
[ �شاركتم م��وؤخ��رًا بحملة اأمنية ملواجهة 

عنا�رص القاعدة يف بع�ض مديريات حمافظة 

�شبوة.. حبذا ل��و تعطونا فكرة عما ح��دث .. 

وماهي النتائج؟

- احلقيقة اأنني ل�شت الوحيد الذي �شارك 

بهذه املهمة الوطنية فقد ك��ان اىل جانبي 

االخ عارف عو�ض الزوكا والنائب اأبو بكر 

�شعيد علي والدكتور حممد اأحمد احلم�ض 

اىل جانب العديد من الوجاهات وامل�شائخ 

والقبائل من خمتلف املديريات، وقد التقينا 

االخ الدكتور علي ح�شن االأحمدي حمافظ 

�شبوة والقيادات االأمنية والع�شكرية ومت 

التن�شيق لعملية املواجهة مع تلك العنا�شر 

االرهابية ومالحقتها اأينما وجدت.. وقبل 

التحرك الإجناز املهمة جل�شنا مع امل�شائخ 

واملواطنني و�شرحنا لهم خطورة االأعمال 

التي ترتكبها عنا�شر القاعدة واأثرها على 

االأمن واال�شتقرار والتنمية يف مديرياتهم 

و�شبوة واليمن ب�شكل عام، واأبدى اجلميع 

دون ا�شتثناء جتاوباً كبريًا ملواجهة تلك 

العنا�شر التي اعتقدت اأن �شعيد �شبوة 

مكان اآمن لها وظنوا اأنه لي�ض مبقدور اأحد 

الو�شول اليهم  نتيجة لوعورة املنطقة.. ثم 

حتركنا اىل مديرية ال�شعيد بعد اأن ق�شمنا 

املجموعات اىل 15 جمموعة مكونة من اأفراد 

اجلي�ض واالأم��ن وم�شائخ واأبناء القبائل 

وتوزعنا اىل القطن ورف�ض وال�شعبة واآل 

�شامل واآل حممد ور�شد، وهذا التحرك مل 

يكن من جهة واحدة بل من عدة جهات ومت 

مت�شيط هذه املناطق ب�شكل كامل.

لم نفتش املنازل
[ عّماذا اأ�شفرت عملية التم�شيط؟

- ت�شفية كل اجليوب واملخابئ والكهوف 

التي كانت عنا�شر القاعدة تتح�شن فيها، 

فقد هرب اجلميع باجتاه املناطق املحاذية 

ملحافظة اأب��ني وق��د يكون هناك البع�ض 

خمتبئاً يف بع�ض امل��ن��ازل الأننا مل نفت�ض 

املنازل للعديد من االأ�شباب منها عدم وجود 

اأمر ق�شائي بهذا ال�شاأن.

[ وم��ا ال��ذي ي�شمن ع��دم رج��وع العنا�رص 

الإره��اب��ي��ة م��رة اأخ���رى اإىل  تلك امل��ن��اط��ق بعد 

احلملة؟

- بعد جناح عملية التم�شيط قمنا بعمل 

م��ه��رج��ان خ��ت��ام��ي ح�شرته ك��ل القبائل 

وامل�شائخ ومت االعالن اأن منطقة جبال الكور 

خالية من القاعدة وقد اأعلن م�شائخ القبائل 

التزامهم بعدم ال�شماح للقاعدة بالتواجد يف 

هذه املناطق ووقعوا وثيقة على ذلك، وهذا 

اكرب �شمان لعدم عودة تلك العنا�شر.

ألف من القبائل
[ كم عدد تلك القبائل املوقعة على الوثيقة؟

- ك��ل ق��ب��ائ��ل م��ع��ني وج��ب��ال ال��ك��ور يف 

ال�شعيد والتي متتد من على جبال وادي 

رف�ض وال�شعبة اىل جي�شان باأبني وهي 

مناطق جبلية �شديدة ال��وع��ورة، كما اأن 

م�شاركة اكرث م��ن1000 �شخ�ض من اأبناء 

تلك املناطق يف عملية التم�شيط و»3000« 

جندي من نف�ض املناطق اىل جانبنا يف حملة 

التم�شيط كان دلياًل عملياً على �شدق نوايا 

تلك القبائل ورغبتهم يف مواجهة االإرهاب 

وجتفيف منابعه والقبائل هي من اآل علي 

واآل حممد واآل ي�شلم وبن دحة واآل �شامل واآل 

بوبكري واآل عتيق واآل مدحجي واآل بارا�ض 

واآل فيا�ض واآل �شليمان واآل االحمدي واآل 

طوا�شل، ومن العوالق العليا وال�شفلى يف 

ال�شعيد، اإ�شافة اىل قبائل املحاجر الذين 

طالبوا بالتوقيع على هذه الوثيقة.

إرهابيون
[ كم عدد العنا�رص الإرهابية يف اعتقادك؟

- لي�ض لدي رقم معني ولكنهم اأعداد قليلة 

كما توجد يف مارب واأبني ومن خارج الوطن 

وحتديدًا من ال�شعودية وم�شر، وقد جتمع 

هوؤالء يف �شبوة لالإ�شرار باملواطنني وباليمن 

واملنطقة العربية ب�شكل عام.

أخطر اإلرهابيني
[ هل يوجد عنا�رص من القاعدة �شلمت نف�شها 

لكم اأثناء التم�شيط؟

- نعم هناك عدد منهم.. �شتة اأ�شخا�ض 

كانوا اليزالون يف بداية انخراطهم مع تلك 

اجلماعات االرهابية، اإ�شافة اىل املدعو 

ع��ب��درب��ه حم��م��د ح�شن ال��ب��وب��ك��ري وه��و 

ال�شخ�ض ال�شابع ال��ذي �شلم نف�شه كان 

الق�شة التي ق�شمت ظهر البعري، فهو من 

اأخطر العنا�شر الذي كانت القاعدة تعتمد 

عليه يف اأمور كثرية كونه يعرف تلك املناطق 

وقبائلها واعدادهم بكل دقة، ولذا يعترب من 

اأهم مكا�شب حملة التم�شيط اىل جانب القبائل 

املوقعة على الوثيقة.

تهديد للمنطقة
[ اإىل اأي مدى ت�شكل عنا�رص القاعدة خطرًا 

على بالدنا يف املرحلة املقبلة؟

- على الرغم من قلة عدد تلك العنا�شر 

االره��اب��ي��ة اال ان���ه ي��ج��ب اأال ن��ت��ه��اون يف 

مواجهتها يف �شبوة وغريها من املحافظات، 

ولذلك البد على الدول ال�شقيقة وال�شديقة 

التعاون مع بالدنا يف مواجهتها الأنها ت�شكل 

خطرًا على اليمن والعامل مبا �شوف جتلبه 

من دمار للمنطقة.

[ ملاذا اختارت تلك العنا�رص الرهابية �شبوة 

دون �شواها للتمركز فيها؟

- لقد اعتقد االرهابيون وظنوا اأنهم �شوف 

يكونون حم�شنني باجلبال الوعرة ون�شوا 

اأن تلك اجلبال �شوف تلفظهم كاجليف، الأن 

تلك اجلبال هي معقل الثوار ومنبع الثورة 

يف االربعينيات عندما انطلقت منها ثورة 

الربيز �شد امل�شتعمر الربيطاين البغي�ض.

نزول ميداني
[ اإذا كنتم ق��د ط��ه��رمت �شعيد ���ش��ب��وة من 

العنا�رص الإرهابية فماذا عن بقية املديريات يف 

اإطار املحافظة؟

- ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن حملة التم�شيط 

التقينا باالأخ حمافظ املحافظة وقلنا ماذا 

بعد هذه احلملة، ولذلك راأينا اأنه البد من 

و�شع برنامج عمل دقيق ن�شمن من خالله 

عدم ترك تلك املناطق كما كانت من قبل، 

ولذا البد من النزول امل�شتمر اىل املناطق 

واللقاء بالقبائل وعمل حملة توعية مكثفة 

للمواطنني الإظهار خطر القاعدة، كما يجب 

على املدار�ض تعليم ال�شباب قيم الدين بعيدًا 

عن التحريف املتعمد من قبل املتطرفني، وقد 

اتفقنا اي�شاً اأن ي�شارك املدر�شون القادمون 

من جامعة عدن يف حملة التوعية وهذا ما مت 

الرتتيب له و�شوف ينفذ قريباً كما ان االهم 

هو �شرورة تواجد الدولة من خالل �شق 

الطرق وتعبيدها والبد من اإيجاد اخلدمات 

العامة مثل املياه والكهرباء لتعوي�ض تلك 

املناطق من احلرمان الذي عانت منه منذ 

اال�شتقالل وما قبل اال�شتقالل، فاإذا تواجدت 

الدولة واأوجدت امل�شاريع اخلدمية فال�شك 

ان النا�ض �شوف يكونون اأول من يقاتل 

اعداء الوطن �شواء من القاعدة اأو احلراك 

االنف�شايل اأو غريهم، كما اننا نفكر ب�شرورة 

ا�شتيعاب ال�شباب يف الوظائف والتجنيد 

الإيجاد فر�ض عمل لهم.

مزاعم املشرتك
[ يقال اإن تعاون القبائل يف �شبوة مع الدولة 

يف احلملة �شد القاعدة اإمنا هو تكرار ملا ي�شمى 

بال�شحوات يف العراق؟

- ه��ذا الكالم ت��ردده اأح���زاب  امل�شرتك 

وخ��ا���ش��ة احل����زب اال���ش��رتاك��ي وب��ق��اي��ا 

االنف�شاليني نكاية باملواطنني ال�شرفاء 

الذين ف�شلوا الوطن عما �شواه، وقد نفينا اأن 

يكون هناك اأي وجود ملا ي�شمى بال�شحوات.. 

ونوؤكد اأن القبائل هم الذين اأتوا من تلقاء 

نف�صهم لالنخراط باحلملة �صد عنا�صر  اأ

القاعدة واأك���دوا اأنهم �شوف يكونون يد 

الدولة وذراعها الطوىل �شد كل اخلارجني 

عن القانون اأو من يحاول امل�شا�ض بالثوابت 

الوطنية.

 العولقي مطارد
[ وم����اذا ع��ن اأن����ور ال��ع��ول��ق��ي وه���ل م���ازال 

متواجدًا يف منطقته؟

- اأن��ور العولقي اأ�شبح �شريدًا  خارج 

العوالق و�شعيد �شبوة وال يحظى باأي دعم 

من اأبناء قبيلته، وقد مت اللقاء مع ال�شيخ 

فريد بن اأبوبكر �شيخ م�شائخ معن التي ينتمي 

لها اأنور العولقي وكان موقفه وا�شحاً باأنه 

�شد تلك العنا�شر االرهابية التي قال انها 

اأ�شرت بالوطن ويجب اأن يحاربوا حتى 

يعودوا اىل ر�شدهم مبن فيهم اأنور العولقي.

[ لكن اجلبال توفر لالإرهابيني احلماية وقد 

يعودون مرة اأخرى اإليها؟

- لن يعودوا اىل جبال الكور على االطالق 

خا�شة واأن اأب��ن��اء املنطقة  وق��ع��وا على 

الوثيقة املذكورة والنن�شى ان النا�ض قد 

ع��رف��وا حقيقة تلك العنا�شر االرهابية 

وتعمدها ت�شويه الدين من خالل قتل النف�ض 

التي حرم اهلل بغري حق كما فعلوا ذلك عندما 

قتلوا اجلنود اأثناء اأداء �شالة اجلمعة.

دور معدوم
[ اأي���ن دور امل��ج��ال�����ض املحلية يف مواجهة 

القاعدة؟

- املجال�ض املحلية مل تقم بعمل �شيء على 

االإطالق، وهذا اأحد اأهم اال�شباب التي مكنت 

القاعدة من التواجد يف �شبوة ولذا فدور 

املجال�ض املحلية معدوم.

تقاعس املسؤولني
[ ه����ل ه���ن���اك ت��ق��اع�����ض م��ت��ع��م��د م����ن ق��ب��ل 

)املحليات(؟

- قد ال يكون متعمدًا اإمنا ال مباالة وهناك 

اأنا�ض يف ال�شلطة املحلية واملركزية يعتقد 

اأن��ه عندما يكون يف ال�شلطة فاالأمور كلها 

بيده فيتقاع�ض عن اأداء واجبه يف خدمة 

الوطن وحل م�شاكل النا�ض، وه��ذا يخلق 

لدى املواطن انكفاء.. ولذا على اجلميع اأن 

يعيدوا ح�شاباتهم يف اأن الالمباالة واالهمال 

يف اأداء الواجب قد يجلب للوطن الكوارث 

والدمار.

املشرتك والقاعدة
[ كيف تقيم اأداء اأحزاب امل�شرتك يف مواجهة 

الرهاب؟

- بكل اأ���ش��ف تلك االح����زاب وخا�شة 

امل�شرتك تقف مت�شفية ملا يحدث ورمبا اكرث 

من ذل��ك، فاحلزب اال�شرتاكي وما ي�شمى 

باحلراك يعملون على ت�شويه اأية خطوة 

اإيجابية من قبل الدولة من خالل اعالمهم 

وندواتهم.. ولذا علينا اأن نعرتف اأن اإعالم 

امل�����ش��رتك وم��واق��ع��ه��م االل��ك��رتون��ي��ة اكرث 

تاأثريًا ون�شاطاً من االعالم الر�شمي واإعالم 

امل��وؤمت��ر.. اإذ الب��د من تفعيل دور االع��الم 

الر�شمي واملوؤمتري.

[ ما هي الآثار ال�شلبية لأعمال الإرهاب؟

- اأعمال التخريب وجرائم القاعدة لها 

اآثار مدمرة على االقت�شاد والتنمية لي�ض 

على �شبوة فقط بل على اليمن والتنمية 

ب�شكل ع��ام، فامل�شاريع يف �شبوة معطلة 

واال�شتثمار توقف، وال اأبالغ اإذا قلت اإن 

الدولة �شرفت املليارات يف مواجهة االإرهاب 

واالأعمال اخلارجة عن القانون، ولو كانت 

االمور م�شتقرة يف بالدنا لكنا �شخرنا تلك 

املبالغ الإقامة امل�شاريع التنموية، ناهيك 

عن ال�شياحة التي اأ�شبحت �شبه متوقفة.

[ كيف ترى الم��ن وال�شتقرار يف املرحلة 

املقبلة يف �شبوة؟

-  علينا اأال نغفل �شرورة تواجد الدولة 

من خالل توفري اخلدمات والبنى التحتية 

وحل اأي م�شاكل اأو تظلمات، ولذا البد من 

و�شع ا�شرتاتيجية وخطة ت�شتوعب كل 

االفكار، والب��د من التن�شيق امل�شتمر بني 

ال�شلطة املحلية وم�شائخ القبائل واملجال�ض 

املحلية لو�شع االأولويات يف  امل�شاريع التي 

يجب البدء بتنفيذها، والبد من اإدخال العمل 

املوؤ�ش�شي اإىل ال�شلطة واملجال�ض املحلية 

بهدف تفعيل دوره��ا، ف��اإذا فعلنا ذلك فاإن 

عنا�شر القاعدة وغريها �شتذهب اىل غري 

رجعة.۹

محمد الضالعي

¿ كنا دائماً نوؤكد و�شنبقى على اأن 
احل��رب على االإره��اب تعد يف اأ�شكالها 

واأ�شاليبها واأدوات��ه��ا واجتاهاتها لها 

على  ينطبق  وه���ذا  باه�شة  تكاليف 

م�شتوى الدولة الواحدة اأو جمموعة 

دول يجمعها اإقليم واحد اأو على �شعيد 

املجتمع ال���دويل م��ع اإدراك اأن هناك 

فوارق يف طبيعة املواجهة وامل�شارات 

وال�شور التي ينبغي اأن تتخذها وهي 

فوارق حتددها عوامل ترتبط بالظروف 

واالأو����ش���اع املحلية واالجتماعية 

وال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية 

وحتى اجلغرافية بالن�شبة للبلد الواحد 

وع��دم فهم ذلك من قبل ال��دول الكربى 

التي اأعلنت احلرب على االإره��اب بعد 

هجمات 11 �شبتمرب 2001م وحتديدًا 

الواليات املتحدة االمريكية التي قادت 

تلك احلرب ب�شكل مبا�شر على افغان�شتان 

والتي مل حتقق الهدف املعلن من �شعيها 

حتى اليوم اإن مل تكن قد اأدت اىل نتائج 

عك�شية.. ونف�ض ال�شيء ينطبق على 

ال��ع��راق واأن اختلفت بع�ض ال�شيء 

ذري��ع��ة احل��رب لكنها اع��ت��ربت �شمن 

اأجندة احل��رب على االره��اب اأو بتلك 

ال�شورة التي بداأت بعمليات حمدودة 

يف باك�شتان وهنا وب�شبب عدم ا�شتيعاب 

اخل�شو�شية املحلية اأ�شبحت باك�شتان 

لالأ�شف تعي�ض اأ�شبه باحلرب االأهلية.. 

م���ا ال�����ش��وم��ال فاأ�شبحت ال�شاحة  اأ

االأخ�شب لتنامي دور تنظيم القاعدة 

والبيئة االأكرث توالدًا لالإرهابيني، حمبطاً 

ذلك اأي جهود الإعادة ال�شالم اىل هذا البلد 

وبناء الدولة فيه، واأ�شبخ خطر االرهاب 

لي�شكل  لية  ال�شوما ال�شاحة  يتعدى 

تهديدًا جدياً ل��دول اجل��وار االفريقي 

واالآ�شيوي ويف مقدمتها اليمن ودول 

اجلزيرة واخلليج بل واأبعد من ذلك.. 

كما اأن تنظيم القاعدة ا�شتطاع اإيجاد 

مناطق جديدة يف املغرب العربي وو�شل 

اىل عمق ال�شحراء املوريتانية واحلدود 

بينها وبني ال�شنغال ومايل.

اإن هذا الت�شخي�ض ملا اأدت اليه احلرب 

على االرهاب بقيادة الواليات املتحدة 

االمريكية افرت�ض اإعادة مراجعة اإن كان 

هناك جدية ملواجهة االرهاب وحتقيق 

نتائج ملمو�شة يف مكافحته والق�شاء 

عليه وعلى �شروره.. ومن املهم يف هذا 

ال�شياق اال�شارة اىل روؤي��ة اليمن التي 

نبهت اىل خطورة هذه الظاهرة و�شرورة 

�ش�ض وا�شحة  لها وف��ق��اً الأ الت�شدي 

وحتديٍد ال يقبل اللب�ض ملفهوم االرهاب 

وطبيعة احل��رب التي يجب اأن تكون 

عليه واأن تاأخذ بعني االعتبار معطيات 

الظروف واالأو�شاع املحلية واالإقليمية 

والدولية وترتك م�شاحة وا�شعة لكل بلد 

يف اأن تر�شم الكيفية التي �شتواجه بها 

االرهاب.. وبدون �شك ان اليمن ت�شرر 

من ال�شكل الدويل ملحاربة االرهاب، وهو 

اليوم يحتاج اىل دعم يف مواجهة العنا�شر 

االرهابية دون ان يكون ذلك م�شحوباً 

بتحديات هذه املواجهة وال�شكل الذي 

�شتاأخذه.۹

ثمن الحرب
 ضد اإلرهاب

النائب مهدي عبدالسالم لـ»امليثاق«:

أبناء شبوة يقفون صفًا واحدًا ملواجهة اإلرهابيني
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¿ أكد الدكتور مهدي عبدالسالم -عضو مجلس النواب- أن مديرية الصعيد محافظة شبوة 
أصبحت خالية من عناصر القاعدة التي حاولت مؤخرًا اللجوء الى جبال الكور، وقال في حوار مع 
»الميثاق«: إن الحملة التي تشكلت من األمن والجيش ومساندة مشائخ وقبائل أبناء شبوة 
كانت ناجحة وأسفرت عن طرد تلك العناصر الى الصحراء،  وبيّن النائب مهدي عبدالسالم 
الذي شارك في حملة التمشيط أن أبناء شبوة قد وقعوا على وثيقة ملزمة أكدوا فيها على عدم 
السماح ألي من العناصر اإلرهابية بالتواجد في مناطق وجبال الكور والمحافظة بشكل عام.. 

ولمزيد من التفاصيل في سياق اللقاء التالي.
> لقاء: عارف الشرجبي

فيصل الحزمي

هناك برنامج نزول إىل كافة املديريات لتوعية املواطنني بخطر اإلرهابيني

ال مباالة املسؤولني 
وإهمالهم قد يجلب

 للوطن الكوارث

إعالن منطقة 
جبال الكور
 خالية من
 اإلرهابيني

على األشقاء  
واألصدقاء التعاون 
الصادق ملواجهة  
اإلرهابيني

أبناء العوالق
 أعلنوا 
رفضهم
 لإلرهاب

ندرس استيعاب 
الشباب وعدم تركهم 

فريسة لإلرهابيني

الكثري من املناطق 
معزولة ومحرومة من 

الخدمات العامة

أعضاء من لجنة الحوار  لـ»امليثاق«:

الحوار مع املشرتك أصبح مضيعة للوقت وال جدوى منه

۹ يف البداية  حتدث د.اأحمد الهمداين نائب 
رئي�ض جامعة عدن عن هذا املو�شوع بقوله: 

نحن نعترب هذا البيان »بيان اأحزاب التحالف« 

تاريخياً مهماً ج��دًا كونه ج��اء يف اللحظة 

املنا�شبة ال�شيما واأن املوؤمتر ال�شعبي العام 

وحلفاءه قد قطعوا �شوطاً طوياًل يف احلوار مع 

اللقاء امل�شرتك مما يوؤكد انهم كانوا يبحثون 

عن �شريك وطني منا�شب يف ه��ذه الظروف 

ال�شعبة من تاريخ ال�شعب اليمني، لكن االأمور 

م�شت يف اجت��اه��ات اأخ���رى، ذل��ك ان اللقاء 

امل�شرتك لالأ�شف مل يكن يبحث عن خمرج 

من االأزم��ة واإمن��ا على العك�ض ك��ان يحاول 

دها، وقد دلت على ذلك كل القرائن �شعياً  ت�شيُّ

للو�شول اىل فراغ د�شتوري وعدم االإ�شغاء اىل 

العقل واملنطق.

واأ�شاف: لقد دلت الظروف االخرية التي 

مرت بها اليمن- من التمرد احلوثي اىل قالقل يف 

بع�ض مديريات بع�ض املحافظات اجلنوبية اىل 

االإرهاب القاعدي- ان امل�شرتك �شمت عن كل 

هذا ومل ينب�ض ببنت �شفة لالإدانة وكاأن االأمر 

ال يعنيه ال من بعيد وال من قريب.

 وق��ال الهمداين: لقد قدم املوؤمتر ال�شعبي 

العام وحلفاوؤه الكثري من اأج��ل الو�شول 

اىل كلمة �شواء مع امل�شرتك، اإاّل اأنهم اإما ال 

ي��ق��درون ال��ظ��روف التي منر بها اأو اأن لهم 

م��اآرب اآخ��رى بعيدة عن م�شالح الوطن.. 

ونحن ندعم هذا البيان التاريخي الذي يعزز 

الدميقراطية واحلوار ذلك اأن النكو�ض عن 

اجراء االنتخابات اأو حماولة تعطيلها اإمنا هو 

تعطيل لزخم الدميقراطية الذي عرب عن نف�شه 

يف اليمن يف اأكرث من ميدان واأكرث من جمال.

م�شريًا اىل اأن الكثري من اأبناء �شعبنا مع هذا 

البيان، ذلك انه يعرب عن رغبة االأمة يف وقت 

مهم ويف منعطف تاريخي وح�شاري يعك�ض 

قدرة ال�شعب اليمني على مواجهة الثالوث 

الرهيب »القاعدة واحلراك والتمرد«.

ودعا الهمداين كل اأبناء ال�شعب اىل امل�شي 

ُقدماً نحو اال�شتحقاق والتعبري عن هذا الزخم 

الدميقراطي بوعي وم�شئوية وطنية.

مناورات
۹ اإىل ذلك لفت عبداهلل عمر باوزير -ع�شو 
املجل�ض املحلي، حمافظة ح�شرموت- اىل اأنه 

يجب اأن نحدد ما هي  الق�شية التي يريدها 

احلاكم واملحكوم الأن البلد يف الوقت الراهن 

يتعر�ض ملوؤامرات وحتديات كبرية داخلية 

وخارجية تتطلب من اجلميع وقفة جادة 

ملواجهتها، وخ�شو�شاً التحديات الداخلية 

ال��ت��ي تعرب ع��ن عمل ال ي��خ��دم اال اخل��ارج 

لالإ�شرار باالأمن واالقت�شاد الوطني.

م�شريًا اىل اأن احل��وار مع امل�شرتك اأ�شبح 

م�شيعة للوقت ويتحمل م�شوؤولية هدره على 

هذا النحو املوؤمتر ال�شعبي العام الذي كان 

عليه التنبه ملخططات امل�شرتك كون املوؤمتر 

ل��دي��ه تفوي�ض م��ن قبل ال�شعب م��ن خالل 

االنتخابات املحلية والربملانية والرئا�شية.

مساومة
واأ�شاف: اإذا كنا ننظر للم�شرتك كعملية 

اإيجابية ف��اإن علينا توفري ثقافة احل��وار 

همية  اأ ت��درك  �شيا�شية م�شئولة  وذهنية 

مناق�شة الق�شايا الوطنية وو�شع اإط��ار 

و�شقف زمني حمدد، ولكن بكل اأ�شف �شاهدنا 

خالل املرحلة ال�شابقة ان امل�شرتك جلاأ اىل 

حوار امل�شاومة للح�شول على اأكرب قدر من 

املكا�شب.. واملطلوب من املوؤمتر اأن يبيع 

ال��ط��رف االآخ���ر ويك�شب ال�شعب واإرادت���ه 

وي��وق��ف م��ن��اورات امل�شرتك البعيدة عن 

جممل التحديات التي كان يجب على اجلميع 

الوقوف اأمامها مب�شوؤولية.. ونوه باوزير 

اىل اأن اللقاء امل�شرتك يتطلع اىل احلكم واأن 

ه��ذا لوحده يقت�شي منهم تناول الق�شايا 

الوطنية مب�شوؤولية احلاكم و�شعور وطني 

جمرد من اأي م�شالح اال اأنهم راهنوا على 

كل املعيقات ل�شرف احلكومة عن موا�شلة 

اإدارة الدولة واملجتمع كما ينبغي.. ووقوف 

املوؤمتر وحلفائه مب�شوؤولية وطنية اأم��ام 

هذا احلوار، اعتربه امل�شرتك و�شيلة لتهيئة 

ال�شاحة لعمل �شيا�شي ال يقت�شر �شرورًة 

على احلزب احلاكم بقدر ا�شتهدافه لالأمن 

القومي اليمني يف هذه الظروف التي متر بها 

البلد.. لذلك على موؤ�ش�شات الدولة ال�شرعية 

والتنفيذية وعلى راأ�شها فخامة الرئي�ض علي 

عبداهلل �شالح -ب�شفته ممثاًل ل�شيادة ال�شعب 

وقائدًا تاريخياً- العمل على تر�شيخ النهج 

الدميقراطي وفقاً ملا ين�ض عليه الد�شتور 

والقوانني النافذة، والعمل به حتى ال حتقق 

اأدوات الداخل اأهداف وموؤامرات اخلارج.۹

الهمداني:  النكوص 

عنها تعطيل لزخم 
الديمقراطية

باوزير: الحوار مع 

املشرتك أخرجه عن 
أهدافه ومقاصده

الهمداينباوزير

¿  أيد عدد من السياسيين واألكاديميين مضامين البيان الصادر عن أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي مؤخرًا بشأن الحوار واالنتخابات، كون هذا البيان جاء في اللحظة 
المناسبة وحسم الكثير من القضايا والمغالطات التي روجت لها أحزاب المشترك، 
بهدف إضاعة الوقت، في حين لم تسجل أي موقف ايجابي إزاء كل ما يدور في الساحة 
الوطنية، سواًء في حرب التمرد الحوثي بصعدة أو أعمال التخريب واإلرهاب ضمن 

تحالف الحراك القاعدي.
مؤكدين أن الحوار مع المشترك أصبح مضيعة للوقت بسبب غياب المسئولية الوطنية 
وثقافة الحوار عن ذهنية المشترك، وهو ما يفرض على المؤتمر الشعبي العام االنتصار 

للديمقراطية وتحمل مسئولياته بموجب التفويض الممنوح له من الشعب.

وصية 
عنرت

¿ حتتفظ الذاكرة بالعديد من ال�شور 
وامل�شاهد لرجال كانوا مثااًل رائعاً لهذا 

الوطن وج���زءًا من تفا�شيل م�شرية 

الن�شال الوطني على م��دى مراحله 

التاريخية الطويلة.

اتذكر يف هذا ال�شهر املنا�شل الكبري علي 

اأحمد نا�شر عنرت يف حديث معنا ونحن 

يف اجلندية عن امل�شرية الن�شالية وكان 

يحكي لنا �شفر الثورة من االرها�شات 

االوىل اىل االنطالقة اىل حتقيق اال�شتقالل 

ثم احللم الكبري الوحدة اليمنية وقال 

كالماً كثريًا من رجل حكيم بالفطرة.

 لقد توقع عنرت ان ياأتي من ي�شككون 

يف واح��دي��ة ال��ث��ورة اليمنية اكتوبر 

و�شبتمرب واأج��اب ب��اأن ه��وؤالء مل ولن 

ي��ق��راأوا ال��ت��اري��خ ليعرفوا م��ن �شنع 

الثورتني.

 وكانت و�شية عنرت لالأجيال خماطباً 

ال�شباب ق��ائ��اًل: لقد عانى اآب��اوؤك��م يف 

املا�شي املاآ�شي والويالت ما مل تعانوه 

وحلق بهم يف ال�شمال واجلنوب ظلم 

االإم��ام��ة واال�شتعمار وف��ر���ض علينا 

الت�شطري اجلهل والتخلف ، فال تعليم، 

فيما كنا نخزن حب القمح وملدة �شبع 

�شنوات لي�ض لوفرته واإمنا خوفاً من اأن 

ياأتي اليوم الذي ال جند فيه ما ن�شد به 

الرمق.

هل يدرك طالئع عنرت اليوم ما يقومون 

به من ت��رزاح وزوام��ل وم�شريات وما 

يرتتب عليها من عواقب.

رحم اهلل عنرت.۹

يكتبها من حضرموت

أحمد التميمي

 على املؤتمر أن ينحاز للشعب وال يخضع ملخططات املشرتك
 بيان أحزاب التحالف الوطني انتصار لقيم الديمقراطية


