
«الميثاق»: األستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة لـ

اليمنيون قادرون على حماية وحدتهم وقهر المخاطر

"يحدوني الفخر 
واالعـــــتـــــزاز أن 
أقـــدم احــتــرامــي 
ــس عــلــي  ــي ــرئ ــل ل
عــبــدالــلــه صالح 
ـــــنـــــي أثـــمـــن  وإن
اصــــــطــــــفــــــاف 
ليمني  ا لشعب  ا
مـــــــــــــن أجـــــــــل 
وحــدتــه وأقـــدم 
أيــضــًا احــتــرامــي 
ــــه  ــــمــــت ــــعــــزي ل
وشــجــاعــة هــذا 
ــــب فــي  ــــشــــع ال
خياره الطموح 
ــــل  ــــث ــــم ــــت ــــم ال
فــــــي انــــتــــهــــاج 

الديمقراطية"
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1212األحد: 

8  يحتفل شعبنا بالعيد الوطني السادس والعشرين 
للجمهورية اليمنية في ظل تطورات خطيرة.. كيف تنظرون 

الى هذه المناسبة؟
 احب ان اوجه عبر صحيفتنا الغراء «الميثاق» اسمى آيات التهاني 

ً
- اوال

والتبريكات لشعبنا اليمني العظيم صاحب المصلحة االولى واالخيرة من 
هذا االنجاز التاريخي المتمثل في الوحدة اسمى واعظم انجاز يتحقق 

لليمنيين في تاريخهم المعاصر..
 ان الظرف العصيب والخطير الذي تعيشه بالدنا يكسب هذه 

ً
وحقيقة

المناسبة زخمًا اكبر  يدلل على ان اليمنيين قادرون على حماية انجازهم 
بالرغم من هول المخاطر المحدقة بهم ليس على صعيد وحدتهم وانما 

على صعيد كيانهم واستقاللهم ووجودهم كشعب ووطن..
واستطيع القول ان هذه المناسبة محطة مهمة يراجع اليمنيون 
خاللها مواقفهم وتوجهاتهم وجعلها تصب في صالح تعزيز المسار 

الوحدوي..
8  من هذه المخاطر ما يسعى له البعض الى ما يسمونه 
باألقاليم .. هناك من ينظر لهذه الخطوة- اذا ما تحققت- 

ككارثة على وحدة اليمن.. ما تعليقكم؟
- من الطبيعي ان الدولة اليمنية تتطور لتكون دائمًا قــادرة على 

المواكبة لكل جديد يطرأ على صعيد مؤسسات دول العالم.
والتطوير هنا عملية تختلف من بلد آلخر وبصورة تأخذ في عين 
االعتبار خصوصيات وظروف كل بلد بال شطط وطموحات التستند الى 
رؤى علمية تقرأ الراهن والمستقبل وتستجيب للمتطلبات الملحة للبلد 

ودون اهواء واجندة ضيقة..
رؤية تطويرية

ورؤيتنا في المؤتمر الشعبي العام ترتكز على هذا االساس وتؤمن 
بالتطوير لمؤسسات الدولة برؤية ثاقبة تحقق المشاركة الشعبية 
الواسعة والفاعلة للمجتمع في اطار مؤسسات الدولة التي تكفل حق 

المشاركة وتفتح لها آفاق واسعة من حين ألخر.. 
وجعل الالمركزية اداة مهمة في عملية البناء على الصعيدين الرسمي 
والشعبي وفي التطوير لمختلف الجوانب من تقسيم اداري هيكلي، 

مؤسسات المركزية..  الخ من المتطلبات..
أما نظرة البعض لالقاليم وما يرافقها من طموح كبير جدًا فإنه اليتفق 
والمعطيات الراهنة بل انها في هذا الوقت قد تكون سببًا لتقسيم اليمن 
نظرًا لتدني مستوى الوعي لدى كثيرين، ومع تنامي مظاهر سلبية 
مجتمعية كالمناطقية والمذهبية.. وغيرها من المظاهر التي جلبتها 
االحداث والتداعيات منذ العام ٢٠١١م وما صاحبها من استهداف 
للدولة ومؤسساتها وهو مانجني اليوم ثماره من كوارث كنتيجة لهذه 

التداعيات.
وخالصة نقول ان عملية التطوير مطلوبة بل وتمثل اتجاهًا اجباريًا 
للدولة اليمنية لكن علينا ان نترك هذا التطوير يتم بانسيابية وسنجده 

يتمكن من وقت آلخر  يتنامى ويتعاظم مع تطور وتنامي البالد.
مباحثات الكويت

8  على صعيد مباحثات الكويت فإن الوفد القادم من الرياض  
رؤيته للحل تحبذ التوجه نحو استفتاء شعبي القرار شكل 

الدولة باالقاليم.. كيف تنظرون لتوجه كهذا؟:
 تكريس الجهد التفاوضي على ملء الفراغ كإيجاد حكومة 

ً
- ينبغي اوال

توافقية او تحت اي اسم، تكون مهمتها تطبيع الحياة اليمنية وايقاف 
اطالق النار وعودة المؤسسات..وهذه في نظري بل ووفقًا للمنطق 
ضرورة ملحة وخطوة البد منها، أما فيما يتعلق باالقاليم فالبد من إجراء 
مناقشات مستفيضة للوصول الى صيغ تتفق مع متطلبات شعبنا دون 
شطط على صعيد هيكلة الدولة، مؤسساتها المركزية والالمركزية وبعد 
التوافق على كل ذلك يكون التوجه نحو االستفتاء.. أما مانحتاجه اليوم 
هو االسراع بالسير نحو انتخابات عامة تضع حدًا لحالة الفراغ الراهن، 

والذي يمثل استمرارها خطرًا على اليمن عمومًا..
مفاوضات تراوح مكانها

8  المباحثات في الكويت تعاني من انحسار شديد وبقيت 
تراوح مكانها.. مالذي يحركها من وجهة نظركم؟

- اذا ماتوافرت النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية من اجل الشعب 
واخراجه من معاناته الراهنة والتي اضحت معاناة كارثية لالسف الشديد، 
فإن المباحثات في الكويت لم تكن تحتاج الى كل هذا الوقت العبثي دون 

ان يتحقق انجاز مهم يطمئن له الشعب..
القرار ليس بأيديهم

واعتقد ومن خالل متابعتي لوفد الرياض وادائــه التفاوضي أنه جاء 
ليسمع فقط دون ان يقدم رؤى تعكس حرصه على السير باتجاه 
التسوية المنشودة ،فعلى مايبدو انه يفتقد التخاذ قرار مسؤول نتيجة 
التداخالت والتناقضات في موقف القوى التي تقطن الرياض باالضافة 
الى تعدد الرغبات بين قطبي مايسمى بالتحالف المتمثلين بالرياض وابو 
ظبي وكل ذلك سبب رئيسي في تعثر سير المباحثات وبصورة تكشف 
الهوة الشاسعة لدى الطرف اآلخر.. ويدلل على هذا حالة الجدل العقيمة 

ازاء  مناقشة موضوعات منطقية التتحمل كل هذا الجدل العبثي!!
ت.. وإصرار

ُّ
تعن

8  مثل ماذا؟
- االصرار على عودة مايسمى بالشرعية بعد كل ماشهده اليمن من 
قتل ودمار والتجاهل المتعمد لمبدأ التوافق  والذي تنص عليه كافة 
المرجعيات..والتي تحتم جميعها السير نحو ايجاد حكومة توافقية 
تناط بها كافة المهام والمسؤوليات التي سيتم االتفاق عليها في اطار 

خارطة طريق.تشمل كافة الموضوعات في اطار زمني..
8  هم يقولون ان لديهم ضمانات بعودة الشرعية من قبل 

الواليات المتحدة.. االمم المتحدة؟
- اذا كان االمر كذلك لماذا الحوار.. عليهم ان يطلبوا من واشنطن 
ايصالهم الى صنعاء واعتقد أن االمم المتحدة وكل القوى الفاعلة في 

ات. العالم تطالب الجميع بضرورة الوصول الى اتفاقات وليس إمالء
عودة هادي

8  هناك تسريبات ان هناك توافقًا بعودة هادي لبضعة أشهر 

دون صالحيات؟؟
- اآلن االهم هو اليمن او هادي؟ سؤال موضوعي نطرحه.

وهم يعلمون علم اليقين ان هادي لم يعد يمثل اهمية في الداخل 
اليمني وأنه مجرد ورقة يزايد بها الذين شنوا العدوان على اليمن.

وعمومًا نحن النبني آراء او مواقف على اســاس تسريبات، وهناك 
بالكويت وفدنا الوطني وما سيعبر عنه من موقف سيراعي مشاعر 

اليمنيين الذين دمر حياتهم العدوان الغاشم.
أداء تفاوضي

8  على ذكركم الوفد الوطني بالكويت.. ما تقييمكم ألدائه؟
- استطيع القول ان الوفد الوطني يقدم اداًء رائعًا  ويعكس كل يوم 
استيعابه للعملية التفاوضية سوءًا أكان في تقديم الرؤى والتصورات أو 
المعالجات وجميعها تحظى باهتمام الراي العام اليمني.. كما انه اي الوفد 
الوطني استطاع وخالل وجوده بالكويت كسر حالة العزلة السياسية 
اته مع العديد من الفعاليات  الدولية.. ونحن هنا نرصد باهتمام بالغ لقاء
السياسية عربية او اجنبية وهى فرصة استطاع من خاللها ان يقدم 
الصورة الكاملة لطبيعة معاناة اليمنيين جراء العدوان وايضاح الكثير 
من الموضوعات ذات العالقة بمواقف القوى المناهضة للعدوان وحرصها 

على بلوغ تسوية تنتصر للشعب اليمني دون غيره.
تباين الوفد الوطني

8  هناك تباينات بين الوفد الوطني بشقيه المؤتمر وانصار 
الله.. في نظركم هل ستؤثر على تماسك وحيوية الوفد؟

- وجــود التباينات طبيعية في العديد من القضايا  فالوفد يمثل 
مكونين مهمين، ومع ذلك ننظر لها على أنها حالة اثراء لآلراء والمواقف 
تتطلب المزيد من التشاور والتفاهم المسؤول بما يضمن للوفد ديمومة 

التناغم والقدرة على التعاطي مع مختلف القضايا بروح وعزيمة واحدة.
تفاهمات جانبية

8  لكن هناك تفاهمات قد يلجأ لها طرف دون تنسيق مع 
اآلخر؟!

- في كل االحوال  يتطلب ذلك المزيد من التنسيق المشترك، وجنوح 
اي منهما خارج التنسيق الواحد والمشترك لن يزيده اال اخفاقًا.. ولكننا 

نأمل ان التصل األمور إلى هذا الحد.
حوار يمني- سعودي

8  هناك تفاهمات أجريت بين انصار الله والسعودية 
والمعروفة بتفاهمات ظهران الجنوب تمت حسب مايقال دون 

تنسيق مع المؤتمر.. ما تعليقكم؟
- عمومًا المؤتمر الشعبي العام وعلى لسان رئيسه الزعيم علي عبدالله 
صالح بارك اي تفاهمات تنتصر للوطن والشعب.. من شأنها ان توقف 
العدوان وترفع الحصار ..والمؤتمر كما تعلمون اول مكون طالب من 
خالل الزعيم ايضًا ومنذ الوهلة االولى للعدوان  بضرورة إجراء حوار 

يمني- سعودي.
8  لكن تفاهمات انصار الله مع السعودية حوار جماعة مع 

دولة؟
- طالما تكون في اطار عناوين وطنية فهي خطوة اولى نحو حوار 

يمني- سعودي.
من أجل اليمن

8  واذا تمت تحت اطار اجندة خاصة؟
- دعنا نتحدث اليوم عما يؤكد عليه انصار الله بشأن هذه التفاهمات 

فهم يؤكدون أنها تفاهمات من اجل اليمن.
8  واذا كانت لمصالح الجماعة؟

- علينا ان النستبق االحداث، مايهمنا اليوم مع انصار الله هو العمل 
كفريق واحد من اجل ايقاف العدوان ورفع الحصار.

8  هل تتوقع أن يحدث تطور مهم على صعيد مباحثات 
الكويت؟

- المباحثات تحظى باهتمام دولي وهو حريص على انجاحها وهناك 
جهود ايجابية تبذل من قبل االشقاء في دولة الكويت وان شاء الله تحمل 

الساعات او االيام القادمة خبر انفراج مهم يسعد الشعب.
مبادرة كويتية

8  هل تتوقعون مبادرة مهمة من قبل أمير الكويت؟
 وشعبًا حريصة على انجاح المباحثات،  وأميرها يولي 

ً
- الكويت قيادة

هذا جل اهتمامه من خالل التقائه بالوفد الوطني للمرة الثانية، وفي 
ظل هذا االهتمام والرعاية الكبيرة نتوقع كل ماهو ايجابي من اشقائنا 
في الكويت ورصيدهم ايجابي وكبير في دعم اليمن تنمويًا وتصالحيًا 

بين القوى اليمنية وللكويت محطات مهمة ومشرقة في هذا المجال..
8  شهدت بعض المحافظات الجنوبية مؤخرًا تهجيرًا 
 قسريًا لمواطنين يمنيين.. هل تصرفات كهذه تخدم 

ً
وترحيال

مسار التسوية؟
- ممارسات اقل مايقال عنها انها تعبير عن نزيف حاد في المسؤولية 
الوطنية للذين قاموا بها أو نفذوا تلك التوجيهات.. كما أنها تمثل 
انتهاكًا لحقوق االنسان في وطنه، وجريمة يحاكم مرتكبوها من العدالة 

اليمنية، الدولية..
وهذه التصرفات غير المسؤولة مثلت ترمومترًا حقيقيًا قسنا من خالله 
ها سواًء في المحافظات الشمالية او  درجة االستياء الشعبي العارم ازاء
الجنوبية.. وكلها مؤشرات تؤكد ان الحس الوطني والوحدوي لدى اغلبية 

اليمنيين مازال بخير..
8  هادي وبن دغر حّمال مسؤولية ذلك َمْن اسموهم بعناصر 

استخبارات صالح والحوثي النائمة في عدن؟
- سلطة عدن ووفــق بيان لها أكــدت أنها من قامت بتلك األعمال 

ات وبتوجيهات ورعاية من هادي.. واإلجراء
واذا كــان هناك مــن نائمين فهما هــادي وبــن دغــر الــلــذان لــم يعد 
ر الرأي العام. لتصريحاتهما اية منطقية واليجنيان غير استهجان وتندُّ

ندوة الميثاق
8  على الصعيد التنظيمي ما الجديد على مستوى نشاط 

معهد الميثاق؟
- هناك ندوه أقمناها بداية هذا االسبوع وفي اطار محاور مهمة 
عنى جميعها بمدلوالت ذكرى تحقيق الوحدة والتحديات الراهنة 

ُ
ت

والقادمة شارك فيها نخبة من االكاديميين والمختصين ..كما ان 
المعهد وفي اطار خطة االمانة العامة وخطته سيواصل عملية 
التدريب والتأهيل لكوادر المؤتمر بتكويناته القاعدية، وقد 
استكمل بنجاح عقد دورة تدريبية لكوادر المؤتمر بمحافظة 
صنعاء الهدف منها رفع مهارات ومعارف المتدربين في عمليات 
االتصال والتواصل باالضافة الى عدد من المهارات التي يتطلبها 
النشاط التنظيمي، وسيواصل المعهد عقد الندوات والحلقات 
النقاشية وعقد البرامج التدريبية الطويلة والقصيرة خالل الفترة 
القادمة وفي اطــار حرصه على دراســة االحتياجات التدريبية 

الكفيلة بتعزيز االدارة التنظيمية.

في حوار مع االســتاذ محمد حســين العيدروس- عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق للدراســات والتدريب-  
سلط األضواء على مجريات األحداث الراهنة، وما يعيشه الوطن من حالة عدوان فاشي فاق كل األوصاف في همجيته 
ووحشــيته وال إنســانيته، كانت قد ســبقته أحــداث فوضى الربيع العربــي «٢٠١١م» التي كانت بداية انهــاك وتدمير لليمن 
ومقــدرات مؤسســات الدولة اليمنيــة الحديثة التي أعلنت في ٢٢ مايــو ١٩٩٠م وُيحتفل اليوم بعيدهــا الـ٢٦ من عمر هذا 
المنجز التاريخي العظيم الذي يتعرض لمؤامرات ومشــاريع التقســيم والتجزئة واالحتالل والغزو األجنبي، من بوابة العدوان 

السعودي الذي وفر وهيأ لذلك التواجد..
كما عرجنا في ســياق الحوار الذي أجرته معه «الميثاق»  إلى المشــاورات الجارية في الكويت وجهود الوفد الوطني إلى جانب 

قضايا وطنية وتنظيمية.. فإلى الحصيلة:

هناك إصرار من بعض الدول على شرعية «مزعومة» وتجاهل لمبدأ التوافق الذي تنص عليه كل المرجعيات التي يتم التحاور على أساسها

الجهد التفاوضي يجب أن يتجه نحو إيجاد حكومة توافقية وإعادة تطبيع الحياة اليمنية واإلعداد النتخابات عامة تمأل الفراغ

مشاورات الكويت ال تحتاج لكل هذا الوقت العبثي.. ووفد الرياض يفتقد للقرار

فوضى ٢٠١١م جلبت للبلد الخراب والدمار وأنهت مؤسسات الدولة

ينبغي لعمليات التطوير والتحديث أن تبتعد عن األهواء واألجندة الضيقة

وفد الرياض جاء ليسمع دون أن يقدم رؤى أو مشاريع حلول

األقاليم طموح كبير ال يتفق مع معطياتنا الوطنية الراهنة

تعدد الرغبات بين السعودية تعدد الرغبات بين السعودية 
واإلمارات أدخل المفاوضات واإلمارات أدخل المفاوضات 

دائرة الجدل العبثيدائرة الجدل العبثي

 حوار/ يحيى علي نوري

مر أكثر من شهر منذ بدء ما يسمونها بمفاوضات الكويت ولم يتحقق فيها  
حتى اليوم أي تقدم ينبئ بقرب انتهاء العدوان وانتهاء الحرب الداخلية 

وتحقيق السالم.
الوفد الوطني ذهب إلى الكويت وفي جعبته رؤية واضحة تؤسس لمرحلة انتقالية 
وتحدد معالمها بقواعد ضامنة تعتمد على التوافق, فيما وفد الرياض ذهب وفي 

جعبته القرار (٢٢١٦) وال يريد سوى تنفيذه وعودة شرعية هادي وحكومته..
منذ قرابة الشهر ووفــد الرياض يتهرب من مناقشة مجمل القضايا بمسئولية 
وطنية, فتارة يرفض النقاش بعيدًا عن القرار (٢٢١٦) وتارة يتلكأ في تقديم 
رؤيته وتصوراته للمرحلة القادمة, وتارة أخرى يطالب بعودة هادي وحكومته إلى 
صنعاء لمدة ٩٠ أو ٣٠ يومًا ورابعة يطالب بحل الجيش وتسريحه، وخامسة يصر 
على أن يترأس علي محسن األحمر اللجنة العسكرية المقترحة في المرحلة االنتقالية, 
ويريد ضمانات لتنفيذ القرار (٢٢١٦) وهكذا هو ديدن "وفد الرياض" منذ الـ٢١ 

من أبريل.. وبالمختصر يقول "حبتي وإال الديك"!!..
منذ البداية لم يذهب وفد الرياض إلى الكويت - وإن كان هو السباق في الذهاب - 
للتفاوض وإنما للمراوغة وممارسة األالعيب وتضييع الوقتـ  بحسب التوجيهات التي 
تلقوها من النظام السعوديـ  وترك المجال لسادتهم من آل سعود إلرسال المزيد 
من التعزيزات العسكرية ومد مقاتليهم في الكثير من الجبهات بالرجال والعتاد 
هم بذلك يحققون تقدمًا 

َّ
واالستمرار في الغارات الجوية والعمليات العسكرية عل

ما يدفعهم للتفاوض مع الوفد الوطني بتعاٍل ووضع شروطهم التي تقود إلى إعالن 
وفد صنعاء القبول بها..

إن التوصل التفاق سياسي يقضي بتشكيل حكومة توافقية جديدة وإيجاد بديل 
عن هادي ومن ثم تنفيذ قرار األمم المتحدة (٢٢١٦) سيمثل انتصارًا للوفد الوطني 
وانتصارًا للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وهو ما ال يمكن القبول به من 
النظام السعودي وحلفائه وبالذات "حزب اإلصالح" الذي ال يريد للحرب أن تتوقف ..!!

 إلى المفاوضات السورية مع ما يسمونها المعارضة ونسأل لماذا لم تحقق 
ً
لننظر مثال

أي تقدم ُيذكر , الجواب ببساطة ألن السعودية الداعمة الرئيسية لتلك المعارضة ال 
ها,  تريد أي توصل التفاق ينهي حرب السنوات الخمس التي دمرت سوريا وهجرت أبناء

دون رحيل الرئيس السوري وحل وتسريح الجيش السوري!!.
نفس القضية واللعبة تنفذها في الحالة اليمنية, ال تريد بقاء الرئيس اليمني السابق 
علي عبدالله صالح رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام أو يظل متواجدًا في اليمن ويمارس 
العمل السياسي , كما ال تريد بقاء الجيش اليمني الذي صمد وواجه عدوانها طيلة عام 

ونيف ،ألسباب واعتبارات عدة, ويجب أن يحل ويأتي محله جيش آخر وهو الجيش 
الذي أعدته ودربته وأهلته في معسكراتها, يضاف إليه المتواجدون في الداخل 

تحت مسمى "المقاومة"!..
وألن السياسة السعودية معروفة بتقلبها وعدم ثباتها فلن أتطرق هنا إلى ما قاله 
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي من أن الحوثيين جيراننا وهم يمنيون... إلخ, 
كون ما قاله مغازلة للحوثيين أو بعبارة أصح لعبة يريد من ورائها خلق حالة من 
التصادم بين الحوثيين وقيادات الجيش المستهدف األبرز من هذا العدوان من ناحية, 
وبين الحوثيين وقيادة المؤتمر الشعبي العام كونهما حليفين في مواجهة العدوان 
السعودي من ناحية ثانية..، وسبق وأن حاول ونظامه واآللة اإلعالمية الضخمة التي 
يمتلكونها زرع بوادر الشقاق والتفرقة بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام ولكن 

باءت كل محاوالتهم بالفشل.
السعودية قد ترغب ببقاء الحوثيين ، ولكنها لم ولن توافق على بقاء الرئيس اليمني 
السابق ويجب أن يترك العمل السياسي ويرحل كونه أصبح يمثل عدوًا بالنسبة لها ، 
واألمر نفسه مع قيادات الجيش الموالية لصالح حسب اعتقادها وما يروج له حلفاؤها 
في الداخل الوطني الذين لن يقبلوا إال بحل الجيش وترحيل قياداته ومنتسبيه.. وهو 

هدف كانوا يسعون لتحقيقه منذ ٢٠١١م ..
النظام السعودي منذ عام ونيف من حربه العدوانية على اليمن, وبعد كل ما قدمه 
من أموال وسالح وما خسره من كوادره وقياداته العسكرية, لن يقبل مطلقًا بالتوصل 
ألي حل في الكويت يؤدي إلى اختيار بديل عن هادي إلدارة المرحلة االنتقالية أو 
بتشكيل حكومة توافقية جديدة, وإنما يريد العكس تمامًا وهو مايعني فشل هذه 
المفاوضات واستمرار الحرب والسعي صوب تنفيذ ما قاله العسيري في حال فشل 

مفاوضات الكويت وتهديده بدخول صنعاء..
لن أكون متشائمة إلى درجة سد منافذ األمل والحكم بفشل مفاوضات الكويت ،إال 
أن مؤشرات الفشل قائمة وتتكشف بأطروحات "وفد الرياض" الذي ال يريد كما قلنا 
ات السعودية الموضوعة عليهم مسبقًا ..، إضافة  سوى"حبتي وإال الديك" وفقًا واإلمالء
إلى أن التعزيزات العسكرية الكبيرة التي يدفع بها النظام السعودي إلى مأرب وغيرها 
من الجبهات واستمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية تفضح ما يخططون له، 

وتؤكد ما نطرحه من احتماالت وتوقعات  ..
ما نرجوه هنا أن تقود "مفاوضات الكويت" إلى حلول تنهي حالة االقتتال الداخلي بين 
اليمنيين ويتوقف العدوان ويتم فك الحصار وتعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت ، 

بل وأفضل مما كانت عليه ..

وفد الرياض.. حبتي وإال الديك!
 رجاء الفضلي

 أحمد أبكر األهدل

٢٢ مايو أفراح ومخاوف

حلم كم حاول عمالء الداخل والخارج اغتياله، عبر  أحداث  
ومواقف خطيرة، رافقت هذا الحدث التاريخي.

ومنذ الوهلة األولى لهذا الحلم حمل الزعيم حلم ماليين اليمنيين في 
الداخل والخارج في قلبه وقرر ان يعيد صياغة التاريخ بهذا الحدث 

التاريخي..
مرات ومرات ذهابًا وإيابًا، خطوات وتنازالت قدمها الزعيم من أجل 
تحقيق هذا الحلم، والمتربصون من حوله ومن خلفه يحاولون ان يضعوا 
العراقيل أمام هذه الخطوة الجبارة.. وعمالء الداخل والخارج اتفقوا على 
ان يكونوا سدًا منيعًا في وجه تحقيق هذا الحلم اليمني ولكن الزعيم ومن 
معه من األحرار والشرفاء في ذلك الحين صمموا على تغيير وجه التاريخ.
وبالفعل تمت الوحدة في ٢٢ مايو ١٩٩٠م وعمت الفرحة كل شيء 

في اليمن، جبالها والسهول، أطفالها والشيوخ...
وهنا نربط االحداث والمواقف حتى تعلموا وأنتم تعلمون، من هم أعداء 

الوطن من ذلك الحين وحتى اليوم؟
قــرار إعــالن الوحدة كان اول المعارضين له اإلصــالح (اإلخـــوان)، بل 
وتمادوا في ذلك الرفض بذهابهم الى من يشن علينا اليوم الحرب، 
ودعوها الن توقف الزعيم عن قرار الوحدة بكل وسيلة، حتى لو وصل 

األمر لالغتيال.
كما فعلوا سابقًا لمن فكر مجرد تفكير في الوحدة.. لذا الننكر ماتحمله 
هذا الرجل، ومن كان معه من الشرفاء من عناء وحصار وحرب طاحنة في 
عام ١٩٩٤م.. لكن الشعب اليمني وحدوي بالفطرة، وحكيم بالفطرة.
وهاهي أفراح عيد ٢٢ مايو الحلم الذي يتلقى الطعنات تلو الطعنات، 
من ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، الذي يشن فيه أعداء األمس- الذين هم 

أعداء اليوم- حربًا ظالمة ضد الشعب والوطن والوحدة والكرامة.. 

وحـــــدتـــــي مـــــن رام مـــنـــهـــا ان يـــنـــال

ــب فـــقـــرًا وزوال  خـــاســـئـــًا خــــاســــرًا يــطــل
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