الدعوة لالنفصال ورفع الشعارات املعادية
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قادة المؤتمر يؤكدون لـ«الميثاق»:

الشعب اليمني قادر على حماية وحدته
أكدت قيادات في المؤتمر الشعبي العام أن الشعب اليمني قادر على الحفاظ على وحدته وحمايتها
من أي مخاطر تتهددها أيًا كانت.
وأشاروا في تصريحات لـ«الميثاق» الى أن األحداث والتجارب التي مر بها الوطن والتزال قدمت ما
يكفي من الدالئل على أن سيناريوهات تمزيق البالد ليست أحب األمور الى الشعب.
وأوضح قادة المؤتمر أن العدوان السعودي ومن خالل دعمه للنزعات االنفصالية يسعى الى إضعاف الصمود
االسطوري لليمنيين وصرف أنظار العام عن جرائم تحالف العدوان المستمر بحقنا للعام الثالث...إلى التفاصيل:

<في البدء تقول الدكتورة
حنان حسين -عضو األمانة
العامة بالمؤتمر الشعبي
العام:
 إن��ه من المؤسف ج��دًا ما يمربه الوطن ليس منذ عامين فقط
بل منذ مؤامرة الربيع العبري وما
سبقها من ترتيبات وتخطيطات
عبر قوى في الداخل باعت الوطن
ومصلحته وال���والء ل��ه ل��دول كان
اليمن حلمًا منشودًا لديها .
تمزيق ً
وح��ق��ي��ق��ة ..ل��و ل��م ي��ك��ن هناك
عمالء عديمو الوطنية ومشبوهو االنتساب
لهذا الوطن لما استطاع الحالمون بتمزيق
الوطن تحقيق هذا المخطط ،كما رأينا جليًا
ما يحدث في عدن من تأجيج وإشعال فتيل
االنفصال وشعاراته عبر األب���واق المرتزقة
والمأجورين ،وأنا هنا لن أتحدث عن أحداث
عدن واعالناتهم الهزيلة ومجالسهم الميتة
إنما ما يهمنا هو كيف نحمي هذا الوطن من
التشطير واالنفصال ،وقبل ذلك البد أن يعي
الجميع أن الوحدة اليمنية باقية وخالدة ألنها
إرادة شعب وتضحيات ثوار وأحرار وشرفاء
هذا الوطن ومنجز ليس بالسهولة تضييعه
وال يمكن اإلطاحة به تحقيقًا لرغبة مجموعات
سياسية عميلة ال والء وال وطنية لها ،ولكن
هذه المجموعات المتناحرة المختلفة فيما
بينها والمخونة أيضًا ال تمثل شعب جنوب
اليمن وال تعبر عن ارادتهم لهذا من الصعب
جدًا تحقيق مخططهم .
ولكن الدعم الخارجي والتمويل وزرع الفتن
وتأجيج الحقد بين أبناء الشعب اليمني الواحد
الموحد ساهم نوعًا ما في إضعاف ذوي الوالء
الضعيف المغرر بهم والمتاجرة بطاعتهم
لتلك الجماعات اإلنفصالية .
ً
واجماال يمكن القول إن حماية اليمن ووحدته
ت��أت��ي م��ن اب��ع��اد ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��ي تسوغ
احاديث االنفصال من قبل الجنوبيين أنفسهم
وتعريتهم واع�لان ع��دم تمثيلهم للجنوب
اليمني وشعبه ،أما الصمت واالستسالم فهذا
يعملق أولئك األقزام فيتوهمون أنهم ذو ثقل
وإرادة شعبية ..
لهذا فالحماية األولى تأتي من تعميق مبادئ
الوحدة ومراجعة التاريخ بتجرد وعدم زرع
األحقاد في قلوب الشباب تجاه الوحدة عبر
والمبالغات أمام اإلشكاليات التي يعاني
الزيف
ً
منها الوطن شماال وجنوبًا وشرقًا وغربًا وليس
في الجنوب فقط ،وتوضيح الصورة الحقيقية
لما كان عليه الجنوب قبل الوحدة وكيف ناضل
رجاله لتحقيق الوحدة اليمنية وكم من الدماء
سالت في سبيل هذه الغاية والحلم المنشود..
المثالب
وكذلك معالجة القضية الجنوبية وحل
ً
المرافقة لها وخلق حوار جنوبي جنوبي أوال
حتى نعلم من هم ممثلو القضية الجنوبية،
فما يحدث اآلن دليل على هشاشة وسطحية
قيادات القضية ورفضهم من قبل الشعب،
ومعلوم للجميع اتهامات عدم تمثيل س او ص
او ع للقضية الجنوبية والخالفات واالختالفات
بينهم وبالتالي بقاء هذا التشتت وعدم التوحد
يخلق حالة من الهشاشة والفهم المحدود
ألبعاد النتائج .ومن ثم تأتي المعالجات لكل
المظالم التي يتحجج بها الجنوبيون وحلها
واالنتصار للقضايا العادلة ايضًا وبالتالي فإذابة
االحتقانات ستحقق كثيرًا من النجاح فشعب
الجنوب وحدوي باألصل والفطرة وستتواءم
رغباتهم ،وكذلك إنصافهم رغ��م أن��ه ومن
وجهة نظري لم تكن بعض القضايا تستدعي
كل هذه النعرات ولم يكن من الحكمة تركها
تتوسع وتستفحل حتى باتت شماعات ُي َ
تاجر
بها  ،فالوطن ووحدته خط أحمر غير قابل
للنقاش والمزايدات وهذا ال يناقض االنتصار
لمظالم الجنوب وتصحيح أوضاع المظلومين .
والحماية الثانية تأتي من الجنوب نفسه
ورفضه لهؤالء الزمرة وع��دم االستمرار في
االستسالم لهم وتجاهلهم بل ايقافهم تمامًا
واتخاذ مواقف شعبية صارمة تجاههم .
ويتوجب على سلطة األمر الواقع وحكومة
اإلنقاذ ان تستوعب حجم المخطط االنفصالي
وتمويله والعمل على افشاله عبر تحقيق
مصالحة و ط��ن��ي��ة وتمثيل ع���ادل وتقديم
ال��ت��ن��ازالت الكثيرة ألج��ل ال��وط��ن ومصلحته
وتفادي مخطط االنفصال ،فالتفكير بالمصلحة
العامة ال ينبغي أن يكون قاصرًا على استيعاب
حجم المؤامرة الخطيرة والتصرف ً
بناء على
ذلك وقطع الطريق أمام المتآمرين فحسب..

فاضل :النزعات
االنفصالية مصيرها إلى
الزوال بزوال العدوان
ّ
حسين :نحذر من
زرع األحقاد في قلوب
الشباب ضد الوحدة
مراد :علينا استلهام
قيم الثبات والصمود
من عظمة  22مايو
ف��س��ي��اس��ة ال��ح��ك��م��ة وال��ت��س��ام��ح وال��ت��ع��اي��ش
والتنازالت عن المصالح والمكاسب الشخصية
هي األهم في استراتيجية حماية وحدة اليمن،
أما التعصب وعدم تقديم التنازالت الوطنية
وألجل الوطن والزج به في أتون ثقافة الحقد
والكراهية تجاه العالم ليس من الحكمة مطلقًا
 ،ألن المؤامرة اكبر مما نتخيل وتقسيم ثروات
الوطن اضحى واضحًا وجليًا ..لذلك الوطني
فقط من سيقدم التنازالت والوطني وحده
من َسيجعل مصلحة ووحدة الوطن هي األهم
ْ
واألولى .
وأكرر ..التعايش وخلق افق للحوار وتقديم
التنازالت من أجل ايقاف هذه الحرب الظالمة
وعدم انتهاج سياسة التخبط والتعامل وكأننا
في بقعة منعزلة عن العالم واستعداء كل
الدول وبث كراهية األديان والمذاهب ..إذا ما
تحقق كل ذلك نستطيع تفادي جزء كبير من
المؤامرات واع��ادة الثقة لدى ابناء اليمن في
الشمال والجنوب في بقيادتهم.
< ب��دوره يقول الشيخ عقيل فاضل
رئيس ف��رع المؤتمر الشعبي العامبمحافظة إب:
 إن هناك ع��دة تحديات تتهدد اليمنبشكل عام وتضع مستقبله على كف عفريت
ج��راء العدوان السعودي الغاشم والمستمر
للعام الثالث بوتيرة وحشية ومخططات
تستهدف اي شيء وكل شيء..
صحيح أن القلق من المخططات المستهدفة
للوحدة اليمنية لم تعد من اآلراء التي تتداول
همسًا في ّ أوساط السياسيين ،إذ يعبر عنها
الجميع ،إال أنها تظل أمورًا طارئة ومصيرها الى
زوال بزوال العدوان وادواته الخبيثة..
وأضاف :ال شك أن العدوان كان السبب الرئيس
في تنامي النزعات االنفصالية وظهور االصوات
النشاز المنادية ال��ى فصل جنوب اليمن عن
شماله األمر الذي يعني أن هذه التحركات تظل
مدفوعة االج��ر وال ه��دف لها س��وى تحقيق
مكاسب مادية .
م��ؤك��دًا لقد اثبتت ال��ت��ط��ورات االخ��ي��رة ان
السعودية ال تريد ان يخرج اليمن من الحرب
وهو في حالة توحد وتماسك كون ذلك يعد في
حد ذاته انتصارًا ساحقًا عليها .
ولعل تحديات المرحلة تفرض علينا توجيه
رسائل قوية للداخل والخارج بأن اليمن سيظل
موحدًا طالما في ًالجسد قلب وفي الرأس عقل.
ونعلنها ص��راح��ة ان ك��ل مايجري ال يعني
بداية النهاية لوطن ال��ـ 22من مايو ،ذلك ان
االحداث والتجارب قدمت ما يكفي من الدالئل
على ان سيناريوهات تمزيق البالد ليست أحب
األمور الى الشعب اليمني ومن بعده المجتمع

الدولي في
الخيارات والقناعات بيمن واحد .
ندرك ان العدوان السعودي يريد جر اليمن
الى اضواء اخرى تتمثل في االنفصال وتقسيمه
وتفكيكه وذل��ك لصرف االنظار عن جرائمه
المستمرة بحق اليمن ارضًا وانسانًا.
ناهيك ع��ن ت���ردي االوض����اع ف��ي المناطق
الجنوبية التي يحتلها تحت دع��وى التحرير،
حيث شهدت عدن خالل الفترة الماضية اكثر
من  29جريمة اغتيال و 16عملية ارهابية
أودت جميعها بمئات المدنيين .
وبالنسبة للسعودية فإن موقفها معروف من
وحدة اليمن غير أننا نأمل في قيادة نظام دولة
االم��ارات العربية المتحدة بإثبات افتخارهم
باتحاد ووحدة االمارات وانهم مايزالون يمضون
على نهج المرحوم الشيخ زايد الذي كان خير
ساند للوحدة اليمنية ..كما ان عليها ان تكف
عن استغالل ورقة عدن ومخططات فصله
عن الكيان اليمني من اجل تصفية حساباتها
مع السعودية والفار هادي .
< الشيخ/محمد عبده مراد -رئيس فرع
المؤتمر الشعبي العام  -بمحافظة ريمة
قال:
إن الوحدة اليمنية المباركة هي قدر ومصير
الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه لذلك فهي
المعنى السامي والخالد واإلنجاز التاريخي الذي
تحقق لليمنيين في أحلك الظروف على يد
الوحدوي الرمز فخامة الزعيم علي عبدالله
صالح -الرئيس األس��ب��ق للجمهورية رئيس
المؤتمر الشعبي العام.
ولقد شكل تحقيق الوحدة اليمنية منعطفًا
تاريخيًا عظيمًا وأس��اس��ًا متينًا على طريق
تحقيق ال��وح��دة العربية ،لذلك فقد أرع��ب
تحقيق ال��وح��دة ك��ل ال��ق��وى االستعمارية
التي ظلت تحيك المؤامرات تلو المؤامرات
لتقويضها منذ تاريخ إعالنها في  22مايو
بخاف على أحد
1990م وحتى اآلن ،وليس ٍ
ما تعرضت له الوحدة اليمنية المباركة من
منعطفات خطيرة ..ولعل ما يواجهه الوطن
من حرب غاشمة وعدوان وحشي منذ عامين
ونيف من قبل التحالف الهمجي الذي تقوده
مملكة الشر وجارة السوء السعودية وحثالة
العمالء والمرتزقة في الداخل والخارج ونشر
المشاريع الهدامة والدعوات العنصرية ،كل
ذلك يهدف إلى تقسيم اليمن أرضًا وإنسانًا.
ولكن ورغ��م كل ذلك فلن تنال قوى البغي
وال���ع���دوان إال ال��خ��زي وال���ع���ار وس��ت��ب��وء كل
مخططاتهم بالفشل الذريع ..والخوف على
الوحدة اليمنية الخالدة فكل الشرفاء في هذا
الوطن العظيم ق��ادرون على حمايتها مهما
أرجف المرجفون ألنها باختصار محمية بحماية
الخالق عز وجل والنها قدر حتمي ومصير أزلي
أصلها ثابت وفرعها في السماء..
وتأتي الذكرى السابعة والعشرون للوحدة
اليمنية في ظروف عصيبة يعيشها كل أبناء
الوطن من حرب وع��دوان وحصار اقتصادي
خ��ان��ق وتفشي األم����راض واألوب��ئ��ة والنتائج
الكارثية التي سببها العدوان الغاشم
وم���ع ك��ل ذل���ك سنحتفل ب��ذك��رى وحدتنا
العظيمة وسوف نستلهم من عظمتها معاني
وقيم الثبات والصمود والصبر والتضحية
وال��ب��ذل..وي��س��رن��ي بهذه المناسبة أن أرف��ع
باسمي وباسم قيادات وكوادر وقواعد وأنصار
وحلفاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة
ودوائرها الست إلى فخامة الزعيم الوحدوي
ال��رم��ز ..م��ؤس��س م��دام��ي��ك ال��وح��دة اليمنية
المباركة المشير علي عبدالله صالح -حفظه
الله -أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة
الذكرى السابعة والعشرين للوحدة اليمنية
الخالدة وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك،
سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ زعيمنا
ووحدتنا ووطننا وشعبنا ..وال نامت أعين
الجبناء.
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حذر سياسيون من خطورة المؤامرات التي يحبكها العدوان بقيادة السعودية وتستهدف اليمن
ووحدة أراضيه..مؤكدين أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق الوحدويين في كل القوى السياسية
للتصدي لمشروع االنفصال وخلق جبهة وطنية عريضة لمواجهة االخطار التي تتهدد الوحدة اليوم.
وأشاروا بحنكة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام -الذي كان أول من نبه من
خطورة تمرير مشروع األقلمة والسماح للسعودية وغيرها بتفتيت وحدة اليمن وتجزئته عبر كانتونات هادي.
مشيرين الى أن الزعيم يعرف كل المتآمرين على اليمن ووحدته.
وطالب السياسيون بضرورة مواصلة العمل بالمعالجات التي كان قد بدأها الزعيم علي عبدالله صالح كالحكم
المحلي واسع الصالحيات وتعميق الوعي لدى المواطن اليمني بهويته الضاربة في عمق التاريخ ومن أهم وسائل
الوعي تنوير الناس وتعريفهم بالميثاق الوطني المستمد من البيئة ..الى التفاصيل:

سياسيون لـ«الميثاق»:

«األقاليم» أخطر مؤامرة تستهدف الوحدة اليمنية
الزنم :صمود المؤتمر صمام أمان لبقاء الوحدة
القاز :هادي يكرر مخطط السعودية الفاشل في 1994م

د.الخوالني :األقاليبم هدفها تعميق االحقاد بين أبناء الشعب
< في البدء يقول األستاذ علي محمد الزنم -وكيل محافظة إب -
عضو اللجنة الدائمة:
 أنه رغم حدوث توافق منقوص في مؤتمر حوار هادي موفنبيك إال أنالتنبه لخطورة ذلك جاء من وقت مبكر من قائد يدرك عواقب األمور قبل
وقوعها ،الزعيم رئيس المؤتمر حذر مرارًا من مشروع األقلمة الذي أرادوا
من خالله صنع كيانات صغيرة متناحرة متنافرة في مشروع التمزيق الذي
قاده هادي ومن معه مدعومين بل ومتفقين مع دول الخليج وفي المقدمة
الجارة الكبرى على تفتيت وحدة اليمن من خالل بداية مشروع أسموه
األقلمة لوطن كبير موحد األرض واالنسان ممتد من صعدة حتى المهرة..
ولعل مخاوف الماضي ظهرت جلية من خالل معطيات الحاضر ،وما آلت
إليه األمور في وطن ومشاريع التقسيم واالنفصال تطل برأسها من بوابة
عدن ثغر ًاليمن الباسم وحضرموت البوابة الشرقية لوطن ال يمكن له أن
يكون مجزأ عبر كانتونات هادي المؤقلمة على تمزيق الوطن في مشاريع
بدأت ناعمة ثم أظهرت لنا وجه المشروع القبيح الذي يعد صورة من صور
السلطنات والمحميات التي أفرزها المستعمر اليريطاني ،وما أشبه الليلة
بالبارحه لعل الرعاة وغايتهم التقت على مشروع التقسيم وإضعاف اليمن
الموحد من خالل مشاريع تهدم والتبني مجتمعًا متماسكًا ولن يكون كذلك
إال بالحفاظ على وحدته التي تحققت في الـ 22من مايو 1990م بإرادة
شعبية عارمة ..وأخطاء العابثين يجب أال تسقط على مشروع الوحدة
حلم األجيال وقدر ومصير الشعب اليمني الذي يواجه اليوم أعتى مؤامرة
تقودها السعودية واالمارات ويتبادلون األدوار بشأن الوحدة وهم هم من
اتفقوا على تمزيق الوطن في حرب صيف 94م.
ودعموا االنفصاليين بقوة وسقط مشروعهم أمام ثبات الشعب والجيش
والقيادة الوحدوية وبالتالي نقول لدعاة االنفصال ومن يريدون تقرير
المصير للجنوب ..جميعنا من نريد تقرير مصير الوطن بأكمله من مشارع
التقسيم واألقلمة ومثلما سقط مشروع التقسيم في الماضي سوف يسقط
المشروع الجديد بمزيد من الوعي والثبات والوحدة الداخلية لمواجهة
العدوان الغاشم على وطننا ومعالجة المظلوميات في إطار وحدة األرض
واإلنسان اليمني فقد جربنا اليمن مشطرًا وموحدًا فال نكرر أخطاء الماضي
على حساب المستقبل ألجيالنا الذين هم أمانة في أعناقنا وهم جيل الوحدة
اليمكن أن يكونوا مشاريع لالنفصال واألقلمة التي أرادوا من خاللها كلمة
حق وهم يصنعون الباطل تحت مسمى الحد من المركزية ،وجربنا اليوم
عندما ضعفت الدولة حلت الفوضى وأطلت مشاريع ما أنزل الله بها من
سلطان فديننا يدعو للوحدة واالعتصام بحبله وينهى عن التفرقة ..فبأي
لغة نحدث من بإذنه صمم..؟!
وفي األخير مستقبل الوحدة اليمنية في ظل التدخالت الخارجية وانقسام
في الجبهة الداخلية الشك أن الوضع حرج للغاية ومن يدير ظهره عن
الحقيقة المرة فهو يهرب من الواقع ومن معالجة الوضع المحتقن والذي
ُ ّ
غ��ذي خليجيًا وأصبح مشروعًا يتداول من خالل مرتزقة الداخل ،لكن
المسئولية الكبيرة تقع على عاتق الوحدويين في كل القوى السياسية
للتصدي لمشروع االنفصال وخلق جبهة وطنية عريضة لمواجهة األخطار
التي تتهدد الوحدة الوطنية اليوم وال أقول أن نعيد شعار الوحدة أو الموت
الذي أطلق في ظروف تختلف إلى حد ما عن واقعنا اليوم فالحرب شاملة
وقائمة وتفرض واقعًا جديدًا من خالل الجغرافيا..
دعوة كل اليمنيين
والصراع قد يطول من اجل الوحدة وبالتالي يجب ً
الى مشروع جامع من خالل حوار جاد ينهي الحرب أوال ويفضي للحفاظ
على وحدة األرض واألنسان اليمني والثبات والصمود من المؤتمر الشعبي
العام وقيادته حجر الزاوية كحزب وحدوي وشريك أساسي في تحقيق
الوحدة مع الحزب االشتراكي والمسؤولية مضاعفة واأليام القادمة حبلى
بالمواقف والمفاجآت التي نتمنى أن تكون إيجابية لوطن اليمكن له إال أن
يكون موحدًا..
< ويقول الدكتور علي حسن الخوالني:
 إن األقلمة ال تستهدف اليمن فقط ،بل تستهدف أيضًا ،سوريا ،ليبيا،شمال السودان ..حتى العربية السعودية نفسها ،وقد أتت وفق أجندة
تخدم الصهيونية العالمية ،وهي مكملة للربيع العبري المشؤوم الذي
ُيعتبر الخطوة األولى في تنفيذ مخطط الشرق األوسط الجديد ،الذي ُيريد
تقسيم الدول العربية إلى دويالت متناحرة ،وفق أطر مذهبية-طائفية
وقبلية-جهوية ،األمر الذي يتالءم مع مصالح الكيان الصهيوني ،وقد أكدت
على ذلك كونداليزا رايس من تل أبيب في العام 2006م.
وفي اليمن يريدون دولة من ستة أقاليم ،ذات طابع مناطقي-مذهبي-
طائفي في الشمال ،ومناطقي في الجنوب ،واألخطر من ذلك أنه قد ُيعطى
لكل إقليم الحق في تقرير مصيره ،وقد يستعمل هذا األمر بشكل سياسي
من قبل بعض القوى الخارجية للضغط على صانع القرار اليمني في عدم
اتخاذ أي قرارات سيادية تخدم المصلحة العليا لليمن ،كذلك قد يتم خلق

وتوسيع الصراعات بين هذه األقاليم المختلفة ،األمر الذي سيؤدي إلى
تعميق العداء واألحقاد والكره بين أبناء الشعب الواحد ،وبالتالي االنشغال
بالصراعات البينية الداخلية ،وترك التنمية وتطوير البالد.
فالشعب اليمني واحد متناغم ،ومنسجم متعاضد مع بعضه البعض،
ولم نسمع يومًا أن هناك مسجدًا للزيود وآخر للشوافع ،بل وجد وال يزال
يوجد تعايش مذهبي منقطع النظير ،لمئات السنين ،يريد أعداء اليمن
اليوم إفساده ..أيضًا عندما قامت الثورة اليمنية بنسختيها السبتمبرية
في الشمال ضد حكم اإلمامة الكهنوتية ،واألكتوبرية في الجنوب ضد
االستعمار البريطاني ،كان من أهداف النسختين للثورة إعادة تحقيق
الوحدة اليمنية ،كذلك الثوار من جنوب الوطن ساهموا وشاركوا في الثورة
ضد حكم األئمة في الشمال ،في المقابل ساهم وشارك الثوار من شمال
على
الوطن في تحرير الجنوب من المستعمر البريطاني ،األمر الذي ًيؤكد َ
واحدية الثورة اليمنية فالظلم واحد واقع على شعب واحد ،شماال وجنوبا،
شرقًا وغربًا.
في الحقيقة األقلمة ستكون على حساب النسيج المجتمعي اليمني ،وال
بد من اإلشارة في هذا المقام إلى أن تطوير وتنمية المؤسسات السياسية
للدولة ،وتطوير المشاركة السياسية للشعب في ممارسة السلطة ،ال يكون
عن طريق تفتيت البلد وفق نهج أناني-مناطقي /جهوي ،بل هناك ُسبل
أخرى ،كالذي نادى بها الزعيم وتم البدء في تطبيقها ،كالحكم المحلي
واسع الصالحيات ،وانتخاب المحافظين ،أيضًا ال بد من تعميق الوعي لدى
المواطن اليمني بهويته الضاربة في عمق التاريخ ،ومن أهم وسائل الوعي،
تنوير الناس وتعريفهم بالميثاق الوطني المستمد من البيئة اليمنية
الخالصة ،وقد أكد على هذا الزعيم الوالد /علي عبدالله صالح ،حفظه الله
ورعاه ..أما من ينادي باألقلمة ،فهم في اعتقادي نوعان ،األول :مغرر به
وليس لديه معرفة بتاريخ وطنه ،ومغيب عن الواقع الدولي واإلقليمي
وعليه أن يفوق من هذه الغيبوبة ،أما الثاني ،فهو عميل وخائن لوطنه
ولهويته ،ويعمل وفق مصالح ذاتية وآنية.
< بدوره يؤكد األستاذ محمد محمد القاز:
أن النظام السعودي ببساطة وبعد ان اقتطع أقصى مستطاع من االراضي
اليمنية ً بالقوة انتقل الى مشاريع تمزيقية في اليمن قبل وبعد الوحدة.
مستغال الصراع على الحكم في عدن بين رفاق الحزب الواحد ليقتطع
الشرورة والوديعة وظل يتبنى فصل وانفصال حضرموت وايضًا تربص
لتحقيق ذلك وقد اسس ماعرف بالهوية الحضرمية.
وحين تفتت وانهار االتحاد السوفييتي رأى ذلك افضل ظرف لفصل
حضرموت التي شهدت ألول مره مظاهرة ضد الحزب والحكم في عدن.
لقد فوجئ وهو يسعى لتحقيق هذا الهدف بتحقق الوحده اليمنية
1990م وهي ماظل يعارضها ويرفضها المخاليف في ماقبل ومابعد
1994م او االقاليم فيما قبل وما بعد العدوان 2015م وهي مشاريع
سعودية تمزيقية لليمن وفي اليمن وبالكثير من افعال النظام السعودي
بقدراته غير العادية وفي المال تحديدًا تخدم هذه المشاريع تأجيج
نزعات جهوية ومناطقية او مذهبية وطائفية وغيرها.
لذلك نجد حضور فصل حضرموت واالنفصال والمخاليف في حرب
1994م مثلما نجد حضور فصل حضرموت واالقاليم واالنفصال في
عدوان 2015م وهذا يؤكد حقيقة انها مشاريع سعودية باليمن حتى لو
لم ِيع ذلك البعض من السذج والبسطاء من العامة تحت التعبئات الخاطئة
وحمالت التضليل.
من هذه القراءة والمقارنة نجد ان ماتسمى االقاليم والدولة االتحادية هي
اكثر فكرة تم تسويقها بسقف نجاح من اقوى حمالت االباطيل والتضليل.
وألن الزعيم بحنكته السياسية وتجربته الطويلة ادرك ذلك فكان
الطبيعي تركيزه وتأكيده ان الحديث عن االقاليم هو خيانة وطنية.
البعض يستسهل دون ادراك بعض العناوين الخادمة والمخادعة كما
الدولة االتحادية واالقاليم خاصة وقد تم طباختها منذ زمن وجاء من
احترافية مطبخية كمؤامرة خارجية وداخلية على اليمن بمشاركة االخوان
ودواعشهم والفار هادي منذ ان كان على رأس السلطة.
خالل حرب 1994م اكد االمير بندر بن سلطان -وكان سفيرًا للسعودية
في واشنطن ومندوبها الدائم لدى االمم المتحده -أن اليمن ستقسم الى
سبعة كانتونات بمسمى مخاليف وهو ذات المشروع بمسمى اقاليم وقد
كلف االخوان سعوديًا بتحقيقه ومن ثم هادي في اليمن منذ مظاهرتهم
في شارع الستين بالعاصمة تحت عنوان "شكرًا ملك االنسانية"!.
االقاليم باتت هي االخطر على اليمن وهي الخيانة االكبر واالوضح لليمن
وذلك ما استدعى هذا التأكيد والتركيز من الزعيم علي عبدالله صالح كونه
يعرف كل المتآمرين على اليمن ووحدته ..حفظ الله الزعيم وشعبه من
كل شر ومكروه..

