
 ان ال��دارس��ي��ن للفكر 
عبر  ليمني  ا ل��س��ي��اس��ي  ا
م��راح��ل ال��ت��اري��خ القديم 
والمعاصر ي��ؤك��دون ب��أن فترات 
االزدهار والتطور والنماء واالبداع 
والتوحد هي نفسها فترات األمن 
واالس��ت��ق��رار، ووج���دوا كذلك أن 
أصحاب االفكار الظالمية والجاهلية 
والعنصرية يحاولون تنغيص حياة 
التطور واالزدهار ويمنعون االبداع 
ويسعون الى منع عجلة التنمية 
كلما تحركت بفاعلية نحو المزيد 
من اإلنتاج ومحاولة االعتماد على 
ال��ذات، ويبدو أن أصحاب األفكار 
الظالمية والجاهلية والعنصرية 
ال يعرفون ألنفسهم مهمة غير 
التخريب والتدمير ارضاًء للشيطان 
وتحقيقًا لرغبات أعداء االنسانية 

والحضارة.
إن التعمق ف��ي دراس���ة الفكر 
السياسي اليمني يعطي خالصة 
مفادها بأن أصحاب الفكر الظالمي 
والجاهلي والعنصري ال يظهرون 
بشكل بارز اال عندما يحسون أن 
اليمن تسير في اتجاه التطور والنماء 

ب��ه��دف منع أي تقدم 
لليمن، أما في فترات 
الركود فإنهم يغذون 
ال��ص��راع��ات الدموية 
ليظل اليمن في حالة 
التخلف خدمة ألع��داء 
الحضارة االنسانية في 

اليمن.
إن العودة الى الجذور 
ال��ت��اري��خ��ي��ة للتجربة 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة في 
ًا  مؤشر تعطي  ليمن  ا
ب��ارزًا علي قوة اإلرادة 
ال��ي��م��ن��ي��ة وت��م��اس��ك 

لتخلف  ا ق��وى  لمواجهة  الشعب 
والظالم والجهل والعنصرية وقد 
برهن اليمنيون عبر مراحل التاريخ 
المختلفة أن قوى التخلف عقبة من 
عقبات البناء الحضاري واالنساني 
وأن مواجهة الشعب لتلك القوى 
الظالمية باتت أمرًا دينيًا ووطنيًا 
وإنسانيًا، ولذلك استطاع اليمنيون 
الوقوف في وجه تلك القوى والتغلب 
عليها وبناء الحضارات التي مازالت 
آثارها شاهدة للعيان تقدم أنموذجًا 

ح��ي��ًا ل��ق��وة اإلرادة 
النسان اليمن الذي 
اخ��ت��ار الحرية على 
العبودية وانتزع حقه 

في امتالك السلطة.
إن الواقع التاريخي 
ال������ذي ذك������ره اهلل 
سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم أعظم 
ش���اه���د ع��ل��ى ق��وة 
اإلرادة المؤمنة باهلل 
وخير  لمين  لعا ا رب 
مثال أسوقه في هذا 
االت��ج��اه الممارسة 
العملية لمبدأ حكم الشعب بالشعب 
عندما جاءت رسالة نبي اهلل سليمان 
عليه ال��س��الم ال��ى ملكة اليمن 
فعرضت ال��رأي على الشعب من 
خالل ممثليه في السلطات المحلية 
»مجالس ال��والي��ات« والمجلس 
االعلى للشورى اليمنية ولكم أن 
تفكروا جيدًا في كيفية الممارسة 
التاريخية للديمقراطية الشوروية 
وقوة االلتزام بنتائجها، فقد قال 
اهلل تعالى على لسان أهل اليمن: 

»قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأٍس 
شديد واألم��ر إليك فانظري ماذا  
تأمرين« صدق اهلل العظيم، هنا 
نرى قوة اإلرادة في قوة التفويض 
التي منحها الشعب للحاكم والتي 
دافع عنها حتى أوصل البالد الى بر 

األمان وجنبها ويالت الحروب.
إن ما تشهده اليمن اليوم من 
قوة اإلرادة وصدق العزيمة وشدة 
التمسك بالشرعية الدستورية التي 
صنعها الشعب في سبتمبر 2006م 
يأتي في هذا السياق التاريخي، 
بمعنى أن الشعب عندما يصر على 
لدستورية  ا بالشرعية  لتمسك  ا
وي��رف��ض ال��م��ح��اوالت االنقالبية 
إنما يقول للعالم بأن ذلك منهجه 
التاريخي الذي يتجدد اليوم، ويؤكد 
للعالم بأن زمن االنقالبات الدموية 
قد ولى وإلى غير رجعة وأن ما يحقق 
األم��ن واالستقرار في اليمن هو 
التداول السلمي للسلطة من خالل 
االنتخابات وعبر صناديق االقتراع 
الحر والمباشر، وأن كل ذلك قد بات 

منهج حياة اليمنيين- بإذن اهلل.
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د. علي مطهر العثربي

موقف مشرف 
لحضرموت

 ي��وم��ًا ع��ن ي��وم تؤصل محافظة 
حضرموت في قلوب وعقول أبنائها 
إرثها الثقافي والتاريخي القائم على 
مكارم األخالق، ونبذ ثقافة العنف والكراهية، 
واحترام المسئولية الملقاة على عواتقهم 
تجاه وحدة الوطن وأمنه واستقراره والمضي 
قدما في دروب التنمية والتطوير، وقد تجلى 
كل ذلك مؤخرًا- وعلى سبيل المثال- في 

موقف مشرف نعرضه على النحو التالي:
* وقوف المجلس المحلي بالمحافظة في 
دورته المنعقدة صباح األحد 2 أكتوبر الجاري 
برئاسة األستاذ خالد سعيد الديني محافظ 
المحافظة- رئيس المجلس- أمام ما يعتمل 
في عموم الوطن من صراع مفتعل على 
السلطة من قبل االنقالبيين والمتآمرين ومن 
يسندهم والذي كادت أن تنعكس تداعياته 
على أمن واستقرار حضرموت، وتعرقل 
مسارات وجهود التنمية وتنفيذ المشاريع 
التي تعود بالنفع والفائدة على مواطني 
هذه المحافظة الباسلة وفي هذا الصدد 
ج��ددت قيادة حضرموت موقفها الحاسم 
إلى جانب الشرعية الدستورية والنظام 
السياسي القائم على الديمقراطية ودولة 
النظام والقانون, وتمسكها بوحدة الوطن 

أرضا وإنسانا..
* كما أن وقوف المجلس المحلي أمام الحالة 
األمنية بالمحافظة والتدقيق في مستوى 
استقرارها واستتبابها حدا به إلى حث األجهزة 
األمنية على العمل الجاد والمثابر الستخدام 
نفوذها وممارسة مهامها القانونية التي 
كلفتها األنظمة والتشريعات في إحباط 
وإف��ش��ال المخالفات والجرائم واألعمال 
الخارجة على النظام القانون والتي وصفها 
ب�”تلك التحركات التي تستهدف محافظتنا 
من قبل العناصر التي تدخل المحافظة 
بهدف )زع��زع��ة األم��ن واالس��ت��ق��رار فيها( 
وإدانته لحوادث االغتياالت والتي كان آخرها 
اغتيال الشاب صبري بامعيبد، كل هذا عبر 
عن موقف رافض وقاطع لقيادة حضرموت 
وأبنائها لئال تتحول محافظتهم )إلى ساحة 
لتأجيج ال��ص��راع��ات السياسية وتصفية 

الحسابات أيا كان نوعها وشكلها(.
* وم��ن ه��ذا المنطلق أثبتت حضرموت 
اصطفافها الواسع في مواجهة ظواهر العنف 
والتخريب التي يراهن عليها المشترك وأوالد 
األحمر وقائد الفرقة األولى المدرع المنشق 
أثبتت  السلطة, كما  في صراعهم على 
حضرموت تغليبها للغة الحوار وتحكيم العقل 
والمنطق فيما من شأنه حقن الدماء وتجنيب 
المحافظة والوطن ويالت الحروب والدمار، 
الن أبناء حضرموت- كما وصفهم بيان دورة 
المجلس المحلي :) ال يؤمنون بالتطرف والغلو 
ويعتبرونهما سلوكيات شاذة ال تنتمي وال 
ترتبط بأخالقهم وعاداتهم وتقاليدهم 
الحضارية والثقافية واإلنسانية الداعية إلى 
المحبة واإلخاء, ويستمدون قوتهم في ذلك 
من إيمانهم العميق باهلل وسنة سيدنا محمد 
رس��ول اهلل- صلى اهلل عليه وسلم- ومن 

سماحة ديننا اإلسالمي الحنيف(.
وأخيرًا توج جميع أعضاء المجلس المحلي 
بالمحافظة هذا الموقف المشرف لحضرموت 
بتأكيد وقوفهم المطلق إلى جانب محافظها 
األس��ت��اذ خالد الديني ف��ي ك��ل خطواته 
وتحركاته الهادفة االرتقاء بوضع محافظتهم 

نحو األفضل.
قال الشاعر:

كل دار أحق باألهـــــل إال
في خبيث من المذاهب رجِس
)احمد شوقي(

االثنين : 10 / 10 / 2011م 
 الموافق :12 / ذو القعدة / 1432هـ 

العدد: )1575( الوصول الى السلطة لن يتم بإشاعة الخوف والفوضى  13
وقطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس وزيادة معاناتهم

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

فيصل الصوفي

 أن تحصل المواطنة اليمنية توكل كرمان 
على جائزة نوبل للسالم باالشتراك مع 
المرأتين الليبيريتين تقديرًا لنضالهن في 
مجال حقوق النساء فذلك ليس أمرًا عابرًا، 
فمنذ مئة وعشرة أعوام هي عمر جائزة نوبل وحتى 
اليوم لم يحصل عليها سوى سبعة عرب بينهم 
توكل، وهي العربية الوحيدة، وأيضًا األصغر سنًا 
من بين النساء الحاصالت على الجائزة.. والسبعة 
كما هو معروف هم الرئيس المصري أنور السادات 
والرئيس ياسر عرفات والدكتور محمد البرادعي 
والصومالي محمد عبدالقادر ثابت وتوكل كرمان، 
وهؤالء الخمسة فازوا بالجائزة النوبلية للسالم، 
واالثنان اآلخران األديب نجيب محفوظ والكيميائي 
أحمد زويل، أربعة مصريون وفلسطيني وصومالي 

ويمنية، ثم انها جائزة نوبل وليست أية جائزة..
ولذلك فتوكل كرمان جديرة بأحر التهاني وأرفع 
أوسمة التقدير لشخصها ثم ألنها ربطت اسم بالدها 
بهذه الجائزة الدولية الرفيعة رغم أن تصريحاتها 

المتشنجة تفك االرتباط..
كان االحتفال بهذه المناسبة واجبًا، ويتعين عدم 
افساد أو مصادرة الفرحة بالمكايدات السياسية، أو 
اخراج األمر عن الموضوع الذي قدرت لجنة نوبل منح 
الجائزة للنساء الثالث على أساس منه، ومسئولية 
توكل كرمان في هذه الجوانب كبيرة، ونعتقد أنها 
تدرك ذلك جيدًا، كما ندرك أن توزيع الجائزة أو 
اهداءها إلى الساحات وفصول الربيع ليس أرشد 
من أهدائها لليمن والشعب اليمني وخاصة النساء 
غير أن الغضب الذي يمتلك كرمان اطاح بهذا الرشد..
نتمنى أن يوظف هذا االنجاز الكبير في مجاله 
الصحيح وأن يشعر كل اليمنيين واليمنيات بالسرور، 
ألن المكايدة السياسية تنقص من ذلك وتبهت 
المناسبة، فالحصول على جائزة نوبل أدعى لرفع 
األصوات من أجل السالم في بالدنا، التي فقدت 
السالم في الشهور األخيرة نتيجة ما ترتب على 
انشقاق الجيش وب��روز دور المليشيات المسلحة 
بالجملة  وتقتل  تخرب  لتي  ا لقبلية  وا الحزبية 
والمفرد.. وبالمجان أحيانًا، وتشتد وحشيتها في تعز 
هذه األيام مدينة توكل كرمان التي نقترح عليها 
أن تقوم بدور وسيط السالم بين أط��راف النزاع 
في المدينة لتبقى تعز ساحة للنشاط السياسي 
السلمي.. فالقتل هناك قد استحر والبيوت تدمر 
ويشرد أهلها، والبد من صوت يقول: كفى.. وخير 
صوت وأقواه سيكون صوت كرمان بنت تعز وحاملة 
جائزة نوبل للسالم.. هكذا نعتقد، وسيكون أمرًا 
مهمًا لو ابتدأت حاملة نوبل للسالم هذا العمل 
كأول خطوة بعد أن كسبت لوطنها وشعبها أكبر 

وأهم جائزة للسالم في العالم..
إنها مجرد أماني نتمناها على توكل كرمان.. حاملة 
جائزة نوبل للسالم.. العتقادنا أنها بعد الجائزة 
سوف تكون مختلفة عما قبلها، وطبيعة ونوعية 

الجائزة تقتضي ذلك..
ونحن النلمح هنا إلى شيء له عالقة بالتخلي عن 
موقفها من السلطة، بل ماله عالقة بالمسئوليات 
التي تثقل الجائزة كاهل حاملها، واليزال في الوقت 

متسع لمراجعة النفس.

نتمنى على حاملة 
نوبل للسالم..!

االلتزام بالتجربة الديمقراطية

أين جديدكم يا عرب؟!

يكذبون كما يتنفســـون

عزة السعد
في اآلونة األخيرة في العالم العربي 
بدأ االعالم كمرآة للثورات واالنتفاضات 
ومعاناة الشارع العربي والعالمي، فقد 
تعددت ألوانه وأساليبه وطغت أساليب اإلثارة 
والتضخيم على الموضوعية والحقيقة الكاملة، 
فقد أصبحت القضايا ال تحتاج ألدلة تثبتها، فمن 
سيكترث ألمرها؟ فكل هذه الممارسات االعالمية 
التخريبية المدمرة للوعي العربي من سيوقفها؟ 
فال اعتقد أنها تحتاج لثورة أو فورة من نوع 

خاص.
فلو نظرنا الى بعض القنوات الفضائية سنجد 
أنها عبارة عن أفواه وأبواق ألصحاب المصالح 
واالمتيازات وليس عندهم أي مانع في إصدار 
اكذوبة تهز بلدًا، ثم نفيها في الوقت ذاته حين 
تحدث الفرقعة، فقد باتت سياسة االعالم واضحة 
وهي إما تبجياًل ومديحًا أو ذمًا، فحرية الصحافة ال 
تعني التخلي عن المصداقية أو الحدود االخالقية، 
فقبل أن يكون هناك رقابة على اإلع��الم، 
فالرقابة تبدأ من النفس أواًل، ولكن حين يدخل 
مجال االستثمار واالموال هنا يصير كل ما هو 
محرم مباحًا، فكل القوانين تعدل وتفصل على 
مقاس كل إعالمي تاجر، فلو اطلقنا على بعض 
القنوات االعالمية بالقنوات التجارية، فلن نكون 
قد أخطأنا التعبير، فمن اكبر الخسائر عندما 

يشرك ما يغذي العقل بما يغذي الجيب.
ومن الجوانب المهمة في المجال االعالمي 
التي أريد أن أشير اليها وهي المصادر االعالمية 
واالخبارية الموثوقة، فقد تزايدت وكاالت قالوا 
وقلنا، فعند عمل أي لقاء مع الناس في أي بلد أو  
مستوى معيشي أو تحت أي ظروف تؤخذ عبارات 
الناس وأنباؤهم كأخبار أساسية وأحيانًا عاجلة، 
مع بعض االضافات والتنبؤات وذل��ك بهدف 
المزايدة في االرقام سواء كانت أرقام جرحى 
أو قتلى، فهم يعدون االخبار مع نفيها.. ونأسف 
لقول ه��ذا، فالوطن العربي غني بالثقافات 
واألذواق الرفيعة التي تجعلنا نتجاوز كل هذه 
االخطاء، فالوقت يداهمنا ونحن ال نملك أي 

جديد.

 لم تستعمر اليمن أو تدمر 
حضارتها إاّل بسبب الخالف 
ب��ي��ن اب��ن��ائ��ه��ا وال��م��ك��اب��رة 
واالص����رار على التعنت والبغي 
المألوف  النظام  وخروجهم على 
المتفق عليه واقترافهم للمعاصي 
والكبائر وظلمهم اآلخ��ري��ن ومن 
قصص اسباب تصدع وحدة اليمن  
وان��ه��ي��ار انظمته وظ��ه��ور ال��دول 
الصغيرة، بسبب الغلو والتطرف 

والخالفات بين ابنائها.
اليمانيين على   ق��ص��ة دع���وة 
انفسهم في الشتات )ربنا باعد بين 
اسفارنا( للهروب من الفتنة وخروج 
دعاة الفتنة من المسرفين والظلمة 

ومزقهم اهلل كل ممزق.
قصة أبناء مملكة سبأ وكفرهم 
بنعم اهلل وانزال اهلل  العذاب الشديد 
عليهم  وتدمير جنتهم واستبدالها 
بشجر الخمط واالثل والشوك التي 

ال تفيد اإلنسان في شيء..
 وآخرها محاولة اغتيال الرئيس 
بقيام عناصر متآمرة بجريمة اغتيال 
الرئيس في شهور محرمة وفي بيت 
من بيوت اهلل. القصص السابقة 
تحمل دعوة للتذكير والعودة الى 
ج��ادة ال��ص��واب والعفو والتسامح 
الفتنة وتبعات  اليمنيين  لتجنيب 
االزمة التي اشارت القصص والعبر 
تعريض  ومنها  تاريخنا  ف��ي  لها 
الشعب للفرقة وال��خ��الف وزي��ادة 
البغضاء ونزول العذاب والويل فيهم.
 لم تتوحد اليمن في تاريخها إاّل 
عبر الشورى، ذلك المنجز التاريخي 
الذي يفاخر به كل اليمنيين ألنه اول 
نظام ديمقراطي في العالم أتى 
ذكره في الكتب السماوية واالساطير 

والمخطوطات التاريخية وحفظه 
اآلب��اء وتوارثه االبناء من بعدهم 
كونه اوجد نظامًا شورويًا وأرسى 
دعائمه ويجسد احترام اآلخر والقبول 
به وترعرع ممالك سبأ وحمير  ومعين 
والدول المتعاقبة، وفي عهد الملكة 
بلقيس وهي تخاطب  شعبها )قالت 
يا ايها المأل افتوني في امري ، ماكنت 
قاطعة أمرًا حتى تشهدون قالوا نحن 
أول��وا قوة وأل��وا بأس شديد واألمر 
اليك فانظري ماذا تأمرين( الحكمة 
من رد الرأي اليها؟ لماذا أعادوا االمر 
اليها؟ تجنبا لوقوع فتنة  بينهم النها 
ادرى واعلم باالصلح واالحسن ألبناء 
شعبها  للعيش في امن ورخاء وسالم 
وهي صاحبة الحكمة في المساواة 

بين ابناء الشعب.

ان ال��دع��وة لحشر االجنبي في 
شئون اليمن ال يأتي إال من اناس 
غير وطنيين ألن اليمني ال يخرج عن 
الحكمة، واالستقواء بالخارج فشل 
عبر العصور ورفض من الشعب ولم 
تفرض على الشعب اليمني وصاية 
خارجية عبر التاريخ وقوبلت برفض 
كبير وعاد اليمنيون للحوار والحكمة 
ورف��ض اإلم���الءات الدليل واضح 
على اصالة اتخاذ قرارهم )ما قاله 
جمال بن عمر مستشار االمين العام 
لألمم المتحدة  ان الحل لن يكون إال 
يمنيا ومن اليمنيين انفسهم ونحن 

ميسرون ومتعاونون فقط ال غير(.
من هنا نتوجه بدعوة المعارضة 
العودة للحوار من أجل حقن الدماء 
والضغط على المتطرفين للقبول 
باآلخر،  فبذلك سننتصر لقضايانا 

ونتجاوز كل المشاكل والصعاب.

من الالفت في األزم��ة السياسية 
الخطيرة التي تشهدها بالدنا منذ 
عدة أشهر أن أحزاب »اللقاء المشترك« 
التي تدعي أنها معارضة للنظام بطرق 
ديمقراطية وسلمية، قد أدمنت ممارسة 
أساليب الكذب والدجل وتضليل الرأي العام 
اليمني والعالمي، بل انها جعلت من هذه 
األساليب منهجًا لها حتى صار األمر بالنسبة 

لها كالهواء تتنفسه لتبقى على قيد الحياة.
والبكاء  والتصريحات  للبيانات  المتابع 
الذي يشبه عويل النساء لبعض قادة أحزاب 

المشترك بقيادة حزب اإلص��الح، سيجد أن 
الوقائع على األرض أغلبها وإن لم تكن 
كلها، حقائقها عكس ما تقوله هذه البيانات 
والتصريحات، فاالدعاء بأن المؤتمر الشعبي 
العام الحاكم من قبل اإلرادة الجماهيرية عبر 
صناديق االنتخابات، اليريد حل األزمة والخروج 
منها من خ��الل تسليم السلطة للمشترك 
وشركائه دون العبور عبر االنتخابات بل 
بواسطة االنقالب على الشرعية الدستورية 
بالقوة.. ه��ذا االدع��اء ص��ار اضحوكة ليس 
فقط من قبل أبناء شعبنا بل من األشقاء 
واألصدقاء الذين يتابعون باهتمام حرص 
المؤتمر الشعبي العام ورئىسه فخامة األخ 

علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية على 
التبادل السلمي للسلطة من خالل صناديق 
االقتراع التي من خاللها يختار الشعب بكل 
حرية وشفافية وبطريقة ديمقراطية من 

يحكمه ويقود البالد..
ولعل الدعوات المتكررة للحوار التي اطلقها 
فخامة رئيس الجمهورية تبرهن بأن المؤتمر 
الشعبي العام غير متمسك بالسلطة واليخشى 
صناديق االنتخابات.. بل على العكس قدم 
المؤتمر في أكثر من مناسبة المبادرات أمام 
أحزاب المشترك للمشاركة في السلطة عبر 
تشكيل حكومة وحدة وطنية.. ولكن الواقع 
الذي يعرفه اليوم كل أبناء شعبنا يؤكد أن 

أحزاب المشترك وشركاءهم من مليشيات 
حزب اإلصالح المتشدد والعناصر اإلرهابية 
الخارجة على النظام والقانون يرفضون كل 
هذه الدعوات والمبادرات بل إنهم يتباكون 
ويذرفون دم��وع التماسيح ويدعون أن 
المؤتمر الشعبي هو من يضع العراقيل 

أمام الحوار ومشاركتهم في السلطة..
وعندما أدرك الجميع أن هذا االدع��اء 
ك��اذب لجأ »المشترك« بقيادة اإلصالح 
ومليشياته المسلحة يدعمهم المنشق علي 
محسن الحاج إلى استخدام العنف الغتصاب 
السلطة مستخدمين األساليب اإلرهابية من 
قطع الطرقات وضرب أعمدة الكهرباء وحرمان 
المواطنين في بعض المناطق من وصول 
المواد الغذائية والمشتقات النفطية إليهم إلى 
جانب قتل األبرياء من المواطنين ورجال األمن 
والقوات المسلحة مدعين- بعد أفعالهم هذه 
التي التقرها شريعة اهلل وال سنة نبيه الكريم- 
أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه هم من يفعلون 
ذلك عبر جلب مليشيات مسلحة الندري من 
أين.. والقائمة من أكاذيب المشترك طويلة 
والهدف اغتصاب السلطة على حساب الوطن 

والمواطنين.

إدارة اليمنييـــن لألزمـــة عبــر التــاريخ

 إقبال علي عبداهلل

حـديث التسـامي فــوق الجــراح محمد أحمد عبداهلل

 كلمة فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام في 
االجتماع المشترك الذي ترأسه بأعضاء 
مجلسي النواب والشورى بحضور االخ 
المناضل عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام يوم أمس األول 
مين  ومضا ني  معا حملت  ل��س��ب��ت-  ا
وأب��ع��ادًا بالغة الداللة، عميقة الرؤية 
في التعبر عن طبيعة وحقيقة الظروف 
واألوض���اع التي يمر بها الوطن بكل 
اف��رازات احداثها ومسارات تداعياتها 
السياسية واالقتصادية واألمنية الناجمة 
ع��ن األزم���ة.. ب��ات واض��ح��ًا فيها حجم 
المؤامرة التي تستهدف اليمن وشعبه 
وامنه واستقراره ومسيرة تنميته التي 
توقفت بسبب اصرار االنقالبيين على 
االنقضاض على السلطة بأي ثمن كان 
غير مبالين باالضرار الكبيرة التي لحقت 
بالبالد والعباد ونتج عنها معاناة يكابدها 
المواطن اليمني في حياته المعيشية 
بل وراح��وا يعمقونها بتعمدهم قطع 
الطرقات واالع��ت��داء على المواطنين 
وضرب المنشآت الحيوية كالكهرباء ونهب 

لخاصة  وا مة  لعا ا لممتلكات  ا
ملحقين الدمار والخراب في كل 
مكان طالته أياديهم اآلثمة التي 
أوغلت في سفك دماء اليمنيين 
وفي مقدمتهم منتسبو القوات 
المسلحة واألم����ن األب��ط��ال 
الميامين في أمانة العاصمة 
مرورًا بتعز وأبين وارحب ونهم 
وهم من خالل ذلك يريدون ان 
يضعوا اليمن وأبناءه أمام خيار 
اما الوصول الى السلطة او الدمار 
والخراب والفوضى، لكن صمود 
شعبنا وفي طليعتهم الشرفاء 
والمخلصون الواعون لمخطط 
االنقالبيين مستوعبون المؤامرة 
وبعدها  لداخلي  ا في حجمها 
الخارجي على الوطن وحاضره 

ومستقبله.
حديث فخامة االخ الرئيس في هذا 
السياق كان صريحًا وشفافًا وهو يشير الى 
الرسائل التي حاولت الضغط عليه الجباره 
التخلي عن الثقة التي منحها له الشعب 
عبر صناديق االقتراع في انتخابات شهد 

بتنافسها وحريتها وشفافيتها العالم وفي 
الصدارة الدول الكبرى التي حمل أحد 
مسؤوليها رسالة ضغط تهدف الى الدفع 
بفخامته للتخلي عن شعبه بترك السلطة 
الولئك االنقالبيين ومن لف لفهم من 
المرتزقة والفوضويين من شذاذ اآلفاق.. 

إال ان��ه وم��ن م��وق��ع الزعامة 
المخلصة  لتاريخية  ا الوطنية 
واالمينة على شعبه والثقة التي 
اعطاها له فقد أكد بقوله: أنا 
لست رئيس ترنزيت بل رئيس 
منتخب لبلد ديمقراطي تعددي 
تنتقل السلطة فيه وفقًا لمبدأ 
التداول السلمي للسلطة تنبثق 
من انتخابات حرة ونزيهة تحقق 
الدستورية مجسدًا  الشرعية 
بذلك روح المسئولية الوطنية 
والحرص على اليمن ووحدته 
وامنه واستقراره الذي عاد اليه 
ليواصل السير مع خيار شعبه 
وبما يحفظ مكاسب وانجازات 
ث��ورة 26سبتمبر و14أكتوبر 
الخالدة والنهج الديمقراطي الذي 
اختاره شعبنا العريق لبناء دولته 

المؤسسية الحديثة.
من هنا نتبين حقيقة ان االخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح لم يكن في يوم من 
االيام تابعًا يأتمر من هذه الدولة او تلك 
مهما عال شأنها ألنه يستمد شرعيته من 

الشعب اليمني ودستوره واي انتقال آمن 
وسلس للسلطة اليكون إال عبر صناديق 
االقتراع..لهذا عاد فخامته الى الوطن 
يحمل في يده غصن الزيتون وفي األخرى 
حمامة السالم فليس من سجاياه وخصاله 
الحقد والكراهية واالنتقام والثأر حتى 
من اولئك الذين ارتكبوا تلك الجريمة 
االرهابية الغادرة التي تعرض لها ومعه 
كبار مسئولي الدولة وهم يؤدون صالة 
اول جمعة من شهر رجب الحرام والتي 
اليقوم بها إال من تجرد من كل المبادئ 
والقيم الدينية واالنسانية مع ذلك يعود 
بعد ان تحمل األلم والمعاناة الجسدية 
والنفسية لهذه الجريمة الشنعاء ليلملم 
جراحات وطنه بفعل هذه االزمة بالحوار 
السياسي الصادق والجاد ال��ذي يجنب 
اليمن السقوط في هاوية الصراعات 
والحرب االهلية ووضعه على دروب االمن 

واالمان والنهج الديمقراطي التعددي.. 
من كلمة االخ الرئيس هذه العضاء 
مجلسي النواب والشورى وعبرهم الى 
كل ابناء شعبنا نخلص الى ان السلطة لم 
تكن في يوم من األيام بالنسبة للرئيس 
علي عبداهلل صالح غاية في ذاتها او 
مغنمًا بل كانت وسيلة لخدمة وطنه 
وشعبه وتحقيق متطلباته في النهوض 
والبناء والتنمية وتطلعاته في التقدم 

والرقي واالزدهار والرفاهية.

عبدالغني درهم اليوسفي 


