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هادي في مهمة وطنية
الخروج من األزمة السياسية التي واصلت صعودها الرأسي باليمن  

الى قمة االنحدار الكارثي نحو هاوية ال قرار لها استدعت استحضار 
الحكمة اليمانية بكل معانيها ومضامينها والتي تجلت في تعاطي الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر معها حتى قبل أن تصل في تداعياتها 
الى حافة االنهيار المدمر لكافة المكاسب واالنجازات الوطنية الكبرى.. فلقد 
حرص الزعيم من خالل دعواته المستمرة الى اجتماع القوى السياسية على 
طاولة الحوار في عام 2011م بل وقبلها اليجاد الحلول والمعالجات انطالقًا 
من موجبات الحرص على المصالح العليا للوطن ووحدته وأمنه واستقراره وقد 
جسد من موقع قيادته للوطن والمؤتمر الشعبي العام وعبر المبادرات المتتالية 
والتنازالت التي كان من خاللها يسعى صادقًا لتجنيب اليمن ومستقبل اجياله 
العنف واالقتتال.. وقبل أن نتحدث عن مواقفه تجاه احداث 2011م نشير فقط 
الى رؤية كيفية تجاوز االحزاب السياسية لألزمة المفتعلة لتأجيل االنتخابات 
البرلمانية التي كان يفترض ان تجرى في عام 2009م لكن كان هناك من 
قد وصل به اليأس من الديمقراطية بما تعنيه من تعددية سياسية وحزبية 
وحرية رأي وتعبير وتداول سلمي للسلطة واحترام لحقوق االنسان، لكن هذه 
األحزاب اختارت دروبًا أخرى للوصول الى السلطة لتعمل على اجهاض تلك 
الدعوات والمبادرات بافتعال األزمات هروبًا من االستحقاقات الديمقراطية غير 

مبالية بمصير اليمن ووحدته ونهجه الديمقراطي ليظهر هذا التفكير السياسي 
بشكل واضح ويعكس منطقًا ال مسئول نابعًا من أن السلطة بالنسبة لها 
غاية وليس وسيلة للنهوض بالوطن وتحقيق نمائه وتطوره وازدهارها، ففي 
أحداث 2011م والتي لو انجر المؤتمر وحلفاؤه الى ذات التفكير من قبل قيادة 
المشترك لغرقت اليمن في بحر الصراعات والحروب األهلية والفوضى التي لن 
تبقي ولن تذر.. حقيقة لوال حكمة الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وحكمة أخيه المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام لكانت الكارثة واليوم وبعد عام من 
التداول السلمي للسلطة هناك تحديات وتعقيدات تواجه تنفيذ التسوية على 
أساس المبادرة ومن أجل تجاوزها يجب على كل األطراف السياسية وخصوصًا 
المشترك المصداقية في عملية تطبيقها والسير نحو استحقاقات تجاوز 

منعطفاتها الحادة والخطرة حتى ترسو سفينة اليمن على شواطئ السالمة.
وهذا يستدعي تضافر جهود المخلصين واألوفياء للوطن والشعب والوقوف 
الى جانب رئيس الجمهورية النجاح المبادرة الخليجية وآليتها في نقطتها 
المفصلية التي تتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تسعى أطراف 
في المشترك الفشاله عبر تأجيل تسليم قوائم اسماء ممثليهم الى مؤتمر 
الحوار أو افتعال احداث ومشاكل للحيلولة تحول دون انعقاده في موعده 

وبالتالي افشال التسوية السياسية وبتلك الصورة التي شهدتها وتشهدها 
المحافظات والمدن ومن ذلك الصراعات المسلحة واعمال االرهاب والتقطع 
والتخريب وآخرها األحداث المؤسفة في مدينة عدن وغيرها والتي تغذيها 
وتؤججها قوى متطرقة تكمن مصلحتها في الحيلولة دون انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني في موعده وبالتالي اجهاض العملية السياسية للمبادرة الخليجية 
كليًا وهذا ما يستوجب على الجميع اليقضة والحذر ومواجهة أولئك األشرار 
في سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية والديمقراطية والتعددية والشرعية 
الدستورية، وهذه معركة ساحة مواجهتها المبادرة الخليجية، وخندقها مؤتمر 
الحوار الوطني، واالنتصار فيها هو انتصار لكل ما هو عظيم ونبيل في هذا 
الوطن وال تساورنا شكوك أبدًا أن قوى الخير في اليمن هي الغالبة بحول اهلل 
وقوته فمثلما انتصرت في فبراير العام الماضي بإجراء االنتخابات الرئاسية 
المبكرة وانتخاب المناضل عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية، وترجمت 
التداول السلمي للسلطة على الواقع.. فإن هذه القوى بقيادة األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية والزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
وكل الحريصين على أمن واستقرار اليمن سيواصلون جهودهم نحو الغد 
المشرق لليمن الموحد اآلمن المستقر الملبي آلمال وتطلعات ابنائه.. إنه تالقي 

االرادة الوطنية المنتصرة دومًا.

نجيب الشميري

أمين عام التنظيم السبتمبري لــ»الميثاق« :

االنفالت األمني اليزال المهدد األول للحوار

 ۹  كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن 
على ض��وء االستعدادات لعقد مؤتمر 

الحوار؟
- من الصعب ق��راءة المشهد السياسي 
بالشكل الذي ينبغي نظرًا للتجاذبات بين 
اط��راف العملية السياسية سواء الموقعين 
على المبادرة الخليجية وآليتها او التي لم 
توقع عليها والشك ان التجاذبات واالنقسام في 
المشهد السياسي قد سحب نفسه الى داخل 
حكومة الوفاق الوطني فما نشاهده اليوم من 
تراجع أداء الحكومة الى مستويات متدنية هو 
نتيجة تكالب بعض وزراء اللقاء المشترك على 
التكسب من هذه الوظيفة وهذا دليل على ان 
كثيرًا من النخب السياسية ال تهتم بقضايا 
الوطن وحياة المواطن الذي يعاني من الفقر 
وازدياد البطالة وسوء الخدمات، وهنا يمكننا 
القول ان الشعب اليمني قد ابتلي بهذه النخبة 

التي تتصدر المشهد السياسي.
يمكن  القريب  المستقبل  ل��ى  ا وبالنظر 
القول ان نجاح مؤتمر الحوار مرهون بمدى 
مصداقية االطراف السياسية في اخراج البلد 
من االزمة التي افتعلتها بعض االحزاب فيما 
كان يسمى بالمعارضة والتي اصبحت اليوم 
جزءًا من السلطة ان لم يكن معظمها، لذا على 
المتحاورين وفي المقدمة االحزاب والتنظيمات 
ني  لمد ا لمجتمع  ا ت  منظما و سية  لسيا ا
والمثقفين وق��ادة ال��رأي ان يغّلبوا مصلحة 
الوطن وان يبتعدوا عن المناكفات السياسية 
التي اذا استمرت الشك انها ستغرق الوطن 

بمن فيه.
الفجوة تتسع

 ۹  في تصورك ما أهم 
معوقات مؤتمر الحوار 

الوطني؟
المشهد  ن��ق��س��ام  ا ان   -
السياسي يعد أهم العوائق 
ال��ت��ي ق��د ت��ف��ش��ل عملية 
الحوار والتسوية السياسية 
برمتها، ألننا اذا دخلنا الحوار 
بأحقاد  متمترسون  ونحن 
الماضي فال شك ان الحوار 

لن يخرج بحل يرضي اليمن اواًل واخيرًا بل 
قد يخرج المتحاورون وقد توسعت الفجوة 
وتعمق الخالف فلو نظرنا الى االمس القريب 
عندما كان االخوة في اللقاء المشترك يلحون 
على ضرورة توحيد وهيكلة الجيش، نراهم 
اليوم يقفون مساندين للقيادات التي رفضت 
الهيكلة، وهذا دليل على ان القادم الينبئ 
بخير في ظل التمترس وعدم االلتزام بقرارات 
رئيس الجمهورية وبالمبادرة الخليجية وآليتها 
خاصة وان هناك اطرافًا في اللقاء المشترك 
تراهن في تعنتها على دعم اطراف خارجية 

وتواطؤ المبعوث االممي معهم.
 ۹  أال ترى ان سوء اداء حكومة الوفاق 

يساهم في عدم نجاح مؤتمر الحوار؟
- الشك ان االنقسام داخل حكومة الوفاق 
وفي المقدمة تحيز رئيس الحكومة محمد 
سالم باسندوة لطرف سياسي معين يعد من 
معوقات مؤتمر الحوار، كما ان تحيز اللجنة 
العسكرية لصالح بعض األطراف سينعكس 
سلبًا على مؤتمر الحوار، فمازلنا نشاهد 
المظاهر المسلحة في العاصمة والعديد من 

المحافظات وكذلك التقطعات وأعمال العنف 
واالغتياالت وضرب الكهرباء وأنابيب النفط 
ومازلنا نشاهد المهاترات االعالمية وهذا دليل 
على فشل الحكومة وبالتالي انعكس ذلك على 
تهيئة اجواء الحوار الذي نراهن عليه كثيرًا 

الخراج البلد من محنته.
 وهنا أسأل الحكومة عن سبب فشلها في 
تحقيق الحد االدن��ى من االمن واالستقرار، 
فاليعقل ان يتم مكافأة من يقومون بقطع 
الكهرباء وأنابيب النفط من مال الشعب بداًل 
من معاقبتهم.. ولذلك فإني وعبر صحيفة 
»الميثاق« الغراء اناشد االخ المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية ان يضع حدًا 
الستهتار هذه الحكومة التي 
اثبتت فشلها وخاصة في 
تحقيق االم��ن واالستقرار 
ووقف المهاترات االعالمية 
فاالعالم الرسمي بداًل من 
أن يقوم بدور وطني ويبث 
روح ال��وف��اق نجده يتحيز 
لطرف ضد آخر وهذا من أهم 
معيقات الحوار الوطني، كما 
البد من االشارة ايضًا الى ان 
عملية االقصاءات المستمرة 
الحكومة  رئيس  قبل  من 
ووزراء اللقاء المشترك ضد 
اعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تخلق 
جوًا مشحونًا اليؤدي الى حوار وال إلى تسوية 
سياسية بالقدر الذي يقود البلد الى حرب اهلية 
التقتصر على عواصم المدن بل ستمتد الى 
المديريات واالرياف، وامام هذه الروح العدائية 
من قبل المشترك وشركائه البد على رئيس 
الجمهورية ان يتدخل بكل ثقله لوقف هذا 
العبث وإال فإن القادم قد يكون أسوأ مما نحن 

عليه اليوم.
فوق القانون

< أال ترى ان بقاء الفرقة األولى مدرع 
خارج سيطرة الدولة قد شجع البعض 

على اتخاذ مواقف متشددة؟
- اعتقد ان على اللواء علي محسن قبل 
غيره ان ينصاع لقرارات رئيس الجمهورية 
باعتباره القائد األعلى للقوات المسلحة الن 
رفض اعادة هيكلة الجيش يظهر انه فوق 
كل القرارات وبالتالي يشعر اآلخرين بضعف 
مؤسسة الرئاسة وهذا يجعل الذين يساندون 
علي محسن يشعرون بأنهم فوق القانون 

وان مطالبهم يجب ان تنفذ ولو كانت مخالفة 
للقوانين، ولعل اصرار وزير الكهرباء صالح 
سميع على تمرير صفقات الكهرباء المخالفة 
لقانون المناقصات وهدر ماليين الدوالرات 
لصالح تجار هم جزء من اللقاء المشترك 
اص��دق دليل على ان بقاء الفرقة بوضعها 
الحالي قد شجع اطرافًا قبلية ووزراء محسوبين 
على المشترك على تلك االعمال المخالفة 
للقانون بل ان إعادة الهيكلة يجعل المواطن 
في حيرة من امره على صبر األخ المناضل 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، عليه 
في الوقت الذي نشاهد الطرف اآلخر المحسوب 
على المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق 
الزعيم علي عبداهلل صالح قد نفذ كل القرارات 
سواء في الوحدات التابعة للقوات المسلحة او 
الجهات االمنية في االمن المركزي او االمن 
القومي او غيرها، ولهذا فال غرابة ان سمعنا 
كثيرًا من المواطنين يعبرون عن اسفهم لمثل 
هذه االج��راءات التي تنفذ ضد الطرف الذي 
يحترم قرارات الرئيس في الوقت الذي يرفض 

الطرف اآلخر تنفيذ تلك القرارات.
فاشلون بامتياز

 ۹  يقال ان اطرافًا محسوبة على اللقاء 
المشترك وشركائه تراهن على الدعم 
الخارجي الستمرارها في رفض قرارات 
الرئيس الخاصة بالهيكلة.. كيف ترى 

ذلك؟
- الذين يراهنون على الخارج ويستقوون 
به هم وحدهم الفاشلون الن المراهنة على 
الخارج ليست من شيم الشعب اليمني، ورغم 
ذلك فالمراهنون على الخارج لن يستطيعوا 
عمل شيء لتمرير مخططاتهم الن الشعب 
اليمني سيقف لهم بالمرصاد.. واالخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قائد 
حكيم يدرك مَن اولئك المراهنين على الخارج 
والشك انه سيتخذ القرارات المناسبة ضد 
الذين يتمردون على قراراته، كما اننا نطالبه 
التوجيه بسرعة التحقيق مع من قام بتجنيد 
»200« الف من شباب الساحات الذين ينتمي 
معظمهم لحزب االصالح وجامعة االيمان الن 
عماًل كهذا يصيب الجيش واالمن اليمني في 
مقتل.. فال نتصور ان أيًا من هؤالء الذين تم 
تجنيدهم وفقًا للمعايير الحزبية سيدافعون 
عن الوطن وامنه واستقراره بالقدر الذي 
سيدافعون عن االحزاب التي جندتهم او سعت 

لتجنيدهم.

نفوس مريضة
 ۹  هناك من يشترط للدخول في الحوار 
الوطني ان يترك الزعيم علي عبداهلل 

صالح العمل السياسي؟
- هذه االشتراطات التستند الى أي مشروعية 
بل تعد انقالبًا سافرًا على المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة وقرار مجلس االمن »2014« 
كما انها تتعارض مع الدستور والقانون اليمني 
واالعراف التي تربينا عليها، والشك انها تعبر 
عن نفوس مريضة وعقول متحجرة التؤمن 
بالرأي اآلخ��ر والتحسن ادارة خالفاتها مع 
اآلخرين بالطرق الحضارية، فالزعيم علي 
عبداهلل صالح هو من حقق الوحدة وبنى 

لمنجزات  ا ع��ظ��م  أ لليمن 
ولواله لما تجرأ أمثال هؤالء 
على مثل هذا الحديث الذي 
يجرح ويثير مشاعر كل ابناء 
اليمن كما أن��ه م��ن كرس 
نهج الديمقراطية وأخيرًا 
جسد مبدأ التداول السلمي 

للسلطة.
 ۹  لماذا في تصورك 
ت���ص���رّ أح������زاب في 
ا  هذ على  ك  لمشتر ا
ال��ت��دخ��ل ف��ي شئون 

المؤتمر؟
- ال��ذي��ن ي��ص��رون على ه��ذا ال��ط��رح هم 
الرافضون للحوار، وبالتالي يضعون هذه 
الشروط كأعذار وذرائع لتعطيل الحوار أما 
الزعيم علي عبداهلل صالح فيكفيه فخرًا 
انه تنازل عن السلطة من أجل حقن دماء 
اليمنيين، وال غرابة ان رأيناه يتصرف بهذه 
العقلية الحكيمة والشعور المسئول تجاه 
وطنه وشعبه، فعلي عبداهلل صالح الذي يفاخر 
بنسبه الذي ينتمي الى أسرة عفاش الحميرية 
االصيلة لن يكون إال امتدادًا طبيعيًا للتبابعة 
الذين وحدوا اليمن عبر التاريخ.. وكنت اتمنى 
على الحاقدين عليه المغامرين باليمن وامنه 
واستقراره نتيجة حقدهم وجهلهم وتصلبهم 
األع��م��ى ان يتعلموا م��ن حكمة ورج��اح��ة 
عقل الزعيم الذي تعلمنا منه جميعًا العفو 
والتسامح.. وأن يتقوا اهلل في الوطن قبل ان 

تدور عليهم الدوائر.
عرقلة للحوار

 ۹  وم���اذا ع��ن اش��ت��راط عبدالمجيد 
الزنداني اش��راك اعضاء هيئة علماء 

االصالح في الحوار؟
- يؤسفني ان اسمع هذا الطرح من رجل 
يدعي انه من رجال العلم فكيف لنا برجل بلغ 
سن الخرف يطالب بفرض الوصاية الدينية 
على حوار سياسي اليحتاج الى مرجعية دينية 
-كما يريد الزنداني.. ولعلنا نتذكر ادعائه بانه 
اكتشف عالج االيدز والسرطان واخيرًا ادعاءه 
انه اكتشف عالجًا ضد الفقر في الوقت الذي لم 
نرَ شيئًا من تلك االدعاءات على أرض الواقع، 
فمن يفشل في دراسة الصيدلة وهو في ريعان 
عمره كيف له ان ينجح في أي شيء وقد بلغ 
من العمر أرذله.. فاتِق اهلل في شعب اليمن 
الن شروطًا كهذه الترمي إال الى عرقلة الحو 
ار وافشال المبادرة الخليجية وآليتها، ولهذا 
اقول ان على جمال بن عمر ان يدرك مَن 
هم المعرقلون الحقيقيون للمبادرة الخليجية 

والتسوية السياسية.
جزء من العراقيل

 ۹  ولكن هناك من يرى ان جمال بن 
عمر لم يعد محايدًا كما كان باألمس؟

- السيد جمال بن عمر في الفترة االخيرة 
بدأ يرجح كفة بعض االطراف على حساب 
االطراف االخرى في التسوية السياسية فقد 
كان بداية عمله محايدًا لدرجة كبيرة اما اآلن 
فقد اصبح جزءًا من العراقيل ال من الحلول 
وإال لما شاهدناه يقضي فترة بقائه في بالدنا 
مع طرف دون آخر ولما سافر الى قطر دون ان 
تكون احد رعاة المبادرة، فلماذا سافر ياترى 
الى قطر لو لم يكن منحازًا للطرف الذي 
تسانده قطر، ولذلك الغرابة ان نرى تقاريره 
قد اغفلت ذكر المعرقلين الحقيقيين وبالذات 
من يقطع الطريق في الحيمة وارحب وغيرها، 
وهنا اجدها فرصة ألقول للسيد جمال بن 
عمر بأننا لن نتراجع عن الذهاب الى مجلس 
االمن لكشف هذه التجاوزات التي تعيق الحوار 
من قبل بن عمر او غيره الن مصلحة اليمن 
فوق كل اعتبار والشعب اليمني لن يقبل 
فرض الوصاية او الهيمنة او الظلم من أي 

طرف كان.
 ۹  م��اذا أع��د المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه لحل القضايا الوطنية التي 

ستناقش في مؤتمر الحوار؟
- لدينا في التحالف الوطني 
ال��دي��م��ق��راط��ي والمؤتمر 
الشعبي العام رؤية واضحة 
لحل كل القضايا التي سيقف 
أمامها مؤتمر ال��ح��وار بما 
فيها قضية الحراك الجنوبي 
وقضية صعدة وغيرهما من 
القضايا وقد ساهم الجميع 
في إع��داد هذه ال��رؤى وفق 
دراس��ات متأنية والش��ك ان 
خطاب الزعيم علي عبداهلل 
صالح الذي ألقاه في ملعب 
الثورة الرياضي بتاريخ 10 
مارس 2011م سيكون احد مرتكزات هذه 
ال��رؤى التي سنقدمها لمؤتمر الحوار سواء 
فيما يتعلق بشكل نظام الحكم أو االنتخابات 
بالقائمة النسبية او الفردية او فيما يتعلق 
بنظام االقاليم او غيرها.. وأؤكد للجميع ان 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه سيتبنون 
وضع حلول لكل القضايا بكل شفافية وحيادية 
واستشعارًا بالمسئولية الوطنية والتاريخية.. 
ونحن مع ذلك نراهن على الشعب اليمني 
الذي نستند اليه ونتبنى قضاياه العادلة وال 
نتاجر بها كما تاجر البعض باالمس القريب 
بقضايا الشباب ثم انقلبوا عليهم وتركوهم 

في الساحات فريسة للجوع والمرض.
 ۹  كلمة أخيرة تريد قولها؟

- ادعو كافة االطراف السياسية الى االلتفاف 
حول األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية ومساندته في خطواته التي 
الشك انها تصب في مصلحة الشعب والوطن.. 
واقول للذين في قلوبهم مرض أما ان تعتدلوا 

وإال عدلناكم بقوة القانون.

دعا اللواء عبداهلل ابو غانم -االمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري    
-األطراف السياسية وكافة شرائح المجتمع الى االلتفاف حول المشير 

عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية- إلنجاح الحوار الوطني.. 
وقال في حوار اجرته معه »الميثاق« ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود 
واالبتعاد عن المناكفات السياسية وجعل مصلحة اليمن فوق كل المصالح الحزبية 
والشخصية، وحذر من استمرار المناكفات السياسية من بعض احزاب المشترك، 
مشددًا على ضرورة اكمال توحيد وهيكلة الجيش.. باعتبار ذلك خطوة ضرورية 

تهيئ األجواء للحوار.. والى نص اللقاء..

من تم تجنيدهم 
حزبيًا مؤخرًا 

لن يدافعوا عن 
الوطن

سنذهب إلى 
مجلس األمن 

إذا ظل بن عمر 
يذهب إلى قطر

لدينا رؤى 
للقضايا الخالفية 
وسنطرحها على 
طاولة الحوار

اشتراطات 
الزنداني محاولة 
لفرض وصاية 

على الحوار

سيظل المؤتمر 
وحلفاؤه سندًا 
قويًا لرئيس 
الجمهورية

المطالبون باقصاء الزعيم يعززون من شعبية المؤتمر

حاوره : عارف الشرجبي


