
> ال ن����دري الى متى ستس����تمر معاناتنا 
الت����ي وصلت الى ح����د ع����دم االحتمال من 
حكومة ال تعلم شيئًا عن إدارة البالد سوى 
أن هن����اك خزينة يجب أن تغرف منه����ا األموال الى 
جيوب وزراء ال يعرفون أن الله تعالى يراهم وهم 
بفعلهم الخسيس والحقير هذا إنما يحاولون إعدام 
ش����عب من خالل حرمان����ه من الحي����اة وضروراتها 
االساسية.. وزراء يبدو أنهم من هول ما يأخذونه 
من خزينة الدولة بطرق ملتوية... ال يستطيعون 
رؤية الش����عب وهو يتابعهم ويتاب����ع أفعالهم وال 
يحس����ون أن العامين التي وقفوا فيها فوق كراسي 
الحكم كانت مجرد معاناة للشعب تزداد يومًا بعد 

يوم.. معاناة في كل ش����يء في الكهرب����اء التي أحالت 
مواطني المحافظات الس����احلية تحديدًا الى أجس����اد 
تحترق من ش����دة الح����رارة وقضت عل����ى الكثير من 
المرضى خاصة مرضى )الربو( و)الضغط( و)السكر( 
وخصوصًا كبار السن ظلوا يؤملون أن حكومة الوفاق 
س����ترعاهم في خدماتها كما س����ترعى األطفال في 
تحصيلهم الدراسي والشباب في توفير االعمال لهم 
بداًل من اللجوء تحت حاجة لقمة العيش الى التخريب 
المفتعلة ع����ام 2011م والتي ت����زداد وتحصد كل 
يوم بل كل س����اعة في بع����ض المناط����ق الكثير من 
األرواح البريئة وغالبيتهم من أفراد قواتنا المسلحة 
واالمن الذين أصبحوا دون ذنب منهم يحصدون نتائج 
األزمة التي ج����اءت بها هذه الحكوم����ة التي مهمتها 
األساس����ية حماية كبار مش����ائخ )الماللي( من حزب 

االصالح الذي����ن افتعلوا األزمة وحرض����وا لها ودمروا 
البالد وأوقفوا عجلة التنمية لتزداد خزناتهم الخاصة 
والمهرب����ة من ثروات هذا الش����عب ال����ذي والله على 
م����ا أقوله ش����هيد يعاني أزم����ة لم يعرفه����ا حتى في 
حرب صي����ف 1994م.. ل����و يتذكر الق����ارئ الكريم 
أننا ومنذ بداية تشكيل حكومة الوفاق بعد التوقيع 
على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، 
كتبنا وقلن����ا إن ه����ذه الحكومة التي يرأس����ها محمد 
س����الم باس����ندوة ولدت ميت����ة ولن تقدم ش����يئًا وأن 
بعض وزرائه����ا المنتمين ألحزاب المش����ترك الذين 
يتقاسمون حقائبها وفقًا للمبادرة فرحوا ألن أبواب 
السماء ستمطر عليهم ذهبًا ولذلك ومنذ اليوم األول 
فكرت الحكومة في )الش����حت( والبكاء أمام االش����قاء 
وال����دول المانح����ة وغرفت م����ن أموالهم م����ا جعلهم 
يحلون أزمتهم الخاصة وليس أزمة البالد والشعب.. 

والحقيق����ة س����اطعة الي����وم كضوء الش����مس 
في رابعة النه����ار، البالد تتج����ه اقتصاديًا الى 
الهاوي����ة والش����عب يعاني والمجتم����ع الدولي 
بدأ باشتراطاته لتقديم القروض وأبرز هذه 
االش����تراطات التي س����تنعكس نتائجها على 
الشعب هي زيادة أسعار المشتقات النفطية 
والغاز مما سيترتب على هذه الزيادة المزيد 
من معاناة الشعب الذي غالبيته صار ال يملك 
لقمة عيش����ه ورمضان الكريم عل����ى األبواب 
واألي����ادي ممت����دة الى الس����ماء ترف����ع الدعاء 
الى العل����ي القدي����ر أن ينعم االطف����ال بلقمة 
عيش في هذا الش����هر الكري����م »آمين يا رب 

العالمين«..
هناك الكثير الذي س����نقوله والذي هو على ألس����نة 
غالبية أبناء ش����عبنا في كل أنحاء الوط����ن ونحن على 
مشارف جرعة حكومة الجديدة الجديدة الى جانب 
المعان����اة م����ن تزاي����د االنقطاع����ات الكهربائية التي 
كشفت الحقائق أنها مفتعلة خاصة بعد وصول مئات 
اآلالف من )الموتورات( الى مين����اء عدن تابعة ألحد 
ملياديرات ح����زب االصالح ممن تفتعل مليش����ياته 
أزمة الكهرباء بضرب محطة التوليد وخطوط النقل 
لتستمر محافظات البالد ومدنها الرئيسية في ظالم 
ويضط����ر المواط����ن المغلوب على أمرهم الى ش����راء 
)موت����ورات( هذا الش����يخ الذي س����بق وأن ه����دد بأن 
مليشياته )س����تحتل عدن(. اتقوا الله بشعب اليمن 

أيها الفاسدون!
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> الوطنية ليس����ت مج����رد ش����عارات نرفعها أو 
عب����ارات ومصطلح����ات نرددها، الوطنية ليس����ت 
مجرد أقوال نزايد بها على بعضنا البعض، الوطنية 
 نستخدمها لتحقيق 

ً
ليست تنظيرًا أو تزلفًا أو نفاقًا أو وسيلة

أهدافنا ومصالحنا الشخصية.. الوطنية ال تعني فقط رفعك 
للعلم الوطني وترديدك النشيد الوطني وتزيينك لبدلتك 
األنيقة بأنواط العلم الوطن����ي واألعياد الوطنية.. الوطنية 
ليس����ت مقاالت نكتبه����ا أو قصائ����د ننظمه����ا، أو خطابات 
وبيانات ننمقه����ا ونتفنن في اختي����ار كلماتها ومفرداتها 

المعبرة.
> إن الوطنية هي الشعور الصادق باإلنتماء للوطن والوالء 
المطلق له وتغلي����ب المصالح الوطنية عل����ى ما دونها من 
المصال����ح.. الوطنية ه����ي أن تجعل الوطن ف����وق األحزاب 
والجماعات واألف����راد وتنتصر له ولقضاي����اه، الوطنية أن 
تكون حريصًا على أمن الوطن وتقدمه ورفعته وتطوره 
قواًل وعماًل، الوطنية أن تسخر جهدك ووقتك وطاقاتك 
وكل إمكانات����ك من أجل خدمة الوطن ورفع اس����مه عاليًا، 
الوطنية أن تقدم التن����ازالت وأنت في موضع قوة من أجل 

المصلحة الوطنية.
> يتش����دق الكثير من����ا بالوطنية وهناك م����ن يرى بأنه 
الوحيد الذي يحمل اله����م الوطني ويحرص على المصلحة 
الوطنية وأنه على استعداد لتقديم نفسه رخيصة من أجل 

الوطن وهات »شعارات وتصريحات وكالم معسول« من 
أجل أن يظهر نفسه وكأنه عنوان الوطنية األبرز ورمزها 
اآلوحد، وما أن ُيقال من منصبه حتى يتحول الى شخص آخر، 
ويظهر على حقيقته، فتجده مستعدًا ألن يخسف بالبالد 
حرق البالد 

ُ
والعباد كما ُيقال »خلف الش����مس بخم����س« وت

وتتحول الى كومة من الرماد لمج����رد أنه تغّير من منصبه 
فقط، فأي وطني����ة هذه التي تك����ون الوظيفة أو المنصب 

أهم وأغلى منها.
> الوطني الحق هو من ق����ّدم التنازالت من أجل مصلحة 
وطنه وش����عبه، ال الذي جع����ل من الوطنية مج����رد أداة أو 
وس����يلة لتحقيق مكاس����ب سياس����ية أو حزبية أو طائفية 
أو مذهبية، الوطن����ي هو من يتنازل عن الحكم والس����لطة 
والجاه من أجل وطنه وش����عبه ال من يسعى الى االستحواذ 
على السلطة والسيطرة على كافة مقاليد الحكم من أجل 
أهداف ومصالح ضيقة، الوطني هو من يقدم التنازالت من 
بحر سفينة الوطن الى شاطئ األمان ال من يطالب 

ُ
أجل أن ت

بالتقاسم والمحاصصة ويسعى الى عقد السياسية التي من 
ش����أنها أن تقّربه أكثر الى الس����لطة، وال يتردد في افتعال 
األزمات والمقايضة ووضع العقبات والعراقيل أمام مسار 
التسوية السياسية من أجل مصالح خاصة ومكاسب حزبية 

رخيصة على حساب المصلحة الوطنية.
> الوطني ه����و من يقف ال����ى صف وطنه وش����عبه أكثر 

من وقوفه الى ص����ف حزبه و»خبرته«، 
الوطني هو من يجعل الحزبية وس����يلة 
لخدم����ة الوطن والمواط����ن ال العكس، 
الوطني هو من يس����مو ف����وق الصغائر 
والمناكف����ات والصراع����ات السياس����ية 
والحزبي����ة ويتعام����ل م����ع كاف����ة أبن����اء 
الشعب من منظور وطني خالص بعيدًا 
ع����ن الحزبي����ة والمناطقية واألس����رية 
والمذهبي����ة، الوطني هو م����ن يحارب 
ويرفض الفس����اد والعبث بالمال العام 

واستقالل الوظيفة العامة لخدمة مصالح سياسية أو حزبية 
أيًا كان مصدر ذلك، الوطني هو من ينطق بالحق ويصدح 
به ض����د الباطل دونما مداهنة أو تمل����ق أو تزييف، الوطني 
هو من يرفع شعار محاربة توريث توريث الوظيفة العامة 
ويكون أول الملتزمين بتنفيذ ذلك الش����عار عند توليه أي 
منصب في الدول����ة، الوطني ه����و من يتعامل مع الش����عب 
بموجب الهوية اليمنية ال بموجب البطاقة الحزبية واالنتماء 
المناطقي والمذهبي والطائفي، الوطني هو من ال يتآمر على 
وطنه وال ُيفرط في س����يادته وال يتاجر بقضاياه الوطنية 
وال يرضى بارتهانه لآلخرين، الوطني هو من يس����عى لبناء 
دولة النظام والقانون، الدولة المدنية القائمة على أس����س 
وقواعد ديمقراطي����ة وتنموية وحضارية والتي يكون هو 

أول م����ن يخضع له����ا ال أول م����ن يخترق 
أنظمتها وقوانينها ويسعى الى إفراغها 

من محتواها.
> إدعاء الوطنية سهل جدًا وال يحتاج 
ال����ى الجه����د، ولك����ّن والتطبي����ق العملي 
لل����والء واالنتم����اء الوطني الصادق ش����يء 
آخر، واعتق����د أن اس����تحقاقات المرحلة 
المقبلة كفيلة بأن توضح ألبناء الش����عب 
وتعرفه����م بالوطنيي����ن وبم����ن يّدعون 
الوطني����ة، ول����م يعد هن����اك م����ن مجال 
للك����ذب والخ����داع وتزييف الوع����ي الجمعي للن����اس وقلب 
الحقائق وتصوير االش����ياء على غير حقيقتها، وخصوصًا 
أن األزمة التي شهدها الوطن مثلت »الغربال« الذي أظهر 
الحقائق ألبناء الشعب وأسقط كل األقنعة، فعرف الشعب 
منهم منهم الوطنيين، ومن يّدعون الوطنية، واستطاع 
أن يميز بين الغث والسمين، والصدق والكذب، والحقيقة 
والزيف والخداع، ولذا لم يعد من المجدي بأدعياء الوطنية 
اللعب بورقة الوطني����ة والحرص عل����ى المصلحة الوطنية 
فالشعب عرفهم على حقيقتهم وس����يكون الرد عليهم 
من خالل االنتخابات المقبلة والتي سترس����م مالمح اليمن 
الجديد وترسي دعائم ومرتكزات الدولة المدنية الحديثة 

والمتطورة... ودمتم سالمين...

اليمن الواحد عنوان األحرار

زاوية حارة

  فيصل الصوفي
 إقبال علي عبداهلل

احذروا..معاناتنا تتفاقم!!

> اإلنس���ان ليس معصومًا من الخطأ 
ألنه بش���ر وليس عيبًا أن تخطئ ولكن 
العيب أن تس���تمر فيه، وبما أن الحياة 
هي مدرستنا الواسعة التي نتعلم منها وفق 
األحداث المتتالية، وهذا ال يتعلق بموضوع 
معين فحس���ب، ففي مج���ال السياس���ة التي 
تتحكم بمصير شعوب وأحزاب ومجتمعات 
فالبد أن نس���تفيد من ذل���ك خصوصًا عندما 
نتعرض ألزمات كالتي حصلت في اليمن خالل 
ها واالهداف  2011م بغض النظر عمن وراء

التي سعوا لتحقيقها.
وهنا أوجه كالمي لقيادات المؤتمر الشعبي 
العام التي ال تنكر تعرضها لهجمات مزدوجة 
وشرس���ة داخلي���ًا وإقليميًا ودولي���ًا وعملية 
إقص���اء واغتياالت وخروج األصوات النش���از 
التي تنادي باجتثاث المؤتمر ولم يحقق الله 

لها ذلك بفضل منه وصمود قيادات المؤتمر 
وأعضائ���ه وف���ي المقدم���ة رئي���س المؤتمر 

-حفظه الله.
الخروج المش����رف للمؤتمر من األزمة على 
عك����س ما توقع ل����ه اآلخرون يدع����و قيادات 
المؤتمر إلع����ادة النظر ف����ي اآللي����ة التي تم 
العمل به����ا خالل الفت����رة الس����ابقة والبد من 
تقييم مواطن القوة والضعف وتفعيل النظام 
الداخلي والعمل وفقًا للوائح والمضي قدمًا في 

برامجنا وأنشطتنا طبقًا للميثاق الوطني.
ونتيج���ة لما أفرزت���ه األحداث وما س���يأتي 
في المس���تقبل فإن ذلك يحت���م علينا إعداد 
الع���دة لتل���ك المرحل���ة م���ن خ���الل التأهيل 
السياس���ي والتنظيم���ي وتفعي���ل عملي���ة 
االتصال والتواصل بالقواعد وتلمس همومهم 
والوق���وف الى جانبهم وتمكين الش���باب من 

الوصول ال���ى الصف���وف األمامية واس���تثمار 
أفكارهم ألنهم ف���ي مرحلة عط���اء متدفق 
وطاق���ات متج���ددة وعدم تركه���م عرضة 
لآلخرين الذين يس���تقطبونهم باسم الدين 
ليجعلوا منهم أناس���ًا متش���ددين ال يؤمنون 
باآلخر.. حقيقة أننا في المؤتمر غير فاعلين 
في هذا الجانب وال نملك ما نواجه به أساليب 
األحزاب العقائدي���ة التي تعتبرها أس���اليب 
خاطئ���ة ولكن في حقيق���ة األمر فهي حصن 
حصين لعناصرهم ورابط وثيق بين الوحدة 

العضوية لتنظيماتهم.
فإذا لم نستشعر الخطر ونحسن استغالل 
ما لدينا من إمكانات مادية وقدرات بش���رية 
ونقف صف���ًا واحدًا أم���ام األعاصي���ر العاتية 
فإننا سنواجه تحديات أشد وأقسى، وهذا ما 

يخطط له أعداء شعبنا.

المؤتمر ودروس األزمة
 > عبدالخالق المنجر

هزلت »مأرب برس« 
وخسئت

)كش����فت مصادر خاصة عن قيام جه����ات ناقمة على 
الث����ورة والتغيير باإلعداد الحثي����ث والترتيب لحالة من 
الفوضى عبر االس����تعانة بجيش من الميليش����يا الخاصة 
والمدربة وذلك لتنفيذ س����يناريو قائم عل����ى العنف في محاولة 
إلسقاط حكومة الوفاق الوطني وضرب سمعة األحزاب السياسية 

في حكومة الوفاق(.
هذا ما صدرته الصفحة الرئيس����ية في صحيفة »مأرب برس« 
لعددها الصادر يوم السبت الماضي ،وما نشره موقعها االلكتروني 
التابع وإياها للجنرال "علي محس����ن " ، حيث أضافت لهذا الزيف 
قولها : )ونقل����ت صحيفة "مأرب برس" ع����ن مصدر يعمل في 
جهاز االستخبارات القول بأن الجهات األمنية كشفت عن غرفة 
عمليات يشرف عليها مقربون من الرئيس السابق تشرف على 
إعداد هذا المخطط وش����خصيات وصفها بالناف����ذة في النظام 
السابق فقدت مصالحها ومراكزها، بالتعاون مع عناصر الحوثي 

في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية(.
  ف����أي عاقل ، محلل سياس����ي أو صحفي كان، يس����مح لنفس����ه 
بقول هذا الهراء ونش����ره في جريدته وموقعه ؟! .. غير أنني ال 
أستغرب على هاتين الوسيلتين "الجريدة والموقع" نشر مثل 
هذه األقاوي����ل التي عادة ما يك����ون مصدرها ضابط����ًا في األمن 
السياسي، طلب عدم نشر اسمه ، وفي الواقع ال وجود له إال في 
مخيلة رئيس تحريرهما المشوشة !! والسؤال يقول هنا : ولماذا 
كل هذا التجييش والمليشيات الخاصة وغرفة العمليات ، وهناك 
نصف الحكومة من وزراء النظام السابق في مقدورهم أن يطيحوا 
بالحكومة إذا قدموا كلهم اس����تقاالتهم ل����أخ الرئيس ،من دون 
إراقة قطرة دم.. أليس هذا الجهل بالمهنية الصحفية كافيًا ألن 
يحكم المواطن العادي على ه����ذه الجريدة ، وذلك الموقع ؟!.. 
ثم أن هذا المقال وما سبقه من مقاالت وتقارير إخبارية ُيعتبر 
تحديًا س����افرًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومقررات مؤتمر 
الحوار الوطني الرامي����ة للمحافظة على األج����واء اآلمنة لمؤتمر 
الحوار ، وعدم االنجرار وراء األهواء الصحفية الذاتية أو االنصياع 
لتوجيهات مالكها الذين يبيتون مرامي لعرقلة هذا المؤتمر ، بل 

والحفاظ على ما تبقى من هامش االستقرار الداخلي .
 كما نش����ر الموقع ذاته يوم الس����بت الماضي تقري����رًا جاء فيه 
: )إن اللواء علي محس����ن الذي ارتضاه الرئيس هادي مستش����اًرا 
لش����ئون األمن والدفاع؛ يعلم - أكثر من غيره - أنه أحد أصدق 
رجال المرحلة، وأقوى أصّمتها، وأنه أشجع الرجال وأوفاهم في 
الملمات التي تعصف بالوطن على امتداد معرفته به ........ الخ( 
فبنظرة س����ريعة على صياغة هذه الفقرة م����ن التقرير الزائف  
�� على س����بيل المثال �� يتضح للقارئ أن علي محس����ن هو المادح 
نفس����ه فيها . إذ كان  من المفترض أن تأتي الصياغة على النحو 
التالي : )إن الرئيس هادي الذي رضي عن اللواء علي محسن وعينه 
مستش����ارًا ، يعلم �� أكثر من غيره �� أنه احد اصدق ......... الخ( 
وهكذا ليحاول أن يقنع عباد الله بأنه �� أي اللواء �� الدرع الحصين 
).. لكن هيهات أن يتخلى  لأخ الرئيس هادي ،ويختتم قوله ب�����
الفارس عن درعه ولو كانت ثقيلة الوزن.( ، أال تش����مون رائحة 
النفاق  والزيف ،والفقر المهني الذي الزم هذا الموقع وسيالزمه 
مادام من يقوده ويقود جريدته مفلس وجاهل بأسس وأصول 
األسلوب الصحفي ، ومهنية صياغة التقارير الصحفية ؟! .. إنني 
أرثي أمثال هؤالء الدخالء على مهن����ة الصحافة في وطن دمروه 

ة أقالمهم .  ويدمرونه بجهلهم ورداء
قال الشاعر :

 جماعات من الناس أولعت 
ُ

رأيت
                           بإثبات أشياء استحال ثبوتها 

ها
ُ

فقد أخَبرت،عن غيها، سنوات
ً                           كما أخبرت آحادها وسبوتها

وقد مرة
ُ

وما هي إال النار ت
ها 

ُ
                           فتذكو، وتاراٍت يحين خبوت

)المعري(

ماذا يراد 
بمجلس النواب؟

وزراء م����ن نصي����ب المش����ترك وش����ركائه 
يرفضون الحض����ور إلى مجلس الن����واب للرد 
على استفسارات بعض النواب، ويقال إنهم 
يبررون هذا الرفض بغياب الكتل النيابية ألحزابهم 
التي تطالب بإلغاء التصويت على القرارات واستبداله 
بالتوافق بناء على اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية 
التي نصت ف����ي مادتها الثامنة على م����ا يلي:" يكون 
اتخاذ القرارات في مجلس النواب خالل المرحلتين 
األولى والثانية بالتوافق، وفي حال تعذر التوصل إلى 
توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب 
برفع األمر إلى نائب الرئيس في المرحلة األولى، وإلى 
الرئيس في المرحل����ة الثانية، الذي يفصل في األمر، 

ويكون ما يقرره ملزما للطرفين".
والنص الس����ابق واضح.. فالقرارات تتخذ بالتوافق، 
وألن التوافق قد ال يتم بين األطراف حول قرار ما، 
ففي هذه الحالة ينقل الموضوع الذي لم يتم التوافق 
حوله إلى رئي����س الجمهورية، وما يق����رره الرئيس 

يصبح ملزما للجميع.
وقد س����بق وأن اختلفت الكتل النيابي����ة على قضايا 
معينة ولم تصل إلى توافق بشأنها، فرفعت لرئيس 
الجمهورية، ومن ذلك الخالف حول مشروع قانون 
العدال����ة االنتقالي����ة، لكن يبدو أن ح����زب اإلصالح ال 
يريد نقل أي موضوع خالفي إلى رئيس الجمهورية، 
العتقادهم أن الرئيس قد يتخذ بش����أنه قرارا غير 
الذي يريدونه.. ولذلك يسعى لفرض التوافق فرضا، 
وبالطريقة التي تؤدي إلى تقرير ما يراه هو، س����واء 
في م����ا يتعلق بالق����رارات ومش����اريع القوانين، أو ما 
يتعلق بهيئة رئاسة مجلس النواب، حيث يعارض 
حزب اإلصالح انتخابها بالتصويت الحر، ويريد هيئة 

رئاسة مختارة أو معينة.
لقد انس����حبت كتل أحزاب المشترك من جلسة يوم 
11 ماي����و الماضي احتجاجا على مناقش����ة مش����روع 
قانون الجامعات، ومنذ ذلك اليوم حولت االنسحاب 
من جلس����ة واحدة إل����ى مقاطعة لجميع الجلس����ات، 
والمقاطع����ة الي����وم تقتصر عل����ى الكتل����ة النيابية 
لإلصالح فقط وبعض أعضاء كتلة االشتراكي والبناء، 
بينما كتلة األحرار تش����ارك في جلس����ات المجلس، 
ويش����ارك فيها ن����واب من كتل����ة الناص����ري، وكتلة 
المستقلين.. وهؤالء جميعا ينفون توقيعهم على 

البيانات التي يدبجها اإلصالح باسمهم.
بعض ال����وزراء لم يكتف����وا بالمقاطعة، ب����ل خرجوا 
يتكلمون كالما عجيبا، ومنهم وزيرة حقوق اإلنسان 
التي قال����ت إنها لو كان����ت رئيس����ا للجمهورية لحلت 
البرلم����ان.. هكذا دون وج����ود مبرر لح����ل البرلمان، 
ويبدو أيضا أنها ال تعرف أن الدس����تور ال يجيز حل 
البرلمان قبل إجراء اس����تفتاء ش����عبي بهذا الش����أن.. 
ومن هذه العجائ����ب وزير الش����ؤون القانونية الذي 
أصدر"فتوى سياس����ية، ال قانونية" حس����ب تعبير 
النائب الناصري عبد الله المقطري، يدين فيها عقد 
جلس����ات مجلس الن����واب بكتلة المؤتمر الش����عبي.. 
رغم أنه يعرف أن الجلسات يشارك فيها نواب من 
المش����ترك، إضافة إلى كتلة األحرار والمس����تقلين.. 
ومن العجائب أيضا وكيل وزارة الش����ؤون القانونية 
الذي ق����رر إن مجلس الن����واب انته����ت فترته  غير 
الدستورية في 2011م.. وبناء على هذه المجازفة 
فال ش����رعية للرئيس الذي أدى القسم أمام مجلس 
غير دس����توري، وال ش����رعية للحكومة التي منحت 
الثق����ة من مجل����س غي����ر دس����توري، وكل القوانين 
والق����رارات التي ص����درت باطلة ألنه����ا صدرت من 

مجلس منتٍه وغير دستوري

> أثب����ت المؤتم����ر الش����عبي الع����ام خ����الل 
الحوار الوطني أنه األكثر التزامًا بآداب الحوار 
وأخالقياته، وقّدم بيانًا عملي����ًا للمتحاورين 
عل����ى ق����وة اعتصام����ه بالل����ه رب العالمي����ن وصبره 
الش����ديد عل����ى القوى الت����ي تري����د العب����ث بالوحدة 
الوطنية، وأدرك المتابعون لمجريات الحوار الوطني 
الش����امل أن المؤتمر الش����عبي العام يتمتع بالهدوء 
والعقالنية والنف����س الطويل وينطلق ف����ي تحليله 
لجذور المش����كالت من الواقع  ويلتزم الموضوعية، 
ويطغى عليه الحرص الشديد على الوحدة الوطنية 
ويقدم في س����بيل بناء الدولة اليمنية وحفظ كرامة 
اإلنس����ان اليمن����ي كل التن����ازالت التي تحق����ق الخير 
العام وتعزز الوحدة الوطني����ة، وهذا القول لم أقله 
بمفردي وبس����بب انتمائي لهذا المكون الكبير الذي 
يمثل السواد األعظم من الشعب، وإنما قاله أعضاء 
في الحوار الوطني م����ن غير المؤتمر وحلفائه وعبر 
عن تلك الص����ورة الحضارية الراقي����ة التي ظهر بها 
المؤتمر الش����عبي العام التي أكسبته احترام الداخل 
والخارج وإزالة الس����حابة القاتمة التي حاولت القوى 

المجنونة بالسلطة أن ترسمها لآلخرين 
ع����ن المؤتم����ر به����ذا التحريض ضده 
أمام الغير واإلضرار بالسيادة الوطنية 
وإذالل اليمنيي����ن م����ن أج����ل ه����وس 

السلطة.
إن الحوار الوطني الشامل ومن خالل 
ما قدمته المكونات المختلفة قد كشف 
اس����تعداد عش����اق الس����لطة اإلض����رار 
بالوحدة الوطنية والتنازل عن السيادة 
الوطنية في س����بيل البقاء في السلطة، 
وأن الوط����ن ومقدرات����ه البش����رية 
والجغرافية ما هي اال وسيلة لتحقيق 
غاي����ة المصابين بجنون الس����لطة، ألن 
الغاية لديهم ليس بناء الدولة وحماية 

السيادة الوطنية كما أظهرتها التصرفات العملية 
لتلك القوى ومن ذلك قبول عشاق السلطة التوقيع 
على وثائق ف����ي الحوار الوطني تؤس����س لمش����اريع 
التمزيق والتصغير لليمن الواح����د، وبالمقابل وقف 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والشركاء في القوى 

األخرى ضد ذلك التصرف العدواني 
وأعلن رفض����ه المس����اس بالوحدة 
الوطنية وس����يادة الدول����ة اليمنية 
الواحدة، أما عش����اق الس����لطة فقد 
هرول����وا بس����هولة، ألن رغبته����م 
تكمن في البقاء في السلطة ولو في 
قرية صغيرة يمارسون هواياتهم 

العدوانية على السكان.
ب����داه  ل����ذي أ إن االس����تعداد ا
المهووس����ون بالس����لطة للقب����ول 
بالمش����اريع الصغي����رة وصمة عار 
ستالحق المنتمين لهم، بل إن ذلك 
التص����رف يرهن للش����عب أن هؤالء 
ليسوا مؤهلين إلدارة شؤون األمة، 
ألنهم مسيرون وليس����وا مخيرين، فهم يعملون ما 
يؤمرون، والتضحية بالوحدة الوطنية في سبيل رضا 
الشيطان عنهم واحدة من وس����ائلهم، ولذلك بات 
م����ن الواضح أن هذه القوى تس����ير نح����و الهاوية وال 
تمتلك مش����روع دولة بقدر ما تمتلك مشروع الشر 

والعدوان لتمزيق الدولة وخلق األزمات ومنع األمن 
واالستقرار.

إن االعتزاز بالهوية الوطنية وثوابتها التي ال ترجع 
عنها على االطالق بات الهم الوحيد للمؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وأنصاره، كما ان االنطالق من قدسية 
التراب والتراث والتاريخ الذي أساسه االسالم عقيدة 
وش����ريعة هو المنهج الذي أكسب المؤتمر الشعبي 
الع����ام الثقة وع����زز الوح����دة الوطنية وجس����د قيم 

التسامح ورسخ حب الوطن في نفوس الخيرين.
إن المرحلة الراهنة كما أشرنا الى ذلك من قبل هي 
البوابة العملية لكافة القوى السياسية إلثبات إيمانها 
بمنهج الخير العام والسالم االجتماعي وبناء الدولة 
اليمنية القادرة  والمقتدرة وااليمان المطلق بوحدة 
 

ّ
األرض واإلنس����ان والدولة، ومن اس����تطاع أن يعض
عل����ى كل ذلك بقوة اإليمان فإنه هو الذي س����يحظى 
بثقة الشعب أمام الرهانات الخاسرة، ومن هنا نجدد 
لكل القوى الوطنية من أجل التمسك بوحدة األرض 
واالنسان والدولة، ألنه الطريق اآلمن لبناء يمن جديد 

خاٍل من الفوضى واالنقسامات بإذن الله.

بدون زعل              »أدعياء الوطنية«
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