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واسع الصالحيات
المھمة اآلن البحث عن حلول للحاضر والمستقبل وليس نبش
القبور ونكء الجراح
حرب  94كانت طعنة كبيرة للوطن
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
األخ األستاذ عبد الرشيد الفقيه
المشرف العام – منتدى حوار حفظه ﷲ
أشكر لكم وألعضاء المنتدى فرصة ھذا اللقاء وإلى األجوبة :

األسئلة واإلجابات
محمد الحميدي
** بصفتكم رئيس لجنة تقييم ومتابعة الظواھر السلبية واالجتماعية  ..في وطننا الحبيب
الغريب ..
ھل من الممكن أن توجز لنا المھمة الوطنية التي ستقومون بھا لخدمة ھذا الوطن المليء
تكرم أخي أ /عبد الرشيد وأوجزھا في بداية
بالمفاجآت من جراء كافة األحداث التي ّ
تقديمه لكم  ....وھل ھناك إمكانية إلصالح ما تعذر في البدء إصالحه في ظل وجود
جماعات عنصرية تكره االنتماء والوطن والقومية المبنية على األصول الحضارية وعلوم
ومعارف القرن الجديد ...الخ؟
ـ حدد القرار الجمھوري مھمة ھذه اللجنة المكونة من  72شخصية وطنية من مختلف
المحافظات واألحزاب واألطياف السياسية ومنذ صدور القرار عقدنا لقاءات في صنعاء
وعدن ولدينا اآلن خطة عمل وحددنا بموجب ھذه الخطة أولويات عمل اللجنة وبالتحديد
معالجة آثار حرب  94وقضايا الثأر ومسائل اقتصادية وأمنية ،وھي لجنة استشارية تقدم
ما لديھا إلى فخامة الرئيس وتساعد الناس واألجھزة على حل الكثير من القضايا الراكدة.
** وھل ستكون ھنالك نظرة تفاؤل مبشرة بقدوم وعي يماني جديد يستغل كافة جوانب
التطور والتحضر والعلم الذي بفضله ارتقت شعوب وتطورت ؟
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ـ دائما ً القاعدة ھي التفاؤل واألمل والنجاح ألي مشروع ولكن مشكلة اإلنسان في اليمن
وفي العالم العربي والثالث عدم احترام العقل والوقت واإلدارة.
منصور الجابري
* كنتم أحد العناصر الفاعلة في الجناح المنتصر خالل الجولة األخيرة من صراع الرفاق
في يناير  1986ولن أبالغ لو قلت أنكم كنتم الرجل األول خالل معركة التصفيات قبل دحر
الجناح المحسوب على علي ناصر محمد وفور استقرار الوضع آلت قيادة الحزب إلى
علي سالم البيض ..ھذا استباقا للسؤال التالي  :أخي الكريم لوح الرئيس علي عبد ﷲ
صالح في مكايدة سياسية جديدة ضد الخصوم بفتح ملفات الماضي وقرأنا في الصحف
عن قيام تنظيمات أھليه إنسانية تطالب بمعرفة مصائر المواطنين الذين قضوا بموجب
الھوية خالل تلك األحداث  ..بصفتكم شاھدا على تلك الحقبة وأحد عناصرھا الرئيسية ..
أين ھم المفقودون ؟
ـ ملفات الحروب األھلية ھي ملفات مشؤمة ألن ھذه الحروب ضحاياھا ھم األخوة
األعداء ،الوحدة جبت ما قبلھا والمھمة اآلن ھي البحث عن حلول للحاضر والمستقبل
وليس مھمتنا نبش القبور وإنكاء الجروح.
** قديما قال الشاعر العربي  :ن ّقل فؤادك حيث شئت من الھوى ما الحب إال للحبيب
األول  ...ما ھي عالقتك حاليا بالحزب االشتراكي اليمني  ...وماذا تقول في الساسة الذين
يغ ّيرون والءتھم حسب مقتضيات المرحلة ؟
ـ عالقتي بالحزب الزالت قائمة من خالل العضوية لكنني مجمد نشاطي التنظيمي ،وتغيير
المواقع شيء قائم للحياة ومھم والعيب ھو في تغيير المواقف الوطنية واإلنسانية
واألخالقية ألي سياسي.
** ھل تؤمن بوجود القضية الجنوبية  ....أم أنك ترى ما يراه قادة األحزاب المعارضة
وأخص منھا أحزاب اللقاء المشترك التي يشاركھا الحزب االشتراكي نفس المنظور
) قسرا ( كي ال يتھم بالخروج على اإلجماع أن مشاكل اليمن وحدة واحدة ال تتجزأ ويجب
حلھا حال شامال ؟
ـ مثلما آمنت بالوحدة اليمنية والعربية واإلنسانية أؤمن أننا أيضا ً -شعوبا ً وقبائل
لتتعاونوا وتتعارفوا -والجنوب توحد مع الشمال في يوم  22مايو التاريخي ومھمة كل
مواطن حريص على ھذا الوطن الكبير إعادة روح يوم  22مايو  ،90وإنھاء آثار حرب
 94التي كانت الطعنة الكبيرة لھذا الوطن وھذه الروح الوحدوية والتوحيدية العظيمة.
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** بدال من تمرير مشروع الحكم المحلي المقترح من جانب الرئيس  ....ما رأيكم في قيام
نظام فيدرالي في اليمن ؟ ) لن نغفل أنكم كنتم في الجانب الذي دعا إليه قبل أن يھرول
علي سالم البيض باتجاه الوحدة ضاربا بعرض الحائط ما يسمى بالقرارات الجماعية التي
تتخذ في إطار الحزب( ؟
ـ نعم تحملت الدعوة في ذلك الوقت والزمن ينصف دائما ً من يطرح الحلول الحقيقية
والصحيحة ألية مشكلة !! ،الحوار القائم والمبادرات الحالية تصب كلھا مع الوثائق
والدعوات السابقة إليجاد حكم محلي كامل الصالحيات كآلية عادلة وإلنھاء عقم نظام
مركزي قائم منذ أيام األتراك ال يصلح لما ھو قائم اليوم .ال يھم ما ھي) التسمية( المھم
ھو جوھر الموضوع ومضامينه التي تساعد الناس وتوجد العدالة الحقيقية بينھم ومثل
ھذا النظام قائم في ماليزيا واإلمارات العربية وألمانيا وأمريكا وغيرھا من النظم
المتقدمة.
** ھل سيرشح القبيلي سالم صالح محمد نفسه لمنصب رئيس الجمھورية إن سنحت له
الظروف ليأخذ بمقولة يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب  :إذا كان الرئيس قبيلي
فنحن قبائل وان كان عسكري فنحن عساكر ) المشكلة أنك لست عسكريا ( وھل يستطيع
رئيس قبيلي من المحافظات الجنوبية ) لو وصل إلى سدة الرئاسة ( فرض نفسه على
قبائل اليمن األعلى المھيمنة على القرار السياسي ؟
ـ ماذا تقصد بالقبيلي سالم صالح؟ إن كان قصدك أنھا تشكيلة اجتماعية الزالت قائمة في
اليمن ولھا ننتمي فال ضير ،وإن كنت تقصد أنني ) قبيلي( متعصب فھذا ما ال أقبله وال
حصل أننا تعصبنا قبلياً ،فنحن مع النظام والقانون وساھمت مناطقنا وقبائلنا بكل األحداث
ومنھا إقامة ھذا الوطن وھذا النظام.
أما حكاية الوصول إلى الرئاسة فأنا شخصيا ً ليس لي ومن زمان أي طموح بھا ،بس
خلينا اختصر عليك المسألة بسؤالك  ..ھل كنت تعتقد في أي يوم أن جالل الطلباني
سيحكم العراق بعد صدام حسين؟؟ وإن يلسن يسكون رئيسا ً لبلد حكمه لينين وستالين؟!!
يا صاحبي :اعتبر ) وتلك األيام نداولھا بين الناس(.
إما إن كنت تريد االستھزاء ) بالقبيلي( فإليك ما قاله الشاعر:
ما ھمني ھرج الشواني  ...عارف أنا ساسي وعارف مكاني
صالح السقلدي
** األستاذ سالم بكل أمانة كيف تنظرون إلى كلمة الرئيس في أبين وھو يحرض طرف
من أطراف أحداث يناير ضد طرف آخر؟
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ـ الرئيس يتحدث يوميا ً مع الناس وأحيانا ً يرد مباشرة على مواضيع أو معلومات تصله
من ھنا وھناك ،وإما رأيي في حديث أبين فقد عبرت عنه عندما قابلني بعد اجتماعه
بلجنة تقييم الظواھر في دار الرئاسة بالتواھي يوم 2007/11/7م ،وأرى أن الحاضر
والمستقبل والبحث عن مخارج صحيحة لكافة القضايا والمصاعب والتحديات ھو
المطلوب وكان خطابه في عدن بعد يومين أمام الشباب استجابة للمالحظات التي
استلمھا.
*الجنوب اليوم أصبحت قضيته واضحة للعيان ؛لما المكابرة من قبلكم بعدم االعتراف
بشي موجود على األرض وانتم يا أستاذ سالم ممن يعول عليھم بالوقوف إلى جانب حق
الجنوب المنھوب والمغتصب بصفتكم جنوبي النضال والتاريخ؟؟
 ليس لدي شخصيا ً أية مكابرة تجاه أية قضية ولو كانت صغيرة أو شخصية واشتراكنافي اللجان وحضورنا ولو كان موسمي يھدف إلى المساعدة إلنھاء آثار حرب 94
المدمرة والمحزنة-الفتنة حقا-بحق الجنوب وبحق يوم 22مايو التاريخي العظيم.
* التاريخ الجنوبي يا استاذنا سالم يتعرض منذ نھاية الحرب عام 94م لطمس منظم على
كل الصعد لما ھذا الصمت المطبق من قبلكم وانتم ترون تاريخ نضالكم يضيع؟
 ما العمل؟ ھل البكاء والرضوخ ھو الحل؟ أم البحث عن مخارج حقيقية لنتائج حرب ،94أرى أن المناقشة الجدية والمعمقة لمبادرة الرئيس األخيرة والتضامن إلنجاح
برنامجه االنتخابي وبالتحديد إيجاد آلية حديثة وعصرية اسمھا الحكم المحلي الواسع
الصالحيات ھو الكفيل بإخراج البلد من ھذه األزمات.
* ھل فعال القيادات الجنوبية ھذه الفترة تنشط بالخارج حسب ما نسمع من أخبار؟ وھل
لديكم تنسيق معھا للوصول إلى حل مرضي للجميع كونكم ھمزة وصل بين الطرفين إن
جاز لي القول؟
 كلنا نسمع وأھم شيء عندما نسمع أن نميز بين الدعوات .عالقتي بكل األطراف طيبةوأرى أن فتح الحوار والنقاش الجدي لمبادرة الرئيس ھي المدخل للوصول إلى الحل
المرضي كما جاء في سؤالكم.
* الرئيس ))علي ناصر محمد(( في مقابلة صحفية نشرتھا صحيفة النداء اليمنية كان
قمة بالشجاعة وھو يقول انه يقف وراء الخطوات الجنوبية الرامية للتسامح والتصالح
بين أبناء الجنوب وأشاد بأول خطوة للتصالح التي انطلقت من جمعية ردفان يوم 13
يناير 2006م؛ لما ال نرى لكم دور في مثل ھذه الجھود الخيرة ولو حتى بتصريح
تشجعون فيه خطوات الجنوبيين لدفن الماضي األليم؛ خاصة وصوتكم سيكون له وقع
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مؤثر ومھم لمكانتكم الكبيرة؟ ھل تخشون غضب السلطة التي يغيضھا مثل ھكذا جھد؟!
 جميعنا نبارك كل دعوة للتصالح والتسامح والحب ونبذ العنف والتطرف والتعصبوموقفي تجاه ھذه المسائل معروف ومعلن عنه ،ولكن ما يدعوا إلى التساؤل ھل من
يطرح عبر ھذه اللقاءات موضوع االنفصال أو ھذا شمالي وھذا جنوبي ودعوات مذھبية
وتأجيج للمناطقية ھي مسألة مقبولة من الجميع؟ ھذا األمر محل خالف عميق ومن
عرف الصراعات والحروب واكتوى بنارھا ونار المنافي يدرك ويعرف المواضيع من
عناوينھا والحمد فلقد قابلت عدد من قادة جمعيات المتقاعدين وممثلي أحزاب اللقاء
المشترك وعدد من الشخصيات وأكدوا رفضھم لھذه الدعوات المشبوھة.
عبد الحكيم الفقيه
* يقول الشھيد علي عنتر )ال تظنوا أن الحزب ضعيف فالحزب لديه القدرة على اقتالع
من يشاء من جذوره( كيف ترى عالقتكم راھنا بالحزب االشتراكي اليمني؟ وكيف تقرأ
مستقبل الحزب االشتراكي اليمني؟
 مستقبل الحزب االشتراكي تحدده عالقته بالفئات والشرائح التي يمثل مصالحھا ،يحددهبرنامجه ونضاله من أجل ھذا البرنامج ،ويحدده وضع ھذه الفئات التي تنحدر يوميا ً إلى
مستو خط ما دون الفقر.
كما تلعب القيادة دورھا البارز كأداة ذاتية في صياغة العملية التنظيمية وتالزمھا مع
العملية السياسية للوصول إلى األھداف المنشودة وﷲ الموفق والمعين.
* يقول الرئيس علي عبد ﷲ صالح) لقد كانت المرحلة السابقة كلھا مرحلة تعبئة خاطئة(
ويقول علي سالم البيض )لقد حاولنا بناء االشتراكية ففشلنا ( أال ترى أنھما كان عليھما
أن يستقيال ويقدما قيادة دولة الوحدة لقوى شابة وجديدة؟
 وحد يستقيل من السلطة في العالم الثالث يا عبد الحكيم!!* ما الحلول التي يقدمھا األستاذ سالم صالح لكل من  - :توترات صعدة وتطبيع العالقة
بين الدولة والحوثيين؟  -رفع المعاناة عن كاھل الشعب المغلوب على أمره  - .غياب
الدولة واتساع نطاق القتل والثأر والعبث؟
 التزام كافة األطراف بما تم التوصل إليه من اتفاق. التزام الحكومة والحزب الحاكم بتنفيذ الخطط االقتصادية والتنموية. -لعل تطبيق قانون حمل السالح وإنھاء الثأر بعقد مؤتمر وطني يتفق على صلح لمدة
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خمسة أعوام سيعيد ھيبة الدولة وسيحد من ھذه الظاھرة المشينة.
* ھل لديكم مذكرات لألحداث التي عشتم فيھا وصنعتموھا ومتى ستنشرونھا للحفاظ على
التأريخ من التشويه ؟
 لدينا بعض الشيء وسأنشر كتابي األخير -الغربة ليست وطنا ً -بعد اإلصداريناألخيرين:
 -1متى يبدأ التعافي العربي؟
 -2ذكريات وأحاديث عن النضال الوطني والوحدوي.
إلى جانب ما أكتبه في الصحف حسب ما تسمح به المساحة والرقابة.
* ما طبيعة االستشارات التي تقدمونھا للرئيس وھل يعمل بمقترحاتكم؟
 المنصب إذا لم يرتبط بمسؤوليتك عن قطاع أو بمجال مثلما ھو بالنسبة للدكتور عبدالكريم اإلرياني أو الدكتور عبد العزيز المقالح يكون فخري ،ومع ذلك ما دمنا نفكر فال
نبخل بتقديم ما نراه ويعتمد بعدھا على فخامة الرئيس في أخذ ماھو صالح وترك ماھو
طالح!!
* ما موقفكم من عملية التوريث للمناصب السياسية في اليمن؟
 عاده ما حصل شيء؟ وإن تقصد بعض الوزراء أو المسؤولين فمكافحة الفساد واللجنةالمشكلة لذلك ودور الصحافة والشعب كفيل بإنھاء ھذه الظاھرة إذا كانت على حساب
الكفاءة والنزاھة في التعيين بالوظائف العامة .ثم كيف نفھم االنتخابات الرئاسية
والتنافس عليھا عبر الصناديق واإلشراف الدولي...الخ
* بماذا تنصح أحزاب اللقاء المشترك ؟
 انصحھم ونفسي بتقوى ﷲ وإرضاء الشعب !! وحد قالك إني خطيب مسجد..أنا بحاجةإلى من ينصحني في ھذا الزمن الرديء والصعب!!..
أحمد بن حيدرة
* كيف تمت عملية رجوعكم إلى اليمن بمعنى من كان طرف الوساطة ؟
 يا أبن حيدرة أظھرت األيام أن العودة أساسھا الحنين إلى ھذا الوطن حيث ال وساطةوال شروط وال صفقة !!
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* كيف كان تواصلكم مع األخ علي سالم البيض أثناء حرب  94وبعدھا ؟
 كنت في لندن وكان االتصال به بالتلفون وانقطع بعدھا االتصال بالتلفون أيضا ً..* ھل تجد أن علي سالم البيض اخطأ في تقديره حين قال أنھا حكومة تدار بالتليفون؟
 ستكون أمامكم فرصة من خالل) منتدى حوار( فتح اتصال وحوار مع األخ علي سالمالبيض ليرد على الكثير من األسئلة.
* جمعية المتقاعدين والمظاھرات في الجنوب ..ھل تراھا موجھه كما يراھا الرئيس .
وان ھناك أشخاص يركبون ھذه الموجه ؟
 جمعيات المتقاعدين تشكلت من حضورھم ومعاناتھم ،أما من حاول أن يركب موجهمعاناتھم وحقوقھم فھذا موجود ويعتبره البعض عمل سياسي مشروع .
* وثيقة العھد واالتفاق  ...ھل تجدھا حال لمشاكل اليمن ؟
 ال يوجد ضرر أن نعود إلى أية وثائق تساعدنا على حل مشاكلنا لكن ماھو مطروح اآلنمن وثائق سواء قدمتھا السلطة أو المعارضة أو المستقلين فبعضھا تجاوز ما جاء في
جزء من ھذه الوثيقة ،والحياة والفاصل الزمني قد رد أيضا ً على بعض فصولھا.
أحمد المساوي
* بين مركز أبحاث ومؤسسة ذات مھام دستورية وضع رئيس الجمھورية لجنة لتقييم
الظواھر السلبية...الخ ما الدافع ليقبل سالم صالح رئاسة وضع كھذا؟و ماھو دور اللجنة
في مشاكل الجنوب وصعدة؟
 ال يوجد بيني والرئيس علي عبد ﷲ صالح غير االحترام المتبادل إزاء الدور الوحدويالعظيم الذي اشتركنا في تحقيقه ..يوم  22مايو .90
عندما كلفني بھذه المھمة قبلتھا مع أنني أبديت له مالحظاتي حينھا ..أنا إذا أقدر أنفذ
شيء لخدمة المتضررين من حرب  94في الجنوب أو حرب صعدة أو حل مشاكل الثأر
أو البطالة فلن أتردد ..المھم تعاونكم وتعاون كافة الطيبين والخيرين في ھذا البلد..
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* ماذا يعني لك كل من:
علي عبدﷲ صالح وھل صحيح أن ھناك قرابة بينكما؟فيصل بن شمالنعلي ناصر محمدعلي سالم البيضمشائخ النفوذ اإلقطاعي والتجاريالتوريثعلي عبدﷲ صالح رئيسا ً وصديقا ً..أما القرابة فال أعرف ھل أنت من اليمن أم وينتعيش؟! ھو من سنحان ،وأنا من ظبيان وقل لي أين تقع ھذه المناطق في اليمن!!
 فيصل بن شمالن –شخصية وطنية نزيھة عرفتھا أثناء الحكم في الجنوب قبل الوحدةالمباركة.
علي ناصر محمد –رئيس سابق وزميل ورفيق نضال حتى تحقيق الوحدة اليمنية.علي سالم البيض –األمين العام السابق للحزب االشتراكي وزميل ورفيق نضال حتى
تحققت الوحدة اليمنية وحتى .94
من ھم؟ ليش ما تسمي أسماءھم؟ أيش خائف منھم؟ ونحن نعيش وإياھم في زمنالعولمة التي تأكل األخضر واليابس..
التوريث :نسمع جعجعة ،وال نرى طحينا ً حتى اآلن..فارس البيدعي
* بصفتك مستشار للسيد رئيس الجمھورية ھل تحدثنا بصراحة من القلب إلى القلب
ما رأيك بسياسة الرئيس على عبد ﷲ صالح الداخلية في إدارة وحكم البالد؟
أين تكمن السلبيات وأين نجد االيجابيات فيھا وماھي الحلول ؟
 سؤال كبير للغاية يا فارس ويحتاج إلى مجلدات ألنه حكم اليمن  30عاما ً له بصماتواضحة في السياسة الداخلية والخارجية وله وعليه أخطاء ونواقص لكن تحقيق الوحدة
اليمنية من أبرز أعماله..
* بعد  17عاما من الوحدة ھل انتم مقتنعون بما حققته الوحدة حتى اآلن ؟
 ال فارس ..ضاعت فرص تاريخية كثيرة خاصة في مجال االستثمار والمنطقة الحرةوالمواني والمطارات والسياحة ولسنا راضين عن البطالة وتفريخ السكان وارتفاع
األسعار الجنوني ومستوى التعليم ومخرجاته وغيرھا من األمور..
* ھل ھناك عقبات تواجھك بصفتك من أبناء الجنوب ويافع بالذات ألنھا كما يقولون من
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أكثر المناطق في الجنوب رغبة باالنفصال ؟
 ليست حياتنا وخاصة في اليمن مفروشة كما يقولون بالورود ولكننا في مستوىتحدياتھا –يكذب عليك من يقول إن حرب  94ما تضرر منھا لجنوب وما جلوس الرئيس
علي عبد ﷲ صالح في عدن ألكثر من  45يوما ً حتى اليوم إال لمعالجة ھذه اآلثار
المدمرة وخاصة في النفوس..
أما يافع فيبدو أن معلوماتك ضحلة للغاية عنھا ..أوالً من حيث موقعھا أو من حيث
مواقفھا الوحدوية وثانيا ً من حيث أصولھا "كسرو حمير" وأيضا ً من حيث تضحياتھا في
العصر الراھن أو الوسيط أو القديم ..أقرأ قليالً وأترك كتاب "البيدع" و"الديبع" حفظك
ﷲ!!
حلمي حمود
* بصفتكم رئيس لجنة تقييم ومتابعة الظواھر السلبية واالجتماعية ,كيف تستطيعون أن
توفقوا بين المطالب التي تشترطھا عليكم السلطة و بين مطالب أبناء المناطق التي انتم
تنتمون إليھا!!..؟
 ال توجد أية تعارضات يا أستاذ حلمي مھمة السلطة االستماع إلى مطالب الناس ألنالمسؤول ھو موظف عام يستلم راتبه من الضرائب التي يدفعھا له ھؤالء المواطنين
وعلى السلطة حل كافة القضايا ،وفقا ً للنظام والقانون.
تيسير السامعي
* أريد أن أعرف من سيادتكم مالذي جعل سالم صالح محمد القيادي الكبير في الحزب
االشتراكي يدور في فلك النظام الحاكم ؟لماذا تركتم الحزب االشتراكي ما الذي أعجبكم في
الحزب الحاكم ؟
 ما قرابتكم بأخي سلطان السامعي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المركزية الذييعرف أنني لست عضواً في المؤتمر الشعبي العام ويمكن لكم من خالله إذا ھناك قرابة
أن يضعكم بصورة ما كنا وما نفكر فيه..
أما الفلك فھو فلكنا جميعا ً وله مجرات كثيرة والعالم بعلم الفلك يمكن يفتح الرموز ويقول
إنني واحد من الذين أسھموا بتواضع وشرف في تحرير وطن وتوحيد وطن وأن موقعي
ليس الشارع وسيظل موقفي إلى جانب قضايا شعبي ووطني ما حييت بإذن ﷲ وبإرادته.
عبد ﷲ سفيان
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* يمكننا فھم طبيعة عمل لجنة تقييم الظواھر السلبية بطريقتين ,أولھما أنھا لجنة مراقبة
لنتائج الظواھر السلبية من احتقانات وتذمر تمھيداً لمالحقة وتعقب كل من يعبر عن
استيائه من وضع بائس .وبنظرة أخرى يمكن نفھم طبيعة اللجنة على أنھا ستھتم
بدراسة أسباب المظاھر للوصول للظواھر الحقيقية التي تھدد السلم االجتماعي .وبين
ھذه وتلك تكمن المھمة الحقيقية للجنة ,وكلي أمل بأن يكون الواقع ھو أن اللجنة لن
تكتفي بمراقبة "المظاھر" ولكن تتعمق لتدرس أسباب "الظواھر" حتى لو كانت ھذه
األسباب نابعة من مصدر القرار في صنعاء.
سؤالي بھذا الخصوص ھو :ما طبيعة عمل اللجنة بالضبط وما صالحياتھا؟ وماذا لو
وجدتم بأن ما يبدو خطراً على الوحدة الوطنية والسلم االجتماعي إنما ھو نتيجة
لتصرفات بعض المتنفذين في الدولة؟ ھل لدى اللجنة سلطة كافية لتصطدم بھم؟
 سؤالكم عميق وجدير بالوقوف أمامه وناتج عن قلق مشروع وتفھم للوضع القائم كلماأطلبه منكم االتصال بي عبر األستاذ عبد الرشيد واستفيد من أية دراسات لديكم وسأكون
ممنونا ً وشاكراً وبقية إخواني أعضاء اللجنة لھذا الموقف..
* كتبتم مقاالً في المؤتمر نت يكيل المديح لشخص الرئيس علي عبد ﷲ صالح -وھذا
حقك في التعبير عن رأيك بشخصية عامة -لكن أال ترى بأن مھمة المستشار ستعيقھا
مثل ھذه الكتابات المفرطة في المديح؟ إن كان الرئيس بكل ھذا الكمال فكيف سيعينه
مستشاره؟
 كنت أتمنى أن تعينني على معرفة أخطائي في الكتابة وتورد بعض األمثلة لھذا وكھذا"مدح" أو "قدح" ألنني أحاول كما تالحظ أن أسمو فوق المھاترات والشتم والقدح أما
أن أكتب وأورد كلمات مھذبة أو استنشد وأحرك الخير لدى صاحب القرار أو أية جھة
أخاطبھا أو أريد تحريك الوعي لديھا فال أخفيك أنني تتلمذت على أيدي أساتذة ومشايخ
كبار منھم فضيلة الشيخ محمد سالم البيحاني -القاضي قاسم غالب واألستاذ أحمد حسين
المروني وسالم زين محمد وعلي أحمد السالمي وحسين الحبيشي ومحسن العيني..
ھذا جانب أما الجانب اآلخر فإنني من عائلة محافظة ال تجيد وال توجد بين أفرادھا لغة
البذاءة أو الكره والحقد لسبب واحد أن "المنتجين في األرض" ال يبحثون عن وضع
كھذا إنھم يبحثون دائما ًعن بناء الحياة الھدمھا ورحم ﷲ والدي ووالدك ومن كان أو ال
يزال يعمل في مصنع أو عمل أو مزرعة بعرقه وكده وكدحه..
* انتشرت إشاعات كثيرة حول مصير عبد الفتاح إسماعيل وترددت روايات مختلفة
بعضھا يؤكد بأنه لم يمت داخل الدبابة كما أشيع ...الخ .كشاھد على تلك الحرب ما رأيك
بما يشاع؟ وھل لديكم شخصيا ً قناعة مؤكدة حول مصير عبد الفتاح إسماعيل؟
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 عبد الفتاح إسماعيل وإن مات جسداً لكن روحه وأفكاره ونضاله ستظل باقية ،كان فلتهمن فلتات ھذا الزمن..
أما ما حصل فقد شكلت عدة لجان ونشرت تقاريرھا حول ما حصل في تلك الحرب
المشؤومة ومصير ھذا القائد الوطني والقومي واألممي وغيره من القادة الشھداء..
يحي الثاليا
* األستاذ الكريم سالم صالح محمد عضو مجلس الرئاسة األسبق و المستشار الخاص
لرئيس الجمھورية و عضو اللجنة المركزية  ،أي الصفات السابقة تحس أنھا األقرب
إليك ؟
 األلقاب جميعھا تذھب كما تذھب الحاجيات وأقرب التسميات إلى قلب كل واحد منھا ھوما كانت تناديه به أمه وأبيه "اسمه األول" وبالذات في أجمل سنوات العمر -سنوات
الطفولة.
* كنت أيام حرب  94م المشئومة أحد أطراف معسكر نائب الرئيس السيد علي سالم
البيض و لكنك لم تكن ضمن المحكوم عليھم فيما يعرف بالــ 16و عدت إلى البالد بعد أن
طار من أجلك الرئيس إلى اإلمارات العربية  ....لماذا ال تنصح الرئيس أن يعمل مع بقية
رفاقك كما فعل معك ؟
كدنا أن نصل مع من تبقى في الخارج إلى العودة ولكن الشيطان يقبع في بعضالتفاصيل أو األركان مع أن الوطن يتسع للجميع وال توجد موانع من عودة الزمالء
خاصة بعد التطورات اإليجابية التي شھدھا الوطن بإجراء االنتخابات الرئاسية والحراك
السياسي القائم واحترام الحريات..
* أنت اآلن عضو لجنة مركزية للحزب االشتراكي و رئيس اللجنة التي شكلت مؤخرا ـ لم
أقدر على حفظ اسمھا ـ و قال الرئيس خالل اجتماعه بكم أنه اختاركم كأشخاص بعيدا عن
أحزابكم أين أنت من مواقف الحزب االشتراكي و تحالفاته ؟
 حتى أنا قعدت أكثر من شھر أتحفظ االسم –لجنة طال اسمھا -صحيح وما جاء فيحديث الرئيس صحيح ھو الذي اختار األسماء من األحزاب والشخصيات ونعمل وسنعمل
كلجنة وطنية بدون انحياز المھم أنت معنا وكونوا معنا..
أما تحالفات الحزب فھذا حق وشأن تختص به ھيئاته المنتخبة ومؤتمره العام وعلى
القيادات احترام ھذه الھيئات المركزية احتراما ً للديمقراطية الداخلية للحزب ونظامه
الداخلي..
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* حين تعود نغمة الكالم عن االنفصال والردة و الخيانة و الشرعية التي إن ثبتت فأنت
أحد أقطابھا  ...ما شعورك حينھا و أنت المستشار الخاص  ..بل دعني أكون أوضح في
سؤالي
" رئيس الجمھورية في خطاب عيد أكتوبر العسكري و بعد مجزرة الحبيلين الفاضحة
تحدث الرئيس عن مؤامرات و خيانة يعلمھا جيدا و قال إنھا تذكر بحرب 94م و أوضح
قائال " نحن نعرفھم منذ 94م  ...الوجوه نفس الوجوه !!!" و كان أمامه سالم صالح
محمد و مجاھد القھالي و محمد علي أبو لحوم
ما ھو الذي دار في رأسك و قتھا ؟؟
 لماذا تؤخذ األمور بھذه السطحية أو الشكلية من جانب البعض –نحن لسنا شجرة عبادالشمس يا سيدي ..نحن لنا أعمال مجيدة ولنا أخطاء مثلنا مثل اآلخرين وال يوجد حزب
في الساحة العربية و اليمنية من أنتقد ذاته وأخطائه مثلما عملنا سواء كحزب أو كقادة
والحديث عن ھذه المواضيع التي أصبحت في ذمة التاريخ تحتاج إلى رؤية مجردة باردة
ذھنا ً وعينا ً وسلوكا ً حتى نقول لألجيال القادمة التي تريد أن تأخذھا "عبرة" ال "خبرة"
إننا جميعا ً مسئولون عن الصح والخطأ -غير ذلك تصبح المسألة مماحكة ال فائدة للوطن
منھا..
* كيف تقيم الوضع و متى يعود المنفيين خارج البالد و متى تعود صورة األستاذ علي
سالم البيض إلى لحظة رفع علم الوحدة ؟
 أتمنى عودة الجميع اليوم للمشاركة في احتفاالت شعبنا بالعيد األربعين لالستقاللالوطني خاصة تلك الرموز التي صنعت وساھمت بالتحرير والتوحيد المجيد..
عبد الرشيد الفقيه
* كيف تقيم تجربة اللقاء المشترك ؟
 أتعبتني يا عبد الرشيد بـ 56سؤال وإنما نواصل المشوار..تجربة اللقاء المشترك تجربة فريدة والحكم عليھا وعلى نجاحھا سابق ألوانه ..وسنحكم
عليھا بعد إجراء االنتخابات القادمة..
* ھل تتوقع أن تتم االنتخابات النيابة القادمة في موعدھا  ،أم أن ظروف البالد ال تسمح
؟
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 بكل تأكيد ..ألن حالة الطوارئ غير واردة ليس في اليمن وحدھا ولكنا حتى فيالباكستان..
* يغيب الدكتور ياسين سعيد نعمان عن اليمن منذ مدة ليست قصيرة  ،كيف تقرأ غيابه ،
وھل تعتقد أن له عالقة بالوضع المتأزم ؟
 ليس لدي معلومات كلما أعرفه أن الدكتور يرافق شريكة العمر في رحلة عالجية،ندعو لھم بالصحة والعودة إلى الوطن سالمين غانمين..
* ما ھي رؤيتكم لمستقبل اليمن على ضوء الوضع الراھن ؟
 مستقبل اليمن تحدده اإلجراءات واإلصالحات والخطوات التي نقوم بھا اليوم ،الوقت اليرحم أحد وترحيل األزمات بدون مواجھة حلھا كارثة والمھم ھو توفر اإلرادة السياسية
لمواصلة قطار اإلصالحات الضرورية في كافة المجاالت..
* مع أن اليمن لم يستطع بعد معالجة آثار حرب صيف  ، 94قامت حرب صعدة بمراحلھا
المختلفة لتثقل اليمن بآثار حرب أخرى  ،كيف تقرأ ما حدث في صعدة  ،وكيف السبيل
إلنھاء آثار الحروب اليمنية ؟
 الحروب ال تحل المشاكل بل تعقدھا الحوار والصبر في مداواة األوضاع ھو الكفيلبإنھاء آثار ھذه الحروب..
حمود الدھبلي
* ما ھو شعوركم عندما ينعت رموز الوحدة اليمنية ورموز شعب الجنوب على وجه
الخصوص بالخونة من حكم دكتاتوري فاسد وغدار ؟ وكنت أحد ھؤالء الرموز ؟
 رديت على ھذا الموضوع بما قاله الشاعر الشعبي-:ما ھمني ھرج الشواني
عارف أنا ساسي
وعارف مكاني
ولكننا ال نتفق معكم من أن الوضع ديكتاتوري كامل
* ھل الوحدة راسخة في نظرك في ظل ھذا الوضع والتذمر الجنوبي العارم الذي ينذر بما
ال يحمد يعقباه ؟؟؟
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الوحدة راسخة وصيانتھا كما أشرنا وكررنا يأتي من خالل العدالة والعدالة آليتھا إعطاءالناس الحكم المحلي الواسع الصالحيات..
* ما رأيك في تدجين الرموز وما تفسيرك له ؟؟
 حيث ما تضع نفسك يعاملونك الناس والباقي عليك تفسيره!!محمد عقالن
* بما أنكم رئيسا ً للجنة تقييم اآلثار االجتماعية المضرة بالوحدة الوطنية  ..ما ھي
الصالحيات المخولة لكم بالنسبة ألراضي ومقرات وبيوت قادة حزبكم  -القديم  -المسلوبة
؟
 ليس لدينا صالحيات إعطاء أوامر وإنما صالحيات بحث ھذه المواضيع وتقديم الحلولوالمقترحات لحل ما تبقى من أراضي أو منازل والمسألة تحتاج إلى أكثر من ذلك وھو
معالجة الجانب السياسي آلثار حرب ..94
* بحق كيف ترى آثار االعتصامات واالحتجاجات الشعبية على المؤتمر الشعبي العام
) رؤية من الداخل ( ؟
 أن يتعامل معھا بعين باردة وفقا ً للقانون والدستور وإعطاء التوجيھات للحكومةوالسلطات المحلية بحل المشاكل ال تعقيدھا وصب الزيت على النار كما ھو مطلوب
المسؤولية في التعامل مع اآلخرين أيضا ً..
* لماذا تركت الحزب االشتراكي وأنت أكثر الناس إدراكا ً أن المؤتمر خليط من النفعيين ؟
 قلنا لم نترك الحزب ،وأنا لست عضواً في المؤتمر الشعبي العام وأتعامل مع الجميعكإخوة وزمالء وإن اختلفت رؤانا واجتھاداتنا ثم أنه بعد ھذا العمر ينبغي احترام العمر
ورحم ﷲ إنسانا ً عرف قدر "عمره" "ال نفسه" ..مع شكري واعتذاري للجميع ألية
أخطاء..
__________________

حوار يسبقني كلما خطوت ..
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AM 10:33 ,2007-11-27

تاريخ التسجيلMar 2006 :
المشاركات1,678 :

عبدالرشيدالفقيه

المشرف العام

في ختام ھذا اللقاء ال يسعنا إال أن تقدم بالشكر الغادق بمزن التقدير لألستاذ القدير /
سالم صالح محمد مستشار رئس الجمھورية  ،الذي كان أكثر الضيوف التزاما ً بالموعد ،
واحتراما ً اللتزامنا أمام األعضاء والزوار  ،كما أنه أولى أسئلة األعضاء اھتمام خاص ..
والشكر الجزيل موصوالً لكل من تفاعل مع ھذا اللقاء ..
وننوه ھنا إلى أن أھم ما ورد في ھذا الحوار ُينشر بالتزامن مع صحيفة المصدر الصادرة
اليوم الثالثاء ..
تقديرنا العميق
__________________

حوار يسبقني كلما خطوت ..

» فايزه البريكي بين نسكو واستثماركـــــــــو !!!!!!! | حزب لم يحترف وترك رئيسه وحيدا «
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