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> ماتعليقكم على الحادث االجرامي الذي استهدف 
مجمع العرضي؟

- حقيقة ان هذا الح��ادث اجرامي ب��كل ما تعنيه 
الكلمة من معنى وهو ليس فق��ط خروجًا عن الدين 
بل خروجًا عن االنسانية فمن قاموا به او خططوا له 
انسلخوا من دينهم ومن إنسانيتهم فعندما ُيقتل 
المرضى في المستشفى واالطباء وعندما تهدم مبان 
ومنش��آت الدولة واألمة فذلك فس��اد وقد بينه الله 
س��بحانه وتعالى في قوله : »والتفس��دوا في االرض 
بع��د اصالحها« وهؤالء يفس��دون ف��ي االرض بعد 
اصالحها، وقال تعالى : »وإذا قيل لهم التفسدوا في 
االرض قالوا إنما نحن مصلحون« واليجوز ان يصدر 
ذلك الفعل من مس��لم أبدًا.. فالمسلم كما قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : »المسلم من سلم الناس 
من لسانه ويده« فالمس��لم اليشتم الناس واليأكل 
أمواله��م وال يقتل وال يفس��د، والمس��لم من حفظ 
لس��انه من الذم ويده م��ن ال��دم، وكل األعمال التي 
الترضي الله تعالى س��واء أكانت باللس��ان او باليد.. 
فالمس��لم هذا ش��أنه.. اذًا ماذا يعمل م��ادام وقد 
تخلى لس��انه عن الذم ويده عن الدم، فإنه سيترك 
كل األمور التي الترضي الله سبحانه وتعالى وستكون 
لسانه تثني على الناس خيرًا وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر، ويده تنمي وتبن��ي البالد وتقدم الخير 
واالحسان لكل البشرية هذا هو المسلم كما بين النبي 
صلى الله عليه وآله وس��لم.. أما ه��ؤالء الناس الذين 
يقتلون المسلم بغير حق فقد قال الله فيهم : »انه 
من قتل نفس بغير نفس أو فساد في االرض فكأنما 
قتل الناس جميعًا ومن أحياه��ا فكأنما أحيا الناس 
جميعًا«.. فما بالك بمن يقتل بالعش��رات والمئات 
كما رأينا في هذا الحادث وغيره من الحوادث فإنهم 

يحتملون في كل نفس اثم الناس جميعًا..

مزايدات حزبية
> كش��فت التحقيق��ات األولية ان معظ��م منفذي 
العملي��ة س��عوديو الجنس��ية.. وفي المقابل نس��مع 
بع��ض خطب��اء المس��اجد يوجه��ون أصاب��ع االتهام 
للمؤتمر الش��عبي الع��ام وحلفائه ويحرض��ون الناس 
عليهم.. برأيكم عالَم يدل هذا التصرف وما خطورة 

تلك األقوال؟
- احيانًا تكون هناك مزايدات حزبية وينبغي علينا 
كأمة مسلمة وشعب في سفينة واحدة ان نعي ان أمن 
اليمن أمن لنا جميعًا ليس للمؤتمر فقط وال لالصالح 
او االشتراكي او حزب أو طائفة بعينها بل لنا جميعًا، 
لذا ينبغي ان نعرف اين يكمن الخطر ونبتعد عنه بل 
ونزيله.. أما كيل االتهامات فذلك يدل على الضعف 
وليس من صف��ات الكرام وال الش��خصيات القوية.. 
ويجب ان يتم التحقيق وتبرز الحقيقة للناس جميعًا 
عبر وس��ائل االعالم المختلفة حتى يعرف الش��عب 

من هو عدوه.
المحاكم موجودة ولدينا اجهزة أمن لماذا اليعلنون 
اس��ماء الجناة ويت��م فضحهم عل��ى الم��أ، وإذا لم 
يس��تطيعوا محاكمتهم على األقل يتم تعريتهم 
للناس لنعرف من ه��و عدونا أم��ا ان يقال ان بعض 
منف��ذي العملية االجرامي��ة س��عوديون فيجب ان 

يعرف الش��عب هؤالء الس��عوديين كيف دخلوا الى 
اليمن ومن ال��ذي تواطأ معهم وس��ّهل لهم القيام 
بتلك الجريمة، ومن أمدهم بتل��ك المواد المتفجرة 
وكيف عرفوا تفاصيل المكان وبتواجد الرئيس فيه.. 
الخلل ليس من السعوديين بل من داخل اليمن، وكما 
يق��ال : »التخيس الحب��ة إال من داخله��ا«، فالمعنى 
اننا في اليمن يجب ان نكون أم��ة واحدة ونخاف الله 
ونبحث عن مصلحة اليمن كله��ا.. ليس من مصلحة 
أحد فينا ان يتهم الفريق اآلخر، يجب ان ننظر اين 

يكمن الخطر ألنه يهددنا جميعًا، 

واذا كن��ا نرى ان ثم��ة من يهدم منش��آتنا ويقتل 
ضباطنا ونحن منش��غلون في الكي��د لبعضنا فذلك 
هو الخطر بعينه.. ويجب ان نعرف لماذا تستهدف 
المؤسسة العس��كرية بالذات هذا س��ؤال يجب ان 
نقوله لكل السياسيين وفرقاء العملية السياسية في 
بالدنا.. لماذا يس��تهدف الضباط والجنود في حين 
ينبغي ان نقدم لهم الشكر وتحية اجالل وان يعطى 
لهم وسام الش��رف، فهم من يس��هرون لننام بأمان 
ويتعبون لنس��تريح فنجدهم بالج��والت ينظمون 
السير وفي الش��وارع في البرد والحر واالعياد وعلى 

مدار الساعة، 
هؤالء  الناس الذين يجب ان نشكرهم ونقدم لهم 
التحية تأتي االيادي  اآلثمة لتقتلهم، اذًا ما المراد من 
استهداف امن اليمن؟ هذا سؤال يجب ان يسأله كل 
يمني ويجيب عليه كل السياسيين وفي مقدمتهم 
حكومة الوفاق.. وعلينا جميعًا واجب االلتفاف حول 
المؤسس��ة العس��كرية ألنها من تحمينا ويجب ان 
نضع الرجل المناس��ب في المكان المناس��ب خاصة 
في هذه المؤسسة المهمة النها درع الوطن وعينه 
ى وتكون يدًا وصفًا 

َّ
نق

ُ
فينبغي ان نحافظ عليها وان ت

واحدًا وهذه نصيحتي لكل الجنود البواسل وضباطنا 
االبطال ان يكونوا يدًا واح��دة والؤهم لله عز وجل 
وليس لغيره وان تكون اخوتهم فوق كل شيء وحب 
الوطن اعلى من أي شيء حتى يحموا أنفسهم ويحمونا 

معهم..

اليمن لكل اليمنيين
> برأيكم ما أسباب ودوافع هذه الجريمة وغيرها 
من الجرائم التي تستهدف أمن الوطن؟  وكيف يمكن 

معالجة هذه الظاهرة الدخيلة على شعبنا..؟
- كما اسلفنا سابقًا انه الينبغي ان نكيل االتهامات 
لبعضنا ونت��رك من يري��د ان يهدم اليمن يس��رح 
ويمرح كيف يش��اء.. ينبغي ان تجتم��ع االيادي وان 
ترتص الصف��وف خاصة ونحن في مرحل��ة وفاق لذا 
يج��ب ان نس��تفيق جميع��ًا وان نتعاون ونتس��امح 
ونتس��امى فوق الجراح الس��ابقة وننظر للمستقبل 
فالعدو يتربص بنا ولن يس��تثني احدًا منا، فجميع 
اليمنيي��ن مس��تهدفون.. واذا كان له��ؤالء الن��اس 
مطال��ب او ايديولوجية معينة فيج��ب ان يظهروا 
 من هذه 

ً
على العالم وان يطفوا على الس��طح ب��دال

الح��ركات الس��رية التي تلج��أ الى اع��دام وتحطيم 
وقتل االبرياء، يجب ان يعلنوا عن أنفسهم ويقدموا 
برنامجهم للشعب وان وجد الشعب فيه خيرًا للوطن 
والمواطن فسوف يمنحهم ثقتهم واليمن مفتوحة 

لكل اليمنيين.
>هل للفتاوى التكفيرية عالقة بما يحدث على أرض 

الواقع من قتل وتدمير؟
- الشك ان انحراف الخطاب الديني سينحرف باألمة 
الن القيادة تعتبر عقائدية ولكن ال اتوقع وال اشك 
ان ايًا من علم��اء اليمن يحرض اليمنيي��ن على قتل 
بعضهم وإْن حصل هذا فإن من يقوم بذلك في عقله 
شيء من الجنون واليمكن ان يكون سويًا الن نصوص 
الشرع واضحة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
 قال ال إل��ه إال الله وهو في 

ً
ألس��امة عندما قتل رجال

المعركة: »أقتلته بعد ان ق��ال ال اله إال الله« فكيف 
يأتي رجل يدع��ي العلم ويبيح قتل المس��لم.. على 
كل ح��ال علماء اليم��ن ليس من صفاته��م اباحة دم 
المسلمين، ونس��أل الله عز وجل ان يوفقنا وإياهم، 
وان حص��ل بعض الش��يء فلكل ج��واد كب��وة ولكن 
ينبغي ان يعودوا من هذه الكب��وة وان يحقنوا دماء 
المسلمين، واليمنيون جميعهم مسلمون واليوجد 

فينا نصراني او مسيحي إال ما ندر والحمد لله.

والؤنا لله
> نالحظ اس��تغالل بعض خطباء المس��اجد منابر 
بيوت الله لخدمة االحزاب التي ينتمون اليها.. لماذا 
لم تقم وزارة االوقاف واالرشاد بدورها تجاه هؤالء؟

- االصل في الخطاب الديني ان يوحد واليشتت وان 
يجمع واليفرق وان ينشر الخير والسالم وكيف نعبد 
الله على الوجه الذي يحب��ه ويرضاه، فوالؤنا جميعًا 
لله قبل االحزاب، وال ينبغي ان نجعل المسجد مركزًا 
لنش��ر ايديولوجية االحزاب ولنتحزب كيفما نشاء 
ولكن خارج المسجد اما بيوت الله فهي للناس جميعًا 
ودور للعبادة والذكر.. وبالنسبة لدور وزارة االوقاف 
فقد وضعت ضوابط للخطباء والمرشدين والوعاظ 
بع��دم التحزب والدع��وة للخالف وال مان��ع ان يبقي 
االنسان مذهبه في نفسه بشرط أال يجبر أحدًا عليه.

> كلمة اخيرة؟
- انصح الشباب ان يكونوا واعين والينبغي ان يغرر 
بهم من يأتي ليفهمهم ان دينهم دين قتل وسفك 
للدماء.. عليهم ان يعرفوا ان دينهم دين االس��الم 
مش��تق من الس��الم وتحية الله هي الس��الم والجنة 
الموعود بها هي دار السالم والمعبود هو الله السالم، 
إذًا فديننا كله سالم، وعليهم ان يعرفوا هذا حتى 
ال يصدقوا من يغرر بهم ليقتلوا أنفس��هم ويقتلوا 

اخوانهم ومجتمعهم.. 
وقد حذر النب��ي صلى الله عليه وآله وس��لم من ان 
فرقة في آخر الزمان : »يقتلون أهل االسالم ويتركون 
أهل االوثان« وه��ذا ما يحصل اآلن ب��ل ان هناك من 
يقول على المسلم انه أخطر  على االسالم من اليهود 

وهذا اليجوز وسوف يحاسب الله من يقول ذلك..

قال األستاذ محمد بن ناصر العولقي- 
عض��و األمان��ة العام��ة إلتح��اد األدب��اء 
والكت��اب اليمنيي��ن -عض��و مؤتم��ر 
الحوارالوطن��ي : أعتق��د أن��ه لي��س من 
اإلنصاف المقارنة بين الحالة المصرية من 
خالل »خارطة الطريق«، والحالة اليمنية، 
من خ��الل »المبادرة الخليجي��ة وآليتها 
التنفيذية المزمنة«، مع األسف الشديد، 
ألن هن��اك الكثي��ر م��ن مراك��ز الفس��اد 
والنفوذ في بالدن��ا  المصفوعة  بالجهل 
والتآمر، بدلي��ل أن المب��ادرة الخليجية 
م��ّر عليه��ا عامان ول��م يتحق��ق الكثير 
عل��ى المس��تويات األمنية والسياس��ية 
واالقتصادية واالس��تقرار، عكس مصر 
التي تش��هد اس��تقرارًا جيدًا على كافة 

المستويات وفي ظرف 6 أشهر فقط..
وقال: في مصر جيش وطني ومؤسسات 
دولة ال تدار بطريقة الفيد والتقاس��م، 
والمحاصص��ة المبتذل��ة، وف��ي مص��ر 
منظمات مجتمع مدني واعية وش��رائح 
من طليعة المثقفين، وفي مصر- أيضًا-  
إرادة وطني��ة عارم��ة للنج��اح ولم يعد 
عندهم من يس��تلم رواتب م��ن الخارج، 
أو مراكز قوى تس��يطر على المنظمات 
المدنية، أما عندنا فس��داح مداح.. وكل 
شيء يمشي على عواهنه، أو وفقًا لرغبة 
ومصالح أطراف معينة، فيما الش��عب ال 
أحد يلتف��ت لمعاناته وحقه ف��ي الحياة 
اآلمنة ولقم��ة العيش الكريم��ة، بعيدًا 

عن مذلة التسّول والسؤال.
ومن ه��ذا المنطلق نق��ول: إن خارطة 
الطري��ق في مص��ر يقف وراءه��ا جيش 
وطني وشعب ونخب سياسية.. الجميع، 
أو ق��ل الغالبية منه��م  يضعون مصلحة 
الوط��ن ف��وق كل المصال��ح وإال م��ا كان 
س��يحصل في مصر ما حص��ل لوال وجود 

جيش ومجتمع والؤهما للوطن..
قال الشاعر والمثقف األستاذ » أحمد 
صال��ح الخورب��ي - عض��و اتح��اد األدباء 
والكتاب اليمنيين رئيس المكتب الفني 
بوزارة الثقافة السابق.. المقارنة صعبة 
فالحال��ة اليمني��ة - لأس��ف - متف��ردة 
حتى في المواج��ع.. حيث نجد أن أحداث 
11 فبراير بدأت بمطال��ب طالبية، ثم 
تطورت إلى اس��تحقاقات اس��تثمرتها 
األح��زاب والق��وى االنتهازي��ة فركب��ت 
الموجة مع القوى الوطنية.. واألدهى من 
ذلك أنه��ا قامت بتوظيف ) ف��ن اإلزاحة 
( فاس��تبعدت قوى التغيي��ر الطامحة 
للمواطنة المتس��اوية والدولة المدنية 
الحديث��ة وحل��ت محله��م قواعده��م 
ومليش��ياتهم الحزبية.. فأفرغت بذلك 
مفه��وم الث��ورة م��ن محت��واه وأضح��ت 
اش��به بانقالب قوى ضد قوى، مسكونة 
بهواج��س القبيل��ة ون��وازع المصال��ح 
المادي��ة، وبالتال��ي صار الوض��ع المأزوم 

والقابل لالنفجار في اي لحظة بحاجة إلى 
تدخل أطراف اقليمي��ة وخارجية لوضع 
سيناريوهات متعددة للخروج باليمن إلى 
بر األمان...وتلك المخارج التي أفضت إلى 
المبادرة الخليجي��ة وآلياتها التنفيذية 
ف��ي نوفمب��ر2011م، وم��ا أعقبه��ا من 
مؤتمر الحوار الوطني من المس��تحيل أن 
تغيب مصال��ح تلك ال��دول وتعنى فقط 
بالمصلحة الوطنية لليمن، فالبد من »حق 

المصلح« وما مصلي اال طالب مغفرة.
على عكس خارط��ة الطريق في مصر. 
فعندم��ا انحرف��ت ث��ورة 25 يناير عن 
المس��ار ث��ارت إرادة الجماهير وصوبت 
تل��ك االنحراف��ات بث��ورة 30يونيو وما 
أعقبها من إجراءات انتهت بعزل الرئيس 
محمد مرسي وتكليف المستشار عدلي 
منصور بتسيير شئون الدولة وكمرحلة 
انتقالية تفضي إلى رس��م خارطة طريق 
للمس��تقبل. وتلك الخطوة االحترازية، 
والتي مثلت صمام أمان للدولة المصرية، 
لم تكن لتحدث ل��وال وجود جيش وطني 
 وآخر للوطن والشعب. 

ً
بامتياز والؤه أوال

على عكس الحالة اليمنية التي لأسف أن 
المؤسسة العس��كرية برمتها متعددة 
ات لق��وى قبلي��ة  ات واالنتم��اء ال��والء
ومراكز قوى، وأس��تثني من ذلك الحرس 
الجمه��وري.. ال��ذي كان - بح��ق - ن��واة 

لجيش وطني.
واضاف :إذًا ال وجه للمقارنة وال المماثلة 
بين المب��ادرة الخليجية ف��ي اليمن التي 
جاءت كمخرٍج لصراعات قوى تقليدية، 
طوت بآليات وأدوات صراعاتها ورعبها 
المت��وازن في حلب��ة ص��راع مصالح قوى 
التغيير الحقيقية ،وبالتالي فلن تفرز ال 
هي وال المبادرة وال الحوار اال ما ينسجم 
مع مصالح تلك القوى التقليدية، والدول 
الراعي��ة.. ومصلح��ة الوط��ن والمواطن 
في المرتبة الالحقة لسلس��لة التقاسم.. 
عل��ى عكس خارط��ة الطري��ق في مصر 
التي وضع��ت مصلحة الوط��ن والمواطن 
نصب عينيها وما سوى ذلك فمرفوض.. 
وعندم��ا رف��ض اإلخ��وان المس��لمون 
ذلك الط��رح الوطني تجاوزته��م القوى 
المجتمعية.. وقررت وضع خارطة طريق 
وطنية الهوية والمالمح بمشاركتهم أو 
بامتناعه��م عن المش��اركة.. ف��ال وجه 
للمقارن��ة وال ش��يء يش��بهنا اال األل��م 
والحسرة واألس��ى.. مع خالص اعتذاري 
للفنان الكبير أبي بكر س��الم بلفقيه »من 

يشبهك من«؟!
الفرق كبير

> وتح��دث المحامي محم��د علي عالو- 
رئي��س المنظم��ة اليمني��ة للهج��رة 
:  خارط��ة الطري��ق 

ً
والمعون��ة- قائ��ال

المصرية في ظرف 6 أشهر تقدم صورة 
واضحة لمالمح ومستقبل مصر في األمن 

واالستقرار واإلرادة والكرامة والسيادة.
فيما المبادرة الخليجي��ة، ها هو العام 
الثان��ي م��ن عمره��ا ينقض��ي، والوض��ع 
يبدو كما ه��و وال جديد، كما يقال تحت 

الشمس.
وأضاف: هناك فرق كبير بين الحالتين 
: م��ن حي��ث 

ً
المصري��ة واليمني��ة.. أوال

الش��رعية إذ ان ش��رعية المب��ادرة 
الخليجي��ة اصبح��ت ش��رعية محلي��ة 
وإقليمي��ة ودولي��ة واصبحت ف��ي حكم 
المعاهدات الدولية الملزمة للعالم كله، 
بخالف خارطة الطريق في مصر التي هي  
سياسية داخلية  مصرية، ال يحق لدولة 

أخرى التدخل فيها أو اإللتفاف عليها.
��ل ف��ي ان 

ّ
أم��ا الف��رق الثان��ي: فيتمث

المبادرة الخليجي��ة وآليتها مزمنة، وأي 
خروج عليها يعتبر اعت��داء على العالم 
كله.. بعكس خارطة مصر.. الخ، اضف إلى 
ذلك أن مصر لديها مؤسس��ة عسكرية 
موحدة وقوية وتأتمر للش��عب وليست 
مؤدلجة.. وموض��وع آخر هو أن المجتمع 
المدن��ي هن��اك واٍع.. بم��ا ي��دور في��ه 

وبأولوياته ومتطلبات مستقبله.
ق��ال الدكت��ور ص��ادق ح��زام المهدي 
: المقارن��ة بي��ن م��ا أنجزت��ه المب��ادرة 
الخليجية وآليتها من نجاحات، وخارطة 
الطري��ق المصري��ة وم��ا انجزت��ه م��ن 
نجاحات، أيضًا، مقارنة صعبة، ولعل أول 
نقطة هي أن خارط��ة الطريق المصرية 
مس��نودة بجيش وطن��ي ومجتمع مدني 
وقوى سياس��ية تحترم نفسها وتحترم 
إرادة الش��عب، فيما المبادرة الخليجية 
ف��ي بالدن��ا مس��نودة بأط��راف قبلي��ة 

وأيديولوجية وميليشيات مسلحة..
وفي كل األح��وال أعتقد أن��ه ليس من 
الحكمة الركون عل��ى اآلخر ومخططاته 
حتى لطري��ق حي��اة الش��عب والوطن.. 
فالركون من هذا القبيل قد يكون كارثة 

بحد ذاته..!!
وربما يس��تمر الوقت بالضي��اع الى أن 
ندرك اهمية التفكير الذات��ى والتوافق 
الذاتى والتعاون الحقيقى المشترك بين 
أبن��اء الوطن الواحد، بعيدًا عن س��طوة 
القبيلة هذه، أو النخ��ب هذه، او غيرها، 
وبعيدًا ع��ن تطوي��ع القواني��ن وإرادة 
الشعب لمصلحة أطراف وايديولوجيات 

معينة..!!
واض��اف: اذا كان��ت خط��ط التنمي��ة 
الشاملة والمس��بقة قد فشلت، وما زالت  
تغرق أكثر في الفش��ل وفى كل المناحى 
حد ونصنع 

ّ
والمجاالت، فال فائدة إن لم نت

ه بأنفسنا.. شئنا أم أبينا.. 
ّ

طريقنا ونشق
وم��ن الصع��ب- أيض��ًا- أن يعتق��د هذا 
المجتم��ع، أو ذاك بأن هناك من يس��هر 
على حل مش��اكله..!!  فال يحصل هذا إال 

عند النائمين فى العسل..!!

»الميثاق« : الشيخ جب��ري  ل�

نقى
ُ
المؤسسة العسكرية يجب أن ت

ينبغي أن النجعل 
المساجد مركزًا لنشر 
أيديولوجية األحزاب

السياسيون يجيدون 
االتهامات والقتلة يسرحون 

ويمرحون

على الشباب
 أن يعوا أن االسالم

  دين س���الم

قال الش��يخ جبري إبراهيم إن علماء 
اليمن لي��س من صفاته��م إباحة دماء 
المس��لمين، وإن حص��ل بعض الش��يء 

فلكل جواد كبوة.
ودعا كافة الق��وى الى االلتفاف حول 
درع  ألنه��ا  العس��كرية  المؤسس��ة 
الوط��ن.. وأض��اف: ينبغ��ي أال نكي��ل 
االتهام��ات لبعضنا البعض ونترك من 
يري��د أن يهدم اليمن يس��رح ويمرح 

كيف يشاء.. الى التفاصيل..

لقاء/ فيصل الحزمي

> ف��ي  غضون بضعة أش��هر اس��تطاع المصريون بع��د ثورة 30 
يونيو أن يخرجوا بمش��روع دس��تور وبدأت االجراءات لالس��تفتاء 

عليه.
وفي بالدنا وبعد عامين من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة الي��زال اليمنيون بعيدين جدًا ولم تش��كل حتى اآلن لجنة 

لصياغة الدستور.
عن أسباب النجاح والتعثر التقت »الميثاق« بعدد من قادة الفكر 

والمختصين في البالد وخرجنا بالحصيلة التالية..

استطالع / عبدالكريم محمد

»االنتق��الية« في اليمن 
و»خارطة الطريق« المصرية


