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المده���ش والمضح���ك ف���ي وق���ت واحد 
أن ن���واب الش���عب الذين يمثل���ون معظم 
المكونات السياس���ية في الب���اد قد أوصوا 
حكومة الوفاق بع���دد كبير من التوصيات 
وش���ددوا على الحكومة االلت���زام بها عند 
تنفيذ الموازنة.. توصيات بلغت نحو ثاث 

وسبعين توصية شملت مختلف جوانب الموازنات 
المرتبطة بنشاط الدولة.. أقول المدهش والمضحك 
ليس في جان���ب مضامين هذه التوصي���ات لموازنة 
بلغ���ت »ترليوني���ن و204 ملي���ارات 267 مليونًا 
و545 ألف ريال« وقدر مبلغ العجز »679 مليارًا 
و264 مليون���ًا و647 أل���ف ريال«.. ب���ل المدهش 
والمضح���ك أن معظ���م التوصيات ذكرتن���ا بالمثل 

المعروف »مغني جنب أصنج!!«..
مغني- وأقص���د البرلمان الذي يح���اول أن يضحك 
على نفس���ه وعلى الش���عب بإقراره ه���ذه الموازنة 
الكارثي���ة، وحكومة منذ تش���كيلها في الس���ابع من 
ش���هر ديس���مبر العام 2011م بموج���ب ما نصت 
عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، 

هي حكومة وبكل المقاييس واعتراف كل من تابع 
نشاطها أنها فاشلة وأدخلت الباد والعباد في النفق 

المظلم.
ة ولو س���ريعة لبعض ه���ذه التوصيات  وفي قراء
س���ندرك هزلية مثل هذه التوصيات، على س���بيل 
المثال ولي���س التحليل التوصية التي جاءت بش���أن 
البي���ان المال���ي حيث أوص���ى نواب الش���عب حكومة 
باس���ندوة بأن »تجع���ل قضية معالج���ة االختاالت 
األمني���ة عل���ى رأس أولوياته���ا، باعتبارها تش���كل 
التح���دي األكب���ر ال���ذي يواج���ه عملي���ة التنمي���ة 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة وته���دد االس���تقرار 
والسكينة العامة«، أليس هذا مضحكًا بعد أن »بلغ 
الس���يل الزبى« من االخت���االت األمني���ة التي بدأت 
وتصاعدت منذ اليوم األول لتشكيل الحكومة وليس 

بعد قرابة عامين، ش���لت فيها هذه االختاالت- 
التي تدرك الحكومة واجهزتها األمنية مصدرها- 
كل مناح���ي الحياة وأوقفت عجل���ة التنمية ليس 
فقط لعجز وفشل الحكومة في ادارتها بل لتزايد 
االختاالت األمنية.. فكم صاح البرلمان من هذه 
االختاالت التي وصلت الى بعض اعضائه؟! وكم 
من م���رة دعا فيها حكومة باس���ندوة الى المثول 
لتها وتبيان حقيقة األوضاع األمنية  أمامه لمساء
المأساوية التي تعيشها الباد والعباد وانعكاس 
ذلك عل���ى الجان���ب االقتص���ادي والخدم���ي مثل 
التقطع���ات وض���رب اب���راج الكهرب���اء وتفجير 
أنابيب النفط والغاز اللذين يشكان 70% من 
ايرادات الخزينة التي انهك الفساد جسدها وجعلها 
عاجزة ع���ن تنفيذ االلتزامات، واالس���تعانة بطلب 
المس���اعدات من الخ���ارج مما جعلن���ا اضحوكة أمام 

االشقاء واالصدقاء وفي المقدمة الدول المانحة.
ومن المدهش أن توصيات نواب الشعب »البرلمان« 
ل���م تتضمن دع���وة ومطالب���ة الحكومة بتحس���ين 
مس���توى معيش���ة الناس التي بدأت فجوتها تتسع 
يومًا بع���د آخر حتى بات���ت تنذر بخط���ر اجتماعي 
تدفع الى ثورة ش���عبية.. وتجاهل البرلمان الشعب 
الذي يمثله وهو يقر هذه الموازنة الضخمة واألولى 
في حياة الباد.. األمر الذي يجعلنا نذهب الى التأكيد 
وليس التوقع���ات أن العام الجاري س���يكون كارثيًا 

وفوضويًا بامتياز.

> عندما يكون الهدف ساميًا ونبيًا بحجم اليمن الواحد 
والموحد والقادر والمقتدر يكون الرضا والقبول، وعندما 
يكون الوطن ف����وق االعتبارات األخ����رى تتقارب القلوب 
واألفئدة وتلتئم الجراحات النازف����ة، وعندما يعلو صوت اليقين 
بقدسية السيادة المطلقة على كل المكونات الجغرافية والبشرية 
تشتد السواعد وتتشابك األيادي المعينية والسبئية والحميرية 
من أجل بناء الدول����ة اليمنية الحديثة، وعندم����ا تختفي المصالح 
الذاتية والفئوية والمذهبية والمناطقية والقروية تظهر القوة 
والعزة والمنعة وقوة عناصر القوة القومية للجمهورية اليمنية.

نعم ذلكم ما لمسه الشعب بكل مكوناته السياسية واالجتماعية 
والمذهبية في المؤتمر الشعبي العام الذي مثل اليقين في قدسية 
التراب الوطني وس����يادته المطلقة ودولته الواحدة والقادرة من 
خال قوة الموقف وصابة اإلصرار وعظمة اإلقناع ووضوح البيان 
والبرهان الذي تجلى به المؤتمر الشعبي العام منذ األزمة الكارثية 
في 2011م وحتى اليوم، حيث شهدت مكونات الحوار الوطني 
صابة وق����وة في رؤى ومواقف المؤتمر لم تش����هد لها مثيًا في 
المكونات األخرى، ثم انعكس����ت تلك ال����رؤى الوطنية والمواقف 
الجسورة على الشعب الذي مثل القوة الحقيقية التي يستمد منها 
المؤتمر الشعبي رؤاه ومواقفه الجسورة بقوة إيمانه المطلق بأن 

إرادة الشعب من اإلرادة اإللهية التي ال سلطان عليها مطلقًا.
ومن أجل ذلك فا غرابة أن نرى الشعب يهتف باإلجال واإلكبار 
للمؤتمر الش����عبي العام، ألنه مثل إرادته المطلقة وغلب مصالح 

اليمن العليا على ما عداها من المكاس����ب والمنافع الخاصة، وكان 
األمين والمؤتمن والفارس الذي جعل من اليمن الواحد والموحد 
والقادر والمقتدر غايته المقدس����ة اليقيني����ة التي ال يرقى اليها 
الوهن والضعف، وال تخف في الله لومة الئم أو تهديد غادر وماكر 
أو جور فاجر، وبرهن على ق����وة اعتصامه بحبل الله المتين بقوة 
الفعل الوطني المقدس الذي أعاد األمل وبث التس����امح والتصالح 

من أجل عزة وكرامة إنسانه اليمني المعاصر.
إن ق����وة اإلصرار ووض����وح الرؤى دلي����ل قطعي الدالل����ة على أن 
المؤتمر الش����عبي العام يمتل����ك البعد االس����تراتيجي لبناء الدولة 
اليمنية الحديثة، وم����ن أجل ذلك جاء تحالف القوى الوطنية معه 
في التحالف الوطني الديمقراطي وتكتلت حوله القوى السياسية 
واالجتماعية في مكونات الح����وار الوطني وبرز الجميع في أزهى 

صورة االعتزاز بالذات واإلرث الحض����اري وقوة االعتصام بحبل 
الله المتين، ولم تخفهم جميعًا تهديدات الحاقدين على وحدة 
اليمن ولم تفت في عضدهم مؤامرات أعداء الوحدة اليمنية، بل 
زادتهم صابة  وقوة على قوتهم المس����تمدة م����ن قوة اإلرادة 

اإللهية التي ال تعلوها قوة على اإلطاق.
إن المؤتمر المعزز بقوة اإلرادة الشعبية ماٍض في درب الحرية 
والكرامة والعزة في سبيل استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة 
التي بدأ خطواتها األولى في 22ماي���و 1990م ومعه كل قوى 
الخير والسام، ألن الجميع أدرك أن عزة وكرامة اليمنيين كافة 
في وح���دة األرض واإلنس���ان والدول���ة وقد اس���تفاد الجميع من 
الس���لبيات التي أظهرتها األزمة الكارثية من���ذ 2011م وحتى 
اليوم، وبات من المعلوم أن عنوان الشموخ والقوة والمكانة يكمن 
في وحدة الدول���ة اليمني���ة واقتدارها وتجمي���ع عناصر قوتها 

القومية.
إننا الي���وم أمام فرصة جديدة الس���تكمال بن���اء الدولة اليمنية 
الحديث���ة دولة النظ���ام والقان���ون وس���يادة الدس���تور على كل 
المكونات الجغرافية والبش���رية للجمهوري���ة اليمنية، وينبغي 
اسناد الفعل الوطني في هذا االتجاه وعدم التخاذل ألنه السبيل 
الوحيد لنتجاوز مؤامرات التش���ظي واالنش���طار التي خطط لها 
أعداء اليمن وينتظرون تنفيذها بأياٍد يمنية، وقد تجاوزنا الكثير 
من المؤامرات، وينبغي أن يدرك كل يمني حر بأن مكانته في قوة 
الدولة الواحدة والموحدة والقادرة والمقتدرة على حماية كيانها 

وبقائها واسهاماتها في الح ضارة االنسانية بإذن الله.

طوال خمسة أشهر ووسائل إعام اإلصاح 
واللواء علي محسن، تنقل اخبار دماج تباعًا، 
وهذا موجز بع���ض تلك األخبار: وص���ل 200 مقاتل 
م���ن أبين ولح���ج إل���ى محافظة م���أرب ف���ي طريقهم 
لنصرة دم���اج.. وصل أكثر م���ن 500 مقاتل من تعز 
واب وصنع���اء والمهرة والحديدة وش���بوة، إلى جبهة 
حاشد استجابة لدعوة الشيخ الحجوري لنصرة دماج.. 
كشف القيادي السلفي الشيخ أبو إسماعيل الوادعي عن 
فتح جبهات جهادية جديدة ض���د الحوثيين، إضافة 
إلى نقاط عسكرية ألس���ر الحوثيين واعتقالهم ومنع 
اإلمداد العس���كري والتمويني عنهم ..كشف الوادعي 
عن تواف���د العديد من رج���ال القبائل ملبي���ن لدعوة 
الجهاد.. في تطور ميداني الفت نجح التكتيك الجديد 
الذي قادة حلف النصرة لدماج في كسر يد الحوثيين 
في كل أنحاء محافظة صعدة.. تكبد الحوثيون خسائر 
كبيرة ف���ي صف���وف مقاتليه���م ومعداته���م.. وقال 
البيان إن  حلف النصرة كس���ب مغان���م وصفها بالفتح 
المبين لمجاهدي الس���نة.. تمكن مقاتلو حلف النصرة 
من محاص���رة الحوثيي���ن ولم  يبق س���وى منفذ واحد 
يؤدي إلى صعدة.. أعلن حلف النصرة اليوم عن تكبد 
الحوثيين خسائر فادحة في صفوف مقاتليه في معارك 
حامي���ة الوطيس.. تكبدت قوات الحوثي مس���اء أمس 
خسائر فادحة في المواجهات.. وفي نهاية المطاف، 
ها هم السلفيون في س���عوان با مأوى، وشيوخ حزب 
اإلصاح مستمرون في حملة "أغيثوهم" لجمع األموال 

لجبهة النصرة اإلرهابية في سوريا.
 وبش���أن األجان���ب في دم���اج، كانت وس���ائل اإلعام 
نفس���ها تس���وق أخبارا تزك���ي به���ا  كام الحوثي عن 
التكفيريين األجانب، ومنها: ق���ال محمد الغرباني إن 
أكثر من 50 قتيًا بينهم 3 جزائريين وباكستانيين، 
وقتي���ل أماراتي وقتلى م���ن دول أجنبي���ة أخرى.. أكد 
س���رور الوادعي أن 20 من القتل���ى أجانب.. قتل 10 
أجانب أحده���م جزائري.. طالب س���رور الوادعي دوال 
عربي���ة وأجنبية بس���رعة التدخل إلنق���اذ المئات من 
طابها الذين يدرس���ون ف���ي " دار الحديث " قبل أن 

يتعرضوا لإلبادة من قبل الحوثيين!
لقد تبين أن وس���ائل اإلع���ام تلك، كان���ت تحرض، 
وتغذي غباء السلفيين، الذين ال يفهمون في السياسة، 
وكل علمه���م "ق���ال حدثن���ا"، فقد اس���تغلهم حزب 
اإلصاح كما ينبغي ل���ه، لعلهم يزيح���ون من طريقه 
منافسه في الساحة الدينية، ثم ضحى بهم، فبعد تلك 
األخبار ذهبت االنتصارات الوهمية، وقرر الس���لفيون 
الخروج من دماج ألن شيخهم الحجوري رأى أن بقاءهم 
هناك ل���م يعد ممكن���ا.. وهناك مغالط���ة كبيرة حول 
هذا األمر، وه���ي الترويج بأن رئي���س الجمهورية أمر 
الحجوري بالخ���روج مع أصحاب���ه، وأنهم قبل���وا بذلك 
مكرهين طاع���ة لولي األم���ر!  وه���ذه المغالطة يتم 
التروي���ج لها، رغ���م أن الوثيقة التي كتبه���ا الحجوري 
بيده، وهي منشورة، وفيها أن الحجوري طلب الخروج 
من دماج هو ومن أراد من طابه من غير أهل دماج.. 
ونقل النائ���ب اإلصاحي محمد الحزم���ي عن الحجوري 
كاما أكد فيه أنه اختار الخروج بإرادته، و أن الرئيس 

لم يطلب منه مغادرة دماج.. 
وهذا عبد القادر هال الذي رعى اتفاق وقف إطاق 
النار، يقول إن  قرار رحيل الحجوري وطابه من دماج 
ال هو قرار دولة، وال قرار لجن���ة، بل الحجوري قرر أن 

يسافر والطلبة قالوا قررنا نسافر معه!

اعتذار ثائر

بإقرار الجلسة العامة الختامية األولى لمؤتمر الحوار 
الوطني ظه��ر يوم الس��بت الماض��ي ، تش��كيل لجنة 
لتلقي مالحظ��ات المكونات حول مش��روعي ضمانات 
تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي لمؤتمر الحوار،وإعادة 
صياغتها وتقديمها للجلس��ة العامة، يكون المؤتمر الش��عبي 
العام وحلفاؤه انتصر لإلرادة الشعبية التي وضعت ثقتها فيه 
وفي بع��ض مكونات مؤتمر الح��وار الوطني للخ��روج بضمانات 
تنفيذ مخرجاته بإيجاد ضمانات تتس��م بالواقعية والديمومة  
كونه لم ير ف��ي ما ورد في ما يس��مى »وثيق��ة الضمانات« أنها 
تمث��ل ضمانات واقعي��ة لتنفي��ذ مخرجات مؤتم��ر الحوار بأي 
شكل من األش��كال، كونها تخالف المرجعيات التي تمسك بها 
)االلت��زام بالمبادرة الخليجية  المؤتم��ر وحلفاؤه التي تتمثل ب�
وآليته��ا التنفيذية المزّمن��ة وعدم الخروج عليه��ا باعتبارها 
خارطة طريق للتسوية السياسية لألزمة اليمنية والتي حددت 
المبادئ واألهداف واالستحقاقات بوضوح كامل ال يقبل أي لبس 
أو اجتهاد( بحسب ما جاء في وثيقة المالحظات التي تقدم بها 
إلى رئاسة مؤتمر الحوار، وذلك باعتماد الجلسة الختامية العامة 
المالحظات والمقترحات التي تقدمت بها لجنته العامة وجلسته 

المشتركة مع حلفائه.
هذا الموقف الشجاع والمسئول الذي وقفه المؤتمر وحلفاؤه 
مما يسمى بالوثيقة » المفخخة » التي وضعها المندوب الدولي 
» جمال بن عمر » في غفلة من الزمن وحاول جهده تمريرها في 
ختامية مؤتمر الحوار ،نق��ول إن هذا الموقف الذي حظي كذلك 
بتأييد  اغل��ب مكون��ات مؤتم��ر الحوار،قوبل بارتياح ش��عبي  
واسع كونه عبر عن اإلرادة الجماهيرية  التي اشترطت اعتماد 
مؤتمر الحوار على المرجعيات األساسية كخارطة طريق تحفظ 
لمخرجاته أهدافها وتطلعاتها في يمن موحد يعتمد النس��ق 
االتحادي الذي يحف��ظ لليمن وحدته وأمنه واس��تقراره ، وفي 
نفس الوقت يحفظ للقضية الجنوبية حقوقها في إزاحة المركزية 
الش��ديدة ، وتكوي��ن أقاليمها ضمن الخارطة الجيوسياس��ية 

لليمن  الواحد. 
ومن خالل تق��دم المؤتمر وحلفائه لمالحظ��ات ومقترحات 
موضوعية وعقالنية استندت على المرجعيات الشاملة ، ابتداًء 
بااللتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة، والتقيد 
وااللت��زام بالمب��ادرة الخليجي��ة وآليته��ا التنفيذي��ة المزمنة 

واستحقاقاتها التراتبية ، مرورًا ب�:
1� تشكيل لجنة صياغة الدستور.

2- إقرار مسودة الدستور.
3- االستفتاء على الدستور بالسجل االنتخابي الحالي.

4- إقرار قانون االنتخابات من قبل مجلس النواب الحالي.
5- إجراء االنتخابات البرلمانية.

6- تشكيل الحكومة على ضوء نتائج االنتخابات.
7- انتخابات رئيس الجمهورية.

 إل��ى )االلت��زام بقراري مجل��س األم��ن، والتوقيع على 
ً
وصوال

مخرجات الحوار الوطني من كل المكونات السياسية المشاركة 
في مؤتمر الحوار الوطني بعد استيعاب المالحظات من مختلف 
المكونات والوصول إلى مرحلة التوافق التام عليها، واس��تمرار 
رئي��س الجمهوري��ة في ممارس��ة كام��ل صالحيات��ه حتى يتم 
انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. واستمرار مجلس النواب 
الحالي كمؤسسة دستورية وتشريعية يمارس كل صالحياته 
المنص��وص عليها في الدس��تور الناف��ذ والمب��ادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة حتى انتخاب مجلس جديد، ويسري 
األمر على مجلس الشورى كمؤسسة دستورية وعلى السلطات 
المحلي��ة كونها س��لطات منتخبة( بحس��ب ما جاء ف��ي مذكرة 
المؤتمر الشعبي العام المقدمة لرئاسة مؤتمر الحوار والجلسة 

الختامية العامة.
أخيرًا.. نأمل في تدارس اللجنة التي شكلتها الجلسة الختامية 
العامة األولى ، والمكونة من 18 عضوًا ، لمالحظات ومقترحات 
المؤتمر وحلفائه بعقالنية ومنطقية ،وأن تكون عند مس��توى 
مس��ؤوليتها الوطني��ة لنختتم مؤتمر حوار وطني دام عش��رة 
أش��هر ، ويعد األول من نوعه في اليمن والوط��ن العربي عامة ، 

وإننا لمتفائلون بذلك.

> غّنى الشباب.. ورقصوا
تبادلوا التهاني.. وأمنوا

نصبوا خيام النصر.. على أرض الصبر
وطافوا شوارع اليأس.. وهتفوا

يحيا الوطن...
قف يا زمن

في صباح مليئ بالصراخ
سقط الشباب.. سقط الوطن

 من األمل
َ

لم يبق
سوى الصور.. بقايا خيام

عذرًا أيها الوطن...
كل الطرق... قطعت

كل الدروب... ضيعت
كل األحام... بعثرت

عذرًا... أيها الوطن
كان النفاق... أكبر من الخيام
كان الخداع... أرفع من العلم
كان الرصاص... أبلغ من القلم

عذرًا.. أيها الوطن
كنا نجوب الشوارع... نبحث عن 

األمان
بين نقاط التفتيش... ورصاصات األلم

كنا نهتف ... يحيا الوطن
كنا ننام... على األمل

على رصيف الوطن
عذرًا.. أيها الوطن
دمرناك على عجل

س���لمناك إلى القاتل با 
تهم

عذرًا.. أيها الوطن
قتلنا عصافير صباحك
أسقطنا في ليلك القمر
عذرًا.. أيها النازحون.. المقهورون.. الحالمون

عذرًا.. لكم.. أخطأنا
فكان الثمن.. مات الوطن... مات الوطن..

زاوية حارة

فيصل الصوفي

علي عمر الصيعري

ليس من عندي

االنتصار لإلرادة 
الشعبية

إقبال علي عبداهلل

ي جنب اصنج!!
ّ
مغن

االثنين:  20 / 1 / 2014م  العدد:  )1694(رأي
1913 / ربيع أول / 1435هـ

> انتص���رت مص���ر ونجح االس���تفتاء على 
الدس���تور وبنس���بة كبيرة وس���احقة.. فألف 
مبروك ألم الدنيا وتهانينا للش���عب المصري 

الشقيق.
عادت ب���ي الذاكرة وأنا أتابع عملية االس���تفتاء على 
الدس���تور في جمهوري���ة مصر العربي���ة، الى عملية 
االستفتاء على الدس���تور في الجمهورية اليمنية في 
ع���ام 1991م.. حيث وف���ي كلت���ا العمليتين وقفت 
جماعة االخوان المس���لمين االرهابية ضد االس���تفتاء 
وعملت جاهدة عل���ى المقاطعة وإفش���ال التصويت 
وأيضًا كانت ه���ذه الجماعة االرهابي���ة تقف في كفة 
وبقية االحزاب والقوى السياس���ية تق���ف في األخرى 
وانتص���رت الديمقراطي���ة وه���زم االرهابي���ون.. هم 
يريدون الوصول الى الس���لطة واالستحواذ عليها ثم 
يصدرون فتاواهم النشاز عن القيم والمبادئ والقانون 
والشريعة، يحرمون الديمقراطية ويدعون أن الحكم 

لهم بأمر الل���ه ومن يقول غير ذل���ك فهو من وجهة 
نظرهم كافر ومرتد وغيرها م���ن المصطلحات التي 
تجيز اغتصابهم للسلطة وبقاءهم فيها الى األبد كحق 

إلهي كما يدعون.
 إننا ونحن نشاهد أوجه الشبه يجب علينا أن نستفيد 
من ذلك وخاصة نح���ن في الجمهوري���ة اليمنية ذلك 

عانينا والنزال من االرهاب واالرهابيين.
إن ه���ذه الجماعة االرهابية ص���ارت تعمل لمصالح 
قوى خارجية تسعى الى تقسيم وتمزيق الوطن من 
خال خلق الخافات والصراعات بين أبناء الوطن وهدم 
المؤسس���ة العس���كرية واألمنية صمام أم���ان الوطن، 
ومن خال استغال مش���اركتهم في حكومة الوفاق 
الوطني نجد أن الفساد يزكم األنوف في الوزارات التي 
يس���يطرون عليها باإلضافة الى استغالهم لوزارتي 
الع���دل والداخلية للحيلولة دون م���ن تحقيق العدالة 
والعمل على حماية القتلة واالرهابيين وناهبي المال 

العام وما خفي كان أعظم.
فألف مب���روك لألش���قاء في مصر 
بالنص���ر الكبي���ر، وعلين���ا المطالبة 
لخليجي���ة  ا ة  ر د لمب���ا ا بتنفي���ذ 
وآليتها التنفيذي���ة المزمنة وإجراء 
االنتخابات، ألن المحاصصة الحزبية 
تساعد الفاس���دين على نهب المال 

العام.
إن الديمقراطية وحكم الش���عب نفس���ه بنفسه هو 

الطريقة الصحيحة إلخراج اليمن مما هي فيه.
إن إجراء االنتخابات هو السبيل الوحيد لقطع الحبل 
الس���ري الداعم لإلرهابيين من المال العام، فاليمن ال 
تتحمل المزيد من الفوضى واالنفات االمني واإلنهيار 

االقتصادي.
إن محاولة االلتفاف على تنفي���ذ المبادرة الخليجية 
وآليتها معن���اه المزيد م���ن المعان���اة واأللم وتصدع 

الوحدة الوطنية وانهيار الجيش، ومن 
يش���كك في صعوبة إجراء االنتخابات 
فعليه أن ينظر الى الش���عب المصري 
العظي���م الذي ن���زل لاس���تفتاء على 
الدس���تور متحدي���ًا كل الصعوب���ات 
والتهدي���دات والتحدي���ات االرهابية 
أكث���ر م���ن عش���رين مليون���ًا حمل���وا 
أكفانهم بأيديهم ونزلوا حبًا في مصر، 
وقال���وا: نعم للدس���تور وانتصرت مص���ر نصرًا كبيرًا 

وكاسحًا على الجماعة االرهابية.
ختامًا.. أجم���ل التهاني للزعيم عل���ي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بنجاح العملية الجراحية  
ويستمر الزعيم في العمل من أجل الوطن، والجماعة 
االرهابية تتواصل في بث الشائعات، ومن أراد أن يلعن 
نفس���ه فليكذب .. حفظ الله اليم���ن من كل مكروه.. 

والمكر السيئ ال يحيق اال بأهله.

الديمقراطية تهزم اإلرهابيين

حسين علي الخلقي

علي العثربي

قوة التحدي؟!

أحمد أبكر األهدل


