التحديات 
الللراهللنللة وان يسجل المؤتمريون 
حضورًا فاعاًل بما يخرج الوطن من 
معمعة أزمته الراهنة ويعيد لمسيرته 
يسجل  وحتى   ، عليتها وفا حيويتها 
المؤتمريون انللجللازًا جللديللدًا ونوعيًا 
يضاف الى رصيدهم الضخم والهائل 
من االنجازات الوطنية والتاريخية التي 
ستظل عالمات فارقة في تاريخ اليمن 

المعاصر.
كما أعللرب صللادق أمين أبللوراس- 
االمين العام المساعد- عن شكره 
وتقديره لكافة القيادات والشخصيات 
المؤتمرية والوطنية التي تتواصل معه 

لالطمئنان على صحته.
مؤكدًا للل»الميثاق« ان عودته الى 
الوطن ستكون ان شاء اهلل في اللل3 من 

يونيو القادم.
وعلمت »الميثاق« ان استعدادات 
الشيخ  تجرى الستقبال  وشعبية  مؤتمرية 
صادق امين ابوراس وذلك بعد غياب عام كامل 
عن الوطن تنقل خالله بين المملكة العربية 
السعودية والواليات المتحدة االمريكية لتلقي 
العالج على اثر تعرضه وعدد من قيادات الدولة 
للحادث االجرامي الغادر الذي استهدف الزعيم 
علي عبداهلل صالح وكبار مسئولي الدولة في 

جمعة أول رجب العام الماضي.

استطالع/

 فيصل الحزمي 

يكتسب االحتفال هذا العام بعيد الوحدة اهمية خاصة كونه يتزامن مع متغيرات لم تكن في الحسبان، وكانت 
مفاجأة بكل المقاييس.. فاالنقالب السياسي والعسكري الذي نفذه اللقاء المشترك وشركاؤه للوصول الى السلطة 

أعاق العملية الديمقراطية وأدى الى )عسكرة( العمل السياسي.. ما أهمية هذه المناسبة وكيف يمكن الحفاظ 
عليها كمكسب وطني عظيم ؟ وما المطلوب ان يجسده الخطاب السياسي واالعالمي لالحزاب لتجسيد ثقافة التسامح 
واالخاء ونبذ الدعوات التشطيرية والمذهبية لتجنيب الوطن خطر الصراعات الداخلية؟ وكيف يمكن ان يحمي 
اليمنيون الوحدة في مؤتمر الحوار الوطني؟ هذه االسئلة وغيرها من التساؤالت طرحتها  »الميثاق« على عدد من 

االكاديمين.. فإلى التفاصيل..

أكاديميون لـ»الميثاق«: 

الوحدة قدر ومصير اليمنيين

المغلس: لن يغفر لكم التاريخ هذا الطيش

البكاري: القضية الجنـوبية التعني االنفصال

الحامدي: على األحزاب التخلي عن ممارسة االقصـاء


