
ها هم امراء قطر يبددون ثروات الش��عب القطري في 
تدمير االمة ويش��علون نار الفتن والح��روب  في الوطن 
العربي تنفيذًا لالجندة االستعمارية والصهيونية.. ان 
العالقة االس��تراتيجية بين قطر والعدو الصهيوني اتت بعد 
اتفاقية اوسلوا بين منظمة التحرير الفلسطينية والعدوحيث  
اقام عالقات اس��تراتيجية م��ع قط��ر كبوابة عبور ال��ي منابع 
النفط في الخليج وخاصة بعد انق��الب االمير حمد آل ثاني علي 
والده، وبدأ سياس��ة جديدة تمرد من خاللها على السعودية 
وباقي دول الخليج العربي وفتح عالقة مع ايران والوساطة لدى 
اس��رائيل بعد اغتيال الشهيد ياس��ر عرفات رئيس السلطة 
الفلسطينية اثناء حصاره في العام 2000م حيث هبط حمدبن 
جاسم وزير خارجية قطر ساعتها في مطار بن جوريون في تل 
ابيب  وتسبب ذلك في قطيعة بين الفلسطينيين والقطريين 
الذين وجهوا كل امكاناتهم لحركة حماس، كل ذلك لتحس��ين 
صورته��ا امام ال��رأي الع��ام العرب��ي بأنها تس��عى لوضع حلول 
للمشاكل العربية وحظي بدعم اسرائيلي غربي بعد أن انطلقت 
الطائرات االمريكية لقصف العراق من قاعدة الس��يلية، وبعد 
س��قوط النظام القومي بقيادة  الشهيد صدام حسين وتدمير 

العراق وجيشها واس��لحتها وبنيتها التحتية ونهب ثرواتها 
ومواردها والزج بابنائها  بالحرب االهلية حاولت قطر البحث عن 
ضحية جديدة فقامت بوس��اطة بين ليبيا والغرب وتقديمها 
للمساعدات النفطية لليبيا اثناء الحصار الغربي لها ومع  بلوغ 
المخطط االستعماري الصهيوني ذروته العادة تشكيل خارطة 
الوطن العربي على اس��اس عرقي طائفي والزج بش��عوب االمة 
في حروب مذهبي��ة طائفية وعرقية لعبت قط��ر الدور االكبر 
ف��ي ادارة هذه المش��اريع الت��ي انطلقت في ع��ام 2011م في 
كل من تون��س ومصر واليم��ن وليبيا وس��وريا وزعزعة امنها 
واستقرارها حيث مولت ورعت االخوان المسلمين وقدمت كل 
االمكانات المادية والسياسية والعسكرية واالعالمية وسخرت 
قن��اة الجزيرة التي تدار وف��ق االجندة االس��رائيلية االخوانية 
وخصصت قنوات الجزيرة مباش��ر في كل ال��دول العربية للبث 
المباشر لتغطية احداث ما س��مي بالربيع العربي، ومولت تلك 
الفوض��ى م��ن الخزين��ة القطرية وانطل��ق الداعي��ة القرضاوي 
رئي��س االتح��اد العالم��ي للمس��لمين احد مؤسس��ات تنظيم 
االخوان ف��ي اصدار الفت��اوى التكفيرية من دول��ة قطر بهدف 
اسقاط االنظمة العربية  وافتي للقوى االستعمارية في التدخل 

العسكري المباشر في العدوان على االمة 
العربية حي��ث اهدر دم الش��عب العربي 
ف��ي ليبيا وأج��از لحل��ف النات��و بالقصف 
والع��دوان العس��كري عليه��ا وتدمي��ر 
بنيتها التحتية وقتل شعبها ورئيسها 
العقيد القذافي ونهب واحتكار ثرواتها 
النفطية وافتى القرضاوي باغالق السفارة 
الس��ورية في مصر وح��اول وضع الجيش 
المص��ري في خدم��ة المرتزق��ة والعمالء 
في سوريا بينما لم يفِت باغالق السفارة 
االسرائيلية في القاهرة والدوحة وتونس 
وانقرة وكلها انظم��ة يتحكم بمصيرها 
االخوان المس��لمون.. لم تتوقف المؤامرة 

القطرية عند ذلك بل قدم��ت دعمها لالخوان في اليمن ومصر 
وسوريا لتدمير هذه الدول وفتحت خزائنها امامهم لتمرر من 
خاللهم كل المشاريع الصهيونية واالمريكية باعتبارهم قوى 
برجماتي��ة انتهازية كل مايهمها هو الوصول الى الس��لطة من 
منطلق السياس��ة الميكافللية الغاية تبرر الوس��يلة، بل وصل 

الحال بها للتآمر على قلب نظام الحكم في االمارات 
العربي��ة المتحدة م��ن خالل تحري��ض القرضاوي 
من على منبر جام��ع عمر بن الخط��اب في الدوحة 
الس��قاط حكام االم��ارات التي قبضت عل��ى خلية 
ارهابية اخوانية تخطط الس��قاط نظ��ام الحكم، 
كما حرضت عبر قناة الجزيرة المعارضة البحرينية 
الس��قاط نظام الحكم في البحرين، ولم تقف عند 
هذا الحد من التآمر والغ��رور وذهبت تمول خاليا 
ارهابية لزعزعة أمن واستقرار السعودية  كخطوة 
لقلب نظام الحكم فيها، كما فعلت في دول عربية، 
وألن المكر الس��يئ اليحيق إال بأهل��ه فقد حصلت 
الس��عودية وباق��ي دول الخليج عل��ى وثائق تدين 
قطر، األمر الذي خلق أزمة بين الس��عودية وقطر 
ما أدى إلى تدخل امير الكويت للوساطة بين قطر والسعودية 
وتوقيع االمير تميم على تعهد خطي باحترام النظام االساسي 
لمجلس التعاون الخليجي وعدم التدخل في الش��ئون الداخلية 
والتحريض والتمويل للمعارضة ضد هذه الدول اال انه لم يلتزم 

ما نتج عنه سحب هذه الدول لسفرائها من الدوحة.. 

إن المؤتمر الش��عبي الع��ام من��ذ اللحظة األولى لنش��وئه قد 
جعل من آلي��ات ومبادئ الديمقراطية ومبدأ التداول الس��لمي 
وس��يلته الوحيدة للوصول الى السلطة، وقد برهنت الفترة من 
24 أغس��طس 1982م وحتى اليوم على صدق هذا التوجه االنس��اني 
والحض��اري، وال أدل عل��ى ذلك من ح��رص المؤتمر الش��عبي العام على 
ممارس��ة الديمقراطية ف��ي مختلف تكوينات��ه القيادي��ة والقاعدية 
والتي برزت من خالل عقد دورات المؤتمر الع��ام واللجنة الدائمة التي 
تم خاللها الممارس��ة العملية آلليات الديمقراطية وتجس��يد مبادئ 
وأهداف الميثاق الوطن��ي دليله النظري الفكري والثقافي والسياس��ي 
واالجتماعي واالقتصادي، وقد اطلعت على دراس��ات علمية في مجال 
الممارس��ة الديمقراطية لبعض الباحثين في مجال العلوم السياس��ية 
والديمقراطي��ة الناش��ئة والذين يس��عون م��ن خاللها لني��ل درجات 
الماجس��تير والدكتوراة فوجدت أن تلك الدراس��ات العلمية الموثقة 
والقائمة على الموضوعية العلمية والمنهجية األكاديمية تقدم براهين 
يقينية على قوة التوجه الحي لدى المؤتمر الشعبي العام للتمسك بآليات 
ومبادئ وقيم الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، واألكثر من 
ذلك أن تلك الدراسات العلمية المنهجية ستقدم دراسة مقارنة لمدى 
التزام القوى السياس��ية والحزبية بمنهج الفكر الديمقراطي من خالل 
دراسة المشاركة السياسية وآليتها االنتخابية في مختلف التكوينات 

القيادية والقاعدية لألحزاب محل الدراسة، ولمست من خالل االطالع 
على تلك الدراسات حجم المش��اركة واجزم بأن المؤتمر الشعبي العام 
أقوى تلك األحزاب التزامًا بآليات الديمقراطية ومبادئها في المشاركة 
السياسية ألن البراهين التي قدمها الباحثون االكاديميون ستكون أكثر 

وضوحًا وأمضى بيانًا.
إن االصرار ال��ذي يبديه عمليًا المؤتمر الش��عبي الع��ام على ضرورة 
الوصول الى حق الشعب في االختيار الحر والمباشر من خالل االنتخابات 
العام��ة يأتي خالل هذه المرحل��ة كبيان عملي ميداني ش��ديد الوضوح 
على االلتزام بآليات ومبادئ وقيم الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي 
للس��لطة، ومن أج��ل ذلك ف��إن المطلوب الي��وم هو مضاعف��ة الجهود 

الوطنية إلنجاز الدستور واالستفتاء عليه واالنطالق صوب االنتخابات 
العامة القادمة باعتبارها طريق العبور اآلمن نحو المستقبل.

إن المؤتمر الش��عبي الع��ام اليوم أم��ام مهمة وطنية بالغ��ة األهمية 
وتتمثل في اس��ناد المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
نائ��ب رئيس المؤتم��ر الش��عبي- األمين الع��ام وذلك من خ��الل العمل 
الدؤوب من أجل الوصول الى حق الش��عب في الوص��ول الى حق االختيار 
الحر والمباش��ر عب��ر صنادي��ق االقتراع، وبدون ش��ك ف��ي إنجاز هذه 
المهمة الوطنية الكبرى ستضيف إنجازًا جديدًا للمؤتمر الشعبي العام 
وقياداته الوطنية التي نذرت حياتها من أجل حق الش��عب في الوصول 

الى االستحقاق الديمقراطي الحر.
إن المؤشرات في مجال الديمقراطية تؤكد بأن كل القوى الديمقراطية 
الخيرة المؤمنة بالتداول الس��لمي للسلطة ستكون حليفًا استراتيجيًا 
للمؤتمر الشعبي العام من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية وإنجاز 
المهام الوطنية الكبرى وهي إضافة جديدة للمؤتمر الشعبي العام وكل 
القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الديمقراطية تعمق صلتها بالجماهير 
وتجدد الثقة وتع��زز الوحدة الوطنية وتصون مبادئ الخير والس��الم، 
وبذلك الفع��ل الوطني س��ينطلق الجميع صوب اليم��ن الجديد .. يمن 
الديمقراطية والش��راكة الوطنية الواس��عة التي تدفع نحو استكمال 

بناء الدولة اليمنية الواحدة القادرة والمقتدرة بإذن الله.

االخوان المسلمون في اليمن، وفي غيرها، 
يكذب��ون عندما يقول��ون أنهم مس��تقلون 
ع��ن الجماع��ة األم أو التنظي��م العالم��ي 
لالخ��وان.. فالبني��ة التنظيمي��ة للتنظي��م 
الدولي للجماعة، تتكون من المرش��د العام، 
وهو المش��رف والموجه ويتحدث باسمها، 
ويمثلها في كل الش��ئون، وه��و الذي يوجه 
الدعوة للمراقبي��ن في البل��دان.. أما موجه 
فرع الجماعة في هذا البلد أو ذلك، فيسمى 
مراقبًا، وليس مرش��دًا، فمرش��د الجماعة 
العام وتوابعها واحد، ويكون مصريًا.. ويلي 
المرشد، مكتب اإلرش��اد العام، ويتألف من 
المرش��د و13 عض��وا، 8 ينتخبهم مجلس 
ش��ورى الجماعة في بلد المرش��د العام،من 
بين أعضاء المجلس نفسه، و)5( ينتخبهم 
مجلس الشورى ويراعي في اختيارهم تمثيل 
البلدان، ومن مهام مكتب اإلرشاد، اإلشراف 

على سير الدعوة في جميع البلدان.
وبعد مكتب اإلرشاد ، يأتي مجلس الشورى 
العام للجماعة، وأعضاؤه ينتخبون من قبل 
مجال��س ش��ورى التنظيم��ات الفرعية في 
األقطار، أي يمثلون التنظيمات االخوانية، 
ومجلس شورى الجماعة هو الذي يحدد عدد 
ممثل��ي كل تنظيم..  كان م��ن أعضاء مكتب 
اإلرشاد العام للجماعة مطلع التسعينيات: 
كويتي، وجزائري، ولبناني، وسوري، وأردني، 
وفي الدورة األخي��رة للمكت��ب كان من بين 
األعضاء العرب راشد الغنوشي رئيس حركة 
النهض��ة في تون��س، وعبدالمجيد ذنيبات 
المراقب العام السابق إلخوان األردن.. كذلك 
مجلس الش��ورى العام للجماعة، ففي مطلع 
التس��عينيات كان هناك عضوان لكل واحد 
من تنظيمات االخوان ف��ي اليمن، اإلمارات، 
السعودية، األردن، الكويت، وثالثة سوريا، 
ومثلت كل م��ن البحرين والع��راق والجزائر 
والصوم��ال ولبنان وقطر بعض��و واحد لكل 

منها، كما ذكر عبدالله فهد النفيسي.
»الجبه��ة القومي��ة اإلس��المية« بزعام��ة 
حسن الترابي، التي تضم جماعة االخوان في 
السودان، هي الجماعة الوحيدة التي ال تمثيل 
لها في القيادة العالمي��ة لإلخوان، وقد قال 
حس��ن الترابي إن التنظيم العالمي لجماعة 
االخ��وان بالقي��ادة المصرية أخذ يش��ترط 
البيعة له��ا، واالن��دراج التنظيم��ي الكامل 
فيه��ا، وهذا م��ا رفضه اخ��وان الس��ودان.. 
وقال إن الخالف مع الجماعة هو أنها عرضت 
عل��ى االخوان في الس��ودان وس��واه الرجوع 
إلى عالق��ة توحيدية تض��ع التنظيمات في 
مختل��ف األقط��ار موض��ع الش��عب التابعة 
رأسًا للقيادة بمصر، ورفضت هذه القيادة 
مشروع تأطير للعالقة صدر بعد موسم حج 
عام 1972م جاء بنهج توفيقي بين نظرية 
اإللزام العالم��ي، واالس��تقالل القطري، بما 
يحف��ظ أص��ل االس��تقالل المحلي الواس��ع، 
ويوجد وظائف مركزي��ة محدودة، ويجعل 
ش��ئونًا أخرى رهن التش��اور المسبق.. ومع 
ذلك اس��تغلت القيادة العالمية االنش��قاق 
الذي ح��دث بين إخ��وان الس��ودان، وضمت 

المنشقين إليها.    
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ً
ليس جدي��دًا أن المش��هد األمني أوال
والسياس��ي واالقتص��ادي واالجتماعي 
بمعنى المش��هد ف��ي مناح��ي الحياة في 
اليمن يزداد يومًا بعد يوم تعقيدًا وصعوبة، 
هذا المشهد الذي اسهمت في تكوينه حكومة 
الوفاق التي يرأس��ها محمد س��الم باسندوة، 
وهذه البديهية يقر به��ا الجميع بمن فيهم 
م��ن يدي��رون الحكوم��ة م��ن تح��ت الطاول��ة 

ونقصد حزب االصالح ومليشياته »االخوانية« 
المسلحة، قد يقول الكثير إن حزب »االخوان« 
ال يدير حكومة باسندوة من تحت الطاولة بل 

في العلن من خالل التخطيط والتنفيذ.
فاألوضاع األمنية ومنذ تش��كيل الحكومة في 
السابع من شهر ديس��مبر 2011م أي عام في 
بدايته شهدنا وعايش��نا األزمة المفتعلة من 
الداخل والخارج بهدف االستيالء على السلطة 
بطريق��ة غي��ر ش��رعية ودس��تورية.. هذه 
األوضاع وحتى كتابة هذه الس��طور لم تشهد 
ول��و ليوم واح��د اس��تقرارًا، بل ت��زداد وتيرة 
مم��ا يؤكد لي��س غي��اب وفش��ل الحكومة بل 
التواطؤ معها والسكوت على مرتكبي االفعال 
االجرامية منها القتل اليومي وقطع الطرقات 
وضرب أنابيب النفط وتخريب اسالك الكهرباء 
وخروجه��ا ع��ن الخدمة بش��كل دوري مع علم 
وادراك الحكومة وأجهزته��ا األمنية المغلوب 

عل��ى أمره��ا بفع��ل س��يطرة ح��زب االصالح 
وجماعت��ه المس��لحة »االخ��وان المس��لمين« 
عليه��ا وادراك من ه��م الفاعل��ون الذين بدال 
م��ن القب��ض عليه��م وتقديمه��م للمحاكمة، 
نسمع عن تقديم االموال الكبيرة لهم وكأنهم 
مكلفون من قب��ل الحكومة لش��فط االموال من 
الخزينة العامة للدولة التي تعاني بفعل سياسة 
حكومة الوفاق من االفالس.. الى جانب االوضاع 
األمني��ة الخطيرة وانهياره��ا.. هناك األوضاع 
السياس��ية التي يعرف كل مواط��ن والعالم أن 
أزمته��ا مازال��ت مس��تمرة ب��ل تتصاعد رغم 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ش��اركت 
فيه كل القوى واالطياف السياسية والمستقلة 
ومنظمات المجتمع المدني.. نقول المخرجات 
التي أجم��ع عليه��ا الكثي��ر ولي��س جميع من 
هذه الق��وى واالطي��اف ومنه��ا المخرجات في 
الشأن السياسي واالقتصادي مازالت حبرًا على 

ورق.. فاألوضاع االقتصادي��ة التي تتزامن في 
خطورته��ا وتصاعده��ا مع األوض��اع األمنية، 
وقد س��بق في أكثر من موض��وع أن حذرنا من 
تصاعدها وخطورتها واليوم يكفي لنا العودة 
الى تقارير المنظمات والهيئات الدولية خاصة 
منظمة االغذية »الفاو« التابعة لألمم المتحدة، 
ناهي��ك عن ال��ذي نعيش��ه عل��ى أرض الواقع، 
كلها تش��ير بل وتؤكد أن االوضاع المعيشية 
في اليمن تزداد خطورة حيث ازدادت نس��بة 
المواطنين الذين يعيش��ون تحت خط الفقر.. 
مما يهدد بثورة ش��عبية كما هو حاصل اليوم 
في العديد من محافظ��ات الوطن ضد حكومة 
الوف��اق الت��ي أوصل��ت الن��اس الى ه��ذه الحالة 
المعيش��ية المتده��ورة.. وفي مقدم��ة هؤالء 
المتضررين من السياسة االقتصادية للحكومة 
ش��ريحة المتقاعدي��ن الذين يش��كلون اليوم 
النسبة األكبر من المواطنين.. كل تلك األوضاع 
المأساوية التي يعيشها الوطن في ظل حكومة 
الوف��اق تقابل الي��وم وبصورة هزلي��ة من قبل 
اجهزة االعالم التابعة لحزب االصالح االخواني، 
بالكذب على المواطني��ن وتصوير ان انجازات 
حكومة الوفاق تتسع وتتزايد!! والسؤال الذي 
ال يعن��ي بالنكاي��ة م��اذا حقت��ت الحكومة منذ 
تش��كيلها وحتى اليوم.. إذك��روا انجازًا واحدًا 

حتى نصدق كذبكم..؟

إقبال علي عبداهلل

ماذا حققت 
حكومة الوفاق؟!

  توفيق الجندي

اتس��اءل كغيري من أبناء هذا الوطن الذين 
يضع��ون أيديه��م  عل��ى قلوبه��م خوفًا من 
مآالت واقٍع يتأهب -بفعل الضغائن واألحقاد 

- للتشظي واإلنقسام:
كيف ال يستجيب اليمنيون والّساسة منهم 
على وج��ه التحديد لن��داءات الراهن الوطني 
الّداعية بإلحاٍح ش��ديد للتماس��ك والتوحد 
واإلصطفاف!؟كيف ال يس��تجيبون والوطن 
اليوم أحوج مايكون للتس��امح،ونبذ األحقاد، 
والضغائن، وطّي صفحة الماضي، كمحددات 
رئيسية مهمة تمضي بنا وبخطًى أكثر ثباتًا 
وصوابّية صوب المستقبل اآلمن المنشود!؟ 

لقد جربنا كثيرًا أن نقف من مجمل القضايا 
والتحدي��ات التي تعترض ه��ذا الوطن على 
 
ً
طرفي نقيض،،فنقضن��ا ِقَيم األخ��ّوة عروة

عروة ومضينا نسقط باحتشاداتنا 
"المقرف��ة" لل��والءات الش��خصية 
والحزبية والقبلية والمذهبية وطنًا 
اتض��ح اننا وحدن��ا ال س��وانا-ذنبه 

األوحد والوحيد!!
ندرك تمامًا حقيقة أّن مشكلة هذا 
الوطن ل��م تكن تكمن ف��ي جغرافية 
الدولة وش��كلها وإنما في مضمونها 

ل وفق ظروف سياس��ية 
ّ

 الذي تش��ك
ّ

الهش
واجتماعي��ة واقتصادية وثقافي��ة متخلفة 
أخفق الش��ركاء الفاعلون خالله��ا من الخروج 
بالوطن ولو لمرة واحدة م��ن دوائر الخيبات 
والفش��ل التي ظل��ت في اتس��اع مس��تفحل 
 خاللها الوطن يضيق حت��ى غدا -على 

ّ
وظ��ل

اتساعه- أضَيق من سّم الخياط!!

ولكأن الشاعر العربي لم 
يكن يقصد سوانا بقوله:

"لعمرك م��ا ضاقت بالد 
بأهلها

ولك��ن أح��الم الرج��ال 
..."

ُ
تضيق

فس��حقًا لتل��ك األحالم 
ز 

ّ
الصغيرة التي كانت تعز

-والت��زال- م��ن اس��تعداد ه��ذا الوطن ألن 
يضيق بهذا الشعب ذرعًا، ويلفظه نحو عراء 

البؤس والضياع..
س��حقًا لها كم حاصرت ش��عبًا! كم غّيبته 
 قراصنته األوغاد 

ّ
واغتالت أمانيه بينما ظل

يسرحون في حضورهم الماجن ويمرحون !!

أحالمنا حين تضيق

غيالن العماري    


