
ــرى •  بالذك ــل  يحتف ــن  واليم
ــادة  إلع ــن  والعرشي ــة  الثامن
ــي  ه ــا  م ــه..  وحدت ــق  تحقي
ــار التي تواجه الوحدة  األخط

اليمنية برأيك؟!
ــيايس األعىل  - بداية نهنئ املجلس الس
ــة  ــية والثوري ــوى السياس ــزاب والق لألح
ــع املدني وحزب  ــا ومنظمات املجتم العلي
ــذه  ــي به ــعب اليمن ــي الش ــع العرب الربي
املناسبة العظيمة سائلني املوىل أن يكشف 

الغمة التي يعيشها الوطن.. 
ــىس وأخطر  ــة تواجه أق ــدة اليمني الوح
ــر التاريخ، والدليل  ــدوان ومؤامرة عىل م ع
ــة ويف  ــات الجنوبي ــري يف املحافظ ــا يج م
سقطرى منذ مظاهر غزو واضحة للعيان، 
تسعى إىل رشذمة اليمن إىل أخطر مما كان 
ــطرين يف  ــث كان ش ــل 1990م حي ــه قب علي
شعب واحد، اليوم يريد العدوان أن يرشذم 
ــلطنات  ــم وإىل إمارات وس ــن إىل أقالي اليم
ــعب واحداً،  ــى الش ــي ال يبق ــددة، ولك متع
ــعى العدوان إىل زرع الفرقة واملناطقية  يس
ــر األهم اليوم  ــة وغريها... والخط واملذهبي
ــباب الجديد  ــل عىل عقول الش هو التضلي
ــطري وكوارث  ــآيس التش ــم يعش م ــذي ل ال
الحروب الشطرية.. وأنا أدعو من هذا املنرب 
ــباب اليمن،  ــرب صحيفة "الثورة" كل ش وع
ــة والحذر والحفاظ عىل  إىل رضورة الحيط
ــرب منها، وأن  الوحدة اليمنية وصون كل ش
ــا أن اليمنيني بدون وحدتهم  يدركوا جميع
ــة  وجه ــيظلون  س ــان  واإلنس األرض  يف 

ومرسحا للغزاة وأطماع املستعمرين..
ــوم •  ــتهدف الي ــاذا تس ــن مل لك

الوحدة اليمنية رصاحة..؟ 
ــتهداف للوحدة  - ما يجري اليوم من اس
ــعودي  ــل دول تحالف العدوان الس من قب
ــوح،  ــة والوض ــذه العالني ــي، وبه اإلمارات
ــايل من  ــتوى الع ــو املس ــس ه ــببه الرئي س
التشظي والفرقة والتناحر الذي وصل إليه 
اليمنيون.. نحن ندرك ما حدث لليمن منذ 
ــبعينيات والثمانينيات  ــتينيات والس الس
من مؤامرة تعزز الفرقة والتشطري، وعندما 
ــدة تفاجأت دول الجوار التي  أعلنت الوح
عمدت إىل البدء بإذكاء الثأرات والنزاعات 
ــوال إىل حرب صيف 94م  بني اليمنيني، وص

ــتي ومادي كبريين  وكان هناك دعم لوجس
ــل، بفضل  ــن ذلك فش ــة االنفصال لك ألزم
ــني  ــن اليمني ــى م ــة العظم ــدة الغالبي وح

وتحت شعار "الوحدة أو املوت".. 
ــزاة الجدد •  ــينجح الغ ــل س ه

ــة أو  ــارات األقلم ــرض خي يف ف
التجزئة أياً كانت أشكالها..؟ 

ــري اليمن  ــدوان يف تدم ــوم أوغل الع - الي
وقتل اليمنيني، وإيصال القوى السياسية 
ــلطة األمر الواقع يف صنعاء، وحكومة ما  س
ــمى بالرشعية يف عدن والرياض إىل ما  يس
ــة، فصار أمام العدوان  بعد حدود الال رجع
ــعودي اإلماراتي البدء بإعالن تقاسم  الس
ــة املحررة  ــاألرايض اليمني ــمونه ب ــا يس م
ــواء كان ذلك علناً أو ضمنياً بالشعارات  س
املغالطة بزعم التنمية ومساعدة اإلنسان 
ــأنه  ــبيل أو حل هنا من ش ــا.. وال س وغريه
ــوى  ــعى س ــتمرار يف هذا املس إيقاف االس
ــيادة وطنهم  ــودة اليمنيني إىل وحدة وس ع
ــليم  والتس ــوار  الح ــة  طاول إىل  ــودة  والع
باستحالة الحل العسكري ألي من أطراف 
ــذه املقومات  ــرت ه ــا توف ــرصاع.. وإذا م ال
ــدوان يف فرض أي  ــح الع ــالم فلن ينج للس
أجندات من شأنها تقسيم أو أقلمة اليمن.. 

ــوم للربيع •  كيف تنظرين الي
ــية  القاس ــه  ومآالت ــي  العرب

عربياً ويمنياً..؟!
- ما يجري اليوم من تدمري يف اليمن ومن 
ــة العربية  ــة األم ــح لقضي ــتهداف واض اس
املحورية وهي فلسطني وعاصمتها القدس 
ــع العربي،  ــة للربي ــت بصل ــف، ال يم الرشي
الذي كانت وما تزال أهداف سامية ونبيلة 
ــزاز وإن اعرتاها  ــر واعت ــل فخ ــتظل مح س

ــوء املآالت يف اليمن  ــوم جزء كبري من س الي
ــبب األحزاب  ــا، فهو بس ــوريا أو غريه وس
ــن، حيث ركبت  ــا يف اليم ــة خصوص العتيق
ــرشوع  ــة مل ــة الحامل ــزاب املوج ــذه األح ه
ــباب اليمني الناصعة  الربيع ومطالب الش
ــتالب ثورة  ــا اس ــة كعادته ــق، محاول بالح
الشباب وزخم ربيعهم، فارضة عىل القوى 
ــئة رضورة الثبات والبقاء،  األخرى الناش
فصارت األمور إىل ثورة 21 سبتمرب 2014م 
ــردة فعل متوقعة عىل تلك األحزاب التي  ك
ــاد النظام  كانت تمثل الجزء األكرب من فس
ــباب  ــرج الش ــذي خ ــاد ال ــابق.. الفس الس

ملحاربته، يف املقام األول..
وهل انتهى الفساد اليوم..؟• 

ــك أنا أؤكد  ــؤال املهم، ولذل - هذا هو الس
ــاد  ــورة فرباير ضد الفس ــا يف ث ــا خرجن أنن
ــاد الذي  ــل، لكن الفس ــري إىل األفض والتغي
حدث بعد أن خطفت ثورة الشباب من قبل 
ــبتمرب  ــة، أنتج ثورة 21 س ــزاب العتيق األح
ــاد  ــرى خرجت ضد الفس ــي األخ ــي ه الت
ــاد.. لكن  ــعارها مكافحة الفس ــا يزال ش وم
ــاد موجوداً..  ــف الشديد ما زال الفس لألس
ــادة 500  ــاً لزي ــا خرجنا رفض ــح أنن صحي
ريال يف املشتقات النفطية واليوم يشرتيها 
املواطن بـ 7200 ريال بسبب تجار األزمات 
ــوق السوداء وقرار  والحروب وبسبب الس
ــه إال التجار  ــتفد من ــذي لم يس ــم ال التعوي
ــا  ــوق، لكنن ــىل الس ــوذ ع ــاب النف وأصح
سنظل ضد الفساد أينما وجد ومهما بلغت 
ــروب العدوانية والحصار  ــرات والح املؤام
وغريها من التحديات التي عززت وستعزز 

وجود الفساد.. 
كيف وجدت املجتمع اليمني • 

ــة  ــرأة يمني ــيس ام ــاه تأس تج
حزباً سياسياً ورئاسته..؟

ــورة الذهنية لعمل  ــم ما يعرتي الص - رغ
ــة ورئيسة  املرأة يف املجال الحزبي مؤسس
ــن رؤى التيارات  ــا م ــا، خصوص ــزب م لح
ــعبنا  ــة عىل ش ــة الدخيل ــة املتعصب الديني
ــاً, والتي  ــش مذهبيا وديني ــي املتعاي اليمن
ــدت  ــي وج ــة، إال أن ــالم بصل ــت لإلس ال تم
ــكل املقاييس  ــي حضارياً ب ــع اليمن املجتم
ــدت  ــا وج ــكايف، كم ــجيع ال ــدت التش ووج
ــدة  ــت بجدي ــة ليس ــوض تجرب ــيس أخ نف
ــة  ــت حاكم ــي كان ــة الت ــرأة اليمني ــىل امل ع
ــك القرآن عن  ــهد بذل ــالم وقد ش قبل اإلس
ــالم يف حكم  ــد اإلس ــبأ، وبع ــة ملكة س قص
ــهدته اليمن من ازدهار  ــة أروى وما ش امللك
ــارق كبري بني  ــح هناك ف ــا.. صحي يف عهده
ــوم وزمن  ــرأة اليمنية الي ــور امل ــع حض واق
ــريت  تلك الدول اليمنية التي حكمتها وس
ــؤونها امرأة، لكن هذا الفارق ال يمنع من  ش
ــرتاب من تلك  ــول أو االق ــعي إىل الوص الس
النماذج، خصوصا والشعب اليمني شعب 

حضاري وشوروي من الدرجة األوىل. 
ــور املرأة •  ــف تقيمني حض كي

ــت  نال ــل  وه ــيايس..؟  الس
حقها..؟

ــيايس  ــرأة اليمني تتمتع بحضور س - امل
ــد كان يل  ــن تجربة، فق ــري وأنا أتحدث م كب
ــورة الربيع  ــيايس يف ث ــور الس رشف الحض
ــاد  ــي اليمني ويف مقاومة غول الفس العرب
ــباب وكان  ــتلب ثورة الش الذي أراد أن يس
يل وآالف النساء رشف الحضور السيايس 
ــبتمرب خطوة  ـــ 21 من س ــع ثورة ال أيضاً م
ــل املرأة  ــم تن ــك ل ــم ذل ــن رغ ــوة.. ولك خط

ــل يف  ــواء يف التمثي ــب س ــا يج ــا كم حقه
اللجنة الثورية العليا، أو يف حكومة اإلنقاذ 
ــن التجاهل  ــري م ــاك كث ــل وهن ــي، ب الوطن
ــة وأدوار املرأة  ــني بأهمي ــم املعني ــم عل رغ
ــة  ــرأة اليمني ــاالت.. امل ــة يف كل املج اليمني
ــيايس واالقتصادي  ــل الس ــرة بالعم جدي
ــن عرب  ــايس.. ونح ــي والدبلوم واالجتماع
ــب أصحاب القرار  صحيفة "الثورة" نطال
ــرأة يف كل  ــة الفرصة للم ــيايس بإتاح الس

املجاالت.. 
ــرأة اليمنية •  عىل ذكر دور امل

ــك لدور  ــا تقييم ــيايس.. م الس
يف  أو  ــا  تنموي ــواء  س ــرأة  امل

الصمود..؟
ــام العدوان  ــة أم ــرأة اليمني ــود امل - صم
ــة  التنموي ــا  أدواره ــك  وكذل ــار،  والحص
ــن يمكن  ــب ومجلدات.. ولك ــاج إىل كت يحت
القول يف هذا املقام الرسيع إن املرأة اليمنية 
ــكلت حجر الزاوية يف الصمود واإلسناد  ش
ــدوان  الع ــة  مواجه ــات  لجبه ــعبي  الش
ــت  فكان ــم،  الظال ــي  األمريك ــعودي  الس
ــهيدة والجريحة وهناك مئات املجازر  الش
التي طالت النساء يف املنازل، يف مؤسسات 
ــام والخاص ويف  ــني الع ــا، يف القطاع عمله
املدرسة ويف العزاء واألعراس وعىل موارد 
ــهيد  ــاه ويف الحقول.. وهي أيضا أم الش املي
ــه، ويف الصمود أمام  ــه وزوجته وابنت وأخت
ــاء األرسة بأقل  ــد تحملت أعب الحصار فق
ــاة وتركت الغاز  ــات الحي ــل من مقوم القلي
ــتخدمت الحطب وصارت تجلب املاء  واس
واألغراض من السوق يف ظل غياب زوجها 

أو استشهاده أو جرحه.
ــرض اللواتي  ــاء الح ــبة لنس ــذا بالنس  ه

ــاء  كن قد حصلن عىل حياة مرفهة, أما نس
ــن يزرعن ويحصدن ويجلنب  الريف فهن م
ــال واالعتناء  ــي وتربية األطف ــاء والرع امل
ــة  ــود التنمي ــة عم ــرأة اليمني ــت... امل بالبي
األسايس يف مختلف الظروف واملحن.. لكن 
ــا وجهدها وأدوارها  صمودها وتضحياته
ــدوان  الع ــن  زم يف  ــية  واملعيش ــة  التنموي
ــاد إىل الذاكرة تاريخ  والحصار الظاملني أع
ــح والحكمة  ــل الراج ــبأ ذات العق ــة س ملك
ــك وكذلك  ــرآن بذل ــهد الق ــد ش ــة وق البالغ
ــت أحمد الصليحي يف عرص  مجد أروى بن

اإلسالم..
ــدور األحزاب •  ــك ل ــا تقييم م

ــع املدني يف  ــات املجتم ومنظم
مواجهة العدوان...؟

- هناك أحزاب وطنية رغم كونها جديدة 
ــوالء للوطن  ــفت عن قيم أصيلة من ال كش
ــه، وترجمت  ــيادته وأراضي والدفاع عن س
ــعاراتها إىل واقع ملموس رافعة صوتها  ش
ــىل اليمن وال لقتل اليمنيني  ضد العدوان ع
ــاك أحزاب  ــالل اليمن، وهن وال لغزو واحت
انكشف زيف شعاراتها عىل مرأى ومسمع 
ــم، ورمى كثري  ــي والعال ــعب اليمن من الش
ــهم إىل حضن العدوان  من قياداتها بأنفس

السعودي.
ــي فقد أدت  ــات املجتمع املدن ــا منظم أم
ــة  اغاثي ــات  خدم ــت  وقدم ــرية  كب أدواراً 
وإنسانية وطوعية وتنموية رائعة، وقامت 
ــذه األعمال ضمن  ــال كبرية تدخل ه بأعم
مهام جهات ومؤسسات حكومية مختلفة 
ــدوان  ــن قبل الع ــت م ــلت وقصف ــا ش لكنه
السعودي فقامت املنظمات بأعمالها وفق 

عمل طوعي وبتفاٍن كبري.

0505 حوار

وحدة اليمن تواجه أبشع عدوان عرب التاريخ

حاورها/
محمد إبراهيم

رئيس المجلس األعلى لألحزاب والقوى السياسية آمال الثور لـ "ٹ":

صمود المرأة اليمنية 
وتضحياتها بوجه العدوان 

أعاد إىل الذاكرة تاريخ ملكة 
سبأ ومجد أروى 

ما يجري  يف جنوب الوطن 
وسقطرى الهدف منه 

شرذمة اليمن إىل اخطر 
مما كان

عودة اليمنيني إىل وحدة 
وطنهم وسيادته والحوار 
سيفشل أجندات العدوان 

لتقسيم اليمن 

ما حدث من فساد بعد 
"١١فرباير قاد إىل ثورة 

"٢١سبتمرب" التي ال تزال 
ضد الفساد  

المرأة اليمنية جديرة بالعمل 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

ونطالب أصحاب القرار بإتاحة 
الفرصة لها يف كل المجاالت

ـــ 28 إلعادة تحقيق قالت  ــات المجتمع المدني إن الذكرى ال ــية والثورية ومنظم ــس المجلس األعلى لألحزاب والقوى السياس ــية آمال الثور رئي ــطة السياس الناش
الوحدة اليمنية  22 مايو 1990م تأتي هذا العام في ظل أخطار جسيمة يفرضها أبشع عدوان عبر التاريخ، وتزيد من خطرها األطماع المتربصة باليمن منذ 

ــرة بعناية، والتي ترجمت أولى خطواتها  ــكلت البيئة الخصبة لتصيغ هذه األطماع حبكة المؤام ــل.. الفتة إلى أن صراعات اليمنيين خالل الحقب الماضية ش ــن طوي زم
على األرض صبيحة  26 مارس 2015م بشن العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي، ومن ورائهم إسرائيل..

ــاناً  وأن  ــتقبل وحدة اليمن أرضا وإنس ــيه إلى ضرورة اليقظة والحيطة والحذر تجاه مس ــطير ومآس ــباب اليمني الذي لم يعش زمن التش ودعت آمال الثور الش
يدركوا أن اليمنيين من غير الوحدة سيظلون وجهة للغزاة وأطماع المستعمرين.. 

وتطرقت الثور إلى واقع الحراك السياسي الداخلي وخوض المرأة تجربة تأسيس األحزاب، ودور منظمات المجتمع المدني في ظل العدوان والحصار، 
وإسهامات المرأة في معركة مواجهة العدوان ولوحة الصمود أمام العدوان والحصار وقضايا أخرى في هذا اللقاء: 

¶ الشباب اليمني الذي لم يعش زمن التشطير ومآسيه ال يدرك أن اليمنيين بدون الوحدة سيظلون وجهة للغزاة
ــامية ــطين ال عالقة له بأهداف الربيع العربي الس ¶ ما يجري اليوم من مآس ودمار لليمن ولقضية األمة العربية فلس
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ريمة/ سبأ
ــع بمحافظة ريمة برئاسة املحافظ  عقد لقاء موس
فارس الحباري  أمس ضم وكالء املحافظة والقيادات 
املحلية والتنفيذية وعدداً من أعضاء مجليس النواب 
ــية ومنظمات  ــات السياس ــيل املكون ــورى وممث والش
ــة  االجتماعي ــخصيات  والش ــائخ  واملش ــع  املجتم

باملحافظة.
ــة  باملحافظ ــاع  األوض ــة  ملناقش ــاء  اللق ــرس  وك
ــاف والتالحم  ــز االصطف ــة بتعزي ــب املتصل والجوان
ــال والرجال  ــات بامل ــة لرفد الجبه ــد والتعبئ والحش

دفاعا عن الوطن.
ــب  ــراءات الواج ــري واإلج ــاء للتداب ــرق اللق وتط
ــيل يف مواجهة  ــدة الصف الداخ ــا لتعزيز وح اتخاذه
ــن  ــني بأم ــىل املرتبص ــة ع ــت الفرص ــدوان وتفوي الع

واستقرار املحافظة.
ــة إىل أهمية اللقاءات  ــار محافظ ريم ويف اللقاء أش
ــاكل  ــة املش ــاع ومعالج ــدارس األوض ــاورية لت التش
ــا يتعلق بمواجهة العدوان  وتوحيد الجهود خاصة م

والحشد والتعبئة لرفد الجبهات باملال والرجال.
ــك  ــا املحافظ الحباري إىل أهمية تعزيز تماس ودع
الجبهة الداخلية وترسيخ األمن يف املحافظة بتعاون 

كافة رشائح املجتمع.
ــة والتعاون مع  ــث الجميع عىل مزيد من اليقظ وح
رجال األمن واللجان الشعبية واالستمرار يف الصمود 

والثبات حتى تحقيق النرص عىل قوى العدوان.
ــة  الربملاني ــادات  القي دور  ــة  أهمي ــىل  ع ــدد  وش
واملحلية واملجتمعية للحفاظ عىل األمن واالستقرار 
ــات املعنية بما  ــع الجه ــز العالقة م ــة وتعزي باملحافظ
ــع  ــكاليات وقط ــل اإلش ــة وح ــة العام ــدم املصلح يخ
الطريق عىل كل من يحاول استغالل الظروف الراهنة 

لزعزعة أمن الوطن واملواطن.
ــة  ــاء ريم ــي أبن ــاري بوع ــظ الحب ــاد املحاف وأش
ــة باملحافظة  ــلطة املحلي ــم خلف قيادة الس والتفافه
ــؤولية الوطنية يف هذا الظرف الذي  ــعار املس واستش

يتطلب العمل من أجل تجاوز كافة اإلشكاالت.

ــن مرشف املحافظة  ــت يف اللقاء كلمتان م كما ألقي
ــكرية باملحافظة  يحيى املؤيدي وممثل اللجنة العس
ــال مخططات  ــود إلفش ــر الجه ــة تضاف ــدت أهمي أك

العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــاف والتالحم  ــز االصطف ــة تعزي ــارا إىل أهمي وأش
ملواجهة التحديات واملؤامرات التي تستهدف الوطن 
ــتمرار يف رفد جبهة الساحل  وأمنه واستقراره واالس

الغربي بالرجال.
ــق الواحد  ــروح الفري ــل ب ــة العم ــىل أهمي ــدا ع وأك
ــات املحلية تخفيف معاناة املواطنني  لخدمة املجتمع

باملحافظة.
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