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 الثالثون من نوفمبر
تكتمل المباهج اليمنية بأعياد الثورة واالستقالل 
بالترجمة الحقيقية لمضامين المبادرة الخليجية

كس��ر وحدتنا واضعاف مش��اعر الحب بين ابناء الوطن 
اليمني الواحد من المهرة الى الحديدة ومن صعدة الى 
عدن.. اذًا علينا مواجهة أنفسنا باالخطاء دون مكابرة أو 
عناد أو غلو.. وعلينا رص الصف��وف لتظل اليمن قوية 
موحدة تنعم باألمن واالستقرار، ألننا لو انقسمنا على 
انفس��نا بدوافع االنتقام والمكايدة فإن الطوفان سوف 
يجرفن��ا جميعًا- ال ق��در اهلل، وقد بدأنا نس��مع أصوات 
نشاز تنادي بالصوملة وفك االرتباط والدعوة المذهبية 
والطائفية، ولذلك البد أن نبدأ بإصالح األخطاء من اآلن 
والبد من اعادة النظر بالمناهج وبص��ورة عاجلة لكي 
نحافظ على ش��بابنا ونحصنهم من األفكار الشيطانية 

المغرضة.
> وكيف يمكن ذلك؟

- أدرك أن هذا األمر ليس بالسهل، ولكن علينا أن نبدأ 
من الي��وم بلورة فكر جدي��د لمناهج الط��الب على أن 
تتضمن سير المناضلين الوحدويين الذين ناضلوا في 
الش��مال وهم من المحافظات الجنوبية والعكس لكي 
ندلل للش��باب وحدوي��ة اليمن من��ذ األزل.. وعلينا من 
خالل هذه المناهج وبصورة عصرية 
أن نطرح تس��اوالت مهمة وهي لماذا 
ه��والء المناضل��ون من لح��ج وأبين 
وش��بوة والضالع ذهبوا ال��ى صنعاء 
وتعز وحجة للكفاح ض��د اإلمامة من 
تلقاء أنفس��هم دون مقاب��ل مادي أو 
بدافع أو طل��ب من أح��د.. ولماذا جاء 
الى ع��دن ولح��ج أن��اس ومناضلون 
من تعز وإب وغيرهما من الش��مال.. 
كما علين��ا أيضًا أن نعل��م أن أبناءنا الش��باب أال نحمل 
الوح��دة اليمنية أخطاء البعض س��واًء ممن أخطأوا من 
الش��مال أو الجنوب بحق الش��عب هُنا أو هناك.. وعلى 
أبناء أو أحف��اد المناضلين ف��ي المحافظ��ات الجنوبية 
الذين كافحوا من أجل تحقيق الوحدة اليمنية والعربية 
الشاملة أن يسألوا أنفسهم هل يليق بهم وبتاريخ اآلباء 

أن يأت��ي من صلبهم م��ن يدعو الى فك 
االرتباط أو التش��طير بع��د أن دفع اآلباء 
تلك التضحيات، أما اذا كان هناك أخطاء 
أو مظالم وه��ي فعاًل موج��ودة- عليهم 
وعلينا جميع��ًا العمل عل��ى إعادتها الى 
أصحابها والبد من ع��ودة األراضي مثاًل 
الى أهلها وعودة المسرحين من الوظائف 
العامة حتى يش��عر الجميع بأن األفضل 
قادم المحالة.ولكي أكون دقيقًا وواضحًا 
أكثر البد من االعتراف واإلش��ارة الى أن 

الجميع أخطأ س��واًء االش��تراكي قبل الوح��دة وبعدها 
وأيضًا المؤتمر الشعبي العام بعد الوحدة، وكذلك حزب 
االصالح الذي أخطأ كثيرًا في الشمال والجنوب وكانت 
هذه األخطاء هي س��بب أو ذريعة لظهور وس��ماع تلك 
األصوات النشاز التي نمقتها جميعًا.. ولذلك أقول على 

كل الخيرين من كافة األحزاب السعي لرفع الظلم دون 
محاولة إلصاقه باآلخرين وتبرئة الذات.

> يدَّعي الحــراك الجنوبي أنــه الممثل الوحيد 
للمحافظات الجنوبية والشرقية.. كيف ترى ذلك؟

- ليس من ح��ق أحد أو حزب أو جماعة س��واًء الحراك أو 
غيره ادعاء الوصاية على الجنوب أو الش��مال أو الشرق 
أو الغرب في بالدن��ا الحبيبة.. ولو نظرن��ا الى المؤتمر 
الشعبي العام سنجد أن له أغلبية مطلقة في الساحات 
بدليل عدد الدوائ��ر االنتخابية ف��ي المجالس المحلية 
والنيابية وأيضًا ما حققه مرشحه الرئاسي في انتخابات 
2006م ومع ذلك ال ولن ندعي أننا في المؤتمر الشعبي 
العام أوصياء على أي ش��بر في الوطن.. ولكن علينا أن 
نقول ونعترف بأننا ش��ركاء مع بقية األطراف واألحزاب 
وعامة الشعب.. وهُنا أتساءل: من يدَّعي الوصاية على 
المحافظات الجنوبية.. هل تضمنون أن تثبّتوا الوحدة 
في الجزء الذي تحاول��ون الوصاية عليه أم أننا س��وف 
نشاهد هذا الجزء وقد تفكك الى أكثر من مائة سلطنة 
ومش��يخة وإمارة ودويلة.. وهنا تكون الكارثة التي قد 

ال يدركه��ا الكثير من أبناء الش��عب 
حاليًا.. وقد ظهرت بوادر االنقس��ام 
جلي��ًة م��ن خ��الل انقس��ام أطراف 
الحراك وفصائله التي لم تتفق على 
وجهة نظر موحدة بل شاهدنا بوادر 
صراع بين هذه الفصائل الحراكية، 
رغم أننا كنا فرحين بهذا االنقسام 
إاّل أنن��ا ننبه لخطورة م��ا قد يحدث 
مس��تقباًل، لذلك علين��ا البحث عن 

القواسم المش��تركة، ونريد تصالحًا وتسامحًا بين كل 
األطراف.

> كيف يتم معالجة القضية الجنوبية في نظرك؟
- القضي��ة الجنوبي��ة ب��دأت مطلبية وحقوقي��ة ولكن 
تباطؤ الدولة بعملية الحل الع��ادل أدى الى تطور هذه 
المش��كلة الى قضية سياس��ية وحقوقي��ة، ورغم ذلك 
البد م��ن التأكي��د أن��ه ليس من 
العدل أن يحاول البعض التكسب 
الش��خصي والحزبي على حساب 
الوط��ن ومصالح��ه.. والب��د من 
االشارة الى أن المبادرة الخليجية 
وآليته��ا المزمنة، وكذل��ك القرار 
األمم��ي »2014« قد أكدت على 
ح��ل القضية الجنوبي��ة في اطار 
الوحدة اليمنية وبمش��اركة كافة 
األط��راف والبد من الخروج بالحوار المرتقب بمش��روع 

دولة قوية عادلة وموحدة.،
> هل اللقاءات التشاورية التي عقدت مؤخرًا في 
عدن وبقية المحافظات من المؤتمر الشعبي العام 
خرجت بمشروع يعالج قضايا الناس والقضايا التي 

> وشــعبنا اليمني يحتفل بالذكــرى الـ45 لعيد 
االســتقالل المجيد.. مــا دالالت االحتفال بهذه 

المناسبة؟
- بداي��ًة أهن��ئ األخ عبدرب��ه منص��ور ه��ادي رئيس 
الجمهوري��ة والزعي��م عل��ي عب��داهلل صال��ح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، وكل أبناء الشعب اليمني بهذه 
المناسبة العظيمة، وأترحم على الشهداء الذين ضحوا 
بأرواحهم من أج��ل الحرية واالس��تقالل والوحدة.. أما 
عن دالالت االحتفال بيوم االستقالل فهو تقليد سنوي 
نتذكر فيه تلك التضحيات الكبيرة للمناضلين من أجل 
االنعت��اق من الظل��م والطغيان الذي عاش��ه اليمنيون 
تحت ني��ر االس��تعمار البريطاني واإلمام��ة البغيضة.. 
كم��ا أن االحتفال بهذه الذكرى ه��و احتفال بالمنجزات 
الت��ي تحقق��ت للش��عب اليمني خ��الل مراح��ل الثورة 
وحتى اليوم.. وهنا أجد من الضرورة التنبيه الى القيام 
بتوعية الجيل الجديد والشباب بعظمة تلك التضحيات 
وأن نذكرهم بتاريخ الثورة ومراح��ل النضال ليدركوا 
حجم المعاناة والتضحيات التي قدمه��ا اآلباء واألجداد 
في سبيل الثورة واالستقالل والوحدة حتى نغرس في 
أنفس��هم حب الوطن ليكونوا امتدادًا للرعيل األول من 

المناضلين في التضحية والفداء من أجل الوطن.
> يتساءل جيل الشــباب ماذا تحقق للوطن بعد 
الثورة واالســتقالل وهل يساوي تلك التضحيات 
التــي نتحدث عنهــا.. وماذا تقــول لهم في ظل 

محاولة البعض انكار تلك االنجازات؟
- الش��ك أن االنج��ازات الت��ي تحقق��ت للوط��ن بع��د 
االس��تقالل كبيرة ج��دًا ال يمكن حصره��ا، ويكفي أننا 
أصبحنا أحرارًا من االس��تعمار الذي أذاق الشعب ويالت 
الظلم والطغيان.. ويكفي أن الثورة »س��بتمبر وأكتوبر 
ونوفمب��ر« كان��ت ه��ي البواب��ة الحقيقي��ة والوحيدة 
ليوم 22 ماي��و 1990م الذي ُأعلن في��ه اعادة تحقيق 
الوح��دة اليمنية، وال ننس��ى أن االس��تقالل قد س��هل 

لقيادة الش��طر الجنوبي من الوطن 
توحيد 22 س��لطنة ومشيخة بفعل 
تآمر االس��تعمار.. كم��ا أن االنجازات 
التنموية التي تحققت للشعب كبيرة 
ف��ي كل المج��االت الس��يما تحقيق 
الوح��دة اليمنية، وهي ش��اهد على 
نفسها وال يستطيع أحد انكارها واذا 
كان هناك من يجهلها ويجهل نضال 
اآلباء واألجداد فذلك بس��بب قصور 

المناهج الدراسية التي غابت عنها هذه الثقافة الوطنية 
المهمة الت��ي كان يجب ان تتضمنه��ا المناهج في كل 
المراحل الدراسية ولهذا البد أن نعيد النظر في صياغة 
المناهج الدراسية منذ الفصول األولى وحتى الجامعة.

وحدوية منذ األزل
> ما أهم التحديات التي تواجه الثورة اليمنية بعد 

هذه المدة على قيامها؟
- التحدي��ات كبي��رة ومتنوعة ليس من الي��وم بل منذ 
فجر الثورة واالس��تقالل والوحدة فهي مس��تمرة ولكن 
كنا نتغلب عليها ألننا موحدون في الفكر واالرادة وحب 
الوطن، فعلى الرغم من أننا قبل الوحدة كنا نظامين في 
الشمال والجنوب إاّل أن الشعب كان موحدًا في كل شيء، 
أما اليوم فقد ح��اول البعض ممن خس��روا مصالحهم 
تسميم أفكار الشباب وحتى البعض ممن كانوا باألمس 
يؤمنون بقيم الثورة والوح��دة، واذا أردنا معالجة هذه 
األمور علينا أواًل القيام بتش��خيصها بشكل موضوعي 
وعلمي ودقيق بعيدًا ع��ن العواطف أو الروح االنتقامية 
أو االنهزامية التي لدى البعض ممن خسر موقعه هنا أو 
هناك، واذا شخصنا السبب سنتمكن من معالجة األخطاء 
التي قد يدخل من خاللها ضعاف النفوس الذين يحاولون 

ستعرض على مؤتمر الحوار؟
- لقد ش��اهدنا أن لجنة اإلعداد لمؤتمر الحوار الوطني 
تذهب للخارج للتفاهم ودع��وة الحراك إلى الحوار، في 
الوقت الذي أغفلت أطرافًا سياس��ية فاعلة في الوطن، 
وقد بدأت فكرة اللقاءات التش��اورية من قيادة المؤتمر 
لكي نضع تصورًا لبرنامج عمل للمؤتمر الشعبي العام 
يضعه أمام مؤتمر الحوار وايضًا حرصنا على أن تشارك 
كافة األطراف في الس��احة في بلورة هذا التصور وقد 
شكلنا فرق تواصل مع بقية األطراف بمن فيهم الحراك 
حتى نجسد الشراكة، ومازلنا نسعى لتحقيق ذلك حتى 
اآلن م��ن أجل وضع حلول مناس��بة للقضي��ة الجنوبية 
ترضي كل أبناء الش��عب واألطراف السياسية بطريقة 
منطقية ب��داًل من محاول��ة البعض ف��رض رأي محدد 
ولو بالعنف واالقصاء ألن ثقاف��ة العنف مرفوضة بكل 

المقاييس.
رؤية واضحة

> وهل بدأتم بالتشــاور مع القيادات الوســطية 
والقواعــد داخــل المؤتمر الشــعبي العــام في 

المحافظات؟
- نعم فق��د التقينا بكل القواعد والقي��ادات المؤتمرية 
عل��ى كل المس��تويات ب��دءًا بالمراك��ز ث��م الدوائ��ر 
والمحافظات ولذلك كونا رؤية واضحة س��تقدم للحوار 

ان شاء اهلل.
وهنا البد من االش��ارة الى أن المؤتمر الش��عبي العام 
تنظيم متجدد وليس جامدًا، فنحن دائمًا السباقون في 
تلمس قضايا الوطن ومد أيدينا لآلخرين في الفعاليات 
واألحزاب السياسية ولعامة الشعب، وذلك ألننا ندرك أن 
االنعزال عن اآلخرين سلوك قاتل لمن يمارس سياسة 
عزل اآلخرين أو االنعزال عنهم ألن سلوكًا كهذا مدمر 

ولذلك نتجنبه.
> ماذا تقصد بالسلوك االنعزالي المدمر؟

- الدع��وات االنفصالي��ة أو ف��ك 
االرتب��اط أو غيرها م��ن الدعوات 
التي تؤدي ال��ى التقوقع والتراجع 
للخلف عن الوحدة سلوك مدمر لمن 
يمارس��ه ولعامة الوط��ن.. والذين 
يدع��ون إل��ى االنفص��ال يدركون 
قبل غيرهم أن الوطن اذا انفصل 
ش��ماله عن جنوبه فإن��ه لن يبقى 
الش��مال ش��مااًل وال الجنوب جنوبًا 
بل سوف يتش��ظى الجنوب الى دويالت متناحرة داخل 
كل محافظة على حدة وسوف تصل عدد الكيانات الى 
أكثر من مائة دويلة وسلطنة وامارة وعندها فقط سيبدأ 

مسلسل التناحر بين أبناء الوطن.
ولذلك البد من مشروع وطني يتضمنه الدستور الجديد 
يحافظ على وحدة الناس وأحالمهم في العيش الكريم، 
تُكف��ل فيه اعادة الحق��وق المنهوب��ة، واألراضي التي 
أخذت باس��م االس��تثمار الوهمي والبد أيضًا من عودة 
من تم اقصاؤهم من وظائفه��م دون وجه حق.. أقول 
هذا ألننا في المؤتمر ندرك أن العدل االجتماعي اساس 
الحكم الرش��يد الذي ال تتخلى الدولة فيه عن وظائفها 

لتترك األمر ألصحاب المشاريع الصغيرة.
> كلمة أخيرة تريد قولها؟

- أدعو كافة الفعاليات واألحزاب والتنظيمات السياسية 
في الس��احة الوطنية إلى الوقوف بجانب األخ المناضل 
عبدربه منصور هادي رئي��س الجمهورية ليتمكن من 
الوصول بالوطن الى بر األمان.. وعلى الجميع أن يضعوا 
نصب أعينهم مصلحة الوطن قبل المصالح الخاصة وأن 
يتوجهوا الى مؤتمر الحوار يدفعهم حب الوطن بعيدًا عن 

الحقد والكيد السياسي القاتل.

رئيس المؤتمر في لحج  لـ»الميثاق«:

نتواصل مع الحراك لوضع تصور لحل القضية الجنوبية
> دعا الدكتور قاسم لبوزة - رئيس فرع المؤتمر في محافظة لحج- كافة األحزاب 
والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.. وقال: إن الحوار هو السفينة 
التي يصل بها الوطن الى بر األمان.. وأكد أنه ليس من حق احد ادعاء الوصاية على 
المحافظات الجنوبية والشرقية أو أي شبر في هذا الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه.. 
وحذر من التباطؤ في حل قضايا الناس ورد المظالم الى أهلها.. وطالب في حوار أجرته 
معه صحيفة »الميثاق«- بدستور يضمن تحقيق العدالة والحرية والمساواة.. وقال: عندما 

تغيب الدولة وتتخلى عن واجباتها فإن المشاريع الصغيرة تظهر دائمًا وتحل الكوارث..

حوار/عارف الشرجبي

ليس ألحد حق ادعاء الوصاية على 
المحافظات الجنوبية والشمالية

إذا فشل الحوار فسيقسَّم 
اليمــن إلى دويـــالت

عندما تغيب الدولة 
تظهر المشاريع 

الصغيرة وتحل الكوارث

اليمن يهددها
 طوفان فك االرتباط 
والدعوات المذهبية

يجب إعادة الحقوق 
المنهــوبة إلفشــال
 المشاريع الصغيرة

البد أن يخرج مؤتمر الحوار بمشروع دولــة قــوية موحــدة وعـادلة

الحوار الوطني السفينة التي نعبر بها إلى بر األمان

بفضل30 نوفمبر تم توحيد 22 سلطنة ومشيخة

30 نوفمبر:  واحدية 
الثورة والشعب

كتب/ المحرر السياسي

 صادف يوم الجمعة الذكرى الـ»45« لعيداالستقالل 
الوطني الناجز الذي تحقق في الثالثين من نوفمبر 
7691م بعد كفاح وطني عظيم خاضه أبناء شعبنا 
اليمني من أقصاه الى اقصاه، محققًا بذلك استقالل 
جزء غاٍل  من الوطن بعد احتالل بريطاني لشطره 
الجنوبي والذي استمر 821 عامًا، واليوم ونحن نحتفي 
بهذه المناسبة العظيمة نتوجه بأسمى آيات الشكر 
والعرفان لشهداء الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر 
ونوفمبر« الذين ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل حرية 
الوطن واستقالله الناجز.. ولمناضلي الثورة اليمنية 
دونما استثناء الذين تكبدوا مشاق وويــالت حرب 
التحرير والتي بدأت شرارتها االولى في الرابع عشر 
من اكتوبر 3691م من على قمم جبال ردفان األبية.

والحقيقة أن احتفاالتنا اليوم بذكرى نوفمبر المجيدة 
تأتي في ظل ظروف معقدة للغاية حيث ظهرت القضية 
الجنوبية كواحدة من القضايا المهمة والتي ستكون 
محط بحث ونقاش من مؤتمر الحوار الوطني الجاري 

استكمال التحضيرات النهائية له.
فالقضية الجنوبية التي بدأت بمطالب حقوقية 
مشروعة أقرها وأقر بها المؤتمر الشعبي العام على 
أساس اصالح أوضاع المواطن في عموم الوطن اليمني 
ومعالجة مشاكله في المحافظات الجنوبية على وجه 
الخصوص.. تلك المشاكل التي استغلها البعض وبداًل 
من التأكيد على ضرورة معالجة االخطاء التي حصلت 
هناك راح يدعو الى االنفصال والعودة بالوطن اليمني 
الموحد الى زمن ما قبل 22مايو 1990م مستغاًل 
االوضاع الصعبة والمعاناة التي تشكو منها العديد 
من مواطني محافظات الوطن اليمني- والمحافظات 
الجنوبية جزء منها- إذ راح يدغدغ مشاعرهم ويعدهم 

بالنعيم من خالل مشاريعه الصغيرة.
ومع ذلك كله فإن ثمة عبرًا ودروسًا يجب االستفادة 
منها ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة واألربعين لذكرى 
تحقيق االستقالل للشطر الجنوبي من وطننا اليمني 
العظيم، وأولها واحدية الثورة اليمنية »سبتمبر 
واكتوبر« فواحدية الثورة اليمنية تعني بالضرورة 
التأكيد على واحدية الشعب اليمني أرضًا وإنسانًا، 
فكلنا يتذكر أنه ومنذ اليوم االول إلعالن انتصار ثورة 
السادس والعشرين من سبتمبر 2691م تقاطر اآلالف 
من أبناء المحافظات الجنوبية لنصرة الثورة الوليدة 
ونظامها الجمهوري، وكلنا يتذكر أنه ما مر عام على 
انتصار ثورة سبتمبر حتى انطلقت ثورة الرابع عشر من 
اكتوبر 3691م بعد ان شكلت صنعاء عاصمة الثورة 
السبتمبرية الغطاء الوطني والسياسي لثورة اكتوبر 
وتحولت صنعاء وتعز الى الحاضن الشرعي لثورة 
اكتوبر الوليدة، عندها تقاطر عدد من أبناء المحافظات 
الشمالية الى عدن لالسهام في معارك حرب التحرير 
التي استمرت أربع سنوات ضد االستعمار البريطاني 
وأثمرت عن تحقيق االستقالل الوطني الناجز.. وبذلك 
اختلطت دماء اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية 
مع دماء اخوانهم أبناء المحافظات الجنوبية لنصرة 
ثورة اكتوبر، وهو االمر نفسه الذي حصل حين سقط 
المئات لنصرة ثورة سبتمبر في معارك الدفاع عن 
الجمهورية والحفاظ عليها من السقوط تحت وطأة 
حروب الملكية البائدة..إذًا التاريخ يؤكد على واحدية 
الثورة اليمنية ويؤكد على واحدية الشعب اليمني 

واالرض اليمنية الواحدة..
 وما أحوجنا ونحن نحتفل بأعياد الثورة اليمنية 
»سبتمبر واكتوبر ونوفمبر« أن تغّلب مصلحة الوطن 
على ما عداها، وان نتذكر أن قوة اليمنيين وعزتهم 
وكرامتهم وقوتهم في وحدتهم وتوحدهم ال في 
شتاتهم وتوزعهم في كيانات صغيرة بحسب مشاريع 
انفصالية يبحث أصحابها عن  تحقيق شهواتهم في 
السلطة والتسلط..في االخير ندعو كل أبناء شعبنا 
والمثقفون  الساسة  يتقدمهم  العظيم-  اليمني 
والشخصيات الوطنية واالجتماعية واالحزاب ومنظمات 
ــذات ومراجعة  المجتمع المدني- الــى مراجعة ال
الطموحات غير المشروعة في االنفصال والتشرذم، 
والفرقة  التشظي  قامت إلنهاء  اليمنية  فالثورة 
واالنفصال، فحرام علينا بعد كل تلك التضحيات من 
أجل الوحدة ان نسمح أليٍّ كان أن ينال من الوحدة 

الوطنية لشعبنا والوحدة السياسية لوطننا.
وفي هذا المقام نحن مع إنهاء معاناة كل محافظات 
ــالح األخطاء وتطوير نظامنا  الوطن اليمني وإص
السياسي بما يحقق للجميع االستقرار واألمن والتحسن 
الحقيقي في عيشه ومعيشته.. لكننا ندعو الى أاّل 
نتجاوب مع مطالبات االنفصال ألنه لو حصل -ال سمح 

اهلل- سيكون لالنفصال انفصال ثانٍ وثالث.. الخ.
كل عام والجميع بألف خير.. كل عام وثورتنا ووطننا 

ووحدتنا وقبلهم جميعًا شعبنا وقيادتنا بألف خير.

عبر األســتاذ عبدالقادر هالل- 
أميــن العاصمة عضــو اللجنة 
الدائمــة، عــن أســفه لحادث 
االنفجار الذي وقع مساء الجمعة 
الماضية بـــ "مديرية الوحدة" 
وما أعقبه من انتشار لمسلحين 
وإطالق أعيرة نارية، والذي خلف 
عددًا مــن الجرحى والمصابين 
من ساكني الحي وبعض المارة 

وأدى إلقالق السكينة العامة.
وقــال أميــن العاصمــة، فــي 
صفحته علــى موقــع التواصل 

االجتماعــي "الفيس بوك"، إن ذلــك الحادث يدل من 
جديد على أهمية النــداءات التي تتعالــى من النخب 
السياسية وقيادات الدولة أو من سكان العاصمة بأن 
تكون صنعاء عاصمة خالية من الســالح"، مضيفًا: أن 
ذلك من أهم شروط االستقرار العام للعاصمة وبسط 
ســلطة القانون وإقامة ميــزان العدل.. كمــا أنه تبرز 

الحاجة إليه أكثر إلنجاح الحوار. 
وأكد هالل أنه بانتظــار نتائج التحقيقات 
لعرضها على المجلس المحلي باإلضافة 
لــكل الحــوادث الســابقة والمؤشــرات 
المقلقة التي تهدد ســكان صنعاء ليقول 
المجلس المحلي فيها كلمته ، معبرًا عن 
تعاطفه مع كل الجرحــى وكل من تضرر 
من الحادث .. ومؤكدا عزمه تشكيل لجنة 

لحصر األضرار.
وعن ملــف إخــالء العاصمة صنعــاء من 
الســالح، قال أمين العاصمــة : أننا على 
ثقة بان هذه المســألة هي محط اهتمام 
القيادة السياســية وحكومــة الوفاق ..إال أننا نشــعر 
بان دور القوى السياســية مهم أيضا ، وأهم من ذلك 
كله أن نســعى لخلق رأي عام من األفــراد والمثقفين 
والهيئات والمنظمات لكي تكون هذه المسألة بعيدة 
عن المكايدات السياسية أو تصفيات حسابات ألطراف 

أو جهة.

حافظ معياد يطالب بتطبيق مبدأ »من أين لك هذا«
نفــى األســتاذ حافظ فاخر معياد 
نفيــًا قاطعًا مــا تناولتــه بعض 
المواقع االلكترونيــة من قيامه 
بإنشــاء بنــك اســتثماري فــي 
األردن أو أنــه تقــدم بوثائــق 
مالية وضمانات مــن أجل منحه 
ترخيص إنشــاء البنــك ، مكذبا 
تلك الشائعات المغرضة التي ال 
تستند إلى أي وثائق وال إلى أدلة 
ويروج لها البعض لمجرد نشــر 
البلبلة باختالق األكاذيب التي ال 

أساس لها من الصحة.
وأكد المكتب اإلعالمي لألستاذ حافظ فاخر معياد: 
أن حافــظ معياد ينفــذ قانون الذمــة المالية منذ 
إقراره وهو أول يمني يدعو إلى أن يخضع للمساءلة 
وفق قاعــدة )من أين لــك هذا ؟!( بدايــة من أول 
تسلمه للوظيفة العامة .موضحًا أن األستاذ حافظ 
معياد على أتم االستعداد في أي وقت ألي استيضاح 

أمام كل الجهات المسئولة كهيئة 
مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي 
للرقابة والمحاســبة وليس هناك 
ما يخاف عليه وال مــا يخفيه كونه 
أعتمد بشكل رئيسي على الشفافية 
والوضوح والحرص منذ أول مهام 
يتسلمها من أجل تحقيق النجاحات 
والتطــورات وإنصــاف الــكادر 
الوظيفي في األماكــن التي تولى 

المسئولية فيها .
وطالب المكتب اإلعالمي وســائل 
اإلعــالم المختلفــة بالتحــري والتدقيــق مع مثل 
تلك الشــائعات والمزاعم الباطلة التي تستهدف 
اآلخرين دون االهتمام باألمانة الصحفية والمهنية 
والمصداقية وتســعى لإلثارة بأخبار غير صحيحة 
وملفقــة.. وهو األمر الذي يســتوجب مقاضاة من 

قام بنشر أخبار كاذبة ومساءلته قانونيًا وقضائيًا.

الظالميون يطالبون بفصل  السعيدي هالل يدعو مجددًا لعاصمة خالية من السالح والمسلحين
من وظيفته وعزله عن زوجته  

تنظر محكمة نيابة الصحافة والمطبوعات جلســة صباح اليوم في 
قضية المواطن علي علي قاسم السعيدي الذي يواجه عقوبة اإلعدام 
بتهمة الردة على خلفية أبحاث له ونقاشــات نشــرت على حائطه 

بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك.
هذا واســتنكرت أســرة المعتقل /علي الســعيدي تعرض عائلهم 
النتهاكات ومضايقــات بغرض إزاحتــه من وظيفتــه كمدير عام 
للموازنة بمجلس القضاء األعلى وذلك منــذ مثوله للتحقيق أمام 
نيابة الصحافة والمطبوعات في يوليو من العام الجاري وحتى رفض 
المحكمة األســبوع الماضي تمكين المتهم من حقــه في الدفاع 
بالتعقيب علــى الرد المقدم مــن النيابة على الدفاع باالســتعانة 
بالمحامي..واعتبرت أسرة الناشــط السعيدي التحقيق مع عائلهم 
أمام نيابة الصحافة والمطبوعات انتهاكًا لحقه اإلنساني في المثول 
أمام القضاء الطبيعي المختص كونه غير صحفي وال يعمل في هذا 

المجال.


