
♢ فريق بناء الجيش واألمن الى أين وصل في إنجاز 
مهامه؟

- في البدء نشكرصحيفة »الميثاق« على أدائها المتميز 
تجاه مؤتمر الحوار الوطني ونقل الصورة كما هي للجمهور.. 
أما بالنسبة لمهامنا في فريق بناء الجيش، فقد قسمنا الفريق 
الى أربع مجموعات وكل الفرق أعدت تقاريرها واستخلصنا 

إشكاالت خالل العمل وقد تم تجاوزها في حينه.
♢ من خللال نزوالتكم الميدانية كيف وجدتم 
الهيكلة.. بمعنى هل هي متوافقة مع أسس بناء الجيش 

وطنيًا ومهنيًا؟
- أثناء نزولنا الميداني أطلعنا على كل ش��يء ووج��دن��ا أن 
ات التي تمت كلها فوقية خاصة بوزارة الدفاع ووصلت  االجراء
الى تقسيم مسرح العمليات الى المناطق.. وحقيقة ما تم الى 
اآلن نحن راضون عنه كفريق ونشعر أنه يتوافق مع األسس 
التي حددناها بنسبة تفوق على 95%.. وفترة الهيكلة 
ستكون طويلة وقد تصل الى أدنى حلقة من حلقات الهيكلة.

♢ كيف ستعالجون التجنيد الذي حصل خال األزمة 
بناء على معايير حزبية؟

- التراكمات التي حصلت خالل األزمة وما قبلها أي منذ ثورة 
سبتمبر واكتوبر ألقت وأثقلت بكاهلها على الجيش، واعتقد 
أن تراكمات األزمة األخيرة كانت مجرد القشة التي قصمت 

ظهر البعير.
ومهمتنا كفريق هو وضع أسس مستقبلية ومحاولة تحديد 
ات التي تواكب العقد االجتماعي الجديد.. وقد  بعض اإلجراء
اتفقنا على تثبيت مادة في الدستور الجديد تجرم العمل 
الحزبي أو االنتماء الحزبي في صفوف القوات المسلحة خالل 
الخدمة.. وم��ادة أخرى تجرم أي نشاط حزبي داخل القوات 
المسلحة، وإن شاء الله سيتم إعالن ذلك، وعلى أي فرد منتسب 
لهذه المؤسسة الوطنية وهو ينتمي لحزب معين أن يختار 
بين العمل الحزبي أو العسكري ومن حق أي شخص أن يختار 

ما يناسبه لخدمة وطنه.
♢ أعتقد أن هذه المواد كانت موجودة في الدستور 

النافذ؟
- مواد الدستور النافذ تحرم العمل الحزبي في المؤسسة 
العسكرية، أما ما ذكرناه فهو تجريم أي سيتم اتخاذ عقوبات 
كسحب الرتبة والطرد من القوات المسلحة واعتبار ذلك خيانة 

عظمى.
♢ ومللاذا عن عقوبة الحزب الللذي ينشط داخل 

المؤسسة العسكرية؟
- التجميد والحل.. وقريبًا سنعقد ندوة في التوجيه المعنوي 
يشترك فيها  وزارة الدفاع وفريق بناء الجيش واالم��ن في 
مؤتمر الحوار الوطني للخروج بميثاق شرف نحدد فيه وبشكل 

واضح الرؤية والموقف الذي يجب أن يتفق عليه الجميع.
منتسبي  أن  يعني  هللل   ♢
المسلحة ستكون  لللقللوات  ا
مهمتهم بعيدة عن االنخراط 
فلللي الللتللعللدديللة الللحللزبلليللة 

والسياسية؟
- بكل تأكيد وقد ثبتنا مادة تنص 
على أنه ال يحق ألي منتسب للقوات 
المسلحة أن يترشح أو ينتخب في 

االنتخابات العامة.
♢ حتى المشاركة؟

- نعم منعنا مشاركة أي شخص 
عسكري من االنتخابات أو االستفتاء 
حتى يتم إب��ع��اد الجيش تمامًا عن 
االختراق الحزبي.. نؤكد أننا سنخرج في 
الدستور الجديد بمواد رادع��ة سواًء 
لألشخاص الذين يمارسون الحزبية في 

الجيش أو لألحزاب التي تنشط فيه.
♢ أال ترى بأن هذه اإلجراءات 
تللحللتللاج الللللى وقللللت طللويللل 

لترسيخها؟
ات آنية  - البد أن تكون هذه االجراء
وتشريع للمستقبل.. يجب أن تتم 
هذه الخطوات اآلن وبأسرع وقت لمنع 

أي فرد ينتسب للجيش التسجيل في السجل االنتخابي الجديد..
♢ هل كل مكونات الفريق متجاوبة مع هذا التوجه؟

- الكل متجاوب ومتفاعل مع هذا التوجه، وإذا كان هناك 
من رفض فه أنا ألنني ضابط في الجيش وأعمل رئيسًا لفرع 
المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج.. لكنني رضخت 

لألغلبية.
♢ هل طرحتم في تقريركم تصورًا محددًا لحجم 

الجيش اليمني؟
- سيكون هناك حجم وفق مقاييس عالمية.. ربما نقر أن 
يكون عدد الجيش من واحد ونص الى اثنين في المائة من عدد 
السكان، باإلضافة الى نسبة االحتياط في وقت السلم وزيادة 
الجيش في وقت الحرب.. قد يصل في وقت الحرب الى 350 

ألفًا ثم ينقص الى 250 ألفًا في السلم.
♢ ما الهدف من هذا التحجيم؟

- نحن نريد جيشًا صغيرًا مدربًا وحرفيًا وقويًا وقادرًا على 
حماية البالد ومكاسبها الوطنية.

♢ وماذا عن األعداد األخرى التي سيتم استبعادها 
من الجيش؟

- سنشكرهم على ما قدموه سواًء كانوا وهميين أو يقومون 
بمهمات أخ��رى وسيتم استيعاب البعض ف��ي االحتياط 
والبعض في حرس الحدود واألم��ن والبعض الى التقاعد.. 
جميعهم سيتم حماية حقوقهم ولن يكون هناك أي قلق 

عليهم.
♢ هل هذه اإلجراءات تضع في االعتبار الحفاظ على 
منظومة قوات الحرس الجمهوري سابقًا التي تعد 

وفقًا لخبراء عسكريين من أمهر القوات المدربة؟
- إذا تكلمنا على بناء جيش وطني ووحدات مدربة ومؤهلة 
على أس��س وطنية وعلمية فهي 
موجودة معنا ويجب أن نحافظ عليها 
بعيدًا عن المناكفات السياسية.. هذا 
الجيش الذي نطمح اليه موجود في 
الحرس الجمهوري ويجب أن نحافظ 
عليه وأي تفريط به يمثل خسارة 

كبيرة للقوات المسلحة.
يجب أال نجعل الصراعات والخالفات 
السياسية والحزبية تعمينا وتلهينا 
عما هو إيجابي.. الحرس الجمهوري 
تجربة إيجابية وللعلم أن الخبراء 
األردنيين الذين يشاركون في هيكلة 
وب��ن��اء الجيش اليمني ه��م أنفسهم 
الخبراء الذين كانوا موجودين وشاركوا 
وأشرفوا وعملوا على تأسيس هذه 
الوحدات المبنية على أسس علمية 
ومهنية ووطنية.. وإذا كان هناك أي 
مالحظات موضوعية حول تموضع 
هذه الوحدات فال مانع من طرحها 
ول��ك��ن ي��ج��ب أن ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى ه��ذه 
المنظومة القتالية التي تعتبر من 
أه��م المكاسب الوطنية والتفريط 
بها تحت مبررات سياسية ضيقة خيانة للقوات المسلحة 

وللوطن والشعب.
وال أعتقد أن هناك شخصًا وطنيًا مخلصًا أو عسكريًا مهنيًا 
يشكك بقدرات ق��وات الحرس الجمهوري أو مهاراتها أو 
مهنيتها أو وطنيتها.. هذه الوحدات يجب أن تكون محل 
فخر واعتزاز كل اليمنيين بعيدًا عن المناكفات الحزبية 

والسياسية.
♢ هناك من يقول إن الجيش أصبح مخترقًا من قبل 

األحزاب والقوى المتطرفة؟
- عندما تحدث األزم��ات والمشاحنات والتعبئة الحزبية 
تحصل مثل هذه االختراقات.. ولكن عبر التاريخ الجيش 
دائمًا منحاز الى جانب الوطن والقضايا الوطنية.. وأؤكد أن كل 
المجندين حزبيًا عندما يجدون أنفسهم وسط جيش مهني 
وطني يقف الى جانب قضايا الشعب والوطن سيكونون حينها 
أكثر والًء له من األحزاب أو المصالح وسيتخلون عمن سعى 

لجرهم الى صراعات سياسية أو عقائدية.
 أنكم في فريق بناء الجيش واالمللن 

ً
♢ هل فعا

اقترحتم بأن يكون حرس الحدود تابع لوزارة الداخلية 
 عن الدفاع؟

ً
بدال

- هناك مجموعة من الفريق ترى بأن يكون حرس الحدود 
تابع لوزارة الداخلية ألن مهامها أمنية أكثر مما هي عسكرية 
أو يضم خفر السواحل الى القوات المسلحة ألن ما يواجه بالدنا 
هو التهريب الذي يبدأ من البحر وينتهي في البر، وبالتالي 
العمل مشترك، وهناك ازدواج في المهام وهذا يتطلب أن 
تكون قوات حرس الحدود وخفر السواحل تابعة لجهة واحدة، 
وبرأيي الشخصي أن تكون تابعة لوزارة الداخلية ألن مهامها 

أمنية أكثر من كونها عسكرية.
♢ أنت حاليًا رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة لحج وأيضًا ضابطًا 
في القوات المسلحة .. أليس 
من البديهي أن تكون أنموذجًا 
للتخلي عن الحزبية من الجيش؟
- أن��ا سأقدم استقالتي من الجيش 
وسأبقى في المؤتمر الشعبي ال��ى أن 
أموت إن شاء الله، وأنا عمليًا اآلن منتدب 
وليس لي في الجيش إال الراتب وسأعمل 
على نقله الى الجهة التي أعمل فيها 
مدنيًا كي أبقى ناشطًا سياسيًا وسأحث 

زمالئي ليحذو حذوي في هذا الجانب.
♢ متى ستتخذ هذه الخطوة؟

- في أقرب فرصة.
♢ لللو عدنا الللى نسبة حجم 
الجيش هللل ستكون النسبة 
الكبيرة من أعداد األفللراد في 
البرية أم البحرية أم الجوية أم 

حرس الحدود؟
- من الطبيعي أن يكون العدد األكبر 
في القوات البرية وسنعمل على رفع 
أعداد القوات البحرية نتيجة للتحديات 
التي تواجه البالد من هذا االتجاه وفي 

مقدمتها التهريب.
♢ هل أنت مع عودة المبعدين والمتقاعدين الى 
الجيش أم أن هناك خيارًا آخرًا لترتيب أوضاعهم 

برأيك؟
- أنا مع عودة كل المبعدين والمتقاعدين قسريًا، وبالذات 
ات  المقصيين بعد حرب 94م ومع استيعابهم في إج��راء
الهيكلة ومن كان قائد لواء يعود قائد لواء.. ومن كان أركان لواء 

يعود أركان لواء وهكذا يكون التعامل مع الكل.
♢ هل بدأوا بالعودة الى معسكراتهم بعد توجيه 

رئيس الجمهورية بذلك؟
- الى اآلن ال.. ألنه ال توجد مناصب شاغرة ولكن مع الهيكلة 
واالستحداثات الجديدة سيتم استيعابهم حتى يكونوا 

فاعلين على الواقع.
♢ كيف وجدتم الجيش خال نزوالتكم الميدانية 

بمعنى هل هو من كل المحافظات؟
- دعنا نكون صادقين.. من بعد 94م هناك مناطق مقصية 
تمامًا من الجيش.. وكانت المناطقية طاغية بعد هذا التاريخ، 

وقد وضعنا موادًا تكفل أن يكون ا لجيش وطنيًا أي من كل 
محافظات ومناطق اليمن 50% جغرافيًا و50% وفقًا 
للنمو السكاني، وهذا إج��راء سيطبق في التجنيد والقبول 

بالكليات والمعاهد والمنح الدراسية.
♢ متى ستبدأ القوات المسلحة بإخاء المدن من 

معسكراتها؟
- عندما تخلي القوى المدنية ميليشياتها من ذات المدن.

♢ القوى المدنية جميعها تمتلك الساح وتكدسه 
في مخازنها وباستطاعتها ايجاد المليشيات كلما 

دعت الحاجة لذلك؟
الجيش واألمن وضع مادة في تقريره النهائي  - فريق بناء
وتم التصويت عليها هذه المادة تجرم امتالك أي حزب أو 

جماعة أو قبيلة أو فرد أسلحة متوسطة أو ثقيلة..
♢ هذا الكام مطروح في مشروع قانون مؤجل منذ 

برلمان ما بعد الوحدة؟
- أن��ت تقصد قانون حيازة ال��س��الح.. نحن وضعنا مادة 

دستورية بداًل من العجين في هذا القانون.
♢ هل أنت متفائل بنجاح الحوار؟

- مائة في المائة.. ألن هذه فرصة تاريخية لم تعط لمن 
سبقونا.

♢ مللاذا عن المقاطعين لمؤتمر الللحللوار ومدى 
تأثيرهم؟

- فاتهم القطار.. فاتهم القطار.
♢ هل الفترة المتبقية للحوار كافية؟

- نعم ألن القناعة واإلرادة متوافرة عند الجميع لبناء يمن 
جديد في إطار الوحدة التي بدونها لن يكون هناك يمن 

جديد وال قديم!!
♢ أال ترى بأنكم لن تكملوا الحوار إال وقد تم اغتيال 

غالبية القادة العسكريين في ظل االنفات األمني؟
- هذا شيء مزعج جدًا، وال نريد أن نكون واقعين في الجدل 
البيزنطي دون أن ندرك ذل��ك.. يجب أن يسير الحوار مع 
ات الحكومية بشكل متوازٍن، حتى ال ينعكس ما يجري  اإلجراء
من الواقع على مجريات الحوار الوطني.. رغم أننا ندرك أن 

لكل حرب ضحاياها.
♢ لماذا برأيك أكثر الضحايا هم من الجيش رغم أن 

الحرب سياسية وليست عسكرية؟
- ألن ه��ذه المؤسسة الوطنية ل��م تسلم م��ن التآمر منذ 
تأسيسها وستستمر هذه المؤامرة عليها، وكلما كانت صلبة 
ومتماسكة ستتكسر عليها كل المؤامرات.. واالنفالت األمني 
الحاصل سهل المهمة للقاعدة لتقوم بارتكاب جرائمها 
االرهابية من خالل استهدافها للقيادات العسكرية التي جمعت 
معلومات عن عناصر هذا التنظيم.. وأعتقد أنه بعد فترة 
وجيزة سنجد عناصر من تنظيم القاعدة يتجولون في الشوارع 
وال أحد يعرفهم ألن الذين لديهم 
معلومات عنهم قد تم تصفيتهم 

في ظل هذا االنفالت األمني..
♢ هللل يللعللنللي هلللذا أن وزارة 

الداخلية فشلت في أداء مهامها؟
- الواقع يقول هذا، ولو كنت مكان 
وزي��ر الداخلية لقدمت استقالتي 
فورًا.. إال إذا كانت هذه هي أجندته 

فهذا شيء آخر..
♢ رسالة توجهها في ختام هذا 
اللقاء لزمائك في مؤتمر الحوار 

الوطني؟
- أتينا نمثل أح��زاب��ًا وتنظيمات 
ومنظمات مدنية وم��رأة وشباب، 
لكن في األخير نحن 565 شخصًا 
تحملنا األم��ان��ة ال��ت��ي ت��ب��رأت منها 
الجبال، فعلينا أن نترك ك��ل عقد 
ال��م��اض��ي وم��آس��ي��ه ون���ض���ع نصب 
أعيننا اليمن وال يوجد هناك سقف 
للمصارحة ول��ك��ن يجب أن يكون 
هناك نية صادقة وع��زم ألن نخرج 
بعقد اجتماعي جديد يؤسس لحياة 
مدنية آمنة ومستقرة.. وأنا أثق أن 

هذا الشعور موجود لدى أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
♢ رسالتك ألبناء المحافظات الجنوبية؟

- اسألوا أنفسكم سؤااًل واحدًا.. لماذا أبناء المناضلين العظماء 
ممن ضحوا بأنفسهم من ثورة سبتمبر واكتوبر هم متواجدون 

في مؤتمر الحوار الوطني.
وعليهم أن يسألوا ايضًا لماذا ضحى األحرار من أبناء الجنوب 
والشمال بأرواحهم.. أليس من أجل الوحدة اليمنية، فكيف 
يقبل األبناء اليوم على أنفسهم أن يعملوا ضد أقدس أهداف 

وأحالم آبائهم.
كما اتوجه برسالة ألبناء المحافظات الشمالية وأقول سلوا 
أنفسكم لماذا الجنوبيون أصبحوا أعداء بجنون للوحدة وهم 

كانوا عشاقًا مجانين لها؟
وإذا سألوا أنفسهم بهذا سيقبلون  بأي حل يبقي الوحدة.. 

هناك ضيم.. هناك ظلم.. هناك قهر وغبن .. هناك ضرر.
يجب أن نعيد للوحدة بريقها وألقها في ظل دولة مدنية 

يتساوى فيه المواطنون وتحترم فيها الحقوق والحريات.
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»الميثاق«: د. قاسم لبوزة لل

ل للقاعدة تصفية القيادات العسكرية
َّ

االنفالت األمني سه
حماية السلليادة اليمنية وحفظ أمن المواطن وكرامته أينمللا وطئت قدماه او حيثما حل رحاله، يتطلب بناء   

جيللش وأمن على أسللس وطنية وعلمية ومهنيللة.. وهي الثاثية التي قصمت ظهر المؤسسللتين الدفاعية 
واألمنية اليمنية وأدت الى انشقاقها خال األزمة السياسية التي شهدتها اليمن مؤخرًا.

من أجل إعادة بناء الجيش واألمن على أسس وطنية ومهنية يعمل فريق عمل أسس بناء الجيش واألمن في مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل على هذه المهمة من خال اعادة صياغة نصوص دستورية وقانونية.

»الميثللاق« تفاصيل  الدكتللور قاسللم لبللوزة عضو فريق عمل أسللس بنللاء الجيش عضللو مؤتمر الحوار يكشللف للل
مهمتهم، وما حجم الخطوات التي قطعوها في هذه المهمة..

الدكتور لبوزة قيادي مؤتمري ويتبوأ موقع وكيل محافظة الضالع، بدا حريصًا على إبعاد الجيش واألمن عن العمل 
السياسي والحزبي..

منعنا عن الجيش المشاركة في االنتخابات العامة سواًء باالقتراع أو االستفتاء

اقترحنا حل الحزب الذي 
يتورط بالنشاط في الجيش

❞
على الضباط واألفراد 
المتحزبين أن يختاروا 
العسكرية أو الحزبية

❞
اقترحنا إلحاق حرس الحدود 
بالداخلية ألن مهامه أمنية

المقاطعون للحوار 
فاتهم القطار
❞

جّرمنا امتاك أي حزب أو 
جماعة أسلحة ثقيلة أو 

متوسطة
❞

لو كنت محل وزيرًا للداخلية 
لقدمت استقالتي فورًا

❞ الدستور الجديد سيجرم
 العمل الحزبي في الجيش واألمن

❞ التفريط بقوات الحرس 
الجمهوري خيانة عظمى

❞ سأستقيل من الجيش ألضل 
عضوًا في المؤتمر الشعبي

332 ألف لبنة من أراضي مذبح 
نهبت من قبل متنفذين 

قائمة المؤتمر تكتسح نقابة موظفي المالية في المحويت

ط���ال���ب اه���ال���ي منطقة  
مذبح رئيس الجمهورية 
ب��إن��ص��اف��ه��م وت��ع��وي��ض��ه��م على 
اراضيهم التى قالوا انها نهبت من 
قبل الحكومة ومتنفذين عسكريين 

ومشائخ خالل الفترة الماضية. 
ون���اش���د االه����ال����ي ف���ي م��ط��ال��ب��ة 
رفعوها لرئيس الجمهورية مذيلة 

بتوقيعاتهم بصرف تعويضاهم 
على االراض����ي ال��ت��ى ق���درت بأكثر 
م��ن 332 ال���ف لبنة ع��ش��اري في 
منطقة مذبح وتم مصادرتها من 
قبل الدولة ومتنفذين آخرين بما 
فيها ارض ال��ف��رق��ة االول���ى م��درع 
سابقًا وكلية الطب ومنشآت اخرى 

وباستخدام القوة.

 المحويت-سعد علي الحفاشي:

حصد المؤتمر الشعبي العام رئاسة نقابة موظفي وعمال مكتب وزارة المالية بمحافظة  
المحويت وغالبية اعضاء الهيئة االدارية للنقابة البالغ عددهم »11« عضوا باإلضافة 

إلى جميع مقاعد هيئة الرقابة والتفتيش للنقابة البالغ عدد اعضائها »7«.
وأسفرت نتائج االنتخابات النقابية التي أجريت الخميس الماضي بحضور مندوبين عن مكتب 
الشئون االجتماعية- عن فوز المحاسب ياسين القناد رئيسًا للنقابة وخالد محمد شداد أمينًا عامًا، 

كما تم انتخاب لجنة رقابة وتفتيش مكونة من سبعة أعضاء.
وعقب إعالن نتيجة االنتخابات أكد رئيس النقابة ياسين القناد أن قيادة النقابة ستعمل 
جاهدة على العمل من اجل خدمة الموظفين في مكتب المالية والدفاع عن حقوقهم وفقا للوائح 

والقوانين المنظمة لذلك.. مبينا أن عملية توزيع المهام واالختصاصات بين الفائزين بعضوية 
قيادة النقابة ُحددت بحسب عدد األصوات التي حصل عليها كل عضو وفقا لالئحة األساسية 

والنظام الداخلي.
جدير بالذكر ان قائمة المؤتمر الشعبي العام في انتخابات النقابة فازت برئاسة النقابة ومقعد 
االمين العام اضافة الى عدد خمسة مقاعد في الهيئة االداري��ة وبجميع مقاعد هيئة الرقابة 
والتفتيش.. بينما حصلت قائمة حزب االصالح على عدد ثالثة مقاعد في الهيئة االدارية ومقعد 

واحد لقائمة الحزب االشتراكي اليمني.
يذكر أن قوائم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يكتسحون منافسيهم في انتخابات الجامعات 
وغيرها، في مؤشر يؤكد ضيق الشعب وقواه الخيرة من أساليب االقصاء واالفساد التي يرتكبها 

حزب االصالح في الوزارات التي يشغلونها في حكومة الوفاق.

 د. علي مطهر العثربي

المؤتمر وقوة 
اإليمان وعظمة  

الحكمة

أدرك الشارع اليمني صاحب اإلرادة الكلية   
أن هناك استهدافًا ممنهجًا شديد اإلحكام 
ضد المؤتمر الشعبي العام، وأن هذا االستهداف لم 
مارس 

ُ
يقتصر على سياسة االقصاء واإلبعاد التي ت

ضد كوادره في بعض مفاصل الدولة من قبل الذين 
وصلوا اليها بموجب المبادرة الخليجية، بل أدرك 
الشعب أن المهووسين بالسلطة يسعون الى ما هو 
أبعد من إعداد قوائم اإلقصاء منذ ظهور حكومة 
ال��وف��اق الوطني وحتى ال��ي��وم، ويقولها بعضهم 
جهارًا نهارًا ما لم نأخذه بالمبادرة الخليجية نأخذه 
بالمؤامرة واالنقالب على المبادرة الخليجية ونسف 
التسوية السياسية، ألن الهدف لدى عشاق السلطة 
هو االنتقام، أما إصالح األوضاع والحفاظ على كيان 
الدولة ومعالجة قضايا الناس وهمومهم اليومية 
فإنها بعيدة كل البعد عن تفكيرهم، ألن الشعارات 
التي استخدموها في 2011م لم تكن سوى وسيلة 

لخداع البسطاء من الناس ليس أكثر.
إن العمل الممنهج ضد المؤتمر الشعبي العام 
قد أخذ الوقت كله لدى المصابين بجنون السلطة، 
وأفقد المملوئين بالحقد الحيلة وشل حركتهم وأربك 
خططهم التدميرية والسبب أن الشعب صاحب 
المصلحة الحقيقية في الحياة السياسية لم يقبل 
بمنهج التدمير واالنقالب على الشرعية الدستورية 
والديمقراطية والتعددية السياسية وفضح أمر 
دع��اة ال��ردة واالنقالب على الشرعية الدستورية 
منذ اللحظة االولى لتنفيذ مشروع الفوضى الخالقة 
المتسورد من خارج حدود البالد، وأسقط رهاناتهم 
عندما ساند المبادرات العديدة لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام وواص��ل مساندته لكل من يريد أن 
يجنب البالد والعباد الدمار ويحقن الدماء، وآخر تلك 
المبادرات.. المبادرة الخليجية المستخلصة من 
المبادرات التي قدمها رئيس المؤتمر الشعبي العام 

الزعيم علي عبدالله صالح.
إن استهداف المؤتمر الشعبي العام وقيادات 
الوطن العليا قد اتضح من خ��الل مؤامرة اغتيال 
الوطن في أول جمعة رجب الحرام في 2011م، وما 
تلى ذلك من العمل المنظم والممنهج الذي ذهب 
ضحيته العديد من أبناء القوات المسلحة واألمن 
والمواطنين اليمنيين الشرفاء، ول��م تكتِف قوى 
الشر والعدوان بتلك االفعال الدموية االجرامية، بل 
عمدت الى تضليل الرأي العام الذي كادت تخدعه 
في بداية 2011م بسياسة التزوير وقلب الحقائق، 
ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر محاولة 
افتعال األزمات والتعنت وافتعال األحداث بهدف 
خداع األمم المتحدة وإظهار ان المؤتمر الشعبي 
العام ورئيسه الزعيم علي عبدالله صالح هو سبب 
ذلك، غير أن الشعب استطاع الدفاع عن الحقيقة 
وبين للرأي العام العالمي فجور تلك المزاعم وعدم 
صحتها، ولما يئست تلك القوى الشيطانية من تلفيق 
التهم لجأت الى أساليب فاقت قدرات الشيطان، ومن 
ذلك الترتيب لقرار االفراج على المتهمين بتفجير 
جامع دار الرئاسة قبل انعقاد جلسة مؤتمر الحوار 
الوطني الثانية بهدف إثارة أولياء الدم والمؤتمر 
والشعب عن بكرة أبيه، ثم الترتيب إلحداث شغب 
أثناء تظاهر أولياء الدم والمؤتمر وأنصاره وعامة 
الشعب ليتوقف مؤتمر الحوار، وسيلي ذلك مغادرة 
اب��ن عمر ال��ى األم��م المتحدة لتقديم تقريره الى 
مجلس االمن في وقت قصير يصعب كشف الحقيقة 
فيه فيلفقون التهمة بتعطيل الحوار الوطني لرئيس 
المؤتمر والمؤتمر بتلك الصورة العدوانية الفاجرة، 
ولكن رجال الوفاء واالخالص لوطن الثاني والعشرين 
من مايو 1990م أدركوا المخطط وفّوتوا الفرصة 
وتمسك الجميع باإلعتصام بحبل الله لمنع الفوضى 
وتعامل المؤتمر بحكمة وحنكة وإيمان.. األمر الذي 
أكسبه احترام العالم وجدد ثقة الشعب واستطاع 
المؤتمر وحكماؤه تجنيب البالد والعباد مغبة الوقوع 
في المحذور الذي كان الهدف منه استصدار قرار 

جديد ضد الوطن من مجلس االمن.
إن االس��ت��م��رار ف��ي ج��ن��ون العظمة أم��ر شديد 
الخطورة على مستقبل أجيال اليمن، ولذلك نكرر 
الدعوة الى العقالء والحكماء من أجل  حماية االجيال 
ومنع العبث والسفه الذي يمارسه عشاق السلطة 

والعمل من أجل حماية كيان الدولة بإذن الله.
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