
 كنا ومازلنا وسنظل في المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه نتعشم ان تعيش قيادات 
المشترك ولو للحظة واحدة من الزمن 
الجديد لتتفهم خطأ موقفها التاريخي والعملي 
الرافض للحوار مع المؤتمر الشعبي العام صاحب 

االغلبية في مجلس النواب.
> إن موقف قيادات المشترك الموالي لرغبات 
وأهواء االرهابيين واالنقالبيين ألحق باليمن 
واليمنيين الضرر البالغ واألذى الكبير حيث 
تسبب في وج��ود اختالالت في االم��ن وضعف 
في االقتصاد ونقص في الخدمات االساسية 
للمواطنين وقدّم لمتعهدي االزمة السياسية 
بيئة مالئمة للكسب غير المشروع والمتاجرة 

بمعاناة الناس البسطاء.
> في الوقت الذي تتكالب فيه قوى اإلرهاب 
والتعدي على الشرعية الدستورية في بالدنا 
سياسيًا وعسكريًا وقبليًا يجد المرء أن قيادات 

المشترك تتبع خطى محور الشر- 
االنقالبيين واالرهابيين والقبليين 
الذين ظهروا مؤخرًا- وتقدم لهم 
الغطاء السياسي واإلعالمي على 
ال��س��اح��ات ال��وط��ن��ي��ة واالقليمية 

والدولية.
 > إننا نهيب باألشقاء في الخليج 
والسيما المملكة العربية السعودية 
واالصدقاء في العالم أن يقفوا مع 
الشعب اليمني الذي يئن ويرزح تحت 
وط��أة األزم��ة التي افتعلتها احزاب 
المشترك أن يقدموا له المساعدات 

الممكنة كي يخرج سالمًا ومعافى من موبقاتها.. 

مع أننا ندرك بكامل الوعي أن الحل 
ينبغي أن يكون نابعًا من ال��ذات 

اليمنية أواًل وقبل كل شيء.
> من الثابت أن اليمنيين يعانون في 
الوقت الراهن معاناة مريرة وقاسية 
من جرائم االنقالبيين واالرهابيين 
واالنعزاليين السياسيين والعسكريين 
الذين ال يفرقون بين مساعدة وفرض 

الوصاية.
> إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه 
يعلمون يقينًا أن عهد الوصاية على 
الشعوب قد وّلى بال رجعة وأن عهودًا 
جديدة حافلة باإلخاء والتعاون قد بدأت منذ هّل 

على البشرية العام االول من العقد االول للقرن 
الحادي والعشرين وبالتالي فإن أي قول حول 

الوصاية مردود على قائله الذي ال يفقه شيئًا.
> وبهذا نقول إن أرضنا وشعبنا قد تصبح نهبًا 
لهؤالء االنقالبيين واالرهابيين اذا استمرت 
أح��زاب المشترك في تعنتها وتسعى لتنفيذ 
أجندة اقليمية.. لذا البد من ارغامها على العودة 
اى طاولة الحوار الهادف الخروج من األزم��ة 

السياسية.
خالصة القول:

> أما آن للقوى السياسية الوطنية أن تصحو .. 
وقد حان الوقت لقيادات المشترك أن تتحمل 
مسؤولياتها وتنظر الى ما يالقيه أبناء شعبنا 
اليمني جراء عنادهم وانخراطهم في مخطط 
االنقالبيين واالرهابيين وعدم استجابتهم لدعوات 
ونداءات الحوار بغية إيجاد حل لألزمة السياسية 

التي تطحن الجميع.

فيصل الصوفي

الزنداني.. وجه أبيض 
وجـــه أسود

 درء المخاطر عن اليمن
 صارت قوى ثالوث الشر ورؤوس الثعابين 
الطامعين ب��ال��وص��ول وال��ج��ل��وس على 
كرسي الرئاسة واالستحواذ عليه بالقوة 
وقهرًا للجماهير وإرادة الشعب الحرة واعتباطًا 
على الديمقراطية الخيار الوحيد والذي يجمع عليه 
شعبنا اليمني  البطل بأعرافه القبلية والعشائرية 
واالسرية وعلى أصالة أخالقه السمحة النهج على 
مبادئ االع��ت��دال والوسطية وبعيدًا عن التطرف 
الطبقي واالسري واالجتماعي والمناطقي الذي  يروج 
له من يدعون انفسهم انهم الصفوة على رؤوس 
القوم والسيادة من حقهم على كل المناطق والقرى 
والمديريات والمحافظات والى جانبهم من يغالون في 
المذهبية الممقوتة من كل أبناء الشعب والوطن.. وكل 
انسان شيخ نفسه بأخالقه وحسن تعامله مع الناس.. 
وكل انسان يضع نفسه حيثما يشاء.. وما قامت الثورة 
اليمنية الواحدة السبتمبرية واالكتوبرية اال من أجل 
إزاحة كابوس الظلم واالستعباد عن السواد االعظم 
من الشعب وإزالة كل الفوارق الساللية والمناطقية 
واالسرية وكل فرد حر في ظل دولة الوحدة ورايتها 
عالية  خفاقة في سماء أرض الوطن على كل موقع 
ومقر وخالدة ترفرف عاليًا على كل قمة.. فزمن 
العبودية والتشطير ولَّى والى غير رجعة والوطن 
اليمني  صار موحدًا وقويًا بوحدة الشعب واالصطفاف 
الوطني لنصرة وحماية الشرعية الدستورية من كل 

المتربصين االنقالبيين الطامعين بالسلطة.
ومن المتعارف عليه عند كل القبائل في الريف والحضر 
ان القبلية في رأس كل واحد وأصلها واحد.. في كل 
إنسان نخوة وشهامة وتضحية وفداء وزد على ذلك  
الوالء والحب للوطن والثورة والوحدة للرئيس القائد 
الرمز علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية الذي 
استطاع توحيد الوطن والشعب.. فالوطن يا قوى الشر 
ورؤوس الثعابين ليس قطعة حلوى كل منكم يأخذ 
السكين ويقطع لنفسه ما يشاء، فالوطن والوحدة ال 
تقبل التقاسم والتقسيم وإرادة اهلل هي الحامية إلرادة 

الشعب الحامي للشرعية الدستورية والرئيس.

عبداهلل صالح الحاج

يوم األربعاء القادم الموافق الرابع والعشرين من 
أغسطس يحتفل مؤتمرنا الشعبي العام ويشاركه 
حلفاؤه وأنصاره وتبارك احتفاله هذا- بذكرى تأسيسه 
التاسعة والعشرين المجيدة- الجماهير اليمنية العريضة في 
الداخل والخارج، واألح��زاب الصديقة لألمم والشعوب.وإذ 
يحتفل مؤتمرنا بهذه الذكرى المجيدة يتطلع المؤتمريون 
قاطبة ألن يكون بين ظهرانيهم مؤسس حزبهم وواضع 
مشروع ميثاقهم الوطني النهج الفكري والدليل النظري 
والسياسي، لحزبهم الرائد وغارس بذور الديمقراطية الحقة 
التي شهدها اليمن ألول مرة في تاريخه المعاصر، فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام - حفظه اهلل- ليشاركهم فرحتهم ويبادلونه الحب بالحب 
والوفاء بالوفاء, وليس ذلك ببعيد بإذن اهلل تعالى.. وتمتاز 
مسيرة هذا الحزب النضالية بأنها أرست في بداياتها, وفق 
تعاليم ورؤى وأفكار مؤسسه فخامة الرئيس الرمز مداميك 
الديمقراطية, وحققت وحدة الوطن، وباشرت في بناء الدولة 
اليمنية الحديثة. كما خاض مؤتمرنا- واليزال- يخوض معارك 
فكرية وسياسية مع بعض الحالمين بإعادة عقارب التاريخ إلى 
الوراء, ومع أولئك الطامعين في السلطة تجاوزًا لمبدأ التبادل 
السلمي الذي يعني االحتكام إلى اإلرادة الشعبية عبر صناديق 
االنتخابات. كما يخوض حاليا مجابهات عنيفة ضد استهداف 
وح��دة الوطن وأمنه واستقراره من قبل جماعات تسعى 
إلى تحويل يمن الحكمة واإليمان إلى بؤرة دمويه إرهابية 
تزعزع أمن واستقرار جيرانه, وتزعزع السلم االجتماعي في 
المنطقة،والسلم العالمي في هذه المعمورة، وبالمختصر 
المفيد نقولها بكل فخر: أيوجد حزب كهذا؟! حزب نال ممثال 
في رئيسه وقائده احترام وتقدير أنظمة دول العالم أجمع وقد 
تمثل أبسطها في حيازية فخامة األخ الرئيس المعلم على 
العديد من األوسمة والنياشين والدروع بلغ عددها حوالي )34( 
مابين وسام ونيشان ودرع ووشاح وقالدة، ونورد أهم النماذج 
لها من دون االعتماد على التسلسل الزمني الستحقاقها وذلك 

على النحو التالي:
* وسام إكبار العشب الروسي من نادي أصدقاء موسكو، وهو 
من األوسمة الرفيعة، وذلك تقديرًا وتكريمًا لما قام به من 
جهود قيمة في النشاط السياسي الوطني واإلقليمي والدولي 
والجهود اإلنسانية في سبيل خدمة السالم العالمي وذلك 

بتاريخ 2008/7/5م.
* الجائزة الدولية لمنتدى »حوار الحضارات« ب� » فيينا« عام 

2008م.
* درع االتحاد األوروبي تقديرًا لجهوده المتميزة في مجال 
التنمية وتذليل الصعاب أمام المستثمرين العرب واألجانب 

في 200/11/21م.
* وسام حوار الحضارات من قبل مركز مجد روسيا تقديرا 
لدوره في تبنى حوار بين الحضارات وتطوير عالقات الصداقة 

في 2004/11/21م.
* وسام منتدى األديان الثالثة في بريطانيا تقديرًا لدوره في 
تكريس ثقافة التسامح واالعتدال والتعايش اإلنساني بتاريخ 

2004/8/26م.
* وس��ام الصليب األعظم من جمهورية ألمانيا بتاريخ 

1992/8/27م.
* وسام كوريا العظيم وهو ارفع وسام كوري يمنح لزعماء 
الدول ويطلق عليه اسم » ماقونقي« وتعني وردة تمثل 

الزهرة الوطنية في كوريا بتاريخ 2005/4/25م.
* وسام » خوسيه مارتيه« من كوبا وهو أعلى وسام كوبي 

بتاريخ 2000/9/13م.
* وسام » نجمة اندونيسيا« وهو أعلى وسام اندونيسي في 

1998/2/19م.
* وس��ام »زاي��د« وهو أعلى وس��ام بدولة اإلم��ارات بتاريخ 

2007/1/30م.
* درع منظمة اتحاد الكتاب األفروآسيوي بمناسبة اختياره 
الشخصية العالمية لعام 2006تقديرًا لجهوده في دعم الكتاب 

وحرية الكلمة والتعبير بتاريخ 2007/3/22م.
* درع إتحاد الجامعات العربية لدوره في التعليم وتشجيع 

البحث العلمي في مجاالت التنمية بتاريخ 2007/4/23م.
* درع االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب في 2006/7/31م 

تقديرًا لدوره في الدفاع عن قضايا األمة العربية.
* وسام المؤرخ العربي في 1991/6/10م، قالدة النيل 
العظمى من مصر في 1988/5/22م درع اتحاد المستثمرين 
العرب في 2007/4/22م، درع القوات المسلحة السعودية 
في 2008/5/27م، وشاح االتحاد العربي للرياضة العسكرية 
في 2008/6/20م وغيرها من األوسمة والقالدات والدروع 
والنياشين، ناهيكم عن حيازة فخامته لعدد من الدرجات 
العلمية الفخرية مثل ال��دك��ت��وراه الفخرية في العلوم 
السياسية من جامعة الجزيرة السودانية في 2004/6/29م, 
الدكتوراه الفخرية من جامعة تشوسن بكوريا الجنوبية في 

2002/10/1م ..
ختاما...

 إن كل هذه األوسمة والقالدات والدروع والنياشين وغيرها 
التي نالها فخامة األخ الرئيس إنما تعود في مضمونها ورمزها 
ومعانيها مفخرة وزهوًا لهذا الحزب الرائد الذي أسسه، ولهذه 
الجماهير اليمنية التي إلتفت حوله فمنحها العزة القعساء بين 

أمم وشعوب العالم.
قال الشاعر:

 سيذكرني قومي إذا جدَّ ِجدُهم
 وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ

- أبو الطيب المتنبي

أيوجد حزب كهذا؟!
علي عمر الصيعري

الفرصـة األخيـرة..!!

صالح أحمد العجيلي

 الشيخ عبدالمجيد الزنداني يدافع عن 
نفسه ومن خالل بيانات تصدر عن »مكتب 
فضيلة الشيخ..« دفاعًا خجواًل عندما يتعلق 
األمر بما ينسب اليه من استقطاب ارهابيين 
وتوجيههم للقتال في صفوف مليشيات حزب 
االصالح والتي تحاول منذ أشهر االستيالء على 
معسكرات في أرحب بدعوى ضمها الى »القوات 

الموالية للثورة« أي للفرقة األولى مدرع.
وهذا الدفاع الخجول مرده الى حرص الشيخ على 
عدم جرح مشاعر أصحابه، في حين أن البيانات 
الصادرة عن »فضيلة الشيخ..« تجرح وتطعن في 

الدولة والجيش الوطني.
أفضل من الشيخ في الدفاع عن الشيخ هو 
العرشاني.. محمد مبخوت العرشاني، وهو في 
قلب معركة المليشيات االصالحية في أرحب، 
خرج يدافع عن الشيخ الزنداني: ال عالقة للشيخ 
باالرهاب، لم يجند الشيخ ثالثمائة من القاعدة، ال 
وجود لعناصر القاعدة في أرحب، وال يوجد مقاتل 

من القاعدة..
بياض وجه يا شيخ زنداني.. فالمدافع عنكم وعن 
القاعدة جدير بالمهمة.. هو لها هو لها.. ولِمَ ال؟ 
فهو المطلوب أمنيًا.. المطلوب رقم »23« في 
القائمة التي نشرتها وعممتها وزارة الداخلية 
على كل المراكز االمنية في الجمهورية قبل 
نحو شهرين، التي ضمت أسماء المطلوبين أمنيًا 
المتهمين بالعمل مع تنظيم القاعدة في مهاجمة 
الدوريات األمنية والمواقع العسكرية في أرحب، 

وقطع الطرقات.. وغيرها من االفعال المجرمة.
وليس بمستغرب دفاع المطلوبين أمنيًا على ذمة 
القاعدة عن المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية، 
فاألبالسة »اخ��وان«، كما ليس بمستغرب أن ال 

يدافع متهم عن نفسه أصالة أحيانًا..
ن��درك أن قبائل أرح��ب ال عالقة لها بالذين 
يتحدثون باسمها، ومع ذلك عندما يصل األمر الى 
أن ينصب متهم ومطلوب أمنيًا نفسه »متحدث 
رسمي« أو »ناطق رسمي لقبائل أرحب«، فهنا 
البد أن يخرج ممثل أصيل لهذه القبائل يعلن 
للرأي العام براءة القبيلة من الدَّعي، أو األدعياء.. 
هل يعقل أن ال تجد قبائل أرحب سوى مطلوب 
أمنيًا ومتهم بالعمل مع القاعدة، لكي يكون 
لسانها الذي تتكلم به؟ أعود الى الدفاع الخجول 
للشيخ.. وأسوق مثااًل آخر، وهو فتوى خجولة 
أصدرها الشيخ ردًا على طلب وفد جاءه من أبين 
قبل أسابيع.. طلبوا منه توضيح حكم الشرع في 
القاعدة وانصار الشريعة الذين قالوا انهم في 
البداية استحلوا دماء الجنود ثم أضافوا الى ذلك 

استباحة دماء قبائل في أبين.
ولكي ال يجرح الشيخ اتباع القاعدة وانصار 
الشريعة دلس على الوفد وخلط األوراق وضيع 
الشريعة.. قال إن الجنود والقبائل طائفة والقاعدة 
وأنصار الشريعة طائفة ثانية.. ف��إذا تقاتلت 
الطائفتان البد من اختيارهما محكمًا بينهما أو 
كل واحدة تختار محكمًا، ويختار المحكمان االثنان 
حكمًا ثالثًا مرجحًا، وهؤالء عليهم أن يتقوا اهلل في 

حكمهم، وأنه ال يجوز سفك دم المسلم..
فهو بذلك ساوى بين جنود وقبائل معتدى عليها 
عمدًا وبين القاعدة وأنصار الشريعة المعتدين، 
وصور الحالة كأنها نزاع بين طائفتين.. واألمر 
ليس كذلك.. وهو تعمد هذا الخلط لكي يهرب 
من الموقف.. لكي ال يقول كلمة الحق التي يدرك 

أنها لن تكون في صالح »الجماعة« إياها.

االثنين : 22 / 8 / 2011م 
 الموافق :22 / رمضان / 1432هـ 

عدد مكرس بمناسبة 20العدد: )1569(
الذكرى الـ29 لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

 إن التعصب األعمى ال يثمر إال الشر، وإن محاوالت أية فئة 
متعصبة القضاء على اآلخرين أو إخضاعهم بالقوة، قد فشلت 

»امليثاق الوطني«عبر تاريخ اليمن كله

 واستطيع القول- دون مبالغة- إن األزمة 
المفتعلة من اللقاء المشترك قد جعلت 
المؤتمر قيادة وقواعد يشكلون اصطفافًا 
وطنيًا  بالغ العظمة والقوة مع كافة جماهير 
الشعب المناصرة وال��م��ؤازرة للمؤتمر، 
والجميع شكل صفًا  وطنيًا  قويًا الى جانب 

أبناء ال��ق��وات المسلحة 
واألم��ن، ح��راس الوحدة 
واألم����ن واالس��ت��ق��رار، 
لدستورية  ا والشرعية 

اإلرادة الكلية للشعب.
إن النهج الديمقراطي 
ال��ش��وروي ال���ذي سلكه 
المؤتمر الشعبي العام 
تكويناته  اط����ار  ف���ي 
القيادية والقاعدية ، قد 
الرضا  خلق  م��ن  مكنه 
والقبول من العدو قبل 
ال��ص��دي��ق وم��ك��ن��ه من 
ام��ت��الك الحجة شديدة 
الوضوح وبالغة التأثير 
محليًا واقليميًا وعالميًا، 
ألن المؤتمر أواًل اعتمد 
مبدأ الحوار وجعله منهج 

حياته السياسية واالجتماعية، ثم اعتمد 
مبدأ الممارسة الديمقراطية الشوروية من 
خالل توسيع قاعدة المشاركة السياسية 
وخلق بذلك أجواًء مريحة للممارسة العملية 

للديمقراطية بنزاهة وثقة  غير عادية.
إن المؤتمر الشعبي العام في مسيرته 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية قد 
انطلق من الفكر الوطني الذي أجمعت عليه 
كافة القوى السياسية وشارك في صناعته 
الشعب من خالل االستفتاء المفتوح الذي 
مكن الشعب من التعبير الحي عن آماله 

وتطلعاته، ولذلك فإن المؤتمر الشعبي 
العام يمتلك وثيقة دستورية تجسدت فيها 
إرادة الشعب الكلية التي انطلقت من اإلرادة 
اإللهية التي ال غالب لها، وقد ظل المؤتمر 
الشعبي العام طوال سنوات التأسيس يركز 
على غرس المفاهيم الميثاقية في أذهان 

الناس، ولم يمل عن تلك المفاهيم التي 
جاء بها الدليل النظري الفكري والسياسي 
»الميثاق الوطني« قيد أنملة، بل ركز على 
االعتدال والوسطية، وجسد مبدأ احترام 
الرأي والرأي اآلخر، ورفض الغلو والتطرف 
واالره��اب، وأتاح الفرصة لمنافسيه، ولم 
يكن محتكرًا للسلطة، بل فتح الباب على 
مصراعيه لمشاركة كل القوى السياسية، 
ولم يستثِن أحدًا يمتلك رؤية وطنية تسهم 
في بناء الوطن ويشيد أركان الدولة اليمنية 

الحديثة.

إن المؤتمر الشعبي العام أصبح اليوم 
صمام أمان لوطن الثاني والعشرين من مايو 
المجيد، ألنه جسد اإلرادة الكلية للشعب 
وكان من الشعب وإليه، ولم يستمد قوته 
وأفكاره من الغير، بل إن الشعب مصدر 
القوة ومالكها، ألن إرادة الشعب من إرادة 
اهلل سبحانه وتعالى الذي 
أمر باالعتصام بحبله من 
فوق سبع سماوات، وهو 
ما جعل المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام أك��ث��ر ق��ب��واًل في 
أوساط الجماهير، ولذلك 
نجده اليوم في ظل هذه 
األزمة التي افتعلتها قوى 
الظالم والجهل والتخلف 
في تكتل اللقاء المشترك 
أكثر قوة وثباتًا بإيمانه 
العميق باهلل ربًا ومحمد 

نبيًا والقرآن دستورًا.
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ن  إ
العام وهو يحتفل بذكرى 
ت��أس��ي��س��ه ال��ت��ي ج��اءت 
ه��ذا العام متزامنة مع 
لكريم  ا الشهر  تيم  خوا
يجدد تمسكه بالشرعية الدستورية وثقته 
المطلقة بمؤسسه وقائد مسيرة الشعب 
االخ المناضل الجسور الرئيس علي عبداهلل 
صالح ويبادله الوفاء بالوفاء ويحيي جماهير 
الشعب بكل فئاته الوطنية المخلصة، 
الخالصة لقائد األمة  ونتوجه بالتهنئة 
وباني نهضة اليمن الحديث االخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح بمناسبة حلول عيد 
الفطر المبارك وننتظر عودته الميمونة 
بفارغ الصبر لتكتمل فرحة الشعب بقائده 

المظفر بإذن اهلل.

المؤتمــر.. وقــوة اإلرادة

د. علي مطهر العثربي

 يأتي االحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف بالغة التعقيد 
وشديدة الحساسية نتيجة لما أحدثته األزمة السياسية التي صنعتها أحزاب اللقاء 
المشترك، ورغم ما خلفته هذه االزمة من اآلثار السلبية على الحياة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية إال أن المؤتمر الشعبي العام أكثر قدرة على الصمود والتماسك والثبات، 
ولم تؤثر تلك الزوابع التي أحدثتها أحزاب المشترك بهدف التأثير سلبًا على االنتماء 

للمؤتمر الشعبي العام،

وب��دون ذل��ك علينا جميعًا  ان 
نقرأ الفاتحة على كل ما تحقق 
من إنجازات في ظل قيادة فخامة 
الرئيس القائد علي عبداهلل صالح 
وحكومات المؤتمر الشعبي العام.. 
فبدون الحوار فإن الطريق الى 
حرب أهلية - ال سمح اهلل - هي 
الخيار اآلخر المدمر.. ولهذا نجد 
أن فخامة الرئيس القائد وقيادات 
المؤتمر الشعبي العام يكررون 
الدعوة ألح��زاب اللقاء المشترك 
وباقي االطياف السياسية الى 
الحوار والوصول الى السلطة عبر 
صناديق االقتراع كإرادة شعبية ال 

يمكن تجاوزها مهما كان الثمن..
 فبالعودة الى الواقع الملموس 
ال��ي��وم ب��ع��د أش��ه��ر م��ن االزم���ة 
وتصاعدها من قبل بعض قيادات 
أحزاب المشترك وخصوصًا حزب 
التجمع اليمني لالصالح  المتشدد،  
سنجد أن المواطن البسيط قد 

طفح به الكيل من تداعيات االزمة 
وما وصلت اليه االحوال ليس فقط 
السياسية بل االمنية والمعيشية 
والخدمية م��ن خ��ط��ورة.. حيث 
العديد من الطرقات الرئيسية 
ف��ي م��دن ع��واص��م المحافظات 
مقطوعة وخدمات الكهرباء والمياه 
والتعليم وغيرها من الخدمات 
ال��ض��روري��ة للمواطنين ص��ارت 
مهددة بالتوقف نتيجة األعمال 
لعناصر  والتخريبية  االرهابية 
التحقيقات انهم تابعون  دل��ت 
ألح��زاب المشترك بقيادة حزب 
االصالح وجناحه العسكري االخوان 
المسلمين الذي استطاع بإرهابه 
الفكري االخواني وبالمال الذي 
يتلقاه من الخارج ان يسرق »ثورة 
الشباب المعتصمين« الذين كانت 
مطالبهم  مشروعة واستجابت 
القيادة السياسية لها كما وردت في 
البرنامج االنتخابي لفخامة رئيس 

الجمهورية أواخر عام 2006 غير 
أن بعض قيادات المشترك وتحت 
إرادة وتوجيه حزب االصالح حاولت 
أن تسرق هذه المطالب من بعض 
الشباب وتحويلها ال��ى مشروع 
انقالبي فاشل لالستيالء على 
السلطة مستخدمين في تنفيذ 
هذا المشروع كل أساليب التخريب 
والبلطجة السياسية والنهب حتى 
الوصول الى األعمال االرهابية كما 
حدث في مسجد »النهدين« بدار 
الرئاسة في االول من شهر رجب 
الماضي وكذلك ما حدث ويحدث 
في محافظات أبين وتعز وعمران 
وهي أعمال تصدت وتتصدى لها 
قواتنا المسلحة بمؤازرة  رجال 
هير  جما و طنيين  لو ا ئل  لقبا ا

شعبنا.
 إن هذه االعمال التي يعاني منها 
اليوم كل مواطن وسببت له معاناة 
ال حصر لها.. وكما يقولون »بلغ 

السيل الزبى« بعد أن عاش في 
أمن واستقرار مجتمعي ومعيشي 
تحت قيادة فخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح - حفظه اهلل ورعاه 
للمؤتمر  الحكيمة  والسياسة   -
الشعبي العام الذي نال ثقة غالبية 
ابناء الوطن في االستحقاقات 
الدستورية »الرئاسية والبرلمانية 
ذلك  ك��ل  ويعني   . والمحلية«.
ان ال��م��واط��ن ل��م يعد يحتمل 
المزيدمن المعاناة الناتجة عن 
بلطجة المشترك وحلفائهم من 
االره��اب��ي��ي��ن ودع���اة االنفصال 
والعودة الى عهد الحكم اإلمامي 

المباد..
 مما يعني أن ثورة الشعب ضد 
ه��ؤالء االنقالبيين االرهابيين 
اص��ب��ح��ت ج��اه��زة دف���اع���ًا عن 
الوطن وأمنه واستقراره ووحدته 
والتمسك بالشرعية الدستورية.. 

بلغ السيل الزبى

 إقبال علي عبداهلل

 الشيء الوحيد الذي ال يختلف عليه اثنان  داخليًا أو خارجيًا 
أن الوضع في بالدنا مقلق جدًا إن لم نقل بأنه خطير  سياسيًا 
واقتصاديًا وامنيًا وحتى اجتماعيًا.. مما يؤكد أن الحل  يكمن 
في الرجوع الى العقل وتغليب مصلحة الوطن على جميع المصالح 
مهما كبرت أو صغرت واللجوء الى الحوار تحت سقف الدستور 

والديمقراطية واالحتكام إلرادة الغالبية مهما كانت نتائجها.. 


