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»الميثاق«: رئيس المؤتمر بعدن لـ

كتلة المؤتمر لن تقبل بفرض جرعة سعرية جديدة

♢  نبدأ معك يا دكتور من الحادث االرهابي 
الذي استهدف المنطقة العسكرية الرابعة في 

محافظة عدن.. ما تعليقك عليه؟
- طبعًا اعتداء إرهابي يأتي ضمن المسلسالت االرهابية 
التي تستهدف الجيش واألمن في المحافظات وإن كان 
هناك استهداف خاص لبعض المواقع في المحافظات 
الجنوبية، لكن تظل اليمن بشكل عام مستهدفة من 
قبل االرهاب بدليل تشابه الجرائم المرتكبة سواًء في 
حضرموت أو صنعاء أو عدن أو غيرها.. وتظل أعمااًل 
ارهابية بامتياز حتى وإن كان هناك أط��راف سياسية 

متطرفة لها عالقة من قريب أو بعيد بهذه األعمال.
♢  من تقصد بهذه األطراف؟

- هي معروفة لدى الجميع وال تحتاج الى ذكر أسماء 
واألي��ام كفيلة بوضعها على المحك وكشفها متورطة 

شفت في بلدان أخرى..
ُ
للشعب كما ك

دولة الخالفة والكهوف!!
♢  برأيك لماذا تتزايد هذه الجرائم رغم انتهاء 
مؤتمر الحوار الوطني الذي كان الجميع يرجع كل 

حادث الى عرقلة الحوار؟
- القوى واألط��راف التي ال تريد نجاحًا للحوار كانت 
ومازالت تعمل على إفشال مخرجاته واإلطاحة بوثيقته 
التي أجمع عليها اليمنيون، وال يمكن للقوى التي ال تريد 

لليمن أمنًا واس��ت��ق��رارًا أن تهدأ 
أو ت��ك��ف ع��ن ال��ع��ب��ث وارت��ك��اب 
الجرائم في طريق الدولة المدنية 
ال��ح��دي��ث��ة.. ع��ل��ى اليمنيين أن 
يدركوا أن الذين ينشدون دولة 
الخالفة وال��ك��ه��وف ل��ن يرتضوا 
بمشروع الدولة المدنية الحديثة 
وسيزرعون الرعب والموت في 

كل الطرق المؤدية اليها.
♢  هل نستطيع القول إن 
االستهدافات المتكررة 
ية  لعسكر ا سسة  للمؤ
واالمنية في بالدنا تأتي 
ــذي  ل ا المسلسل  ضــمــن 
ــجــيــوش  ــدف ال ــه ــت ــس ي
العربية كما هــو حاصل 
في مصر وسوريا وليبيا 

وغيرها؟
- برنامج االخوان المسلمين في 

العالم واح��د، وطالما وج��دوا في المؤسسة العسكرية 
واألمنية حاجز صد لمشاريعهم، فبالتأكيد أن الجماعة  
ستضمر الشر لهذه الجيوش خاصة بعد ال��ذي فعله 
الجيش المصري بهم عندما وقف مع الشعب وأسقط 

مشروع األخونة في ال�30 من يونيو المجيد..
والله خير الماكرين

♢  لكن في بالدنا خضعوا للحوار وللتسوية؟
- هؤالء ال يؤمنون بحوار وال بشراكة وال بتسوية وإذا 

سنحت لهم الفرصة تنكروا لكل معروف ونسفوا كل 
جميل.. همهم األول واألخير هو السيطرة على الحكم 
وحينها سيفرضون أساليبهم العنيفة واالرهابية في 

سبيل الحفاظ على ما وصلوا اليه.
الشيء الرائع لدى الشعب اليمني أنه يعرف طموحات 
ونوايا االخوان ويدرك خطورتهم منذ فترات سابقة، 
ولهذا تجد المؤتمر الشعبي العام قدم التنازالت الكبيرة 
وكذلك رئيسه الزعيم علي عبدالله صالح قدم التنازالت 
العظيمة وفوت الفرصة على االخوان في اليمن الذين 
كانوا يدركون أن الرئيس صالح وحزبه المؤتمر الشعبي 
العام سيحبطون مخططاتهم وسيفشلون مؤامراتهم، 
ولهذا أقدموا على جريمتهم االرهابية البشعة في جامع 
دار الرئاسة ليتخلصوا من جميع القيادات المؤتمرية 
ولكنهم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وما يحدث 
اليوم من أعمال ارهابية هو استكمال للمشروع االجرامي 
ذاته، وهذا ما يجعل أصحاب هذه المشاريع االجرامية 
يتكشفون للشعب ويظهرون على حقيقتهم أكثر، وبكل 
تأكيد أنهم إلى فشل والى زوال، بدليل أنه ال تتحقق 
لهم أي أه��داف سوى ارتكابهم للجرائم البشعة التي 
يروح ضحيتها الضباط والجنود والمواطنون األبرياء، 

وهي جرائم ستعود عليهم بالويل والثبور.
االخ����وان وم���ن ه��م ع��ل��ى شاكلتهم م��ن الجماعات 
المتطرفة يعيشون حالة يأس وتوتر وضنك بدليل 
أنهم يرسلون عشرات األشخاص 
من قياداتهم وأتباعهم ليقوموا 
بمهمة ان��ت��ح��اري��ة ال يكسبون 
ها مصلحة وال يحققون على  وراء
إثرها هدفًا س��وى إزه��اق أرواح 

األبرياء فقط.
ل��ق��د ح���ض���رت ال���ي���وم ج��ن��ازة 
أح���د ض��ح��اي��ا ه���ؤالء المجرمين 
ال���ذي���ن اس��ت��ه��دف��وا المنطقة 
الرابعة بعدن وهو الشهيد علي 
س��ال��م أح��م��د ع��وض وق��د ذهب 
الستالم »مرتبه« من المنطقة 
العسكرية ول��أس��ف أن��ه استلم 
رص��اص��ات ال��غ��در والخيانة من 
قبل االرهابيين المجرمين، وبداًل 
من أن يعود براتبه ألسرته التي 

تنتظره عادوا به شهيدًا..
فبالله عليك أي��ة عقيدة وأي 
دين أجاز للمجرمين القيام بهذه الكبائر، وأي انتصار 
ينتظره االرهابيون القتلة من وراء أعمالهم الشنيعة 

التي تهتز لها السماوات واالرض غضبًا؟!!
وقفة مسئولة

♢  باعتقادك الى أين ستقود هذه الجرائم وما 
الذي يجب القيام به لردع مرتكبيها؟

- اعتقد أن هذا المسلسل االجرامي يرفع يوميًا منسوب 
كراهية الشعب لالرهاب واالرهابيين ويجعل المواطنين 
أكثر يقظة للمخاطر التي تحاك ضد وطنهم، كما أنه 

يكشف الوجوه القبيحة والعقول الظالمية التي ال تضمر 
سوى الشر والموت.. وهذا يتطلب وقفة مسؤولة للدولة 
وللجيش مسنودة بدعم وطني من المجتمع إليقاف هذا 
المسلسل االجرامي وردع كل من يخطط ويمول وينفذ 
تلك االعمال االجرامية االرهابية وقطع األيادي التي تمتد 
الى أمننا واستقرارنا سواًء أكانت أيادي داخلية أو خارجية.

ٌر واحد!
ْ

ِفك
♢  لو انتقلنا يا دكتور الى جرائم بشعة مماثلة، 
وباعتبارك رئيس فرع المؤتمر الشعبي بعدن.. 
ــاذا عن جرائم االقــصــاء واستهداف كــوادر  م

المؤتمر في عدن؟
- اعتقد أنها جرائم مرتبطة ببعضها البعض أي أن 
ه��ا مخرج واح��د.. فالفكر ال��ذي يستهدف أرواح  وراء
القيادات العسكرية واالمنية والقيادات المؤتمرية 
ينبثق منه فكر يستهدف الوظائف والمناصب.. أي أن 
الفكر الذي يستهدف االعناق والفكر الذي يستهدف 

األرزاق.. واحد!!
وهو ذاته الفكر الذي يزيحك من طريقه إما بالقتل أو 

باإلقصاء للوصول الى السلطة..
♢  مانسبة »األخونة« في محافظة عدن التي 

جاءت على حساب إقصاء المؤتمريين؟
- في ع��دن إشكالية »االخ��ون��ة« بشكل واض��ح جدًا، 
ونرفع معاناتنا الى قيادات المؤتمر.. فنحن نعاني من 
هذه المشكلة أكثر من غيرنا ألن المحافظ عندنا في 
عدن »إصالحي« يمارس في ظله أساليب كثيرة إلقصاء 
المؤتمريين من المواقع التنفيذية ولكن نحن صامدون 

رغم هذه الممارسات..
خذوا العبرة

♢  برأيك ما الموقف الــذي يجب أن يتخذه 

المؤتمر الشعبي العام إزاء سياسة »االخونة« في 
اليمن؟

- نحن في المؤتمر  لدينا مبادرة وتسوية ونحرص 
عليهما ونتحمل األساليب المخلة باالتفاقيات، ولكن 
نؤكد الخواننا في المشترك خصوصًا حزب االصالح أن 
صبرنا لن يطول إزاء استهداف المؤتمريين.. وخذوا 
العبرة وال��درس من إق��دام محافظ عمران على إقصاء 
أمين عام محلي المحافظة وردة الفعل المؤتمرية وما 

نتج عنها من نتائج.
♢  تقييمك لدور المؤتمر الشعبي العام بعد 

انتهاء مؤتمر الحوار الوطني؟
- ذهب يوّعي المواطنين بأهمية مخرجات الحوار 
ويحشد لتنفيذها.. بينما ذهب اآلخرون لمناجزة بعضهم 

البعض بقوة السالح وأساليب الخداع والتحريض..
♢  أنتم في فرع المؤتمر بعدن ما أنشطتكم 

؟
ً
التي قمتم أو ستقومون بها مستقبال

ل��ت��ي نهيئ بها أنفسنا لمواجهة  - لدينا برامجنا ا
التحديات واالستعداد لالستحقاقات القادمة الممثلة 
باالنتخابات.. كما أننا نبذل الجهود لتهيئة الناس لتنفيذ 
المخرجات الحوارية وبخاصة التحضير لالستفتاء على 
الدستور الجديد التي تعكف اللجنة الدستورية على 

صياغته..
الى جانب قيامنا بأنشطة أخرى 
نشعر بأنها تسهم في تسهيل 
ن��ش��اط وق���واع���د ال��م��ؤت��م��ر في 

محافظة عدن..
♢  هناك من يشير  الى 
وجود قطيعة بين فروع 
الدوائر والمديريات مع 
مركز المحافظة.. ما صحة 

ذلك؟
- ال يوجد قطيعة بيننا وبين 
ال����ف����روع.. ون���ح���ن ف���ي ت��واص��ل 
مستمر مع قيادات الفروع في 
المديريات، والمؤتمر في عدن 
يدرك التحديات التي يواجهها 
ال��م��ؤت��م��ر وي��واج��ه��ه��ا ال��وط��ن 
لمسؤولية  ا ويستشعر ح��ج��م 

الملقاة على عاتقه..
♢  هل هناك تحديات 

داخلية تواجه فرع المؤتمر بعدن عند قيامه 
بأنشطته وفعالياته ومهامه التنظيمية؟

- هناك تحديات كثيرة أهمها انشغال القيادات 
العليا في المؤتمر بالمشهد السياسي العام عن المهام 

التنظيمية في الفروع..
باإلضافة الى تحديات واجهتنا فيما يتعلق بالمقرات 
في بعض المديريات وجوانب مادية تتعلق باألنشطة 
والفعاليات.. ونحن نتواصل مع القيادات العليا لمعالجة 
المشاكل وأملنا كبير بتجاوز كل التحديات التي تعوق 

مهامنا التنظيمية والوطنية..

وإن شاء الله أن قيادتنا التنظيمية ستوفق في سيرها 
بمسارين: التنظيمي والسياسي وستهتم بالنزول 
الميداني لتفعيل األنشطة المؤتمرية في كل الدوائر 

والفروع..
الوجيه.. أزمة انهيار

♢  باعتبارك عضوًا في مجلس النواب كيف 
تعلق على الجرعة السعرية التي تنوي حكومة 
باسندوة القيام بها؟ وما دور كتلة المؤتمر 

الشعبي إزاء ذلك؟
- وزير المالية حضر االسبوع الماضي إلينا في البرلمان 
وطرح أفكارًا خاصة به وال تخص الحكومة وهي أفكار 
غير مقنعة ولن تحل مشكلة وإنما ستدخل البالد في 
أزمة ودوامة قد تقود الى انهيار اليمن.. ولهذا اقترحنا 
تشكيل لجنة برلمانية حكومية لوضع معالجات واقعية 

قابلة للتعامل معها..
أم��ا مقترحات وزي��ر المالية فلن يقبل بها المؤتمر 
الشعبي العام ولن يقبل بأية مقترحات تضر أبناء الشعب 

أو تزيد من معاناته..
♢  بصفتك عضوًا في مؤتمر الحوار الوطني 
وعشت مخاضاته وما اعتوره من عراقيل حتى 
لحظة الخروج بوثيقته النهائية .. هل الحظت 

مخاطر طرأت لعرقلة تنفيذ مخرجاته؟
- المخاطر التي واجهت مؤتمر الحوار خالل فترة 
انعقاده الت��زال تهدد مخرجاته وأه��م تلك المخاطر 
الحرب المفتعلة من »دم��اج« وحتى »همدان« ومثلها 
اغتيال عضوي مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم جدبان 

والدكتور أحمد شرف الدين.
وأعتقد أن الشعب اليمني ورعاة المبادرة الخليجية 
ي��درك��ون المخاطر التي تتهدد المبادرة والتسوية 
ومخرجات الحوار واألط��راف التي تقف أو تقوم بتلك 
المخاطر، كما أنهم يدركون من يؤمن بالديمقراطية 
والحوار إلخراج اليمن من األزمة ومن يؤمنون بلغة القوة 
والسالح في الوصول الى الحكم.. نصوص القرار األممي 
»2140« واضحة بشأن المعرقلين وتؤكد محاسبة كل 

من يعرقل التسوية السياسية.
اإلخوان.. رهان خاسر

ــوان« اليمن بعد  ♢  برأيك عــالمَ يراهن »إخ
القرارات المتخذة بحق تنظيم »االخــوان« في 
مصر والسعودية واإلمارات وغيرها من البلدان 

التي ترى االخوان تنظيمًا ارهابيًا؟
- أي شيء يراهنون عليه سيكون رهانًا خاسرًا، وأي 
تصرفات لهم قائمة على الغطرسة أو الحماقة ال تزيد 
عن كونها عملية انتحارية.. ُيفترض على »إخ��وان« 
اليمن »االص��الح« بشكل أدق أن يقرأوا المتغيرات من 
حولهم على مستوى المنطقة والعالم ويستفيدوا ومن 
ثم يزنون األمور بميزان العقل والتاريخ وال يجازفون، 
فليسوا أفضل وال أكبر وال أق��وى من »إخ��وان« مصر.. 
ف��إذا لم يحسبوا ألي تصرف ألف حساب ويغيروا من 
سياستهم وأساليبهم ويستغلوا صبر الشعب عليهم 
فسقوطهم سيكون أبشع وأشنع من سقوط زمالئهم 

في مصر وتونس.
يــا دكتور  ♢  نختتم معك 
لسياسي  ا للمشهد  تك  ء بقرا
في المحافظات الجنوبية بعد 
ــن مــؤتــمــر الــحــوار  ــتــهــاء م االن

الوطني؟
- اع��ت��ق��د أن ال��ج��م��اه��ي��ر في 
ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة في 
ظ��ل العمليات االره��اب��ي��ة التي 
تستهدف منشآت ومؤسسات 
في محافظاتهم ول��دت لديهم 
انطباعات جديدة وأدرك���وا أن 
هناك استهدافًا لقضيتهم على 

خلفيات سياسية وحزبية..
ال��م��ج��ت��م��ع ف���ي ال��م��ح��اف��ظ��ات 
الجنوبية اليوم أكثر إدراك��ًا َمْن 
يقف عائقًا في وجه حل قضيتهم 
واتضح له حقيقة »الربيع العربي« 
وما يحتوي من مؤامرات خارجية تستهدف القومية 
العربية وأمن واستقرار الشعوب العربية بشكل عام.. 
كما أن ممارسات حزب »االص��الح« والحزب االشتراكي 
في المحافظات الجنوبية جعلت الكثير من أبناء هذه 

المحافظات يراجعون مواقفهم.
♢  كلمة أخيرة؟

- أؤكد أن الشعب اليمني صبر كثيرًا ولم يعد قادرًا 
على تحمل الحروب العبثية أو الجرع السعرية القاتلة، أو 

المناكفات السياسية المقيتة.

قــال إن الفكــر الذي يقف وراء العمليات االرهابية هو ذاته الفكــر الذي يمارس االقصاء وأخونة الدولة..   
وأن قطع األعناق ال يختلف عن قطع األرزاق..

وأكــد أن اســتهداف المواقع العســكرية والنقــاط األمنية وقتل الضباط والجنود اســتمرار لمسلســل بدأه 
االرهابيون من جامع دار الرئاسة في الـ3 من يونيو 2011م..

مشــيرًا الــى أن االخــوان ال يؤمنون بالحوار وال بالشــراكة وال بالتســوية وأنهم يتنكرون لذلــك إذا وجدوا أن 
العنف سيقودهم الى السلطة.. وقضايا أخرى تحدث عنها البرلماني الدكتور مهدي عبدالسالم- رئيس فرع 

المؤتمر الشعبي بمحافظة عدن في الحوار التالي:

استهداف الجيش واألمن استمرار للمسلسل الذي بدأه اإلرهابيون من جامع الرئاسة

نواجه في فرع المؤتمر بعدن مشاكل مادية

عدن تعاني من »األخونة« أكثر من 
غيرها ألن المحافظ »إصالحي«!!

ممارسات »اإلصالح« و»االشتراكي« جعلت أبناء 
المحافظات الجنوبية يراجعون مواقفهم

»اإلخوان« ال يؤمنون بحوار 
أو شراكة أو تسوية

العمليات اإلرهابية 
وسياسة اإلقصاء 
وراؤها فكر واحد

فرع المؤتمر بعدن على 
تواصل دائم مع قيادات 

الفروع في الدوائر والمديريات

تنظيم »االخوان« يكره 
الجيوش العربية ويسعى 

لتدميرها بالتسريح والقتل

الحرب من »دماج« 
وحتى »همدان« مفتعلة 

لعرقلة التسوية 
ومخرجات الحوار

»اإلصالح« ال يقرأ 
المتغيرات الدولية 

بعقالنية وسقوطه وشيك

ال يمكن لمن 
ينشدون دولة 

الخالفة أن يقبلوا 
بالدولة المدنية

 حاوره/ توفيق عثمان الشرعبي

المؤتمر وحلفاؤه بإب يشددون على التصدي لتصعيد االخوانمتطرفون يطلقون النار على منزل القيادي المراني
تعرض منزل الشيخ قناف علي أحمد المراني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر  

الشعبي العام، إلطالق النار من قبل عناصر متطرفة في حي النهضة جوار 
جامعة اإليمان مساء الجمعة.

»الميثاق« أن عناصر أقدمت على اطالق وابل من  وأوضح الشيخ قناف في تصريح ل�
الرصاص على منزله ما أثار الهلع والرعب داخل سكان الحارة وبين االطفال والنساء، مشيرًا 
إلى أنه ال توجد لديه خالفات مع أحد.. غير مستبعد أن يكون وراء االعتداء دوافع سياسية.

وقال: لقد قمت بإبالغ الجهات األمنية عقب االعتداء مباشرة وتحرك طقم للمنطقة ولم 
يتمكنوا من القبض على الجناة الذين الذوا بالفرار.

ات الالزمة وكشف العناصر التي تقف خلف  وطالب قناف األجهزة األمنية باتخاذ االجراء
االعتداء على منزله وتقديمهم للعدالة، معتبرًا اي تسويف أو مماطلة تواطؤًا مع الجناة. 

جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمحافظة إب رفضهم   
ألع��م��ال التصعيد الخطير ال��ت��ي يمارسها ح��زب اإلص��الح 
بالمحافظة... جاء ذلك خالل اجتماع موسع ترأسه االخ عبدالواحد محمد 
صالح عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بإب وبحضور قيادة فرع 
المؤتمر بالمحافظة ورؤساء فروع المؤتمر بالدوائر والمديريات حيث تم 
التأكيد على أهمية تحمل المؤتمر الشعبي العام لمسؤولياته في مواجهة 

التحديات الراهنة.
كما تم مناقشة التصعيد الخطير ألح��زاب المشترك خاصة حزب 
االصالح وإقدامهم على نصب الخيام واالعتصام أمام بوابة مبنى المحافظة 
والتحريض على العنف والفوضى بهدف عرقلة التسوية السياسية 

والحيلولة دون تنفيذ مخرجات الحوار.
واعتبر المؤتمر وحلفاؤه بإب هذه التداعيات محاولة إلعادة الوطن الى 

ها الى المواجهات والصراعات والعنف  المربع األول وجر المحافظة وأبناء
والفتن..  وش��ددوا على التصدي لتصعيد االخ��وان��ي وفضح فسادهم 

وفشلهم أمام الرأي العام عبر مختلف الوسائل.
إلى ذلك أشار األخ عبدالواحد محمد صالح في اجتماع ترأسه االحد مع 
قيادة المؤتمر بالمحافظة وقيادة المؤتمر بجامعة إب وبحضور العميد 
أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي الى أن التصعيد االخواني يأتي 
بهدف تغطية فشلهم الذريع في تقديم الخدمات للمواطنين واالنفالت 
األمني واالره��اب ال��ذي يقومون به وص��رف األنظار عن ما يعانونه من 
ضغوط وانهيارات موجعة في محافظة عمران وغيرها من المحافظات 

والمناطق.
كما أشار الى أن ذلك يهدف البتزاز فخامة االخ عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية لتحقيق مصالحهم الشخصية.


