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 بدايًة كي��ف تنظ��رون الى إس��هام المبادرة 
الخليجية في حل األزمة السياسية الراهنة؟

- المبادرة الخليجية في تصوري تشكل مرتكزًا مهمًا 
لحل األزمة وليســت كل الحل.. فإذا احتكم االخوة 
في اللقاء المشــترك لها وحكموا العقــل وتكاملوا 
فيما بينهــم واتفقــوا على تصــور الحــل العملي 
لالزمــة، فيمكننا الســير نحو االنفــراج والوصول 
الى بر األمان.. ومن خالل قــراءة المبادرة علينا ان 
نضع الحلول التي تنسجم مع الظرف والتوجه نحو 

المستقبل بشكل عملي.

أزمة ثقة
 ال��ى أي م��دى يمك��ن للمش��ترك ان يقب��ل 
بالمب��ادرة بعيدًا عن المناورة ودفع الش��باب 

للتصعيد؟
- اللقاء المشترك لديه برنامج ويسعى لتحقيقه، 
ونعرف ان االحزاب في اطار اللقاء المشترك كل له 
برنامج وهدف واجندة يريد تحقيقها وبالتالي أزمة 
الثقة القائمة بين المؤتمر الشــعبي العام وحلفائه 
وبين اللقــاء المشــترك وشــركائه هــي القاعدة، 
واالســتثناء هو الوضــوح في التعامل مع الشــعب 
بالنسبة للقاء المشترك، كنا نتمنى ان يحدد اللقاء 
المشــترك ماذا يريد وكيف يفهم مســألة االصالح 
السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي فــي بالدنا 
والخروج من األزمة التي هو فيها.. نعلم ان احزاب 
المشترك اطراف غير متناغمة مع أي حدث او مسألة 
معينــة، وما يجمعهم هــو كيف يواجهــون النظام 

والرئيس علي عبداهلل صالح في هذا الظرف.
إذا كان لكل منهم اجندة وبرنامج خاص به أال 

يؤثر ذلك على تنفيذ المبادرة؟
- إذا كانــت النوايــا تؤطر في اطــر ضيقة تحوم 
حول قضايا شخصية بعيدة عن قضايا الوطن فلن 
يصلوا إلى حل وقــد اخذتهم العــزة باالثم بعد ان 
تمترسوا خلف تلك القضايا الشخصية وهم يريدون 
مخرجًا ولكنهم اليستطيعون ان يتصوروا ان المخرج 
اليمكــن ان يكون إال لمصلحة الوطــن ووفق وفاق 
واتفاق وطني عام يسهم فيه كل االطياف السياسية 
في الســاحة الوطنية، وخارج هذا المفهوم اليمكن 
ان يكون هناك حل حقيقي.. ومسألة التهديد بالقوة 
والتصعيد والقتل والدمار فهو منطق عرفه التاريخ 

في القرون الوسطى  في اوروبا 
التي وجدت فيها بــرك من الدم 
في عهــد النازيين والفاشــيين 
عندما رفع شــعار »من لم يكن 
معي فهــو ضدي ومــن لم يطع 
امــري البــد ان ينتهــي« وهذه 
القاعــدة يجــب ان تنتهــي من 
قاموســنا السياســي الراهــن 
والتي يترجمها البعض في اللقاء 

المشترك.
شعار بلطجي

 الدعوة إلسقاط النظام من 
قبل قيادات المشترك كيف 

يمكن قراءتها؟
- الشــعار بحد ذاته مســتورد 
من خارج الوطن وليس له عالقة 
ببــراءة االختراع او بــأي مفهوم 
دستوري او قانوني بل هو شعار 
بلطجي أكثــر من كونه شــعارًا 

سياسيًا كما أنه شعار تحفيزي استعراضي تحريضي 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فشــعار اســقاط 
النظام يعني اسقاط كل المؤسسات وبالتالي فهم 
يسوقون البلد الى صحراء مليئة بالغبار فقط نتيجة 
افتعالهم لالزمة التي يريدون بها اسقاط النظام.. 
النظــام مؤسســات واطــراف واذا ســقط النظــام 
سيسقط الجميع بمن فيهم احزاب اللقاء المشترك.. 
اذًا المشــترك يبحث عن فراغ مطلق وهذا محاكاة 
للحركة الفاشــية التي كانت ترفع هذا الشعار في 
روما قبل ان يســتلم موسيليني الحكم في ايطاليا 
والذي قاد مظاهرة الى روما وأســقط المؤسســات 
الديمقراطيــة كلها والنظام الــذي كان قائمًا وحل 
محله نظام فاسيستي لم يرَ منه الشعب االيطالي 
إال الخراب والدمار.. وبالتالي الدعوة السقاط النظام 
معناه تدمير البلد بشــكل عام وقيــام حرب اهلية 
التقتصر على العاصمة بل ستشمل كل مدن وقرى 
الوطن.. وشعار اسقاط النظام لم يأتِ من تونس او 
مصر ولكن جاء من خارج الوطن العربي، فقد بُدئ 
في عام 1995م بتدريب عمالء في امريكا وغيرها 
من عواصم اوروبا التي تدرب فيها عمالء اســقاط 
النظام في العراق ومصر وليبيا وتونس وغيرها من 
الدول العربية، ومايحدث اليوم في ليبيا لم يستهدف 
رأس النظام بل تدمير ليبيا وشــعبها اســتنادًا الى 
شــرعية وهمية من الجامعة العربية ومن مجلس 
االمن الدولي فاقدي الشرعية كون امريكا هي التي 

تسيطر على قراراتهما طيلة العقود الماضية.
 األزمة الراهنة ليست وليدة اللحظة بل تمتد 
منذ عدة سنوات.. وهناك اختالف حول العديد 
من النقاط منها شكل نظام الحكم والقائمة 
النس��بية وغيرها لم تتطرق إليه��ا المبادرة 
الخليجية واقتص��رت على تنح��ي فخامة االخ 

الرئيس.. ما تعليقك؟
- في تصــوري ان المبادرة الخليجية تســتند الى 
مبادرات االخ الرئيس علي عبداهلل صالح المتتالية 
التي طرحها لتجاوز االزمة والخروج من المحنة التي 
لعب فيها العديد من االطراف داخل الساحة ووسعوا 
آفاقها وعمقوا جراحها.. والمبادرة جاءت على اسس 
وخطوات تنفيذية مكونة من عشــر نقاط سواء ما 
قبل او بعــد الحكومة الوطنية.. فــإذا وقف الجميع 
امام الحالة التنفيذية للمبادرة بعد اقرارها تصبح 
مدخاًل صحيحًا للمبادرات التي ســبقتها كاالنتقال 
من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني والقائمة 
النســبية وغيرها.. واعتقد ان مبادرتــي 2 فبراير 
و10مارس لالخ الرئيس ســتكونان أحد مرتكزات 

الحل.. كما ان تشــكيل حكومة وحــدة وطنية مثاًل 
ستكون بمثابة حكومة برلمانية.. إذا صدقت النوايا 

فإن االزمة في طريقها إلى الحل..
 ه��ل تعتق��د ان فترة الش��هر التي س��تعقب 
استقالة فخامة الرئىس كافية لتصحيح جداول 
الناخبين واضافة من بلغوا الس��ن القانونية 
للس��جالت واج��راء االنتخابات طبق��ًا لقانون 
االنتخاب��ات المعم��ول ب��ه، ام ان ما س��يطرأ 
في المش��هد قد يعيق تنفيذ بن��ود المبادرة 
وبالتالي يكون المشترك قد حصل على مطلبه 
في استقالة االخ الرئيس وتهرب من باقي بنود 

المبادرة؟
- الحكومــة الوطنية هي قطب 
الرحى، فــاذا تــم االتفــاق على 
برنامــج الخطــوات االجرائيــة 
لبرنامج االصالح لحكومة الوحدة 
الوطنيــة خــالل ثالثيــن يومــًا 
فــإن االنتقال الى الفقــرة التالية 
سيكون اســهل والخطوة التالية 
الخاصــة باســتقالة االخ الرئيس 
ســتكون بعــد ان يكــون مجلس 
النواب قد حدد االسس التي تحكم 
الجميع بعد االستقالة.. ولكن هل 
سيتم الدعوة لالنتخابات بموجب 
الدستور الحالي، في الوقت الذي 
تشكل لجنة لصياغة دستور جديد 
يطبق فــي المرحلــة القادمة، ام 
ســيتم االتفــاق علــى ان يكــون 
االجراء للتهدئة بحيث ننتقل الى 
مرحلة اوســع ويكــون الناس قد 
تخلوا عن االحتكاك االســتفزازي 
الــذي يعرقــل كل خطــوات حل 
االزمــة بشــكل ايجابــي.. وإزاء ذلك اقــول اننا اذا 
اردنا االنتقــال نقلة صحيحة وإجــراء انتخابات من 
أجل ترســيخ النظام البرلماني فإن 60 أو 90يومًا 
التكفي الن االســتفتاء بحد ذاته لــه مراحل ومدد 
محددة فاالستفتاء على الدستور وإعادته للبرلمان، 
غير أن نستفتي لنقر دستورًا ونعمل به مباشرة كما 
في مصر، وعلى كل يجب ان النســبق االحداث في 
التقييم او اصدار االحكام، والبد من وضع جملة من 
الضوابط والضمانات لتنفيذ المبادرة بشــكل كلي 
دون تجزئة حتى النترك للذي فــي قلبه مرض ان 
يدخل من خالل هذه الثغرة او تلك الفشال المبادرة 
او االلتفاف على الطرف اآلخر، وقبل كل شيء البد ان 
تسود الحكمة اليمانية ونتخلص من مرحلة التكتيك 
وان يعم حســن النوايا بين الجميع وان ال ننظر من 
الغالب او من المغلوب بل يجب ان تكون المصلحة 

الوطنية هي الغالبة.
 لماذا يصر اللقاء المشترك على استقالة فخامة 

الرئيس خالفًا للشرعية الدستورية؟
- في العالم أجمع الشرعية الدستورية هي التي 
تنتصر دائمًا خاصة في البلدان الديمقراطية ولذلك 
على االخوة في المشــترك اختيار إما العودة لنظام 
منغلق او التعامل مع نظام ديمقراطي وفقًا لدستور 
وقوانين موجودة ولكنهم خائفون اذا بقي الرئيس 
علي عبــداهلل صالــح حتى نهايــة العــام من عدم 
اســتطاعتهم اللعب بأوراقهم خارج إطار القانون.. 
ومــن االفضل ان نظل نتعامل مع حالة دســتورية 
قائمة في ظرف زمني حساس وفق خطوات  التخل 
بالتوازن بين صاحب الشــرعية الدســتورية وبين 
الذي يحاول االستيالء على السلطة كما هو حاصل 
اآلن حيث يسعى البعض إلى السلطة عبر االنقالب 

العسكري الذي نرفضه جميعًا..
 المش��ترك يمارس التصعي��د واللعب بورقة 

الشباب والمبادرة في آن معًا.. ما تعليقك؟
- المشترك يلعب سياســة فهو يضع كل األوراق 
ويختار الورقة التــي تجعله يربــح واآلن هو يلعب 
بورقــة الشــباب المعتصــم بعــد اعــالن قبولــه 
بالمبادرة.. ويقول نعم لحكومة وطنية لكن بدون 
مشاركتنا، ولهذا فالمشترك يوزع السم جرعًا ويريد 
تعكير االجواء وفق حسابات االوراق التي يلعب بها 
مثل ورقة الشــباب وورقة الحوثيين وورقة الحراك 
ومعارضة الخــارج ناهيك عــن لجنة الحــوار التي 
يرأسها االســتاذ محمد سالم باســندوة وهي كيان 
غير شرعي ويحاول أن يســتمد شرعيته من اللقاء 

المشــترك واتصور ان اللعــب بورقة الشــباب امر 
غير مقبول وغير مسئول النه اليمكن ان يُستغل 
الشــباب من قبــل المشــترك وإدخالهــم في نفق 
مظلم.. فاذا تم االتفاق بين المشــترك وشــركائه 
والمؤتمر وحلفائه فان الشباب المعتصم بالساحات 
سيضيعون وكأنهم الحطب التي اوقدها المشترك 
لتحقيق مكاســب سياســية لم يكــن ليحققها في 
ظل الشــرعية الدســتورية التي تحتكم للصندوق 
وليس للفوضى والعنف ولــوال حكمة االخ الرئيس 
علــي عبداهلل صالــح وعدم انجــراره لهــذا المربع 
بل والزامه للجهات االخرى رســمية وغير رســمية 
وأنصاره ومؤيديه بعدم المواجهــة لكانت النتائج 
دامية وكارثية على الجميع، ولذلك اقول ان الدعوة 
لالصالح والتغييــر نحو االفضل تتطلــب اكثر من 
الحوار الســلمي الديمقراطي وليــس حوار البنادق 
وضرب محطات الكهرباء وقطع الطرق أمام النفط 
والغاز.. بكل اسف االخوة في اللقاء المشترك لديهم 
هذه االوراق لممارسة الضغط وبالتالي فالتحريض 
على اقتحام البنوك والوزارات والمؤسسات ومقرات 
الرئاسة والمعســكرات هو نوع من ســالح العاجز 
والدعوة لالنتحار وإراقة الدماء، وبالتالي على الذين 
يرفعون هذا الشعار ويحرضون الشباب ان يكونوا 
في مقدمة الصفوف ال ان يدفعوا بهم وينامون هم 

في البيوت.
فالمحرضين للشباب واستغاللهم ال اتصور انهم 
اليفقهون أبعاد مايفعلون وما يرتكبون بحق الشباب 
وبحق الشعب اليمني الذي يستفز مشاعرهم مثل 
هذا التحريض واســتغالل األبرياء بعيــدًا عن لغة 

القانون والدستور وصوت العقل والحكمة.

أصوات نشاز
 إلى أي مدى تؤثر الفتاوى الدينية والتحريض 
االعالمي على الشباب المعتصم ودفعه لمثل 

هذه األعمال الخارجة على القانون؟
- االصوات النشاز بدون شك لها تأثيرها وصداها 
ولكن ليس اآلن بل بداية االزمة عندما كان الناس 
تســتمع لمثل هــذا التحريض والتعبئــة ولكن مع 
مرور ثالثة أشهر على بدء االزمة تراجع تأثير تلك 
االصوات البائسة التي التبشر باالمل بل االختناق 
المتواصل.. وهذه االصوات التحريضية لقت صداها 
لدى بعــض القنوات الباحثــة عن االثــارة والفتنة 
مثل قنــاة »الجزيرة« و»العالم« الـ »بي بي ســي« 
المكلفة بالترويــج للفوضى الخالقــة.. والعناصر 

التي كانــت تظهر على هــذه القنــوات المؤمركة 
للفتوى والتحريض ويدفع لها مبالغ خيالية مقابل 
ماتقوله الشاعة الفوضى الخالقة لتقسيم الوطن 
العربي، أصبحت اليوم محروقة ومكشوفة وفاقدة 

مصداقيتها، فالجزيرة ُأنشــئت لخدمــة االغراض 
االجنبية واالســرائيلية وتم رســم خطها وادوارها 
وألبســوها عقااًل واثوابًا وطنية ليسهل ادارتها من 
الغــرف المغلقة في اســرائيل وغيرها مــن الدول 
العربية واالجنبية تحت مايعرف بالمكاتب الترويجية 
لدعم الديمقراطيات في الوطن العربي.. مايعرف 
اليــوم بالمعاهــد الديمقراطيــة ســواء المريكا او 
االتحاد االوروبي لالسف الشديد هي جزء من هذه 
اللعبة، فكثير من الشــباب الذين يتدربون فيها او 
يرســلون عبرها للخارج للتدرب علــى كيفية اثارة 
الرأي العام والتحريض واثارة الفوضى ضد االنظمة 
العربية وتفكيكها هو جزء من اللعبة تحت مسمى 

الديمقراطيــة بهــدف تفكيــك 
االنظمة الدســتورية الموجودة 
أكانــت جمهوريــة او ملكيــة او 
خليطًا ليتــم بناؤها مــن جديد 

وفق مصالحهم االستراتيجية.
 لوح��ظ وج��ود تكام��ل 
وتنسيق بين ايران والغرب 
رغم اظهارهم عداء تقليديًا 

بينهم.. كيف تفسر ذلك؟
- هــذا األمــر يخضــع لتوافق 
مصالــح اســتراتيجية.. فإيران 
يوجــد لهــا مصالح فــي الوطن 
العربــي وتعتبــر نفســها قائدة 
حركــة اســالمية شــيعية فــي 
العالــم أجمــع.. وفــي الوطــن 
العربــي تعتبر نفســها شــريكًا 
اساسيًا في السيطرة على العرب 
امتدادًا لالمبراطورية الفارسية 
الســابقة مــن خــالل مصالــح 

ومتغيرات جديدة في المنهج.. والغرابة اذا شاهدنا 
ايران تدعي انها اصل االســالم والخالفة والرسالة 
وأنها أحق بقيادة العالم االســالمي والندية للعالم 
الغربي.. في العراق مصالح ايران ومصالح امريكا 
اتفقت حول اسقاط النظام العراقي واحالل عمالء 
لكل من ايران وامريكا ومن ثم تقاسم الثروة.. كثير 
من آبار النفــط العراقي توزعها ايران وتســخرها 
لتنفيذ اجندتها للتمدد والتوسع على حساب الدول 
العربية أو لنشر المذهب الشيعي في الدول العربية 
مثل الحوثيين في بالدنا او حزب اهلل في لبنان او كما 
يحدث في البحرين والســعودية وغيرها.. وامريكا 
نفس الشــيء تأخذ نفط العراق وتسخره لمصالح 
الشعب االمريكي وتسخر جزءًا من عائداته لتفتيت 

الوطن العربي.
إذًا ايــران تريد ان تتمــدد من الخليــج الى البحر 
االحمر وهذا باتفاق امريكــي وقد وقع الكونجرس 
االمريكي عام 1983م هذا وأقــره وبالتالي هناك 
تحالف اســتراتيجي بين ايران وامريكا واســرائيل 
لتقسيم الوطن العربي واستغالل ثرواته واستخدام 

مواقعه االستراتيجية حسب ما تقتضيه مصلحته.
 وماذا عن منظمة راندكور بريشن الموجودة 

في قطر؟

- هذه شركة كانت صناعية ثم تحولت الى اهداف 
اخرى تعمل على تغذية العديد من مراكز االبحاث 
للســيطرة على الوطن العربي واوروبــا وافريقيا، 
فشركة راندكوربريشــن تعتبر ان واشنطن يجب 
ان تكون مقر الحكومة الخفيــة للعالم، والحكومة 
الخفية يجب ان تتكون من ثالثة اشــخاص الملك 
ويجب ان يكون صهيونيًا، واثنين معاونين، والذي 
يؤســف له ان أهم مقر لهذه المنظمة يوجد اليوم 
في قطر ويمول من المــال العربي ومعظم تقارير 
وابحاث هذه المنظمة تبثها قناة »الجزيرة« لزعزعة 
االنظمة العربيــة والمجتمــع العربــي، وكثير من 
الصحف الغربية عندما تتحــدث عن هذه المنظمة 
تقول ان رأسها في قطر وأرجلها في واشنطن تابع 
لجهــاز الــ»ســي.أي.إيه«.. ولذلك علــى األنظمة 
العربيــة أن تتنبه للــدور  الخفي الــذي تلعبه قطر 
لضرب الوحدة العربية ومشــاريع التقسيم للوطن 

العربي.
أال ترى أن هناك تحاماًل من بعض الدول على 
فخام��ة الرئيس عل��ي عبداهلل صالح بس��بب 

مواقفه القومية؟
- هنــاك دول عربيــة واقليمية تحقــد على األخ 

الرئيس علي عبداهلل صالح بسبب مواقفه الوطنية 
المخلصة لشعبه ومواقفه القومية الرافضة لتفتيت 
األمة العربيــة فهو الزعيــم العربــي الوحيد الذي 
ظل متوازنًا في سياســته على المســتوى العربي 
والدولي..كما أنه ظل يحرص على وحدة الشــعب 
العربي في فلسطين وهو من قدم المبادرة اليمنية 
لتفعيــل الجامعــة العربية وانتظام جلســاتها وقد 
رفض حضــور القمة في قطر ألنــه كان ينظر إلى 
أنها عقدت لتوسيع الشرخ بين السلطة الفلسطينية 
وحماس، هــذه المواقــف وغيرها جعلــت البعض 
يضيــق منــه وخاصة إســرئىل وبعــض األنظمة 
العربية التي تدور في فلك هذه الدائرة االستعمارية 
وبالتالي هناك من يســعى للقيــام باتخاذ مواقف 
معادية لــه ولنظامــه وإن كان ينفذ بأيــادٍ يمنية 
وأخــرى خارجية، ولو لم تحدث هذه المشــاكل في 
بالدنا لكان األخ الرئيس قد سعى إليقاف نزيف الدم 
في ليبيا والذي- لألسف الشديد- ينفذ بقرار أوروبي 
بعد أن ألبسوه عقااًل وخفًا عربيًا من خالل الجامعة 

العربية.
كيف ترى قي��ام اللقاء 
بقط��ع  ك  لمش��تر ا
الطري��ق عل��ى النفط 
والغاز وض��رب أعمدة 

الكهرباء؟
- هذا جزء من مخطط 
قــة  لخال ا ضــى  لفو ا
يــادٍ  بأ ينفــذ  لــذي  ا
يمنيــة لتخريب الوطن 
واضعاف االقتصاد، وقد 
لجأ األخوة في المشترك 
لهذه األســاليب لتأليب المواطن على الدولة ولكن 
بمجرد أن عرف أن المشــترك هو من يقف خلف ما 
يجــري تأكد أن هذه األحزاب ليســت صالحة لحكم 
اليمن وليست أمينة على حياته ومستقبله، وبالتالي 
فالخاســر األكبر من وراء هذه األزمة المفتعلة هو 
اللقاء المشترك، وكأن واقع الحال يقول لقد انقلب 

السحر على الساحر.
تمرد بعض وحدات الجيش.. كيف تصنفه من 

وجهة نظرك؟
- تمرد الجيش أو جزء من وحداته كتيبة أو فرقة 
أو أقــل أو أكثر يعــد خيانــة عظمى تعقــد ألجلها 
محاكمة عسكرية للضباط والقادة 
واألفــراد.. وفي أوروبــا قد يصل 
الحكــم إلى اإلعــدام أو الســجن 
المؤبد فــي الدول التــي ال يوجد 

في قوانينها حكم باإلعدام..
والخيانة العظمى هي للقســم 
العسكري الذي أقســمه الضابط 
عند تخرجه من الكلية العسكرية 
ويوم تسلمه الموقع، بأنه سيحمي 
العلم والوطن.. وحسب علمي أن 
كثيرًا من الجنود والضباط الذين 
خرجوا على الشــرعية قــد عادوا 
عندما عرفــوا حقيقة ما يدور في 
الساحة.. والدستور اليمني يجرم 
االنشــقاق والتمرد عــن الجيش 
والقيادة المركزيــة ويجرم أيضًا 
قيــام بعــض األحزاب بتشــكيل 
المليشــيات شــبه العســكرية أو 
العســكرية، كما هــو حاصل من 
قبــل بعض أحــزاب المشــترك.. 
والحزب الذي يلجأ للســالح يعمل على حل نفســه 

بنفسه بموجب القانون.
مقتل أسامة بن الدن.. كيف يؤثر على مجريات 

األحداث واإلرهاب على مستوى العالم؟
- بن الدن كان يعتبر نفســه مجتهدًا وإن كان قد 
بدأ جهاده بدعم من الواليات المتحدة األمريكية في 
مواجهة االتحاد الســوفييتي في أفغانســتان، وقد 
ارتبط مع بن الدن العديد من الرؤوس اإلســالمية 

الكبيرة في اليمن والوطن العربي بشكل عام..
هناك شخصيات يمنية دينية كبيرة ذهبت للجهاد 
في افغانســتان وهــم معروفــون للعالــم، حركة 
االخوان المسلمين في اليمن وعلى مستوى العالم 
جندت الكثير من األطفال وذهبوا إلى افغانســتان 

للجهاد ضد االتحاد السوفييتي السابق..
وفي تصوري ان مقتل بن الدن لن يضعف القاعدة 
بل سوف يجعلها تقوم بأعمال انتقامية في العديد 
من الــدول العربية والعالمية حيثمــا توجد مصالح 
الغرب واألمريكان.. خاصة وأن بن الدن قد أوجد في 
هذه البلدان العديد من الخاليــا والبدائل القيادية 
المعروفــة، وبالتالي فغياب أســامة لن يؤثر ســلبًا 
على القاعدة بل قــد يكون هناك ردود أفعال قوية 
من أنصاره نتيجة للطريقة التي قتل بها أسامة بن 
الدن والرمي به إلى البحر دون محاكمة حســب ما 
أعلن عنه ولو علــى األقل لتثبت أنهــا دولة راعية 
للديمقراطيــة في العالم، ولذلــك أمريكا تصرفت 
تصــرف الخائــف، لــذا أرى أن المصالــح الغربيــة 
وخاصة األمريكية في بالدنــا اصبحت مهددة أكثر 
من أي وقت ســابق ألن وجود العديــد من القيادات 
التي ارتبطت بعالقات مع أســامة بــن الدن قادرة 
على القيام بعمليات إرهابية، ولعل الشهري وأنور 
العولقــي الذي يعتبــر عمياًل مزدوجــًا لألمريكان، 
وقد ارســل إلى اليمن بجانب آخريــن.. والعولقي- 
حسب الخبير في شؤون االرهاب والقاعدة لورانس 
رايت فإنه خيار متاح ليكون بدياًل ألسامة بن الدن 
والعولقي حســب روايات الخبير والمؤرخ الصحفي 
األمريكــي ويبســتر تاربلــي- هــو قائــد كبير مع 
من يســمون بالثوار أمــام الجامعة وبقية ســاحات 
االعتصــام للتخلص من النظــام اليمني، ومن ثم 
تقســيم البالد إلى جنوب وشمال.. ولذلك أقول إن 
القاعدة اصبحت بعد مقتل أسامة بن الدن تشكل 
خطــرًا فعليًا على اليمــن وعلى المصالــح الغربية 

واألمريكان أكثر من ذي قبل.

º                                            

º

على الذين يحرضون الشباب لالنتحار أن يكونوا في مقدمة الصفوف
البد من ضوابط لتنفيذ المبادرة دون تجزئة وانتقاء

º                                            

º

تجزئة المبادرة يتيح 
لمن في قلوبهم 

مرض إفشالها
بقاء الرئيس يعيق 
المشترك من اللعب 
بأوراق خارج القانون

º                                            

º

االستيالء على 
السلطة باالنقالب 

المسلح مرفوض

المشترك يوزع
 السم جُرع  ويعكر 

األج������واء

التمرد العسكري أو تشكيل 
مليشيات عسكرية جرائم 

تستحق اإلعدام

قيادات من القاعدة 
توجد أمام الجامعة مع 

المعتصمين

التحريض القتحام 
المؤسسات الرسمية سالح 

العاجز الذي ينتحر

العيد الوطني
ال�)21( للجمهورية

اليمنية
نعم  .. للبناء والسالم.. واملحبة والوئام يف وطن الثاني والعشرين من مايو العظيم

 حذر الدكتور قاســم سالم نائب 
رئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي من اســتخدام الشــباب 

والدفع بهم الى االنتحار من قبل أحزاب اللقاء المشتترك من أجل الوصول الى السلطة 
واسقاط النظام، وقال: ان الدعوة السقاط النظام شعار بلطجي جاء من الخارج وال 

عالقة له ببراءة االختراع أو بأي مفهوم دســتوري أو قانوني وأن دعاة اســقاط 
النظام يريدون إيصال البلد الى صحــراء مليئة بالغبار والى حرب أهلية تعم 

مدن وقرى الوطن. وشدد أمين عام حزب البعث العربي االشتراكي القومي 
على ضرورة التقيد ببنود المبادرة الخليجية متكاملة دون تجزئة .. مبينًا 

أن التجزءة ســتتيح للذين في قلوبهم مرض االلتفاف على المبادرة 
والتنصل منها. وأوضح سالم أن المبادرة الخليجية مرتكز ومدخل 

مهم لحل األزمة الراهنة وليس كل الحل.

 حوار/ عارف الشرجبي

المب��ادرة الخليجي�ة مدخل للح�ل 


