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> بدايًة كيف تقرأون المشهد السياسي الراهن؟
- ش��كرًا لصحيفة »الميثاق« على إتاحة الفرصة 
للحديث.. وأقول: إني حزين جدًا وقلبي يقطر دمًا 
خوفًا على وطني مما يحدث، فالنخب السياس��ية 
تتهرب عن مواجه��ة األخطار الت��ي تواجهه ولم 
تجابهها بالجدية المطلوبة ول��م تقدم التنازالت 
من أجل الشعب، واألكثر اس��تغرابًا وإيالمًا أنها ال 
تدرك حجم المخاطر التي تواجه الش��عب بدليل 
عملها عل��ى خلق مش��اكل جديدة غير أساس��ية 
وغير مهمة لحياة الشعب.. فما تبثه أجهزة االعالم 
المختلفة من حق��د وكراهية وتحريض وتخوين، 
ال يوفر أي من��اخ معقول لمواجه��ة تلك األخطار 
والمشاكل، وذلك يزيد المواطن توترًا فوق توتره 
ومخاط��ر فوق مخاطره والش��ك أن ذلك ال يصدر 
من سياسي أو شخص في قلبه ذرة من وطنية إذا 
كان االمر على هذا النحو فال يمكن للمستقبل اال 
أن يكون قاتمًا.. والعق��ل والمنطق يقول ان هذه 
االجواء ال تبشر بخير أو تؤدي الى أي توافق أو حتى 
استعداد لتقبل الطرف اآلخر وتقديم التنازالت من 
أجل الوطن.. وأجزم انه ال يمك��ن حل االزمة في 
بالدنا اال عن طريق المصالحة والتوافق خاصة وأن 
االطراف قد جربت كل ما لديها من أوراق ووصلت 
الى طريق مس��دود، ولذا عليها ان كان في قلبها 
ذرة من وطني��ة ان تدرك نتائ��ج تصرفاتها والى 
أين أوصلت البلد وأن تتوقف عن ذلك فورًا وتعمل 
على تهيئة األجواء للمصالحة الوطنية وتتناسى 
االحقاد ألننا إذا س��رنا على هذا النحو من التعنت 
فإن البلد في خطر كبير وقد تنحدر الى الهاوية.. 
لذا أنادي الش��باب الذين قاموا بالثورة وينشدون 
اليمن الجدي��د ان يوقفوا النخب السياس��ية عند 
حدها، فإذا كان��ت قد أهدرت الماضي وتس��ببت 
بهذه المشاكل فينبغي أن ال ندعهم يقضون حتى 

على الحلم بمستقبل أفضل.
الحزب وسيلة ال غاية

> تدعي النخب السياسية أنها تدافع عن الشباب 
في الوقت الذي نراها تجني المكاسب والمناصب 

على حساب الشباب وتطلعاتهم.. ما تعليقك؟
- أن��ادي الش��باب وأتوس��ل إليه��م أن يفك��روا 
بمستقبلهم وأنا هنا ال أتكلم بالمناكفة السياسية 
فلس��ت مع أي حزب وال أي توجه وأق��ول لهم: إن 
بإمكانهم المحافظة على انتماءاتهم الحزبية لكن 
وكما يدركون ون��درك جميعًا أنهم عندما التحقوا 
بهذه االحزاب كان من أجل الوطن وليس من أجل 
االحزاب، فال ينبغي أن يستدرجوا لحماية األحزاب 
ويدمروا الوطن، فاالحزاب ليست غاية بل وسيلة 
لخدمة الوطن، وأقول للش��باب: إذا كنتم خرجتم 
من أجل مس��تقبل يمن أفضل مستقر آمن ينعم 
بالحرية والكرامة والديمقراطية والتعددية فإننا 
نشاهد بعد عام ونصف أن بالدنا بعيدة عن ذلك، 
وعليهم أن ال ينخدعوا مرة أخرى، ومن يقول لهم 
ان اليمن سائرة في طريقها إلنجاز أهداف الثورة، 
فهو كذاب ومضلل وخاطئ، فكيف يمكن للشباب 
الواعي المثقف أن يصدق هذه االقوال التي تقال 
في الزاوية المظلمة وتحت االنوار الخافتة، والواقع 
الذي يدركونه ويلمس��ونه يؤك��د أن بالدنا اليوم 
في خطر ولن يستطيع انقاذها اال هؤالء الشباب 
وعليه��م أن ال يتعصبوا ألي ش��خص أو حزب بل 
لليم��ن فقط.. والتجربة تؤك��د أن بالدنا ال يمكن 
أن تخرج من االزمة اال بالح��وار والمصالحة الذي 
يجبُّ ما قبله، فهو المخرج الوحيد المؤدي للتغيير 

المنشود.
> وكيف يمكن الحديث عن مصالحة وحوار في 
ظل تواجد المليشــيات التي تدَّعي أنها تحمي 
الشــباب في الســاحات في الوقت الــذي نراها 

تحتمي بهم لتنفيذ أهدافهم؟
- من خاللكم أتوجه للشباب وأقول لهم الحقائق 
التالية: كان��وا محميين ولم يكونوا مطاردين في 
البيوت، وبالتالي فهم ال يحتاجون الى حماية من 
أحد، فهم يذهبون الى الميادين ويخرجون بحرية 
تامة، وإذا كان قد حدثت بعض االشكاالت فنحن 
ضدها ونس��تنكرها، ونقدر جميع الشهداء الذين 
سقطوا وندعو الى محاسبة من قام بهذا االمر من 
أي طرف كان، لكن الشباب لم يخرجوا من أجل ان 
يُقتل��وا وال من أجل أن يتحولوا ش��هداء ليحصلوا 
على فتات الدنيا بل خرجوا م��ن أجل اليمن الذي 
نش��اهده اليوم يتمزق وبنيته االجتماعية تتآكل 
وتتكالب عليه االخطار من كل جانب وعلى الشباب 
أن يعوا ذلك، أما المصالحة الوطنية التي أقصدها 
فينبغي أن تقوم على أساس��ين هما أن الرئيس 
علي عبداهلل صالح بخيره وشره يجب أن يكون له 
كرامة وله حماية وهو مرجعية تاريخية فلم يعد له 
سلطة بعد أن تنازل عنها ويجب أن ال يتدخل فيها 
بل يكون أبًا للجميع.. نحن ندرك أن له أخطاء وله 
محاسن كبيرة ومنها أنه وحد اليمن وقضى على 
المناطقية ودم��ج أجزاء الوط��ن بعضها ببعض، 
وهذا يحسب له ..علي عبداهلل صالح أدار - حسب 
قدرته وطاقته- اليمن خالل 30 عامًا بداية بدون 
مش��اكل وجنب الوطن الكثير من األخطار.. علي 
عبداهلل صال��ح تنازل ع��ن الس��لطة دون تعنّت 
أو مماطلة حت��ى بعد محاولة اغتيال��ه ولم يعمل 
كاآلخرين في س��وريا وليبيا، وعلى الطرف اآلخر 
أن يعي ذل��ك وال نقول ل��ه أن ينزوي ب��ل له حق 

المشاركة ويجب عليه »المشترك« أن يدرك أنه لن 
يستطيع أن يقنع الشعب بما سماه الثورة ثورته، 
فجزء من المجتمع خرج معه وجزء من المجتمع لم 
يخرج معه، فله الحق أن يشارك في بناء المجتمع، 
أما المبادرة الخليجية أنا ضدها ألنها حاولت فقط 
أن تجمع بين ش��ركاء الحك��م الس��ابقين وتعيد 
التقاسم الى ما كان عليه، فالتقاسم في الماضي 
كان غي��ر معلن بي��ن االص��الح والرئي��س علي 
عبداهلل صالح بداية الثمانينيات وكذلك التقاسم 
بين االش��تراكي والمؤتمر بعد الوحدة والتقاسم 
بين االصالح والمؤتمر بعد احداث عام 1994م.. 
فكل ه��ذه التقاس��مات التي حدثت ل��م تؤدِ الى 
ش��يء، فهل نعود اليوم الى التقاس��م من جديد، 
فالش��عب والش��باب الذين ضحوا ال حول لهم وال 
قوة فكيف يمك��ن أن يقبلوا أن يكون أداة يحركها 
اآلخرون وهم الطاقة الفاعلة واألمل والمستقبل.. 
كيف يقبلوا أن يكونوا سلمًا تصعد عليه األحزاب.. 
لماذا ال يكونون هم الجسر الذي تتوحد عليه قلوب 
اليمنيين وتتس��امح ألن الش��باب هم من تحمل 
األلم وض��رب وقتل.. ث��م لماذا تردد الش��عارات 
الغوغائية وش��عارات الكراهية والحقد بدافٍع من 
اآلخرين الذين يريدون أن يكونوا صوت الشباب، 
لكنه صوت البغض وليس صوت الرحمة.. ألم يقل 
اهلل تعال��ى: »إن الذين تابوا من قب��ل أن تقدروا 
عليهم فإن اهلل غفور رحيم« وهم كفار، لماذا لم 
يتذكروا موقف الرسول الكريم عندما دخل مكة، 
فقال لكفار قريش ماذا تروني فاعاًل بكم فقالوا 
أخٌ كريم وابن أٍخ كريم، فقال الرسول صلى اهلل 
عليه وآله وسلم : »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.. وهم 
كفار وقد حاربوه وقاتلوه وأخرجوه من دياره.. إذًا 
لماذا هذه الشعارات التحريضية شعارات الكراهية 
والظلم التي نس��معها باس��م الش��باب، لذا على 

الشباب أن يعوا ذلك..
 وأقول للجمي��ع وباعتب��اري خبي��رًا اقتصاديًا ان 
االزمة االقتصادية ال يمكن أن تحل في ظل بقاء 
الس��احات على ما هي عليه اليوم.. بقاء الساحات 
مشكلة تعرقل عملية التغيير السلمي، فالساحات 
تستخدم كوسيلة رخيصة للمزايدة وحصد مكاسب 
سياسية على حساب الوطن .. كيف يقبل الشباب 
أن يكونوا ش��ركاء في هذه المؤام��رة ويقبلوا أن 
يضروا أنفسهم، ولذا أناشدهم وأتوسل اليهم أن 
يحّكموا صوت العقل وأن يبدأوا عملية التغيير التي 
تقوم على نس��يان الماضي وفتح صفحة جديدة 
يش��ارك فيه��ا كل اليمنيين وليس فق��ط أطراف 

بعينها والتي لم ينزل الشباب الى الساحات إال من 
أجل كسر هذا االحتكار فكيف يُستخدمون وسيلة 

إلعادة هذا االحتكار.
> يقول الشــباب بأنهم نزلوا للساحات للقضاء 
علــى الفســاد والفاســدين.. فكيــف يقبلــون 
بالفاســدين الذيــن انضموا للســاحات ســواء 

القبليين أو العسكريين؟
- هذا الس��ؤال س��وف يقودنا الى حدي��ث ال أريد 
الخوض في��ه وال أريد الحديث ع��ن الضغائن بل 
تناسي الماضي وفتح صفحة جديدة يتصالح فيها 

الجميع.
> أشــرت الى المصالحة الوطنيــة فهل الحوار 
الذي يجري التحضير له يعــد بوابة اليمن نحو 

المصالحة واالستقرار؟

- بأي عقل وأي منطق يمكن القبول بهذه البشرى 
والوع��ود إذا كان من س��يتحاورون أياديهم على 
الزناد وقلوبه��م مليئة بالضغينة والحقد والخوف 
ويمارسون ذلك لياًل ونهارًا دون حياء، فكيف يمكن 
لهم أن يوجدوا الثقة بينهم ويهيئوا مناخًا للحوار، 
وأعتقد أنهم إذا ذهبوا الى أماكن الحوار المغلقة 
ليك��رروا نفس االتهامات والمطالب والش��طحات 
اكثر بكثي��ر مما يرددونه على أبناء الش��عب، فال 
يمكن أن نتوقع من هذا الح��وار أية نتيجة تخدم 
الوطن اال إذا ق��در االطراف أن الجمي��ع اخطأ وأن 
عليهم التوقف عن االخطاء والتسامي فوق الجراح 
ونسيان الماضي ألن الحقد ال يؤدي اال الى الفرقة 

والدمار.
إعالم حاقد

> التحريض االعالمي سواء الرسمي والحزبي أو 
عبر الخطاب المتشدد.. هل يخدم الحوار؟

- لألس��ف الش��ديد نحن اليوم أمام أزمة حقيقية 
خلقناها بأنفس��نا.. اليوم البعض يعرقل ما نريد 
أن نبنيه وندمر ما نحلم بتحقيقه الشك أن وسائل 
االعالم الحزبية ال تنتمي لهذا العصر ال من حيث 
المهني��ة وال من حي��ث الصدق واالمان��ة المهنية 
وتجنب الكذب.. انها أبواق رخيصة بكل ما تعنيه 
ه��ذه الكلمة م��ن معنى، وم��ا يس��مى باإلعالم 
الرس��مي فال ل��ون له وال طع��م وال رائح��ة، فهو 
يعمل الش��يء ونقيضه ولم يتبنَ روح التسامح.. 
انه يروج للحقد بش��كل واضح ويحرض المجتمع 
على التقاتل، أما بعض خطباء المساجد فسيطرت 
عليهم الحزبية واألنانية حيث يصبون الزيت على 
النار، وإذا اس��تمررنا على هذا المنوال س��يكون 
االنفجار كبيرًا جدًا وس��يدمر الجميع سواء الذين 
أخطأوا أو لم يخطئوا.. ق��ال تعالى: »فاتقوا فتنة 
ال تصيبن الذي��ن ظلموا منكم خاص��ة«، وإذا لم 
نستطع السيطرة على عقولنا ومشاعرنا وندرك 
الواقع ونسمي االمور بمسمياتها فكيف يمكن أن 

نحل أي مشاكل- فاتقوا اهلل في الوطن وأهله.
> الخطاب التكفيري المتشــدد .. مــا آثاره على 

الوطن؟
- تل��ك حقيقة مؤلمة وهذا ليس تحي��زًا أو ادعاًء، 
انظر الى الدعاء الذي كان يق��ال بعد الصالة في 
كثير من المساجد والس��احات أثناء االزمة والذي 
كان يحمل الكراهية وتمني الش��ر للطرف اآلخر، 
وللوطن يحم��ل الكثير من الب��ذاءات تحت غطاء 
الدع��اء واهلل تعال��ى يحثن��ا على التس��ابق على 
الخيرات والعمل الصالح الذي ينفع الناس.. على 
الوع��اظ وخطب��اء المس��اجد أن يدع��وا بالهداية 
والتوفيق ولو من باب تدارك أخطائهم الس��ابقة 
ويحضوا الجميع على نسيان االحقاد التي غرسوها 
هم خالل االزمة، فقد تم تعبئة الناس والش��باب 
ببذاءات من خالل تلك األدعي��ة النابعة من توتر 
وليس من تعاليم الدين الحنيف، ولذا فإن تسييس 
الدين ض��د مبدأ الدي��ن، بل لقد تح��ول هذا الى 
ض��رر .. فلماذا يس��كتون اليوم ف��ي الوقت الذي 
كان عليهم أن يدعوا ويتوبوا الى اهلل ويكفروا عن 
أخطائهم السابقة ويدعوا للمصالحة وال يستمروا 
في الغمز واللمز.. واهلل تعالى سيحاس��بهم على 
ذلك والش��عب ايضًا، وسوف يكتوون بهذا الفكر.. 
وعلى كل فئات المجتمع أن تراج��ع مواقفها وأن 
تعترف بأخطائها ألن اهلل تعالى قال والتائبون قبل 
الحامدين والش��اكرين.. والذي يقول أو ال يعترف 
انه لم يخطئ فهو ش��يطان ألن الشيطان رفض 
أن يعترف، أما أبونا آدم عندما أخطأ اعترف فغفر 

اهلل له.
> كيف تنظر الى تزامن العمــل االرهابي الذي 
استهدف الجنود في ميدان السبعين مع الذكرى 
االولى للحادث االرهابي الذي استهدف الزعيم 
صالح وكبار المســؤولين في دار الرئاسة العام 

الماضي وفي أول جمعة من رجب؟
- الب��د أن أش��ير الى أن المس��ؤول المباش��ر عن 
جريمة الس��بعين هم القاعدة وقد اعترفوا بذلك 
واالعتراف س��يد األدلة، وقد ق��ال تعالى: »... من 
قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما 
قتل الناس جميعًا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعًا«، ولمبرر القتل في غي��ر محله ويقلل من 
قيمة النفس البش��رية ويتباهى بالقتل فقد كان 
له مس��ؤولية غير مباش��رة، ولقد صفقنا وهللنا 
عندما كان الفلس��طينيون يقتل��ون حتى االبرياء 

من اليه��ود بم��ا يس��مى بالعملي��ات االنتحارية 
وأصدروا فتاوى بتحليلها واليوم يعاني المسلمون 
من هذه المش��كلة بينه��م البين، وأق��ول: إنه ال 
يمكن تبرير القتل حتى على االعداء، فاالس��الم 
يأم��ر بالعدل واالحس��ان، ولذلك أحمّ��ل ما جرى 
في الس��بعين وما جرى ويجري في أبين وصعدة 
الجميع ألنهم يس��تهترون بالنفس البشرية حتى 
الذين يقتلون في أبين نحن نتألم لقتلهم ألنهم 
اخوانن��ا ولو كانوا عل��ى خطأ أوضالي��ن.. لماذا ال 
نحاول هدايتهم، فالفرح أو استمراء عملية القتل 
خطأ كبير والذي��ن فرحوا أو اس��تمرأوا القتل في 
جمعة الكرامة أو كنتاكي أو جامع دار الرئاسة هم 
أناس مخطئون ألن اهلل تعالى قال: »وال تسرفوا 
في القتل«، ولذلك علينا أن ندين القتل وال نبرره 
ال في السبعين وال في الستين وال في دار الرئاسة 
وال باسم الحرية وال باسم الديمقراطية، فال يجوز 
القت��ل اال في القص��اص وبعد محاكم��ة عادلة.. 
يجب أن يتوقف تبرير القتل تحت أي مبرر أو حجة 

ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
> في تصورك من أين يستقي االرهابيون أفكار 
القتل.. وهل للمدارس والجامعات الدينية عالقة 

بهذا التوجه؟
- الخلل الذي وجد لدى ما يسمون بأنصار الشريعة 
جاء من قراءة القرآن قراءة مغلوطة وربما التراث 
كان على خطأ، فهم حللوا بعض االفكار التي جاءت 
في بعض المؤلفات القديمة التي تقول إن الكافر 
ال حرمة له، فدمه ومال��ه مهدر وهذا غلط وليس 
من الدي��ن.. اهلل تعالى قال: »وقاتلوا في س��بيل 
اهلل الذي��ن يقاتلونكم وال تعت��دوا إن اهلل ال يحب 
المعتدين« فما بالك والقتل اليوم نراه بكل سهولة 
على المسلم وغير المسلم حتى الذي يسالمك ولم 
يقاتلك، حتى الذي بينك وبينه معاهدة فال تقتله 
ولو لم يكن مس��لمًا.. لقد نشأت لألسف الشديد- 

عقيدة خبيثة بأن من كفر أو ليس مسلمًا يُقتل.
> برأيك من أين جاءت هذه األفكار الخاطئة..؟

- لقد ج��اءت من مؤلفات بع��ض العلماء مثل ابن 
تيمي��ة الذي ج��اء في وق��ت كان التت��ار يقاتلون 
االوطان العربي��ة المس��لمة فدعا للجه��اد لدحر 
العدوان ومهاجمة التتار له��م.. وكذلك كتاب ابن 
القيم، ولذا البد من مراجعة هذه القواعد التي ال 
تصلح اليوم، فليس كل من كفر يُقتل، فما بالك 
بقتل المس��لم إذا اختلفت معه في وجهة النظر.. 

واهلل تعالى يقول:

 »فمن شاء فليؤمن ومن ش��اء فليكفر« وتاريخيًا 
كان الكف��ار يعت��دون عل��ى المس��لمين ، وكان 
المس��لمون يدافع��ون ع��ن أنفس��هم لي��س ألن 
المهاجم كافر ب��ل من باب دفاع المس��لمين عن 
أنفسهم.. والرسول - صلى اهلل عليه وآله وسلم- 
لم يعتدِ على الكف��ار في المدينة ب��ل دافع عن 
نفسه وعن المس��لمين، وإال لكان قتل كل الكفار 
ولم يبِق على أح��د منهم.. وما يس��مون بأنصار 
الشريعة اليوم يبدو أنهم تناسوا أن الدين يدعو 
للتي هي أقوم ولم يأمر بالقت��ل، وعلى القاعدة 
وأنصاره��ا أن يفك��روا بما حققوه من��ذ 2001م 
عندم��ا هاجموا البرجي��ن التجاريين ف��ي أمريكا 
ويقول��ون ماذا كس��بوا للدي��ن وللمس��لمين من 
عمليات القتل واالنتهاكات التي يمارسونها باسم 
الدين وعليه��م أن يدرك��وا أن اهلل لي��س بحاجة 
للقاعدة وال أس��امة بن الدن وال أنصار الش��ريعة 

للدفاع عنه كما يدعون بل إن هذه الجماعات هي 
من تعتدي على الناس مس��لمين وغير مسلمين 

باسم الدين أو بالشبهة، وهنا تكون الفاجعة.
اإلصالح لم يدن اإلرهاب

> وكيــف تــرى التعليــم المتطرف فــي بعض 
المدارس والجامعات الدينية وما عالقتها بتخريج 

المتطرفين؟
- التعليم الديني قصص مجتزئة س��واء التعليم 
بالمعاهد الدينية أو المدارس أو الجامعات أو حتى 
المس��اجد، فلو نظرنا الى بعض الجامعات وعلى 
وجه التحديد جامعة االيم��ان في بالدنا فلن نجد 
بحثًا واحدًا يحدد ما هي شروط الجهاد وضوابطه، 
وكان م��ن المفت��رض أن تحظ��ى ه��ذه القضية 
المعاصرة بندوة أو بحث لتقييم موضوعي ديني 
وليس بفتاوى مجتزئة ضعيفة ركيكة وغير مقنعة 
تحرض على القتل.. إذًا يجب أن يكون لالخوة في 
جامعة االيمان موقف واضح م��ن هذا القتل قبل 
األحداث وبعدها.. تصور أنهم لم يدينوا بن الدن 
على ما ارتكب��ه حتى اليوم، ول��م يدينوا القاعدة 
بل نراهم يغالطون لصالح القاعدة، ولذا البد أن 
يكون له��م موقف واضح من القاع��دة ال من قبل 
خطباء المس��اجد الذين من االصالح وال من قبل 
حزب االصالح نفسه، وال من قبل جامعة االيمان، 
ولذلك البد م��ن عقد مؤتم��رات إلعادة تفس��ير 
التراث تفس��يرًا صحيحًا وليس سياسيًا .. تفسيرًا 
يبين أن الدين جاء للحفاظ عل��ى الحياة والحفاظ 
على النفس ويحرم قتلها اال في حالة القصاص، 
ول��ذا ال يمكن تبرير القتل ال باس��م السياس��ة أو 
باسم الثورة أو باس��م الدفاع عن اهلل أو غير ذلك 
من الذرائ��ع والحجج .. كثير ممن ث��اروا من أجل 
الحياة كم��ا قالوا ه��م اليوم يعمل��ون على إدانة 
الحياة وتدميرها من خالل هذه الشعارات الظالمة 
غير الموفقة وال تنطبق ال مع الثورة وال مع الدين، 
ويجب مراجعة انفس��نا وإال سيأتي من يبرر قتلنا 
كما بررنا قتل غيرن��ا، وعلينا أال نجع��ل أهدافنا 
اآلنية قصي��رة األجل تبرر تصرفات وممارس��ات 
وس��لوكيات كهذه ت��ودي بالحياة المقدس��ة، واال 

ستكون هذه هي العبثية بعينها.
قتل النفس المحرمة

> كيف ترى الخطاب التحريضي في الجوامع وفي 
الساحات والذي يبرر قتل الجنود؟

- اهلل س��بحانه وتعالى جع��ل قتل النف��س التي 
حرمها مساويًا للشرك به، ولذلك فإن تبرير أو قتل 
النفس جزء من الش��رك، وقد قال تعالى: »ولكم 
في القصاص حياة يا أولي األلباب«، ولذا نستغرب 
من بعض المتدينين أنهم يس��اوون قتل النفس 
بحلق لحية، وهذا ظل��م عظيم ومن الكبائر، وقد 
قال تعالى: »وم��ن يقتل مؤمنًا متعم��دًا فجزاؤه 
جهنم خالدًا فيه��ا وغضب اهلل علي��ه ولعنه وأعد 
له عذابًا عظيمًا«، فقتل النفس مس��اٍو للشرك.. 
اعتقد أن هن��اك قصورًا بهذا االم��ر، ولذا ال يجوز 
قتل الجنود وال االنس��ان أيًا كان اال تنفيذًا لحكم 
صادر من محكمة، وأستغرب على االخوان انهم لم 
يستنكروا ولم يس��تعظموا قتل الجنود دون ذنب 
اقترفوه وهم جزء من المجتمع اليمني المس��لم، 
بل انا ال أفرق بين من يقتل نفس��ًا مسلمة وغير 
مس��لمة ألن اهلل تعالى ق��ال: »وال تقتلوا النفس 

التي حرم اهلل إال بالحق«..
> يجري حاليًا مناقشة قانون العدالة االنتقالية 
في مجلس الــوزراء إلقراره .. كيــف تنظر لهذا 

القانون؟
- هذا األمر من االشياء التي تثير الشفقة والغضب 
في آن معًا، واعتقد أن قانون العدالة االنتقالية جاء 
لغرض االلتفاف على قان��ون الحصانة الذي مُنح 
لألخ الرئيس علي عبداهلل صال��ح وكل من عمل 
معه، وهذا يؤكد أننا لس��نا صادقين مع أنفس��نا 
في نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها 
الس��الم والمحبة، وهذا س��يجعل االزمة تستمر، 
وأؤكد أنه ليس اآلن وق��ت إصدار قانون العدالة.. 
اعتقد أنه سوف يفتح أبواب جهنم وسينكئ جروحًا 
قد اندمل��ت، فهناك ملفات وقضايا لن نس��تطيع 

الخروج منها وال بعد عشرين سنة.. 
هذا القانون سيعطي الشرعية للتبرير واالدعاءات 
الكاذبة، فما من شخص في اليمن اال وسيدعي أنه 
مظلوم، وإذا كان والبد فعلينا أواًل أن نطبق قانون 
الحصانة والضمانات وبعدها يمكن مناقشة قانون 
العدال��ة بعد أن تهدأ النف��وس، ونكون قد خرجنا 
من االزمة وتجاوزنا الخطر الذي يحدق بنا جميعًا، 
حتى الش��هداء الذين يدعي البع��ض أن القانون 
سيكرمهم فهم أساسًا خرجوا للشهادة في سبيل 
الوطن وليس م��ن أجل بيت، وأتصور أن موضوع 
إعطاء الشهداء حقوقًا معينة سوف يفتح الباب لكل 
من مات أو سوف يموت ويدّعي أنه مات شهيدًا.. 
وال يعني إكرام الشهداء إعطاءهم بيتًا أو مااًل، ألن 

الشهيد الحقيقي حيٌّ عند اهلل.. 
وإذا كان م��ن واج��ب تجاهه��م فعلين��ا االهتمام 
بأطفاله��م ولكن بدون تس��ييس حت��ى ال نخرب 
البلد واقتصادها، لذلك اتصور اننا إذا أقررنا قانون 

العدالة فإننا سنفتح باب جهنم واسعًا.

البرفيسور سيف العسلي لـ»الميثاق«:

الزعيم علي عبداهلل صالح مرجعية تاريخية له مكانة وحماية
> دعا البروفيسور سيف العسلي كافة األحزاب والنخب السياسية الى التصالح والتسامح ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة من أجل 
المصلحة الوطنية.. مبديًا أسفه الشديد لما وصل اليه الوطن في ظل تهرب النخب عن مواجهة االخطار التي تواجه البلد.. واستهجن 

الدكتور العسلي خطاب االعالم الرسمي الذي قال انه يروج للحقد والكراهية ولم يتبنَ روح التسامح.
 داعيًا الشباب إلى أن يكونوا أداة بناء ال هدم كما تريد النخب السياسية استخدامهم لتحقيق مكاسب حزبية.

حــــاوره/ عارف الشرجبي

قانون العدالة االنتقالية سيفتح أبواب جهنم على اليمنيين
األزمة االقتصادية ال يمكن أن تحل في ظل بقاء الشباب بالساحات

المتشددون جعلوا قتل 
النفس أسهل من حلق اللحية

الساحات تستخدم وسيلة 
لتحقيق مكاسب رخيصة 

على حساب الوطن

تعنت النخب السياسية 
ســـيقود البالد 
الى الهـــاوية

»االخــــوان« في جامعة 
اإليمـــان لم يدينــوا 

القاعدة بل يبــررون لها

ال يمكن حل األزمة إال بالمصالحة والحوار الوطني

اإلعــالم الرســمي يـــروج للحقــد 
والكــراهية ولم يتبـنَ روح التســامح

كيف يقبل الشباب انضمام الفاسدين 
العسكريين والقبليين لساحاتهم


