
> كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟
ـ بداية نترحم على شهداء التفجير اإلرهابي الذي استهدف 
الطالب الجامعيين لاللتحاق بكلية الشرطة األربعاء الماضي، 
ونعزي أسرهم وكافة اليمنيين بهذا المصاب الجلل، كما 
ندعو بالشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في العمل االرهابي 

الجبان.
ومن خالل صحيفتنا الغراء »الميثاق« ندين هذا العمل الجبان 
وكل األعمال اإلرهابية التي تضر بالوطن هنا وهناك، كما ندين 
العمل االهابي الذي استهدف الصحفيين في فرنسا وكافة 
األعمال اإلرهابية التي شهدتها جمهورية فرنسا خالل الثالث 
األيام الماضية، حيث ان فرنسا قدمت لشعبنا اليمني الكثير 
من الدعم في شتى المجالت، فضاًل إلى رعايتها للتسوية 
السياسية في اليمن..ونهنئ القيادة السياسية بزعامة رئيس 
الجمهورية األخ عبدربه منصور هادي، وكذا نهنئ الزعيم 
موحد اليمن الرئيس السابق علي عبدالله صالح،  بمناسبة 
العام الجديد 2015م، الذي نسأل الله أن يكون عامًا للدستور 
اليمني الجديد،  بعد أن استكملت لجنة صياغته المسودة 
األولى منه وسلمتها األسبوع الماضي إلى رئيس الجمهورية.. 
ات الالزمة له ومراجعته  ونتمنى اإلسراع في استكمال اإلجراء
من قبل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار حتى يتم 
إنزاله بأسرع وقت ممكن الى الشعب اليمني لالستفتاء عليه.

ومن خالل هذا الدستور- إن شاء الله- سيبنى يمن اتحادي 
عظيم، يسوده العدل والقانون والحكم الرشيد  والمواطنة 

المتساوية..
تي للمشهد السياسي الراهن فأنا حقيقة  وبالنسبة لقراء
متفائل جدًا، حيث نجد أن الحكومة لديها مهام، ومن خالل 
ات من خطوات في  متابعاتي لما تقوم به حكومة الكفاء
اطار استحقاقات المرحلة االنتقالية بما فيها اتفاق السلم 
والشراكة، وكذلك تلك اللجان التي شكلها رئيس مجلس الوزراء 
وانجاز الدستور، فهي تسير بخطى حثيثة نحو المستقبل 
بإذن الله.. والذي يتطلب من كل القوى تغليب مصلحة الوطن 
على مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة، وااللتفاف حول 
القيادة السياسية والحكومة من اجل انجاز الدستور وتنفيذ 

استحقاقات المرحلة االنتقالية..
وندعو الله ان يسدد خطى قيادتنا السياسية من اجل الخروج 

باليمن من هذه األزمة التي يعيشها البلد الى بر األمان.
> تتحدث عن دستور وهو ال يزال محل خالف !.

-الدستور له أساس، وهو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وقرار مؤتمر الحوار الخاص بتشكيل لجنة صياغة الدستور 
بــأن تقوم هــذه اللجنة بعكس مخرجاته في صيغة مواد 
دستورية في مسودة الدستور االتحادي، يتم عرضها على 
الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، ثم بعد 

ذلك انزاله الى الشعب اليمني لالستفتاء عليه.
ونستطيع القول بان الخطوات التي أنجزت حتى اللحظة 
ممتازة، وبالنسبة لموضوع شكل الدولة فقد حسم هذا االمر 
بتوافق كل القوى الوطنية في مؤتمر الحوار على أن تكون 
دولة اتحادية.. الحاصل اآلن ان الهيئة الوطنية للرقابة على 
تنفيذ مخرجات الحوار بدأت مناقشة مسودة الدستور وعند 
االنتهاء من ذلك يتم عرضها على الهيئة وذلك بالتزامن مع 
عرضها على الشعب خالل مدة يتم تحديدها بالتوافق بين 

رئيس الجمهورية ورئيس لجنة صياغة الدستور.
> تتفاءل أن يكون عام 2015 عام االستقرار في 
اليمن، في الوقت الذي شهد األسبوع األول منه 
أحداث مرعبة وأعمال إرهابية بشعة.. كيف يمكن 
المواءمة بين التفاؤل وما يجري على ارض الواقع ؟

-اإلرهـــاب ليس لعملياته وجرائمه توقيت معين أو زمن 
محدد بحيث يحدث في بداية العام أو في وسطه أو في 
آخــره.. فاالرهاب يستهدف مؤسسات الدولة ومكتسبات 
الشعب في أي وقت وهذا يستهدف بدرجة رئيسية تعطيل 
انجاز الدستور، وكذلك هو استهداف للمؤسستين الوطنية 
الدفاعية واألمنية، اللتين تتوليان صناعة االبطال  من الكوادر 
العسكرية واألمنية، فضال الى ان هاتين المؤسستين معنيتان 
بترسيخ االمن واالستقرار في البلد.. ما نتمناه- انشاء الله- أن 
يكون هذا العام عام ترسيخ األمن وبسط القانون وتعزيز 
وتقوية المؤسسة العسكرية واألمنية بشكل عام حتى تتمكن 
مؤسسات الدولة من بسط سلطاتها على كامل مناطق البالد، 
وتستأصل اإلرهاب إلى االبد من بالدنا الطيبة.. االرهاب آفة 

خبيثة يتوجب محاربته واستئصاله نهائيا من اليمن.
>باعتقادك متى ستنتهي الفترة االنتقالية.. أم 

انه ال مدة محددة لها ؟.
-الفترة االنتقالية تنتهي باالنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
وتنصيب رئيس جمهورية الدارة البالد.. هناك مهام  تقتضي 
تحديد مدد زمنية النجازها خطوة بخطوة من اجل أوال تهيئة 
المناخ  من خالل تشكيل لجنة لالنتخابات، مع إجراء بعض 
التعديالت في النظام االنتخابي بحيث يتواكب مع شكل 
النظام االتحادي الجديد، ثم يتم تنفيذ عملية االستفتاء على 
الدستور، وكذلك تنفيذ االنتخابات البرلمانية في االقاليم وفي 
الدولة االتحادية، وبعد ذلك تشكيل حكومة بناء على الحزب 
الذي يفوز بأغلبية األصــوات في البرلمان، تتجه البلد بعد 
ذلك الى انتخابات رئاسية، وبذلك تنتهي مهام واستحقاقات 

المرحلة االنتقالية.
التسوية السياسية تعتبر مشرقة- اذ أنها نأت باليمن إلى أن 
تقام دولة االتحاد اليمني بكل مؤسساتها وخالل فترة زمنية، 

»الميثاق«: القيادي المؤتمري لحسون صالح مصلح لـ

الدولة مسؤولة عن ضبط األمن ومكافحة االرهاب في البالد

حاوره/ منصور الغدرة

شكل الدولة حسم في الحوار وال 
يمكن إعادة النقاش حوله 

مجزرة 13 يناير التهمت 
هامات وطنية كبيرة 

وأعالمًا وحدوية

الفترة االنتقالية اليجب ان تكون مطلقة
أطـــراف سياسية وراء تمديد الفتــرة االنتقـالية خالفًا لمخرجات الحوار

 أكد األخ لحسون صالح مصلح عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن 
الفترة االنتقالية ليســـت مفتوحة أو مطلقة، فهي مقيدة بإتمام االســـتحقاقات الوطنية، كما أن التسوية السياسية 

في اليمن جرت برعاية دولية تقوم بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لخطواتها.
  ورأى مصلح أن شـــكل الدولة ال يمكن إعادة النقاش فيه، ألن هذه القضية قد تم حســـمها في مؤتمر الحوار، 

وأقرتها مختلف القوى الوطنية وكذلك أكدتها مسودة الدستور .. الى الحصيلة:

7حوار االثنين:  19 / 1 / 2015م  العدد:  )1744(
28 / ربيع اول / 1436هـ

اال ان هذا ال يتعارض بان تجرى االنتخابات الرئاسية في مدة 
معينة، وأنا اعتقد ان هذه االنتخابات ستجرى في القريب 
العاجل، وقد حددت لجنة صياغة الدستور بمدة محددة 

ومقيدة ال يستطيع احد الخروج عنها او التحايل عليها.
>هــذا بالنسبة للدستور الجديد في حــال تم 
االستفتاء عليه.. لكن انا أتحدث عن المرحلة 
الحالية والمدة التي يفترض ان تنتهي هذه 
االستحقاقات الوطنية- هل هي مطلقة ام انها 

مقيدة بفترة محددة ؟.
-الفترة االنتقالية ليست مفتوحة او مطلقة، فهي مقيدة 
بإتمام االستحقاقات الوطنية، باإلضافة إلــى أن التسوية 
السياسية في اليمن جرت برعاية دولية تقوم بالمراقبة 
والمتابعة الدقيقة لخطواتها وأي خروج عن االتفاقات ال 
يمكن ان تسمح به الــدول الراعية للتسوية السياسية في 
البالد.. أي ان هناك استحقاقات وطنية اعتقد ان تنفيذ 
خطواتها  سيتم خالل فترة قريبة جدًا- وكما فهمت ان 
لجنة صياغة الدستور وضعت في مسودة الدستور تقريبا 
مدة زمنية ما بين تنفيذ مراحل االستحقاقات الوطنية وما 

بين قيام الدولة االتحادية.

> لماذا لم تحسموا هذه المدة داخــل مؤتمر 
الحوار؟

- حسمت الفترة وحددناها بمدة تتراوح من سنة إلى سنتين 
تقريبًا إلنجاز كل هذه االستحقاقات الوطنية.. لكن تعرف أن 
البالد دخلت في حرب، باإلضافة إلى ان هناك أطرافًا سعت الى 
االنحراف بمسار مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي عمل هذا 

على إطالة المدة المحددة لهذه االستحقاقات.
> يعني إتمام هذه االستحقاقات مرهون بحدوث 
االستقرار في البلد وفي حال عدم وجــود هذا 

االستقرار ال يمكن المضي باالستحقاقات ؟.
ات االستحقاقات  - ال يعني ذلــك عــدم المضي فــي إجـــراء
الوطنية.. غير انه عادة عندما يكون هناك اصطفاف للقوى 
السياسية ووجود االستقرار في البلد يجعل ايضا الحكومة 
بــاال تنحرف عن مساراتها، اال ان هــذه االستحقاقات هي 
إلزامية في ظل الدستور وفي ظل الرعاية الدولية للتسوية 
وقرارات مجلس األمن الدولي، فهي محددة بوضوح وصريحة 
وال يمكن الخروج عنها .. لكن بقدر ما يهمنا اآلن هو تنفيذ 
االستحقاقات وانجاز الدستور والــذي يعتبر اكبر مكسب 
للشعب اليمني يضاف الى مكسب الحوار الوطني الذي رعاه 

الرئيس عبدربه منصور هادي.

> أنت عضو في هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات 
الحوار.. الم تصلكم نسخة من مسودة الدستور 
او يدعوكم الرئيس الى عقد اجتماع لمناقشتها 

حتى االن ؟
- في إطار قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور بان يقوم 
رئيس اللجنة بتسليم مسودة الدستور الى رئيس الجمهورية 
وان يتم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة 
الدستور بتحديد المدة الزمنية لعرض الدستور على الهيئة 
الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. وايضا 
استيعاب مالحظات اعضاء الهيئة الوطنية حوله ان وجدت.
لكن حتى اللحظة لم ندُع الى االجتماع المفترض الستعراض 
مسودة الدستور االتحادي.. لكن ان شاء الله- يوجه رئيس 
الجمهورية خالل اليومين دعــوة العضاء الهيئة الى عقد 
االجتماع واستغالل الوقت الذي يالحقنا ويضيق مواعيد 

االستحقاقات الوطنية.
> هناك ضبابية في أسلوب إدارة الدولة بهذه 

الصورة المليئة بالعنف إلى أين سينتهي بالبلد؟
- رغم الفوضى الحاصلة اآلن وما يحدث هنا وهناك، إال أن 
ات تسير بخطى حثيثة وفق التسوية  البلد في خير، فاإلجراء
واالتفاقات السياسية.. ومعالجة هذه اإلشكاليات هي من 
صلب مهام الحكومة وال ينبغي أن ننشغل بها أو االلتفات إليها 
وترك المهام واالستحقاقات الوطنية.. األخ رئيس الوزراء 
وحكومته يسيرون في الطريق الصحيح بخطوات مدروسة 
وواضحة- اذ ان الحكومة تقريبا أعدت مصفوفة لمعالجة 
قضيتي صعدة والجنوبية، وشكلت لجانًا من أعضاء الحكومة 
وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، لتنفيذ التوصيات الخاصة 
بقضية صعدة والقضية الجنوبية، واعطيت لهذه اللجان 
مهام النجازها خالل فترة ال تتجاوز الشهرين، كما أنها شكلت 
لجنة اقتصادية أعطيت لها مدة ثالثة اشهر النجاز مهامها.. 
أي أن هذه اللجان حددت لها المهام وزمن االنجاز، محدد 
ات- يعني قرار تشكيل هذه اللجان ومصفوفات  فيها اإلجراء
المعالجات واضحة.. واللجان اعتقد أنها بدأت تشتغل في 

هذا الجانب.
ــرون عملية التنفيذ التــفــاق السلم  >كيف ت
والشراكة.. وكذا االلتزام بمخرجات الحوار الوطني 

عامة وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية..؟
- اتفاق السلم والشراكة هو اتفاق مهم جدا وهو جزء ال يتجزأ 
من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وهناك 
خطوات ال تتعارض مع مخرجات الحوار، وبالنسبة للقضية 

الجنوبية فالمعالجات وضعتها مخرجات الحوار الوطني وأكد 
على ذلك اتفاق السلم والشراكة بالقرار الــذي تحدث عن 
تشكيل لجنة حكومية ومن كافة المكونات باستثناء المؤتمر 
الشعبي العام الذي اعتذر الدكتور احمد عبيد بن دغر عن 
المشاركة في اللجنة.. واللجنة هي االن تعمل على اعداد 
مصفوفة للقضية الجنوبية وفق المبادئ المقرة وتنفيذ 
النقاط الـ )20+ 11( مع تحديد المدد الزمنية للتنفيذ 
واالحتياجات الالزمة وغير ذلك، وحدد لها فترة شهرين 

النجاز خاللها هذه المصفوفة.
> لكن انصار الله) الحوثيين( يتحدثون انهم 
لم يقروا وثيقة مخرجات الحوار وبالتالي، فهم 

يعيدون النقاش الى المربع االول..؟
- انصار الله" الحوثيين" اقروا وثيقة الحوار، وال يوجد أي 
عودة للخلف، وكل االتفاقات التي تجري اليوم هي واضحة، 
وفــي إطــار مخرجات مؤتمر الــحــوار والــمــبــادرة الخليجية 
والتسوية السياسية في البلد.. وإذا كنت تتحدث عن شكل 
الدولة، فشكل الدولة ال يمكن إعادة النقاش فيه، الن هذه 
القضية قد تم حسمها في مؤتمر الحوار  وأقرتها مختلف 
القوى الوطنية، وكذلك أكدتها مسودة الدستور.. وأنا أتصور 
أن إثارة موضوع شكل الدولة في هذا الوقت بالذات هو مدعاة 
للتآمر على القيادة السياسية وعلى البلد التي يكفيها الوضع 
الذي هي فيه اليوم.. اآلن الشعب اليمني  أصبح يريد األمن 
واالستقرار ولم يعد بحاجة إلى مزيد من المشاكل والصراعات 
التي أنهكته. كما انه لن يتخلى عن وثيقة الدستور االتحادي 

أو مخرجات الحوار الوطني أبدا.
الن هذه وثيقة) مسودة الدستور( هي صيغة توافقت عليها 
القوى الوطنية, وتعتبر منجزًا كبيرًا لليمن، بعد ثورتي 
سبتمبر وأكتوبر ومنجز الوحدة اليمنية التي تحققت في 
الـــ22 من مــايــو1990م.. لذلك فهي مكسب للشعب ولن 
يتخلى أو  يحيد عنها، ومن أراد ان يخرج عن عجلة التاريخ، 

فسيقف وحيدا معارضا لهذه الوثيقة.

>تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ اتفاق السلم 
والشراكة.. هل هي بديلة عن الهيئة الرقابة على 
تنفيذ مخرجات الحوار الذي أنت احد أعضائها..؟!.
- ال ليست بديلة لهيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الــحــوار، فهذه اللجنة يتم تشكيلها وفقا التــفــاق السلم 
والشراكة  على أســاس  أنها لجنة مشتركة من محافظات 
صعدة والجوف وعمران والبيضاء ومــأرب من اجل تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني وحل القضايا اإلدارية واألمنية في 

إطار هذه المحافظات، وتسمى هذه اللجان لجان مشتركة 
تنبثق عنها لجان مراقبة وعموما مهمة هذه اللجنة المراقبة 
على تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة.. وأيضا تعتبر هذه 
اللجنة منبرًا لكل األطراف والمكونات في هذه المحافظات 
لطرح القضايا المثارة في تلك المحافظات. بينما نحن في 
الهيئة الوطنية مهمتنا هي الرقابة على تنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني.
>ألم تكن مخرجات الحوار قد تطرقت إلى هذه 

القضايا..؟
- كل هذه القضايا خرجت من مؤتمر الحوار الوطني.. كما 
ان اتفاق السلم والشراكة هو االخر جاء من مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني.
>هناك حديث عن وجــود تنسيقات تجرى مع 
القيادات الجنوبية التي تعيش بالخارج.. ما ابرز 
تلك القضايا التي يتم التنسيق فيها.. وما موقف 

الشارع الجنوبي منها ؟.
- أعتقد ان الشارع الجنوبي كان واضحًا وصريحًا وطرح قضيته 
في مؤتمر الحوار الوطني.. اليوم الشارع الجنوبي يترقب 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني- ابتداء من التهيئة مرورا 
باالستفتاء واالنتخابات وانتهاء بقيام هياكل مؤسسات الدولة 
االتحادية اليمنية.. وما يتوجب على الحكومة أن تقوم به 
خالل هذه الفترة هو تهيئة البلد لتنفيذ االستفتاء، وكذلك 
إجراء  االنتخابات.. هذه الخطوات محددة وعلى الحكومة أن 

تقوم بتنفيذها.
وبالنسبة للقيادات الجنوبية في الخارج، فهي تتكلم بكالم انا 
ال استطيع ان افهمه، وكل ما افهمه ان الشعب قال كلمته 
في مؤتمر الحوار الوطني، والقيادات الموجودة في الساحة 
الوطنية تناضل من اجل حقوقها ومن اجل تنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني، وهي موجودة على األرض اليمنية.
أما تلك القيادات الموجودة في الخارج، فانا لم اعد افهم  ما 
تقوم به.. واستطيع القول:إن الذي أمامنا وما يجب أن نعمل 
عليه هو مخرجات الحوار الوطني، والتي تعتبر اكبر منجز 
تحقق للشعب اليمني، كونها حلت جميع القضايا واإلشكاليات 

وعلى رأسها القضية الجنوبية وقضية صعدة.

> مأساة 13 يناير الدموية حلت قبل أيــام- 
ومن خالل األحداث اليوم..هل تعتقد أن اليمن 

سيشهد 13 يناير آخر؟.
- ال.. ال يمكن أن يشهد اليمن 13 يناير جديدا، وال يمكن 
لهذه األحداث أن تؤدي باليمن إلى أحداث 13 يناير جديد، 
الن القضايا الماثلة اليوم أمامنا هي قضايا طرحت على طاولة 
مؤتمر الحوار من قبل القوى الوطنية على المأل، ولم يكن 
هناك أي تحفظ حولها، ومن خالل ذلك أنجز عقد اجتماعي 
جديد  وافقت عليه كل القوى الوطنية.. يجنب البلد التقاتل 

على السلطة والمصالح والجاه والثروة.. الخ.

>باعتبارك أحد أبناء الشهداء البارزين الذين 
استشهدوا في أحداث 13 يناير.. ماذا تمثل لك 

هذه الذكرى المأسوية..؟
- الله يرحم الشهداء االبطال الذين سقطوا في تلك األحداث 
المؤسفة، وأحيي كافة اسر الشهداء الذين يسقطون هنا 
وهناك، فالبلد تنزف بالدماء يوميا من اجل الوصول الى امن 
واستقرار البلد.. طبعا 13 يناير- لالسف- التهمت هامات 
وشخصيات وطنية كبيرة واعالم وحدوية.. وهذه الذكرى 
المأسوية لن تكون اال ذكــرى للتصالح والتسامح من اجل 
نسيان الماضي المأسوي ومن أجل  بناء اليمن.. ذكرى للتصالح 
والتسامح من اجل تنفيذ الحلم  الذي استشهدوا من اجله 
أولئك األبطال أال وهو بناء وطن موحد، والذي نراه اليوم من 
خالل هذا الدستور الذي يحتوي في طياته مخرجات الحوار 

الوطني الشامل.

> هناك حديث عن انشقاقات داخــل المؤتمر 
الشعبي العام، وكذا مساعي البعض في تقسيمه 
إلى مؤتمر جنوبي واخر شمالي.. كيف ترى ذلك ؟.

- أواًل ال يوجد هناك أي انشقاق داخل المؤتمر الشعبي العام، 
وال يستطيع احد أن يشق المؤتمر، فالمؤتمر متماسك أكثر 
مما يتصور البعض.. المؤتمر قائم على الحوار وهو مفتوح 
للديمقراطية وطــرح القضايا بشكل عــام- ســواء القضايا 
التنظيمية او القضايا الوطنية تطرح  عبر األطر التنظيمية 

ويتم أيضا حلها في تلك األطر..
لكن من المؤسف أن هناك من اشتغل على قضايا خالفية، 
اعتقد أن المؤتمر حسمها ووضحها بشكل عام، وأنا ضد قرار 
لم ينفذ أساسا- الن الزعيم والرئيس والدكتور االرياني هؤالء 
مؤسسو المؤتمر الشعبي العام، وقدموا الكثير للمؤتمر عبر 

مراحل تاريخنا.
وإثارة مثل هكذا موضوع هو من باب محاولة ترسيخ العمل 

التنظيمي الداخلي للمؤتمر.

> إلى أين باعتقادك سينتهي األمر ؟.

- سينتهي إلى التأكيد على أن المؤتمر موحد وان المؤتمر 
موجود  في الجنوب وال احد موجود في الجنوب غير المؤتمر، 
وان الزعيم علي عبدالله صالح، والرئيس عبدربه منصور 
هــادي، والدكتور عبدالكريم االرياني.. كل هؤالء قيادات 
المؤتمر الشعبي العام وصناع المؤتمر ولن ينتهي األمر إلى ما 

يذهب البعض إليه بان هناك انشقاق داخل المؤتمر.
ومن يراهن على انه يمكن أن يحدث مثل هكذا انشقاق داخل 
المؤتمر، فهو واهم ورهان خاسر، وعليه ان يصرف النظر عن 
هذا الرهان، ألن مثل هذا األمر ال يمكن أن يحدث في المؤتمر 
القائم أساسا على الحوار والتعددية والتنوع في الرأي والرأي 
اآلخر.. وكل ما هو موجود في المؤتمر فقط هو تباين في اآلراء 
في إطار مستوى القيادات األعلى للتنظيم حول عدد من 
القضايا الوطنية والتنظيمية، والتي يتطلب انجازها بأن تسود 
الثقة والعمل البناء داخل قيادة التنظيم. واألجدر بمن يلهث 
وراء شق الصف واختالق الخالفات بين الزعيم والرئيس، أن 
يبذل المساعي  وان يحاول التوفيق بينهما، الن عليهما تقوم 
قوة المؤتمر الشعبي العام، وبعملهما المشترك- إن شاء الله- 
تعزز ثقة المؤتمر لدى القاعدة الجماهيرية للمؤتمر الشعبي 

العام التي ال يضاهيه حزب آخر في الساحة.

> وماذا بشأن تلك التوترات الجارية االن في محافظة مأرب، والتي تهدد بتفجر 
الحرب هناك..؟

- بكل تأكيد أن المتآمرين على البلد الذين يريدون حرف مسار الحكومة يطمحون إلى إبقاء 
اليمن في هذه األوضاع التي ال تسر صديق، وعدم إخراج البلد مما هي فيه من أزمات متالحقة، 

هم أنفسهم من أنهكوا البلد بصراعاتهم وحروبهم المتواصلة.
ومهما حدثت  من مشاكل وتوترات هنا وهناك في هذه المحافظة أو تلك المحافظة،  ال يمكن 
أن يجعلنا نتأخر او يمنعنا عن إنجاز الدستور، وكذلك ال يمكن ان يتخلى الشعب اليمني عن 
دستوره.. لهذا نقول لهؤالء العابثين بمقدرات الوطن ومصير شعبه أن يرفعوا أياديهم عن 

الشعب اليمني.
وبالنسبة لما حدث في مأرب األربعاء قبل الماضي، فهو خطأ عسكري، وأبناء مأرب هم أبناء تاريخ 

ولهم مواقف وطنية مشرفة إلى جانب الشعب اليمني.
وما يحصل هنا وهناك هو فقط يعني محاولة هذه القوى أن تعيد الفوضى إلى البلد وتحاول 
استغالل أي ظرف لعرقلة جهود القيادة السياسية والحكومة عن تنفيذ استحقاقات المرحلة 
االنتقالية وانجاز الدستور.. واعتقد بكل وضوح أن الشعب اليمني يتوق الى انجاز الدستور، حتى ال 

يصبح انجازه قطيعة مع الماضي وقطيعة مع الصراعات وقطيعة مع استغالل السلطة والتحكم 
بالثروة، وان نبني يمنًا يسوده األمن واالستقرار .. وهذا بالطبع يوجد هناك الكثير من األعداء 
لليمن وأعداء للشعب اليمني، يحاولون انتهاز اية فرصة إلدخال البلد في أتون الصراعات.. لكن 
ما نحب التأكيد عليه بان األسلوب األمثل والطريق الصحيح للقوى السياسية في التبادل السلمي 
للسلطة  هو السلم، أما بالنسبة لإلرهاب واإلرهابيين هذه الحرب استهدفوا اإلنسانية بشكل عام 
وال يفرقوا ما بين منجز وما بين مؤسسة وطنية عامة، فيجب علينا أن نلتف كلنا حول المؤسسة 
العسكرية واألمنية للقضاء على هذه اآلفة الخبيثة واستئصالها من بالدنا إلى األبد.. خاصة ونحن 

بلد حكمة وإيمان  وال اعتقد أن هؤالء اإلرهابيين يمتون بصلة إلى اإلسالم والدين الحنيف.
ورغم أن األحزاب والقوى السياسية ليست ممنوعة من دخول أية محافظة يمنية، ولم اسمع 

بان جماعة الحوثيين) انصار الله( تريد أن تدخل محافظة مأرب بالقوة..
لكن ليس لها الحق بان تدخل محافظة مأرب بقوة عسكرية، وال يوجد أمامها مبرر لذلك، وان 
كان مبررها ان تقاتل اإلرهاب واإلرهابيين وضبط األمن، فالقوات المسلحة واألجهزة األمنية 
الرسمية هي المعنية وحدها في بسط وفرض األمن واالستقرار في البلد عموما، وليس المليشيا 

واألجنحة العسكرية التابعة لبعض القوى في الساحة الوطنية.

االعمال االرهابية تستهدف تعطيل إنجاز الدستور
ال يمكن أن يشهد اليمن مجزرة كالتي حدثت في 13 يناير 1986م


