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الشيخ محمد عبدالعزيز األمير لـ»الميثاق«:

الوحدة االندماجية لم تفشل
 ۹  كيف تقرأ مستقبل الوحدة اليمنية في عيدها 

الوطني الـ23؟
- أواًل يسعدني ويشرفني اللقاء بصحيفة »الميثاق« 
التي نعتز بها ونعتبرها لسان حال المؤتمر الشعبي العام 
وهي التي تنقل الحقيقة واثبتت االيام أنها من أجدر 
وأقدر الصحف التي تنقل الواقع للشعب اليمني بحيادية.. 
أما بالنسبة لحلول ذكرى الوحدة المباركة ، لألسف أنه 
حصل في الفترة  الماضية - حسب قناعتي- تخطيط 
ممنهج شارك فيه بعض أبناء اليمن الستهداف الوحدة 
اليمنية من خالل بعض االخطاء التي تحصل في جميع 
البلدان - بلدان كانت موحدة في األساس وبلدان توحدت 
في العصر األخير، ونحن شعب واحد وعرق واحد وأرض 
واحدة ودين واحد، ولألسف في القرن الـ19 حصل التفكيك 
في الوطن ولكن في عام 1990م تم إعادة ما سماه أبو 
عمار رحمه اهلل اللحمة اليمنية ولكن لألسف عدم الوعي 
الكامل بأهمية الوحدة اليمنية كان هناك أخطاء واكبت 
الفترة الماضية من بعض االشخاص والمكونات وهي 
أخطاء ال تحسب على الوحدة .. هذه االخطاء جعلت هناك 
ثغرة ألعداء الوحدة من خارج الوطن واستغلوا من لهم 
حقوق ومن أحسوا بشيء من الظلم على المطالبة بإعادة 
التشطير ومن وجهة نظري الوحدة راسخة بجهود أبناء 
اليمن وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية الذين 
كان لهم الفضل األول بالمطالبة بالوحدة منذ الستينيات 

وما قبلها.
حقيقة إذا نظرنا الى االخطاء التي حصلت في واقعها 
هي ليست محسوبة على الوحدة وإنما محسوبة على من 
ارتكبها وال يعني ذلك أن تجعلنا نفرط في وحدة يمننا.. 
سيأتي التاريخ واالجيال القادمة وسيتذمرون ممن يسعى 
في تفكيك الوطن ولكن علينا التصحيح.. والغلط ليس 

عيبًا وإنما االستمرار فيه.
 ۹  كيف سينتصر الحوار الوطني للوحدة المباركة 
في ظل هذه التناقضات ا لحاصلة على الساحة 

وداخل قاعة الحوار؟
- إن شاء اهلل سيتغلب على كل التناقضات ومع طول 
فترة الحوار الوطني كل يوم تتضح الرؤية ألغلب الناس 
الوطنيين بأن الوضع يتطلب علينا الحفاظ على الوحدة، 
ونأمل من أعضاء مؤتمر الحوار أن يحافظوا على الوحدة.. 
وحقيقة الفرق شاسع منذ بداية انطالقة الحوار الى اليوم 
في التواصل فيما بين أعضاء الحوار وتقبل بعضهم 
البعض ومعرفة مقاصد بعضنا البعض، ولو كان هناك 
أشخاص لديهم أغــراض شخصية أعتقد أن األغلبية 
والغالب سيكون مع مصلحة هذا الوطن ولمصلحة الشرفاء 

فيه المحافظون على وحدته تحت أي مسمى..
 وإعادة التشطير - إن شاء اهلل - لن تحصل ألنها ليست 
في مصلحة أي يمني سواًء من كان من وجهة نظره أن 
التشطير سيعيد ألي شخص مظلوم حقه فأعتقد أن وجهة 

نظره خاطئة.
نزوح فظيع!

 ۹  هل لكم أن تعودوا بذاكرتكم الى أيام النزوح 
الشطري الى مأرب قبل 1990م وما كان يعانيه 

اخواننا الجنوبيون آنذاك؟
- هذا السؤال يوجه ألبناء المحافظات التي تحد الشطر 
الجنوبي سابقًا أما نحن في محافظة مأرب فقد كان النزوح 
إلينا من محافظة شبوة بشكل فضيع ولكن اإلعالم آنذاك 

لم يكن كما هو اليوم من حيث نقل الصورة والمعاناة.
وحقيقة أبناء المحافظات الجنوبية كانوا يعيشون مأساة 
ويمكن أن تطرحوا االسئلة عليهم فإجاباتهم ستحمل من 

المصداقية ونقل الحقيقة بشكل أدق ومؤثر لألجيال.
 ۹  يبدو أن مؤتمر الحوار سيخرج بصيغة جديدة 
للوحدة، هل يعني هذا أن االندماجية فشلت تمامًا؟

- من وجهة نظري ان الوحدة االندماجية لم تفشل وإنما 
فشل القائمون عليها.. والنسبة األكبر لذلك الفشل هو 
الدفع الخارجي ألعداء اليمن والوحدة.. نحن نعرف أن هناك 

قوى خارجية ال تريد للعرب التوحد.
 ۹  أعتقد أن الخارج ال يستطيع أن يؤثر على الوحدة 
إذا كان اليمنيون أنفسهم متمسكين ومحافظين 

عليها؟
- هذا كان في الماضي أما الحاضر فقد استطاع الخارجي 
أن يدخل الى البيوت بإعالمه وتوجهه وفكره وثقافته وهذا 

كافٍ لخلخلة الوعي الوطني المتمسك بالوحدة.
 ۹  أنت تشير الى الخارج وتحمله أخطاءنا ولو 
عدنا الى المبادرة الخليجية وقراري مجلس األمن 
لوجدنا حرصهم على وحدة اليمن أكثر من البعض 

في الداخل؟
- لو أردنا التعريج على العوامل الدولية فليست محصورة 
على اليمن ولكن لكل شخص عقليته وتفكيره فقد أكون 
أنا أفكر صح أو خطأ.. وأعتقد أنهم ال يحافظون على وحدة 
اليمن بل على مصالحهم ولكن عندهم - حسب فهمي وقد 
أكون مخطئًا- عندهم توجهًا لتقسيم اليمن ولكن بشكل 
ألطف وأرحم مما يحصل في الدول االخرى.. فأنا أعتقد 
أن دعمهم لألقاليم في اليمن انهم يخططون للمستقبل 
على أساس أن كل إقليم في يوم من األيام يعلن استقالله 
وهم يعلنون االعتراف، لكننا ندعو المتحاورين للتنبه الى 
ذلك حتى ولو أقرينا اإلقليمية يجب أن يظل االقليم بحاجة 
ماسة الى األقاليم االخرى بحيث ال تتاح له فرصة في يوم 
من االيام أن يصبح دولة مستقلة.. يجب أن يراعى ذلك وأن 
يظل الجيش واألمن والخارجية، وبالرغم من أنني من أبناء 
مأرب وقد يكون من مصلحتنا إذا كانت المصالح شخصية 

أو مناطقية من مصلحتنا أن تكون الثروات لألقاليم ولكن 
ال يجب أن تكون نسبة من الثروات لألقاليم وتبقى الثروات 

سيادية من أجل الحفاظ على الوحدة.
 ۹  كيف لنا أن نضمن أن المتحاورين سيضمنون 

ذلك؟
- من خالل الدستور فصياغة نصوص الدستور يجب أن 
تتضمن بقاء الوحدة وأن تسد كل المنافذ التي قد تؤدي 

يومًا من األيام الى تفكيك الوطني.
 ۹  لو انتقلنا الى محافظة مأرب باعتبارك من أهم 
الشخصيات االجتماعية فيها.. التزال القبيلة في 

مأرب كما كانت مؤثرة؟
- في ظل االنفتاح غير الواقعي للديمقراطية وللحزبية 
بمجتمع لم ترق عقولنا الى مستوى الديمقراطية والحزبية 
الناضجة، فثقافة القبيلة هي غير الثقافة الموجودة 
اليوم.. القبيلة هي قيم وأخالق ومبادئ وطنية ولكننا في 
الوقت الحاضر اختلط األمر بين القبيلة والسياسة وهذا 
شيء مؤسف ال ظلت القبيلة بقيمها وأخالقها وعاداتها 
وتقاليدها الحسنة وال وصلنا الى حد السياسة والحزبية 
الناضجة الواعية المثقفة.. نحن في وسط االمر ونحتاج الى 
وقت وإما أن نتوجه الى إحياء األخالق والمبادئ والتقاليد 
الحميدة أو النضج بالناس الى مستوى السياسة الواعية 

والحزبية الصحيحة.
۹  كيف تواجهون الحملة اإلعالمية المسيئة   
لسمعة مأرب والتي تنطلق من استهداف بعض 
كضربهم  للشعب  األساسية  للخدمات  بنائها  أ

للكهرباء وألنابيب النفط و.. و.. الخ؟
- أنا من خالل صحيفتكم الموقرة أوجه نداًء الى جميع 
وسائل اإلعالم سواًء الخاصة أو الرسمية أو الحزبية للرقي 
بخطابها االعالمي ليس على مستوى محافظة مأرب وإنما 
على مستوى الوطن بأكمله.. الوقت الذي يمر به الوطن 
يتطلب الحذر الشديد وخاصة من جهة اإلعالم الذي يؤثر 
على الناس سلبًا أو إيجابًا، ولكن المناكفات اإلعالمية 
القائمة التي - لألسف - من يقومون عليها يعتبرون 
أنفسهم مثقفين وسياسيين وهم ليس لديهم المعرفة 
للخلفية الكاملة عن مردود هذه المناكفات االعالمية التي 
قد تؤدي بالبالد الى ما ال يحمد عقباه.. أنا اعتبرها بل 
أسميها مناكفات دنيئة.. الفجور في الخصومة ليس من 
أخالقيات اإلسالم وال من عادات اليمنيين.. لألسف عندما 
نطالع الصحف نجدهم يتسابقون على الشتائم واإلساءة 
الى بعضهم البعض واإلساءة الى عقول أبناء اليمن.. بعض 
أبناء اليمن عقولهم بسيطة وعلى الفطرة وهناك إعالم 
يخاطبهم مخاطبة ال تليق بعظمة وطيبة وأخالق هذا 

الشعب.
 وبالنسبة لمأرب فالناس الواعون المترفعون ال يلتفتون 
الى هذا النوع من االعالم..  ألنهم ينظرون الى مصلحة 
البالد وهذه النظرة تجعلهم مترفعين عن الغثاء االعالمي.. 
هناك من يتأثر من أبناء مأرب وعلى سبيل المثال حصل 
تذمر شديد من قبل البعض من أبناء مأرب تجاه كاريكاتير 
في صحيفة الجمهورية الرسمية جعل أعمدة »معبد أوان« 
كل عمود يمثل شخصًا ممن يضربون الكهرباء وهذا 

مسيئ لتاريخ اليمن الضارب في القدم.. يسيئ لثالثة 
آالف عام من الحضارة التي نفخر بها نحن اليمنيين في 

كل المناطق شمااًل وجنوبًا شرقًا وغربًا.
عيب أن يُساء لهذا الموروث العظيم بهذه الرمزية.. نحن 
خاطبنا المتذمرين من أبناء مأرب االسبوع الماضي من هذا 
الكاريكاتير وقلنا لهم انه ال يسيئ لمأرب وأبنائها فقط 
وإنما أساء لكل اليمن واليمنيين المعتزين بتاريخهم.. 

فمثل هذه األشياء يجب الترفع عنها.
 ۹  ما الذي يجري حاليًا في مأرب يا شيخ محمد؟

- ما يجري في مأرب ال يختلف عما يجري في عموم 
محافظات الجمهورية اليمنية ولكن مأرب بحكم ارتباطها 
بالخدمات العامة لليمن فأبسط مشكلة تحصل فيها تعمم 
على الجمهورية بالكامل وما يحصل عندنا يحصل أكثر 
منه عند اآلخرين ..في العاصمة.. في عدن.. في تعز.. وفي 

غيرها.. ولكنها غير ملموسة بنفس الشكل لدى العامة.
 ۹  هل هناك تواطؤ قبلي أو عسكري تجاه ما 

يحصل في مأرب؟
- ال.. ال.. هل ما يحصل في االمانة أو تعز أو عدن ناتج 
عن تواطؤ.. ما يحصل في مأرب كان يحصل من سابق ولو 
بنسب أقل ولكن لألسف الذين كانوا يعتبرون أنفسهم في 
المعارضة كانوا راضين بها لكن اآلن يعتبرون أنفسهم 
حكامًا ولذا كل ما حصل شيء عملوا على إظهاره في 

اإلعالم.
 ۹  هل نعتبر ما يحصل في مأرب يأتي لجرها نحو 

الصراعات السياسية وتصفية حسابات؟
- من المفارقات العجيبة ما يحصل من الجهات الرسمية 
وذات االختصاص أي إذا حصلت مشكلة في مأرب كضرب 
الكهرباء أو النفط تطلع علينا هذه الجهات ببيان وتسمية 
من قام بهذا العمل التخريبي ونشر صوره طبعًا وهذا 
من حقها - ولكن إذا حصلت نفس المشكلة خارج مأرب 
أوفي المناطق التابعة لصنعاء ال تتفاعل هذه الجهات مع 
الحادث اال على استحياء وال تذكر أشخاصًا، وأؤكد أن مأرب 
خارج الصراعات الحزبية والسياسية وبعيدة عن صراعات 
االحزاب في الوقت الحاضر.. وما يحصل هي تصرفات 

أشخاص يعتقدون أنهم لن يحصلوا على حقوقهم .. ما 
يحصل في مأرب ناتج عن عدم معالجة القضايا أواًل بأول.
 ۹  نعود الى الحوار.. تقييمك لمجريات الحوار 

الوطني؟
- متفائلون به.. وهو يضم نخبة من أبناء اليمن ويعوّل 
عليهم شعبنا كثيرًا في النجاح ونسأل اهلل أن يوفقهم.. وال 
حل لليمنيين اال بالحوار.. وإن شاء اهلل سيخرجون بنتائج 
إيجابية تعالج أخطاء الفترة الماضية.. وهذه طبيعة 
الشعوب، وطبيعة الحياة أن المتحاربين يصطلحون في 

اآلخر فالحوار قبل الحروب أفضل وأسلم للجميع.
 ۹  قراءتك للرؤى المقدمة بخصوص القضايا 

المنظورة أمام الحوار؟
- قد يقول قائل ممن يقرأ ما سأقوله إنني أجامل 
التنظيم الذي أنتمي له أو أجامل الصحيفة التي تجري 
معي هذا الحوار.. ولكن من قرأ واستطلع وتعمق وحلل 
بموضوعية كل الرؤى المقدمة سيجد أن الرؤى المقدمة 
من المؤتمر الشعبي العام السنتر الوسطي لكل الرؤى التي 
أتت من جميع االطراف، وأعتقد قد تكون اللبنة األساسية 
لما سيخرج به الحوار الوطني في معظم القضايا مأخوذة 
من الرؤى المقدمة من المؤتمر الشعبي الشعبي ألن رؤاه 

أثبتت أنها وسطية اآلراء بين األطراف.
 ۹  إالم يعود ذلك؟

- إلى تاريخه والى الممثلين له في مؤتمر الحوار والى 
القائمين عليه الذين يتمتعون بالنضج السياسي والخبرة 
ومعرفتهم الحقيقية لكل ما يجري على الساحة بعمق 

ووزنهم الوزن الصحيح لألحداث التي تمر بها البالد.
 ۹  هل تتوقع أن يخلق مؤتمر الحوار تحالفات 

سياسية جديدة؟
- الشك في ذلك.. الحوار كسر الحواجز وأزال التصورات 
الخاطئة واللبس الحاصل لدى البعض.. ووضح مواقف 

المكونات.
۹  الــنــزوالت الميدانية للمتحاورين وتوسيع   
المشاركة المجتمعية هل سيذلل الصعاب ويمهد 

للحلول المرتجاه؟
- بكل تأكيد أنها ستجعل الشعب يحس أنه مشارك في 
رسم مستقبله وأن حلول قضاياه ستأتي من عنده.. وعلى 
سبيل المثال نحن قمنا بزيارة المدينة السكنية وااللتقاء 
بالطائفة اليهودية والتقينا بالعيلوم يحيى وكان طرحه 
أكثر من رائع، طرحه الوطني وحرصه على وحدة اليمن 
واألمن واالستقرار .. طرحه بصراحة أذهل الفريق النازل 

إليهم فالكل اعجبوا به..
 واطلعنا على ما كفله الدستور للطائفة اليهودية التي 
كان يظن بعض األخــوة بأن هناك مظلومية للطائفة 
اليهودية وأن الدستور لم يكفل لها شيئًا.. بالعكس لقد 
نقل الينا العيلوم يحيى حقيقة المعاملة التي يالقونها في 
جميع المجاالت.. وكان من توصياته لنا حافظوا على وحدة 

وأمن واستقرار اليمن.
 ۹  هل شكا العيلوم يحيى لكم تبرم الطائفة من 

شعار صرخة أنصار اهلل تجاه اليهود؟
- هو شكا من بعض المضايقات لكن هو فاهم وقال 

تأتينا مضايقات من الجهلة.. ونحن يجب أن نفرق بين 
اليهود، فمثلما نحن نفهم أن هناك تفريقًا بين المسلمين، 
فالبعض ال يقر ما يقوم به البعض من اجتهادات وال 
يرضون بما يقوم به مثاًل الجهاديون والقاعدة وغيرهم.. 
واليهود »الصهيونية العالمية« بكل تأكيد يختلفون 
عن الطائفة اليهودية في اليمن ولعدم الفهم والتوعية 
ــالم ال يوجد تفريق بين اليهود..  الصحيحة من االع
الصهيونية العالمية هي التي تحمل العداء لالسالم 
والمسلمين لكن الطوائف اليهودية كالتي عندنا فهم 

يمنيون وطنيون وعرب.
لذا يجب على أنصار اهلل أال يعمموا شعارهم على كل 
اليهود وإنما على الصهيونية المحتلة لفلسطين والتي 
تحمل العداء لالسالم والمسلمين.. ويفضل أن يجعلوها 

»اللعنة على الصهاينة«.
 ۹  برأيك ما القضية األكثر تعقيدًا في مؤتمر 

الحوار الوطني؟
- ليست األعقد ولكن القائمين عليها هم الذين يحملون 
في أنفسهم عقد الماضي ومن خاللكم ُأوجه لهم الدعوة 
ليس الى تناسي الماضي وإنما الى الترفع عما حصل وال 
يجعلوا االنتقام فيما مضى هو هدفهم..وأقصد قضيتي 
صعدة والجنوبية، وأعتقد أن التدخالت الخارجية في 
القضيتين هي من سيزيد األمور تعقيدًا أمام حل هاتين 

القضيتين.
 ۹  هل الزمن المتبقي للحوار كافٍ لحل القضايا 

المنظورة أمامه؟
- إذا ظل المسار كما هو جاٍر اآلن - إن شاء اهلل ستكفي 

المدة المحددة.
 ۹  هل التزال هناك قوى تتربص بالحوار برأيك؟

- أعتقد ذلك توجد قوى داخلية وخارجية- ولكن موقفها 
أضعف من أن تؤثر على مؤتمر الحوار الوطني.

 ۹  وماذا عن المنقطعين والمنسحبين هل لهم 
تأثر على مجريات الحوار؟

- إذا كان االنقطاع أو االنسحاب للمكون بأكمله سيكون 
هناك تأثير، أما انقطاع أفراد فهذا لن يؤثر إطالقًا ومصير 

البالد ليس مرهونًا بأشخاص ويجب أال يربط بأشخاص.
 ۹  القرارات الشجاعة والجريئة التي يصدرها فخامة األخ 

الرئيس.. هل أنت مع مزيد منها لتسهيل مهام الحوار؟
- أواًل تسمية قرارات جريئة وشجاعة غير صحيح نحن 
في دولة فيها نظام وفيها دستور كل القرارات التي تتخذ 
ال يجب أن يطلق عليها جريئة.. فهل تغيير اشخاص أو 
دمج وحدات جيش يعد جرأة وشجاعة هذا شيء طبيعي 
وال يحتاج الى جرأة وشجاعة وتهيب وإنما يحتاج الى قناعة 

وفهم فقط..
 وبالنسبة للقضايا كالجنوبية وصعدة ال تحتاج الى 
قرارات وإنما الى ضمائر حية وعقول وطنية للحفاظ على 
وحدة الوطن، أما القرارات التي صدرت والتي ستصدر 
فليست أقوى من اتفاقية الوحدة وال من المصالحات التي 
قد جرت في محافظة صعدة.. خالصة عندما توجد القناعة 

يسهل حل المشكلة.
 ۹  هل أنت راٍض عن مستوى تنفيذ هذه القرارات 

التي تراها سهلة وغير شجاعة؟
- مهما يكن بعض األطراف متباطئًا في التنفيذ.. لكن 
القرارات ستنفذ ستنفذ وهذا واقــع.. ولكن من تقبلها 
وعنده الخلفية من أن هذه القرارات واقعية والزم من 
تنفيذها ونفذها فهذا قد اختصر على نفسه وكسب احترام 
اآلخرين.. ومن يحاول التأخر والمماطلة في تنفيذها ففي 

األخير هو الخسران.
 ۹  تقييمك ألداء حكومة الوفاق الوطني؟

- تقييمي ال يقل عن تقييم كافة أبناء الوطن - يعني 
هي أتت في ظل المشاكل التي حصلت وطالما هي حكومة 
وفاق فهذا شيء معروف بأن أداءها سيكون ضعيفًا وهذا 
ملموس وواقــع وما علينا إال أن نصبر ونتفاءل.. فأداء 

الحكومة ال يسر عدوًا وال صديقًا.
 ۹  هل صحيح أن »االخونة« في مأرب وصلت الى 

ما نسبته 100% في الوظيفة العامة؟
- االخوان عندهم األمل للسيطرة ليس على مستوى 
مأرب وإنما على مستوى اليمن والوطن العربي وهذا من 
العيوب  في تفكيرهم وفي سياستهم ألنه ال يمكن أن 
أحدًا يحكم منفردًا وفي ظل سياسة إقصاء اآلخرين هذا 

أمر مستحيل.
وأما في مأرب فإنهم يتطلعون الى ذلك ولكن الى اآلن 

مازالت األمور بخير وإن كانت بعض اإلقصاءات.
 ۹  كلمة أخيرة؟

- حقيقة أنا أعتز بصحيفة »الميثاق« وأملي أن تظل 
سياستها مثلما أعتدناها بالمصداقية والطرح المتزن 
وكشف الحقائق بعيدًا عن المناكفات وفعل وردة فعل.. 
لكن الحقيقة كما هي وكما تعودنا من الصحيفة والجمهور 
يحكم، فللقائمين والعاملين في الصحيفة تحياتي.. وال 
يسعني بمناسبة الذكرى الـ23 لقيام الوحدة المباركة إال أن 
أرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات لكافة الشعب اليمني 
العظيم وفي المقدمة أبناء المحافظات الجنوبية وأنا مازلت 
أؤمن بأنهم وحدويون أكثر من غيرهم ومن وراء ذلك أهنئ 
القيادة السياسية والتنظيمية وكل من شارك في إعالن 
الوحدة اليمنية وكل من دافع عن الوحدة اليمنية وكل 
من تمسك بالوحدة اليمنية الى اآلن كل هؤالء أهنيهم 
بهذه المناسبة الغالية، وإن شاء اهلل تظل الوحدة اليمنية 
موجودة، ولكن في ظل عدل وإنصاف دولة مدنية حديثة 
تكفل لكل أبناء الشعب حقوقهم التي فرضها ديننا الحنيف 

وكفلها الدستور والقانون.. وشكرًا.

الوحدة بريئة من األخطاء 
التي ارتكبت بحقها

األجيال القادمة ستتذمر من 
الساعين إلى تفكيك الوطن 

الداعمون ألقاليم اليمن 
يخططون لتمزيقه

القبيلة فرطت بتقاليدها الحميدة 
ولم تصل إلى النضج السياسي

اإلعالم يمارس 
مناكفات دنيئة

أقرب الرؤى للواقع قدمها 
المؤتمر الشعبي العام

الحوار كسر الحواجز 
وأزال التصورات 

الخاطئة ووضح المواقف
على »أنصار اهلل« أن يضعوا 
كلمة »الصهاينة« بداًل عن 

»اليهود« في صرختهم
التدخل الخارجي في قضيتي صعدة 

والجنوبية سيعقد حلهما

قال الشيخ محمد عبدالعزيز األمير عضو مؤتمر الحوار الوطني إن الوحدة االندماجية لم تفشل وإنما فشل  
القائمون عليها، وأن النسبة األكبر لذلك الفشل تعود إلى الدعم الخارجي ألعداء اليمن والوحدة. وأّكد األمير 
في حديث لـ »الميثاق« أن الوحدة اليمنية ستظل موجودة ولكن في ظل عدل وإنصاف ودولة مدنية حديثة تكفل لكل 
أبناء الشعب حقوقهم التي فرضها ديننا الحنيف وكفلها الدستور والقانون. وأوضح األمير أن األخطاء التي واكبت الفترة 
الماضية من بعض األشخاص والمكوّنات أخطاء ال تحسب على الوحدة، وهذه األخطاء جعلت هناك ثغرة ألعداء الوحدة 

من خارج الوطن واستغّلوا من لهم حقوق ومن أحسوا بشيء من الظلم للمطالبة بإعادة التشطير.
مؤكدًا أن الوحدة راسخة بجهود أبناء اليمن وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية الذين كان لهم الفضل األول 

في المطالبة بالوحدة.. فإلى التفاصيل:

تاريخ المؤتمر وخبرة القائمين عليه انعكس في نضج رؤاه المقدمة للحوار

أبناء المحافظات 
الجنوبية سيحافظون 
على الوحدة 

أعداء اليمن استغلوا أوضاع 
البسطاء وحرضوهم على 

رفض الوحدة
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عدد مكرس بمناسبة العيد 
الوطني  الـ)23( 

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

سيحافظ أبناء الوطن الوحدويون على 
منجز الوحدة في حدقات أعينهم

في يوم الثاني والعشرين من مايو يحتفل شعبنا اليمني في الداخل والخارج ومعه كل  
الشعوب المحبة للحرية والديمقراطية والسالم، بالعيد الوطني الثالث والعشرين إلعالن 
قيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة المباركة التي أنهت ولألبد عقود طويلة من التشطير 

والتمزق بين أبناء اليمن.
لسنا هنا كما جرت العادة في مثل هذه المناسبة الوطنية التاريخية بصدد التحدث عن الوحدة 
ودوافع تحقيقها واالرهاصات والتحديات التي واجهتها ومازالت وكذلك الحديث عن االنجازات 
العظيمة التي حققتها الوحدة في عموم أرجاء الوطن وخاصة ما تحقق منها في المحافظات الجنوبية 
والشرقية التي عانت خالل التشطير من اإلهمال التنموي وبناء اإلنسان الجديد الى جانب الحرمان 
والكبت السياسي غير المخفي على كل أبناء خاصة خالل هيمنة الحزب االشتراكي اليمني على 
السلطة حتى تخلص الشعب من هذه الهيمنة المقيتة بتحقيق الوحدة المباركة بقيادة الزعيم علي 

عبداهلل صالح ومعه كل الشرفاء الوطنيين في الشمال والجنوب..
أعود ألقول لسنا بصدد الحديث اليوم عن كل ذلك بل سنتحدث وبكل شفافية وصدق وصدر 
مفتوح عن قضايا أعتقد أنها مهمة جدًا في مسيرة الوحدة.. ولعل ذلك من المفيد والمختصر ألن 
الموضوع أو القضايا التي سنحاول الحديث حولها طويل وكبير يتطلب العديد من السياسيين 

المخضرمين والباحثين المساهمة فيه بكل تجرد وشفافية وتحت سقف الوطن الواحد.. 
هناك اليوم وبعد هذه السنوات الممتدة نحو عقدين وثالثة أعوام من عمر الوحدة.. هناك سؤال كبير.

يقينًا أنه سؤال مهم وخطير يتردد بين الكثير من أبناء شعبنا سواًء أكانوا جنوبيين أم شماليين.. 
سؤال يقول: »هل ستستمر الوحدة في ما تشهده بعض المحافظات الجنوبية ومنها عدن من 
مطالبات مهما كان حجمها بفك االرتباط وإعادة االنفصال وتقرير مصير الجنوب؟! هل في ضوء هذه 
التداعيات الخطيرة المرافقة والمتزايدة ستستمر الوحدة التي كانت وحتى قبل عام 2007م إرادة 
شعبية لكل أبناء الوطن.. وكانت الوحدة مالذًا آمنًا لكل الوطن واستقرار الشعب وازدهاره ونمائه؟!

هذا السؤال يصحبه سؤال خطير مواٍز: هل ستعاد عهود التشطير البغيضة وتعود فواصل وقواسم 
التشطير والتجزئة بين الشمال والجنوب؟ هذا الى جانب العديد بل والكثير من األسئلة التي يرددها 
البعض اليوم.. بل عند الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها استمرار وحدة اليمن ومواجهتها 
التحديات والمؤامرات الخارجية والداخلية الهادفة الى تمزيق اليمن ليس الى ما كان عليه قبل مايو 
1990م بل الى دويالت صغيرة وضعيفة يسهل التحكم بها عبر هذه الدول التي عينها ومشاريعها 
االستراتيجية على الموقع الجغرافي المهم لليمن وما يمتلكه من ثروات في باطن أرضه وبحره 

وجباله.
هذه األسئلة وغيرها التي يروج لها اليوم ومنذ األزمة السياسية المفتعلة التي شهدتها البالد مطلع 
العام 2011م أصنام خشبية تعيش هاربة خارج البالد تقتات األموال المدنسة على حساب دماء 
األبرياء من شبابنا الذي أصاًل ال يعرفون كيف كان الوطن قبل وحدته المباركة وكيف كانت تعيش 
المحافظات الجنوبية والشرقية من ظلم وحكم شمولي ومن هم من أجدادهم وآبائهم من ذهب في 
السبعينيات لشراء العشاء ولم يعد حتى اآلن.. كثيرة هي الصور واألمثلة التي يمكننا سردها أمام 
السذج من الشباب ممن يحملون مشروع ترديد شعارات »ضرورة فك االرتباط« و»إعادة الجنوب 

ألهله وحكامه الذين صاروا أصنامًا خشبية في الخارج..«
أقول ولديَّ الكثير من القول: إن الوحدة المباركة شمس ال يمكن الوصول اليها مهما »زعق« 

ونعق الناعقون..

هل سنعود 
لمآسي التشطير؟!

 إقبال علي عبداهلل


